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1. fejezet

Bevezetés

A digitális mérnöki visszafejtés (reverse engineering), más néven digitális alakre-
konstrukció (digital shape reconstruction) egy modern kutatási diszciplína, amely
az elmúlt 10�15 év során jelent®s fejl®désen ment keresztül és napjainkban számos
fontos mérnöki és orvosi alkalmazás alapját képezi [106, 72, 102]. Tudományos
szempontból a számítástudomány, azon belül a számítógéppel segített geometri-
ai tervezés (computer-aided geometric design, CAGD) területéhez tartozik, amely
háromdimenziós alakzatok tervezésével, digitális reprezentációjával és a kapcsolódó
algoritmusokkal foglalkozik.

A modern lézeres letapogatók (háromdimenziós szkennerek) rohamos terjedésével
egyre szélesebb körben elérhet®vé vált a digitális mérnöki visszafejtésnek nevezett
technológia. Ezek közül kiemelkedik a gépipar, ahol számos speciális követelményt
támasztanak az el®állított modellek felületi min®ségével szemben. Jelen dolgozat
kifejezetten a gépészeti alakrekonstrukció algoritmikus problémáit tárgyalja.

1.1. Térbeli alakzatok mérnöki visszafejtése

A digitális mérnöki visszafejtés során egy �zikai objektum felületér®l mintavéte-
lezett s¶r¶ ponthalmazból egy számítógépes tervez® rendszerekkel feldolgozható
CAD modellt hoznak létre. Bizonyos értelemben ez a megfordítása a számítógép-
pel segített mérnöki tervezés és gyártás folyamatának (CAD/CAM/CAE), amely
során számítógépes tervek alapján állítanak el® háromdimenziós alakzatokat.

A digitális mérnöki visszafejtésnek számos alkalmazása van. Ilyen például egy
tárgy digitális archiválása, azaz azonos, vagy csekély módosításokat tartalmazó
másolatának elkészítése � amennyiben nem áll rendelkezésre számítógépes modell
(régészeti, kulturális értékek). Az egészségügyi felhasználások célja tipikusan az
egyének geometriai jellegzetességeihez, paramétereihez pontosan illeszked®, �testre
szabott� kiegészít® elemek gyártása (protézisek, fogtömések). Gyakori, hogy egy
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4 1. FEJEZET. BEVEZETÉS

tárgy nem számítógépes modell alapján készült, de szükséges annak CAD rend-
szerekkel történ® feldolgozása. Manapság � és az autóipari szakért®k szerint az
el®ttünk álló évtizedben is � a karosszériák tervez®i gipsz modelleken dolgoznak.
Ezeket a gyártási folyamat során számítógépes CAD modellekké alakítják, melye-
ket azután digitálisan dolgoznak fel. Nyilvánvaló, hogy a mérési pontosságon túl a
rekonstrukció során keletkez® felületek min®sége (simasága, görbületeloszlása) és
illeszkedése is kiemelked®en fontos szempont.

Az ideális mérnöki visszafejt® rendszer feladata, hogy valóságh¶ számítógépes mo-
dellt állítson el®, továbbá, hogy felismerje az objektum eredeti struktúráját és a
valószín¶síthet® tervezési elképzelést. Az eredeti felépítés reprodukálása ugyanis
megkönnyíti a további felhasználást, átalakítást; hiányában a visszafejtés helyét
gyakran a jóval költségesebb teljes újratervezés veszi át. Ily módon az alakvissza-
fejtés mesterséges intelligencia feladatnak is tekinthet®. A probléma nehézségére
jellemz®, hogy sokszor egy tapasztalt mérnök számára sem egyértelm¶, hogy bizo-
nyos lehetséges struktúrák közül melyik az eredeti, illetve melyik a legel®nyösebb
a további felhasználás szempontjából.

A mérnöki visszafejtés fontossága ellenére a kereskedelmi forgalomban korábban
kapható rendszerek messze elmaradtak az alkalmazási igényekt®l. Némelyek kö-
zülük az eredeti CAD felépítés teljes �gyelmen kívül hagyásával csak egy teljesen
mesterséges struktúra el®állítására alkalmasak, míg más rendszerek használata id®-
igényes és aprólékos szakért®i munkát követel.

A jelen disszertációban összegy¶jtött algoritmusok az automatikus mérnöki vissza-
fejtést támogatják; az ezen algoritmusok segítségével rekonstruált alkatrészek köz-
vetlenül hasznosíthatók gépipari CAD/CAM rendszerekben.

1.2. A mérnöki visszafejtés folyamata

A mérnöki visszafejtés folyamatának f®bb lépéseit az 1.1. ábra szemlélteti. Az el-
járás négy fázisra bontható: mintavételezés, háromszögelés, szegmentálás, valamint
felületillesztés.

A mintavételezés során a �zikai objektum felületi pontjainak térbeli koordinátáit
rögzítik. A rendelkezésre álló eszközök, technikák az el®állított adat mennyisé-
gében és pontosságában különböznek. A mechanikai érintkezésen alapuló mér®-
berendezések pontosságuk miatt közkedveltek, míg egyes lézeres illetve optikai el-
ven m¶köd® eszközök másodpercenként több tízezer pont adatait szolgáltatják [70].

A háromszögelés célja a mintavételezés eredményeként kapott pontfelh®k átalakí-
tása egy háromszögelt felületté. A különböz® néz®pontokból rögzített pontfelh®k
azonos koordinátarendszerbe való transzformációját, zajsz¶rését a szomszédossági
viszonyok felderítése követi, amellyel egy topológiailag konzisztens háromszögelt
felületet jön létre [78, 7].
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A végs® modell kialakítása szempontjából legkritikusabb lépés a szegmentálás,
amely során a háromszögháló azonos felülethez tartozó elemeit tartományokba
(regions) csoportosítjuk és meghatározzuk azok függ®ségi viszonyát. A feladat ne-
hézsége abban rejlik, hogy jelen fázisban még nincsenek felületek, azok típusa és
kiterjedése ismeretlen. A szegmentálással létrejöv® tartományok meghatározzák a
kés®bbiekben keletkez® felületek kiszámításához felhasznált pontok halmazát va-
lamint az el®állított modell lapjainak topológiáját is. A tévesen csoportosított
pontok/háromszögek károsan befolyásolják a keletkez® modell min®ségét: a felü-
leteken nemkívánatos hullámzások jelennek meg, a görbületeloszlás egyenl®tlenné
válik, szerencsétlen esetben pedig a szomszédos felületelemek összevarrása is meg-
hiúsul és hibás modell keletkezik. A vonatkozó szakirodalom részletes áttekintését
a 2.1.1. szakasz tartalmazza.

A felületillesztés feladata az egyes tartományokhoz legjobban illeszked® felületek
típusának és paramétereinek meghatározása. A felületek el®állítása a szegmen-
tálással létrejöv® topológiai és függ®ségi viszonyok �gyelembe vételével történik,
ami lehet®vé teszi a szomszédos lapok összef¶zését. A felületek együttes simítását-
javítását követ®en létrejön a végs® modell, amely már alkalmas lesz CAD/CAM
rendszerekben történ® feldolgozásra [111, 59].

1.3. A mérnöki visszafejtés különböz® módszerei

A mérnöki visszafejtés központi problémája a szegmentálás, vagyis az azonos felü-
lethez tartozó pontok/háromszögek csoportosítása, általában geometriai jellemz®k
vagy az alakzat funkcionális felépítése alapján. A szegmentálás a végs® CAD mo-
dell topológiai felépítését is meghatározza, noha a felületek csak egy következ®
fázisban keletkeznek.

Amennyiben az objektumot teljes egészében analitikus felületek alkotják, a szeg-
mentálás egyszer¶bb. Ha ugyanis véges sok féle felület lehetséges, melyeknek van
kanonikus ábrázolása, ezek végigpróbálgatásával könnyebben meghatározhatók a
lehetséges tartományok és a hozzájuk tartozó felületek [40, 113]. A gyakorlat-
ban viszont az analitikus felületek tipikusan szabadformájú (free-form) felületekkel
együtt fordulnak el®, melyek mintapontjainak megközelítésére végtelen sok külön-
böz® B-spline felület alkalmas, kanonikus ábrázolásuk nem létezik.

Az alábbiakban a mérnöki visszafejtés négy legfontosabb megközelítését mutat-
juk be, melyek között a különbségek az objektumok felépítésében és a szükséges
felhasználói beavatkozás mértékében jelentkeznek (1.2. ábra):

• A globális approximációnak nevezett módszer alkalmazása során kezdetben
az objektumot egyetlen felülettel próbáljuk közelíteni, amely gyakorlatilag
teljesen �gyelmen kívül hagyja a topológiai struktúrát [47]. (Feltételezzük,
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(a) Globális approximáció (b) Interaktívan elkészített görbeháló

(c) Csempézett felületek (d) Funkcionális dekompozíció

1.2. ábra. Az alakrekonstrukció különböz® módszerei

hogy alakzat egy részletével dolgozunk, nem teljes, zárt felülettel.) Kiindu-
lásként egy négyoldalú felületet helyezünk el úgy, hogy a mért pontok mind a
felület belsejébe essenek. Az egyes mért pontok és a közelít® felület megfelel-
tetett pontjai ismeretében a közelítés hibáját a távolságok négyzetösszegével
mérhetjük. A legkisebb négyzetek módszere segítségével meghatározható az
a felület, amely minimalizálja a közelítés hibáját. Amennyiben bizonyos he-
lyeken a közelítés nem kielégít®, az el®z® felület további felosztásával, lokális
�nomításával újabb, pontosabb közelít® felületet keresünk. Mindez folytat-
ható, amíg a kívánt küszöb alá nem csökken a hiba. (1.2.(a) ábra) A mód-
szer nem igényel felhasználói közrem¶ködést, de csak egyszer¶ topológiájú
alakzatokra alkalmazható. Hátránya, hogy a szegmentálás nem tükrözi az
objektum felépítését, a logikailag összetartozó tartományokat gyakran több,
különálló felület modellezi.

• A korábbi ipari alkalmazások között legelterjedtebb módszer interaktívan el-
készített görbehálókon alapul (1.2.(b) ábra.) A felhasználó ún. karakteriszti-
kus görbék segítségével egy szegmentáló görbehálót hoz létre, amely az alak-
zatot általában négyoldalú tartományokra bontja [47, 34]. Ezek tipikusan
az er®sen görbült tartományok f®görbületi vonalai, szimmetria-vonalak, stb.
Amennyiben nem lehetséges a kívánt felosztást pusztán a karakterisztikus
görbékkel elérni, további, mesterséges osztógörbék felvételére van szükség. A
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módszer el®nye, hogy a keletkez® felületek tükrözik a felhasználó elképzelését
az objektum strukturális felépítésér®l. Másrészt viszont a négyoldalú tarto-
mányokra osztás következtében rengeteg felesleges osztógörbére van szükség,
ezáltal a funkcionálisan összetartozó részeket több különböz® felülettel írja
le. A görbeháló elkészítése intenzív felhasználói közrem¶ködést igényel, ami
már közepes komplexitású alkatrészek esetén is kétségessé teszi a módszer
alkalmazhatóságát.

• A csempézett felületek létrehozása során az objektum felületét automatiku-
san bontjuk négyoldalú tartományokra [27, 42] (1.2.(c) ábra). Az egyes tarto-
mányokat külön-külön felületekkel közelítjük, melyek határvonalai mentén a
megfelel® folytonosság elérése érdekében további kényszereket alkalmazunk.
Az osztógörbék el®állítása többnyire a háromszögháló egyszer¶sítésével (de-
cimálásával) történik, így nincs szükség felhasználói beavatkozásra. Az ered-
mény folytonosan kapcsolódó felületek halmaza, viszont ezek elrendezése nem
alkot CAD-konform struktúrát.

• A funkcionális dekompozíció középpontjában az alakzat valószín¶síthet® struk-
túrájának meghatározása áll [106, 104]. Az objektumot felépítését megha-
tározó tervez®i szándék felismerése, vagyis hogy milyen eredeti felületeket
milyen modellez® operációk segítségével építettek össze, nagyon nehéz fel-
adat. Sokszor a tapasztalt ipari szakember számára sem egyértelm¶, milyen
m¶veletekkel hoztak létre egy objektumot, illetve a lehetséges változatok kö-
zül adott esetben melyik megfelel®bb. Az 1.2.(d) ábrán látható objektum
egy eltolásos jelleg¶ felület és egy forgásfelület egyesítéseként keletkezett,
bizonyos részek elhagyásával. Mérnöki szempontból a funkcionális dekompo-
zíció az ideális megoldás, de több probléma is adódik. Egyrészt felhasználói
beavatkozás nélkül nagyon nehéz (vagy lehetetlen) megállapítani az alkalma-
zott CAD operációk sorozatát. Másrészt a felületek illesztése is nehézségekbe
ütközik, ugyanis az eredeti felületb®l kivágott részek alapján kell egy valószí-
n¶síthet®, kiterjesztett eredeti felületet el®állítani. További probléma, hogy
a szomszédos felületek általában nem eredeti határvonalaik, hanem (bels®)
vágógörbéik mentén csatlakoznak, így a pontos matematikai folytonossági
feltételek helyett csak valamilyen küszöbérték alatti numerikus folytonosság
garantálható.

Jelen disszertáció egy funkcionális dekompozíciót megvalósító alakrekonstrukciós
eljárást mutat be. A szegmentálás fázisának automatizálása érdekében el®zetes
feltételezéseket teszünk az objektum felépítésér®l, melyeknek a hagyományos gépé-
szeti alkatrészek általában eleget tesznek. A módszer robusztussága következtében
ha egy alkatrész nem, vagy nem teljes egészében felel meg a feltételeknek, minimális
felhasználói beavatkozással hajtható végre a szegmentálás. A következ® szakasz-
ban bemutatjuk, milyen feltételrendszer alapján végezzük a gépészeti alkatrészek
rekonstrukcióját.
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1.4. Hagyományos gépészeti alkatrészek felépítése

A számítógéppel segített tervezés hagyományos lépései szerint el®állított gépipa-
ri alkatrészeket egy sajátos struktúra jellemzi, melyet az 1.3.(a) ábra szemléltet.
El®ször a nagyobb kiterjedés¶, funkcionális vagy esztétikai szempontból fontos fe-
lületeket hozzák létre, melyeket összefoglaló néven els®dleges felületeknek hívunk.
Ezután a szomszédos felületek között viszonylag kis méret¶ összeköt® felületeket
képeznek (pl. lekerekítések), melyek általában simán kapcsolódnak az els®dleges
felületekhez. Ezeket alaksajátosságoknak vagy másodlagos felületeknek nevezzük,
utalva az els®dleges felületekt®l való függ®ségükre. Az összefutó alaksajátossá-
gok között folytonos átmenetet képez® felületek az ún. saroklekerekítések (vertex
blends).

Az els®dleges felületek lehetnek analitikusak (pl. sík, henger, kúp, tórusz, gömb,
stb.), vezér- és generálógörbékkel származtatott felületek, (pl. eltolásos vagy for-
gásfelületek), vonalfelületek, illetve szabadformájúak. Találkozásaik mentén ké-
pezhet® éles él, amely a két felület metszésvonalán fut, vagy valamilyen összeköt®
felület, amely magasabb rend¶ folytonosságot biztosít. Ez lehet állandó vagy vál-
tozó sugarú gördül® gömb típusú lekerekít® felület, lépcs® alaksajátosság, stb. A
saroklekerekítés speciális felületelem, melynek kiterjedése viszonylag kicsi, határ-
görbéi száma 3 vagy több. Négyt®l eltér® oldalszám esetén vagy valamilyen bels®
felosztással (pl. középponti osztás, central split) bontható négyoldalú darabokra,
vagy egyetlen, a teljes saroklekerekítést magába foglaló felületb®l keletkezik a széls®
területek levágásával.

A fent vázolt struktúra jellemzése céljából további fogalmak bevezetése szüksé-
ges [103], melyeket az 1.3.(b) ábra szemléltet. Az els®dleges felületekhez tartozó
háromszögek elhagyásával megmaradó háromszögek alkotják az elválasztó tartomá-
nyokat. Ennek elvékonyításával keletkezik az alakváz (feature skeleton) amely egy,
a felületbe ágyazott gráf. Az alakváz csúcsai a saroklekerekítések középpontjai, élei
pedig az összeköt® felületek középvonalai. Az alakváz az objektum struktúrájának
egyszer¶sített ábrázolása, amely tömören jellemzi annak felépítését.

1.5. A disszertáció célkit¶zése, felépítése

A digitális alakrekonstrukció területén, a modell automatikus és teljes CAD-szer¶
szegmentálására nem publikáltak megfelel®, gyakorlatban is alkalmazható eljárást.
Az ismert szegmentáló algoritmusok között némelyek csak felülettípusok egy sz¶k
családjára m¶ködnek. Mások nagyon pontos, zajtól mentes adatot igényelnek, gya-
korlati alkalmazásuk valódi mért adatokon nem lehetséges. Az alakrekonstrukció
ipari felhasználásának komoly akadálya lehet a szükséges felhasználói beavatkozás
mértéke; nagyobb bonyolultságú alkatrészek esetében a tartományok határának
kézi kijelölése majdhogynem lehetetlen.
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lépcs®
alaksajátosság

éles élek

konvex/konkáv
saroklekerekítés

saroklekerekítés

lekerekítés
alaksajátosságok

els®dleges
felületek

(a) Els®dleges felületek, alaksajátosságok, saroklekerekítések

els®dleges
tartományok

elválasztó
tartományok

alakváz

(b) Elválasztó tartományok és alakváz

1.3. ábra. Hagyományos gépészeti alkatrészek jellegzetes felépítése
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Jelen disszertáció egy új, alakh¶ szegmentáló eljárást mutat be, amely segítségével
a szegmentálás automatikusan, illetve minimális felhasználói beavatkozás segítsé-
gével elvégezhet®. Az eljárás

• szétválasztja a laposabb els®dleges tartományokat és az er®sen görbült össze-
köt® felületek, saroklekerekítések tartományait;

• topológiai megszorítások nélküli, teljes és konzisztens szegmentáló görbehálót
állít el®, amely izomorf a keletkez® CAD modell határolóelem-reprezentáció-
jával;

• alapvet®en automatikusan m¶ködik, de lehet®séget biztosít egyszer¶ felhasz-
nálói beavatkozásra a végeredmény �nomhangolása érdekében;

• hatékonyan alkalmazható nagyobb mért adathalmazokra, valamint összetett,
ipari alakzatokra.

A dolgozat felépítése az alábbiak szerint alakul. A 2. fejezetben bemutatott algo-
ritmusok célja az els®dleges és az elválasztó tartományok elkülönítése, valamint az
el®zetes alakváz el®állítása. Ezek a m¶veletek a háromszögelt felület elemeivel dol-
goznak, a tartományok háromszögekb®l alkotott halmazok, az el®zetes alakvázat
pedig a háromszögháló élei alkotják.

A 3. fejezet az egyes összeköt® alaksajátosságok jellegzetes görbéinek közelítésé-
vel foglalkozik. Célunk az els®dleges tartományokat és az összeköt® felületeket
elválasztó optimális határvonalak meghatározása. A módszer egyaránt használ
háromszögelt felületen futó töröttvonalakat és térbeli B-spline görbéket.

A függetlenül meghatározott határvonalak összef¶zésére a 4. fejezetben bemuta-
tott módszer alkalmazható, ezáltal egy konzisztens, szegmentáló görbeháló jön
létre. El®ször az alaksajátosságok középvonalainak összekapcsolásával el®állítjuk
az alakvázat, majd a visszametszések és az átköt® görbék meghatározásával össze-
f¶zzük a szegmentáló görbehálót, amely a végs® CAD modell felépítésével izomorf.

Az algoritmusok alkalmazását néhány mintapélda segítségével mutatja be az 5. fe-
jezet. A dolgozatot összefoglaló értékelés zárja.
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2. fejezet

Háromszögelt felületek els®dleges
tartományokra bontása

Jelen disszertációban bemutatott, a funkcionális dekompozíció paradigmájára épü-
l® alakh¶ szegmentálás els® lépése a háromszögelt felület szétbontása els®dleges és
elválasztó tartományokra. A felbontás lokálisan becsült felületi mértékeket segít-
ségével történik; az objektum globális struktúráját a kialakuló tartományok szom-
szédossági viszonya határozza meg.

A szakirodalmi áttekintés során el®ször a szegmentáló eljárásokat ismertetjük. Ezt
követ®en a fejezet további részének megértée érdekében röviden bemutatjuk a leg-
gyakoribb lokális felületi jellemz®ket, a neurális hálózatokat, valamint a Morse-
elméletre épül® szegmentálást.

A fejezet második szakaszában a lokális felületi mértékek becslésével foglalkozunk.
Egy új számítási módszert mutatunk az objektumok éles éleinek azonosítására a
háromszögháló felhasználásával. Ezután egy új eljárás következik a lokális becslé-
sek optimális környezetének meghatározására. A szakasz egy új, neurális hálózaton
alapuló tanuló algoritmussal zárul, amelynek segítségével egyetlen, összetett felü-
leti mérték állítható el® számos különböz® mérték felhasználásával, interaktívan
megadott példák alapján.

Végül egy, a háromszögelt felületeket particionáló algoritmust ismertetünk, amely
egy korábban kifejlesztett szegmentáló algoritmus módosított és kib®vített válto-
zata. Segítségével a lokális felületi mértékek alapján a háromszögek összefügg®
csoportokba sorolhatók, amelyek megfelelnek az els®dleges tartományoknak, de
azoknál b®vebbek, mert az összeköt® felületekhez tartozó háromszögeket is tartal-
mazzák. Ezek leválasztására egy új algoritmusra van szükség, amely meghatározza
az elválasztó tartományokat. Az utolsó algoritmus a particionálás alapján el®ál-
lítja az objektum el®zetes alakvázát; ez az objektum strukturális felépítésének
egyszer¶sített reprezentációja, és a végs® CAD modell topológiai felépítése ebb®l
származtatható.

13
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2.1. Szakirodalmi áttekintés

2.1.1. Szegmentálás

A felületek szegmentálása nem pontosan de�niált feladat, az optimális megoldás
különböz® felhasználási területek esetében más és más. El®ször áttekintjük a szeg-
mentáló algoritmusok egy szélesebb spektrumát, majd részletesen kitérünk a mér-
nöki visszafejtés szegmentálási technikáinak ismertetésére.

Felületek szegmentálása

A szegmentálás a számítógépes képfeldolgozással foglalkozó kutatások egyik alap-
vet® témája volt az elmúlt három évtized során. Feladata kétdimenziós rácsban
elhelyezked®, intenzitás és/vagy szín attribútumokkal rendelkez® pontok particio-
nálása különböz® szempontok alapján. Az utóbbi évek folyamán a háromdimenziós
lézeres letapogatók elterjedésével a számítógépes geometriában is el®térbe került a
pontfelh®k és a háromszögelt felületek szegmentálása, melynek során valamilyen
értelemben vett hasonlóság alapján képzett tartományokra osztják a felületet. A
kétdimenziós képek és a háromdimenziós térbe ágyazott felületek szegmentálási fel-
adata meglehet®sen eltér®: a képek szabályos rácsszerkezetével szemben a felületek
tetsz®leges topológiával rendelkezhetnek; a képpontok intenzitása és színe alapve-
t® jelent®sség¶, míg a felületi pontok ezen jellemz®it gyakran elhagyják. Meglep®
módon a képfeldolgozás szegmentáló módszerei közül számos átültethet® és sike-
resen alkalmazható a számítógépes geometria témakörében. A két terület közötti
átmenetet egy szabályos rács pontjaiban magasságokkal megadott felületek, a tá-
volságképek jelentik (range images), melyeket gyakran 2,5 dimenziós felületeknek
neveznek. Ezek ugyan könnyen kezelhet®k, de korlátozott topológiájuk miatt mára
már teljesen kiszorultak az érdekl®dés középpontjából.

A szegmentáló algoritmusok egy lehetséges csoportosítása a következ®: (1) egysze-
r¶sítés, tömörítés, (2) vázfelismerés, �értelmes� részekre bontás, kereshet® adatbá-
zis építése térbeli alakzatokból, (3) felület paraméterezése, textúra térkép készítése,
valamint (4) alakrekonstrukció, mérnöki visszafejtés, modellépítés.

Az (1) osztály algoritmusainak célja, hogy az objektumok megfelel® ábrázolásához,
megjelenítéséhez szükséges minimális ponthalmazt meghatározzák. Ennek tipikus
menete, hogy az azonos geometriai elemekhez tartozó pontokat csoportosítják,
majd az egyes klasztereket a megfelel® mértékben ritkítják [52, 39, 17, 62, 64].
Más módszerek a ritkítás mellett új pontok hozzáadásával szabályos háromszög-
hálót hoznak létre [13]. Folytonos felületek illesztését követ®en újra el®állíthatók
a mintapontok a kívánt s¶r¶ségben [60].

A (2) csoport algoritmusai az objektumok �értelmes részekre� bontására töreksze-
nek. Organikus eredet¶ objektumok esetében a kognitív tudományok eredményeire
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támaszkodva az er®sen konkáv tartományok képezik a szegmentálás alapját. Szá-
mos hierarchikus klaszterez® módszer épít az ilyen jellegzetességek felismerésére
[57, 91, 56, 63, 3, 92]. Részegységek kereshet® adatbázisba rendezése és részleges
mintakeresés céljából mechanikai és természetes eredet¶ objektumokon egyaránt
szegmentálnak [37, 10].

A (3) csoportba tartozik a felületek paraméterezése, textúrák el®állítása. Ezek a
módszerek általában megjelenítés céljából szegmentálják a felületeket [68, 114, 51,
88].

Az utolsó, (4) osztály szegmentáló algoritmusainak a célja az alakrekonstrukció, a
mérnöki visszafejtés, a modellépítés támogatása. Ezeket részletesen áttekintjük a
következ® szakaszban.

Szegmentálás a mérnöki visszafejtésben

A mérnöki visszafejtés legkritikusabb lépése a szegmentálás, azaz egy objektum
eredeti vagy valószín¶síthet® topológiai struktúrájának felismerése. Ez gyakorla-
tilag a mért ponthalmazon a kés®bb keletkez® felületekhez tartozó ismeretlen tar-
tományok kijelölését és típusuk felismerését jelenti. A szegmentálás nagyon nehéz
feladat; mind a struktúra, mind a geometriai alkotóelemek ismeretlenek és ezekre
csak közvetve, a mért adatpontokból lehet következtetni.

A háromszögelt felület általában rendelkezésre áll a szegmentálás megkezdésekor.
Több javaslat is született pontfelh®k közvetlen szegmentálására [84, 118], de a há-
romszögháló, valamint az általa közvetített topológia feladása csak nagyon indokolt
esetben lehet célszer¶ (pl. nagy adatmennyiség, sebességkritikus alkalmazás).

A szegmentálás és felületillesztés témakörében egy népszer¶ megközelítés a csempé-
zés. A háromszögelt felületet er®s ritkítással vagy Voronoi diagrammok segítségével
négyoldalú tartományokra osztják [27, 44, 66]. Az így kapott tartományokra il-
lesztett NURBS felületek egyrét¶en lefedik a háromszöghálót. A csempézés el®nye,
hogy automatikus eljárással egy speciális CAD modell hozható létre. Hátránya,
hogy nincs lehet®ség a leggyakoribb mérnöki felületek létrehozására (pl. analitikus,
görbe mozgatásával létrehozott, stb.), továbbá a felületek paraméter vonalai álta-
lában nem illeszkednek az er®s görbületi vonalakra, ami hátrányosan befolyásolja
a felületeket min®ségét.

Az általános szegmentáló algoritmusok két nagy csoportra oszthatók. Az él ala-
pú eljárások az egyes felületek határán elhelyezked® pontokat azonosítják, és ezek
alapján állítják el® a felületekhez tartozó tartományokat. A tartomány alapú eljá-
rások ezzel szemben az azonos felülethez tartozó pontok csoportosításával alakítják
ki a tartományokat; majd ezt követ®en válik meghatározhatóvá ezek határvonala.

Az él alapú szegmentálási módszerek nehézségei a határvonalak topológiailag kon-
zisztens struktúrájának meghatározásánál adódnak [116, 48, 94]. Az összefüg-
g® szegmentáló hálózat létrehozható a Gauss-görbület alapján megtalált élekkel
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összhangban történ® tartománynövesztéssel [117]. G1 törést tartalmazó felületek
lokális illesztésével éles élek kereshet®k [73], melyek összekapcsolásához felhaszná-
lói beavatkozás szükséges. Ezen módszerek ipari alkalmazását nehezíti, hogy az
érint®folytonos csatlakozások mentén fekv® élek közvetlen meghatározásához s¶r¶
pontfelh® szükséges, és már a legkisebb zaj is er®s eltérést eredményez. Ugyanez
a probléma jelentkezik a hibrid tartomány-él technikáknál, amelyek a két megkö-
zelítés el®nyét próbálják egyesíteni [86], de gyakorlati adatoknál nem elég meg-
bízhatók. Konzisztens élstruktúra hiányában az élek azonosítása a háromszögháló
javítására, tökéletesítésére alkalmazható [49].

Sikeresebbnek bizonyul a tartomány alapú megközelítés. Az alábbiakban az ilyen
jelleg¶ módszereket tekintjük át.

A tartománynövesztésre (region growing) épül® eljárásokban az alábbi, a klasszi-
kus tyúk-tojás problémára emlékeztet® helyzet feloldására törekszünk. A felületek
ismeretében könnyen meghatározható lenne, hogy mely pontok tartoznak azonos
csoportba. A felületek el®állításához viszont épp a pontok csoportosítására lenne
szükség. Ezért célszer¶nek t¶nik a felületillesztést és a tartományok meghatáro-
zását felváltva, iteratív javító lépések sorozataként végrehajtani. A tartománynö-
vesztést eredetileg távolságképek szegmentálására fejlesztették ki [8, 9, 89]. Kés®bb
általános topológiai struktúrák és zajos adatok megbízható kezelését is kidolgozták
[108, 115, 100]. Jól elhelyezett kiindulópontok esetén a módszer kiválóan csopor-
tosítja a hasonló geometriai tulajdonságú mintapontokat. A legf®bb nehézség az
egyes tartományok kiinduló pontjainak meghatározása. Többen manuális vagy
félautomatikus kijelöléssel dolgoznak; az els® teljesen automatikus módszer [25]
el®ször kisebb tartományokra particionálja a háromszöghálót valamilyen lokális
becslésen alapuló megfontolás szerint, majd az azonos felülethez tartozó partíciókat
egyesíti. További probléma, hogy az iteratív felületillesztés jelent®sen megnöveli
a módszer számításigényét, ezáltal használhatatlanná teszi a módszert komplex
alkatrészek szegmentálására.

A képszegmentálás klasszikus vízgy¶jt® (watershed) algoritmusa kiterjeszthet® há-
romszögelt felületekre is [69]. Legyen adott a pontokban egy skalár érték, tipikusan
valamilyen lokálisan becsült, görbület jelleg¶ mennyiség. Ha ezeket a skalárokat
mindenütt tengerszint feletti magasságként értelmezzük, földrajzi vízgy¶jt®khöz
hasonló analógia adódik. A képzeletbeli vízszintet fokozatosan emelve el®ször a
mélyebb lokális minimumok környékén alakulnak ki kisebb tavak. További víz-
szint emelkedést követ®en egyes nyeregpontoknál tavak összeérnek. Valamilyen
feltétel szerint az összeér® tavakat vagy egyesítjük, és a továbbiakban egyetlen
tóként kezeljük, vagy külön-külön növesztjük. Amint a vízszint teljesen ellepi a
domborzatot, a különállónak maradt tavak felelnek meg az egyes tartományoknak.
A módszer rendkívül egyszer¶, és nem igényel komolyabb számítási teljesítményt.
Alkalmasan megválasztott egyesítési kritériummal és jó min®ség¶ becsült görbü-
letekkel automatikusan szegmentálhatók az er®sen görbült részekkel elválasztott
laposabb tartományok. Erre a módszerre épít [79, 80] eljárása, amely konkáv élek
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mentén szegmentál. Természetes eredet¶ alakzatok esetében ez értelmes felbontás-
hoz vezet, de a gépipari alkatrészek CAD modelljei rekonstrukciójához szükséges
részletek felismerésére nem alkalmas.

A vízgy¶jt®k algoritmusához hasonlóan szemléltethet®, de sokkal komolyabb el-
méleti háttérrel rendelkezik a hierarchikus diszkrét Morse-szegmentálás [31]. Itt is
egyetlen skalár mennyiség képezi a számítás alapját, de tetsz®leges dimenziójú és
topológiájú sokaságok szegmentálhatók. Vázlatosan arról van szó, hogy ha adott
egy sokaság és annak pontjaiban értelmezett skalár függvény, akkor a függvény
lokális széls®érték helyei és nyeregpontjai párokba állíthatók. Bizonyos feltételek
szerint az egyes párok tagjai egymás hatását kioltva �megszüntethet®k,� ezáltal a
függvény felület topológiája leegyszer¶södik. Megfelel® paraméterek mellett a zaj
által létrehozott képz®dmények (minimumok, maximumok, nyeregpontok) meg-
szüntetésével a függvényben megmaradó képz®dmények a kívánt szegmentálást
írják le. A jelen disszertációban bemutatott eljárás felhasználja ezt az algoritmust,
ezért azt részletesen bemutatjuk a 2.1.4. szakaszban.

Az általános célú szegmentáló algoritmusok mellett megjelentek olyanok is, melyek
a felhasznált felülettípusok korlátozásával, vagy az objektumok egy családjára tör-
tén® specializálódással tudtak jobb eredményeket elérni.

Számos olyan módszert fejlesztettek ki, amely felületek valamilyen sz¶kebb osz-
tályának példányaival közelíti a pontfelh®t. Egy viszonylag korai munka [32] ki-
teríthet® felületekre szorítkozik. Másodfokú felületekb®l teljes modell építhet®
[112, 35, 71], ahol a szomszédos felületek közötti geometriai kényszereket is köz-
vetlenül �gyelembe veszik. Egy másik megközelítés nagyjából állandó görbület¶
darabokra bontja a felületet [65]. A másodfokú felületekkel való lefedéseket a [81]
tanulmány foglalja össze. Egy hierarchikus szegmentáló módszer felületilleszt®k
egy halmazából sorozatos illesztéssel a kívánt pontosság eléréséig �nomítja a fel-
osztást [2]. Egy másik, egyszer¶sítésre kifejlesztett eljárást (csak síkok) [17] kés®bb
továbbfejlesztettek több felülettípusra (gömbök, hengerek és gördül® gömb típu-
sú lekerekítések) [113]. A felület egyes pontjaiban értelmezett elcsúsztathatóság
az eltolásokra és elforgatásokra való invariancia mértéke, amely szegmentálásra is
használható [40]. A módszer nagyon érzékeny a zajra, ezért jelent®sége inkább
elméleti.

A direkt szegmentálás [5, 6] során szabályos gépészeti alkatrészek sajátos felületeit
azonosítják. Egyszer¶ tesztek hierarchikusan felépített döntési fája segítségével
a teljes modellb®l kiindulva felülr®l lefelé történ® �nomítással osztják tovább a
tartományokat a megfelel® min®ség¶ közelítés eléréséig. El®ször az éles élekkel vagy
er®s görbület¶ lekerekítésekkel elválasztott területeket azonosítják, melyek közül
néhány már egyetlen felülettel megfelel®en közelíthet®, mások további felbontást
igényelnek. További vizsgálatokkal elválaszthatók az általános kúpok, az általános
hengerek, a forgásfelületek, stb. A módszer hátránya, hogy nem kezeli a gépiparban
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gyakori szabad formájú felületeket, valamint a nagy sugarú lekerekítéseket és a
saroklekerekítéseket.

A gépészeti alkatrészekre specializálódott két szint¶ szegmentáló eljárás [100] els®
fázisában az éles élek mentén választja el a tartományokat. A második fázisban a
G1 folytonossággal nem rendelkez® átmeneteket találják meg. A módszer hátránya,
hogy csak másodfokú felületekkel közelít.

A szegmentáló eljárások fent vázolt széles skáláján végül is nem találunk olyan
eljárást, amely alkalmas volna egy korszer¶ mérnöki visszafejt® rendszer számá-
ra, azaz a gépipari alkatrészeknél használt felülettípusokat (analitikus és szabad-
formájú) támogatja, valamint képes konzisztens és teljes CAD modell építéséhez
szükséges összeköt® felületek és saroklekerekítések automatikus felismerésére. A
fentiek motiválták a bemutatandó algoritmusok kifejlesztését.

2.1.2. Lokális felületi mértékek

Lokális felületi mértéknek nevezzük a háromszögháló egyes pontjaiban a környez®
pontok alapján számított skalár vagy vektor értékeket. Ezek közelíthetnek vala-
milyen egyszer¶ di�erenciálgeometriai mennyiséget (normálvektor, f®görbületek),
vagy egy összetettebb geometriai jellemz®t (legjobban illeszked® eltolási irány, for-
gástengely). Ide sorolhatók még más, származtatott mértékek is, mint például a
pont és környezete hasonlóságát számszer¶sít® értékek [6, 20].

Az alábbiakban, a teljesség igénye nélkül megadjuk néhány felületi mérték de-
�nícióját és kiszámításuk módját. Ehhez vezessük be a pont kis környezetéb®l
mintavételezett pontokra (lásd a 2.2.2. szakaszt) a pi, i ∈ 1, . . . , n jelölést.

Síkszer¶ség: Kiválasztva azt a síkot, amely a pont környezetét legjobban kö-
zelíti, de�niáljuk a síkszer¶séget az egyes pontok síktól mért távolságának
négyzetes közepével. Formálisan, jelölje a legjobb sík távolságát E(·), ekkor
a síkszer¶ség mér®száma

s =

√√√√ 1

n

n∑
i=1

E(pi)2.

Ennek kiszámításához a pontok kovariancia-mátrixa szükséges [4]:

M =
1

n

n∑
i=1

pip
T
i −

1

n2

( n∑
i=1

pi

)( n∑
i=1

pi

)T
,

melynek legkisebb sajátértéke épp s2.
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Görbületek: A f®görbületek (κ1, κ2) és származtatott mennyiségeik becslésére
számos módszer ismert, ezek közül egy analitikus és egy numerikus módszert
mutatunk be.

A pontokra másodfokú felület illesztve deriváltak kiszámításával a közelít®
felület görbületei meghatározhatók. A lokális koordinátarendszerünk Z ten-
gelyét a pontbeli normálvektorhoz igazítva, vagyis egy TBN koordinátarend-
szert véve, legyen a legkisebb négyzetes hibával közelít® másodfokú függvény

z(x, y) = ax2 + bxy + cy2,

ennek f®görbületei a Weingarten mátrix sajátértékei [4]:

W =

[ ∂z
∂2x

∂z
∂x∂y

∂z
∂x∂y

∂z
∂2y

]
=

[
2a b
b 2c

]
Bevezetve a pi = (xi, yi, zi) jelölést a pontok lokális koordinátáira, végered-
ményül az alábbi képlet adódik az együtthatókra:

ei = [x2
i xiyi y

2
i ]
T

[a b c]T =
( n∑
i=1

eie
T
i

)−1
n∑
i=1

ziei

Innen már adódnak a f®görbületek, melyekb®l egyszer¶ számolással származ-
tathatók a további változatok (átlag-, illetve Gauss-görbület).

A numerikus görbület becslés egy alternatív eljárás, amely a háromszögelt fe-
lület éleihez rendelhet® átlagos görbületek, valamint a csúcsokhoz rendelhet®
Gauss-görbületet összegzi egy adott lokális tartományon. A Gauss-görbület
az egyes csúcsokban lév® szöghiánnyal (a befutó élek által meghatározott
szögek összegének eltérése 2π-t®l) arányos, ami a Gauss�Bonet-tétel követ-
kezménye [15]:

κ1κ2 =
1

3A
(2π −

∑
αi) ,

ahol αi a közös csúcsnál lév® szögeket, A pedig a háromszög-lapok összterü-
letét jelöli. Az átlagos görbület a lapszögek és az élek hosszának függvénye,
ami a Laplace-Beltrami operátor diszkretizált változatával vezethet® le [23]:

κ1 + κ2

2
=

1

4A

∣∣∣∑(cotαi − cot βi)ei

∣∣∣ ,
ahol ei a közös csúcsból kiinduló élvektorokat, αi és βi pedig az ei-hez csat-
lakozó háromszögek szemközti szögeit jelöli. A f®görbületek egyszer¶en kife-
jezhet®k a szorzat (Gauss-görbület) és az átlagos görbület ismeretében.
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Eltolási irány: Felületek lokálisan eltolásos jellegét annak er®ssége és iránya jel-
lemzi. Kiszámításához tekintsük a környezet pontjaiban becsült normálvek-
torokat a Gauss-gömbön. Az eltolásos jelleg ekvivalens azzal, hogy a nor-
málvektorok egy f®kör mentén tömörülnek. Figyelembe véve, hogy egység-
vektorokkal dolgozunk, a legjobban illeszked® f®kör meghatározása az origón
átmen® legjobban illeszked® síknak felel meg [4].

Forgástengely: A környezet pontjaiban becsült normálvektorok ismeretében a
ponthalmazt lokálisan forgásfelület közelítésének feltételezve megbecsülhet®
a legjobb forgástengely [83]. Az eltolási irányhoz hasonlóan itt is adódik egy
skalár, amely a környezet forgásfelület-jellegét számszer¶síti.

Hasonlóság: Tetsz®leges mérték változása vagy azonossága is kiértékelhet® egy
adott környezetben. Ilyenkor az eredeti mérték kiszámítását követ®en egy
újabb fázisban lehet meghatározni az egyes pontok hasonlóságát a környez®
pontokban számolt mértékekhez viszonyítva. Skalárok esetén ez lehet például
az átlagtól való eltérés, vektor mennyiségeknél például a különbség vektorok
nagyságának átlaga [6].

Az egyes mértékek becsléséhez használt lokális környezet meghatározása különös
körültekintést igényel. Túl kicsi környezet választásával a becslés pontatlan lehet.
Túl nagy környezet pedig egyrészt megnöveli a számításigényt, másrészt közeli
alaksajátosságok összemosódásához vezet. A lokális környezet meghatározásának
módszereit részletesen tárgyalja a 2.2.2. szakasz.

2.1.3. Neurális hálózatok

A mesterséges neurális hálózat egy számítási modell, amely a biológiai analógiának
megfelel®en egyszer¶ neuronok el®re meghatározott topológia szerint összekapcsolt
rendszere. A neurális hálózatokat különböz® alkalmazási területeken sikerrel hasz-
nálták sokdimenziós, sokismeretlenes, nemlineáris problémák megoldására, ame-
lyeknél a pontos megoldás helyett egy közel optimális is elegend®.

Esetünkben olyan függvények számítása a cél, melyek de�níciója nem ismert, de
bizonyos bemeneti értékek mellett a kimenetek rendelkezésre állnak. A felügyelt ta-
nulás (supervised learning) folyamata során a hálózat paramétereit úgy állítják be,
hogy az ismert bemeneti értékekre a megfelel® kimenetet adja. Ezután a rendszer
használható az illesztett függvények kiszámítására az el®z®ekt®l eltér® bemeneti
értékek mellett is [46].

A számítást végz® neuron leggyakrabban alkalmazott változata a 2.1. ábrán látható
perceptron. Ez a bemeneti xi, i ∈ 1, . . . , n értékeket wi súlyokkal összegzi, majd
egy f nemlineáris transzformációt alkalmaz. (f tipikusan szigmoid vagy tangens
hiperbolikusz függvény.)
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2.1. ábra. A perceptron egység

A többréteg¶ perceptron struktúra (multilayer perceptron � MLP) felépítését a 2.2. áb-
ra szemlélteti. A perceptronok réteges elrendezésében a nulladik réteg a bemene-
teket jelenti. A további rétegek egységei bemenetként az el®z® rétegek egységeinek
kimenetét kapják különböz® súlyokkal. Az utolsó réteg kimenetei egyben a neurális
hálózat kimenetei.
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2.2. ábra. Többréteg¶ perceptron hálózat

Rögzített felépítés¶ hálózat esetén a tanulás tulajdonképpen a súlyok beállítását
jelenti. Az egyik legismertebb tanító algoritmus a hiba visszaterjesztés módszere
(back-propagation). Lényege, hogy tetsz®leges súlyokkal kiindulva az egyes tanító
lépések során megvizsgálják az eltérést a számított és a kívánt eredmény között.
Ha az eltérés egy küszöbnél nagyobb, a kimeneti rétegt®l visszafelé haladva módo-
sítják a súlyokat úgy, hogy a hiba csökkenjen. Ez természetesen megváltoztatja a
viselkedést a korábban tanított értékekre, ezért az elfogadható pontosságot bizto-
sító súlyok meghatározához igen nagy számú �nomító iteráció szükséges.

2.1.4. Hierarchikus Morse-szegmentálás

A Morse-elmélet vizsgálatainak középpontjában egy M sokaság és a rajta értel-
mezett tetsz®legesen sokszor di�erenciálható f : M 7→ R függvény áll [75]. A
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továbbiakban feltesszük, hogy M a háromdimenziós térbe folytonosan beágyazott
kétdimenziós sokaság és a távolságot az euklideszi értelemben vett legrövidebb út
hosszaként értelmezzük. Az f függvény x ∈ M pontbeli gradiense ∇f(x) ∈ R3,
amely az érint®síkban fekszik és a leger®sebb növekedés irányába mutat. Az adott
pontot regulárisnak nevezzük, ha ∇f(x) 6= 0, egyébként pedig kritikusnak, ha
∇f(x) = 0. Egy kritikus pont elfajuló, ha a második parciális deriváltakból alko-
tott Hesse-féle mátrix determinánsa 0. A nem elfajuló kritikus pontoknak három
féle típusát különböztetjük meg: minimum, nyeregpont és maximum. A Morse-
függvény egy akárhányszor di�erenciálható f : M 7→ R függvény, melynek

(i) kritikus pontjai között nincs elfajuló;

(ii) a kritikus pontok páronként különböz® függvényértékkel rendelkeznek.

Fontos, hogy a Morse-függvények s¶r¶ek az akárhányszor di�erenciálható függvé-
nyek közt, tetsz®leges ilyen függvény Morse-függvénnyé perturbálható.

Integrál görbének nevezzük az olyan γ : R 7→ M görbét, melynek érint®i minden
pontjában egybeesnek a gradienssel, azaz γ̇(s) = ∇f(γ(s)) minden s ∈ R esetén.
Az ilyen görbe kritikus pontból indul és kritikus pontba érkezik, de pontjai nyílt
halmazt alkotnak, azaz mind regulárisak. A de�níció következtében, ha két in-
tegrál görbének van közös pontja, akkor a görbék azonosak. Egy x kritikus pont
D(x) leszálló sokaságának nevezzük az x-be befutó integrál görbék összessége és x
unióját:

D(x) =
⋃

destγ=x

im γ ∪ {x} .

Ha x minimum, D(x) = {x}; ha nyeregpont, D(x) egy nyílt görbe; ha pedig maxi-
mum, akkor D(x) egy nyílt tartomány. A leszálló sokaságok páronként diszjunktak
és lefedik az eredeti sokaságot. Mindegyikük határa egy alacsonyabb dimenzió-
jú leszálló sokaság, következésképpen komplexust alkotnak. A leszálló sokaságok
összességét az f függvény Morse-komplexusának nevezzük.

Az egyszer¶sített Morse-komplexus

A Morse-komplexusban minden egyes lokális maximum meghatároz egy tarto-
mányt, akkor is, ha történetesen az adott maximum nem felel meg a felület vala-
milyen sajátosságának, hanem mérési pontatlanság, zaj, vagy más nemkívánatos
hatás következménye. A Morse-komplexus egyszer¶sítésének célja, hogy ezeket a
maximumokat, és ezáltal a nekik megfelel® tartományokat megszüntessük. Be-
látható [31], hogy a kritikus pontok között létezik olyan párosítás, amely min-
den maximumhoz és minimumhoz egy-egy nyeregpontot rendel, továbbá tetsz®-
leges ilyen kritikus pont pár az f függvény lokális módosításával közömbösíthet®.
Amennyiben tehát ismert a nemkívánatos maximumok halmaza, a kapcsolódó nye-
regpontokkal együtt megszüntetve ®ket a fennmaradó maximumokhoz rendelhet®
tartományok meghatározzák a felület egy particionálását.
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(a) A görbületi sugár, mint Morse-függvény

(b) Az egyszer¶sített Morse-komplexus
• maximum, ◦ nyeregpont, •◦ minimum

2.3. ábra. Egyszer¶sítés kritikus pont-párok kioltásával
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A Morse-komplexus kiszámítása háromszögelt felületen

Gyakorlati alkalmazások esetében folytonos sokaság helyett annak csak egy diszkrét
mintavételezése áll rendelkezésre, amelyb®l háromszögeléssel kapjuk az M felületet.
Az f függvény tipikusan csak annak csúcsaiban ismert, a felület többi pontjához
lineáris interpolációval kiterjeszthet®.

Az alábbiakban vázoljuk, hogyan lehet az M háromszögelt felületen meghatározni
az f Morse-függvény által de�niált Morse-komplexust [30]. Tételezzük fel, hogy
az f függvény értéke minden csúcsban különböz® � ez az értékek perturbálásával
mindig elérhet®. A lineáris interpoláció következtében biztos, hogy a függvény lo-
kális maximumai a háromszögháló csúcsaiban vannak. A Morse-komplexust alkotó
leszálló sokaságok ezen lokális maximumok fel®l felépíthet®k, ennek részletei megta-
lálhatók a hivatkozott munkában. Vázlatosan arról van szó, hogy a háromszögeket
megfelel® sorrendben látogatva lokális vizsgálatokkal egyértelm¶en eldönthet®, az
adott háromszög mely leszálló sokasághoz tartozik.

Ezzel a módszerrel tehát a folytonos sokaságokon bevezetett Morse-komplexus ér-
telmezhet® diszkrét felületek esetében.

2.2. Lokális felületi mértékek

A szegmentálás sikerességének feltétele, hogy rendelkezésre álljon egy stabil, a
pontokhoz rendelt mérték, amely az el®állítandó tartományok struktúráját h¶en
jellemzi.

2.2.1. Éles élek felismerése

A háromszögelt felület különböz® típusú lokális görbületeinek becslését számos
szerz® tárgyalja, összehasonlításért lásd pl. [61, 38]. Egyesek a háromszögek éleihez
rendelhet® görbületeket összegzik [19], mások lokálisan illesztett közelít® felületek
görbületeit számítják, amelyek lehetnek egyszer¶ másodfokú függvények vagy ál-
talánosabb B-spline felületek [85]. Az éles élek azonosítása céljából általában egy
küszöböt határoznak meg, és az ennél nagyobb abszolútérték¶ görbülettel rendel-
kez® területeket sorolják az éles élekhez. Ilyen típusú közelítés azonban gyakran
nem célravezet®, ezért ebben a szakaszban egy olyan módszert mutatunk be, amely
képes a valódi éles élek felismerésére.

Az élesél mérték célja a háromszögelt felület éles éleinek és kis sugarú lekere-
kítéseinek elkülönítése. Jelen dolgozat ennek két alkalmazását mutatja be: (1)
a 3.4.2. szakaszban taglalt vetítés során különböz® vetítési irányokat használunk,
ha a görbe végpontja vagy egy szakasza éles él közelében van, (2) a keletkez® CAD
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modellben két felület találkozásánál valódi éles él keletkezik, amennyiben az alábbi
vizsgálat ezt indokolja.

Tekintsük az egyes háromszögek normálvektorait egy adott pont környezetében.
Éles él esetén a háromszögek többsége valamelyik viszonylag lapos felülethez tar-
tozik, és mindössze néhány van az él mentén. Eszerint az éles él közelében lév®
háromszögek normálvektorai két jól elkülönül® csoportba oszthatók torlódnak a
Gauss-gömbön.
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(d) saroklekerekítés

2.4. ábra. Normálisvektorok eloszlása a Gauss-gömbön

A 2.4. ábra egy pont környezetében lév® háromszögek normálvektorait mutatja a
Gauss-gömbön: (a) a laposabb területeken a normálvektorok egy csomópont kö-
rül összpontosulnak, (b) a lekerekítések mentén egy f®kör mentén sorakoznak, (c)
az éles él közelében meg�gyelhet® a két különálló csoport, míg (d) a sarokleke-
rekítéseken minden irányba egyenletes a szórás. Itt érdemes megjegyezni, hogy
a di�erenciálható felületek esetében a normálvektor változása az egyes irányok
mentén éppen a görbületet adja, továbbá a legnagyobb és a legkisebb változások
irányai a f®görbületi irányokkal esnik egybe, amelyek a pontbeli normálvektorral
ortogonális rendszert alkotnak [12].
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Számszer¶síteni kell tehát azt, hogy ha adott egy ponthalmaz a Gauss-gömbön,
akkor ezek milyen mértékben s¶r¶södnek két csomópont köré. Ennek érdekében
határozzuk meg a pontokra legjobban illeszked® f®kör síkját, amely egyben mer®-
leges a legjobb lokális eltolási (transzlációs) irányra. Amennyiben ennek hibája
egy küszöb felett van, az éles él kizárható, a mérték legyen ekkor 0. A továbbiak-
ban feltételezzük, hogy a pontok közel vannak ehhez a f®körhöz, és a vizsgálatot
az eredeti pontok helyett a körvonal legközelebbi pontjaival végezzük.

Az egyes pontokhoz rendeljünk egy valós értéket (ϕi, i ∈ [1, n]), nevezetesen az
®ket az origóval összeköt® egyenes és az x irányú egységvektor által bezárt el®jeles
szöget a [−π, π) tartományból egy megfelel®en választott koordinátarendszerben.
A megfelel® választás itt azt jelenti, hogy a (−1, 0) irányú egységvektor ne vágja
ketté semelyik potenciális csomósodást. Alkalmas választás lehet a pontok által
felszabdalt kör leghosszabb darabjának közepe. Feltehetjük továbbá, hogy i < j
esetén ϕi ≤ ϕj.

// x

OOy
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•
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Tetsz®leges v ∈ [1, n − 1] vágási index esetén a következ®képpen becsüljük a két
klaszter középpontját (ϕ̄) és szórását (σ):

ϕ̄1(v) =
1

v

v∑
i=1

ϕi

ϕ̄2(v) =
1
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n∑
i=v+1

ϕi
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v − 1

v∑
i=1

(ϕi − ϕ̄1)2

σ2(v) =

√√√√ 1

n− v − 1

n∑
i=v+1

(ϕi − ϕ̄2)2

A legjobb vágási index de�níció szerint az a v∗, melyre |ϕ̄1(v
∗)− ϕ̄2(v

∗)| maximá-
lis. Ez meghatározható a pontok számát tekintve lineáris id® alatt, feltéve, hogy
az összegzést nem végezzük el minden indexnél elölr®l, hanem az el®z® számítás
részösszegeit módosítjuk egy elem elvételével/hozzáadásával.
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Az élesél mérték ezek után de�niálható a két klaszter és a teljes ponthalmaz fentebb
megadott szórásának viszonyával:

α = |ϕ̄1(v
∗)− ϕ̄2(v

∗)|
b = α/3− σ1(v

∗)− σ2(v
∗)

b∗ = b
v∗(n− v∗)

n2
.

Az így kapott b értéke tehát annál nagyobb, minél távolabb esik egymástól a két
klaszter középpontja, illetve minél tömörebb klaszterekr®l van szó. A két csoport
méretét is �gyelembe veszi b∗ de�níciója, amely közel azonos elemszám esetén
a legnagyobb, tehát az éles élen fekv® háromszögeket élesebbnek min®síti az él
közelébe es®knél.

2.2.2. Adaptív becslési környezet

A lokális mértékek becsléséhez használt környezet meghatározásánál többféle szem-
pontot kell �gyelembe venni. Egyrészt, mivel lokális, sokszor di�erenciális mennyi-
ségekr®l van szó, lehet®leg csak egy egész kis környezetb®l szabad mintapontokat
választani, különben a közeli alaksajátosságok hatása összemosódik. Másrészt vi-
szont, az elkerülhetetlen mérési hibákból ered® becslési hibák csökkentése végett
célszer¶ nagy környezetet választani.

Motiváció

A tudományos szakirodalom legjobb ismereteink szerint nem tárgyalja részlete-
sen a becslési környezet megválasztásának lehet®ségeit, aminek több oka is lehet.
Egyrészt a kutatók általában kevés objektummal dolgoznak, sokszor csak a min-
denki számára jó min®ségben elérhet® viszonyítási tesztadatokkal (benchmark).
Mások rendelkeznek ugyan valamilyen szkennelési technológiával, de az avval el®-
állított ponthalmazok általában hasonló szerkezet¶ek (decimáltság mértéke, zaj,
stb. tekintetében). Így tulajdonképpen valamelyik egyszer¶bb környezetválasztási
stratégia, jól megválasztott paraméterrel céljaiknak megfelel.

A jelen dolgozathoz kapcsolódó digitális alakrekonstrukciós szoftver (lásd 5.2) igen
széleskör¶ ipari felhasználói réteggel büszkélkedhet. A több tucatnyi különféle
szkennelési technológia és a háromszögelt ponthalmazon végzett különböz® el®-
feldolgozási módszerek (decimálás, simítás, zajsz¶rés, stb.) változatos poligon
modelleket eredményeznek (2.5 ábra). Az egyes felhasználók nem ismerik a szeg-
mentálási technikák részleteit, ezért nem várható el t®lük a környezetválasztási
módszer paramétereinek �nomhangolása. Olyan algoritmusra van tehát szükség,
amely automatikusan biztosítja az optimális környezet megtalálását a mért pon-
tok lokális s¶r¶ségét®l függetlenül, biztosítva a pontos becslést különböz® görbület¶
tartományok széles skáláján.
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(a) egyenl®tlen (b) egyenletes (c) görbületarányos

2.5. ábra. Különböz® min®ség¶ háromszöghálók

Környezet-választási stratégiák

A gyakorlatban elterjedt környezetválasztási stratégiák a fent vázolt, részben el-
lentmondó követelményeknek különböz® módon felelnek meg.

• Az állandó pontszám (háromszögszám) stratégia a becslési középpont körüli
n legközelebbi pont (háromszög) összegy¶jtését jelenti. A gyakorlatban ál-
talában néhány tucat ponttal dolgoznak, széls®séges esetben is ritkán fordul
el® 10-nél kisebb vagy 150-nél nagyobb érték.

Egyenletes ponteloszlás esetén ez egy nagyjából egyenletes átmér®j¶ környe-
zetet eredményez mindenhol. Ilyenkor n-t®l függ®en vagy pontatlan értéke-
ket kapunk a laposabb területeken, vagy összemosódnak a közeli, nagyobb
görbület¶ sajátosságok.

Decimált háromszöghalmaz esetén � tekintve, hogy egy helyes decimálás a
görbület nagyságával arányos mérték¶ lokális háromszög-s¶r¶séget ad � a la-
pos részeken a kapott környezet átmér®je viszonylag nagy, míg a lekerekítések
mentén számított környezet jóval kisebb.

Rosszul decimált, vagy más okból kifolyólag egyenl®tlen háromszögháló ese-
tében az állandó pontszám stratégia alkalmazása pontatlan becsléseket ered-
ményez.

• Az állandó átmér® stratégia egy rögzített d távolságot ír el® a lokális kör-
nyezetb®l gy¶jtött ponthalmaz átmér®jének nagyságára. Tipikusan a modell
átmér®jének törtrészét (pl. 1/100, 1/500-ad rész) választják. Meghatározha-
tó még a várható legnagyobb görbület függvényében, amennyiben ez az az
információ a priori rendelkezésre áll.

Az állandó átmér®j¶ környezet alkalmazása megnehezíti a d-nél közelebb lé-
v®, er®s görbület¶ alaksajátosságok elkülönítését, továbbá pontatlan becslés
adódik a laposabb területeken. A háromszögháló s¶r¶sége nem befolyásolja
az eredményt.
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• Az állandó rétegszám módszer 1 réteg esetén a becslési középponttal közvet-
lenül szomszédos háromszögeket/csúcsokat használja, n+1 réteg esetén pedig
az n réteg¶ környezet és az avval közvetlenül határos háromszögek/csúcsok
alkotják a becslési környezetet.

Nagyobb rétegszámra tulajdonságai hasonlóak az állandó pontszám módsze-
réhez. Tipikusan 1�2 réteg esetén érdemes ezt a módszert használni, ilyenkor
egyenletesebben adódnak pontok a különböz® irányokból. Értelmezhet® az
1/2 réteg is, ekkor a becslési középpontból kiinduló élek fele, illetve a három-
szögek területének harmada rendelhet® az adott csúcshoz [74].

stratégia háromszögháló
s¶r¶sége

pontos becslés
tartománya

állandó pontszám csak jól decimált megfelel®

állandó átmér® tetsz®leges korlátozott

állandó rétegszám csak jól decimált megfelel®

2.1. táblázat. Becslési környezet stratégiák összehasonlítása

A 2.1. táblázat összefoglalja az egyes stratégiák megfelel® m¶ködéséhez szüksé-
ges ponteloszlást és a megszorításokat a görbülettartományra, amelyen a becslés
pontosnak tekinthet®.

Az optimális környezet méretének meghatározása

Az ismert környezetválasztási stratégiák gyengeségeit �gyelembe véve az optimális
környezettel szembeni elvárások az alábbiak szerint foglalhatók össze:

1. A becslési hiba a laposabb tartományokon is legyen viszonylag kicsi.

2. A közeli alaksajátosságok legyenek jól elkülöníthet®k.

3. Az eljárás tetsz®leges s¶r¶ség¶ háromszöghálón jól m¶ködjön.

Az egyszer¶ség kedvéért a továbbiakban feltesszük, hogy görbületeket becsülünk
(legkisebb, legnagyobb vagy átlagos görbületet). Más lokális felületi mértékek szá-
mításához hasonló környezetválasztás alkalmazható.

A becslési környezet átmér®je és a becsült érték nem lehet teljesen független. Te-
gyük fel, hogy adott egy henger palástjának egy darabja, melynek egy pontjá-
ban a nagyobbik görbületet szeretnénk meghatározni. Adott d átmér® mellett
pl. R = 10 d görbületi sugár pontatlanságát érzékelteti, hogy a henger kereszt-
metszetéb®l α ≈ 2 atan(d

2
/R) ≈ 6◦ látószöget használhattunk a számításokhoz. A
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(a) lapos, decimált (b) lapos, egyenletes (c) lapos, egyenl®tlen

(d) görbült, decimált (e) görbült, egyenletes (f) görbült, egyenl®tlen

2.6. ábra. Optimális környezet különböz® görbületek/háromszöghálók esetén

másik széls®ség vizsgálatához legyen R < d/2. Ekkor a lokális környezet mentén
egyenletes görbületet feltételezve a látószög α > 180◦, ami meglehet®sen irreális.

Megállapítható tehát, hogy a becslési környezet mérete konzisztens kell, hogy le-
gyen a lokális görbületi értékkel. Optimális esetben tehát a becslési környezet
akkora, hogy az egy rögzített α szög alatt látszik a simulókör középpontjából. (A
gyakorlatban α = 40◦ jó választásnak bizonyult.)

Ez szintén a klasszikus tyúk-tojás problémára emlékeztet � ahhoz, hogy a becslés-
hez szükséges optimális átmér®t kiszámítsuk, szükségünk lenne a becslés eredmé-
nyére. Ennek feloldására egy iteratív algoritmust használunk:

1. A háromszögháló minden csúcsában megbecsüljük az átlagos görbületet egy
minimális (legfeljebb 1�2 réteg) környezet alapján. Jelölje a v csúcsban ka-
pott értéket κ̃v.

2. Az el®z® lépésben kapott görbületi térképen zajsz¶rést végzünk, azaz, ha egy
v csúcsban lév® érték er®s eltérést mutat a szomszéd csúcsokban számított
értékek κ̄v átlagától, a v-beli értéket az átlaggal helyettesítjük, azaz κ̃v ← κ̄v,
ha v zajos.

3. Újra végiglátogatva a háromszögháló csúcsait minden egyes v pontban ren-
delkezésre álló közelít® átlagos κ̃v görbület segítségével megbecsüljük a lokális
környezet dv méretét, amely κ̃v görbületet feltételezve α = 40◦ szög alatt lát-
szik.
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4. A v csúcs körül vett dv átmér®j¶ környezeten egy újabb görbületbecslést
végzünk, amellyel már egy pontosabb κ′v átlag-görbület adódik.

5. Érdemes lehet a pontosabb κ′v átlag-görbületekkel is kiszámítani a felhasznált
az α′v látószöget; ahol ez nagy mértékben eltér az eredeti 40◦-tól, egy újabb
becslés-javítási iteráció hajtható végre.

Az eljárás hátránya, hogy a becslés számításigénye megn®het. A lapos területeken
ugyanis nagyobb környezet választunk a pontosabb becsléshez, és ha a pontok
nagy része ilyen tartományokra esik, az id®igény majdnem akkora, mintha a teljes
modellen nagy környezettel számolnánk. Egy lehetséges gyorsítás alapötlete, hogy
a nagyobb környezet alapján számított értéket nem csak egyetlen pontban, hanem
egy kisebb környezet minden pontjában felhasználjuk.

2.2.3. Szegmentálás felügyelt tanítással

A 2.1.2. fejezetben számos ismert mérték kiszámítását mutattuk be. Ezek más-más
geometriai tulajdonság becslésére használatosak, ezáltal különböz® alaksajátossá-
gok, felülettípusok kiemelésére alkalmasak.

Egy adott felülettípushoz tartozó háromszöghalmaz azonosítására a küszöböl®s
technikát szokták alkalmazni. A megfelel® felületi mértékhez egy alkalmas kü-
szöböt választunk. Az adott mértékt®l függ®en kiválasztjuk azon háromszögeket,
melyek csúcsaiban a becsült felületi mérték átlagos értéke kisebb/nagyobb a kü-
szöbnél. Az így kiválasztott háromszöghalmaz zajosabb becslések esetében további
utó-feldolgozásra szorulhat, pl. kis lyukak betömése, szigetek eltüntetése.

A küszöböl®s módszer egy olyan alternatíváját mutatjuk be ebben a szakaszban,
amely

(1) egyidej¶leg több, különböz® felületi mértéket használ, ezáltal alkalmassá válik
összetettebb követelmények teljesítésére;

(2) a szegmentálási paraméterek (küszöbök, környezetek mérete, stb.) beállítá-
sát automatikusan elvégzi, így a felületi jellemz®k mélyebb ismeretével nem
rendelkez® felhasználók is hatékonyan alkalmazni tudják;

(3) más, összetettebb szegmentáló algoritmusokkal együtt is használható.

Az alábbiakban el®ször a felügyelt tanulással szegmentáló eljárást részletezzük,
majd néhány alkalmazási példát mutatunk be.

Tételezzük fel, hogy adott egy megfelel® s¶r¶ség¶ háromszögelt ponthalmaz, to-
vábbá rendelkezésre áll n különböz® felületi mérték az egyes háromszögeken, mint
például különböz® di�erenciálgeometriai jellemz®k különböz® környezetek alapján
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becsülve, összetettebb geometriai jellemz®k (eltolási irány, forgástengely), hasonló-
sági mértékek, stb. Pontosabban, valós értékekb®l álló n-esekkel dolgozunk, ame-
lyeket skalár vagy vektor mértékek alkotnak. További követelmény, hogy az értékek
a [0, 1] tartományból kerüljenek ki � ez normalizálással megoldható.

Az interaktív tanítási folyamat során a felhasználó a háromszögek egy halmazát
keresi, nevezzük ezt kiválasztott halmaznak. Néhány háromszögr®l el®írja, hogy
azok mindenképp beletartoznak a kiválasztott halmazba (pozitív példák), másokat
pedig azon kívülinek jelöl (negatív példák). A szegmentálás feladata egy olyan
háromszöghalmaz el®állítása, amely a felhasználó által megadott példák közül a
pozitív címkéj¶eket tartalmazza, de a negatívként jelöltek közül egyet sem.

Neurális hálózatunk a 2.2. ábrán látható struktúrát követi. A bemenetek száma
legyen n, a kimeneti réteget alkossa egyetlen perceptron. A rejtett réteg mérete
paraméter. A hálózattal modellezett függvény n bemenetét egy adott háromszög
esetében az ott becsült n felületi mértékekb®l kapjuk, kimenete pedig egy 0 és 1
közé es® szám, amely a kiválasztott halmazba való tartozás jelenti az 1/2-es küszöb
felett.

A tanításhoz tekintsük a felhasználói példákat. A pozitívként jelölt háromszögek-
hez tartozó felületi mértékeket hálózatunk bemenetére adva szeretnénk 1 közeli
kimenetet kapni, míg a negatív példák esetében 0 érték a kívánatos. A tanításhoz
használt bemenetek és kimenetek tehát ezek lesznek, annyi pontosítással, hogy a
pozitív és a negatív példákhoz 0 és 1 helyett 0,1 és 0,9 kimeneteket rendelünk.
Ez egy ismert technika tanulásos rendszereknél; célja, hogy a hálózat bizonyos há-
romszögeket a példáknál még inkább/kevésbé a kiválasztott halmazba tartozónak
min®síthessen.

A tanító példák száma legfeljebb néhány tucat, viszont a hálózat felparaméterezé-
séhez több ezer tanító lépés is szükséges lehet, ahol az egyes példákat véletlenszer¶
sorrendben, többször is tanítjuk. Tapasztalataink szerint ez ipari méret¶ model-
lek esetében is legfeljebb pár másodperc, így a rendszer interaktívan m¶ködtethet®.
Tehát minden lépés után megkapjuk a hálózat által számított kiválasztott halmazt,
és szükség esetén újabb példák megjelölésével �nomíthatjuk a megoldást.

A tanítás eredménye tehát, hogy a szegmentáló rendszer saját maga beállítja a
különböz® kijelölt felületi mértéket optimális súlyozását, amelyet további tényleges
szegmentálás során alkalmazni fogunk.

Példák

Az alábbiakban egyszer¶bb példákkal illusztráljuk a módszer hatékonyságát. Az
ipari digitális alakrekonstrukciós feladatokban jóval összetettebb alkatrészek sze-
repelnek, de az itt bemutatott technika ott sem igényel több felhasználói közrem¶-
ködést.
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A mellékelt ábrákon a pozitív/negatív példákat fehér/fekete pontok jelölik. A
sötét bordó terület a kiválasztott halmaz, a szürke annak komplementere. A rend-
szer különböz® tanuló szekvenciák esetén különböz® felületi mértékek különböz®
súlyokkal való kombinációját állítja el®.

(a) er®s (b) enyhe és er®s (c) csak enyhe

2.7. ábra. Különböz® mérték¶ görbület¶ tartományok

A 2.7. ábra különböz® mérték¶ görbület¶ tartományok elkülönítését mutatja. Eh-
hez az (a) és (b) esetekben egyetlen felületi mérték használata elégséges (nagyobbik
abszolút érték¶ f®görbület). Az (a) esetben az er®s görbület¶ tartományokat jelöl-
tük ki. A (b) eset egyaránt kiemeli a közepes és az er®s görbület¶ tartományokat.
Mindkét szegmentálás egy küszöb segítségével is megoldható lenne, de a beállítás
itt automatikusan történt a példák alapján.

A (c) eset már összetettebb, hiszen itt csak a közepesen görbült részekre voltunk
kíváncsiak, az er®s görbület nélkül. Ez nem lehetséges egyszer¶ küszöböléssel.
További nehézség, hogy az er®s görbület és a lapos területek határán a becslé-
sek általában közepes görbületet adnak. Annak érdekében, hogy elkerüljük ezek
kiválasztását, egy második felületi mérték is szerepel a súlyozott függvényben (sík-
szer¶ség), melynek segítségével már megkülönböztethet®k az átmeneti területek a
közepesen görbültekt®l. Figyelemre méltó, hogy a kívánt hatás eléréséhez így is
relatív sok negatív tanító pontra volt szükség az er®sen görbült és a lapos területek
határáról.

Egy összetettebb alkatrészt mutat be a 2.8. ábra. Az (a) esetben a tanuló rend-
szer az el®z®ekhez hasonlóan egyetlen görbületi mérték alapján dolgozik, és az er®s
görbületeket emeli ki. A (b) esetben a rendszer a két f®görbületeti mértéket hasz-
nálja (el®jelesen), melyek segítségével a kétszeresen görbült tartományokat lehet
kiválasztani (konkáv, konvex és nyeregfelületeket egyaránt). A (c) esetben célunk
az er®s görbület¶ és a lapos területek határán lév® háromszögek kiemelése. Ehhez
két felületi mértéket súlyozunk, mindkett® görbületet mér, azonban az els® 30, a
második 90 pontos környezet alapján becsüli a görbületi értékeket. Gyakorlatilag
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(a) összeköt® felületek (b) kétszeresen görbült tartományok

(c) els®dleges tartományok határai (d) azonos sugarú hengerek

2.8. ábra. Különféle sajátosságok kiemelése

azon területek kiemelése történik, ahol a két becslés különböz® eredményt adott.
Ez megfelel egy stabilitás típusú összetett felületi mértéknek [6]. Végül a (d) eset
az azonos sugarú hengerek kiválasztására mutat példát.

A neurális hálózat tanítása során kapott paramétereket érdemes lehet közvetlenül
tanulmányozni. A bemeneti és a rejtett rétegek közötti súlyokból következtethe-
tünk a felhasznált felületi mértékek fontosságára. Ha például az x1 bemenethez
tartozó súlyok nagyjából 0 közeliek, valószín¶leg feleslegesen választottuk a beme-
netek közé az adott mértéket. A nagy abszolútérték¶ súlyok értelemszer¶en az
adott mérték fontosságát jelzik.

A felparaméterezett hálózat újrafelhasználása általános esetben több problémát is
felvet. A felületi mértékek [0, 1] tartományba való normalizálását megköveteltük
az optimális m¶ködés elérése érdekében. Az egyes mértékek jellegét®l függ®en ob-
jektumok egy csoportjára is elvégezhet® az érték-transzformáció. Hasonló dimen-
ziójú objektumok esetében a várható görbülettartomány behatárolható. Irányok,
tengelyek, valamint normálvektorok segítségével történ® szegmentáláshoz viszont
elengedhetetlen, hogy az objektumok mindegyike azonos koordinátarendszerben
legyen.

Hasonló, vagy majdnem teljesen ugyanolyan felületek szegmentálására azonban ki-
válóan alkalmas ez a technika. Egy ilyen potenciális felhasználási terület a min®ség-
ellen®rzés [41]. Ennek során a legyártott objektumok (vagy véletlenszer¶en kivá-
lasztott részhalmazuk) felületét mintavételezik, majd összevetik az eredeti modellel
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a gyártási hibák felfedése céljából. A minimális eltérést mutató objektumok soro-
zatának szegmentálására alkalmas a referencia-modellen betanított hálózat, így a
folyamat teljesen automatizálható.

Alkalmazás más szegmentáló algoritmusokkal

Példáinkban a neurális hálózat kimenetét diszkretizáltuk a tartományok megha-
tározása érdekében. További alkalmazási lehet®ség adódik, ha a tanítás eredmé-
nyeként kapott függvény valós értékeit tekintjük. Ilyenkor a pozitív és negatív
tanító példák szemantikája megváltozik, a kiválasztott halmazba tartozás helyett
a függvényben jelenik meg egy magas vagy alacsony érték.

Több, ismert szegmentáló algoritmus használ egyetlen, a háromszögekhez vagy
csúcsokhoz egy darab valós értéket rendel® függvényt bemenetként. Ilyenek példá-
ul a 2.1.1. szakaszban bemutatott vízgy¶jt® vagy a 2.1.4-ben részletesen tárgyalt
Morse-elméleten alapuló módszer. Rendkívül jól �nomhangolható a szegmentáló
algoritmus m¶ködése, ha néhány egyszer¶ paraméteren túl a felhasználó � saját
igénye szerint � az alkalmazott felületi mértéket több felületi mérték súlyozott
kombinációjaként állítja el®.

2.3. Els®dleges és elválasztó tartományok
elkülönítése

A szegmentálás els® fázisában a háromszögelt felületet tartományokra osztjuk.
Tartománynak nevezzük háromszög-lapok egy összefügg® halmazát. A keletke-
z® tartományok közül megkülönböztetjük az els®dleges tartományokat, amelyek az
els®dleges felületeket közelít® háromszögeket tartalmazzák, valamint az elválasztó
tartományokat, melyek alatt a maradékot, vagyis az alaksajátosságok és a sarok-
lekerekítések közelít® háromszögeit értjük.

Meg kell jegyeznünk, hogy bár a végs® CAD modellben általában az itt meghatáro-
zott els®dleges felületek fognak szerepelni, bizonyos esetekben el®fordulhat eltérés.
Lehetséges egyrészt, hogy vannak olyan tartományok, amelyekr®l a kés®bbiekben
kiderül, hogy egyazon felülethez tartoznak, ezért tartományaik is egyesíthet®k (pl.
azonos tengellyel rendelkez® forgásfelületek). Ugyanakkor el®fordulhat, hogy egy
tartományra nem illeszthet® egyetlen felület, ezért azt mesterséges osztógörbékkel
több tartományra kell szabdalni (pl. elágazó generálógörbével rendelkez® eltolá-
sos felület). Hasonló helyzet adódik az összeköt® felületek átlapolódásakor, lásd
a 4.4.2. fejezetet.

Ebben a szakaszban az els®dleges és elválasztó tartományok szétválasztásának aláb-
bi fázisait részletezzük:
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(a) partíció határok,
elválasztó tartományok

(b) átlagos görbület (c) transzlációs irány

2.9. ábra. Az elválasztó tartományok

1 Particionálás. A teljes háromszögelt felületet partíciókra osztjuk. Egy par-
tíció egy els®dleges tartománynak felel meg, de annál b®vebb, tartalmazza
a környez® alaksajátosságokhoz és saroklekerekítésekhez tartozó háromszö-
gek egy részét is. A partíciók határát feketével jelöltük a 2.9.(a) ábrán. A
következ® fejezetben bemutatásra kerül® algoritmus korábban kifejlesztett
algoritmusok [31, 30, 18] lényeges módosítása és kib®vítése.

2 Elválasztó tartományok meghatározása. A partíciók az els®dleges tartomá-
nyoknál b®vebbek, hiszen a teljes háromszögelt felületet felosztottuk. Az
alaksajátosságokhoz és saroklekerekítésekhez tartozó háromszögek összes-
ségét elválasztó tartományoknak nevezzük, melyeket rózsaszínnel jelöltünk
a 2.9.(a) ábrán. A 2.3.2. szakaszban a partíciók alapján meghatározzuk az
elválasztó tartományokat, melyek ismeretében a komplementer halmaz össze-
függ® darabjai kiadják az els®dleges tartományokat.

3 El®zetes alakváz létrehozása. Az alakváz az objektum egyszer¶sített élstruk-
túrája, amelyet oly módon kapunk, hogy az alaksajátosságok középvonalait
a saroklekerekítések középpontjáig meghosszabbítjuk. Az el®zetes alakváz az
alakváznak egy közelítése, amely a háromszögháló élei mentén futó törött-
vonalakból építkezik. A 2.10. ábrán egy (a) lekerekítés és egy (b) sarokle-
kerekítés közelében kék vonal jelöli az el®zetes alakvázat, piros a partíciók
eredeti határát, rózsaszín pedig az elválasztó tartomány határát. Az el®zetes
alakvázat az elválasztó tartományok és lokális felületi mértékek segítségével
hozzuk létre a 2.3.3. szakaszban. Ugyanitt bemutatunk egy heurisztikát a
közeli sarokpontok összevonására a magasabb fokú sarokpontok felismerése
céljából.

Az alkalmazott particionáló algoritmus el®nye, hogy tetsz®leges paraméter beállí-
tás mellett mindig konzisztens tartománystruktúrát eredményez. A szegmentálás
további lépései során lényegében ehhez a struktúrához ragaszkodunk, tehát az itt
kialakult szomszédossági viszonyok néhány speciális eset kivételével a kés®bb ke-
letkez® modell topológiáját is meghatározzák.
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(a) Nagy sugarú lekerekítés (b) Saroklekerekítés

2.10. ábra. A particionálás határa (−−), az el®zetes alakváz (−−),
valamint az elválasztó tartományok határa (−−)

Szemben a topológiai értelemben vett robusztussággal, a particionálás eredménye-
ként létrejöv® határvonalak geometriája az alaksajátosságok középvonalaitól hirte-
len irányváltoztatások mellett széls®séges módon eltávolodhat. Különösen gyakori
ez a jellegzetes felépítés¶ gépészeti alkatrészek esetében, ahol kisebb görbület¶
(nagy sugarú) összeköt® felületek és saroklekerekítések is vannak. A 2.10. ábrán
egy-egy ilyen elem szerepel: a piros töröttvonal a particionálás eredeti határa a
tartományok szétválasztásának 1. fázisa után, a rózsaszín töröttvonal az elválasz-
tó tartományok határa (2. fázis eredménye), a kék töröttvonal pedig az el®zetes
alakváz (3. fázis). Meg�gyelhet®, hogy a piros töröttvonal geometriailag nehezen
indokolható módon, többször is élesen irányt változtat. Ennek oka, hogy a parti-
cionálás során a lapos lekerekítés vagy sarokelem közepén több önálló tartomány
is �fejl®désnek indul�, de ezek mindegyike kés®bb valamelyik szomszédos els®d-
leges tartományhoz csatolódik. Látható tehát, hogy noha topológiai értelemben
hibátlan particionálást kapunk, a partíciók határa javításra szorul.

Az alábbiakban el®ször bemutatjuk a particionáló algoritmust, amit az elválasztó
tartományok és az el®zetes alakváz létrehozásának ismertetése követ.

2.3.1. Particionálás els®dleges tartományokra

A particionálás során a háromszögelt felületet összefügg® tartományokra osztó-
dik; ezek háromszögei geometriailag összetartoznak, és �nagyjából� az els®dleges
felületeknek felelnek meg. A tökéletes megfeleltetés nem lehetséges, mivel a par-
ticionálás az összeköt® felületekhez és sarokelemekhez tartozó háromszögeket is
valamely csoporthoz rendeli.

Az általunk használt particionáló algoritmus � más algoritmusokhoz hasonlóan �
egy lokálisan becsült di�erenciálgeometriai jellemz®t használ a globális struktú-
ra meghatározásához. A probléma nehézsége abban rejlik, hogy egy egyenl®tlen,
diszkretizált adathalmazon dolgozunk és csupán becsült felületi mértékek állnak
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rendelkezésre. Az algoritmus szempontjából lényegtelen, hogy konkrétan mely jel-
lemz®vel dolgozunk, mindössze annyi a megkötés, hogy a felület pontjaiban adott
legyen egy skalár érték. Megjegyezzük, hogy a példákban lokálisan becsült átlagos
görbületb®l származtatott mennyiséget használtunk Morse-függvényként.

Az alábbiakban a 2.1.4. szakaszban ismertetett hierarchikus Morse-szegmentálás
algoritmusának egy továbbfejlesztését mutatjuk be. Az ott alkalmazott termino-
lógiával jelölje tehát a sokaságot M, az azon értelmezett Morse-függvényt pedig
f .

Az algoritmus az M, f bemenetb®l el®állítja a háromszögelt felület egy partí-
cionálását, amelyet a nemkívánatos maximumok halmaza határoz meg. Ennek
kiválasztása többféle heurisztika szerint lehetséges. Az x ∈ M lokális maximum
perzisztenciájának nevezzük a hozzárendelt x∗ ∈ M nyeregpont alapján számított
P (x) = f(x)−f(x∗) különbséget. Elméleti eredmények indokolják [18], hogy az egy
adott határértéknél kisebb perzisztenciájú maximumokat válasszuk a nemkívána-
tos halmazba. Megmutatható ugyanis, hogy ilyenkor a függvényérték tetsz®leges,
az el®z® határértéknél kisebb mérték¶ változtatása esetén a keletkez® particionálás
azonos marad, vagyis a particionálás stabil.

A gyakorlatban azonban az ilyen jelleg¶ stabilitás kevés. Az f függvény minta-
pontjait lokális becslésekb®l számítjuk, aminek hibája több, jórészt független hatás
eredménye, ezért modellezhet® normális eloszlással. A pontok nagy számából kö-
vetkez®en elvétve ugyan, de el®fordulnak jelent®s eltérések a tényleges értékekt®l.
Léteznek technikák ezek sz¶résére, de ett®l függetlenül látszik, hogy a zaj természe-
téb®l ered®en nem feltételezhetjük, hogy az eltérés minden pontban egy határérték
alatt van.

OO

��

P (x)

x∗ x
//

M

OOf

V (x)

(a) egy tartomány + zaj

OO

��

P (x)

x∗ x
//

M

OOf

V (x)

(b) két különálló tartomány

2.11. ábra. Perzisztencia és nyeregpont feletti térfogat összehasonlítása

Mindezek ismeretében nagy mértékben javítja a szegmentálás min®ségét, ha a
perzisztencia helyett a maximum-nyeregpont párhoz rendelhet® nyeregpont feletti
térfogatot használjuk:

V (x, x∗) =

∫∫
D(x)

max{f(p)− f(x∗), 0} dA .
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(a) görbület (b) távolság (c) transzláció

2.12. ábra. Az elválasztó tartományok el®állítása során használt mennyiségek

Intuitív módon ez úgy értelmezhet®, hogy a maximumhoz tartozó tartomány men-
tén összegezzük (integráljuk) a nyeregpontbeli értéknél nagyobb függvényértékeket.
A domborzati térkép analógiáját használva ez a maximumhoz tartozó hegyb®l a
nyeregpont magasságában fekv® szintsíkkal kihasított rész térfogata. Ennek se-
gítségével kiküszöbölhet®, hogy egyetlen, nagy mérték¶ torzítást tartalmazó érték
hibás particionálást eredményezzen. A 2.11. ábra a két mérték közötti különbséget
szemlélteti. Az (a) esetben az x-nél lév® lokális maximumot a zaj okozza, míg
(b)-ben ott egy nagyobb kiterjedés¶ tartomány található. A P (x) perzisztencia
érték mindkét esetben azonos, míg V (X) jelent®sen eltér, vagyis alkalmazásával
helyes szegmentálás adódik.

A Morse-függvény alapján történ® particionálást illusztrálja a 2.3. ábra. Kiindu-
lásként a háromszögelt felület pontjaiban becsült abszolút görbületi sugár értéket
használtuk. A 2.3.(a) ábrán a zöld szín¶ területek lokálisan síkszer¶ek, sárga szín
jelzi az enyhébb görbületet, a piros az er®s görbületet. A görbülettérképen jól lát-
ható a zaj, de ennek ellenére felismerhet® az objektum felépítése. A 2.3.(b) ábra az
egyszer¶sített Morse-komplexust idealizált változatát szemlélteti a nemkívánatos
kritikus pont párok elhagyását követ®en. A folytonos vonalak a partíciók határai,
a maximumoknak megfelel® teli fekete karikákat a tartományok közepébe helyez-
tük. Ezeket az üres karikával jelzett nyeregpontokkal a szaggatott vonalak kötik
össze. A folytonos vonalak a nyeregpontokból a piros karikával jelölt minimumokba
futnak.

2.3.2. Elválasztó tartományok el®állítása

A háromszögelt felület particionálása során a keletkez® tartományok az els®dle-
ges tartományoknak felelnek meg, de azoknál b®vebbek, ugyanis az alaksajátos-
ságokhoz és a saroklekerekítésekhez tartozó háromszögek valamely szomszédos el-
s®dleges tartomány partíciójába kerültek. Az els®dleges felületek pontos illeszté-
se érdekében nagyon fontos, hogy az alaksajátosságokhoz, saroklekerekítésekhez
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tartozó pontokat/háromszögeket elkülönítsük az els®dleges tartományok pontjai-
tól/háromszögeit®l.

A 2.9. ábra olyan objektum részletét mutatja, ahol 4 alaksajátosság fut össze. Az
(a) ábra fekete töröttvonala a partíciók határa � ez alapján kell behatárolni a ró-
zsaszínnel jelölt elválasztó tartományokat. Ezen az egyszer¶ példán jól látható,
hogy akár az átlagos görbület (b), akár a lokális transzlációs jelleg (c) esetében
egyszer¶ küszöböléssel megkaphatók a kívánt elválasztó tartományok. Összetet-
tebb alakzatok vizsgálatával megállapítható, hogy egy-egy ilyen mennyiség önál-
lóan nem alkalmas az elválasztó tartományok háromszögeinek stabil el®állítására.
Lehetnek olyan területek, melyek mentén a görbület er®s, de mégsem szeretnénk,
hogy az elválasztó tartományok részei legyenek (pl. kisebb sugarú hengerek). Más-
részt olykor lapos területeket is az elválasztó tartományokhoz kell sorolnunk (pl.
lépcs® alaksajátosságok, topológiai egyszer¶sítés céljából létrehozott mesterséges
alaksajátosságok).

Az elválasztó tartományok meghatározása a particionálás határvonalainak megvas-
tagításával szemléltethet®. Az egyes partíciókra, egymástól függetlenül végrehajt-
juk a határvonalakat megvastagító 1. algoritmust, amely azonosítja az els®dleges
tartományhoz nem tartozó, er®sebb görbület¶ részekhez tartózó háromszögeket a
partíció határa közelében.

1. algoritmus. Az elválasztó tartományok b®vítése egy partíció szélei fel®l.
Bemenet: P partíció
Kimenet: S elválasztó tartományok
S ← ∅
q ← üres kupac
for all t háromszög P határán do

push(q, (0, t))
end for
while q nem üres és top(q).first < Mw do

(w, t)← pop(q)
S ← S ∪ t
for all t még nem látogatott t∗ ∈ P szomszédai do
w∗ ← súly(t∗)
push(q, (w∗, t∗))

end for
end while

El®ször a bemeneti P partíció széls® háromszögei kerülnek a q kupacba 0 súllyal.
Ezután a q (egyik) legkisebb súlyú elemét kivesszük, hozzáadjuk az elválasztó tar-
tományokhoz, majd azon szomszédait, melyeket még nem látogattunk, megfelel®
súly kiszámítását követ®en beszúrjuk q-ba. Mindezt addig ismételjük, amíg q leg-
kisebb súlya egy küszöböt el nem ér.
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A súly kiszámításánál három dolgot veszünk �gyelembe, melyeket egy egyszer¶
partíció esetében a 2.12. ábra szemléltet. A háromszögekhez rendelt súlyok meg-
határozásánál ezen mennyiségek lineáris kombinációját képezzük.

• A lokálisan becsült átlagos görbület segítségével megkülönböztethet®k a lapos
és az er®sen görbült területek (2.12.(a) ábra).

• A határvonaltól mért távolság felhasználásával a határvonal �megvastagítása�
egyenletesebbé tehet®, az esetleges bels®, nagy görbület¶ részeken megaka-
dályozható az elválasztó tartományok határának hirtelen irányváltoztatása.
(2.12.(b) ábra, a középs® fehér terület a még el nem ért háromszögekb®l áll,
melyek távolságát nem számítottuk ki.)

• Vizsgáljuk még a becsült transzlációs irányt az egyes háromszögek közép-
pontjában és a legközelebbi határpontban. Amennyiben mindkét hely er®sen
transzlációs jelleg¶, megkövetelhetjük, hogy ezek az irányok közel egy egye-
nesbe essenek. Ennek számszer¶sítését felhasználva elérhet®, hogy a partí-
ció belsejében lév® er®sen transzlációs területek, melyeket a szegmentálás-
ból szándékosan kihagytunk (pl. hengeres tartomány, elt¶n® alaksajátosság,
összetett eltolásos felület), ne jelenjenek meg az elválasztó tartományokban
sem (2.12.(c) ábra).

A fenti mennyiségek nem összemérhet®k, lineáris kombináció képezését megel®z®en
célszer¶ mindet azonos tartományra normalizálni. A leállási feltételben szerepl®
Mw konstans kiszámítása a partíció háromszögei mentén becsült görbületi értékek
eloszlása alapján történik, �gyelembe véve, hogy a tartomány belsejében f®leg ala-
csony görbület¶ háromszögek találhatók. A súlyképzésnél használt normalizálást
és együtthatókat is tekintetbe kell venni.

2.3.3. El®zetes alakváz kiemelése

A particionálás határainak összessége topológiai értelemben elég jól reprezentálja
az objektum felépítését, (majdnem) izomorf az alakvázzal. A töröttvonalak geo-
metriája azonban sok helyen indokolatlan eltéréseket mutat az alaksajátosságok
középvonalától. Ebben a szakaszban bemutatjuk, hogyan lehet az elválasztó tar-
tományok alapján el®állítani az el®zetes alakvázat, amely az alakváz egy közelítése
háromszög-élek felhasználásával.

A topológiai eltérést az alakváz és a partíciók határvonalainak összessége között
a 3-nál magasabb fokú csúcsok okozzák. Gyakran el®fordul, hogy n > 3 (azo-
nos saroklekerekítésbe) összefutó alaksajátosság esetében a partíciók határvonalai
egyetlen saroklekerekítés helyett n− 2 darab 3-adfokú, közeli csomópontot tartal-
maznak. A szakasz végén megadunk néhány heurisztikát, melyekkel ezek az esetek
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(a) A háromszögek középpontjában becsült átlagos görbület

(b) Az elválasztó tartományok elvékonyítása

2.13. ábra. El®zetes alakváz létrehozása

felismerhet®k és a kérdéses csomópontok egyesíthet®k. A 2.13.(b) ábra piros szí-
n¶ töröttvonallal jeleníti meg a partíciók határait; meg�gyelhet®, hogy mindkét
4-edfokú saroklekerekítés két-két 3-adfokú csomópontra esik szét.

Az elválasztó tartományok elvékonyítása

Az el®zetes alakváz az elválasztó tartományok elvékonyításával áll el®. A 2. al-
goritmus a partíciók határait megvastagító algoritmushoz hasonló elven m¶ködik.
Ennek megértését a 2.13. ábra segíti. Az algoritmus bemenetét az elválasztó tar-
tományok képezik. A piros töröttvonal a partíciók határa, a rózsaszín töröttvonal
pedig az elválasztó tartományok széls® háromszögeinek középpontjait köti össze.
A zöld szín¶, háromszögek súlypontjai között futó irányított szakaszok a látogatási
gráf (erd®) élei.



2.3. ELS�DLEGES ÉS ELVÁLASZTÓ TARTOMÁNYOK 43

2. algoritmus. Az el®zetes alakváz létrehozása.
Bemenet: S elválasztó tartományok
Kimenet: A el®zetes alakváz
A← ∅
q ← üres kupac
∀t ∈ S : r[t]← 0
for all t háromszög S határán do
r[t]← {t szomszédos tartományának azonosítója}
push(q, (0, t))

end for
while q nem üres do

(w, t)← pop(q)
for all t még nem látogatott t∗ ∈ S szomszédai do
if r[t∗] = 0 then
r[t∗]← r[t]
w∗ ← súly(t∗)
push(q, (w∗, t∗))

else if r[t] 6= r[t∗] then
A← A ∪ {t és t∗ közös éle}

end if
end for

end while

(a) összevonható csúcs-pár (b) közös szárú T-csatlakozások

2.14. ábra. Közeli csúcsok különböz® esetei
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Az el®z® algoritmushoz hasonlóan, egy súly-háromszög párokból álló kupac felhasz-
nálásával sorra látogatjuk S háromszögeit a szélek fel®l. A súlyfüggvény kiszámítá-
sánál a becsült átlagos görbületet és S szélét®l való távolságot vesszük �gyelembe.
A háromszögekr®l (az r tömbben) nyilvántartjuk, mely els®dleges tartomány fel®l
értük el ®ket. Végeredményként a különböz® els®dleges tartomány fel®l elért há-
romszögek között futó élek alkotják az el®zetes alakvázat. A látogatási gráf csúcsai
a háromszögek középpontjai, melyben a és b háromszögek között akkor fut (a, b)
él, ha a-t b szomszédjaként látogattuk el®ször. Az el®zetes alakvázat a különböz®
partíciók fel®l induló fák közötti háromszög-élek alkotják.

Magasabb fokú csúcsok azonosítása

A magasabb (n > 3) fokú csúcsok a görbület becslés zajos jellege következtében rit-
kán adódnak ki közvetlenül. Ezek felismeréséhez tekintsük az irányítatlan el®zetes
alakváz gráfot, melynek csomópontjai a háromszög-élek felett legalább harmadfokú
csúcsok, élei pedig az ezek között futó töröttvonalak. (Els® fokú csúcsokat nem
tartalmaz az el®zetes alakváz, hiszen tartományok határvonalai alkotják.)

Mindezek ismeretében a szomszédos csúcs-párok esetében az alábbi feltételek telje-
sülése esetén a csúcsokat összevonjuk, azaz egy magasabb fokú csomópontot hozunk
létre:

• A csúcsok közel vannak. A távolság legfeljebb néhány háromszög-él, és a
modell átmér®jéhez viszonyított relatív nagysága is egy el®re meghatározott
határérték alatt van (2.14.(a) ábra).

• Nem közös szárú T-csatlakozások. Amennyiben egy él mindkét végpontja T-
csatlakozás (79. oldal), és az egyesíthet® alaksajátosságok nem a közös élnek
felelnek meg, a két csúcsot nem célszer¶ összevonni, mert az egyesíthet®
alaksajátosságok eltérnének a lokális transzlációs iránytól (2.14.(b) ábra).
Az ilyen helyzetek felismerésére tekintsük a becsült transzlációs irányokat és
er®sségeket a végpontokban: ha mindkét hely er®sen transzlációs, és ezek az
irányok közel mer®legesek a csúcsokat összeköt® szakaszra, jó eséllyel közös
szárú T-csatlakozásokról van szó.

Amennyiben mindkét feltétel teljesül, az adott csúcs-pár összevonható. El®fordul-
hat, hogy több, közös elemmel rendelkez® csúcs-pár is összevonhatónak adódik;
ilyenkor az összevonást értelemszer¶en a tranzitív lezárt csúcs-halmazra kell vég-
rehajtani.

A keletkez® csomópont helye, illetve a befutó élek módosított végz®dései nem kri-
tikusak, ugyanis az alakváz kiszámításánál (4.2. szakasz) úgyis meghatározzuk az
optimális pozíciót. Implementációnkban az összevont csúcsok (térbeli) tömegkö-
zéppontja közelében lév® valamely háromszög egy csúcsába helyeztük a közös cso-
mópontot.
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2.4. Összegzés

Jelen fejezet témája a háromszögelt felületek felbontása els®dleges és elválasztó
tartományokra. Ezen tématerületen a [97, 95, 29] publikációk születtek, és ezeket
az eredményeket a disszertáció 1. tézise foglalja össze.

• De�niáltuk az élesél mértéket, amely segítségével megkülönböztethet®k a kis
sugarú lekerekítések és a valódi éles élek a háromszögelt felületen (2.2.1.
szakasz).

• Bevezettünk egy új módszert a felületi jellemz®k becsléséhez használt loká-
lis környezet méretének optimális meghatározására (2.2.2. szakasz), melynek
alkalmazásával a becslések pontossága jelent®s mértékben javult.

• Ismertettünk egy új, neurális hálózatokon tanításán alapuló szegmentáló al-
goritmust, amely a megadott tanuló pontok alapján felismeri az objektum
egy bizonyos, jellegzetes tulajdonsággal rendelkez® részeit (2.2.3. szakasz)

• Bemutattuk egy tartomány alapú, a Morse-elméletre épül® ismert hierarchi-
kus szegmentáló algoritmus továbbfejlesztését, egy új, térfogat alapú kritéri-
um-rendszerrel, amely a korábbiaknál lényegesen megbízhatóbb módon m¶-
ködik gépészeti alkatrészek esetében (2.3.1. szakasz).

• Bemutattunk egy új algoritmust az els®dleges tartományok között elhelyez-
ked® elválasztó tartományok kiszámítására, melyet a kés®bbi CAD modell
összeköt® felületeihez és saroklekerekítéseihez tartozó háromszögek alkotnak
(2.3.2. szakasz).

• Ismertettünk egy új algoritmust az alakváz el®állítására, amely leírja az ob-
jektum egyszer¶sített struktúráját, és bel®le származtatható a kés®bb kelet-
kez® CAD modell határolóelemeinek topológiája (2.3.3. szakasz).

A kutatások során felmerült néhány továbbfejlesztési irány, amelyekkel érdemes
lenne foglalkozni a particionálás min®ségének javítása érdekében:

• A jelenlegi módszer nem kezeli az elt¶n® alaksajátosságokat, pl. amikor egy
borda fokozatosan belesimul az els®dleges felületbe. Ilyenekkel id®nként ta-
lálkozhatunk gépipari alkatrészek vizsgálata során, az alakváz gráfban ezek-
nek els®fokú csúcspontok felelnek meg. A tartomány alapú megközelítés
természeténél fogva alkalmatlan ezek létrehozására, de az elválasztó tarto-
mányokból megfelel® eljárással felismerhet®k.
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• A keletkez® els®dleges tartományok bonyolultabb esetekben nem fedhet®k
le egyetlen felülettel (pl. elágazó generálógörbe által súrolt felület). Célsze-
r¶ volna ezeket valamilyen heurisztika alapján automatikusan felismerni és
felbontani.

• A párhuzamosan, egymáshoz közel futó alaksajátosságok modellezhet®k külön-
külön vagy egyben. Jelenleg ez a közbüls® pontokban becsült lokális mértékek
alapján d®l el, ami meglehet®sen érzékeny a zajra. El®nyös lenne valamilyen
megbízható módszert kifejleszteni a szeparálás kérdésének eldöntésére.



3. fejezet

Háromszögelt felületeken futó
görbék el®állítása és kezelése

A számítógéppel segített geometriai tervezésben számos jól bevált eljárás ismeretes
görbék de�niálására, mint például két felület metszésvonalának vagy egy alaksa-
játosság (lekerekítés) határvonalának kiszámítása. Ilyenkor, mivel a felületek és
az azokat létrehozó eljárások ismertek, a görbék pontos helye is meghatározható a
felületek deriváltjainak segítségével. A digitális alakrekonstrukció során azonban
ezek a felületek még nem léteznek, és éppen a háromszögelt felületen vagy annak
közelében haladó görbék segítségével rekonstruáljuk azokat.

Jelen fejezet az alaksajátosságok jellegzetes görbéinek létrehozását tárgyalja. Az
egyes m¶veletek során a görbék leírására a háromszögelt felületen futó töröttvo-
nalakat vagy tartópontokkal megadott B-spline görbéket használunk. A további-
akban, hacsak ellenkez®jét külön nem jelezzük, töröttvonal alatt mindig a három-
szögelt felületen futó töröttvonalat értjük, a görbe pedig térbeli, tartópontjaival
megadott B-spline görbét jelent.

Mindkét reprezentáció rendelkezik olyan tulajdonságokkal, amelyek bizonyos fel-
adatok megoldására el®nyösnek bizonyulnak. A simasági, tömörítési és a módosít-
hatósági követelmények biztosítása miatt nélkülözhetetlen a parametrikus B-spline
görbék használata. Ugyanakkor az digitális adatrekonstrukció során lokális becslé-
sek segítségével közelíthet®k legjobban az alaksajátosságok. Olyan rendszert kellett
tehát kidolgoznunk, amely parametrikus és lokális becsléseken alapuló elemekb®l
építkezik.

A töröttvonalak közvetlen kapcsolata a háromszögelt felülettel számos kedvez® tu-
lajdonság forrása. Alakjukat a háromszögelt felületen szomszédos pontok soro-
zatával írjuk le; a 3.2. szakaszban bemutatásra kerül® nyomkövet® algoritmus is
így állítja ®ket el®. A felületen futó töröttvonalak közötti metszéspontok könnyen
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meghatározhatók, segítségükkel a felület tartományokra bontható. A háromszög-
háló hibái (lyukak, tüskék, stb.) viszont problémát okozhatnak, mivel a felületre
kényszerített töröttvonalak alakja a torzításokat követi.

Az alkalmazott harmadfokú B-spline görbék más jelleg¶ matematikai eszközökkel
kezelhet®k. Könnyen vizsgálhatók a görbék alakjával, görbületváltozásával kap-
csolatos tulajdonságok, a vezérl®pontok mozgatásával pedig lokális módosítások
hajthatók végre (3.1.2. szakasz). Az általunk létrehozott görbék keresztülhalad-
nak a háromszögelt felületen lév® tartópontjaikon, ezért általában a háromszögelt
felület �közelében� futnak, de a tartópontoktól eltekintve nincs explicit kapcsolatuk
a felülettel.

A két reprezentáció közötti átalakítást az approximáció, illetve a projekció. Az
approximáció (közelítés, 3.4.1. szakasz) töröttvonalakat helyettesít jól közelít® tar-
tópontokkal megadott B-spline görbékkel. A projekció (vetítés, 3.4.2. szakasz) a
háromszögelt felület közelében futó görbék vetületét állítja el®, egy töröttvonal
formájában.

A fejezet szakirodalmi áttekintéssel indul, melyet a töröttvonalak el®állítására
kifejlesztett új algoritmusok bemutatása követ. Az általános nyomkövetési eljá-
rás ismertetése után az alaksajátosságok középvonalainak, keresztvonalainak és
hosszanti határvonalainak létrehozására specializált nyomkövetési algoritmusok le-
írása következik. A fejezet középs® harmada az alaksajátosságok jellegzetes görbéit
közelít® tartópontokkal megadott B-spline görbék simítására kifejlesztett módsze-
reket ismerteti. A fejezetet a töröttvonalak és görbék közötti konverziós eljárások
bemutatása zárja.

3.1. Szakirodalmi áttekintés

3.1.1. Görbék és töröttvonalak el®állítása

A háromszögelt felületen futó görbéket többféle módszer segítségével lehet el®-
állítani. A gráfalapú eljárások során valamilyen globális mennyiség extrémumát
keressük, pl. a legrövidebb összeköt® vonal. A parametrikus megközelítést köve-
t® eljárások a felület egy részét paraméterezik, majd a paramétertartományban
értelmezett görbéket leképezik a felületre. A lokális becslésen alapuló módszerek
a felület pontjainak kis környezetében becsült geometriai jellemz®k segítségével,
úgynevezett nyomkövetéssel (curve tracing) határozzák meg a görbék alakját.

A gráfalapú módszerek között a legismertebbek a két pont közötti legrövidebb utat
(geodetikus vonalat) keres® algoritmusok. A legrövidebb út pontos meghatározása
[93] gráfelméleti módszerekkel O(n3 log n) költség¶, ahol n az élek száma. Ezt az
eredményt több lépésben O(n2)-ig javították [76, 16]. Számos alkalmazás számára
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ennél is alacsonyabb futásid® szükséges, ami a közelít® eljárások kutatását serken-
tette. [54] legrövidebb utat közelít® algoritmusa Dijkstra algoritmusának alkalma-
zásán alapul. Általában megfelel®, 0,4%-os pontosságú eredményt ad. Id®igénye
a pontos módszerekhez képest jelent®sen alacsonyabb, de költséges el®készít® szá-
mításokat igényel.

A parametrikus módszerek tipikusan kétdimenziós eljárások továbbfejlesztéseként
jöttek létre. A �geometrikus kígyók módszere� [67] a képfeldolgozásból ismert
kontúrkeres®-javító eljáráson alapul [55]. Ennek során félautomatikus módon talál-
ják meg az alaksajátosságokat, a felhasználó által rajzolt kontúr-görbéb®l simítás-
sal hozzák létre a végeredményt. A lokális környezet felparaméterezését követ®en,
a síkban ábrázolt görbén energiaminimalizáló simítást végeznek, majd el®állítják a
sima görbe képét a felületen. A felhasználó a görbe tetsz®leges pontja rögzítésével
befolyásolhatja a megoldást (vö. legrövidebb út keresésén alapuló módszerekkel).
A módszer továbbfejlesztése a lokális paraméterezés és a kezdeti görbe el®állításá-
nak javításával ad megbízhatóbb eredményt [43].

A háromszögelt felületen speciális esetben parametrikus görbék is létrehozhatók
[53]. Az algoritmus els® fázisa a háromszögelt felület és egy egységsugarú gömbfe-
lület között hoz létre kölcsönösen egyértelm¶ hozzárendelést. Az el®-feldolgozást
követ® második fázisban a gömbfelület tetsz®leges görbéjének képe az eredeti há-
romszögelt felületen hatékonyan számítható. A módszer kiválóan alkalmazható a
számítógépes gra�ka, animációk, átalakítás témakörében. Általánosabb topológi-
ájú felületek esetében azonban elvi korlát a gömbfelülettel való folytonos megfelel-
tetés hiánya.

A lokális becsléseken alapuló módszerek leggyakrabban a f®görbületi irányokat
használják. Egy ismert sima határvonalakkal particionáló algoritmus [65] nagy-
jából azonos görbület¶ tartományok elkülönítésére használható. A határvonalak
létrehozása a lokálisan becsült f®görbületi irányok segítségével történik. Pontosab-
ban, a háromszögek élei és a f®görbületi irányok által bezárt szög alapján rendel-
nek súlyokat az élekhez, majd az élekb®l álló gráfon a súlyok �gyelembe vételével
hoznak létre particionáló határvonalakat. Mivel a határvonalak a háromszögháló
éleib®l állnak, a módszer csak jó min®ség¶ háromszöghálón és csupán éles éleket
tartalmazó modelleken m¶ködik.

Egy másik lokális becsléseket használó algoritmus [77] diszkrét felületek simításá-
ra használható. A simítás bizonyos karakterisztikus (éles) vonalak változatlanul
hagyása mellett a közbüls® pontok mozgatásával történik. A karakterisztikus vo-
nal itt lehet �hegygerinc� (vagy �szakadék,� az el®bbi konkáv megfelel®je), amely
de�níció szerint azon pontok összessége, amelyeknél a nagyobb abszolút érték¶
f®görbület a hozzá tartozó irány mentén lokális maximumát (vagy minimumát)
felveszi. A javasolt nemlineáris szétterítés módszere távolságképek és háromszö-
gelt felületek esetében is m¶ködik. A görbekiemelés azonban a hegygerincekre
és szakadékokra korlátozódik, aminek leginkább organikus felépítés¶ objektumok
körében van létjogosultsága.
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3.1.2. A simító eljárások áttekintése

A simító eljárások között két nagy osztályt különböztetünk meg aszerint, hogy a
görbe módosítása egy sz¶kebb tartományra korlátozottan történik (lokális), vagy
a teljes görbe megváltozik (globális).

A korai eredmények közül kit¶nik egy globális módszer [58]. A görbe egyes pont-
jai megfelel® helyre mozgatását követ®en egy új interpoláló C2 folytonos B-spline
görbét illesztenek. Az illesztéshez egy nagyméret¶ lineáris egyenletrendszert kell
megoldani, az eljárás költséges, a változások pedig nem korlátozhatók a görbe egy
szakaszára. További hátránya, hogy csak egyenletes paraméterezés esetén m¶kö-
dik, melyet kés®bb általánosítottak [82].

Egy B-spline görbe csomóinak ismételt módosításával (törlés, majd �nomítás) meg-
növelhet® a csomók foka [33, 90], ami a harmadfokú szakaszok határán tapasztal-
ható hirtelen görbületváltozások megszünésével jár. A módszer lokális, mivel a
simítás csomónként függetlenül végrehajtható. Ezek általánosítása [26] egy ugyan-
csak lokális simító eljárás, amely egyetlen vezérl®pont mozgatásával csökkenti a
görbéhez rendelt (lineáris) feszültségi/rugalmassági energiát.

Újabb irányzatként megjelentek a görbületi fés¶ javításán alapuló eljárások [109,
1, 87]. A fés¶ a görbe pontjai mentén, a normálvektor irányába el®jelesen felmért
görbületarányos hosszúságú szakaszok összessége. In�exiók esetén a fés¶ a görbe
egyik oldaláról a másikra vált. Ez egy szemléletes eszköz, amely alkalmas a sima-
ság szempontjából problémás helyek meghatározására. A fés¶ javításán alapuló
simítás során manuálisan vagy automatikusan létrehozzák a célgörbületet, ami egy
idealizált görbületi fés¶. Ezután olyan görbét keresnek, amely görbületi fés¶je
közel van az idealizált fés¶höz, de alakja nem mutat nagyobb eltérést az eredeti
görbét®l.

Általános simító eljárás

Az alábbiakban [47] jelöléseit követve egy általános simító eljárást mutatunk be
[24, 110], melynek során a görbe vezérl®pontjainak változtatásával valamilyen sima-
sági mérték növelésére törekszünk, miközben érintetlenül hagyjuk a görbe csomó-
vektorát. Megjegyezzük, hogy a csomóvektor változtatása is jelent®sen befolyásolja
a görbe alakját [50].

Jelölje a C görbe vezérl®pontjait ci, i ∈ {1, . . . , n}. A görbe t paraméterhez tartozó
pontja ezekb®l a bázisfüggvényekkel súlyozott összegzéssel áll el®:

C(t) =
n∑
i=1

ciNi(t)

Vizsgáljuk a görbe tulajdonságainak változását a vezérl®pontok megváltoztatása
mellett! Ehhez jelölje ĉi a vezérl®pontok eredeti, ci pedig a változtatás utáni helyét.
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A görbe változását de�niálhatjuk a vezérl®pontok elmozdulásai négyzet-összegeként:

F (C) =
n∑
i=1

〈ĉi − ci | ĉi − ci〉

A görbe simasága többféle módon értelmezhet® (görbületváltozás, oszcilláció, lásd
[11]), melyet jelen esetben a harmadik derivált segítségével fejezünk ki:

S(C) =

∫ 1

t=0

〈C ′′′(t) | C ′′′(t)〉 dt

Mivel viszonylag kevés változtatással szeretnénk lehet®ség szerint sima görbét kap-
ni, megfelel®en választott λ > 0 paraméter mellett az

F + λS

összeget célszer¶ minimalizálni. Ez egy pozitív, kvadratikus függvény, tehát a mi-
nimum szükséges és elégséges feltétele, hogy az adott helyen a parciális deriváltak
elt¶njenek, azaz

∀i ∈ {1, . . . , n} :
∂F

∂ci
+ λ

∂S

∂ci
= 0

A fenti vektor szerinti di�erenciálás egyszer¶sített jelölés a koordinátánkénti di�e-
renciáltakból alkotott vektorra: ∂U

∂x
= [ ∂U

∂x1

∂U
∂x2

∂U
∂x3

]T , továbbá vektor változó esetén
∂y
∂x

= [ ∂y
∂x1

∂y
∂x2

∂y
∂x3

]T . Az alábbiakban kihasználjuk a skaláris szorzás összeadásra va-

ló disztributivitását, annak a di�erenciálásra vonatkozó ∂〈a|b〉
∂x

= 〈 ∂a
∂x
| b〉+ 〈a | ∂b

∂x
〉

szabályát, valamint a 〈∂x
∂x
| y〉 = y azonosságot.

Az alábbiak szerint adódik F deriváltja:

∂F

∂ci
= −2(ĉi − ci)

S deriváltja a bázisfüggvények segítségével hozható kedvez®bb formára:

∂S

∂ci
=

∂
∫
〈C ′′′(t) | C ′′′(t)〉 dt

∂ci
=

=
∂
∫ 〈∑

j cjN
′′′
j (t) |

∑
j cjN

′′′
j (t)

〉
dt

∂ci
=

=

∫ ∂
〈∑

j cjN
′′′
j (t) |

∑
j cjN

′′′
j (t)

〉
∂ci

dt =

=

∫
2

〈
∂
∑

j cjN
′′′
j (t)

∂ci

∣∣∣∣∑
j

cjN
′′′
j (t)

〉
dt =

=

∫
2

〈
N ′′′i (t)

∂ci
∂ci

∣∣∣∣∑
j

cjN
′′′
j (t)

〉
dt =

= 2
∑
j

cj

∫
N ′′′i (t)N ′′′j (t) dt .
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Mivel mindkét funkcionál a vezérl®pontok lineáris függvénye, a vezérl®pontok hely-
vektoraira (ĉ = [ĉ1 ĉ2 · · · ĉn]T , c = [c1 c2 · · · cn]T ) a simító mátrix S =
[
∫
N ′′′i (t)N ′′′j (t) dt]i,j bevezetésével az alábbi egyenlet adódik:

(λS + I)c = ĉ,

ebb®l a pontok ismeretlen új értékét kifejezve:

c = (λS + I)−1ĉ (3.1)

3.2. Töröttvonalak automatikus létrehozása

Ebben a szakaszban olyan eljárásokat mutatunk be, amelyek az alaksajátosságok
bizonyos típusú közelít® töröttvonalait határozzák meg. Ezekkel a vonalakkal kap-
csolatban három követelményt fogalmaztunk meg:

(i) Jól közelítsék az alaksajátosságok megfelel® görbéit (approximáció).

(ii) Az indokolatlan alakváltoztatásoktól mentesek legyenek (simaság).

(iii) Teljes tartományukban a háromszögelt felületen fussanak, azaz a töröttvonal
minden pontja valamely háromszög belsejében, élén vagy csúcsában legyen,
a szomszédos pontok közötti szakaszok pedig valamely háromszög belsejében
vagy élén helyezkedjenek el (beágyazás).

Az (i) követelmény közvetlenül nehezen értelmezhet®, hiszen az alaksajátosságok
ebben a fázisban nem léteznek, és valójában az itt el®állított vonalakat, görbéket
fogjuk felhasználni létrehozásuk során. Az alaksajátosságokhoz való viszonyt köz-
vetett módon úgy vizsgáljuk, hogy azok lokális jellemz®it (pl. f®görbületi irányok,
konvexitás, stb.) megbecsüljük, ezeket felhasználjuk a vonalak létrehozására, hi-
szen ezek a mennyiségek a vonalakon is értelmezhet®k.

Az indokolatlan alakváltoztatás (ii) jellemzésére, csökkentésére B-spline görbék
esetében mutatunk eljárást a 3.3.1. szakaszban. A háromszögelt felületen futó
töröttvonalakba szükségképpen beépül a háromszög-modell zaja, így inkább az
oldalirányú kilengések mell®zése a cél, amit különböz® heurisztikus eljárások fel-
használásával próbálunk teljesíteni.

A töröttvonalak el®állításának nyomkövetési módszere automatikusan biztosítja a
beágyazás követelményének (iii) való megfelelést. Az építkezés alapegysége ugyanis
a háromszögelt felületen való lépegetés, amely során a kiindulási pontot tartalmazó
háromszög belsejében vagy éle mentén határozzuk meg a következ® pontot.

A nyomkövetés során általában rendelkezésre áll a kívánt érint® iránya, a görbe
meghatározása egy di�erenciálegyenlet integrálásához hasonlít. Különbséget jelent
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azonban, hogy noha az érint®k iránya a háromszögelt felület lokális közelít® érin-
t®síkjában fekszik, az eredményként kapott töröttvonal a háromszögelt felületre
korlátozódik, így annak érint®i csak közelítik az el®írt irányokat.

A di�erenciálegyenletek megoldására használt numerikus módszerek közül a má-
sodrend¶ Runge�Kutta-technika analógiája alapján javíthatjuk az egyes lépési irá-
nyokat. A háromszögelt felületeken a hiba másodrend¶en kicsi voltának bizonyítá-
sa közvetlenül nem alkalmazható, de a gyakorlati eredmények meggy®z®ek voltak.
Kiemelend® a zárt alaksajátosságok közelít® görbéinek nyomkövetése, ami er®sen
torz eredménnyel járt volna ezen technika nélkül.

Magasabbrend¶ di�erenciálegyenlet-megoldó technikák alkalmazásával kapcsolat-
ban megjegyezzük, hogy mivel az eredményül kapott töröttvonalakat a háromszö-
gelt felületre kényszerítve állítjuk el®, azok szükségképpen tartalmazzák a diszkreti-
zálásból fakadó zajt. Emiatt a magasabbrend¶ technikák által adott lehet®ségeket
nem tudjuk közvetlenül kihasználni.

Az alábbiakban ismertetjük az alapvet® nyomkövetési eljárásokat. Az ezekb®l épít-
kez® algoritmusok segítségével számítjuk ki az alaksajátosságok közép- és kereszt-
vonalait, majd bemutatjuk a hosszanti határvonalak el®állításának algoritmusát.

3.2.1. Általános eljárás felületi töröttvonalak
nyomkövetésére

Ebben a szakaszban egy új módszert mutatunk be háromszögelt felületen futó
töröttvonalak el®állítására. Az általános eljárás vázolása után el®ször egyszer¶
példákon illusztráljuk a módszer lehet®ségeit. Az ezután következ® szakaszok
összetettebb alkalmazásokat tartalmaznak alaksajátosságok jellegzetes görbéinek
közelítésére.

3. algoritmus. Az nyomkövetési eljárás egyszer¶sített váza.
s← kezd® állapot
v ← üres vonal
while s érvényes do
s hozzáf¶zése v vonalhoz
t← T (s) {érint® számítása}
s← S(s, t) {lépés az új állapotba}

end while
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Nyomkövetés. A nyomkövetési eljárások egyszer¶sített változatát szemlélteti
a 3. algoritmus. Jelölje S a lehetséges állapotok halmazát. Az állapot a legegysze-
r¶bb esetben egy pont a háromszögelt felületen, de tartalmazhat más összetev®ket
is. Az s ∈ S változó tartalmazza a nyomkövetés aktuális állapotát, amelyb®l a
T : S 7→ R3 függvény számítja ki a következ® lépés ideális irányát, vagyis a görbe
becsült érint®jét. Az új állapot elérése a lépés m¶velet, amelyet az S : S×R3 7→ S
függvény valósít meg.

A küls® ciklus leállási feltétele az érvénytelen állapot. Az érvényesség de�níciója
az egyes esetekben különbözik, de például a háromszögelt felületr®l való lelépés
mindig érvénytelen állapotot eredményez.

4. algoritmus. Nyomkövetés másodrend¶ Runge�Kutta-féle javítással.
s← kezd® állapot
v ← üres vonal
while s érvényes do
s hozzáf¶zése v vonalhoz
t← T (s)
s1 ← S(s, t)
if s1 érvényes then
s1/2 ← F (s, s1) {Runge�Kutta-féle javítás helye}
t1/2 ← T (s1/2) {javított érint®}
s← S(s, t1/2) {lépés az eredeti állapotból a javított irányba}

else
kilépés

end if
end while

Javítás. A Runge�Kutta féle javítással kiegészített nyomkövetést vázolja a 4. al-
goritmus. Az F : S ×S 7→ S függvény a két állapot között �fél úton� elhelyezked®
állapotot állítja el®, tipikusan S összetev®ire komponensenként alkalmazott lineá-
ris interpolációval. Segítségével az els® lépési kísérlet felénél újraszámított javított
érint® irányába tesszük meg a pontosított lépést.

A felez® állapot kiszámítása. JelöljeM a háromszögelt felületet, amely egy
kétdimenziós sokaság. Ez minden esetben része az állapottérnek, esetenként to-
vábbi összetev®kkel. Az F függvény de�níciójánál szükségünk lehet M pontjai
közötti a�n kombinációra. Egy tetsz®leges p ∈ M felületi pont jellemezhet® egy
háromszög-azonosítóval és a pontnak a háromszöghöz tartozó baricentrikus koordi-
nátáival. Ha a pont egy háromszög élén vagy csúcsában helyezkedik el, az említett
leírás nem egyértelm¶. Az a�n kombináció kiszámítható a baricentrikus koordiná-
tákon végzett lineáris interpolációval, feltéve, hogy azonos háromszöghöz tartozó
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reprezentációt használunk. Mivel egy lépéshez mindig található olyan háromszög,
hogy a lépés kezd®- és végpontja is ugyanazon a háromszögön van, szomszédos
pontok a�n kombinációja ily módon el®állítható.

Csoportosítás. Az ideális érint®t becsl® T függvény és az S állapottér összete-
v®inek vizsgálatával az alábbiak szerint csoportosíthatók a nyomkövetési eljárások
összetev®i:

• Ha a lépési irány kiszámítása, vagy annak egy összetev®je csak az aktuális
lépés kezd®pontjától függ, pozicionális tagról beszélünk.

• Ha az el®z® néhány lépés hatása a térbeli pozíción túl is meg�gyelhet®, amit
a T függvény természetesen csak az állapoton keresztül használhat fel, az
adott összetev®t tehetetlenségi tagnak nevezzük.

• Gyakran más, ismert görbéket használunk fel a nyomkövetés során. Az ak-
tuális állapot tartalmazhat hivatkozást ilyen vezet® görbe valamely pontjára.
Az ilyent felhasználó elemeket vezet® tagoknak hívjuk.

Példák Az alábbi példákban, hacsak külön nem jelezzük, S =M, azaz az állapot
a háromszögelt felület egy pontja. Több helyen szükségünk lesz a lokálisan becsült
transzlációs irányra, jelölje ezt v :M 7→ R3.

A vektorteres nyomkövetés olyan görbét közelít, amely érint®je minden pontban
egybeesik egy lokálisan kiszámított vektorral. Teljesen síkbeli háromszögháló ese-
tén ez egy di�erenciálegyenlet megoldásának keresésével azonos. Ha pl. a transz-
lációs irányt választjuk a vektormez®nek, vagyis T (s) = v(s), egyik irányban
er®sen görbült alaksajátosságok esetén a hosszanti görbületi vonalakat közelíthet-
jük. A 3.1.(a) ábrán a sötétkék szakaszok a becsült transzlációs irányt mutatják,
hosszuk az eltolásos jelleg er®sségével arányos. A keletkez® zöld töröttvonal minde-
nütt közelít®leg a vektormez®vel egyez® irányú. Hengeres felületen ideális esetben
egy, a tengellyel párhuzamos egyenest kapunk a palást mentén. Az érint® iránya
kizárólag a helyt®l függ, azaz tisztán pozicionális nyomkövetésr®l van szó.

Az egyenes nyomkövetés rögzített p0,p1 ∈ M pontok között a legrövidebb utat
közelít® töröttvonalat állít el®. A kiinduló állapot s0 = p0, az irányfüggvény pedig
T (s) = p1 − s, azaz minden lépésben a cél felé próbálunk közelíteni. A módszer
csak korlátozott esetben m¶ködik, ha a pontok közötti terület nem tartalmaz er®s
görbület¶ részeket vagy lyukakat. El®nye viszont az egyszer¶ség és a gyorsaság.
Arra az esetre, ha a nyomkövetés beragadna, rendelkezésre áll a költségesebb, a
háromszögháló gráfjának bejárásán alapuló útkeres® módszer. Az egyenes nyom-
követés is tisztán pozicionális módszer, egy síkszer¶ tartományon el®állított példát
mutat a 3.1.(b) ábra.
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(a) vektorteres nyomkövetés

(b) egyenes nyomkövetés

(c) eltolásos nyomkövetés

(d) simításos nyomkövetés

(e) összemosó nyomkövetés

3.1. ábra. Nyomkövetési példák
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Az eltolásos nyomkövetés egy adott C görbe párhuzamos eltolását számítja. Pon-
tosabban, egy olyan görbét közelít, amely egy megadott p0 kiindulóponttal ren-
delkezik és iránya mindenhol a C görbe legközelebbi pontjában húzott érint®jével
párhuzamos. A 3.1.(c) ábra az el®z® vektorteres nyomkövetés eredményeként ka-
pott vonal (zöld) eltoltját szemlélteti (narancssárga). Mivel az érint® iránya né-
hány szingularitástól eltekintve mindenütt egyértelm¶en meghatározott, elméleti-
leg egy pozicionális nyomkövetéssel megvalósítható az eltolás m¶velete. Hatékony-
ság szempontjából azonban szerencsésebb nyilvántartani az egyes állapotokban a
C vezet® görbén lév® legközelebbi pont pozícióját, amelyet lokális kereséssel lehet
frissíteni a következ® lépésben. Ilyenkor tehát S =M× C, tehát az állapot a há-
romszögelt felület és a vezet® görbe egy-egy pontjából alkotott pár. A T függvény
tehát C megfelel® érint®jét számítja, míg S az adott irányba lép és módosítja a
vezet® görbén lév® pozíciót az új ponthoz legközelebbi helyre. Ez a nyomkövetés
tehát tisztán vezet® jelleg¶.

A simításos nyomkövetés célja, hogy egy adott C görbe lokális alakváltoztatását
kisz¶rve egy simább töröttvonalat hozzon létre. Ehhez az eltolásos nyomköve-
tést módosítjuk. Egyrészt azonos kezd®pontból indul a két görbe, tehát nincs szó
tényleges eltolásról, de a C vezet® görbe aktuálisan legközelebbi pontját nyilván
tartjuk. Ezen kívül az állapot tartalmazza még az el®z® lépés irányát is, tehát
S = M× C × R3. Az aktuális lépés irányának kiszámításakor így nem csak a
zajos görbe legközelebbi pontjában lév® érint®jét használjuk fel, hanem az el®z®
lépés irányát, és az új lépést ezek kombinációjával tesszük. Ilyenkor a nyomkövetés
vezet® és tehetetlenségi összetev®ket is tartalmaz. A 3.1.(d) ábra olyan simításos
nyomkövetést ábrázol, ahol az irányváltoztatások elkerülésére tehetetlenségi össze-
tev®t alkalmaztunk.

Az összemosó nyomkövetés két, egymás közelében haladó töröttvonal folytonos
összemosására alkalmas. Az A és B vonalak összemosásának eredménye tehát
egy olyan vonal, amely A kezd®pontjából, A kezd®pontbeli érint®je irányába in-
dul, és B végpontjában, B végpontbeli érint®je mentén simul bele. Megvalósítása
kett®s vezet® nyomkövetéssel történik. Mindkét vezet® vonalon nyilvántartjuk az
aktuálisan legközelebbi pont helyét. A vezet® vonalakon való kisebb el®relépés után
a kapott pontok a�n kombinációja iránya határozza meg a nyomkövetés következ®
lépését. A kombináció együtthatója a nyomkövetés el®rehaladtával változik, ezt
az f : [0, 1] 7→ [0, 1] összemosó függvény szabályozza. A kezdeti az A vonalhoz
simulást f(0) = 0, f ′(0) = 0, a B-ben való végz®dést pedig f(1) = 1, f ′(1) = 0
garantálja. Összemosó függvénynek választhatjuk pl. az f1(x) = (1 − cos(πx))/2
függvényt vagy az f2(x) = 3x2 − 2x3 polinomot. A 3.1.(e) ábrán a két piros
töröttvonal összemosásának eredménye a kék vonal.

Az itt bemutatott példák jól illusztrálják, hogy az általános nyomkövetési eljárás
különböz® közelítési feladatok megoldására alkalmas a háromszögelt felületen. A
következ® szakaszban összetettebb alkalmazások következnek az alaksajátosságok
jellegzetes görbéinek approximációjára.
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3.2.2. Alaksajátosságok jellegzetes vonalainak
meghatározása

Az els®dleges felületek között futó összeköt® alaksajátosságok általában er®sen el-
tolásos jelleg¶ek. Ez alól kivételt jelentenek az (általában transzlációs jelleggel
nem rendelkez®, kevéssé görbült) elválasztó élek, amelyeket az összetett els®dleges
tartományok felbontása céljából kerültek az alakváz struktúrába. Az itt bemu-
tatott algoritmusokat az er®sen eltolásos alaksajátosságok jellegzetes vonalainak
meghatározására optimalizáltuk, mivel az illesztett felületek min®sége szempont-
jából ezek az elemek a kritikusak. Az algoritmusok speciális esetként kezelik a
mesterségesen létrehozott élekhez kapcsolódó alaksajátosságokat, és ott is megfe-
lel® közelít® töröttvonalakat állítanak el®.

Jelölje v :M 7→ R3 a lokálisan becsült transzlációs irányt (26. oldal), n :M 7→ R3

pedig a becsült felületi normálvektort. A 3.2. ábra egy összeköt® alaksajátosság
mentén különböz® pontokból indított vektormez®s nyomkövetéseket szemléltet. A
kék vonalak iránya mindenütt a v, a piros vonalaké pedig a v × n vektorokkal
párhuzamos. Ez ugyanis egy természetes lokális paraméterezését adja az összeköt®
alaksajátosságnak. Célunk, hogy a keletkez® felület paramétervonalai minél jobban
illeszkedjenek ezekre a vonalakra.

3.2. ábra. Összeköt® alaksajátosság hosszanti- és keresztvonalai

Az alaksajátosságok jellegzetes vonalainak kiemelése két fázisban történik. Els®
körben az alaksajátosság hosszanti középvonalát és keresztvonalait állítjuk el®. A
második fázis során a tökéletesített, simított középvonal felhasználásával a hosszan-
ti határvonalak meghatározása következik.

Alaksajátosságok közép- és keresztvonalai

A középvonal-algoritmus az el®zetes alakváz éleit az egyes alaksajátosságokhoz
tartozó sima középvonalakkal helyettesíti a csatlakozási pontok helyben hagyása
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mellett. A keresztvonal-algoritmus a középvonal egyes pontjaiból induló, az elvá-
lasztó tartományok széléig tartó keresztvonalakat állítja el®.

5. algoritmus. A középvonal-algoritmus
Bemenet: E töredezett középvonal, az el®zetes alakváz éle
Kimenet: E ′ simított középvonal

p← E középs® pontja
keresztvonal nyomkövetés p kezd®ponttal
p′ optimális középpont keresése a keresztvonalon
if E er®sen eltolásos then
E ′ ← középvonali nyomkövetés p′-b®l

else
E ′ ← egyszer¶ simító nyomkövetés p′-b®l

end if

3.3. ábra. Alaksajátosság középvonalának meghatározása

Középvonalak. A középvonal-algoritmus bemenete (i) az el®zetes alakváz struk-
túra, amely az alaksajátosságok körülbelüli elhelyezkedését és kapcsolódásuk topo-
lógiáját írja le, valamint (ii) az elválasztó tartományok, melyek az alaksajátosságok
és a sarokelemek kiterjedését vázolják. Az 5. algoritmus egyes lépéseinek részered-
ményét a 3.3. ábra szemlélteti, melyen az elválasztó tartományok egyetlen alak-
sajátossághoz tartozó háromszögei láthatók csúcsaikban jelölve a v transzlációs
vektormez® irányát. A kék vonal az el®zetes alakváz éle, amelynek ívhossz szerinti
középs® p pontjából indítva kapjuk a piros keresztvonalat. A keresztvonal men-
tén keressük azt a p′ pontot, amely az alaksajátosság keresztirányú középpontja.
Innen nyomkövetéssel kapjuk a zöld középvonalat.

A keresztirányú középpont (p′) optimális helyének megtalálásához tekintsük a
keresztvonal mentén a maximális görbület abszolút értékét ábrázoló függvényt.
A 3.4. ábra néhány idealizált esetben mutatja a görbület alakulását. A középpon-
tot az abszolútgörbület-függvény alatti terület súlypontjának x koordinátája adja.
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OO

(a) állandó sugarú
lekerekítés

OO

(b) G2 összekötés

OO

(c) borda

OO

(d) lépcs®

3.4. ábra. Görbület az összeköt® alaksajátosságok keresztmetszete mentén

Ez elég stabilan számítható a függvényt közelít® mintapontokból, amelyeket lokális
becslésekb®l kapunk.

Az alaksajátosság eltolásos jellegét a v transzlációs vektormez®nek az E törede-
zett középvonal mentén történ® vizsgálatával tanulmányozhatjuk. Számszer¶síteni
szeretnénk, mennyit halad az E töröttvonal a transzláció irányába, és mennyit ar-
ra mer®legesen. Az alábbi vonalmenti integrál alkalmasnak bizonyult az eltolásos
jelleg mértékének kifejezésére:

Trans(E) =

∫
E

v

||v||
ds .

(Ha valahol v ≈ 0, tekintsük a v/||v|| hányadost is 0-nak.) Amennyiben a
Trans(E) érték a görbe

∫
E
ds hosszához viszonyítva egy megfelel®en választott

küszöb felett van, az alaksajátosság eltolásos jelleg¶nek tekinthet®, vagyis f®ként a
vektormez® irányába halad. A középvonalak végei közelében a vektormez® gyenge,
amit célszer¶ �gyelembe venni a küszöb meghatározásánál.

A nem eltolásos alaksajátosságok középvonalát egyszer¶ simítással javítjuk.

Eltolásos jelleg¶ alaksajátosságok esetében középvonali nyomkövetést alkalmazunk,
amely egy összetett nyomkövetési eljárás. Tulajdonképpen két nyomkövetésr®l van
szó, melyek a fent kiszámított p′ kezd®pontból indulnak v(p′) és −v(p′) irányok-
ba. A végs® középvonal ezek egyesítéséb®l adódik. A nyomkövetés ~P pozicionális
összetev®je a transzlációs vektormez® által mutatott irányok felé tereli a törött-
vonalat. Vezet® összetev®je, ~C az E töredezett középvonaltól való eltávolodását
gátolja. Végül, E hirtelen változásától a ~H tehetetlenségi összetev® véd.

~T (s) = λp ~P (s) + λc ~C(s) + λh ~H(s)

A végleges irányt a komponensek lineáris kombinációjaként kapjuk. Mivel a nyom-
követés eredményeként kapott középvonalnak a töredezett középvonal végpontjai-
ba kell befutnia, a vezet® tag hatása a görbe végéhez közeledve egyre er®sebb kell,
hogy legyen. Ezért ~C(s) nagysága az er®sséggel arányos. A nyomkövetés sikeres,
ha a megfelel® végpontot eléri. Amennyiben ez nem sikerül, módosított λp, λc, λh
súlyokkal újabb nyomkövetési iteráció következik. A λc növelése λp, λh csökkentése
mellett el®bb-utóbb minden esetben sikeres eredményre vezet.



3.2. TÖRÖTTVONALAK AUTOMATIKUS LÉTREHOZÁSA 61

Keresztvonalak. A keresztvonali nyomkövetés a középvonalon lév® kezd®pont-
tal, ellentétes irányokba indított pozicionális nyomkövetések eredményének egye-
sítésével történik. Eltolásos jelleg¶ alaksajátosság esetén ~T (s) = ±v(s) × n(s)
irányfüggvényt alkalmazunk, egyébként pedig a középvonali t érint®re mer®leges
síkmetszetet állítjuk el® v(s) := t helyettesítéssel.

Alaksajátosságok optimális hosszanti határvonalai

Az alaksajátosságok hosszanti határvonalai az elválasztó tartományok ideális ha-
táraival esnek egybe. Optimális helyük megtalálása az els®dleges tartományok
felületi illesztése szempontjából kritikus. Ha a határvonalak túl közel vannak az
alaksajátosság középvonalához, azaz túl keskeny lesz a keletkez® alaksajátosság, hi-
bát követünk el, ha er®sen görbült területeket sorolunk az els®dleges tartományok-
hoz. Ilyenkor az illesztett felület szélein zavaró in�exiók keletkeznek, pontatlan
eredményt kapunk. Túlságosan széles sáv esetén viszont az els®dleges tartomá-
nyokra kevesebb pont jut, ezek elvékonyodhatnak, rosszabb esetben önmetszések
is jelentkeznek. Egyúttal az összeköt® felületek min®sége elromolhat.

Különböz® módszereket javaslunk a határvonalak meghatározására mesterséges és
eltolásos jelleg¶ alaksajátosság esetén. Az els®, az elválasztó tartományok ha-
tárvonalát felhasználó módszer mindkét esetben alkalmazható lenne, de a lokális
transzlációs vektormez® alapján � ha az rendelkezésre áll � sokkal megbízhatóbb
határvonalak állíthatók el®. Az eset szétválasztás a töredezett középvonalakra már
korábban kiszámított Trans(E) mérték segítségével történik.

Hosszanti határvonalak az elválasztó tartományok alapján. Az elválasztó
tartományok határvonala annyi zárt töröttvonalból (hurokból) áll, ahány els®dle-
ges tartományra osztja az elválasztó tartomány a felületet. Ezeket a hurkokat
az alakváz csúcsaihoz legközelebb es® pontjaik mentén felvágjuk, és így az egyes
alaksajátosságok közelít®, töredezett határvonalait kapjuk meg.

A töredezett határvonalak helyett az alaksajátosságok határának pontosabb kö-
zelítésére van szükség. A 3.2.1. szakaszban bemutatott simításos nyomkövetéshez
hasonlót alkalmazva olyan vonalat kapunk, amely a töredezett határvonal közelé-
ben halad, de annak lokális kilengéseit nem követi.

A sima határvonalak el®állítását a 3.5.(a) ábra szemlélteti. A sárga vonal az alak-
sajátosság simított középvonala. Az elválasztó tartományok határát piros vonalak
jelzik, amelyek a háromszögek élei mentén haladnak. A nyomkövetés eredménye a
töredezett vonalak közelében er®s törés nélkül haladó kék vonalpár.
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(a) Az elválasztó tartományok határának simítása

(b) A transzlációs vektormez® követése

3.5. ábra. Hosszanti határvonalak nyomkövetése

Hosszanti határvonalak a transzlációs vektormez® alapján. Eltolásos jel-
leg¶ alaksajátosságok optimális határvonala pontosabban közelíthet® a transzláci-
ós vektormez® felhasználásával. A 3.2. ábrán látható hosszanti vonalak hálózata
pusztán a vektormez® nyomkövetésével keletkezett. Ezek a vonalak az alaksajá-
tosság belsejében stabilan el®állíthatók, de a szélek felé közeledve a transzlációs
irányok pontossága romlik, tehát a határoló vonalak meghatározásához az egyszer¶
vektormez®s nyomkövetés nem elégséges.

A hosszantihatárvonal-algoritmus els® lépése az alaksajátosság szélességének meg-
állapítása. Az elválasztó tartományok határvonalának az alaksajátosság közép-
vonalától mért távolságát egy hosszabb szakaszon átlagolva ez kell® pontossággal
behatárolható. A középvonal az alaksajátosság keresztvonalait valahol a hosszuk
1/2 része környékénél metszi. Az algoritmus el®állítja az alsó és fels® negyede-
l® segédvonalakat, amelyek a keresztgörbéket 1/4 és 3/4 arányban metszik. Ezek
még az alaksajátosság megfelel®en görbült részén futnak, ahol megbízhatóan alkal-
mazható a vektormez®s nyomkövetés, szemben a tényleges határvonalakkal, ahol a
vektormez® nagymértékben legyengül a csatlakozó els®dleges felületek közelében.
A hosszanti határvonalakról feltesszük, hogy pontjaik kétszer olyan távol vannak
a középvonaltól, mint a negyedel® segédvonalak megfelel® pontjai.

A határvonalak el®állítása ezután a középvonalat és a megfelel® segédvonalat fel-
használó kett®s vezetett nyomkövetéssel történik. A nyomkövetés állapotában nyil-
vántartjuk a középvonal és a segédvonal egy-egy vezet® pontját. A lépés irányát
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úgy állítjuk be, hogy az aktuális segédvonali érint® eltérését a középvonali érint®t®l
kétszeresére növeljük.

Az egyes lépések a 3.5.(b) ábrán követhet®k. Piros, töredezett vonalak jelzik az
elválasztó tartományok szélét. A sárga középvonal ívhossz szerinti felez®pontján
halad át a rózsaszín keresztvonal. Nagyjából az elválasztó tartományok széléig
ér, hosszát a szélesség pontosabb becslésével állítjuk be. A narancssárga negye-
del® segédvonalak jól illeszkednek a vektormez®re. Kék szín¶ek a kett®s vezetett
nyomkövetéssel el®állított hosszanti határvonalak.

További megfontolások. Mind a mesterségesen beszúrt, mind az eltolásos jel-
leg¶ alaksajátosságok esetében gyakori, hogy az alaksajátosság szélessége minde-
nütt azonos. Az azonosság tényét a fent vázolt szélesség becsléshez hasonlóan az
elválasztó tartományok határa és a középvonal közti távolságok vizsgálatával ál-
lapíthatjuk meg. Amennyiben ezek a távolságok a töredezettségb®l fakadó zajtól
eltekintve állandók, a középvonal egyszer¶ eltolásos nyomkövetésével megkaphat-
juk a határvonalat.

A nyomkövetések során keletkez® töröttvonalak a háromszögelt felületen futnak,
így a háromszögelt felület lokális zaja és hibái szükségszer¶en átörökít®dnek a
töröttvonalra is. A vezet® nyomkövetések alkalmával a vezet® vonalként sokszor
korábbi nyomkövetések eredményeit használtuk fel. A vezet® vonalak/görbék si-
masága fontos, hiszen tipikusan azok érint®it vettük alapul a lépések irányának
kiszámításánál. Ezekb®l adódóan érdemes lehet a vezet® vonalakon simítást vé-
gezni, vagy a teljes töröttvonal helyett egy közelít® B-spline görbét használni vezet®
görbeként, lásd a 3.3.1. szakaszt.

A gyakorlati tapasztalatok meger®sítették ezt a feltételezést. Különösen szükséges
ez a javítás a nagyon er®s görbület¶ vagy éles lekerekítések közelében, ahol a
mért pontok az él közeléb®l kerülnek ki, a keletkez® �billeg®� háromszögek mentén
nem vezet sima középvonal. Azonban a térbeli simítást követ®en, az eltolásos
nyomkövetés kifogástalan hosszanti határvonalakat adott.

3.3. Tartópontokkal megadott B-spline görbék
simítása

A 3.2. fejezetben bemutatott nyomkövetési technikák alkalmasak különböz® típu-
sú töröttvonalak el®állítására. A meglév® vonalak módosítása � legyen az akár
automatikus simítás in�exiók sz¶résére, akár interaktív szerkesztés � töröttvonal-
reprezentációban meglehet®sen nehézkes. A szegmentáló görbék, illetve a segít-
ségükkel el®állított felületek min®sége szempontjából viszont kifejezetten el®nyös
utólagos simításokkal tökéletesíteni a görbék alakját.
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A szegmentálás görbéinek módosítására, javítására B-spline görbék használatát
javasoljuk. El®ször bemutatjuk az általunk választott tartópontokkal megadott B-
spline görbék osztályát, melynek alkalmazása során a legnagyobb problémát a ké-
retlen in�exiók, oszcillációk jelenléte okozza. Esetünkben fokozott �gyelmet igényel
mindez, hiszen a görbék el®állítása mért, zajos adathalmaz alapján történt. Ezért
különböz® simító eljárásokat mutatunk be a szegmentáló görbék és görbehálók
javítása céljából.

Tartópontokkal megadott B-spline görbék. A számítógépes geometriai ter-
vezés során számos kedvez® tulajdonsága miatt leggyakrabban harmadfokú B-
spline görbét használnak. Ebben a szakaszban [47] jelöléseit bevezetjük a B-spline
görbék egy sz¶kebb osztályát, a a tartópontokkal megadott B-spline görbéket.

Az alkalmazott görbeosztály kiválasztásánál a következ® szempontokat vettük �-
gyelembe:

• A görbéket kényelmesen lehessen interaktívan szerkeszteni, módosítani. Cél-
szer¶ tehát, ha a görbék keresztülhaladnak a felhasználó által kijelölt ponto-
kon, vagyis interpoláló görbékre van szükség.

• A görbék a háromszögelt felület közelében fussanak. Természetesen a foly-
tonos görbék nem kényszeríthet®k a diszkrét felületre, de a tartópontok há-
romszögelt felületre korlátozása megfelel® s¶r¶ség¶ tartóponteloszlás mellett
a felülethez közel futó görbéket eredményez.

• A szegmentáló görbék beépülnek a végs® CAD modellbe, a megfelel® min®sé-
g¶ felületekhez tehát sima (fair) görbékre van szükség. Eszerint az általunk
választott görbék minden pontban legalább C2 folytonosak kell, hogy legye-
nek.

• Ha lehetséges, választásunk igazodjon az elterjedt ipari számítógépes tervez®
rendszerekben használatos görbeosztályokhoz.

A harmadfokú B-spline görbék választása megfelel®nek t¶nik a fenti szempontok
alapján. A választás egyetlen hátulüt®je, hogy a tartópontokkal megadott B-spline
görbék lokális vezérelhet®sége nem áll fenn, azaz valamely tartópont megváltozta-
tása a teljes görbe alakjának változását vonja maga után. Megjegyezzük, hogy
a módosított tartóponttól távol es® görbeszakaszok matematematikai értelemben
ugyan változnak, ám ennek mértéke legtöbbször elhanyagolható.

A tartópontok ismeretében a görbe csomóvektorát és vezérl®pontjait automatiku-
san számítjuk ki az alábbi megfontolások szerint [21]:
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• A tartópontok helye alapján kiszámítjuk azok paraméterezését, vagyis azt,
hogy a görbe milyen paraméter értekei mellett szeretnénk az egyes tartópon-
tokat visszakapni. A görbe két végpontja az els® és az utolsó tartópont, a
bels® tartópontoka pedig centripetális paraméterezést alkalmazunk.

• A paraméter értékek alapján el®állítható a csomóvektor: nyílt görbe esetében
az els® és az utolsó paramétert négyszeres multiplicitással kell kiválasztani, a
többi paraméter értéket pedig pontosan egyszer; zárt görbe esetében minden
paramétert pontosan egyszer szerepel.

• Nyílt görbe végpontjánál el®írjuk az érint®t úgy, hogy az ún. parabolikus
vagy másodfokú kényszer teljesüljön, vagyis a görbe az els®, illetve utolsó
3-3 vezérl®pont által meghatározott parabola ívhez simuljon.

Az itt vázolt kon�gurációkban a csomóvektor megfelel® választása következtében
triviálisan teljesülnek a Schoenberg-Whitney tétel feltételei [22], vagyis az interpo-
lációs egyenletrendszer egyértelm¶en megoldható.

A háromszögelt felületen lév® tartópontjaivan megadott B-spline görbe simítása
két kérdést is felvet. Egyrészt a vezérl®pontok módosulása következtében a tartó-
pontok elmozdulnak a háromszögelt felületr®l, másrészt ezen tartópontok ismételt
interpolálásánál már eltér® paraméterezés adódna a centripetális paraméterezés
következtében. Az els® kérdésre egyszer¶ heurisztikus megoldás, ha a módosított
tartópontot visszavetítjük a háromszögelt felületre; a gyakorlatban ez az eljárás
m¶ködött. A második probléma feloldására a 3.3.2. szakasz végén teszünk javas-
latot.

Az els® probléma orvoslására jó ötletnek t¶nhet, hogy a simítás során ne a vezérl®-
pontok, hanem a tartópontok elmozdulását optimalizáljuk. Sajnos azonban ebben
a kontextusban ez olyan összetett rendszert eredményezne, amit valószín¶leg nem
tudnánk algebrai úton kezelni.

3.3.1. Alaksajátosságok jellegzetes görbéinek simítása

Az alaksajátosságok jellegzetes görbéinek simítására a háromszögelt felületen be-
csült transzlációs vektormez® alkalmasnak bizonyult. Célunk, hogy a görbe érint®i-
nek a vektormez®t®l való eltérését csökkentsük a vezérl®pontok minimális változta-
tása mellett. Az alábbiakban vázoljuk az általános simító eljárás (lásd a 3.1.2. sza-
kaszt) kiegészítését.

Ellentétben a fenti funkcionálokkal, a vektormez® becslése csak véges sok pontban
áll rendelkezésre. Feltehet®, hogy a görbe tk paraméter¶ pontjaiban adottak a
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tk vektorok, melyekkel egyez® C ′(tk) érint®kre törekszünk, ahol k = 1, . . . ,m.
Formálisan, célunk a

T (C) =
∑
k

(C ′(tk)− tk)
2

funkcionál, illetve ennek további funkcionálokkal vett együttes súlyozott összegének
minimalizálása. A minimumhely a parciális deriváltak zérushelyénél keresend®:
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Látható, hogy a kapott kifejezés a vezérl®pontok lineáris függvénye, tehát az általá-
nos simításnál látottakhoz hasonlóan lineáris egyenletrendszer adódik a vektormez®
menti simítás megoldására.

A simításhoz használt vektormez®t a nyomkövetésnél látottakkal egyez® módon
állítjuk el® (3.2.2. szakasz).

Alaksajátosságok közép- és keresztgörbéinek simítása a transzlációs vektormez®,
illetve az arra mer®leges vektorok segítségével történik. A transzlációs vektor tet-
sz®leges pontban könnyen becsülhet®, és az alaksajátosságok végei kivételével sta-
bil. A mintapontokat emiatt célszer¶ csak a görbe bels® szakaszán felvenni, a
végpontok közelében a görbe alakja úgysem kritikus.

A hosszanti határgörbék érint®it közvetlenül a 3.2.2. szakaszban vázolt problémák
miatt nem tudjuk stabilan becsülni, de a simítás során a nyomkövetésnél alkal-
mazott technikával analóg módon járunk el. Ennek feltétele, hogy a hosszanti
határgörbe simításakor a középvonal rendelkezésre álljon. A hosszanti határgörbe
mintapontjaiban becsülhet® a transzlációs irány a középvonal és a közelebbi negye-
del® segédvonal megfelel® pontjaiban becsült irányok extrapolálásával. A negyede-
l® segédvonal jelenléte nem szükséges, a háromszögelt felület hosszanti határvonal
mintapontja és a középvonal között fél úton fekv® pontjában becsült transzlációs
vektort használjuk.

3.3.2. Görbeháló elemeinek simítása

A korábban bemutatott simító eljárások egyetlen görbe módosításával foglalkoz-
nak. Abban az esetben, ha egy összefügg® görbeháló görbéjének tartópontjait mó-
dosítjuk, �gyelembe kell venni a változtatás hatását a hálózat kapcsolódó elemeire,
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ahol bizonyos tartópontok több görbe alakját is befolyásolják. Ebben a szakasz-
ban a simító eljárások egy olyan kiegészítését mutatjuk be, melynek segítségével
a kapcsolódó görbék módosulását optimalizáljuk. Az eljárás során feltételezzük,
hogy a simítás a tartópontok pozícióját csak kis mértékben változtatja. Nagyobb
mérték¶ simítást több, simítás-visszavetítés iterációval vihetünk véghez.

•
p0

•
p3

•
p1

•
p2

e1

e2

S0

3.6. ábra. Görbeháló elemeinek simítása

A 3.6. ábra egyszer¶ példáját mutat be. A görbeháló (p0, p1, p2, p3) görbéjét simít-
juk. A görbe egyes tartópontjaira a következ® kényszerek adódnak: (i) p0 szabadon
mozoghat a felület lokális S0 érint®síkjában, (ii) p1 a rajta keresztül átmen® má-
sik görbe e1 érint® egyenesén mozoghat, (iii) p2-t egy ott végz®d® görbe végponti
e2 érint®je korlátozza, míg (iv) p3 további két görbe része, ennek következtében
teljesen rögzítettnek tekintjük.

Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan lehet bizonyos lineáris kényszereket beépíte-
ni a simítás egyenletrendszerébe, illetve javaslatot teszünk az algebrai úton nem
kezelhet® esetek közelítésére.

Lineáris kényszerek a vezérl®pontokra. A simítás (3.1) egyenlete kiegészít-
het® az ismeretlenekre alkalmazott lineáris kényszerekkel [110]. El®ször megmutat-
juk, hogyan lehet bizonyos változók rögzítése mellett meghatározni a minimumot.
Erre építve vázoljuk a lineáris kényszerek bevezetését a rendszerbe.

Jelölje ugyanis M az F (C), S(C), stb. funkcionálok alapján számított együttha-
tók mátrixát, ekkor az általános egyenlet alakja Mc = ĉ. Tegyük fel, hogy c1

tartalmazza a szabad változókat, c2 pedig a rögzített változók vektora. Legyen
továbbá ĉ-ból a rögzített változókhoz tartozó elemek elhagyásával adódó vektor c̃.
M-b®l a rögzített változókhoz tartozó sorokat elhagyva a szabad, illetve a rögzí-
tett változókhoz tartozó oszlopok alkossák M1-et (amely egyébként kvadratikus),
illetve M2-t. Az egyenletrendszer ekkor M1c1 + M2c2 = c̃ alakban írható, amib®l
rendezéssel c1 = M−1

1 (c̃−M2c2) adódik, vagyis a rendszer linearitása továbbra is
fennáll.
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Háromdimenziós térben kétféle lineáris kényszert különböztetünk meg: ha a ci
pont lehetséges értékeinek halmazát egy egyenes pontjaira sz¶kítjük, akkor az ci =
ai+κidi, ha pedig síktartományra, akkor ci = ai+κ1,id1,i+κ2,id2,i formában írható,
ahol ai,di,d1,i,d2,i ∈ R3 és κi, κ1,i, κ2,i ∈ R.

Az imént vázolt kényszerek beépíthet®k a simítás egyenletrendszerébe. Az adott
ci ismeretlen vektor behelyettesítésével a κi (illetve κ1,i, κ2,i) skalár ismeretlenek
jelennek meg. Míg a korábbiakban minden ismeretlen térbeli pont volt (azaz 3
skalár ismeretlent reprezentált), most vegyesen dolgozunk vektor és skalár isme-
retlenekkel. Ett®l eltekintve azonban nincs különbség, az egyenletrendszer hasonló
módon oldható meg.

Mivel a vezérl®pontok hatása a görbe alakjára közvetett, a vezérl®pontokon meg-
adott kényszereket nem tudjuk közvetlenül hasznosítani. Ez alól kivételt képez-
nek a görbe végpontjai, amelyek egybeesnek a széls® vezérl®pontokkal. Mindezek
következtében a görbe végpontjaiban megadott lineáris kényszerek beépíthet®k a
simítás egyenletrendszerébe.

A görbe tartópontjainak kényszerítése. A görbe végpontjaival ellentétben
a bels® tartópontokon megadott lineáris kényszereket nem tudjuk algebrai úton
beépíteni a simítás folyamatába. Az alábbiakban egy heurisztikus módszert mu-
tatunk a bels® tartópontok mozgásának megszorítására.

6. algoritmus. A görbeháló elemeinek simítása.
Bemenet: pi tartópontok, s görbületváltozás küszöb
Kimenet: p∗i tartópontok, C simított görbe
C ← pi tartópontokat interpoláló görbe
while C görbületváltozása s küszöb felett do
C ′ ← simított görbe C alapján
p′′i ← C ′ görbe p∗i -hez legközelebbi pontjai
p∗i ← p′′i vetülete a megszorítás tartományára, majd a háromszöghálóra
C ← p∗i tartópontokat interpoláló görbe

end while

Egy pi tartópontokkal megadott C B-spline görbe simításának eredménye egy C ′

B-spline görbe, melynek csomóvektora megegyezik, vezérl®pontjai pedig általában
eltérnek C vezérl®pontjaitól. Ennek következménye, hogy C ′ általában nem ír-
ható fel tartópontok segítségével, ugyanis a C görbét a tartópontjainak megfelel®
paramétereknél kiértékelve, a kapott p′i pontokat interpolálva egy kicsit eltér® cso-
móvektor adódna. Olyan tartópont sorozatot keresünk, amely egy C ′-höz közeli
görbét határoz meg. Gyakorlati meg�gyeléseink szerint a p′i pontok a pi pontokhoz
képest sokszor inkább a görbe érint®jének irányába térnek el, mint az arra mer®-
leges síkban. Mivel a tartópontok eloszlását a módosítás során célszer¶ meg®rizni,
más tartópontokkal közelítjük a C ′ görbét. Legyen p′′i a C ′ görbe azon pontja,
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amelyik legközelebb esik pi-hez. A p′′i pontoknak a megszorítások tartományai-
ra, majd a képeknek a háromszögelt felületre vetítésével kapjuk a p∗i pontokat.
A p∗i tartópontokat interpoláló görbe a simított C ′ görbe jó közelítése (lásd 6.
algoritmus).

A simítás során a bels® pontokra alkalmazott kényszerekre javasolt heurisztika
egy elméleti alapokat nélkülöz®, intuitív megoldás. A módszert kipróbáltuk a
gyakorlatban, és a a simítás során kedvez® eredmények adódtak, ami meger®síti a
heurisztika alkalmasságát.

3.4. Felületi töröttvonalak és tartópontokkal
megadott görbék közötti átalakítás

A szegmentáló görbeháló elemeinek el®állítása töröttvonal formában történik. A
töröttvonalakat átkonvertáljuk tartópontokkal megadott B-spline reprezentációba,
simítás, szerkesztés és egyéb görbeháló szerkesztési m¶veletek érdekében. Végeze-
tül a B-spline görbéket visszakonvertáljuk, és a tartományokat ismét a háromszö-
gelt felületen futó töröttvonalak felhasználásával határozzuk meg.

Ebben a szakaszban el®ször bemutatunk egy új algoritmust, amely a háromszögelt
felület töröttvonalát jól közelít®, tartópontjaival megadott B-spline görbét állít el®
kedvez® tartóponteloszlás mellett (approximáció).

Ezt követ®en a háromszögelt felület közelében haladó, tartóponjaival megadott B-
spline görbe vetítésével foglalkozunk (projekció). A vetítés pontos de�níciója után
megadunk egy új nyomkövet® algoritmust, amely hatékonyan számítja a vetületet
közelít® töröttvonalat.

3.4.1. Töröttvonalak közelítése görbékkel

A fentiek alapján egy B-spline görbét a tartópontjai egyértelm¶en meghatároz-
nak, így az approximáció során egy adott töröttvonalat közelít® térbeli B-spline
görbe optimális tartópontjait keressük a háromszögelt felületen. Célunk, hogy a
közelítés elég jó legyen, vagyis a töröttvonaltól sehol se távolodjon el a görbe,
ugyanakkor a háromszögháló hibáiból, zajából fakadó kényszer¶ irányváltásokat
kiküszöböljük, és sima térbeli görbét állítsunk el®. További követelmény, hogy a
tartópontok eloszlása relatíve egyenletes legyen, azaz ne kapjunk túl rövid és túl
hosszú szegmenseket.

A v töröttvonalat közelít® B-spline görbe tartópontjait meghatározó 7. algoritmus
a következ®képpen m¶ködik. El®ször egy d kezdeti szegmens-hossz értéket határo-
zunk meg a modell átmér®je és a háromszögek átlagos élhossza alapján. Kiindu-
lásként egyenletesen mintavételezünk d távolságban lév® pontokat, ezek lesznek a
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7. algoritmus. Töröttvonalat közelít® görbe tartópontjainak kiszámítása.
Bemenet: v töröttvonal, m a �nomítási lépések száma
Kimenet: 〈pi〉 tartópontok által megadott görbe v-t közelíti
d← kezdeti szegmenshossz
L lista ← v-r®l d távolságonként mintavételezett pontok paraméterei
for l = 1 to m do
C ← B-spline görbe L lista tartópontjaival
for all a, b szomszédos elemei L-nek do
σ2 ← átlagos négyzetes eltérés v és C között a,b szegmensen
if σ > küszöb then
L′ ← L′ ⊕ (a és b közötti ív-felez® pont paramétere)

end if
end for
L← L és L′ összefésülése

end for
〈pi〉 ← L lista pontjai

kezdeti tartópontok. A továbbiakban az aktuális tartópontok sorozatát b®vítjük
azon szegmensek felez® pontjának beszúrásával, amelyek esetében a keletkez® tér-
beli görbe vetülete és az eredeti töröttvonal átlagos négyzetes eltérése egy küszöb
felett van. A �nomítások száma korlátozott, ezzel garantálható a túlapproximálás
elkerülése. Ez azt jelenti, hogy legfeljebb m felezés lehetséges, azaz a leghosszabb
és a legrövidebb szegmens hosszának aránya legfeljebb 2m. Alkalmas kiindulási
szegmens-hossz heurisztika mellett m = 3 választással jól közelít®, jól szerkeszthe-
t® görbéket kaptunk.

3.4.2. Görbék vetítése a felületre

A vetítés célja egy tartóponjaival megadott B-spline görbe alakját követ® törött-
vonal el®állítása a háromszögelt felületen. Ha a görbe nagyon messze kerül a
felülett®l, a háromszögháló zavaró lyukakat, tüskéket tartalmaz, vagy topológiája
ezt lehetetlenné teszi, a vetület értelmét veszíti. Mindvégig feltételezzük tehát,
hogy a vetítend® görbe a háromszögháló közelében halad.

Vetület. A létrehozott térbeli B-spline görbék pi tartópontjai a háromszögelt
felületen fekszenek, a vetület tehát szükségszer¶en áthalad ezeken a pontokon. Je-
lölje a tartópontokban becsült normálvektorokat ni. Azokban a pontokban, ahol a
normálvektor nem de�niálható egyértelm¶en (éles élek, csúcsok), több normálvek-
tort is meghatározunk és azok közül választjuk a megfelel®t. Ennek részleteit az
általános vetítés algoritmusát követ®en ismertetjük, ezért egyel®re tekintsük ni-t
egyértelm¶nek.
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A vetítés pontos de�níciójához el®ször bevezetjük a vetítési normálvektor fés¶t,
amely a C görbe minden pontjához egy-egy normálvektort rendel. A pi tartópont-
hoz rendelt normálvektor legyen ni. A tartópontok közötti szegmensek pontjaihoz
tartozó normálvektort a tartópontokhoz tartozó normálvektorok lineáris kombiná-
ciójával kapjuk az alábbiak szerint. Az ni normálvektorokra, mint pontokra, egy
C∗ B-spline görbét illesztünk, melynek csomóvektora megegyezik C csomóvekto-
rával. Ezzel tulajdonképpen folytonos átmenetet képezünk a C görbe mentén a
tartópontjaiban lév® felületi normálvektorok között. A fés¶ C(t) pontjához tartozó
normálvektor eszerint C∗(t)/|C∗(t)|, feltételezve, hogy C∗(t) 6= 0. Ez a tartópontok
s¶r¶sége következtében a gyakorlatban szinte mindig teljesül, de a normálvekto-
rok perturbációjával szükség esetén kiküszöbölhet®. A vetítési normálvektor fés¶
a 3.7.(a) ábrán látható.
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3.7. ábra. A vetítési fés¶ és normálvektorok a tartópontokban

A görbe pontjaiban de�niált normálvektorok egyenesei által súrolt felületet jelölje
S. A háromszögelt felület és S metszete általában egyértelm¶, de el®fordulhat,
hogy több metszésvonal is keletkezik, vagy helyenként a vetít®-egyeneseknek nem
metszik a felületet. Több metszésgörbe közül mindig van egy, amelyik a tartópon-
tokon áthalad, a helyenként hiányzó vetületet pedig geodetikus görbeszakaszokkal
pótoljuk.

S-nek a görbét®l távolabb es® részein el®fordulhatnak ugyan önmetszések, de ennek
ellenére feltételezhetjük, hogy a görbéhez közeli területeken a felület �szép.� Mivel
a görbék általában a háromszögelt felület közelében haladnak, az ilyen módon
el®állított vetület alakh¶ képe lesz a térbeli görbének.

A vetület hatékony számítása. A térbeli görbéknek a háromszögelt felületre
es® vetületét minden egyes módosítást követ®en újra kell számolni. A módszert
egy interaktív szerkeszt® rendszerben is használni szeretnénk, ezért a vetítés haté-
konysága központi kérdés.
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A tartópontok a háromszögelt felület pontjai, a görbeszakaszok vetítése így a szom-
szédos tartópontok közötti részeken egymástól függetlenül végezhet®. Ezen alfel-
adatok lehet®séget biztosítanak a számítás párhuzamosítására.

A pi, pi+1 pontok közötti görbeszakasz vetületének számítása az önmetszésekt®l
mentes esetekben elvileg megvalósítható pozicionális nyomkövetéssel. A háromszö-
gelt felület és S közös pontjaiban, ahol egyértelm¶en kiszámítható a metszésvonal
lokális iránya, a nyomkövetésnek ezt kell követni. Ha a vetület önmetsz®, akkor
az önmetszési pontokban a lépésirány pusztán a hely függvényében nem egyér-
telm¶. További akadálya egy ilyen tisztán pozicionális nyomkövetés gyakorlati
felhasználásnak, hogy az egyes lépések során a vetítés C görbén lév® forrásának
meghatározása túlságosan költséges.

A fenti problémákon vezet® tag hozzáadásával segíthetünk. A nyomkövetés során
az állapotban nyilvántartjuk a C görbe azon pontjának paraméterét, amelynek
vetülete épp a nyomkövetés aktuális végpontja. Az egyes lépéseket követ®en pedig
az új végpontok vetületi forrásai lokális kereséssel hatékonyan számíthatók az el®z®
állapot alapján.

Az így megadott nyomkövetés a keresett metszésvonal közelítését állítja el®. A
közelítés hibája ott növekszik, ahol a görbe távolabb kerül a háromszögelt felület-
t®l. Ez önmagában még nem okozna akkora gondot, hiszen távoli görbe-pontok
esetében a vetület pontosságának t¶réshatára is arányosan megn®. A hibák ak-
kumulálódása folytán azonban a nyomkövetés vége felé, a tartóponthoz közeledve
a hiba továbbra is nagy maradhat. Ennek aszimmetrikus vetület lesz a következ-
ménye, vagyis ugyanazon szakasz vetülete különbözik a fordított irányítás mellett
történ® számítás eredményét®l.

Az aszimmetrikus eredmény orvoslása érdekében mindkét irányú nyomkövetést
elvégezzük, eredményeiket pedig összemosó nyomkövetéssel egyesítjük (lásd 57. ol-
dal). Ezáltal a tartópontok közelében, ahol a térbeli görbe a felülethez közelebb
fut, a vetület pontossága kiváló lesz.

Éles élek és sarkok. A normálvektorok iránya kritikus a vetület számításá-
nak szempontjából, különösen olyan helyeken, ahol a háromszögelt felület hirtelen
változik vagy zajos. Rossz normálvektorok választásával a vetítési fés¶ felesleges
csavarodásokat tartalmaz, a vetület pedig cikk-cakkos és önmetsz® lesz, amit cél-
szer¶ elkerülni. Az objektumok éles élei jelentik a leggyakoribb problémát, ugyanis
a mérés során nem az élr®l, hanem annak közeléb®l, az egyik vagy másik lapról
kerülnek ki a pontok, és a keletkez® háromszögháló nem reprezentálja h¶ségesen
az éles élet.

Az éles él környezete felismerhet® (2.2.1. szakasz), a 3.7.(b) ábrán látható módon
három normálvektor is rendelhet® pontjaihoz: az élben találkozó lapokhoz tartozó
n

(1)
i és n

(3)
i normálvektorok, valamint ezek szögfelez®jének irányába mutató n

(2)
i ,

amely az élhez rendelhet®. Analóg módon kezelhet® az éles sarok. Itt minden
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befutó laphoz, a befutó élekhez, valamint magához a csúcshoz is becsülhet® egy-
egy normálvektor.

A fent bemutatott vetítési algoritmus módosításra szorul, ha a tartópontokban nem
egy, hanem több normálvektor áll rendelkezésre. Az alábbi heurisztika megoldja
a normálvektorok közötti választás problémáját. A két végpontban rendelkezésre
álló vektorok közül az összes lehetséges pár esetében számítsuk ki azok nyílásszö-
gét. Amelyik pár esetében ez a szög a legkisebb, azt válasszuk az adott szakasz
vetít® fés¶jének el®állításához. Ennek eredményeként a normálvektorokat el®állító
C ′ görbe az éles éleken lév® tartópontoknál megszakad, ami a megfelel® csomók
multiplicitásának megnövelésével biztosítható. Gyakorlati tapasztalataink azt mu-
tatták, hogy ezzel kiváló vetületeket kapunk az éles élen haladó és az éles élt®l a
lapos területek felé haladó görbék esetében is.

3.5. Összegzés

A harmadik fejezetben a háromszögelt felületen futó töröttvonalakat és görbéket
vizsgáltuk. Mind a töröttvonalak, mind a folytonos B-spline görbék rendelkeznek
olyan kedvez® tulajdonságokkal, amelyek indokolttá teszik együttes alkalmazásukat
egy alakrekonstrukciós rendszerben. Olyan hibrid módszert mutattunk be, amely
az alaksajátosságok jellegzetes görbéit töröttvonalak formájában állítja el®, majd
a simítást és a görbehálóba ágyazást interpoláló B-spline görbék segítségével végzi.

Ezen tématerületen a [96, 103, 104, 29] publikációk születtek, és ezeket az eredmé-
nyeket a disszertáció 2. tézise foglalja össze.

• De�niáltunk egy új, általános eljárást felületi töröttvonalak nyomkövetésére
(3.2.1. szakasz), amely alkalmas különböz® nyomkövetési feladatok megoldá-
sára (pl. vektormez® követése, simítás, összemosás, stb.).

• Új algoritmusokat ismertettünk alaksajátosságok jellegzetes vonalainak (közép-
, kereszt-, hosszanti határvonalai) el®állítására (3.2.2. szakasz).

• Bemutattuk egy ismert B-spline görbéket simító eljárás továbbfejlesztését,
amely alkalmas az alaksajátosságok középvonalainak, kereszgörbéinek és hat-
ágörbéinek simítására; ezáltal egyenletes görbületeloszlás biztosítható, és a
felesleges in�exiókat ki lehet kiküszöbölni (3.3.1. szakasz).

• Bemutattunk egy heurisztikus eljárást, amely görbehálók elemeinek simítása-
kor a tartópontok elmozdítását optimalizálja oly módon, hogy a kapcsolódó
görbék alakja lehet®leg csak kis mértékben változzék (3.3.2. szakasz).
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• Új eljárásokat mutattunk be görbék két lehetséges reprezentáció közötti át-
alakítás támogatására (3.4. szakasz), azaz háromszögelt felületen haladó tö-
röttvonalak tartópontokkal megadott B-spline görbékkel való közelítésére
(approximáció), valamint térbeli görbék felületre történ® levetítésére (pro-
jekció).

A vizsgálatok során az alábbi továbbfejlesztési lehet®ségek merültek fel.

• A bemutatott algoritmus az egyes alaksajátosságok jellegzetes vonalait egy-
mástól függetlenül állítja el®, simításuk szintén függetlenül történik. Az
egyesíthet® alaksajátosságok (4.2. szakasz) jellemz®je, hogy középvonalaik,
határvonalaik geometriailag azonosak, célszer¶ volna el®állításukat, majd si-
mításukat együttesen végrehajtani.

• Az összeköt® felületek gyakran valamelyik speciális típusból kerülnek ki (pl.
henger, tórusz, állandó és változó sugarú gördül® gömb), amit jelenleg csak a
felület illesztésénél használunk ki. Ezen alaksajátosságok jellegzetes görbéit
pontosabban meg lehetne határozni az összeköt® felület típusának ismereté-
ben.



4. fejezet

Konzisztens szegmentáló görbehálók
létrehozása

Az alakh¶ szegmentálás célja olyan szegmentáló görbeháló el®állítása, amely izo-
morf a rekonstrukciós folyamat végeredményeként el®álló CAD modell élstruktú-
rájával, görbéi pedig jól közelítik a CAD modell élgörbéit.

Tételezzük fel, hogy rendelkezésre áll a háromszögelt felület particionálása els®dle-
ges és elválasztó tartományokra. Ezzel együtt ismert az el®zetes alakváz, amely to-
pológiailag megfeleltethet® a végs® CADmodell egyszer¶sített változatának. Adot-
tak még az egyes alaksajátosságok jellegzetes határgörbéi, melyeket egymástól füg-
getlenül állítottunk el®. Jelen fejezetben mindezek felhasználásával létrehozzunk
egy konzisztens szegmentáló görbehálót, amely nem tartalmaz önmetszéseket és
izomorf a végs® CAD modell határolóelem-reprezentációjának éleivel (4.1. ábra).

(a) alaksajátosságok határai

(1)

(2)

(1) (1)

(2)

(1)

(2)

(b) szegmentáló görbeháló

4.1. ábra. Szegmentáló görbeháló el®állítása alaksajátosságok határgörbéib®l

A szakirodalmi áttekintést követ®en három algoritmust mutatunk be.
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A sarokelemek optimális középpontját meghatározó algoritmus (4.2. szakasz) az
alakváz létrehozásához szükséges. Az el®zetes alakváz éleinek az alaksajátossá-
gok középvonalai felelnek meg, ezek azonban egymástól függetlenül keletkeztek,
így általában nem a megfelel® pontban végz®dnek. A sarokelemek optimális kö-
zéppontjának meghatározása után az azonos sarokelemben végz®d® középvonalak
módosíthatók, annak érdekében, hogy ebbe a pontba fussanak össze, így el®áll a
simított alakváz.

Az alaksajátosságok határvonalait felhasználva meg kell határoznunk a sarokele-
mek optimális határgörbéit is. Ez lényegében a szegmentáló görbeháló összef¶zését
jelenti (4.3. szakasz), amely során az alakvázat kiegészítjük az alaksajátosságok to-
vábbi jellegzetes görbéivel. Az alaksajátosságok és a sarokelemek határán létrejön-
nek az ún. visszametszési görbék (4.1.(b) ábra (1)-gyel jelölt görbéi), az els®dleges
tartományok és a sarokelemek között pedig az ún. átköt® görbék (az ábrán (2)-vel
jelölt görbék).

Az utoljára ismertetett algoritmus az átlapolódó alaksajátosságok önmetszés nél-
küli modellezését hivatott megoldani. Ha két alaksajátosság függetlenül el®állított
határgörbéi metszik egymást, vagy közeli sarokelemek a visszametszések követ-
keztében átlapolódnak, az eljárás a szegmentáló görbeháló lokális módosításával
kijavítja a hibát és helyreállítja a görbeháló konzisztenciáját. Az így módosított
topológiai felépítés azonban már végleges, a keletkez® CAD modell élstruktúrájával
izomorf.

4.1. Szakirodalmi áttekintés

Az egyik els®, konzisztens topológiai modellt készít® eljárás bemenete egy szeg-
mentált távolságkép [45]. Éles élekkel körülhatárolt, prizmatikus objektumok re-
konstrukciója során egyrészt nehézségek adódnak az egyetlen mérési néz®pontból
fakadóan. Másrészt alapos elemzés taglalja a különböz® geometriai-topológiai in-
konzisztenciákat és feloldásaikat, mint például: 3-nál magasabb fokú csúcsok, ahol
az élek nem egy pontba futnak össze; két éllel határolt tartományok; stb.

A távolságképek szegmentálása, felületek illesztése kiegészül a határolóelem-rep-
rezentáció építésével [36]. A szegmentálás egy klasszikus algoritmus alapján törté-
nik [9], majd meghatározzák a kapott tartományokra illeszked® els®dleges felüle-
teket. A szomszédos felületek metszésvonalának kiszámítása után automatikusan
építik fel az objektum CAD modelljét.

Az alaksajátosság-alapú mérnöki visszafejt® rendszerek interaktív vezérléssel m¶-
ködnek [99]. Az operátor egy el®re meghatározott alaksajátosság-készlet elemeib®l
választ, majd kijelöli annak helyét a pontfelh®n. A rendszer elvégzi a minta illesz-
tését (pl. egy furat, borda, stb.), majd az alaksajátosságok sorozatából el®állítja a
CAD modell határolóelem-reprezentációját.
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Egy másik eljárás pontos, topológiailag konzisztens modellt épít [101], de a fel-
használt felülettípusok köre analitikus valamint súrolt felületekre (eltolásos és for-
gásfelületek) korlátozódik. Az els®dleges felületek illesztését követ®en az összeköt®
felületeket állandó sugarú gördül® gömb típusú lekerekítések formájában keresi.
A sugár kiszámítása után el®állítja az objektum határolóelem-reprezentációját,
amely segítségével egy küls® CAD modellez® rendszer meghatározza a lapokat. A
saroklekerekítések rekonstrukciója nem a mért pontok alapján történik, hanem azt
a modellez® rendszer automatikusan hozza létre.

Az összeköt® felületek egy szélesebb osztályát felismer® algoritmus állandó és válto-
zó sugarú gördül® gömb lekerekítéseket rekonstruál [59]. Pontosabb számításokra
tesz javaslatot abban az esetben, ha az összeköt® felület egy szabályos felület (hen-
gerpalást, tórusz) része.

A saroklekerekítések rekonstrukcióját a fenti munkák nem tárgyalják, általános
esetben ez önmagában, a konstruktív CAD-n belül is egy nagyon összetett fel-
adat. A lekerekítési folyamat komplexitása alapján három osztály valamelyikébe
sorolható [105]. A saroklekerekítések létrehozását már a legegyszer¶bb esetekben
is számos probléma kíséri, pl. az összeköt® felületek végz®déseinek meghatározása,
sorrendiség, stb. A hivatkozott munka részletesen elemzi ezeket a problémákat, és
javaslatot tesz egy egyszer¶ és intuitív lekerekítési szabályrendszer alkalmazására,
amely a különböz® esetek egységes kezeléséhez az ún. visszametszéses saroklekere-
kítéseket (setback vertex blending) [107, 14] használja fel.

A fentieket összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az utóbbi másfél évtized alatt
számos kutatás foglalkozott konzisztens CAD modell építésével. A korai mód-
szerek f®leg az els®dleges felületek el®állítására törekedtek. A mér®berendezések
fejl®désével lehet®vé vált az els®dleges felületek mellett a kisebb összeköt® felü-
letek, sarokelemek kell® pontosságú és s¶r¶ség¶ mintavételezése is. Korlátozott
els®dleges felület és összeköt® felület készlet esetére láttunk eljárást, amely felépí-
ti a modell határolóelem-reprezentációját a sarokelemek rekonstrukciója nélkül.
Mindeddig azonban nem fejlesztettek ki olyan automatikus módszert, amely álta-
lános els®dleges felületek és tetsz®leges összeköt® felületek felhasználásával teljesen
konzisztens CAD modellt épít mért ponthalmazokból.

4.2. Sarokelemek optimális középpontja

Az elválasztó tartományok elvékonyításával kapott el®zetes alakváz élei az alaksajá-
tosságoknak, csúcsai pedig a saroklekerekítéseknek feleltethet®k meg. A 3.2.2. sza-
kaszban bemutatott algoritmus a töredezett éleket az alaksajátosság sima középvo-
nalával helyettesíti a végpontok helyben hagyása mellett. Ebben a szakaszban egy
olyan algoritmust mutatunk be, amely tulajdonképpen ennek a duális feladatát
hajtja végre, azaz a végpontokat áthelyezi optimális pozíciókba az élek lényeges
módosítása nélkül. Az algoritmus ismertetése a 3. fejezethez is tartozhatott volna,
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de a sarokelemekkel kapcsolatos terminológia bevezetésére csak ebben a fejezetben
került sor, így az optimálisközéppont-algoritmus is ide került. Az élek módosítása
nélkül a végpontokat nyilvánvalóan lehetetlen áthelyezni. Az egyes végpontok kö-
zelében az alakváz élein meghatározunk egy közelít® visszametszési távolságot, és
az élek bels® (a végpontoktól felmért visszametszésnél távolabbi) részeit a végpon-
tok áthelyezése során változatlanul hagyjuk (lásd a 4.5. ábrán és a Példák címszó
alatti magyarázatot a 82. oldalon). Ez a közelít® visszametszési távolság nem
azonos a sarokelem határvonalainak meghatározásánál alkalmazott visszametszési
távolsággal, utóbbit pontosabban de�niáljuk a 4.3.1. szakaszban.

A sarokelemnél összefutó alaksajátosságok között egy párt egyesíthet®nek neve-
zünk, ha azokat a többi összekötés, lekerekítés végrehajtását követ®en, együtt hoz-
ták létre. Gépészeti alkatrészek tervezése során gyakran fordulnak el® egyesíthet®
párok, melyek tipikusan kisebb görbületi sugarú lekerekítések.

A mért adatok alapján a lekerekítések létrehozásának sorrendjére nem tudunk kö-
vetkeztetni, de az alább bemutatott heurisztikus módszerek nagy megbízhatósággal
felismerik az egyesíthet® alaksajátosságokat. A középvonalak érint®folytonos ta-
lálkozása egyesíthet® alaksajátosságokra utal, ezért az alakváz ilyen csomópontjait
T-csatlakozásnak nevezzük. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy az ilyen csomó-
pontok fokszáma 3, tetsz®leges számú alaksajátosság csatlakozhat az egyesíthet®
párhoz.

A sarokelemek optimális középpontját meghatározó algoritmus els® lépésében meg-
becsüli a közelít® visszametszési távolságokat. Ezután egyesíthet® alaksajátosság-
párokat keres a befutó élek között. Ha ilyet talál, T-csatlakozásról van szó, ellen-
kez® esetben általános helyzet¶ sarokelemet feltételezünk. A következ®kben ezeket
a lépéseket részletezzük.

Közelít® visszametszési távolságok. Célunk az egy csúcsban összefutó alak-
sajátosságok egymásra hatásának optimalizálása. Az egyes alaksajátosságok kö-
zépvonala mentén a szomszédos alaksajátosságok szélessége alapján a következ®
megfontolásokat tehetjük.

Az alaksajátosságok szélességének becslésér®l szó volt a 3.2.2. szakaszban. Az
alakváz E élének a v csúcsnál lév® szomszédos élei legyenek EL és ER, a v közelében
becsült szélességük pedig 2w, 2wL és 2wR (így kényelmesebb lesz számolni a fél
szélességekkel). A v pontban az E töröttvonal EL, ER töröttvonalakkal bezárt
szögeit jelölje αL, αR.

A 4.2. ábra segítségével bevezetünk egy síkbeli, egyszer¶sített modellt az alaksajá-
tosságok találkozására, melyben a középvonalakat egyenesnek, a szélességeket pe-
dig állandónak tekintjük. Abban az esetben, ha α ∈ (0◦, 90◦), az alaksajátosságok
átlapolódása a határvonalaik metszéspontjáig tart, és az e él mentén a szükséges
visszametszés mértéke egyszer¶ számolással adódik: w/tg αL+wL/ sinαL. Derék-
szög¶ találkozásnál ez az érték wL. Tompaszög esetén az átlapolódás mértéke a
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4.2. ábra. Közelít® visszametszési távolságok meghatározása

saroklekerekítés er®sségét®l függ, amit jelen modellben nem tudunk vizsgálni, ekkor
a minimum wL érték elfogadhatónak t¶nik. Mindkét oldali szomszédos alaksajá-
tosságot �gyelembe véve, egy 1-nél kicsit nagyobb biztonsági tényez®vel szorozva
adódik a közelít® visszametszési távolság:

(1 + ε) max

{
wL

sinαL
+

w

tg αL
, wL ,

wR

sinαR
+

w

tg αR
, wR

}
.

Az alaksajátosságok középvonala mentén a végpontoktól ezeket a távolságokat fel-
mérve keresztvonalakat hozunk létre, amelyeket visszametszési keresztvonalaknak
nevezünk. Ezek behatárolják a sarokelemhez tartozó területet. A sarokelem opti-
mális középpontját ezen a területen belül keressük, és az alaksajátosságok közép-
vonalainak módosítása is ide korlátozódik.

T-csatlakozások. Egyesíthet® alaksajátosságok keresésére egy heurisztikus mód-
szert javaslunk (lásd a 4.3. ábrát). Számos gyakorlati példát vizsgálva az egyesít-
het® alaksajátosság-párok következ® tulajdonságait �gyeltük meg (görbület alatt
a keresztgörbék mentén becsült el®jeles görbületet értjük):

1. A sarokelem mentén a lokális transzlációs irányok jólde�niáltak, az egyesít-
het® alaksajátosságokat összeköt® irányba mutatnak.

2. Görbületük el®jele, vagyis konvexitásuk megegyezik, görbületük nagysága pe-
dig közel azonos.
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(b) Az optimális középpont helye

4.3. ábra. Középpont áthelyezése T-csatlakozásnál

3. Az összefutó alaksajátosságok között ezek görbülete a legnagyobb.

Az 1. meg�gyelés jól hasznosítható egyesíthet® párok keresésére és a középpont
optimális helyének meghatározására is. Indítsunk vektorteres nyomkövetéseket a
visszametszési keresztvonalak és az alaksajátosságok középvonalai metszéspont-
jából a csúcsok felé. A nyomkövetések megállási feltétele legyen a vektormez®
er®sségének egy küszöb alá süllyedése, valamint a sarokelemhez tartozó terület
elhagyása. Tekintsük azokat a nyomkövetéseket, amelyek a sarokelem területét va-
lamely visszametszési keresztvonal mentén elhagyják. Ha találunk olyan Ei és Ej
párokat, hogy az Ei-t®l indított nyomkövetés Ej, az Ej-t®l indított nyomkövetés
pedig Ei visszametszési keresztvonalánál lép ki a sarokelem területér®l, akkor az
Ei, Ej alaksajátosság-pár nagy valószín¶séggel egyesíthet®.

A 2. és 3. meg�gyelés alapján eldönthet®, hogy a potenciális egyesíthet® párok
közül van-e olyan, amelyik egyesíthet® alaksajátosság-párnak tekinthet®. Ilyen
pár hiányában általános helyzet¶ lekerekítéssel van dolgunk, lásd alább.

Tekintsük a 4.3.(a) ábrán látható 3-adfokú csúcsot, ahol a sikeresen azonosított
egyesíthet® pár tagjai A és B, a harmadik alaksajátosság pedig C. Jelölje a vissza-
metszési keresztvonalakat KA, KB, KC , metszéspontjukat a megfelel® középvona-
lakkal pedig a, b, c. Az ábráról leolvasható, hogy az a-ból indított nyomkövetés
KB-nél, a b-b®l indított pedig KA-nál lép ki a sarokelem területér®l. A 3.2.1. sza-
kaszban bemutatott összemosó nyomkövetéssel az a-ból és b-b®l indított vektor-
teres nyomkövetések eredményéb®l el®állítható egy sima összeköt® vonal a és b
között, melyet pontozott vonallal jelöltünk a 4.3.(b) ábrán. Az optimális x közép-
pontot ezen összeköt® vonal mentén keressük. Amennyiben az egyesíthet® páron
kívül egyetlen alaksajátosság fut be a csúcsba, az alaksajátosság középvonalának
a visszametszési pontbeli érint®jéhez legközelebbi pontját választjuk az összeköt®
vonalnak. Magasabb fokú csúcspont esetén az érint®kt®l mért össztávolság mini-
mumát közelítjük néhány iterációs lépéssel.
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Az alaksajátosságok középvonalait módosítani kell, hogy azok az x középpontban
végz®djenek. Az egyesíthet® párok esetében ez egyszer¶en megtehet®, hiszen x az
összeköt® vonalon fekszik, így annak két darabja adja a keresztvonalaktól x-ig tartó
részeit a középvonalaknak. A többi alaksajátosság esetén egyenes nyomkövetéssel
állítjuk el® a középvonalnak a visszametszési pont és x közötti részét.
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4.4. ábra. Középpont áthelyezése átalános helyzet¶ saroklekerekítésnél

Általános helyzet¶ saroklekerekítések. Egyesíthet® alaksajátosságok hiá-
nyában a csúcsba érkez® élek helyzete szimmetrikus, célunk egy olyan középpont
megtalálása, melybe a középvonalak minél kisebb irányváltás után futnak be.

Jelölje n az összefutó alaksajátosságok számát, Ei a középvonalaikat, ei a kö-
zépvonalak visszametszési pontját, valamint ti a középvonalak ei-beli érint®it,
i = 0, . . . , n− 1, lásd a 4.4. ábrát.

Tetsz®leges p ∈ R3 térbeli pont esetén jelölje d((ei, ti),p) az ei + λti egyenes és
a p pont távolságát. Tekintsük a D : R3 7→ R függvényt, amely egy térbeli pont
(ei, ti) egyenesekt®l mért távolságainak négyzetösszegét adja, azaz

D(p) =
n∑
i=0

d((ei, ti),p)2 .

A sarokelem optimális középpontját a saroktartomány azon pontja adja, amelyre
ez a D érték minimális.

A minimumot adó ponthoz a −grad D vektormez® mentén történ® pozicioná-
lis nyomkövetéssel jutunk el. D negatív gradiense mentén lépkedve a távolságok
négyzetösszege csökken. A gradiens számítása tagonként végezhet®, ahol egy tag
valamely (ei, ti) egyenest®l mért távolság négyzete. Ennek gradiense nyilván az
egyenes legközelebbi pontjával ellentétes irányba mutat, nagysága pedig a távol-
sággal arányos, az összeg gradiense pedig a gradiensek összege. Kiindulásként az
el®zetes alakváz megfelel® csúcsának helyét válaszhatjuk; a nyomkövetés egy id®
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után felfüggeszthet®, ha a lépések hossza egy küszöb alá kerül. Az optimális közép-
pont a nyomkövetés végpontja, amennyiben az a sarokelem területén belül maradt,
egyébként pedig nem változik.

Példák. A 4.5. ábrán az el®zetes alakváz kék színnel szerepel. A zöld vonalak
a simított középvonalak, amelyek végpontjai azonosak a töredezett középvonalak
végpontjaival. A közelít® visszametszési keresztvonalakat sárga szín jelöli.

A 4.5.(a) ábra egy T-csatlakozást ábrázol. A háromszögháló csúcsaiban kis kék
szakaszok jelzik a lokális transzlációs irányt, jól látszik az egyesíthet® alaksajátos-
ságok közötti folytonos átmenet. Az egyesíthet® párhoz tartozó nyomkövetések
eredménye rózsaszínnel szerepel, míg a bel®lük képzett összeköt® vonal fekete. A
harmadik középvonalat a piros vonal kapcsolja az új középponthoz.

A 4.5.(b) ábra egy általános helyzet¶ sarokelemet mutat. A zöld középvonalak
sarokelemhez tartozó részét a piros vonalakra cseréljük, ezáltal a sarokelem közép-
pontja az optimális helyre kerül.

4.3. Sarokelemek optimális határgörbéi

A sarokelemek modellezésére középponti osztásos, visszametszéses saroklekerekí-
téseket használunk [107]. Ezekkel n tetsz®legesen összefutó alaksajátosság talál-
kozása írható le. Egy általános sarokelemet összesen 2n görbe határol, melyek
felváltva visszametszési és átköt® görbék. A 4.6.(a) ábra az n = 3 esetet szemlél-
teti: az alaksajátosságokat lezáró visszametszési görbéket az (1), míg a közöttük
futó átköt® görbéket a (2) címke jelöli.

Valamely görbe elt¶nésével speciális esetek modellezhet®k. A 4.7. ábrán látható
az (a) általános kon�guráció, (b) egy éles él 0 hosszúságú visszametszési görbé-
vel, valamint (c) egymást metsz® alaksajátosságok 0 hosszúságú átköt® görbével.
Ugyanitt jelöltük a középponti osztógörbéket, melyek sarokelemet négyoldalú tar-
tományokra bontják. Ezeket a szegmentálás során állítjuk el® és a felületillesztés
kezdeti paraméterezését segítik.

A visszametszések használatából fakadó el®nyök a 4.8. ábrán szemléltethet®k. Az
(a) esetben az alaksajátosságok a szomszédos alaksajátosságok határvonalait el-
metszve végz®dnek. Ilyenkor a felületet keresztirányú paramétervonalai a végek
közelében elferdülnek, a sarokelem bels® szögei között találunk hegyes- és tompa-
szöget is. A (b) esetben a megfelel® visszametszések következtében az alaksajátos-
ságok paraméterezése természetesebb, a paramétervonalak lokálisan mer®legesek.
A sarokelem bels® szögei 90◦ közelében vannak, annak bels® paraméterezése is
megfelel®.
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(a) T-csatlakozás

(b) Általános helyzet¶ sarokelem

4.5. ábra. Sarokelemek optimális középpontja
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4.7. ábra. Középponti osztásos, visszametszéses sarokelemek változatai

(a) visszametszések nélkül: torzult (b) visszametszésekkel: természetes

4.8. ábra. Az összeköt® felületek paraméter-vonalai



4.3. SAROKELEMEK OPTIMÁLIS HATÁRGÖRBÉI 85

Az alábbiakban bevezetjük a (i) mer®legességi, (ii) érint®folytonossági és (iii) szim-
metria követelményeket, amelyek a sarokelemek optimális határgörbéinek kiszámí-
tásánál játszanak meghatározó szerepet.

A következ® szakaszban el®ször a visszametszési távolságokat kiszámító algoritmust
mutatjuk be. Ez az alaksajátosságok határvonalait és középvonalait felhasználva
meghatározza az optimális visszametszési távolságot (4.6.(b) ábra). Az ún. mer®-
legességi követelmény szerint a visszametsz® görbék közel mer®legesek kell, hogy
legyenek az alaksajátosság hosszanti határ- és középvonalaira. Ekkor ugyanis a
kés®bb illesztett felület paraméter-vonalai illeszkednek majd a görbületi vonalak-
ra, azaz egy természetes paraméterezést használunk, amely jó min®ség¶ B-spline
felületekhez elengedhetetlen.

A visszametszés mértékét célszer¶ minél kisebbre választani, hogy az alaksajátos-
sághoz tartozó területek ne kerüljenek feleslegesen a saroklekerekítéshez. Ugyanis
az alaksajátosságok (négyoldalú tartományok lévén) egyszer¶bben, pontosabban
paraméterezhet®k és közelíthet®k, mint az általánosabb felépítés¶ sarokelemek. A
visszametszési távolságok ismeretében a visszametszési görbék már egyszer¶ inter-
polációval el®állíthatók.

Az átköt® görbék elhelyezése a visszametszési görbék ismeretében történik. Átkö-
tésre a mer®legességi követelmény miatt van szükség, melynek �gyelmen kívül ha-
gyásával egyszer¶bb, de rosszabb min®ség¶ sarokelemek hozhatók létre [28]. Ezen
görbék el®állításakor az ún. érint®folytonossági követelményt is ki kell elégíteni,
amely szerint az átköt® görbék simán csatlakoznak az alaksajátosságok hosszanti
határgörbéihez. A mer®legességi követelmény tekintetbe vételével adódik, hogy az
így kapott átköt® görbék is nagyjából mer®legesek lesznek a visszametsz® görbékre,
ami kedvez®tlenül hat a sarokfelület min®ségére.

A sarokelemek középponti osztásából fakadó az ún. szimmetria követelmény. A
sarokelem középpontját az átköt® görbével összeköt® vonal az utóbbit két részre
osztja, lásd pl. a 4.7. ábrát. A sarokfelület paraméterezése torzul, ha e két ív hossza
jelent®sen különbözik.

4.3.1. Visszametszési távolságok kiszámítása

Ebben a szakaszban formalizáljuk a sarokelem határgörbéire ismertetett követel-
ményeket és szabályokat, majd olyan közelít® kifejezéseket vezetünk be, amelyek
segítségével a probléma egy lineáris egyenletrendszer megoldására egyszer¶södik.
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4.9. ábra. A számítás során alkalmazott jelölések

Az optimális visszametszések egyenlete

A saroklekerekítések határgörbéinek meghatározásához el®ször az alaksajátosságok
kiterjedését kell megbecsülni, amelyet a visszametszési távolságok segítségével de-
�niálunk. A sarokelemben összefutó alaksajátosságok mindkét oldalához tartozik
egy-egy visszametszési távolság.

Jelölje az o pontból kiinduló alaksajátosság középvonalait Ci, pozitív körüljárási
sorrendben növekv® i ∈ [0, n − 1] indexekkel (4.9. ábra). Az alábbiakban az ezen
a tartományon kívül es® indexeket mindenütt tekintsük automatikusan mod n-
nek. Legyen Ci ívhossz szerint paraméterezett, o-ból kiinduló görbe. Az i-edik
alaksajátosság jobb, illetve bal oldali hosszanti határgörbéit jelölje BR

i , B
L
i . A

középvonal és a hosszanti határgörbék közti bijektív megfeleltetésre a µRi : Ci 7→
BR
i , µ

L
i : Ci 7→ BL

i leképezésekkel hivatkozunk.

A két oldalhoz tartozó sRi , s
L
i visszametszési távolságok alatt a középvonal mentén

o fel®l felmért távolságokat értjük. A nekik megfelel® középvonali pontok határ-
vonalra vetítésével megkapjuk a visszametszési pontokat, amelyek a szomszédos
visszametszési és átköt® görbék csatlakozási pontjai, µRi (Ci(s

R
i )) és µLi (Ci(s

L
i )).

Tételezzük fel, hogy rendelkezésre áll a (még nem létez®) Ai, Vi görbékhez egy-egy
függvény, amely annak a hibáját fejezi ki a visszametszési távolságok segítségével.
A visszametszési görbék esetében EV

i (sRi , s
L
i ) értéke a mer®legességi követelmény-

nek való megfelelést tükrözi, míg EA
i (sLi , s

R
i+1) pedig legyen annál nagyobb, minél

inkább aszimmetrikus az adott átköt® görbe.

Mivel sokkal fontosabb számunkra a visszametszési görbék mer®legessége, mint az
átköt® görbék szimmetriája, a hibák súlyozott összegének számításakor az átköt®
görbék hibái 0 < λ < 1 együtthatóval szerepelnek. A hibatagok a visszametszési
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távolságok relatív viszonyát fejezik ki. A visszametszéseket igyekszünk a sarokelem
középpontjához a lehet® legközelebb elhelyezni, amelyet a νE∗i (s

R
i , s

L
i ) tag bizto-

sít, err®l b®vebben kés®bb. A sarokelem optimális határgörbéihez tartozó sRi , s
L
i

értékek az alábbi kifejezést minimalizálják:

E(sR0 , s
L
0 , . . . , s

L
n−1) =

n−1∑
i=0

(
EV
i (sRi , s

L
i ) + λEA

i (sLi , s
R
i+1) + νE∗i (s

R
i , s

L
i )
)
. (4.1)

Az alábbiakban ennek a kifejezésnek egy olyan közelítését tekintjük, amelynek
minimuma algebrai eszközökkel kiszámítható.

A hibafüggvények közelítése

Az sRi , s
L
i ismeretlenek érvényes tartománya mindkét irányban korlátozott. A

visszametszés mértéke felülr®l becsülhet® az alaksajátosság hosszával, s®t, az alak-
sajátosság két végéhez tartozó visszametszések összegének együttesen is kisebbnek
kell lennie a teljes hossznál. A triviális 0 alsó korlát helyett nagyobb is adható, ha
a szomszédos alaksajátosságok megfelel® határgörbéi metszik egymást. Jelölje az
egyes minimumokat mR

i , m
L
i , lásd a 4.9. ábrát.

Ahhoz, hogy minél pontosabb sRi , s
L
i értékeket kapjunk, a görbék hibáját az aláb-

biak szerint közelítjük. Az alaksajátosságok wi szélességének ismeretében a Vi gör-
békhez tartozó hiba közelíthet® a visszametszési pontok középvonali képei közti
távolság és az alaksajátosság szélességének arányával (mer®legességi követelmény):

EV
i (sRi , s

L
i ) =

(
sRi − sLi
wi

)2

.

Ez nyilván mer®leges görbe esetén 0 közeli, míg a visszametszési pontok ellentétes
irányba mozgatásával növekszik. Az átköt® görbék hibája a visszametszési pon-
toknak a metszésponttól, annak hiányában a görbék végpontjától mért távolságai
különbségével közelíthet® (szimmetria követelmény):

EA
i (sLi , s

R
i+1) =

(
(sLi −mL

i )− (sRi+1 −mR
i+1)

w̄i

)2

,

ahol a szélességek w̄i = (wi + wi+1)/2 átlagával való leosztás az egyes Ei hibák
összemérhet®sége végett szükséges.

A görbékhez tartozó hibafüggvények súlyozott összege ezután így alakul:

n−1∑
i=0

(
sRi − sLi
wi

)2

+ λ

(
(sLi −mL

i )− (sRi+1 −mR
i+1)

w̄i

)2

.

Ez a kifejezés csak a visszametszési távolságok relatív viszonyát fejezi ki, azaz
a változók mindegyikét azonos értékkel növelve vagy csökkentve az összeg nem
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változik. Az E∗i tagot úgy de�niáljuk, hogy a saroktól távolodva a kifejezés értéke
növekedjen:

E∗i (s
R
i , s

L
i ) =

(
sRi −mR

i

wi

)2

+

(
sLi −mL

i

wi

)2

.

A minimalizálandó (4.1) mennyiség közelítése ezek után

E(sR0 , s
L
0 , . . . , s

L
n−1) =

n−1∑
i=0

[(
sRi − sLi
wi

)2

+

+λ

(
(sLi −mL

i )− (sRi+1 −mR
i+1)

w̄i

)2

+

+ν

(
sRi −mR

i

wi

)2

+ ν

(
sLi −mL

i

wi

)2 ]
,

amely az ismeretlenek másodfokú függvénye. Mivel bármelyik ismeretlen elég nagy
abszolút érték¶nek választásával a kifejezés növekszik, a parciális deriváltak elt¶-
nésének helyén ennek minimuma van. Feladatunk tehát az alábbi egyenletrendszer
megoldására redukálódott:

∂E

∂sRi
= 0,

∂E

∂sLi
= 0, i ∈ 0, . . . , n− 1.

Felhasználva, hogy

∂E

∂sRi
= 2

(
sRi − sLi
wi

)
1

wi
− λ 2

(
(sLi−1 −mL

i−1)− (sRi −mR
i )

w̄i−1

)
1

w̄i−1

+

+ν 2

(
sRi −mR

i

wi

)
1

wi

∂E

∂sLi
= −2

(
sRi − sLi
wi

)
1

wi
+ λ 2

(
(sLi −mL

i )− (sRi+1 −mR
i+1)

w̄i

)
1

w̄i
+

+ν 2

(
sLi −mL

i

wi

)
1

wi

az következ® egyenletek adódnak:

λ
mR
i −mL

i−1

w̄2
i−1

+ ν
mR
i

w2
i

= sLi−1

(
− λ

w̄2
i−1

)
+ sRi

(
1 + ν

w2
i

+
λ

w̄2
i−1

)
+ sLi

(
− 1

w2
i

)
λ
mL
i −mR

i+1

w2
i

+ ν
mL
i

w2
i

= sRi

(
− 1

w2
i

)
+ sLi

(
1 + ν

w2
i

− λ

w̄2
i

)
+ sRi+1

(
− λ

w̄2
i

)
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Bevezetve az együtthatók mátrixára az

S =



1 + ν

w2
0

+
1

w2
n−1

− 1

w2
0

0 − λ

w̄2
n−1

− 1

w2
0

1 + ν

w2
0

− λ

w̄2
0

− λ

w̄2
0

· · · 0

0 − λ

w̄2
0

1 + ν

w2
1

+
1

w2
0

0

...
. . .

...

− λ

w̄2
n−1

0 0 · · · 1 + ν

w2
n−1

− λ

w̄2
n−2


,

jelölést, az egyenletrendszer az alábbi formára hozható:

S



sR0

sL0

sR1
...

sRn−1

sLn−1


=



λ
mR

0 −mL
n−1

w̄2
n−1

+ ν
mR

0

w2
0

λ
mL

0 −mR
1

w2
0

+ ν
mL

0

w2
0

λ
mR

1 −mL
0

w̄2
0

+ ν
mR

1

w2
1

...

λ
mR
n−1 −mL

n−2

w̄2
n−2

+ ν
mR
n−1

w2
n−1

λ
mL
n−1 −mR

0

w2
n−1

+ ν
mL
n−1

w2
n−1



.

Ha az adott λ, ν paraméterek mellett az együtthatómátrix invertálható, az isme-
retlenek meghatározhatók, ha pedig S szinguláris, az sRi = mR

i , s
L
i = mL

i értékekkel
dolgozunk tovább.

Elképzelhet®, hogy az egyenletrendszer által szolgáltatott megoldás olyan értékeket
tartalmaz, hogy valamely i-re sRi < mR

i vagy siL < mL
i . Ilyenkor a maxi{mR

i −
sRi ,m

L
i − sLi } értékkel kell megnövelni az összes visszametszés értékét. Ez a relatív

viszonyokat nem változtatja, tehát optimális marad. A korrigált értékeket jelölje
ŝRi , ŝ

L
i .

További módosítás javasolt az egyenletrendszerre kapott megoldásához, ha az alap-
ján túlságosan rövid átköt® görbét kellene konstruálni. Ennek negatív következ-
ményei lennének a sarokfelület min®ségére vonatkozóan, ezért célszer¶ elhagy-
ni, hiszen az ebb®l következ® torzulás a visszametszési görbét csak minimálisan
változtatja. Egy el®re rögzített δ toleranciával kifejezve az elhagyás feltétele az
(ŝLi −mL

i ) + (ŝi+1
R < mR

i+1) < δw̄i alakot ölti.
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4.3.2. Átköt® görbék meghatározása

A visszametszési távolságok egyértelm¶en el®írják, hogy mely szomszédos alak-
sajátosságok között kell a sarokelem határán átköt® görbét elhelyezni. A görbék
végpontjai szintén adottak, a bevezet®ben említett érint®folytonossági követelmény
pedig az átköt® görbék induló érint®it is el®írja.

Az átköt® görbék konstrukciója tehát a p0, p1 végpontok és az ott értelmezett t0, t1

érint®k függvényében történik. Ebben a szakaszban ezen paraméterek különböz®
térbeli kon�gurációit vizsgáljuk és az egyes esetekben alkalmas átköt® görbéket
konstruálunk.

Viszonylag nagy szabadságunk van tehát a görbék leírására, meghatározására.
Választásunk a kett®s-parabolaívre esett, amely két, egymáshoz érint®folytonosan
csatlakozó parabolaívb®l áll. Másodfokú darabokból álló, összetett görbékr®l van
tehát szó, amelyek alkalmasak térbeli görbék és in�exiók reprezentálására egy-
aránt. Ezeket végül a 3.3. szakaszban bemutatott interpoláló B-spline görbékb®l
álló szegmentáló görbehálóba építjük be, ahol azonos geometriájú, harmadfokú
reprezentációjuk keletkezik.

A parabolaív reprezentálása

•
a

•b
• c
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\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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(a) parabola, mint másodfokú Bézier
görbe

•
a

•b

• c
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∗

��������������������

d1
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d2

(b) centripetális paraméterezés

4.10. ábra. Parabolaív

A parabola ív el®állítása 3 vezérl®pont által meghatározott, másodfokú Bézier
görbeként közismert. Tetsz®leges t paraméterhez tartozó pontja három a�n kom-
binációval számítható (de Casteljau algoritmus másodfokú esete):

f(t) = (a(1− t) + bt)(1− t) + (b(1− t) + ct)t = a(1− t)2 + b2t(1− t) + ct2.

Amennyiben t ∈ [0, 1], a 4.10.(a) ábrán látható módon a három pont által megha-
tározott háromszög belsejében halad a görbe. a-ban az érint® b−a-val, míg c-ben
b− c-vel esik egy irányba.
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Mivel a szegmentáló görbeháló interpoláló B-spline görbéket tartalmaz, meg kell
vizsgálnunk, hogyan reprezentálható az itt használt parabolikus ív abban a rend-
szerben. Az alkalmazott B-spline görbék felépítésüknél fogva (3.3. szakasz) olya-
nok, hogy a végpont közelében másodrendben simulnak egy parabolához. Belátha-
tó, hogy az így megadott interpoláló B-spline görbék 3 tetsz®leges tartópont esetén
egy parabola ívet írnak le.

Világos, hogy a 4.10.(a) ábrán látható ív a és c végpontjai mindenképp tartópon-
tok kell, hogy legyenek. A kérdés az, hogy a görbe mely bels® pontját válasszuk
a középs® tartópontnak, hogy az ezeket interpoláló B-spline épp ezt az ívet ad-
ja vissza. Ehhez a középs® tartópont paraméterét kell meghatároznunk B-spline
interpolációnál alkalmazott centripetális paraméterezés szerint, lásd a 4.10.(b) áb-
rát. Keressük azt az f(t∗) pontot, melynek az eredeti paramétere és a centripetális
paramétere azonos, azaz

t∗ =

√
d1√

d1 +
√
d2

=

√
|f(t∗)− a|√

|f(t∗)− a|+
√
|f(t∗)− c|

Ennek t∗ = 0 és t∗ = 1 triviális megoldása, de nekünk t∗ ∈ (0, 1) kell. Egyszer¶en
belátható, hogy ilyen megoldás létezik. Tekintsük a jobb oldalon álló kifejezés de-
riváltját 0-ban és 1-ben. t = 0 kis környezetében |f(t)−a| els®rendben közelíthet®
t|b− a|-val, az eredeti jobb oldal pedig

√
t ·
√
|b− a|/|c− a|-vel. Az

√
t függvény

0+-ban +∞ meredekség¶, amin a konstans szorzó nem változtat. Hasonlóan adó-
dik t = 1−-ban is +∞. Összevetve ezt a bal oldalon álló, konstans 1 meredekség¶
t-vel, látható, hogy a jobb oldal azonos 0 pontból nagyobb sebességgel növekszik
(fölé kerül), majd 1-ben azonos pontba érkezik szintén nagyobb sebességgel (azaz
alulról). Mindenütt folytonos, di�erenciálható függvényekr®l lévén szó, ebb®l már
következik, hogy a közbüls® tartományban szükségképpen van olyan hely, ahol a
két függvény megegyezik.

Az egyenletet megoldó t∗ explicit el®állításával nem foglalkozunk, megelégszünk
egy közelít® megoldással. A gyakorlati tapasztalatok szerint az egyszer¶ interval-
lumfelezéses módszer néhány lépésben kielégít® eredményt ad.

Átköt® görbék konstrukciója

A kett®s-parabolaív átköt® görbék konstrukciójánál 3 esetet különböztetünk meg.
Tekintsük a két kezd®pontot p0, p1 és a megadott kezd® érint®ket t0, t1. Ezek
általában kitér® egyenesek, jelölje a normál transzverzális és a kitér® egyenesek
metszéspontjait b0 = p0 + λ0t0 és b1 = p1 + λ1t1. Metsz® egyenesek esetében
legyen b0 = b1 a metszéspont. Párhuzamos érint®k esetében ugyanaz a módszer
m¶ködik, mint a közel párhuzamos esetben, amikor b0 és b1 �messze� vannak.
p0 = p1 eset kizárható, olyankor ugyanis nincs is szükség átköt® görbére.
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(c) ellenoldalas

4.11. ábra. Különböz® kezd®pont és érint® kon�gurációk

Három esetet különböztetünk meg a normál transzverzális végpontjainak helye
alapján, amelyeket a 4.11. ábra szemléltet. Összetartó érint®kr®l beszélünk (a), ha
λ0 > 0 és λ1 > 0, azaz a kijelölt kezd® irányok a normál transzverzális felé mutat-
nak. Széttartók az érint®k (b), ha λ0 < 0 és λ1 < 0. Ellenoldalas kon�gurációról
van szó (c), ha λ0 és λ1 el®jele nem azonos, ide értve azokat az eseteket, amikor
valamelyikük 0.
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(b) középs® tartópont áthelyezése

4.12. ábra. Átköt® görbe konstrukciója összetartó érint®k esetén

Összetartó érint®k. A 4.12.(a) ábra az összetartó érint®k esetében alkalmazott
átköt® görbe konstrukciót mutatja. A d0, d1 pontokat p0,b0, illetve p1,b1 között
határozzuk meg aszerint, hogy mennyire er®s görbület¶ átköt® görbe kívánatos.
Heurisztikánk lényegében a megfelel® alaksajátosságok középvonalainak találkozá-
si geometriáját vizsgálja, azok hegyességét gyengítve vagy fokozva aszerint, hogy
bels®, vagy küls® ívr®l van szó. Az e pont legyen a d0,d1 szakasz felez®pontja.
Az átköt® görbe els® változatát a p0 − d0 − e és az e − d1 − p1 hármasok által
meghatározott parabola ívek egyesítésével kapjuk. A két parabola 3�3 tartópon-
tot igényel, de az egyik végpontjuk közös, így a kett®s-parabolaív el®állítható 5
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tartópontot interpoláló B-spline görbével.

A középs® tartópont helyét érdemes tovább optimalizálni, ugyanis a sarokfelület
középponti osztásos felépítéséb®l fakadóan az osztógörbe itt végz®dik. Egyrészt
célszer¶ az átköt® görbének a sarokelem középpontjához legközelebbi pontját vá-
lasztani az osztógörbe végpontjának. Ebben a pontban ugyanis az átköt® görbe
érint®je mer®leges az osztógörbe érint®jére, ami kedvez®en hat az illesztett felü-
let min®ségére. Másrészt viszont az e pontot hozzávet®legesen az átköt® görbe
közepére szeretnénk helyezni, hogy a sarokelemet alkotó felületek ne térjenek el
lényegesen. A két követelmény némileg ellentmondásos, de egyik sem kritikus, így
az e pontos helyét ezek kompromisszuma határozza meg.

Ebb®l következ®en fel kell készülnünk a középs® tartópont áthelyezésére. Jelölje
az ideális középs® tartópont helyét e′. A többi tartópontot változatlanul hagyva
a végpontokban eltér® érint®ket kapnánk, ezért a 4.12.(b) ábrán látható módosí-
tásokhoz folyamodunk. Legyen a p0, p1 pontokban el®írt érint® egyenesek legkö-
zelebbi pontja a görbe e′-beli érint®jéhez d′0 és d′1. Az így kapott p0 − d′0 − e′ és
e′ − d′1 − p1 parabola ívek alkotják a módosított átköt® görbét.

Belátható, hogy az egyik parabolaív (e′ − d′1 − p1 az ábrán) mindig része az els®
körben létrehozott parabolának, és a másik ív is csak a belsejében tér el az eredeti
görbét®l, a kezd® érint®k változatlanok. Az így el®állított görbe B-spline válto-
zata tehát az el®írt végponti érint®kkel rendelkezik és a középs® tartópontja is a
megfelel® helyen van.
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(b) átkötés korlátozása

4.13. ábra. Széttartó és közel párhuzamos érint®k

Széttartó és közel párhuzamos érint®k. A széttartó eset kezelése nem külön-
bözik lényegesen az el®z®leg bemutatott összetartó érint®k módszerét®l. Mindössze
arra kell �gyelni, hogy a parabolák meghatározásához használt d0, d1 pontokat az
érint® egyenesek megfelel® oldalán vegyük fel. Megjegyezzük, hogy az er®sen szét-
tartó eset a gyakorlatban igen ritka.
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Közel párhuzamos érint®k azonban gyakran el®fordulhatnak, ezért ezt speciális
esetként kezeljük. Ilyenkor arra kell ügyelni, hogy d0, d1 ne kerüljenek távol p0,
p1-t®l, ugyanis egy elnyúló átköt® görbe önmetsz® szegmentáló görbehálót eredmé-
nyezhet. Ha tehát a normál transzverzális végpontjai a p0 − p1 távolság néhány-
szorosánál messzebbre kerülnek, a b0, b1 pontokat helyettük e korlát közelébe
választjuk, és a továbbiakban azonos módon számolunk (4.13.(b) ábra).
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4.14. ábra. Ellenoldali érint®k

Ellenoldali érint®k. Ha az egyik kezdeti irány a normál transzverzális felé, a
másik pedig attól az ellenkez® oldalra mutat, a b0, b1 pontokat �gyelmen kívül
hagyjuk az átköt® görbe konstruálásánál. Helyettük tekintsük p0− p1 felez®pont-
jának vetületét a kezdeti érint®k egyenesére, jelölje ezeket c0, c1. (4.14. ábra) A
p0 − c0, p1 − c1 szakaszok felez®pontjai legyenek d0 és d1. Ezt követ®en már a
másik két esethez hasonlóan járunk el.

Az ellenoldali érint®k tipikus helye a T-csatlakozások egyesíthet® alaksajátosságait
összeköt® átköt® görbéje. Az egyesíthet® alaksajátosságok a hozzájuk kapcsolódó
közös els®dleges felület fel®li határát szeretnénk egy minél simább görbével leírni,
hiszen az egyesíthet®ség pont azt jelenti, hogy az adott els®dleges felületet itt egy
összefügg® alaksajátosság határolja, sarokelem nélkül. Ha az egyesíthet® alaksajá-
tosság határvonalai a T-csatlakozás közelében pontatlanok, a keletkez® átköt® gör-
be in�exiót tartalmaz. Ezek javítására vagy kiküszöbölésére alkalmazható egy utó-
feldolgozási lépésben az átköt® görbe és a kapcsolódó alaksajátosság-határvonalak
együttes B-spline alapú simítása a 3.3.1. szakaszban bemutatott módszerrel.
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4.4. Átlapolódó alaksajátosságok modellezése

Az els®dleges tartományok topológiailag konzisztens struktúrája az elválasztó tar-
tományok létrehozásával változatlanul megmaradt. Az alaksajátosságok középvo-
nalainak kiemelésével az összeköt® felületek topológiáját is meghatároztuk, amely
összhangban volt az els®dleges tartományokkal.

Az alaksajátosságok határvonalai a geometriai felépítés �gyelembe vételével, de
egymástól függetlenül keletkeztek, eltérésük az elválasztó tartományok határától
változó mérték¶. A sarokelemek határgörbéinek meghatározásakor az elválasztó
tartományokat már nem is vettük �gyelembe, a számításokat kizárólag az alaksa-
játosságok határvonalai alapján végeztük.

Mindezek következtében világos, hogy a kapott szegmentáló görbék nemkívánt
metszéseivel is számolni kell. Interferáló alaksajátosságokról beszélünk, ha a há-
romszögelt felületen két, általunk külön modellezett elemhez tartozó tartomány
átfedésbe kerül. Az alábbiakban a két leggyakrabban el®forduló átfedés azonosí-
tására és feloldására adunk algoritmust.

1. (i) Abban az esetben, ha egy alaksajátosság túl rövid, a végpontjaihoz tartózó
két sarokelem átlapolódik (lásd a 4.15. ábrát). Ilyenkor egy, mindhárom
elemet lefed® összetett sarokelem határvonalait határozzuk meg, amit egy ún.
kikényszerített alaksajátossággal felbontunk két sarokelem és egy köztük lév®,
mesterséges alaksajátosság uniójára. Ezzel az eredeti topológiával megegyez®
felépítés¶, de önmetszések nélküli geometriát kapunk.

2. (ii) Ha egy els®dleges felület valahol elkeskenyedik, el®fordulhat, hogy a szom-
szédos alaksajátosságok határvonala a sarokelemeken kívüli szakaszon metszi
egymást (lásd a 4.16. ábrát). Az ilyenkor átlapolódó alaksajátosságok feloldá-
sára hivatott módszer egy mesterséges sarokelem beszúrásával az eredetileg
elkeskenyed® tartományt két tartományra bontja. Az el®z®ekt®l eltér®en itt
tehát az összemetszés feloldása a topológiai struktúra változását is maga után
vonja.

4.4.1. Átlapolódó sarokelemek

Els® feladat azonosítani azokat az alaksajátosságokat, amelyek túl rövidek, tehát
az ®ket két oldalról lezáró sarokelemek átlapolódása a szegmentáló görbehálóban
önmetszéseket okozna. A visszametszési távolságok ismeretében ez meglehet®sen
egyszer¶: ha valamely alaksajátosság jobb vagy bal oldali határgörbéjének a két
végén számított visszametszési távolságait összeadva nagyobb érték adódik, mint
a határvonal teljes hossza, a két sarokelem nem készíthet® el átfedés nélkül. Ellen-
kez® esetben viszont biztosak lehetünk benne, hogy az alaksajátosságok mentén
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(b) kikényszerített alaksajátosság

4.15. ábra. Átlapolódó sarokelemek helyreállítása

nem jelentkezik ilyen probléma, hiszen a visszavágásokat elvégezve egy, az alaksa-
játossághoz rendelhet® valós tartomány jön létre a sarokelemek között.

A kikényszerített alaksajátosságok létrehozását a 4.15. ábrán mutatjuk be. Az a
és b csúcspontokat között futó alaksajátosság két végén keletkez® visszametszések
nyilvánvalóan átlapolódást okoznak. Ennek feloldására el®ször az a, b csúcsok
képzeletbeli egyesítésével létrejöv® összetett sarokelem határoló görbéit állítjuk el®.

Összetett sarokelem létrehozása

Az összetett sarokelem az ab alaksajátosságot és annak határgörbéit �gyelmen kí-
vül hagyja. A többi alaksajátosság határvonalait elmetszve lényegében a 4.3. sza-
kasz módszerét alkalmazhatjuk.

Két módosításra van szükség az eredeti visszametszési algoritmusban az összetett
sarokelem visszametszési távolságainak kiszámításához. A rövid összeköt® él el-
hagyásával két olyan alaksajátosság-pár is szomszédossá válik, amelyek korábban
különböz® sarokpontokba futottak.

Az ilyen alaksajátosság-pár megfelel® határvonalai között átköt® görbére lehet
szükség, ezeket a 4.15.(a) ábrán AR és AL jelöli. Az ilyen típusú átköt® gör-
bék esetében gyakori a közel párhuzamos kezd® érint®-pár. A 4.3.2. szakaszban
alkalmazott általános korlátozás helyett itt adható egy természetesebb. Rendel-
kezésre áll ugyanis az ab alaksajátosság megfelel® oldali határgörbéje, amelyet
felhasználhatunk az átköt® görbe korlátozására. A térbeli számítás egész pontosan
így történik: a határgörbe valamely, az átköt® görbe helyéhez közeli pontjában
vett érint® és felületi normálvektor által kifeszített sík két részre osztja a teret. A
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korlátozás eredményeképpen az átköt® görbe ennek a síknak az egyik oldalán kell,
hogy maradjon.

Ritkábban, de el®fordulhat, hogy a szomszédossá váló alaksajátosság-pár határ-
vonalai olyan helyen metszik egymást, hogy átköt® görbére sincs szükség. Az
eredeti visszametszési algoritmus ilyenkor közvetlenül szomszédos visszametszési
görbéket hoz létre. A kikényszerített alaksajátosság alább részletezett beszúrásá-
hoz azonban mindenképp szükség van a két visszametszési görbe között valamilyen
toldalékra. Ilyenkor a visszametszések lokális megnövelésével egy minimális méret¶
egyenes szakaszt szúrunk be. Ez képezi majd a létrejöv® alaksajátosság határát,
és mivel nem valódi átköt® görbe, így az érint®folytonossági követelményt sem kell
teljesítenünk.

Összetett sarokelem feldarabolása

Az összetett sarokelemmel létrehozott struktúra megfelel®en fedi az elválasztó tar-
tományok háromszögeit, azaz határai elkülönítik az er®sen görbült tartományokat
az els®dleges tartományoktól, de a topológiai struktúra eltér az eredeti változat-
tól. Megfelel® sarokfelület-illesztési technikák birtokában � ezek tárgyalása jelen
disszertációnak nem célja � a módosított topológiájú struktúra alkalmas lenne a
további lépések során.

A középponti osztásos sarokfelületek illesztése az összetett sarokelemek esetében
rosszabb min®ség¶ felületet eredményezne. Az alábbiakban javaslatot adunk az
összetett sarokelemek feldarabolására, hogy a keletkez® elemek a rendelkezésre
álló illesztési technikák mellett is elfogadhatók legyenek.

Az összetett sarokelem két átköt® görbéje, amelyek eredetileg nem szomszédos alak-
sajátosságokat kötnek össze, tekinthet® úgy is, mintha az épp �gyelmen kívül ha-
gyott, rövid alaksajátosság határoló görbéje lenne. A kikényszerített alaksajátossá-
got e két görbe egy-egy darabjának összekötésével hozzuk létre, lásd a 4.15.(b) áb-
rát.

Megjegyzés. Kett®nél több átlapolódó sarokelem hasonló technikával kezelhet®.
Az összetett sarokelemet analóg módon fel tudjuk építeni a bels® részek egyetlen
csúcspontnak tekintésével. A feldarabolás általánosításának nincs elvi akadálya, de
bizonyos átköt® görbék több kikényszerített alaksajátosság létrehozásában is részt
vesznek. Három vagy több csúcs ilyen módon történ® egyesítése és feldarabolá-
sa alkalmával olyan sarokfelületek is keletkeznek, amelyeket több kikényszerített
alaksajátosság határol, ami a felületillesztés fázisában problémát jelenthet. Meg-
fontolandó, hogy ilyen esetekben inkább a struktúra egyszer¶sítésével, kevesebb
sarokelemet felhasználva építsük fel a modellt.
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4.4.2. Átlapolódó alaksajátosságok

A sarokelemeken kívüli átlapolódásának két gyakori oka lehet. Ha valóban átla-
polódó alaksajátosságokról van szó, közös határukon a lokális görbületbecslések
általában alacsony értéket adnak. Emiatt az itt elhelyezked® háromszögek az el-
s®dleges tartományok keresésekor oda sorolódnak. Másfel®l, az els®dleges tarto-
mányok elvékonyodásánál el®fordulhat, hogy az egymáshoz közel futó, de különálló
alaksajátosságokat kicsit szélesebbnek modellezzük, aminek következtében átlapo-
lódás keletkezik.

(a) átlapolódó alaksajátosságok (b) módosított struktúra

4.16. ábra. Átlapolódó alaksajátosságok szétbontása

Az átlapolódások megtalálására az alaksajátosságok 3.2.2. szakaszban leírt módon
el®állított határgörbéinek vizsgálata javasolt. A 4.16.(a) ábrán két, átlapolódó
alaksajátosság látható. A határgörbék két különböz® helyen is metszik egymást.
Ha ezek a metszéspontok az alaksajátosságok végeinél lév® visszavágásokon túl,
a görbék széle felé helyezkednek el, nincs szó összemetszésr®l, hiszen az adott
területekre sarokfelület kerül. Ha azonban a metszéspontok valamelyike a vissza-
metszések között van, átlapolódó alaksajátosságokról beszélünk.

Kézenfekv® megoldásnak t¶nhet a metsz® határvonalak széthúzása. Így a közvetlen
átlapolódás megszünne, az keletkez® felületi modellt pedig ebben a környezetben
két alaksajátosság és egy közéjük ékel®d® els®dleges felület alkotná. Az els®dleges
felület paraméterezésénél, illesztésénél a hosszú, keskeny sáv problémákat okoz,
ezért ezt a megoldást elvetettük.

Az átlapolódási problémát a struktúra 4.16.(b) ábrán szemléltetett módosításával
kívánjuk megszüntetni. A metszési pontok környezetében egy sarokelemet hozunk
létre, amelybe az eredeti két alaksajátosság négy, diszjunkt darabja fut be.

4.5. Összegzés

Az ideális szegmentáló görbeháló topológiai struktúrája azonos a létrejöv® CAD
modell lapjainak élstruktúrájával, továbbá a szegmentáló görbék jól közelítik a
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CAD modell élgörbéit. A 3. tézis célja az egyes alaksajátosságokhoz egymás-
tól függetlenül el®állított görbék összef¶zése a végs® CAD modell határolóelem-
reprezentációjával izomorf struktúrába.

Ezen tématerületen a [98, 104, 29] publikációk születtek, és ezeket az eredményeket
a disszertáció 3. tézise foglalja össze.

• Bemutattunk egy új algoritmust a saroklekerekítések középpontjának megha-
tározására (4.2. szakasz), amely felismeri az összevonható alaksajátosságokat
és kezeli a különböz® konvex-konkáv lekerekítések találkozását.

• Ismertettünk egy új módszert a saroklekerekítések optimális visszametszési
távolságának meghatározására (4.3.1. szakasz).

• Megvizsgáltuk a saroklekerekítések határgörbéinek lehetséges geometriai kon-
�gurációit és bemutattunk egy új eljárást az átköt® görbék konstrukciójára
(4.3.2. szakasz).

• Ismertettünk egy eljárást, amely biztosítja a szegmentáló görbeháló topo-
lógiai konzisztenciáját az átlapolódó visszametszéses saroklekerekítések és
átlapolódó alaksajátosságok felismerésével, határgörbéik áthelyezésével és az
önmetszések megszüntetésével (4.4. szakasz).

A kutatás során az alábbi továbbfejlesztési lehet®ségek merültek fel.

• Az elt¶n® alaksajátosságok felismerését az eljárás nem támogatja. Az ilyen
alaksajátosságok lezárását speciális, els®fokú saroklekerekítéssel lehetne meg-
oldani.

• Széls®séges esetben speciális geometriai konstrukciókra lehet szükség. Pél-
dául egy, közel párhuzamosan összefutó konkáv és konvex lekerekítés-pár 2
visszametszési és 1 átköt® görbéb®l álló kon�gurációt eredményez. Az átköt®
görbe túlságosan nagy szöget ível át, amire a jelenlegi sarokelem-konstrukció
nem ad megfelel® eredményt.

• Az átlapolódó alaksajátosságok eseteinél többnyire egy alaksajátosság-pár
vagy egy saroklekerekítés-pár lapolódik át. El®fordulhat azonban, hogy egy
alaksajátosság és egy topológiailag nem szomszédos saroklekerekítés átlapo-
lódik, aminek kezeléséhez további lokális átalakítások szükségesek.
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5. fejezet

Az eredmények hasznosítása

5.1. Kutatás-fejlesztési pályázatok

A disszertációban bemutatott kutatást els®sorban a Geomagic Hungary Kft. és a
Geomagic Inc. támogatta. Az eredmények egy bejegyzés alatt álló szabadalom ré-
szét képezik [29], valamint részben hozzájárultak az alábbi pályázat teljesítéséhez:

• Korszer¶ módszerek a mérnöki visszafejtésben
Oktatási és Kulturális Minisztérium, OMFB-01979/2002

A Geomagic nemzetközi kutató-fejleszt® csapata az elmúlt évek során két pályá-
zatot is elnyert az Egyesült Államok Nemzeti Tudományos Alapjától (NSF). Jelen
disszertáció eredményei az alábbi, kis- és középvállalkozások innovációját támogató
SBIR pályázatok teljesítéséhez járultak hozzá:

• Creating functionally decomposed surface models from measured data
(SBIR #0450230)

• Applications of Morse theory in reverse engineering (SBIR #0521838)

5.2. Szoftveres alkalmazások

A Geomagic több mint egy évtizede fejleszt �zikai objektumok háromdimenziós
modellezésével kapcsolatos termékeket [41]. A Geomagic Studio egy piacvezet®
mérnöki visszafejt® rendszer, amely a rekonstrukció teljes folyamatát támogatja
(háromszögelés, szegmentálás, felületillesztés, stb.)

A disszertáció kutatási eredményeit a Geomagic Studio rendszer új szegmentáló
moduljában használtuk fel (Geomagic Studio Fashion 10). A szoftver korábbi vál-
tozatai négyoldalú felületekkel csempézett modelleket állítottak el®. Az új modul
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lehet®séget biztosít az objektum strukturális felépítésének lényegében automati-
kusan történ® felismerésére, ezáltal a tervez®i szándéknak megfelel®, jó min®ség¶
CAD modell építésére. Egy szabványos határolóelem-reprezentáció (boundary re-
presentation) áll el®, ahol a lapokat nagyobb felületekb®l vágják ki élhurkok segít-
ségével (trimmed surface representation).

háromszögek
(ezer db)

els®dleges
felületek

összeköt®
felületek

sarok-
felületek

számítási
id® (perc)

m¶anyag
kanna 450 12 22 10 2

dísztárcsa 370 69 156 80 13

öntvény 390 65 172 110 14

kovácsoló
szerszám 250 12 26 16 2

kipufogó 120 37 88 44 5

5.1. táblázat. A bemutatott objektumok adatai

Az alábbiakban néhány példát mutatunk a módszer alkalmazására. Különböz®
komplexitású példáink felépítése a gépészeti alkatrészek hagyományos struktúrá-
ját követi. Az 5.1.�5.5. ábrák mindegyike 3 részb®l áll: (a) szemlélteti a kiindu-
lásként használt háromszögelt felületet, (b) az els®dleges tartományokat (kék), az
elválasztó tartományokat (bordó) valamint az alakvázat (sárga); (c) az els®dleges
tartományokat, melyeket a felület típusa szerint színeztük: sík (világos zöld), hen-
ger (sárga), gömb (sötét zöld), általános henger (narancs), általános kúp (kék),
forgásfelület (lila), szabadformájú (rózsaszín); (d) a rekonstruált CAD modell.

A bemutatott objektumok adatait az 5.1. táblázat foglalja össze. Helyenként ki-
sebb egyszer¶sítéseket hajtottunk végre az elválasztó tartományokon és az alakvá-
zon (tartományok, csúcsok összevonása, stb.), ezt a táblázat számítási id® oszlopa
nem tartalmazza. Ett®l eltekintve a számítás teljesen automatikusan történt. A
méréseket kétmagos Pentium IV számítógépen végeztük.

Az 5.6. ábrán a folyamat egyes lépései követhet®k. Az (a) ábra a háromszöghálón
becsült görbületet és az alakvázat, a (b) ábra a szegmentáló görbehálót, míg a (c)
ábra az automatikusan létrehozott CAD modellt mutatja.
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(a) (b) (c)

(d)

5.1. ábra. M¶anyag kanna
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(a) (b) (c)

(d)

5.2. ábra. Dísztárcsa
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(a) (b) (c)

(d)

5.3. ábra. Öntvény
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(a) (b) (c)

(d)

5.4. ábra. Kovácsoló szerszám
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(a) (b) (c)

(d)

5.5. ábra. Kipufogó
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(a) Becsült görbület és alakváz a háromszögelt felületen

(b) Szegmentáló görbeháló a háromszögelt felületen

(c) Automatikusan létrehozott CAD modell

5.6. ábra. Az alakrekonstrukció lépései



6. fejezet

Összefoglalás

A 3D-s digitális mérnöki visszafejtés összetett probléma, amely körül intenzív ku-
tatási és fejlesztési tevékenység alakult ki az elmúlt két évtizedben. A mér®beren-
dezések fejl®désével és terjedésével a gépipari alkalmazások köre és azok min®ségi
igénye megn®tt. Egy korszer¶ rekonstrukciós rendszer célja, hogy felismerje az ob-
jektum struktúráját és a valószín¶síthet® tervez®i szándékot, majd el®állítson egy
szabványos CAD modellt, amely alkalmas további számítógépes feldolgozásra.

A keletkez® felületek min®ségét alapvet®en meghatározza a szegmentálás. A ko-
rábban rendelkezésre álló mérnöki visszafejt® rendszerek általában csak interaktív
szegmentálást tettek lehet®vé, ami már közepesen összetett objektumok feldolgo-
zását is szinte lehetetlenné teszi. Az ismert automatikus szegmentáló módszerek
egy része analitikus felületek egy sz¶k családjának használatára korlátozódik, más
eljárások nem törekszenek az objektum struktúrájának felismerésére, és e nélkül
készítik el a modellt.

A disszertációban egy olyan szegmentáló eljárást mutattunk be, amely a tervez®i
szándék felismerésével alkalmas háromszögelt felületek alapján jó min®ség¶ CAD
modell automatikus el®állítására.

A disszertáció legfontosabb eredményei a következ®képpen foglalhatók össze.

• A struktúra konzisztens topológiája az els®dleges és elválasztó tartományok
háromszög alapú azonosításával garantálható. Bemutattunk egy algoritmust,
amely egy, a Morse-elmélet eredményeire épül® partícionáló eljárás tovább-
fejlesztése, és alkalmassá teszi azt gépészeti alkatrészek szegmentálására. Is-
mertettünk egy másik algoritmust, amely erre építve a tartományok alapján
el®állítja az el®zetes alakvázat, amib®l származtatható az objektum konzisz-
tens topológiai felépítése.
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• A tartományokat elválasztó görbék geometriai elhelyezkedése dönt®en befo-
lyásolja a modell min®ségét. A disszertációban bemutattunk egy nyomkövet®
eljárást a háromszögelt felület karakterisztikus vonalainak el®állítására. Új
algoritmusokat mutattunk be a háromszögelt felületen haladó töröttvona-
lak és térbeli B-spline görbék közötti átalakításra. Ismertettük egy B-spline
görbéket simító eljárást, melynek segítségével az alaksajátosságok karakte-
risztikus görbéi javíthatók. Az így kapott görbék a szegmentáló görbeháló
alapját képezik.

• A tartományok topológiai felépítése és az elválasztó görbék geometriai elhe-
lyezkedése alapján el®állítható a szegmentáló görbeháló. Bemutattunk egy
algoritmust, amely meghatározza az alaksajátosságok találkozásánál létre-
jöv® visszametszéses saroklekerekítések paramétereit, határgörbéit. Beve-
zettünk egy eljárást, amely azonosítja az átlapolódó alaksajátosságokat és
saroklekerekítéseket, és a struktúra lokális módosításával megszünteti az ön-
metszéseket. Ezzel létrehozható a konzisztens szegmentáló görbeháló, amely
izomorf a végs® CAD model határolóelem-reprezentációjával.

• Az így kapott szegmentáló görbeháló igazodik az objektum struktúrális fel-
építéséhez, az illesztett felületek alkalmasak jó min®ség¶ CAD modell építé-
séhez.

A bemutatott eljárások egy jelent®s része beépült az amerikai Geomagic cég Studio
nev¶ mérnöki visszafejt® rendszerébe, amelyet az egész világon forgalmaznak és
sokezer ipari felhasználóval rendelkezik [41].
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A. függelék

Szószedet

(lekerekítés) lezárása termination (of a blend)

(méret)t¶rés tolerance

alakváz feature skeleton

bázisfüggvény base function

csomó knot

csomóvektor knot-vector

csúcsosodás cusp

felületelem patch

felületárnyalt shaded

határolóelem-reprezentáció boundary representation

huzalváz wireframe

háromszögháló triangulation

középponti osztás central split

lekerekítés blend

lépcs® step

mérnöki visszafejtés reverse engineering

paramétertartomány domain

saroklekerekítés vertex blend
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sarokpont vertex

szabadformájú free-form

szegmentálás segmentation

számítógépes geometria computational geometry

számítógépes képfeldolgozás image processing

tartomány region

tartományképek range images

tartománynövesztés region growing

tartópont interpolating point

tömör testmodellezés solid modeling

vezérl®pont control point

visszametszéses osztás setback split

visszametszéses saroklekerekítés setback vertexblend

visszametszési görbe pro�le curve

visszametszési távolság setback distance

vágási görbe trimline

átköt® görbe spring curve
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