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Motivace
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Dosavadní práce I

Plochy stavební praxe
Bakalářská práce

základní vlastnosti ploch
klasifikace ploch a jejich využití v technické praxi
zaměření především na rozvinutelné přímkové plochy
ke všem plochám přiložený obrázek – vytvořené v 
programech Maple 8.00, DesignCAD 3000, Rhino 4.00
obrazové přílohy

fotografie významných staveb z celého světa, doklad 
využitelnosti popisovaných ploch v architektuře a 
technické praxi

koncipováno jako učební text
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Dosavadní práce II

Plochy stavební praxe
Diplomová práce

rozšíření bakalářské práce
plochy stavební praxe – základní vlastnosti, rozdělení, 
matematický popis, využití
propojení deskriptivní a diferenciální geometrie
odvození parametrických vyjádření ploch

hlavní forma vstupu pro matematické a modelovací
počítačové programy
s plochami lze dále pracovat např. při statických 
výpočtech

využití moderního softwaru a počítačového modelování
vytvoření animací, statických 3D modelů
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Dosavadní práce III

Ukázky výsledků z diplomové práce
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3D modelování
př. Frézierův 
cylindroid
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Dosavadní práce III

Ukázky výsledků z diplomové práce



př. skluzavka –
cyklická plocha

3D modelování

Ukázky výsledků z diplomové práce
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Dosavadní práce III

př. točité
schodiště –
přímková plocha

3D modelování

Ukázky výsledků z diplomové práce
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Motivace

Snaha pokračovat v podobném tématu
volba tématu pro disertační práci – Rekonstrukce 
ploch technické praxe z množiny bodů

Vizualizace dat získaných 3D skenováním
Snaha digitálně dokumentovat reálné objekty

možnost s plochami dále pracovat – vstup pro matematické
a modelovací počítačové programy
důležité např. pro stavební obory – rekonstrukce a 
dokumentace památek a soch 3D scannery, pomoc při 
restaurování památek, zaměření skutečného stavu budov
následné vytváření 3D modelů
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Problém, který řešíme I

vstup
množina bodů v prostoru (tzv. mračno bodů)

reálná data mohou obsahovat až milióny bodů
získáno např. 3D skenováním reálného povrchu

výstup
rekonstruovaný povrch plochy
parametrická či implicitní rovnice plochy
3D model rekonstruované plochy
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Problém, který řešíme I

vstup
množina bodů v prostoru (tzv. mračno bodů)

reálná data mohou obsahovat až milióny bodů
získáno např. 3D skenováním reálného povrchu

výstup
rekonstruovaný povrch plochy
parametrická či implicitní rovnice plochy
3D model rekonstruované plochy

? Co mezitím ?

Rekonstrukce ploch Petra Surynková, 2009



Problém, který řešíme II

vstupní množina bodů je redundantní
hodně bodů je zbytečných, neobsahují žádnou informaci 
navíc

je třeba vstupní množinu redukovat – I.krok

samotná rekonstrukce plochy - následující kroky
dělení prostoru – dělení ohraničující obálky vstupní
množiny do nezávislých podprostorů – př. dělení na 
čtyřstěny (tetrahedronizace)
nalezení částí sítě, které se vztahují k povrchu plochy
extrakce povrchu plochy
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Vstupní
množina bodů

zdroj:

www.windform.it



Síť trojúhelníků interpolujících povrch

zdroj:

www.windform.it
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CAD model
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zdroj:

www.windform.it



Vybrané algoritmy

algoritmy pro rekonstrukce ploch
př.     - shapes, crust algoritmus, cocone algoritmus

rozdělení prostoru a nalezení částí vztahujících se k 
povrchu (založené na DT nebo VD)

základní algoritmy potřebné pro další práci a 
samotnou rekonstrukci ploch

př. konvexní obálka, Delaunayova triangulace, 
Voronoiův diagram

algoritmy pro redukci vstupní množiny bodů
thinning algorithms („ztenčující“ algoritmy)

α
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Delaunayova triangulace I

triangulace množiny bodů
předzpracování pro jiné algoritmy, použití při aproximaci 
ploch
z množiny nepravidelně rozložených bodů vytváří tvarově
optimalizovanou síť trojúhelníků (2D), čtyřstěnů (3D)
vstup: množina bodů S v rovině (konečná), výstup: 
rozklad na trojúhelníkové oblasti, kde body množiny S
jsou vrcholy trojúhelníků
dva trojúhelníky mají společný nejvýše jeden vrchol nebo 
hranu
uvnitř trojúhelníků neleží žádný další bod množiny S
různé požadavky na triangulaci

př. Delaunayova trinagulace (DT)
nejčastěji používaná triangulace

Rekonstrukce ploch Petra Surynková, 2009



Delaunayova triangulace II

vybrané vlastnosti DT
kružnice opsaná libovolnému trojúhelníku neobsahuje 
žádný bod z S
hranice DT je konvexní obálka
maximalizuje minimální úhel
DT je jednoznačná, pokud na kružnici opsané libovolnému 
trojúhelníku leží právě tři body z S
rozšiřitelné do vyšších dimenzí ve 3D Delaunayova
tetrahedronizace

algoritmy DT
inkrementální vkládání – nejčastější (pro 2D i 3D)

volba obalové oblasti (trojúhelník), přidání bodu do 
triangulace, optimalizace 

(metoda lokálního zlepšování)
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Delaunayova
triangulace



Voronoiův diagram I
vstup: množina bodů S v rovině (konečná), 
výstup: rozklad na Voronoiovy oblasti (buňky)

Voronoiova oblast – oblast příslušející bodu je   
množina bodů v rovině, které jsou v dané metrice blíž
bodu      než ke všem ostatním bodům množiny S

vybrané vlastnosti VD
VD je planární graf
duálním grafem k VD je DT
všechny body oblasti bodu      mají za nejbližšího souseda 
bod 
Voronoiův diagram (soustava Voronoiových oblastí) pokrývá
celou rovinu – konvexní mnohoúhelníky (některé ne)
rozšiřitelné do vyšších dimenzí – ve 3D  jsou buňky konvexní
mnohostěny

p S∈

p

p
p
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Voronoiův diagram II

algoritmy VD
metoda Rozděl a panuj
zametací technika
duální graf k triangulaci
(podle definice – průnik polorovin, naivní, velká paměťová
složitost)

Rekonstrukce ploch Petra Surynková, 2009



Rekonstrukce ploch Petra Surynková, 2009

p

libovolný bod 
oblasti má za 
nejbližšího 
souseda ze 
vstupní
množiny bod p

Voronoiův
diagram
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Dualita 
VD a DT



Ztenčující algoritmy I
vstup: množina bodů X          (konečná) a nějaká
funkce                         - známe pouze funkční
hodnoty v bodech množiny X (tj.      )                       

funkce je po částech lineárně interpolována (přes vhodnou 
triangulaci např. Delaunayovu) v bodech množiny X

cílem: sestrojit podmnožinu Y     X
vzniklý po částech lineární interpolant (trojúhelníková síť) je 
blízký funkčním hodnotám     v bodech množiny X (podle 
nějaké normy)

poznámky
konvexní obal Y splývá s konvexním obalem množiny X
různé možnosti jak lokalizovat bod, který se má vyjmout –
záleží na výchozí aplikaci
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Ztenčující algoritmy II

nejčastější kriterium pro odstraňovaný bod 
Y     X,         Y

interpolant pro body podmnožiny Y v bodech množiny X        
a - jejich vzdálenost 
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Delaunayova triangulace 
množiny X



po částech lineární
interpolace
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odstranění bodu

*y

v dalším kroku 
určitě neodstraníme 
tento bod



Rekonstrukce ploch Petra Surynková, 2009

příklad po 
částech lineární
interpolace



Jaký zvolit software?

Volba vhodného softwaru k implementaci 
algoritmů a rekonstrukci ploch
Proč Matlab?

= MATrix LABoratory
software přímo určený pro technické výpočty
umožňuje vizualizaci dat
obsahuje řadu předdefinovaných algoritmů (ovšem 
nutné princip algoritmů znát)
obsahuje množství vestavěných funkcí
ve světě je k těmto účelům běžně používán
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Práce v Matlabu I

osvojení práce s Matlabem – 1.úkol
zvládnutí syntaxe a základů práce s počítačovou 
grafikou (stále se učíme, obsahuje velké množství
aplikačních knihoven)

datové typy
Matlab obsahuje několik základních datových typů (př. 
logické pole, číselné pole, znakové pole, pole buněk, 
struktury, …)
každý z nich může být zapsán ve formě matice nebo pole
příklady

číselné proměnné (číselné pole) – celá čísla, desetinná čísla, 
komplexní čísla, konstanty
matice – obdélníkové pole reálných nebo komplexních čísel
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Příkazové okno 
(Command Window)

Pracovní prostředí
(Workspace)

Historie příkazů
(Command History)

zde jsou zadávány příkazy, 
vypisována chybová hlášení, 
varování nebo obsah 
proměnných

seznam použitých 
proměnných
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Práce v Matlabu II

jednoduché problémy – příkazy můžeme 
zadávat přímo do příkazového okna
jinak je vhodné používat a vytvářet tzv. 
skripty

tj. sled příkazů zapisujeme do textového editoru, potom 
spustíme celé najednou

vizualizace dat
zobrazení různých druhů grafů, křivek, ploch
(možné různé druhy reprezentace)
příklady
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Práce v Matlabu III
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grafika ve 3D
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Práce v Matlabu IV

př. Delaunayova
tetrahedronizace
-zadaná množina bodů
jsou vrcholy krychle a 
její střed



Závěr a budoucí práce

implementace některých existujících případně
nových algoritmů

záměr – začít s počítačově generovanými daty, 
poté přejít na reálná data získaná 3D skenováním

vizualizace dat
tvorba 3D modelů
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