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3.1. Természetes vonalrajzok esete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

3.1.1. Śıkpanel képtér . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
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1. BEVEZETÉS

Vonalrajzoknak olyan śıkbeli ábrákat nevezünk, melyek háromdimenziós

formákat ı́rnak le. Egyenes szakaszokból állnak, térbeli testek feléṕıtéséről

hordoznak információt. Az emĺıtett tárgyak poliéderek, śıklapokkal határolt

testek.

A cél olyan számı́tási módszer bemutatása, amely értelmezni tudja az úgy-

nevezett vonalrajzokat (line drawing) és meghatározza az adott kétdimenzi-

ós ábrákhoz tartozó háromdimenziós testeket. Hétköznapi példa az eljárásra

a könyvekben szereplő illusztrációk megfejtése, a módszer alkalmazása a

kommunikáció fontos része. A látási feldolgozást vizsgáló kutatások izgal-

mas eredményeket sorakoztatnak fel, ám az agy képfelismerő rendszerének

feltérképezése a mai napig kih́ıvást jelent a tudomány számára. Gondoljunk

bele, hogy egy gép hogyan birtokolhat ilyen intelligenciát! Erre keresünk

választ a feladat elméleti szempontból való vizsgálata során. A probléma

megoldására motivációt nyújt a robottechnika kutatásköre. Az ember és

gép közötti kommunikációt megkönnýıti egy olyan módszer, mely alkalmas

a tervező fejében megfogant ötletet, geometriai alakzatot a számı́tógépnek

numerikus adatként rendelkezésére bocsátani. A számı́tási módszer nem

tesz különbséget szabadkézi rajz és gépi digitális kép között.

A vonalrajzok értelmezésének filozófiája analogikus és szimbolikus jellemző-

ket foglal magába. A térbeli tárgyak śıkra való vet́ıtésének fizikai eredménye

a vonalrajz, értelmezésében szerepet játszanak mesterséges szabályok is.

Tulajdonságai ismertetéséhez tekintsük a következő oldal ábráját!
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1.ábra Példa vonalrajzra.

Az ábrára pillantva egy csonka gúla jelenik meg gondolatainkban. Az em-

beri felfogás elhagy bizonyos lehetséges értelmezéseket, például nem idéződik

meg bennünk négy lebegő test képe, ugyan matematikailag helyes rekon-

strukciója a vonalrajznak. Sőt, a kiegésźıtett kép mutatja, hogy az először

vizualizált csonka gúla a valóságban nem jöhet létre, ugyanis a rajzon a

három vonal nem egy pontban metszi egymást.

2. ábra Matematikailag helytelen a csonkagúla, lebegő testekre nem

gondolunk.

A cél tehát olyan számı́tási módszer megalkotása, ami hatékony, hibatűrő,

pontos és robosztus. Seǵıtségül vehető az ember látási rendszerének feléṕı-

tése, de a hangsúly a műszaki szemléleten van. Kih́ıvás, hogy a matematika-

ilag helytelen rajzok térbeli kiemelhetőségét biztośıtsa a módszer, ha a rajz

könnyen jav́ıtható, például egy csúcs helyzetének kis megváltoztatásával

korrigálható.
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1.1. Rövid történeti áttekintés

A léıró és projekt́ıv geometria régóta foglalkozik térbeli testek kétdimenziós

képekkel való jellemzésével. A ford́ıtott problémára csak az 1960-as évek

végétől kezdtek figyelmet ford́ıtani, mikorra a digitális számı́tógépek kellően

fejlettek lettek képadathalmazok kezelésére.

Az első próbálkozás háromdimenziós testek rekonstruálására kétdimenziós

rajzokból 1965-re datálható és Roberts neve fémjelezi. Protot́ıpus-alapú

módszernek nevezzük, mert a tárgyak egy előre meghatározott, véges számú

halmaz elemei.

Abban az esetben, ha a megfigyelt testek nincsenek egy adott halmazra

korlátozva, a vonalrajz értelmezése új problémákkal gazdagszik. Először

tekintsük a több nézetű vet́ıtett képeket. Ide tartoznak például a műszaki

rajzok, melyek elöl, oldal és hátul nézetű képeket sorakoztatnak fel a tár-

gyakról. Ilyenkor két fő feladat adódik; létrehozni a kapcsolatot a különböző

nézetek között, megfogalmazni az összefüggéseket, majd úgy kitölteni anyag-

gal a teret, hogy minden lapnak pontosan az egyik oldala legyen tömör.

Másik esetben a testekről egynézetű kép áll rendelkezésünkre, itt ennek a

problémakörnek a bemutatásával fogunk foglalkozni. Hogyan értelmezhető

az interakció gép és felhasználó között? Amennyiben adott egynézetű kép

megfejtésére nincs seǵıtségül szolgáló kölcsönhatás egyén és számı́tógép

között, további megválaszolandó kérdések vetődnek fel. Ebben a formában

Guzman foglalkozott először a protot́ıpus-szabad értelmezés adta kih́ıvással

1968-ban. A testek szisztematikus szétbontásával próbálkozott, a rajz

minden régiójának egy tárgyat feleltetett meg. Ad hoc szabályokkal dol-

gozott, módszere gyakran jól működött, de könnyen generálható rá el-

lenpélda. Munkássága mérföldkőnek tekinthető a probléma megoldásához

vezető úton.

A következő előrelépés Huffman és Clowes nevéhez köthető, 1971-ben el-

méleti módszert dolgoztak ki az egy csúcsban találkozó élek jellemzésére.

A vonalrajz egyenes szakaszait konvexitás alapján különböző osztályokba

sorolták. Háromreguláris tárgyak világában alkalmazható ez a ćımkézés,

ahol a testek minden csúcsában pontosan három lap találkozik. Később

a módszert többen próbálták igazolni, finomı́tani, ellenőrizni. Huffman

például a gradiens térbeli reciprok ábrák megfigyeléséből meŕıtett ihletet.
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Maga az ötlet már száz évvel korábban is hasznosnak bizonyult, Maxwell

azt használta fel grafikus kalkulusként mechanikai munkásságában. Később

Whiteley is alkalmazta szintén az általunk tárgyalt probléma vizsgálatában.

Egy ćımkézés helyességének eldöntésére szükséges és elégséges feltételt végül

Sugihara adott 1984-ben. Lineáris algebrai megszoŕıtások által léırt rend-

szerre keres megoldást, ha létezik, akkor a ćımkézett vonalrajz korrekt. Ez

a módszer pontos, ám matematikailag szigorú. Annak érdekében, hogy a

módszer alkalmazása jobban hasonĺıtson az emberi reakciókra, a szuper-

szigorúság enyh́ıtésére a lineáris rendszerből felesleges sorokat definiál és

töröl a Sugihara és Whiteley ötletén alapuló eljárás.

1.2. A módszer négy modulja röviden

1. modul Térbeli értelmezésre jelöltek keresése. Ennek a résznek az a célja,

hogy a vonalrajzhoz tartozó lehetséges korrekt interpretációk mindegyike

fel legyen sorolva, és minél kevesebb helytelen értelmezés szerepeljen a hal-

mazban. Bemutatásra kerül a Huffman-Clowes ćımkézéses módszer, mert

az bizonyult a legalkalmasabbnak.

2. modul Szigorú különbségtétel helyes és helytelen vonalrajzok között.

Erre szükséges és elégséges feltétel meghatározása lineáris algebrai mód-

szerekkel. A korrektség eldöntése végül lineáris programozási feladattá re-

dukálódik. Az első két modulban két csoportra bontva vizsgáljuk a vonal-

rajzokat, először tekintjük a rejtett éleket nem mutató, természetes esetet,

utána a szaggatott vonalakat is tartalmazó ábrák következnek.

3. modul célja a módszer felruházása a rugalmasság tulajdonságával. A

matematikai szigorúság az emberi látórendszertől nagyon különböző eljárást

eredményezett. Az enyh́ıtés érdekében a megszoŕıtásokat léıró rendszerből

meghatározunk felesleges sorokat, melyeket törölni fogunk. A differenciálás

helyes és helytelen vonalrajzok között átfogalmazódik jav́ıtható és nem

jav́ıtható képek megkülönböztetésére.

4. modul A tárgy struktúrájának egyértelmű meghatározása. Kiegésźıtő

részként emĺıtésre kerül a poliéderek vonalrajzának és a szerkezetek merev-

ségének kapcsolata.
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1.3. Lehetetlen alakzatok

A módszer első moduljában az vezérel minket, hogy olyan jelölteket gyűjt-

sünk a vonalrajzhoz, melyek alkalmasak térbeli értelmezésre. Követve

Arisztotelészt, aki szerint ,,a meggyőző lehetetlen mindig jobb, mint a nem

meggyőző lehetséges”, tehát ellenkező irányból tekintve a célkitűzésünket

úgynevezett vizuális paradoxonokkal találkozhatunk. Lehetetlen tárgynak

nevezzük az olyan kétdimenziós ábrázolást, amely ,,háromdimenziós tárgy

vagy helyzet reprezentációjának tűnik, de a térbeli információk ellentmon-

dásosak, vagy a kép elemei olyan kombinációban szerepelnek, ahogy tapasz-

talatunk szerint nem fordulhatnak elő a valóságban”. Maurits Cornelis

Escher (1898-1972) volt az a holland grafikus, aki térszemléletének rend-

hagyóságával népszerűśıtette, a köztudatba hozta a lehetetlen alakzatok

ábrázolását. Korábbról is találunk a tér logikájának ellentmondó, mégis

meggyőző módon a háromdimenziós rekonstruálhatóság látszatát keltő para-

dox alakzatokat. Louis-Albert Neckerről elnevezett kocka kétértelműsége

abban rejlik, hogy a hátsó lap képes előreugrani, úgymond ,,kifordul”. Az

élvázas ábrázolás nem egyezik az általunk definiált rejtett éleket mutató

esettel, hisz amelyik vonal szaggatott lenne, az itt a hatásosság érdekében

folytonosnak ábrázolt. Hasonló hatást tapasztalunk a Schröder lépcső meg-

figyelésekor.

3.ábra Necker kocka (1832) és Schröder lépcső (1858 )

Escher előfutárainak tekinthetőek a lehetetlen alakzatok ábrázolásában Pen-

rose és Reutesvard, akik egymástól függetlenül felfedezték a lehetetlen lépcsőt.
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4.ábra A lehetetlen lépcső és a Penrose-háromszög.

Escher munkássága a lehetetlen alakzatok ábrázolásáról három csoportra

bontható: kétértelmű ábrák, paradox perspekt́ıva, lehetetlen épületek. Cse-

lesen kihasználta a képértelmezés során fellépő információveszteség lehető-

ségét. Ezt tapasztalhatjuk az alábbi ábrán is. A Belvedere megalkotásakor

még csak Necker lehetetlen kockáját ismerte, ami alapján feléṕıtette a

sajátját. A képen az épület lábánál ülő fiú az utóbbit tartja a kezében,

miközben a földön fekvő lap az előzőt ábrázolja.

5.ábra Belvedere(1958) és Escher lehetetlen kockája.

A vizuális illuziók világa foglalkoztatta a szakdolgozat fő forrásának ı́róját,

a japán Kokichi Sugigarát is. A módszer megalkotása során programot

ı́rt, amely hála a számı́tástechnika fejlődésnek hatékonyan ellenőrizni tudta

a vonalrajzok helyességét és rekonstruálni a háromdimenziós testeket, a-

hogy ennek elméletét a következő modulok szemléltetni fogják. Az em-

beri felfogás már bizonyos feltételekkel dolgozik, mikor megalkotja a látási

folyamat során a test térbeli képét az agyban. A számı́tógépnek nincsenek

humán konvenciói, ezért a program bizonyos lehetetlen alakzatokat elfo-

gadott, és ez ösztönzőleg hatott azok háromdimenziós rekonstruálására.

Ehhez cselesnek kell lenni, a kulcs a beálĺıtás, a nézőponti relativitás.
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Így született meg a Penrose háromszög a maga térbeli valójában, először

görbe éleket is tartalmazó, majd poliéderes térbeli alakzata, valamint az

Escher lépcső és sorra több megdöbbentő tárgy látott napvilágot.

6.ábra Az alábbi ábrák nem rajzok, hanem valódi fényképek.

Sőt, még tovább haladva a vizuális illuziók világában, a lehetetlen mozgások

láttán ennél is meglepőbb jelenségekhez jutunk. Aktualitása miatt a ,,mág-

neses lejtő” ćımet viselő kerül megemĺıtésre, mert a 2010es év Legjobb

Illúziója Dı́jat ezzel sikerült megnyernie Sugiharának. Úgy tűnik, hogy a

négy lejtő a középső legmagasabbnak vélt oszlopból indulva lefelé dől, mégis

a golyók oda érkeznek a lejtők ,,aljáról” indulva. Játszik velünk a mozgás?

Hol a gravitáció? A válasz a beálĺıtásban leledzik, hogy valójában nem is

a középső oszlop a legmagasabb.

7.ábra Lejtő vagy emelkedő?

A művészet és geometria találkozásának érdekességei után folytassuk a

módszer feléṕıtését, hisz számunkra helyes képek szükségesek a háromdi-

menziós poliéderek rekonstruálására.
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2. TÉRBELI ÉRTELMEZÉSRE

JELÖLTEK KERESÉSE

A módszer poliédereket rekonstruál vonalrajzokból. Első lépésben az adott

ábrához jelölteket gyűjtünk térbeli értelmezésre. Elvárás, hogy az összes

helyes értelmezés fel legyen sorolva, illetve a hatékonyság érdekében a

jelöltek halmazának elemszáma minél kisebb legyen, vagyis minél kevesebb

inkorrekt értelmezés szerepeljen benne. Az első modulban bemutatjuk

a Huffman-Clowes élćımkéző módszert, először természetes, majd rejtett

éleket is mutató vonalrajzok esetére.

2.1. Poliéderek és vonalrajzok

Amikor a képrajzoló folyamat inverzét számı́tási módszerrel modellezzük,

az emberi intelligenciát egy gépi mechanizmussal helyetteśıtjük. Ennek

mindig helyesen kell működnie, ehhez a feladatnak jól definiáltnak, pon-

tosan megfogalmazottnak kell lennie. Azért foglalkozunk poliéderekkel,

mint lehetséges térbeli értelmezésekkel, mert matematikai feltételekkel, ki-

kötésekkel tisztán jellemezhetőek. A poliédert véges számú śıklap határolja,

két lap élben találkozik, ı́gy a határvonalak könnyen kinyerhetőek. Az al-

goritmus beviteli adata a vonalrajz, ami a csúcsok és élek kétdimenziós

vetülete. Azt is mondhatnánk, hogy az input-output reláció részletezése

tisztán léırható. A feladat pontośıtásához a zavart okozható patologikus

eseteket kizárjuk a következő feltételek megkövetelésével.

Feltétel 2.1. Minden lapnak egyik oldala anyaggal töltött, a másik üres.

Feltétel 2.2. Minden élben pontosan két lap találkozik.

Feltétel 2.3. A képtér śıkra való vet́ıtésekor csak éleket rajzolunk le.

Feltétel 2.4. A megfigyelő (vet́ıtés centruma) nincs egy śıkban a tárgy

egyik lapjával sem.

Feltétel 2.5. A megfigyelő nincs benne semelyik két egyśıkú él śıkjában.

A vonalrajz minden olyan metszéspontját csúcsnak h́ıvjuk, ahol kettő vagy

több nem egy egyenesbe eső vonal találkozik, ı́gy az élek a vonalak part́ıci-

ójának lehető legkisebb részei.
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A képtér (scene) véges számú testek gyűjteménye. Adott megfigyelő és

képśık esetén a tárgyak éleinek perspektivikus vet́ıtésével jutunk a vonal-

rajzhoz. A projekció középpontjában a megfigyelő áll, végtelen távolságra

a megfigyelt tárgyaktól. Adott vet́ıtőśık, megfigyelő és vonalrajz esetén a

képteret szeretnénk léırni. Két esetet különböztetünk meg: rejtett éleket

mutató vagy nem mutató vonalrajzokat.

2.2. Rejtett éleket mutató vonalrajzok esete

2.2.1. Élek osztályozása

A poliéder egy élében két lap találkozik. Az oldalak śıkjai 4 részre osztják

környező teret. A kapott térnegyedeket pozit́ıv irányba haladva számozzuk

I-IV-ig. A megfigyelő az I. számú részben áll. A térnegyedek közül egy vagy

három lehet tömör, azaz anyaggal töltött, kettő vagy négy rész töltöttsége

ellentmondana a megfogalmazott feltételeknek. A közös él a környező

térrészek tömörségének alapján 8 különböző osztályba sorolható. Az I. rész

tömörsége alapján megkülönböztetünk egyenes és szaggatott vonalakat, azt

mutatva, hogy látható vagy rejtett az él. ,,+” és ,,-” jelek a konvex és

konkáv viszonyokat jelölik, amikor a megfigyelő szemszögéből a lapok az él

két különböző oldalán helyezkednek el, a nyilazás pedig azt mutatja, hogy

a két poliéderoldal az élen a jelzett iránytól jobbra található.

8. ábra Két śık közös élének ćımkézése térnegyedek tömörsége alapján.
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2.2.2. Csúcsszótár és hozzá tartozó ćımkézés

Ćımkék olyan kombinációját keressük, amely illeszkedik a test térbeli struk-

túrájához. Adott l élből álló vonalrajz esetén összesen 8l különböző le-

hetséges ćımkézés létezik. Ennek elfogadható időn belüli csökkentésére

szabályokat fogalmazunk meg.

Szabály 2.1. Minden él pontosan egy ćımkével rendelkezik a 8 közül.

Szabály 2.2. Folytonos vonal a 8. ábra a,b,c,d esetei alapján ćımkézhető.

Szabály 2.3. Ha az egész tárgy ábrázolva van a kép területén, akkor a

legszélső élek legyenek folytonosak és ćımkéjük legyen az óramutató járá-

sával ellenkező irányú nýıl.

Szabály 2.4. X- t́ıpusú csúcs esetén az egy egyenesbe eső vonalak ćımkéje

legyen azonos, mert ezek nem térbeli csúcsok vetületei, hanem két térbeli

széttartó egyenes metszi egymást a śıkon.

Szabály 2.5. Háromreguláris csúcs a 10. ábra valamelyikével azonośıt-

ható 24 eset egyike lehet. Ilyenkor három él egy csúcsban találkozik, azaz

a három poliéderlap śıkja nyolc részre bontja a környező teret. A feltételek

figyelembevételével megvizsgálva ezeknek a térnyolcadoknak a töltöttségét,

rotációkkal együtt a felsorakoztatott 24 különböző eset lehetséges. Vegyük

észre, hogy az első 12 esetben felcserélve a folytonos vonalakat szaggatottra

és ford́ıtva, pont a második 12 lehetséges esetet kapjuk. A keletkező W és

Y csúcsok közötti különbséget a śıkok hajlásszöge határozza meg.

9. ábra Három śık találkozása esetén térnyolcadok tömörségének variációi.
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10. ábra Háromreguláris csúcsok lehetséges élćımkézései.

2.3. Rejtett éleket nem mutató vonalrajzok esete

Az előző részben megfogalmazott szabályok a következőképpen módosulnak.

Szabály 2.1’ Minden vonal az 8. ábra a,b,c,d valamelyikével ćımkézett.

Szabály 2.4’ T-t́ıpusú csúcs esetén ∗-gal jelölt él bármilyen ćımkéjű lehet.

Szabály 2.5’ Háromreguláris csúcs a 11. ábra valamelyikével azonośıtható.

Szabály 2.3. változtatás nélkül alkalmazható.

11. ábra Természetes vonalrajzok háromreguláris csúcsainak ćımkézése.
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2.4. Nem háromreguláris tárgyak

A háromreguláris csúcsok jellemzéséhez hasonlóan listát álĺıtunk elő a le-

hetséges esetek meghatározására a megfigyelések alapján. Az egy csúcsban

találkozó lapok véges sok konvex kúpra bontják a környező teret. A lét-

rejövő térrészek tömörsége alapján összes lehetséges variációt feljegyezzük.

A vizsgálatot a feltételek tükrében végezzük. Gyakran előzetes ismeretek,

plusz információk seǵıtenek a lehetséges esetek redukálásában.

2.5. Jelölthalmaz előálĺıtása

Relaxációs módszer, mely a vonalrajz minden s csúcsához összegyűjti J(s)

halmazban a benne találkozó élek lehetséges ćımkézéseit, ahol az elemek

nem állnak elő egymás rotációjaként. A csúcsokat összekötő minden s-

t élre elvégez egy lokális konzisztencia-vizsgálatot, a szabályok szerint a

helyteleneket kizárva csökkentve a jelöltek halmazának elemszámát.

2.6. Példa

12.ábra (a) vonalrajz egyértelmű helyes ćımkézése (b).
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3. KÜLÖNBSÉGTÉTEL HELYES ÉS

HELYTELEN KÉPEK KÖZÖTT

Az első modul jelölteket generált a térbeli értelemzésre, amelyek ćımkézetten

a rendelkezésünkre állnak. A második modul a ćımkézett vonalrajzok

helyességének vizsgálatával foglalkozik, visszavezetve a problémát egy li-

neáris rendszer megoldhatóságának eldöntésére.

Az (x,y,z ) Descartes-féle derékszögű koordináta-rendszerben adott poliéder

ortografikus vet́ıtése az x-y śıkra meghatározza a vonalrajzot. Adott kép

esetén a vα pont (xα,yα,zα) koordinátái közül az első kettő ismert. Ha vα

pont eleme a j. lapnak, akkor teljesül ajxα+bjyα+cj+zα=0 egyenlőség. Ha

a megfigyelőhöz közelebb van a pont, mint a lap, akkor > relációjel szerepel.

Az ilyen megszoŕıtásokat szisztematikus módon összegyűjtve egy lineáris

egyenlőségekből és egyenlőtlenségekből álló rendszert kapunk. A megoldás

létezése szükséges és elégséges feltételt nyújt egy vonalrajz poliéderes kép-

teret történő reprezentálásának eldöntésében.

3.1. Természetes vonalrajzok esete

3.1.1. Śıkpanel képtér

Ebben a részben a megfigyelt tárgy oldalaira illeszkedő śıkokat jellemezzük.

Ennek érdekében meghatározunk véges sok panelt a háromdimenziós térben,

melyek vékonyak, homogének, egymást érinthetik, de nem nyúlhatnak egy-

másba. Továbbá a vonalrajz éleinek ćımkézése az első modulban léırtak

alapján:,,+” a konvex él (gerinc), ,,-” a konkáv (völgy), a nyilak pedig a

beeső élekre vonatkoznak.

A ćımkézett kép formálisan egy D=(J,E,u,h) négyest reprezentál, ahol:

1. J : a śıkbeli csúcsok véges halmaza

2. u: J→R2 hozzárendelés, u(s) az s ∈ J pont kétdimenziós képe az

euklideszi térben
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3. E : J -beli rendezett párok halmaza, ha s és t között fut él, akkor

(s,t) ∈ E

4. h: E→{KONVEX, KONKÁV, P-NYÍL, N-NYÍL} hozzárendelés, ahol

• h(s,t)=KONVEX, ha a vonal ćımkéje ,,+”

• h(s,t)=KONKÁV, ha a vonal ćımkéje ,,-”

• h(s,t)=P-NYÍL, ha a nýıl s-ből t-be mutat

• h(s,t)=N-NYÍL, ha a nýıl t-ből s-be mutat

Továbbá, az általánosság megszoŕıtása nélkül feltehető, hogy nincs hurokél,

ha s-ből mutat él t-be, akkor t-ből s-be nem mutat, E -beli élek csak

végpontjaikban találkoznak és minden csúcsban 2 vagy több él találkozik.

3.1.2. Térbeli struktúra kiemelése

Adott ćımkézett D=(J,E,u,h) vonalrajzhoz meghatározunk egy rendezett

négyessel léırt S=(V,F,R,T ) térbeli struktúrát, ahol

1. vα=(xα,yα,zα) ∈ V térbeli pontok halmaza, ahol az első két koordináta

ismert a vonalrajz u hozzárendelése alapján

2. fj ∈ F látható panelek halmaza, melyek a vonalrajz [fj] régiójához

tartoznak

3. (vα,fj) ∈ R, ahol vα ∈ V csúcs eleme fj ∈ F panelnek

4. T elemei (α,β,γ) rendezett hármasok, melyek a relat́ıv távolságot fe-

jezik ki, α ∈ V, β ∈ V∪F,

γ ∈ {ElŐTTE, MÖGÖTTE,

SZIGORÚAN-ELŐTTE,SZIGORÚAN-MÖGÖTTE}

S térbeli struktúra feléṕıtése során minden s ∈ J csúcsot vizsgálunk, V, F,

R, T halmazok inicializálása üres. Az s csúcsban találkozzon p darab vonal,

felosztva a környezetét [fj] régiókra, j=1..p számozás pozit́ıv irányban.

Közülük q darab vonal nýıllal ćımkézett (l1,..lq), p-q pedig konvex vagy

konkáv (+ vagy -). A nýıllal ćımkézett élek szerint {f1,f2,..,fp} halmazt

F1,..,Fq részhalmazokra osztjuk. Rendre definiálunk q darab új csúcsot,

vα=(xα,yα,zα) ∈ V (α=1,2,..,q), ahol (x1,y1)=(x2,y2)=..=(xq,yq)=u(s).
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Léırunk csúcs-panel tartalmazásokat (vα,fj) ∈ R, ahol fj ∈ Fα (α=1,..,q;

j=1,..,p). Végül (vα−1,vα,δα) ∈ T (α=1,2,..,q), ahol δα=MÖGÖTTE, ha

lα s-be iránýıtott, ELŐTTE, ha lα kifelé mutató nýıl. Ha nincs nýıllal

ćımkézett vonal s-ben, akkor v1=(x1,y1,z1) ∈ V, ahol (x1,y1)=u(s), és

(v1,fj) ∈ R (j=1,..,p). A léırtakat illusztrálja a 13. ábra.

13.ábra Egy csúcsban találkozó élek lehetséges esete.

S=(V,F,R,T ) térbeli struktúrára teljesülnek a következő álĺıtások. Legyen

l a vonalrajz éle s kezdőcsúcs és t végcsúcs között, [fj] és [fk] jobb és bal

oldali határoló régiók l -re vonatkozóan.

Álĺıtás 3.1. Ha l konvex vagy konkáv él, akkor ∃ vα és vβ ∈ V, hogy

(xα,yα) = u(s), (xβ,yβ) = u(t),

(vα,fj), (vα,fk), (vβ,fj), (vβ,fj) ∈ R.

Álĺıtás 3.2. Ha l ćımkéje nýıl, akkor ∃ vα, vβ, vγ, vδ ∈ V, hogy

(xα,yα) = (xβ,yβ) = u(s), (xγ,yγ) = (xδ,yδ) = u(t),

(vα,fj), (vβ,fk), (vγ,fj), (vδ,fk) ∈ R.

(vα,vβ,ELŐTTE), (vδ,vγ,MÖGÖTTE) ∈ T.

Álĺıtás 3.3. Legyen l konvex (konkáv) éle D-nek, [fj] és [fk] jobb és

bal oldali régiók. Ekkor ∃ vγ ∈ V, hogy (xγ,yγ) az fk oldalon van l -re

vonatkozóan, és

(vγ,fk) ∈ R és (vγ,fj,δ) ∈ T, ahol γ = SZIG-MÖGÖTTE (SZIG-ELŐTTE).

Álĺıtás 3.4. Legyen l él ćımkéje nýıl (azaz beeső él), [fj] és [fk] jobb

és bal oldali régiók a rajzon. Ekkor ∃ vλ ∈ V csúcs, hogy (xλ,yλ) śıkbeli
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felezőpontja l -nek, ekkor

(vλ,fk) ∈ R és (vλ,fk,SZIG-MÖGÖTTE) ∈ T.

Minden csúcsra elvégezzük a léırtakat a szabályok alapján, ı́gy megalkotjuk

az S=(V,F,R,T ) térbeli struktúrát a D=(J,E,u,h) ćımkézett rajzból.

3.1.3. Értelmezés śıkpanel képtérként

Legyen S=(V,F,R,T ) térbeli struktúrája a D=(J,E,u,h) ćımkézett vonal-

rajznak. Legyen |V |=n és |F |=m. Minden vα=(xα,yα,zα) V -beli csúcsnak

első két koordinátája adott a kép alapján, tehát a harmadik koordinátákat

összegyűjtve n darab ismeretlenünk van. Továbbá minden fj ∈ F lap

léırható a következő egyenlőséggel: ajx+bjy+z+cj=0, ezekből 3m darab

ismeretlen adódik (a1,b1,c1,...,am,bm,cm).

S térbeli struktúra harmadik tagja, R csúcs-lap tartalmazásokat ı́r le, ı́gy

(vα,fj) ∈ R algebrailag a következőképpen fejezhető ki:

ajxα+bjyα+zα+cj=0,

ez pedig az ismeretlenekre nézve lineáris. R minden elemét ilyen formában

összegyűjtve kapunk egy lineáris egyenlőségrendszert, jelölje

Aw=0, (3.1)

ahol w=t(z1..zna1b1c1..ambmcm) és A |R|×(3m+n)-es konstans mátrix.

A struktúra utolsó T halmaza csúcs-csúcs és csúcs-lap viszonyokat ı́r le,

relat́ıv távolságokat fejez ki. (vα,vβ,ELŐTTE), illetve (vα,vβ,MÖGÖTTE)

azt jelenti (mivel mi a tárgyakat végtelen messziről, a z tengely pozit́ıv

irányába látjuk), hogy

zα≥zβ, illetve zα≤zβ

(vα,fj,SZIG-MÖGÖTTE), illetve (vα,fj,SZIG-ELŐTTE) jelentése

ajxα+bjyα+zα+cj>0, illetve ajxα+bjyα+zα+cj<0

A T -beli egyenlőtlenségeket összegyűjtve a kapott rendszert jelölje

Bw>0, (3.2)
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ahol w ugyanaz az ismeretlenekből álló vektor, mint (3.1)-ben, B pedig

|T |×(3m+n)-es konstans mátrix.

Tétel 3.1. (Śıkpanel képtér helyessége) Cı́mkézett D vonalrajz akkor

és csak akkor reprezentál śıkpanel képteret, ha a (3.1) és (3.2) által megha-

tározott lineáris rendszernek létezik megoldása.

3.1.4. Értelmezés poliéderes képtérként

Tétel 3.2. (Poliéderes képtér helyessége) Cı́mkézett D vonalrajz

akkor és csak akkor reprezentál poliéderes képteret, ha D śıkpanel képteret

reprezentál.

Bizonýıtás vázlat: A śıkpanel képtér és a poliéderes képtér közötti át-

járhatóság úgynevezett háromszögeléses eljárás során értelmezhető. Ekkor

a térbeli struktúra látható lapjait tetszőlegesen háromszögekre bontjuk,

és ezen háromszögek śıkbeli régióinak súlypontjaihoz generálunk csúcsokat

a térben, melyek halmaza legyen X1. Az új csúcsok z koordinátája és

a hozzájuk tartozó háromszöglapok alapján tetraédereket emelünk ki a

térben. Ezek élei nem lesznek láthatóak. Az új, szintén nem látható

lapok felezőpontjaihoz X2-be generálunk csúcsokat (melyek projekciója ı́gy

D vonalrajz megfelelő éleinek eleme), és általuk meghatározzuk a teret

kitöltetlenül hagyó hat lapú testeket. Így megalkottuk a poliéderes képtér

és a śıkpanel képtér kapcsolatát, melyből adódik a háromdimenziós tárgyakat

történő reprezentálásuk ekvivalenciája.

3.1.5. Lineáris programozási problémává redukálás

A vonalrajzok helyességének eldöntésére a kimondott tételek elméleti választ

adtak. A rendszer megoldásai meghatároznak egy politópot az (n+3m)-

dimenziós térben. Mivel szigorú egyenlőtlenségeket is tartalmaz (3.2), ı́gy

ez a politóp nýılt, viszont zárt halmazok ürességének meǵıtélésére haté-

konyabb módszereket ismerünk. Legyen e tetszőleges pozit́ıv konstans, e

pedig olyan |T |-dimenziós vektor, aminek i -edik komponense e, ha a (3.2)-

beli i -edik egyenlőtlenség szigorú, nem szigorú esetben pedig 0.
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Ezzel megkonstruáltuk a következő egyenlőtlenségrendszert, mely megoldásai

már zárt politópot határoznak meg:

Bw≥e (3.3)

Álĺıtás 3.5. A (3.1) és (3.2) alkotta rendszernek akkor és csak akkor van

megoldása, ha (3.1) és (3.3) által meghatározott rendszernek van.

Tétel 3.3 (Különbségtétel helyes és helytelen vonalrajzok között)

Bármely D ćımkézett vonalrajzra a következők ekvivalensek:

(1) D śıkpanel képteret reprezentál.

(2) D poliéderes képteret reprezentál.

(3) a (3.1) és (3.2) által meghatározott rendszernek van megoldása.

(3) a (3.1) és (3.3) által meghatározott rendszernek van megoldása.

3.1.6. Perspektivikus vet́ıtés

Akkor beszélünk perspektivikus vet́ıtésről, ha a képtér véges távolságra

van a megfigyelőtől. Ez ugyan különbözik az ortografikus vet́ıtéstől, de

poliéderes képtér realizálására vonatkozóan nincs különbség. Az általánosság

megszoŕıtása nélkül feltehetjük, hogy a vet́ıtés középpontja az origó (0,0,0)

és a képśık a z=1. Legyen pα=(xα,yα,1) a vα csúcs vetületére mutató

vektor, mı́g magára a csúcsra xα=pα/tα mutat. Definiálja qj·x=-1 az fj

lapot, ahol qj=(aj,bj,cj). Ha vα eleme fj lapnak, akkor qj·pα+tα=0, azaz

ajxα+bjyα+cj+tα=0, aminek ugyanaz a formája, mint (3.1)-nek. Ha vα

csúcs vβ előtt van, akkor 1/tα≤1/tβ, azaz tα≥tβ. Valamint vα szigorúan fj

lap előtt van, akkor 1/tα<-1/q j·pα, azaz ajxα+bjyα+cj+tα>0, ezek pedig

ugyanolyan formájúak, mint (3.2). Mindezek alapján a következő tétel

adódik.

Tétel 3.4. (Ortografikus és perspektivikus vet́ıtések ekvivalenciája)

D ćımkézett vonalrajz akkor és csak akkor p vektor középponttú perspek-

tivikus vetülete egy poliéderes képtérnek, ha D ortografikus vet́ıtése a polié-

deres képtérnek.
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3.1.7. Képek előre megadott információkkal

Eddig csak olyan ismereteket használtunk fel a poliéderes képtér reprezen-

tálására, amiket magából a vonalrajzból nyertünk. A gyakorlati életben

rendelkezésünkre állhatnak előre megadott információk a képtérről. Ilyen

ismeret vonatkozhat arra, hogy fj és fk lapok egy panelhez tartoznak, azaz

egy śıkban vannak, ekkor 3 további egyenlőség seǵıt minket:

aj=ak,bj=bk,cj=ck, ahogy ezt a 14.a ábra is illusztrálja.

Más esetben lehetséges, hogy bizonyos árnyékokról vannak információink.

Ekkor új, virtuális panelek léırásával toldjuk meg a rendszert, melyek az

élekre és a hozzájuk tartozó árnyékokra illeszkednek. Ezt figyelhetjük meg

a 14.b ábra alapján.

14.ábra Képek előre megadott információkkal.
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3.2. Rejtett éleket mutató vonalrajzok esete

A 3.1 részben lineáris algebrai eszközökkel szükséges és elégséges feltételt

adtunk a vonalrajzok poliéderes képteret való reprezentálására. Ezt a

módszert kiterjesztjük a természetes képekről a rejtett éleket is feltüntető

vonalrajzok esetére. Szaggatott vonalakat is tartalmazó képeknél a térbeli

struktúra értelmezésében adódhatnak félreértések, még adott ćımkézés e-

setén is előfordulhat többértelműség.

15.ábra Példa többértelműségre, mindkét jobb oldali ábra konzisztens

(a)-val

A félreérthetőség kiküszöbölésére megfogalmazunk kiegésźıtéseket az előző

pontbeli feltételekhez.

Feltétel 3.1. Egy csúcsban találkozó élek nem esnek egy egyenesbe.

Feltétel 3.2. Minden lap egyszerű poligon.

Feltétel 3.3. A megfigyelő semelyik két csúcs egyenesének sem eleme.

Feltétel 3.4. A megfigyelő a tárgyon ḱıvül helyezkedik el.

Feltétel 3.5. A képen az egész tárgy ábrázolva van.

3.2.1. Lapréteg struktúra

D=(J,E,u,h) ćımkézett vonalrajzot a természetes vonalrajzoknál látott mó-

don definiáljuk. A képen az X-t́ıpusú csúcsok (melyek halmazát jelölje J2)

a térben széttartó élek kétdimenziós vetületeinek metszéspontjai. Jelölje a
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valódi térbeli csúcsok śıkbeli projekcióinak halmazát J1 = J - J2.

Az ábra szakaszaira vonatkozóan E∗ tartalmazza a J1-beli csúcsok között

húzott vonalrészeket, ı́gy egy-egyértelmű megfeleltetést teremtve a test

éleivel. A vonalrajz értelmezésében a félreérthetőség elkerülése céljából

megalkotjuk az L=(F1,F2,g) lapréteg struktúrát. F = F1 ∪ F2 a test látható

és nem látható lapjainak diszjunkt halmazaira bomlik az alapján, hogy a

felületi merőlegeseik a megfigyelővel azonos vagy ellenkező irányba mutat-

nak. A harmadik komponens, g azt ı́rja le, hogy mely lapok esnek egybe a

rajz egy régiójában. A következő feltételek teljesülnek L=(F1,F2,g)-re:

1. F1 ∩ F2 = ∅

2. minden fj ∈ F1 ∪ F2 laphoz tartozik egy egyszerű sokszög a képśıkon,

jele [fj]

3. a kép minden P régiójához g(P)=(f1,f2,..,f2k) meghatározza, mely

lapok vetületei esnek a vonalrajz azon részére, továbbá f2j−1 ∈ F1 és

f2j ∈ F2.

Akkor mondjuk, hogy az L=(F1,F2,g) lapréteg struktúra konzisztens a

D=(J,E,u,h) ćımkézett vonalrajzzal, ha

1. minden fj ∈ F1 ∪ F2 lap [fj] vetületének határa E∗-beli élekből áll

2. E∗ minden éle pontosan két régióját határolja a képnek

3. legyen l ∈ E∗ él [fj] és [fk] régiók határa. Ha

• l folytonos vonal ,,+” vagy ,,-” ćımkével, akkor f1 és f2 is F1-hez

tartozik és l különböző oldalain helyezkednek el

• l szaggatott vonal ,,+” vagy ,,-” ćımkével, akkor f1 és f2 is F2-höz

tartozik és l különböző oldalain vannak

• l nyilazott él, akkor f1 és f2 különböző Fi-be tartoznak és mind-

ketten a nýıl mentén haladva az éltől jobbra helyezkednek el

F1,F2 és g defińıciója nem konstrukt́ıv, többféleképp is megválasztható a

két részhalmaz, de a D ćımkézett képpel konzisztens L lapréteg struktúra

már egyértelmű. Ez automatikusan a vonalrajzból is kinyerhető. A gya-

korlati életben az ember-gép kommunikációban gyakran a tervező az input

részeként közli, ezért ezt a továbbiakban a vonalrajzzal együtt adottnak

tekintjük.
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3.2.2. Térbeli struktúra

Adott D=(J,E,u,h) vonalrajzhoz és vele konzisztens L=(F1,F2,g) lapréteg

struktúrához megalkotjuk az S=(V,F,R,T ) térbeli struktúrát a természetes

vonalrajzokhoz hasonlóan a következő álĺıtások tükrében:

Álĺıtás 3.6. Legyen (s1,s2) ∈ E∗ él pontosan két lap vetületének, [fj]-

nek és [fk]-nak a határa. Továbbá ∃ vα és vβ ∈ V, hogy

(xα,yα) = u(s1), (xβ,yβ) = u(s2),

(vα,fj), (vα,fk), (vβ,fj), (vβ,fk) ∈ R

Álĺıtás 3.7. Legyen l olyan él, mint az előző álĺıtásban. ∃ vα az fk oldalán,

hogy

(vα,fk) ∈ R, (vα,fj) nem ∈ R, (vα,fj,δ) ∈ T,

δ=SZIG-MÖGÖTTE, ha l ćımkéje ,,+” vagy folytonos és nyilazott,

δ=SZIG-ELŐTTE, ha l ćımkéje ,,-” vagy szaggatott és nyilazott.

Álĺıtás 3.8. Legyen P a vonalrajz E -beli élei által határolt régiója, ekkor

∃ p ∈ P, hogy bármely g(P) szerint egymást követő fα és fα+1-hez léteznek

vα és vα+1, melyek (x,y) vetülete p, továbbá

(vα,fα), (vα+1,fα+1) ∈ R

(vα,vα+1,SZIG-ELŐTTE ) ∈ T.

Álĺıtás 3.9. Az előző álĺıtás feltételei szerint ∃ vα, vβ ∈ V,hogy

(xα,yα) = (xβ,yβ) = u(s),

(vα,fj), (vβ,fj+1) ∈ R

(vα,vβ,SZIG-ELŐTTE ) ∈ T.
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3.2.3. Értelmezhetőség poliéderes képtérként

Itt is a természetes vonalrajzoknál látottakhoz hasonlóan járunk el. Össze-

gyűjtjük a lineáris megszoŕıtásokat, azaz a csúcs-panel tartalmazásokat,

illetve a relat́ıv távolságokat léıró śıkegyenleteket, ı́gy adódik

Aw=0,

Bw>0,

ahol A |R|×(3m+n)-es, B pedig |T |×(3m+n)-es konstans mátrix,

w=t(z1..zna1b1c1..ambmcm). Ezután a második egyenletrendszer kis meg-

változtatásával lineáris programozási problémává redukáljuk a feladatot.

Az első részben kimondott tételek most is érvényesek, vagyis ha létezik a

fenti megszoŕıtásokat kieléǵıtő megoldás, a vonalrajz reprezentál poliéderes

képteret.
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3.3. Vonalrajzok algebrai struktúrája

A számı́tási módszer megalkotásában addig jutottunk az első két modulban,

hogy az adott vonalrajzot megćımkéztük és lineáris algebrai megszoŕıtások-

kal szükséges és elégséges feltételt adtunk a kép helyességének eldöntésére,

azaz hogy reprezentál-e poliéderes képteret. Ha az ábra korrektnek bi-

zonyult, a következő feladat a háromdimenziós struktúra meghatározása.

Egy vonalrajzhoz több különböző tárgy tartozhat, ebben a részben azt

vizsgáljuk, hány szabadsági fok marad a poliéderes képtér kiválasztásában.

3.3.1. Szabadsági fokok a tárgy meghatározására

Rendelkezésünkre áll a D helyesen megćımkézett vonalrajz és a vele kon-

zisztens S=(V,F,R,T ) térbeli struktúra. S egyértelmű, ha D természetes

kép, rejtett éleket mutató esetben pedig függ az F lap-réteg struktúrától.

Ebben a részben a kétféle ábrázolást́ıpust nem tárgyaljuk külön. Legyenek

a lineáris megszoŕıtásokat léıró egyenletek és egyenlőtlenségek

Aw = 0 (3.1)

Bw > 0 (3.2)

Bw > e (3.3)

(3.1)-nek és (3.2)-nek akkor és csak akkor van megoldása, ha (3.1)-nek és

(3.3)-nek van, és a megoldás létezése azt jelenti, hogy D korrekt. Tegyük fel,

hogy D helyes vonalrajz, azaz reprezentál poliéderes képteret. A kiemelt

tárgy azonban nincs egyértelműen meghatározva, végtelen sok különböző

képtér tartozik egy rajzhoz. Ha tetszőlegesen megadjuk az egyik pont z

koordinátáját vagy egy lap valamely paraméterét, továbbra is poliéderes

képtérhez juthatunk az ábra alapján. Mennyi értéket határozhatunk meg

tetszőlegesen, hogy a rajz utána is reprezentáljon háromdimenziós tárgyat?

Hány különböző képtér tartozhat egy vonalrajzhoz? Ezekre a kérdésekre

adunk itt választ.
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Tudjuk, hogy az egyenletrendszer megoldásainak száma és a lehetséges

képterek száma között bijekció áll fenn. Az ismeretlen vektor (n+3m)-

dimenziós w=t(z1..zna1b1c1...ambmcm), ahol n=|V | a csúcsok száma és

m=|F | a lapok száma. (3.1) és (3.2) által meghatározott lineáris rend-

szer megoldása tekinthető egy pontnak az (n+3m)-dimenziós euklideszi

térben. A (3.2)-beli egyenlőtlenségek féltereket határoznak meg, ezek met-

szete (n+3m)-dimenziós félteret definiál. A (3.1)-beli egyenlőségek meg-

szoŕıtják a megoldásokat egy (n+3m-1 )-dimenziós hiperśıkra. Mivel (3.1)

pontosan annyi független egyenlőséget tartalmaz, mint az A mátrix rangja,

az egyenletrendszer megoldásai egy (n+3m)-rank(A) dimenziós teret alkot-

nak, illetve ennyi lesz a szabadsági fokok száma. Ezt látjuk be prećızen a

folytatásban.

Jelölje ui az ismeretlenekből álló w vektor i -edik komponensét, ı́gy

ui=zi, ha 1 ≤ i ≤ n,

ui=aj, ha i=n+3j -2, 1 ≤ i ≤ m,

ui=bj, ha i=n+3j -1, 1 ≤ i ≤ m,

ui=cj, ha i=n+3j, 1 ≤ i ≤ m,

Továbbá legyen H={z1,..,zn,a1,b1,c1,..,am,bm,cm}= {u1,..,un+3m} az isme-

retleneket tartalmazó halmaz. Tegyük fel, hogy ei·w=di, ahol ei (n+3m)-

dimenziós egységsorvektor, di pedig tetszőleges konstans. Ha ui-nek tet-

szőleges értéket választva (3.1) még mindig megoldható, akkor (3.1) és

ei·w=di alkotta rendszernek bármely di-re van megoldása. Általánośıtva:

minden X⊂H részhalmazra az X -beli ismeretleneknek tetszőleges értéket

adva (3.1) még mindig megoldható akkor és csak akkor, ha (3.1) és

ei·w = di ∀ ui ∈ X

által meghatározott rendszernek van megoldása bármely di-re. Továbbá

{A} jelölje A mátrix sorvektorainak halmazát, ekkor rank({A})=rank(A).

Az alábbi jelöléseket használva definiálhatunk egy nemnegat́ıv ρH függvényt

H részhalmazain, hogy

ρH : 2H→ N
ρH(X ) = rank({A} ∪ { ei | ui ∈ X}) - rank({A}) ∀ X ⊂ H

27



Tétel 3.5. Szabadsági fokok tárgyválasztásnál

Legyen X⊂H. Ekkor ρH(X) a maximum számosságát jelöli annak az Y∈X

halmaznak, melynek minden értéket tetszőlegesen megválasztva még mindig

van megoldása (3.1)-nek.

A szabadsági fokok száma a tárgyválasztásnál: (n+3m)-rank(A)

Bizonýıtás: Ha megértjük, hogy a ρH függvény mit mutat meg, a tétel

nyilvánvaló válik. ρH(X ) értéke azt a különbséget adja meg, hogy meny-

nyivel csökken a szabadsági fokok száma, ha az X halmazba tartozó is-

meretleneknek tetszőleges értéket adunk. Vagyis megkapjuk azon isme-

retlenek maximális száma, melyek értéke tetszőlegesen megválasztható.

ρH(X ) adja meg az X halmaz szabadsági fokainak számát. Azt mondjuk,

hogy X független, ha |X |=ρH(X ). A maximális független halmazt bázisnak

nevezzük. Tehát adott bázis esetén (3.1) megoldásai már egyértelműek. ρH

függvény seǵıt minket az ismeretlenek közötti szabadsági fokok eloszlásában.

A csúcsok z koordinátáira és a lapokat léıró paraméterekre alkalmazva a

függvényt, a következőt kapjuk:

ρV (V ) = ρH(HF ) = ρH(H ) = n+3m-rank(A)
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3.3.2. Példák

Az alábbi természetes vonalrajz 6 számozott csúcsának térbeli megfelelőjét

jelölje rendre vα. A tárgyválasztásnal a szabadsági fokok száma 4, mert

tetszőlegesen megválaszthatunk 3 egy lapon fekvő csúcsot, ı́gy fixálva a

lapnak a śıkját, plusz még egy másik oldalon fekvő negyedik csúcs is szaba-

don megválasztható. Így például {v1,v2,v3,v4} csúcsok bázist alkot, ezeknek

értéket adva a csonkagúla alakja már egyértelműen meghatározott. Az alsó

formák azt illusztrálják, hogy 3 csúcsot lefixálva a 4. változtatásával hogyan

alakul, változik a poliéder formája. (b) ábrán v4 csúcs z koordinátájára

adunk különböző értékeket. Az alaplapot meghatározza a bázis többi 3

eleme, ı́gy az a kiemelt testek mindegyikénél párhuzamos marad. A (c)-

ben pedig v2 csúcs harmadik koordinátájának változtatása folytán kialakult

különböző csonkagúlákra láthatunk példákat.

16.ábra A tárgyválasztás szabadsági fokainak szemléltetése.
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Tekintsük az alábbi ábrát! Természetes vonalrajz lévén a nem látható

részekkel, azaz a hátoldallal most sem fogalkozunk. Számozzuk a csúcsokat

és a régiókat. Az ismeretlenek független halmazait keressük, azok közül is a

maximálisat. {a1,b1,c1,a2} elemei például függetlenek, mert f1 śıkját fixálja

az első három paraméter, ezzel a lapon fekvő csúcsok is meghatározottak.

f2-höz tartozó lap térbeli elhelyezésében ı́gy v1 és v5 ismerete miatt csak egy

szabadsági fok maradt, ami az emĺıtett két csúcsra illeszkedő egyenes körüli

forgatás jelenti. Ezt is fixálhatjuk a lapot léıró paraméterek közül egynek

értéket adva. Így ρH ({a1,b1,c1,a2})=4. Más részről például {a1,b1,a2,b2}
összefüggő. Az első két paraméter f1 felületi normálisát már meghatározza,

v1-v5 iránya adott, amivel pedig f2-nek párhuzamosnak kell lennie. Így

ρH({a1,b1,c1,a2})=3. Ezt a gondolatmenetet tovább folytatva azt kapjuk,

hogy {a1,b1,c1,a2,a3} bázis. Tehát a szabadsági fokok száma 5. Ez azt

jelenti, hogy ha z értékek lefixálásával akarjuk meghatározni a tárgyat,

mind az öt csúcs harmadik koordinátájára tetszőleges értéket adhatunk (a

ćımkézéshez hűen, azaz szem előtt tartva az élek konvexitását). Ez a rajz

azon tulajdonságából is szembetűnő lehet, hogy minden lap háromszög,

ı́gy két csúcs még nem határozza meg egyértelműen a harmadik helyzetét

a térben.

17.ábra A ćımkézett vonalrajz öt szabadsági fokkal rendelkezik.
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3.3.3. Matroidok

Legyen E egy véges halmaz, ρ pedig egy 2E-n értelmezett egészértékű

függvény. (E,ρ) párt matroidnak nevezzük, ha ∀ X,Y ⊆ E részhalmazokra

kieléǵıti a következő feltételeket (Welsh, 1976)

0 ≤ ρ(X ) ≤ |X |, (3.4a)

X ⊆ Y ⇒ ρ(X ) ≤ ρ(Y ), (3.4b)

ρ(X∪Y ) + ρ(X∩Y ) ≤ ρ(X ) + ρ(Y ). (3.4c)

A 3.3.1-ben definiált ρH függvény kieléǵıti a fenti feltételeket. Ez belátható

a tulajdonságok ellenőrzésével. Az ismeretlenek bármely X halmazára a

szabadsági fokok száma egy nemnegat́ıv egész szám, ami nem nagyobb X

abszolútértékénél, ı́gy (3.4a) teljesül. Ha X ⊆ Y, akkor Y szabadsági

fokainak száma vagy ugyanakkora mint X -nek, vagy nagyobb, azaz (3.4b)

is rendben van. Végül tekintsük azt, mennyi szabadsági fokunk marad az

X-Y halmazban, ha a változók értékei X-Y -on ḱıvül adottak. Egyik eset-

ben, ha Y -ban adottak az ismeretlenek, X-Y -ban csak ρH(X∪Y )-ρH(Y )

szabadsági fok maradhat. Másrészt, ha a változók értékei X∩Y -ban adot-

tak, akkor X-Y -ban a szabadsági fokok száma elérheti a ρ(X )-ρ(X∩Y )-t.

Kevesebb szabadsági fok marad X-Y -ban, ha a változók értékei rajta ḱıvül

adottak, ı́gy

ρH(X∪Y ) - ρH(Y ) ≤ ρ(X ) - ρ(X∩Y ).

Ezt átrendezve pont (3.4c)-t kapjuk, ezzel beláttuk mindhárom tulajdonság

teljesülését. Tehát (H,ρH),(HV ,ρH),(HF ,ρH) párok matroidok.

A továbbiakban a matroidok nevezetes tulajdonságait vizsgáljuk a szabad-

sági fokok jellemzésére. Közülük az egyik számunkra fontos a bázisokra

vonatkozik, hogy (E,ρ) matroid minden X bázisának számossága ugyanaz,

ρ(X )=ρ(E ). Valamint minden X ⊆ E részhalmazhoz egyértelműen létezik

egy maximális Y, hogy ρ(X )=ρ(Y ) és X ⊆ Y ⊆ E. Ezt az Y részhalmazt

az X lezártjának h́ıvjuk, Y = cl(X ). Tegyük fel, hogy X független és

ρ(X )<ρ(E ). Ekkor E -cl(X ) nem üres, és a lezárt defińıciójából következik,

hogy ρ(X∪{x}) = ρ(X )+1 bármely x ∈ E -cl(X). Ezért X ∪ {x} is

független. Azt látjuk, hogy független halmaz növelhető úgy, hogy a függet-

lenség nem sérül, mı́g bázis nem lesz.
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Ez a tulajdonság fontos a számı́tási bonyolultság szempontjából, hisz a

matroid bázisa ı́gy hatékonyan előálĺıtható. Kezdetben X üres halmaz,

melyhez hozzávesszük e ∈ E elemet, ha X∪{e} továbbra is független, ha

nem maradna az, akkor e-t eldobjuk, és ı́gy tovább, végig E elemein, mı́g

ρ(X ) = ρ(E ) egyenlőséget elérve bázist kapunk. Ez az úgynevezett mohó

algoritmus, mely matroidokra alkalmazható. (Edmonds, 1971.)

A mohó algoritmus minimális súlyú bázis keresésére is alkalmas. A súlyo-

zásra több variáció, próbálkozás is született. Például különböző szögekből

való megviláǵıtásból származó adatok vizsgálata háromszögeléssel, vagy

váltakozó amplitudójú lézer vet́ıtésekor a fényterjedési idő tanulmányozása.

3.3.4. Vonalrajzok négy szabadsági fokkal

Tétel 3.6. Alsó határ a szabadsági fokok számára

Legyen D ćımkézett vonalrajz, S pedig vele konzisztens térbeli struktúra. Ha

D és S poliéderes képteret reprezentál és S-nak legalább 2 lapja van, akkor

legalább 4 szabadsági fok létezik a poliéderes képtér meghatározásában.

Bizonýıtás: Legyen P olyan háromdimenziós pontokból álló halmaz, mely-

nek elemei a D és S által léırt poliéderes képtéret formálják, P
′

pedig az

alábbi affin tranformációval kapott (x
′
,y
′
,z
′
) térbeli pontok halmaza,

x
′

y
′

z
′

=


1 0 0

0 1 0

α β γ




x

y

z

+


0

0

δ


ahol α, β,δ ∈ R, γ ∈ R+, (x,y,z ) pedig P -beliek. Mivel a transzformáció

affin, az élek élekbe, lapok lapokba mennek át, ı́gy P
′

is poliéderes képtér.

Mivel az x és y koordináták nem változnak, P
′

ugyanúgy D vonalrajz-

hoz tartozik és térbeli struktúrája megegyezik S -el, illetve mivel a transz-

formáció mátrix determinánsa pozit́ıv, a térbeli iránýıtás sem változik. A

transzformáció négy paramétere egyértelműen meghatározható négy pont

kiválasztása esetén (P -ben meghatározunk 4 nem egyśıkú pontot, ennyi

biztosan létezik, hisz legalább két lapja van.) Összegezve: 4 z érték tetsző-

legesen megadható, ha rekonstruálni akarjuk a D és S -hez tartozó poliédert.
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Megjegyzés: Érdekes belegondolni, hogy amikor a transzformáció mátrix

determinánsa negat́ıv, γ<0, a generált P
′

poliéderes képtér iránýıtása el-

lentétesre fordul, az addig jobbrendszert alkotó vektorhármasok balrend-

szert formálnak. Ugyanazzal a vonalrajzzal konzisztens, csak a ćımkézés

változik, eddig folytonos ,,+” jelű él szaggatott ,,-” ćımkét kap, azaz kon-

vex látható völgyből rejtett konkáv gerinc lesz. Speciálisan ha α=β=0 és

γ=-1, akkor pont a tükörkép adódik a transzformáció után az x-y śıkra

nézve. Ha tekintünk egy ćımkézetlen rajzot, ahol a rejtett élek is folytonos

vonallal vannak ábrázolva, gyakran két értelmezés jelenik meg előttünk,

melyek közül az egyik pont ezzel a transzformációval kapható a másikból.

Ezt a jelenséget nevezzük Necker megford́ıtásnak (Gregory, 1971).

Beláttuk, hogy legalább négy szabadsági fok létezik helyes vonalrajzhoz

tartozó poliéderes képtér rekonstruálásában, a következő tétel egy fontos

tulajdonságot mond ki arról az esetről, amikor ez a szám pontosan 4.

Tétel 3.7. Kollineáris és koplanáris tulajdonság

Legyen D vonalrajz és S vele konzisztens térbeli struktúra, P(D,S) pedig

jelölje a reprezentált poliéderes képterek halmazát. Ha ρV =4, akkor X⊆V

csúcshalmaz kollineáris (koplanáris) egy P∈P(D,S)-ben, akkor bármely má-

sik P
′∈P(D,S)-ben is kollineárisak(koplanárisak).

A tétel bizonýıtása az előbb definiált transzformáció mátrix seǵıtségével

történik. Minimális, pontosan négy szabadsági fokkal rendelkező tárgyak

rekonstruálása hordozza a ,,legtöbb” egyértelműséget. Az axonometrikus

projekció szabadsági fokai is hasonlóképp számı́thatóak. Erre utaló heurisz-

tika ezt úgy mutatja be, hogy mátrixot alkot az egységvektorok arányait fel-

használva, és azzal együtt vizsgálja az A mátrix rangját. Lehetne mutatni

folyamatot a forma-feléṕıtés menetére speciális esetekben, de célszerűbb a

következő fejezetre lépni, ami a kombinatorikus struktúra bemutatásával

a gyakorlatban is jól alkalmazható módszert ḱınál a tárgy kiemelésére a

vonalrajzból.
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4. A MÓDSZER RUGALMASSÁ TÉTELE

Az eddigiekben az adott vonalrajzhoz az első modul jelölteket generált

térbeli értelmezésre, melyek helyessége a második modulban bemutatott

algebrai módszer alapján eldönthető. Ez az ı́télethozatal a képek kor-

rektségéről bár elméletileg helytálló, önmagbában véve azonban a gyakor-

latban nem alkalmazható. Az algebrai struktúra túl szigorú, hogy utánozza

a rugalmas emberi felfogást. Esetleges kis hibák miatt a humán értelmezés

szerint elfogadott vonalrajzokat helytelennek ı́télheti a módszer. A har-

madik modul célja tehát a túlszigorúság enyh́ıtése, az emberi felfogás ru-

galmasságának tulajdonságával felruházni az eddig megalkotott módszert.

4.1. Vonalrajzok kombinatorikus struktúrája

Először vizsgáljuk meg, hogy mi okozza a túlszigorúságot! Az első modul-

ban bemutatott ćımkézés toleráns a mennyiségi hibákkal szemben, hiszen

szimbolikus megközeĺıtésen alapul, de nem pontos. Az algebrai megköze-

ĺıtésben már adódhatnak nehézségek, a struktúra túlérzékeny a numerikus

hibákra. Előfordulhat, hogy nem is függetlenek a megkonstruált mátrix so-

rai. Ha összefüggőek, kis numerikus hibák is okozhatják a rangot. A lineáris

programozási feladat megoldása előtt ellenőrizni kell az öszefüggőséget. Ha

nem független, törölni kell a felesleges sorokat. Másrészt, ha független is

az egyenletrendszer, túl szigorú a digitalizálás miatt meghibásodható ada-

tokhoz. Célunk, hogy a módszer ne legyen érzékeny az elkerülhetetlen

hibákra.

Tekintsük a 18. ábrát a következő oldalon a fent emĺıtettek illusztrálására!
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18.ábra (a) érzékeny a csúcsok helyzetére, mı́g (b) nem az.

Az első rajzzal már találkoztunk a bevezetésben. Matematikailag helytelen

vonalrajz, hisz a meghosszab́ıtott élek egyenesei nem egy pontban metszik

egymást. Ennek ellenére kialakul bennünk egy csonkagúla képe. A második

ábrára tekintve egy piramis alakú poliéder képe elevenedik fel bennünk, ez

nem érzékeny a pontok helyzetére.

Arra a következtetésre jutunk, hogy először elég a lap-csúcs tartalmazás vi-

szonyokat vizsgálnunk. Adott a D ćımkézett vonalrajz és az S=(V,F,R,T )

térbeli struktúra. R halmaz (vα,fj) párjai azt ı́rják le, hogy vα csúcs eleme

az fj lapnak. S első három elemét I =(V,F,R) illeszkedés struktúrának

h́ıvjuk, ahol V a csúcsok, F a lapok halmaza. Mivel V∩F =∅ és R⊆V×F,

a struktúra tekinthető olyan páros gráfnak, melynek csúcsosztályai V és

F diszjunkt halmazok és éleit az illeszkedés párok határozzák meg. Alkal-

mazzuk a következő jelöléseket a csúcsok egy X⊆V részhalmazára:

F (X ) = {f | (v,f ) ∈ R, ha ∃ v ∈ X }
R(X ) = {(v,f ) | (v,f ) ∈ R és v ∈ X }

Hasonlóan értelmezhetjük X⊆F és X⊆R részhalmazokra is a hozzájuk tar-

tozó csúcsok, lapok és illeszkedéspárok halmazát. Mivel mindig az elején

tisztázzuk, hogy X mely halmaz része, nem lesz félreértés az ugyanolyan

jelölésekben és ı́gy rövidebb. Értelmezhetjük még az illeszkedés struktúrának

I
′
=(V

′
,F
′
,R
′
) részstruktúráját, ahol V

′⊆V,F
′⊆F és R

′⊆R∩(V
′×F ′). Így

rendre X⊆V által indukált részstruktúra (X,F (X ),R(X )), illetve Y⊆F

(V (Y ),Y,R(Y )) részstruktúrát indukálja. Továbbá jelöljék az A mátrix

w=t(z1..zna1b1c1...anbncn) megoldásai a következő lapok gyűjteményét:

P(w)={(x,y,z ) | ajx+bjy+z+cj=0 valamely fj ∈ F -re}.
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Az A mátrix és az I =(V,F,R) illeszkedés struktúra ugyanazt ı́rja le. Emi-

att vizsgálhatjuk a poliéderes képtér helyett a határoló śıkokat!

A megoldást jelentő w vektort elfajulónak nevezzük, ha létezik két lap,

melyek mindhárom paramétere megegyezik (azaz ∃ j, k, hogy aj=ak ∧
bj=bk ∧ cj=ck ). A megoldás nem elfajuló, ha nincs két különböző fj és fk,

melyek P(w) ugyanazon lapján lennének, azaz ∀ j<k -ra aj 6=ak ∨ bj 6=bk ∨
cj 6=ck. Elfajuló megoldás mindig létezik, például a csupa 0-ból álló vektor,

nem elfajuló megoldás azonban nem mindig található. Mivel a megoldás

komponensei a csúcsok z koordinátái és a lapokat léıró paraméterek és

ezeket a lap-csúcs tartalmazások egyenleteiből nyerjük, az elfajulóság az

ismert értékektől függ, vagyis az A mátrixot meghatározó (x1,y1),..,(xn,yn)

kétdimenziós pontok helyétől és az illeszkedés struktúrától. Fontos észre-

vennünk, hogy ha egy kép érzékeny a csúcsok helyzetére, abban az esetben

akkor és csak akkor létezik nem elfajuló megoldás, ha a pontok valami-

lyen speciális poźıcióban vannak. A fenti ábra példáit tekintve b esetben

található nem-elfajuló megoldás, mı́g a esetben csak akkor, ha az emĺıtett

három vonal metszi egymást.

Azt mondjuk, hogy az (x1,y1),..,(xn,yn) pontok generikus helyzetben van-

nak (jelölje:GH ), ha a 2n darab x1,y1,..,xn,yn ismeretlen algebrailag füg-

getlen a racionális test felett, azaz minden belőlük alkotott polinom akkor

és csak akkor 0, ha ∀ xi=yi=0, azaz A mátrix semelyik aldeterminánsa sem

0, azaz nincs speciális kapcsolat a csúcsok helyzetét tekintve. A defińıció

különböző oldalról való bemutatása azt viláǵıtja meg, hogy a nem elfajuló

megoldás létezése valóban I -től függ, a következő tulajdonság ı́gy már a

struktúrára magára vonatkozik. I =(V,F,R) akkor és csak akkor generiku-

san rekonstruálható (jelölje:GR), ha minden A-beli egyenlőségnek van nem

elfajuló megoldása, amikor a csúcsok GH -ben vannak. Ez akkor és csak

akkor teljesül, ha minden olyan képnek, melynek I illeszkedés struktúrája

és csúcsai GH -ben vannak, A mátrix megoldása olyan w vektor, melyre

a P(w)-beli śıkok páronként diszjunktak. Tehát GR struktúra esetén

a kép korrektsége nem függ kis numerikus hibáktól. Azonban jegyezzük

meg, hogy GR-ből nem következik az, hogy a vonalrajz poliéderes képteret

reprezentál, mert ahhoz nemcsak A egyenlőségeinek, hanem a B mátrixban

léırt relat́ıv viszonyoknak is teljesülniük kell. A defińıciók, tulajdonságok

tisztázása után következzenek az ide tartozó fő tételek:
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Tétel 4.1. A mátrix egyenlőségeinek lineáris függetlensége

Legyen D ćımkézett vonalrajz, aminek csúcsai GH, I=(V,F,R) hozzá tartozó

illeszkedés struktúra. A mátrix egyenlőségei akkor és csak akkor lineárisan

függetlenek, ha minden nemüres X⊆R részhalmazra teljesül, hogy

|V (X )|+3|F (X )|≥|X |+3 (4.1)

Tétel 4.2. Generikus rekonstruálhatóság megállaṕıtása

Minden I=(V,F,R) illeszkedés struktúrára az alábbi álĺıtások ekvivalensek:

1. I generikusan rekonstruálható.

2. ∀ X⊆F-re (ha |X|≥2) |V (X )|+3|X | ≥ |R(X )|+4 (4.2)

3. ∀ X⊆R-re (ha |F (X )|≥2) |V (X )|+3|F (X )| ≥ |X |+4 (4.3)

Következmény: Legyen D ćımkézett vonalrajz és I hozzá tartozó illesz-

kedés struktúra. Ha a D-beil csúcsok generikus helyzetűek és I generikusan

rekonstruálható, akkor az A-beli egyenlőségek lineárisan függetlenek.

Tekintsük újra a 18. ábrát és alkalmazzuk rá a tétel álĺıtásait!

Az a esetben természetes vonalrajznak tekintve |V |=6 a csúcsok száma,

|F |=4 lap van, és mivel 3 négyszöglap és 1 háromszög látható, ı́gy az il-

leszkedéspárok száma |R|=3×4+1×3=15. Így |V |+3|F |=6+3×4=18 <

19=|R|+4, azaz generikus poźıcióban nem rekonstruál poliéderes képteret a

vonalrajz, kell valami speciális összefüggésnek lennie a csúcsok helyzetében.

Megemĺıtendő, hogy bár a Tétel 4.1. álĺıtása teljesül és A lineárisan függet-

len, ebből még nem következik a poliéderes képtér rekonstruálása. Ha re-

jtett éleket is mutató vonalrajznak tekintjük, ahol a hátlap egy háromszög,

az egyenlőtlenség iránya nem fordul, hisz mindkét oldal hárommal nő, ı́gy

I akkor sem lesz generikusan rekonstruálható.

A b esetben |V |=4, |F |=3 és |R|=3×3=9, behelyetteśıtve 4+3×3=13=9+4,

azaz teljesül az egyenlőtlenség, hiszen az egyenlőség is megengedett, valamint

bármely kételemű részhalmazra feĺırva szintén teljesül a feltétel, tehát ge-

nerikusan rekonstruálható a vonalrajzhoz tartozó illeszkedés struktúra.
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A tétel álĺıtásainak ellenőrzése időigény szempontjából eredeti formájában

nem praktikus, mivel minden Y⊂F részhalmazra el kell végezni a számolást,

ez pedig exponenciális O(2m) rendben, ahol m=|F |. A modul végén be-

mutatásra kerül egy hatékony algoritmus, mely időigénye O(2|R|) helyett

O(|R|2).

4.2. A fő tételek bizonýıtása

A Tétel 4.2-t először Sugihara mondta ki és bizonýıtotta hátomreguláris,

majd konvex testek speciális esetére (1979, 1984). Az itt bemutatott bi-

zonýıtás Whiteley nevéhez kötődik (1988), már az általános esetet tárgyalja.

Legyenek M ={1,2,..,p} és N ={1,2,..,q} rendre az első p és q természetes

számból álló halmazok és W⊆M×N. Jelölje G=(M,N,W ) azt a páros

gráf ot, melynek baloldali csúcshalmaza M, jobboldali N, W pedig az élek

halmaza. Valamely M
′⊆M részhalmazbeli csúcsok szomszédainak hal-

mazát jelölje N (M
′
) = {j | (i,j ) ∈ W valamely i ∈ M

′
-re}. Ekkor az

(M
′
,N (M

′
),W∩(N (M

′
))) hármas G-nekM

′
által indukált páros részgráfja.

Párośıtásnak nevezzük W
′⊂W részhalmazt, ha a benne szereplő élek vég-

pontjai diszjunktak, és ez akkor teljes, ha minden M -beli csúcsnak van

párja.

Legyen G=(M,N,W ) páros gráf p bal és q jobb oldali csúccsal. Jelölje

X azt p×q-as mátrixot, melynek elemei xij ismeretlenek (1≤i≤p,1≤j≤q).

Definálunk egy szintén p×q-as Θ(G,X ) mátrixot, elemei legyenek θij =

xij,ha (i,j ∈ W ), különben 0.

A következő álĺıtás jól ismert tétel:

Álĺıtás 4.1. Legyen G=(M,N,W ) páros gráf. BármelyM
′⊆M részhalmazára

az alábbiak ekvivalensek:

1. M
′
-höz található teljes párośıtás.

2. Bármely Z⊆M ′
részhalmazra teljesül, hogy |Z | ≤ |N (Z )|.

3. Θ(G,X ) M
′
-höz tartozó sorai lineárisan függetlenek.

Hall bizonýıtotta az ekvivalenciát (1) és (2) között 1935-ben, Edmonds

(1967) és Mirsky és Perfect pedig (1) és (3) közötti ekvivalenciát látták be.

38



G=(M,N,W ) páros gráfhoz és X p×q-as mátrixhoz tekintsük a következő

lineáris egyenletrendszert

Θ(G,X )u=0, (4.4)

ahol u q-dimenziós ismeretlenekből álló vektor. Az egyenlőség bármely u1

és u2 megoldására αu1+βu2 is megoldása (4.4)-nek. Azaz a megoldások

egy q-rankΘ(G,X ) dimenziós lineáris teret alkotnak, amit a Θ(G,X ) mag-

jának nevezünk, dimenziójá pedig a nullitás. Ha a nullitás k -val egyenlő,

az azt jelenti, hogy az u vektor q entitásából kiválasztható k darab úgy,

hogy azok lineáris kombinációival kifejezhető a megoldásvektornak a többi

q-k ismeretlen eleme, vagyis N -nek ehhez a k elemhez tartozó részhalmaz

kifesźıti a magot.

Álĺıtás 4.2. G=(M,N,W ) páros gráfra és k∈N-re az alábbi két álĺıtás

ekvivalens:

1. |M | = |N |-k és minden k elemű ∅ 6= M
′ ⊆ M részhalmazra

|M ′| ≤ |N (M
′
)|-k

2. Θ(G,X ) nullitása k és minden k elemű N
′ ⊆ N részhalmazra

N
′

kifesźıti Θ(G,X ) magját.

Bizonýıtás: (1)⇒(2) Tegyük fel, hogy (1) igaz, azaz |M |=|N |-k és mivel

|M ′|≤|N (M
′
)| ∀M ′⊆M -re, ı́gy Álĺıtás 4.1. miatt Θ(G,X ) sorai lineárisan

függetlenek. Így Θ(G,X ) nullitása |N | - rank(Θ(G,X )) = |N | - |M | = k.

Továbbá N minden k elemű N
′
={j1,j2,..,jk} részhalmazához deifniáljunk

G∗=(M∗,N∗,W ∗) páros gráfot úgy, hogy G-hez k új bal csúcsot adunk

(p+i, ahol i=1,..,k és p=|M |) és hozzájuk tartozó k új élet adunk (ezek

rendre (p+i,ji), i=1,..,k). Így G∗ páros gráfot az alábbiak ı́rják le:

M∗=M∪{p+1,..,p+k},
N∗=N,

W ∗=W∪{(p+1,j1),..,(p+k,jk)}.

Ekkor |M∗|=|N∗| és továbbra is |M′ |≤|N∗(M
′
)| ∀M′⊆M∗ részhalmazra.

Tehát az Álĺıtás 4.1. miatt Θ(G∗,X∗) sorai lineárisan függetlenek, ahol X∗

p+k×p+k -as ismeretlenekből álló mátrix.
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Mivel a k darab hozzáadott új bal csúcshoz tartozó sorok csak ott vesznek

fel nem nulla értéket, mely oszlopok N
′
-höz tartoznak, ı́gy N

′
kifesźıti a

magot.

(2)⇒(1) Most tegyük fel, hogy a második álĺıtás igaz. Indirekt módon bi-

zonýıtunk. Tegyük fel, hogy ∃ ∅6=M ′⊆M,hogy |M ′ |>|N (M
′
)|-k, legyen

M
′

a minimális ilyen tulajdonságú halmaz. Ekkor |M ′ |=|N (M
′
)|-(k -l)

valamely l>0-ra. |M ′ | minimálissága miatt bármely nem üres Z⊂M ′
-re

|Z | ≤ |N (Z )|-k ≤ |N (Z )|-(k -l). A bizonýıtás előző része szerint Θ(G
′
,X
′
)

nullitása k -l, ahol G
′

részgráfja G-nek, X
′

pedig M
′
-höz tartozó sorai és

N (M
′
) oszlopai által meghatározott részmátrixa X -nek. Tehát N (M

′
)

kifesźıti Θ(G
′
,X
′
) magját, ami k -l dimenziós. Mivel Θ(G

′
,X
′
) részgráfja

Θ(G,X )-nek, N (M
′
) legfeljebb (k -l)-dimenziós résztere Θ(G,X ) magjának.

Habár N (M
′
)-nek legalább k-l+1 eleme van. Így N bármely N (M

′
)-t tar-

talmazó k -elemű részhalmaza legfeljebb (k -1)-dimenziós részterét fesźıtheti

ki Θ(G,X ) magjának, ez pedig ellentmond a feltevésünknek.

Azt mondjuk, hogy egy páros gráf k+1 fokú, ha minden bal csúcsából pon-

tosan k+1 jobb oldali csúcsba vezet él. Legyen G=(M,N,W ) páros gráf k+1

fokú, ahol M az első p, N pedig az első q természetes számból álló rendezett

halmaz. Definiáljuk (i,j )∈W élekhez sign(i,j )=(−1)l−1, ha a jobb oldali

j∈N csúcs a bal oldali i∈M csúcshoz tartozó l -edik elem. Legyen Y olyan

k×q-as mátrix, melynek k. sorában minden elem 1 (yk1=yk2=..=ykq=1), a

többi yij pedig diszjunkt változók. Továbbá minden (i,j )∈W élre legyen

Y (i/j ) k×k -as mátrix, melyet az N ({i})-hez tartozó jobb csúcsok Y -beli

oszlopai alkotnak, kivétel j. csúcshoz tartozó oszlop. Végül definiáljuk a

Φ(G,Y ) p×q-as mátrixot, melynek elemei

φij=sign(i,j )det(Y (i/j )) ha (i,j )∈W,

φij=0 különben.

Álĺıtás 4.3. Legyen G=(M,N,W ) k+1 fokú páros gráf, melyre |M |=p és

|N |=q, Y pedig k×q-as mátrix, melynek utolsó sora csupa egyes, a többi

eleme pedig változó entitás. Bármely M
′⊆M részhalmazra az alábbi két

álĺıtás ekvivalens.
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1. Minden ∅ 6= Z ⊆ M
′
-re teljesül |Z | ≤ |N (Z )|-k.

2. Φ(G,Y ) M
′
-höz tartozó sorai lineárisan függetlenek.

Bizonýıtás vázlat: Mivel mindkét álĺıtás csak az indukált részgráfoktól

függ, elég M
′
-t vizsgálni, ı́gy a továbbiakban az általánosság megszoŕıtása

nélkül tekinthetjük p-t a páros gráf k+1 fokúsága miatt p=

(
q

k + 1

)
-nek.

A bizonýıtás menete az imént definiált mátrixok alkalmas használatával és

egy k×|N (M
′
)|-es U mátrix seǵıtségül vételével történik, az utóbbi a bázist

tartalmazza plusz utolsó sora csupa egyesekből áll. A Cramer-szabály

alkalmazásával belátható a függetlenség. A
∑

jylj(−1)j−1det(Y (i/j ))=0

összefüggés használata elvezet minket a ford́ıtott irány megmutatásához.

Legyen I =(V,F,R) illeszkedés struktúra. R (vα,fj) elemei azt ı́rják le,

hogy α-adik csúcs eleme a j -edik lapnak. Ha az fj lapnak pontosan három

csúcsa van (|V(fj)|=3), a közös śık nem jelent alapvető megszoŕıtást a

csúcsok értékeire, hiszen bármely három csúcs meghatároz egy śıkot. Ám

ha már ennél több, például négy csúcs eleme fj lapnak, az megköveteli a

csúcsok egyśıkúságát a térben. Ezt az oda-vissza értelmezett megszoŕıtást

a következő módon fejezhetjük ki:∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
x1 x2 x3 x4

y1 y2 y3 y4

1 1 1 1

z1 z2 z3 z4

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
=0,

ebből következik a kifejtési szabályt alkalmazva∣∣∣∣∣∣∣∣
x2 x3 x4

y2 y3 y4

1 1 1

∣∣∣∣∣∣∣∣ z1-
∣∣∣∣∣∣∣∣
x1 x3 x4

y1 y3 y4

1 1 1

∣∣∣∣∣∣∣∣ z2+
∣∣∣∣∣∣∣∣
x1 x2 x4

y1 y2 y4

1 1 1

∣∣∣∣∣∣∣∣ z3-
∣∣∣∣∣∣∣∣
x1 x2 x3

y1 y2 y3

1 1 1

∣∣∣∣∣∣∣∣ z4=0

A fenti megszoŕıtást szem előtt tartva minden I =(V,F,R) illeszkedés struk-

túrához definálunk egy G(I ) négyfokú páros gráfot, melynek jobb csúcsai

V elemei, bal csúcsai pedig a fenti egyenlőség által léırt négy egyśıkú csúcs

halmazaihoz tartoznak. Így kapjuk G(I )=(∪Mj,V,∪Wj), ahol minden 3+l

csúcsot tartalmazó fj lapra
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Mj = {tj1,..,tjl},
Wj = {(tji,v1),(tji,v2),..,(tji,v3+i) | i=1,.,l},

valamint azokra a lapokra, melyek 4 csúcsnál kevesebbet tartalmaznak,

ezek a halmazok üresek. Ekkor a G(I )-beli bal csúcsokhoz tartozó fenti de-

terminánst kifejtő egyenlőségek együtthatói a következő Φ(G(I ),Y ) mátrix

megfelelő sorának értéke, ahol

Y =


x1 x2 ... xn

y1 y2 ... yn

1 1 ... 1

 (4.5)

Álĺıtás 4.4. Legyen D ćımkézett vonalrajzhoz adott I =(V,F,R) illeszkedés

struktúra és G(I )=(M,N,W ) négyfokú páros gráf, Y pedig (4.5) formájú

3×n-es mátrix. Ha a csúcsok generikus helyzetűek, akkor az alábbi négy

álĺıtás elvivalens.

1. A mátrix sorai lineárisan függetlenek.

2. ∀ ∅ 6= R
′ ⊆ R részhalmazra |R′| ≤ |V (R

′
)| + 3|F (R

′
)| -3

3. Φ(G(I ),Y ) sorai lineárisan függetlenek.

4. ∀ ∅ 6= M
′ ⊆ M részhalmazra |M ′ | ≤ |N (M

′
)| -3

Generikus szabadsági fokok

Az algebrai struktúrát vizsgáló részben definiáltuk ρH és ρV függvényeket

a szabadsági fok megállaṕıtására, ebben a térbeli struktúra által kifejezett

lineáris megszoŕıtásokat léıró mátrixok rangja volt seǵıtségünkre. Ha a

csúcsok generikus helyzetűek, a függvény értéke meghatározható az illesz-

kedés struktúrából, ı́gy a szabadsági fokok eloszlásának jellemzésére hasz-

nálhatjuk a vonalrajzok kombinatorikus struktúráját.

Tétel 4.3. (V,ρV ) matroid kombinatorikus jellemzése

Tegyük fel, hogy a D ćımkézet vonalrajz csúcsai generikus helyzetűek és

az illeszkedés struktúra generikusan rekonstruálható. Ekkor Y⊂V akkor és

csak akkor független részhalmaza a (V,ρV ) matroidnak, ha

|V (X )| + |F (X )| ≥ |X | + |V (X )∩Y | ∀X⊂R

42



Túlszigorúság megszűntetése

D vonalrajz és S=(V,F,R,T) térbeli struktúra 

                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

I=(V,F,R) struktúra 

generikusan rekonstruálható? 

Van megoldása A és B 

együtthatómátrixokkal 

definiált rendszernek? 

Maximális generikusan 

rekonstruálható I* 

részstruktúra keresése 

Van megoldása (4.6)-nek? 

D nem helyes(E2) 

 

[Ide írhatja be a 

dokumentumból 

idézett szöveget 

vagy egy érdekes 

kérdés 

összefoglalását. A 

szövegdoboz a 

dokumentum 

tetszőleges pontján 

elhelyezhető, és 

formázását a 

Szövegdoboz-

eszközök lapon 

adhatja meg.] 

● ● ● 

 

D helyes (E1) 

[Ide írhatja be 

a 

dokumentumb

ól idézett 

szöveget vagy 

egy érdekes 

kérdés 

összefoglalásá

t. A 

szövegdoboz a 

dokumentum 

tetszőleges 

pontján 

elhelyezhető, 

és formázását 

a 

Szövegdoboz-

eszközök 

lapon adhatja 

meg.] 

● ● ● 

 

D nem helyes(E3) 

[Ide írhatja be a 

dokumentumból 

idézett szöveget 

vagy egy érdekes 

kérdés 

összefoglalását. A 

szövegdoboz a 

dokumentum 

tetszőleges pontján 

elhelyezhető, és 

formázását a 

Szövegdoboz-

eszközök lapon 

adhatja meg.] 

● ● ● 

 

Próbál csúcsok helyzetéből 

adódó hibákat javítani 

Lehetséges ez a javítás? 

D nem helyes(E4) 

 

[Ide írhatja be a 

dokumentumból 

idézett szöveget vagy 

egy érdekes kérdés 

összefoglalását. A 

szövegdoboz a 

dokumentum 

tetszőleges pontján 

elhelyezhető, és 

formázását a 

Megengedhetőek ezek a hibák? 

D  nem helyes(E6) 

 

 

 

 

[Ide írhatja be a 

dokumentumból 

D   helyes(E5) 

 

[Ide írhatja be a 

dokumentumból 

idézett szöveget 

vagy egy érdekes 

kérdés 

összefoglalását. A 
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Foglalkozzunk az előző oldal folyamatábrájával! Adott D vonalrajz a śıkon,

megćımkézzük az első modulban bemutatott módszer szerint és megkonst-

ruáljuk az S=(V,F,R,T ) térbeli struktúrát, amelyet a csúcsok, a lapok, a

csúcs-lap tartalmazásokat és csúcs-csúcs/lap relat́ıv viszonyokat léıró hal-

mazok négyese alkot. A kombinatorikus jellemzésnél bemutatott tételeket

felhasználva az I =(V,F,R) illeszkedés struktúráról eldönthető, hogy rekonst-

ruálható-e generikus értelemben. Ennek megállaṕıtására irányul a folya-

mat első kérdése. Ha I generikusan rekonstruálható, akkor a vonalrajz

helyességét nem befolyásolják a csúcsok elhelyezkedésének esetleges kis

hibái, mert a csúcsok között poźıciójukat tekintve nincs speciális viszony.

Tehát ha az első kérdésre igen választ kapunk, akkor a térbeli lapok śıkjai

degenerációmentesen értelmezhetőek. Így a következő lépésben a lap-csúcs

tartalmazásokat összegyűjtő A mátrix és a relat́ıv viszonyokat léıró B mátrix

együttes rendszerére keresünk megoldást lineáris programozási eszközökkel.

Annak létezésére kapott válasz megmutatja D vonalrajz helyességét. Tehát

generikusan rekonstruálható illeszkedés struktúra esetén az algebrai meg-

szoŕıtások alkalmazása nem hordozza magában a túlszigorúság veszélyét.

Ezzel még a vonalrajzok gyakorlati értelemben vett korrektségének eldöntése

csak részben megoldott. Ha az I illeszkedés struktúra generikusan nem

rekonstruálható, csak akkor értelmezhető konzisztens képtér, ha a rajzon

a csúcsok speciális helyzetűek, azaz a pontok poźıciójukat tekintve nem

függetlenek. Célunk a csúcsok esteleges helyzeti hibáinak automatikus

jav́ıtása a köztük fennálló összefüggés alapján.

Ha I =(V,F,R) illeszkedés struktúra nem generikusan rekonstruálható, akkor

valamely X⊆F részhalmazok sértik a (4.2)-beli egyenlőtlenséget. Ha elkez-

dünk törölni R-beli elemeket, egyszer csak teljesülni fog az egyenlőtlenség.

Található olyan maximális R∗⊂R halmaz, ami által generált I∗=(I,F,R∗)

részstruktúra generikusan rekonstruálható (ennek megtalálására külön mód-

szert fogunk bemutatni). Legyen

A(R∗)w=0 (4.6)

az A mátrix R∗-hez tartozó soraiból álló egyenlőségrendszer. Mivel I∗

generikusan rekonstruálható, találhatunk nem-elfajuló w∗ megoldást (4.6)-

re és értelmezhetjük a P(w∗) paneleket a térben.
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Jegyezzük meg, hogy a kiemelt śıkok metszeteinek projekciói láthatóak a D

vonalrajzon. V (R-R∗)-beli csúcsok is az eredeti I illeszkedés struktúra ele-

mei, ı́gy helyes térbeli poźıciójuk a kiemelt śıkok valamelyikén van, amiket

a képśıkra vet́ıtve megkapjuk a korrekt vonalrajzbeli helyüket is.

4.3. Csúcsok helyzetének jav́ıtása

Input: ćımkézett D vonalrajz és I =(V,F,R) illeszkedés struktúra

Output: Helyes vonalrajz

Lépések:

1. Maximális R∗⊆R részhalmaz keresése, melyre I∗=(I,F,R∗) generiku-

san rekonstruálható.

2. A (4.6) és B közös rendszerére w∗ megoldás keresése.

3. A V (R-R∗)-beli csúcsok helyes térbeli helyzetének megkeresése, mint

P(w∗)-beli śıkok metszetei.

4. A korrekt poźıciók képśıkra vet́ıtése.

5. Megvizsgálni, hogy a jav́ıtott kép megfelel-e a ćımkézési szabályoknak.

6. A csúcsok jav́ıtott helyzetére generálni a relat́ıv távolságokat tartal-

mazó B mátrixot. Ha w∗ kiléǵıti az egyenlőtlenségeket, a kép helyes.

Ha 2., 5. és 6. lépés nem valóśıtató meg vagy nincs megoldás, akkor a

módszer megáll, hibaüzenettel tér vissza. A félreértés elkerülése végett még

megjegyezhetjük a 3. lépés kiegésźıtéseként, hogy mindig a legközelebbi

helyes poźıcióra jav́ıtunk.

Tekintsük a következő oldalon látható 19.ábrát ! Megfigyeltük, hogy az (a)

rajzhoz tartozó I =(V,F,R) illeszkedés struktúra nem generikusan rekonst-

ruálható. Legyen v csúcs az f1, f2 és f3 lapnak is eleme és válasszuk

R∗=R-{(v,f3)}-t. Ez azt jelenti, hogy eltekintünk attól a megszoŕıtástól,

hogy v csúcs eleme az f3 lapnak, az ı́gy jav́ıtott kép látható a b és c részen.
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Példa csúcs helyzetének jav́ıtására

19.ábra Input → jav́ıtott vonalrajz.

Ćımkézett vonalrajzok osztályozása

20.ábra 3. Draper (1978), 5. Huffman (1971), 6. Penrose és Penrose

(1958).
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4.4. Generikus rekonstruálhatóság algoritmikus

szemszögből

A harmadik modulban a főszerep a generikus rekonstruálhatóság köré épül.

A bemutatott számolási folyamat alkalmas a képek helyességének rugal-

mas meǵıtélésére, de idő bonyolultságát tekintve nem hatékony. Ebben a

részben bemutatunk egy algoritmust, melyet felhasználva nem kell R min-

den részhalmazát végigvizsgálni az illeszkedés struktúra maximális gene-

rikusan rekonstruálható részstruktúrájának megtalálásához. Az első poli-

nomiális időigényű módszert a GR ellenőrzésére Sugihara mutatta be 1979-

ben. A problémát redukálta teljes párośıtás keresésére páros gráfban, rendje

O(|R3.5|). Ezután 1985-ben Imai bemutatta O(|R2|) időigényű algorit-

musát a maximális GR részstruktúra megtalálására. A következőkben az

utóbbival foglalkozunk, ı́gy hatékonnyá téve a túlszigorúság megszünteté-

sének jellemzésére feĺırt folyamatot.

4.4.1. Hálózati folyamok

A folyamok elméletét használja fel az algoritmus, ezt ismertnek tekintjük, a

jól érthetőség érdekében bevezetésként pár jelölést tisztázunk. Hálózatnak

nevezzük a Q=(NQ,WQ,cQ) hármast, ahol NQ a csúcsok véges halmaza,

WQ⊂NQ×NQ az élek halmaza, cQ:WQ→R+ pedig az élekhez rendelt ka-

pacitás. Az e ∈ WQ éleken értelmezett g függvényt folyamnak h́ıvjuk, ha

0 ≤ g(e) ≤ cQ(e) (∀e ∈ WQ)

Az NQ-beli u csúcsokra jelölje W+(u) a csúcsból induló, W−(u) pedig a

csúcsba érkező élek kapacitásainak összegét. Így a WQ-n értelmezett g

függvényhez a csúcsokra definiáljuk a

∂g(u) =
∑

W+(u)

g(e) -
∑

W−(u)

g(e).

Tekintsünk ezután olyan hálózatokat, ahol egy t nyelő (∂g(t)=0) van.Ekkor

egy p=(u0,e1,u1,..,un) úton (un=t) megengedhető folyamra legyen ∆(ei)
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= cQ(ei)-g(ei), ha ei pozit́ıv (azaz ei=(ui−1,ui)), illetve ∆(ei)=g(ei), ha

ei negat́ıv, (azaz ei=(ui,ui−1)). A megengedhető g folyamot ∆(gp) =

min∆(ei)-vel növelve (illetve ha minimális ei negat́ıv, akkor annyival csök-

kentve) is megengedhető folyamot kapunk. A g folyam növelésére úgyne-

vezett G(Q,g) = (NG,WG) segédgráfot használhatunk seǵıtségül, melynek

csúcsai megegyeznek NQ-val és

WG = {e | e ∈ WQ és g(e)< cQ(e)} ∪ {er | e ∈ WQ és g(e)>0}.

A segédgráf csúcsainak iránýıtásást megford́ıtva (ennek jele er), ha létezik

0-nál nagyobb út t-ből u-ba, akkor növelhető a folyam.

Ezeket a jelöléseket felhasználva I =(V,F,R) illeszkedés struktúrához te-

kintsük a QI = (NI ,WI ,cI) hálózatot t nyelővel és

NI = V ∪ F ∪ R ∪ {t},
WI = {(r,v), (r,f ) | r=(v,f ) ∈ R} ∪ {(v,t) | v ∈ V } ∪ {(f,t) | f ∈ F},
cI(e) = ∞, ha e=(r,v) vagy e=(r,f ) (r=(v,f ) ∈ R),

cI(e) = 1, ha e=(v,t) (v ∈ V ),

cI(e) = 3, ha e=(f,t) (f ∈ F ).

Tehát R csúcsai, mint a hálózat forrásai, V ∪ F -re ∂g(v) = ∂g(f ) =

0 és ∂g(t) ≤ 0. A követekező álĺıtás a Ford- Fulkerson tétel egyenes

következménye:

Álĺıtás 4.5. Bármely R-en értelmezett nem negat́ıv h vektorra és g fo-

lyamra az Q(I ) hálózaton, ∂g |R = h akkor és csak akkor, ha bármely X⊂R

részhalmazra

h(X ) ≤ 3|F (X )|+|V (X )|.

Tétel 4.4. Legyen I=(V,F,R) illeszkedés struktúra és X⊆R. Tegyük fel,

hogy (V,F,X) generikusan rekonstruálható. Ekkor bármely r ∈ R-X-re a

következő három álĺıtás ekvivalens:

1. (V,F,X∪{r}) generikusan rekonstruálható.

2. Bármely olyan Y, melyre r ∈ Y ⊆X ∪ {r} és |F(Y)| ≥ 2 teljesül, arra

igaz |Y|+4≤|V(Y)|+3F(Y)| összefügés.

3. Bármely x ∈ X, melyre |F({x,r})| = 2, a Q(I)=(NI ,WI ,cI) hálózaton

értelmezett g folyamra ∂g|R=χX+χx+4χr.
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4.4.2. Maximális generikusan rekonstruálható részhalmaz keresése

Input: I =(V,F,R) illeszkedés struktúra.

Output: I maximális generikusan rekonstruálható részhalmaza.

Lépések:

1. Legyen X =∅ és Y =R és g nullfolyam Q(I )-n.

2. Válasszunk ki egy Y -beli r elemet, majd töröljük, amı́g Y nem üres.

(a) Keressünk olyan h folyamot, melyre h = g + g
′

és ∂g
′|R=4χr. Ha

ilyen y nem létezik, ugrás 2. lépésre!

(b) Q(I ) hálózaton h folyamra keressük meg a növelhető csúcsok Z

halmazát.

(c) Ha {x | x ∈ X és |F ({x,r})|=2} ⊆ Z, akkor adjuk r -t X -hez és

növeljük a g folyamot, hogy ∂g |R=χX∪{r}

3. Eredmény (V,F,X )

Mivel a második lépés mindhárom része O(|R|) időt vesz igénybe, és össze-

sen |R|-szer hajtjuk végre, illetve az első lépés O(|R|), a harmadik lépés

O(1) idejű, ı́gy összesen O(|R2|)-es az időbonyolultsága a módszernek.
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5. A TÁRGY FORMÁJÁNAK

EGYÉRTELMŰ MEGHATÁROZÁSA

Az eddig megalkotott módszer arra alkalmas, hogy a vonalrajzokból kinyer-

je háromdimenziós testek struktúráját. Ez egy minőségi struktúra, mivel

azt tudja, hogy mely lapoknak vannak közös élei, de azt nem, hogy mekkora

azok hajlásszöge. Így egy vonalrajzhoz végtelen sok háromdimenziós test

rekonstruálható. A negyedik modul egyértelműśıti a módszer által felḱınált

tárgyat, kiválasztja a lehetséges esetek közül azt, ami a legjobban konzisztens

a rajzból kiolvasott információkkal.

5.1. Tárgyválasztás pontosan rajzolt képek esetén

Először tekintsük azt az esetet, amikor a rendelkezésünkre alló adatok

pontosak! Ilyenkor a lehetséges testek halmaza megegyezik az algebrai

megszoŕıtásokat léıró egyenletek megoldásainak halmazával. Emiatt a ki-

tüntetett tárgy kiválasztása megegyezik a rendszer szabadsági fokainak

megszüntetésével, amit a (H,ρH) matroid ı́r le.

Az ismeretleneket tartalmazó H
′
={z1,..,zn,a1,b1,c1,..,an,bn,cn} egy részhal-

maza akkor és csak akkor határozza meg a megoldást, ha maximálisan

független, tehát bázis és nem sérti a B mátrix egyenlőtlenségrendszerét.

Az első stratégia szerint a módszer feléṕıti az egyenlőségrendszert, megha-

tározza a bázist, majd mutatja a felhasználónak, hogy mely változóknak

adjon értéket, amiből már egyértelműen fel tudja éṕıteni a háromdimenziós

poliédert. A bázis meghatározására az I =(V,F,R) maximális GR részstruk-

túrája szerint |V |+3|F |-|R| darab független változó értékének a meghatá-

rozása szükséges, melyek mohó algoritmussal összegyűjthetőek.

A második stratégia során nem egyszerre határozza meg a felhasználó a

bázis értékeit, hanem lépésenként útmutatást nyújt neki a program.

Következetesen mutatja, mely értékeket határozhatja meg a felhasználó,

hogy minden lépésben független maradjon az előzőektől. Például ha z

koordinátákat rögźıt a felhasználó, minden lépés után megkülönböztetett

jelzést kapnak a következő halmaz elemei:
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T (Y ) = {v | v ∈ V-Y, ρV (Y ) < ρV (Y∪{v})}.

Üres halmazból kiindulva lépésenként kommunikál a módszer a felhaszná-

lóval, mı́g a tárgy alakja egyértelműen definiálttá nem válik.

5.2. Tárgyválasztás közeĺıtőleg pontos képeknél

A gyakorlati életben gyakran kap a szerkezet kézi rajzot inputként, vagy

bármely olyan vonalrajzot, mely nyers, pontossága csak közeĺıtőleges. Ezek

hatékony feldolgozásához vizsgáljuk meg az axonometrikus vet́ıtés tulaj-

donságait!

21.ábra Az axonometrikus vet́ıtés.

Ahogy a 21. ábrán is látható, a képtérben található három, egymásra

kölcsönösen merőleges egységvektor adja az axonometrikus vet́ıtés külön-

legességét, melyeket célszerű úgy megválasztani, hogy a tárgy valamely

éleivel párhuzamosak legyenek. Az egységvektorok x-y śıkra való pro-

jekciójából (lx,ly,lz) és a velük párhuzamos élek arányaiból megkaphatjuk

a csúcsok valódi távolságát.

Azonban a vonalrajz nem pontos, a vα csúcshoz tartozó (xα,yα) vetületében

lehet hiba. Ezért az algebrai módszer nem alkalmazható, helyette xα-t

és yα-t nem, mint adott konstansokat, hanem mint változókat vesszük.

Így a kapott egyenlőségrendszer nem lineáris. Speciális esetben, ha csak
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háromreguláris testeket tekintünk, kombinatorikus problémává tudjuk re-

dukálni a feladatot. Vezessük be a következő jelöléseket: EX , EY , EZ az in-

dexben levő tengellyel párhuzamos élek halmazai, illetve FX , FY , FZ, FXY ,

FY Z, FXZ, F0 az indexben levő tengely(ek)kel párhuzamos lapok halmazai.

Adódik, hogy az FXY -beli lapok párhuzamosak az X-Y śıkkal, ı́gy kife-

jezhetőek a Z =a egyenlőséggel, valamint FX-beli elemek pedig feĺırhatóak

Z =aY +b lineáris összefüggéssel. Ha egy lap F0-ba tartozik, akkor egyik

śıkkal vagy tengellyel sem párhuzamos, ı́gy 3 ismeretlen paraméter seǵıtsé-

gével jellemezhető. Az összes ismeretlen paraméter száma:

|FXY∪FY Z∪FZX |+ 2|FX∪FY∪FZ |+3|F0|,

ez pedig a D vonalrajzhoz tartozó szabadsági fokok számával egyezik meg.

Ez tartalmazza a tárgy helyének, iránýıtásának kiválasztásából adódó sza-

badsági fokot is, ezt levonva a poliéder alakjára vonatkozó szabadsági fokok

számára a következőt kapjuk:

τ(D)=|FXY∪FY Z∪FZX |+ 2|FX∪FY∪FZ |+3|F0|-p(D),

ahol

• p(D)=3, ha EX ,EY és EZ közül legalább 2 nem üres,

• p(D)=4, ha EX ,EY és EZ közül pontosan 1 nem üres,

• p(D)=6, ha EX ,EY és EZ mind üresek.

Az interpretáció p(D)-re vonatkozóan abból adódik, hogy egy merev test

rögźıtése a koordináta rendszerbe 6 szabadsági fokkal b́ır (3 eltolás és 3

forgatás miatt). Ha bizonyos élekre megszoŕıtások állnak fenn, ez a szám

csökken a fenti módon.

Maga a tárgykiválasztás háromreguláris testek esetén úgy történik, hogy

először három lapot kiválasztunk, melynek van egy közös csúcsa, és a

továbbaikban is mindig olyan lapot veszünk hozzá, aminek két éle már

szerepel az addigi részstruktúrában. Ez mindig lehetséges, hisz egy lap

hozzávétele ilyen esetben egy csúcs meghatározásával egyezik meg.

52



5.3. Forma rekonstruálása felületi információk alapján

A tárgy felületét jellemző vizuális információk (árnyék, textúra) alapján

a háromdimenziós test formája ,,betakarható”, jellemezhető. Ha a vo-

nalrajz egy külvilágról készült képet jelent, kinyerhető az alakja a felület

által ḱınált megfigyelések értékei alapján, a térbeli struktúra mennyiségileg

is meghatározható. Azonban az a adatok nem tekinthetőek pontosnak,

ezért optimalizációs probléma megoldását jelenti ez a módszer. Többféle

eszköz is lehetséges, hogyan nyerjünk vizuális információt a test felsźınéről a

kép alapján. Például fényerősség vizsgálata előre megadott információkkal,

felsźın kontúr, a betakaró anyagon statisztikai megfigyelések, eltűnő pon-

tok, kis formák eloszlása.

22.ábra Példa fény intenzitást vizsgáló adatgyűjtés módjára.

Ezek a megfigyelések önmagukban nem határozzák meg a felületet egyértel-

műen, csak részben csökkentik a szabadsági fokok számát. Kombinálva az

algebrai módszerrrel már alkalmas a tárgykiválasztásra. Az alap ötlet, hogy

a lehetséges képterek közül azt választjuk ki, ami legjobban konzisztens

a felsźıni megfigyelések értékeivel. A számı́tási módszerek alapelve sze-

rint, ha a felületi információ nem elég, hogy meghatározza lokálisan a test

felsźınét, használjunk globális megszoŕıtásokat, hogy a szabadsági fokokat

csökkentsük.

Legyen D ćımkézett vonalrajz egy adott képről és I∗=(V,F,R∗) a hozzátar-

tozó maximálisan rekonstruálható része az illeszkedés struktúrának. A cél,
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hogy a térbeli struktúrát léıró lineáris megszoŕıtásokra olyan megoldást

találjunk, ami legjobban összeegyeztethető a megfigyelt felületi informá-

ciókkal. Tekinthetjük bármely jellemző tulajdonságát a felsźınnek, ami

csökkenti a szabadsági fokok számát. Jelölje dk a k -adik megfigyelés értékét,

valamint az egyenlőség- és egyenlőtlenségrendszer w megoldására ennek

elméleti értéke d∗k(w) lenne. Legyen a megfigyelt és elméleti érték közötti

különbség

gk(w) = dk - d∗k(w).

Probléma 5.1. Minimalizáljuk
∑

ksk(gk( w))2-t, ahol sk a k -adik megfi-

gyelés pozit́ıv súllyal számı́tva.

Azonban w dimenziója túl nagy, csökkentsük úgy, hogy csak a bázisra op-

timalizáljunk, amit jelöljön ξ, és ebből w=h(ξ).

Probléma 5.2. Minimalizáljuk ϕ(ξ)=
∑

ksk(gk(h(ξ)))2-t.

Mivel ξ vektor hossza n+3m-|R∗|, már hatékonyabban oldható meg a má-

sodik probléma.

Optimalizációs probléma megoldásakor a lehetséges jelöltekből kiválasztott

kiindulási pontot lépésenként jav́ıtjuk, mindig nála jobbat keresünk. Fontos,

hogy a jav́ıtás során a lehetséges megoldások teréből ne lépjünk ki. Ezért a

megszoŕıtásokat léıró lineáris összefüggésekből az olyan egyenlőtlenségeket,

melyek az egyenlőséget is megengedik, cseréljük ki, módośıtsuk szigorú

relációjelűekre, és az ı́gy kapott téren optimalizáljunk!
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6. POLIÉDEREK ÉS MEREVSÉG

Az eddigiekben bemutatott módszer alkalmas adott vonalrajz alapján a

hozzátartozó poliéder rekonstruálására. A felhasznált kétdimenziós ábrák-

nak létezik más érdekes értelmezése is, ezzel foglalkozunk ebben az utolsó,

kiegésźıtő részben. Poliéderek és śıkbeli szerkezetek kapcsolatát fogjuk

vizsgálni kombinatorikus szempontból.

6.1. Gradiens tér és reciprok ábra

A számı́tási módszer második modulja, mely a ćımkézett vonalrajzok he-

lyességét vizsgálja, algebrai szemléletmód alapján ellenőriz. Ez a megközeĺı-

tés korábban nem volt elterjedt, helyette úgynevezett gradiens térbeli össze-

függéseket használtak fel. Itt azért esett a választás az algebrai módszer

alkalmazására, mert az hatékonyabb, szükséges és elégséges feltételt nyújt a

korrektség ellenőrzésére, mı́g a gradiens térbeli megfigyelések csak szükséges

feltételt szolgáltatnak. Mégis kitérünk rá, mert alkalmazása széleskörű, il-

letve seǵıti a vonalrajzok intuit́ıv megértését. Először az első modulbeli

feltételeket egésźıtsük ki a következőkkel:

Feltétel 6.1. P poliéder felsźınének minden p pontjához létezik r0 pozit́ıv

valós szám, hogy minden 0 ≤ r ≤ r0-ra B(p,r) ∩ Int(P) egyszeresen

összefüggő. ( B(p,r)={q |q ∈ R3, d(p,q) ≤ r}, ahol d(p,q) az euklideszi

távolság p és q pontok között.)

Feltétel 6.2. A poliéder minden lapja egyszeresen összefüggő.

Tegyük fel, hogy a megfigyelő a z tengely irányában végtelen távolságról

szemléli az ax+by+z+c=0 egyenlettel léırt śıklapot. Tekinthetjük a śık-

egyenletet egy -z -t léıró kétváltozós függvénynek, -z=ax+by+c. Parciális

deriválás után a következőket kapjuk:

- ∂ z
∂ x

=a, - ∂ z
∂ y

=b
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Így a és b azt a távolságot ı́rják le, amennyivel elmozdul egy pont a

felületen, ha egységnyit lépünk az x vagy az y tengely irányában.

Az (a,b) rendezett párok jelentik a śık gradiensét. Megmutatja, merre

dől vagy lejt a felsźın. Gradiens térnek nevezzük azt az (a,b) koordináta-

rendszert, melynek pontjai gradienseknek tekintett rendezett párok, ame-

lyek megfeleltethetőek kölcsönösen párhuzamos śıkok családjának.

Legyen ajx+bjy+z+cj=0 (j =1,2) két śık egyenlete. Ha nem párhuzamosak,

a metszésvonaluk ortogonális vet́ıtése az x-y śıkra a következőképp ı́rható

le:

(a1-a2)x+(b1-b2)y = -(c1-c2).

Tehát a metszésvonal merőleges az (a1-a2,b1-b2) vektorra. Emiatt az x-y

śıkot és az (a,b) gradiens tér śıkját egymásra téve az összetartozó vona-

lak merőlegesek egymásra. Ezt a megfigyelést fogjuk felhasználni, ehhez

további defińıciók szükségesek. Jelölje P poliéder csúcsait V, éleit E, lap-

jait F. VD(P)=(V,E,hV ) csúcs - él diagram, ahol hV (vα)=(xα,yα) a vα

csúcs ortografikus vetületét jelzi az x-y śıkon. A csúcs-él diagram ab-

ban különbözik a rejtett éleket mutató vonalrajztól, hogy itt nincs szag-

gatott vonal, csak folytonos és az élek véletlen találkozásait a vet́ıtőśıkon

nem tekintjük a V halmaz csúcsainak. Olyan, mintha P egy átlátszó

anyagú test projekciója lenne. FD(P)=(F,E,hF ) lap - él diagram, ahol

hF (fj)=(aj,bj) a j -edik lap gradiense, két F -beli elem pedig akkor van

összekötve, ha van közös élük. VD(P) és FD(P) élei között bijekció áll

fenn. A következő tétel kimondásához szükséges a reciprok tulajdonság

definiálása: két ábráról akkor mondjuk, hogy reciprokai egymásnak, ha

éleik között kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés áll fenn és összetartozó

szakaszaik egymásra merőlegesek.

Tétel 6.1. Bármely P poliéder VD(P)=(V,E,hV ) és FD(P)=(F,E,hF ) di-

agramjai reciprokai egymásnak.

A tétel Maxwell (1864), valamint Mackworth nevéhez köthető. A bizo-

nýıtásban egy csúcs körüli alternáló élek és lapok ciklikus rendje játssza a

főszerepet.
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Következmény: Olyan diagram, aminek nincs reciprok ábrája, nem lehet

ortografikus vagy perspektivikus vetülete egy poliédernek.

Ennek ellenőrzése jelenti a vonalrajzok helyességének geometriai vizsgálatát.

6.2. Śıkbeli szerkezetek merevsége

Tekintsük a vonalrajzoknak az eddigiektől különböző értelmezését! Legyen

D=(V,E,h) diagram gráfja (V,E ), n=|V | csúccsal és l=|E | éllel. D-t

śıkbeli szerkezetnek tekintjük, ha élei merev rudaknak csúcsai pedig for-

gatható csuklóknak feleltethetőek meg. Vizsgáljuk meg, hogy tud mozogni

és formálódni egy rúd-csukló szerkezet! A vα és vβ csúcsok közötti élek

hossza állandó, azaz

(xα-xβ)2+(yα-yβ)2 = konstans,

t paraméter szerint elvégezve a differenciálást:

(xα-xβ)(x·α-x·β)+ (yα-yβ)(y·α-y·β)=0 (6.1)

Az egyenlőség azt fejezi ki, hogy a végpontok eredő sebessége merőleges a

rúdra, nem léphet fel fesźıtés vagy összenyomás. Az összes ilyen egyenlőséget

összegyűjtve az alábbi rendszert kapjuk:

Hd = 0, (6.2)

ahol d=t(x·1,y·1,..,x
·
n,y·n) és H (l×2n) dimenziós mátrix hij változókkal,

hi,2α−1=xα-xβ és hi,2α=yα-yβ, valamint hi,2β−1=-(xα-xβ) és hi,2β=-(yα-yβ),

ha az i -edik rúd vα és vβ csúcsokat köti össze, különben az i -edik sor többi

eleme 0. A d vektort a szerkezet infinitezimális elmozdulás ának nevezzük,

ha kieléǵıti (6.2)-t. Az ilyen mozgások R2 2n-rank(H ) dimenziós lineáris

alterét alkotják. A merev mozgások háromdimenziós résztere az altérnek.

Egy rúd-csukló szerkezet akkor infinitezimálisan merev, ha 2n-rank(H )=3.

A merevségnek ez a defińıciója Lamantól származik 1970-ből.

Egy szerkezet merevsége csak a pontok helyzetétől függ. Minden ei∈E élre

tekintsük ui valós értékű változót, mely kieléǵıti a következő egyenlőségeket:
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∑
ei∈{vα,vβ} (xα-xβ)ui=0, (6.3a)∑
ei∈{vα,vβ} (yα-yβ)ui=0, (6.3b)

Az első sor az x komponensekben, a második az y komponensekben való

egyensúlyt fejezi ki. Összegyűjtve minden vα csúcsra a hozzátartozó élek

végpontjaira feĺırt egyenlőségeket összesen 2n darabot kapunk, mátrixba

rendezve jelölje

uH = 0, (6.4)

ahol H a már definiált együttható mátrix és u=(u1,..,un). Ha u kieléǵıti

(5.4)-et, akkor egyensúlyi vektornak h́ıvjuk. Abban az esetben, amikor

ui>0, az i -edik él végpontjai ellökődnének egymástól, ı́gy a rúd összenyomást

szenved el. Ha ui<0, akkor az él két végpontja között húzóerő hat, ezért a

rúd feszül. Az egyensúlyi vektorok lineáris altere l -rank(H ) dimenziós Rl-

ben. H minden sora egy rúdhoz tartozik, és bármely X⊆E részhalmazra

jelölje

τE(X )=rank(H (X )). (6.5)

(E,τE) matroid E alaphalmazzal és τE rang-függvénnyel. Ha E független,

akkor u=0. A definiált matroidot az utóbbi évtizedekben sokan tanulmá-

nyozták, közülük megemĺıteném hazai vonatkozásuk miatt Lovász (1980,

1982) és Recski (1984) nevét. A szerkezet csúcsai generikus helyzetűek, ha

x1,y1,.., xn,yn algebrailag függetlenek a Q felett. Ekkor bármely racionális

együtthatójú polinom és a hozzátartozó mátrix részdeterminánsa akkor és

csak akkor 0, ha a változók identikusan 0-k. X⊆E generikusan független,

ha τE(X )=|X | és a D rúd-csukló szerkezet csúcsai generikus helyzetűek. A

következő tétel Lamantól származik 1970-ből.

Tétel 6.2. (Laman tétel) (V,E) gráf akkor és csak akkor generikusan

független, ha

2|V (X )| - 3 ≥ |X | (6.6)

egyenlőtlenség teljesül minden E-beli nem üres X részhalmazra.
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D=(V,E,h) rúd-csukló szerkezet E élhalmaza független az (E, τE) mat-

roidban ( τE(E )=|E | ), akkor a (6.4) egyetlen megoldása az u=0 vektor.

Továbbá ha (V,E ) gráf E élhalmaza generikusan összefüggő, akkor a hozzá

tartozó szerkezet egyensúlyi vektora nem nulla, amikor a csúcsok generikus

helyzetben vannak. A gráf önmagában azonban nem határozza meg az ui

komponensek pozit́ıv vagy negat́ıv létét, mert az függ a csúcsok helyzetétől

is. Erre láthatunk példát a 23. ábrán.

23.ábra Az egyensúlyi vektor komponsenseinek előjele függ a csúcsok

helyzetétől.

Az ábrán látható szerkezet élhalmaza generikusan összefüggő, mert a Laman

tétel feltétele nem teljesül. ( 2|V (E )|-3 = 2×4-3= 5 < 6 = |E |). A +

ćımke azt jelenti, hogy az élen húzóerő hat, - esetben pedig fesźıtőerő lép

fel a két végpont között. Ha a szerkezetnek u egyensúlyi vektora, akkor

-u is az. Ezért akkor is egyensúlyi helyzetet léıró ćımkézéshez jutunk, ha

felcseréljük az éleken a + és - jeleket. A H mátrix rangja 5, hiszen 1

él törlésével már megfelel a Laman tételbeli feltételnek, azaz generikusan

független az élhalmaz. Összefoglalva l -rank(H )=6-5=1 az egyensúlyi vek-

torok által meghatározott altér dimenziója, ez pedig a ćımkék felcserélését

jelenti, tehát u egyértelmű. Az ábra szemlélteti azt a jelenséget, hogy bár a

gráfot léıró halmazok mindkét képnél megegyeznek, a csúcsok helyzetének

különbözősége más ćımkézést eredményez.

Megjegyzés: Tekintsük az olyan szerkezeteket, amelyek egyensúlyi vek-

tora nem nulla. Ekkor a - ćımkéjű feszülő rudakat kötelekre cserélve, a +

jelűeket pedig rugókra cserélve a szerkezet merev marad. Az ı́gy feléṕıtett

modell neve tensegrity szerkezet.
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6.3. Grafikus összefüggés

A śıkbeli diagramok kétféle értelmezésének kapcsolatát vizsgáljuk, az össze-

függést a poliéderek vonalrajzai és a rúd-csukló szerkezetek között. Jelölje

a P poliéder csúcsaiból és éleiből feléṕıtett gráfot VG(P)=(V,E ), hason-

lóképpen FG(P)=(F,E ) esetén F a lapok, E pedig az élek halmaza. Ez

valójában tekinthető a gráfnak a poliéderbe való beágyazásába. VG(P)

esetén mind a csúcsok, mind az élek adottak. FG(P) esetén pedig a

gráf csúcsai legyenek az egyes lapokon tetszőlegesen kiválasztott pontok,

melyeket a lapot határoló élek felezőpontjaival összekötve megkapjuk a

gráf éleket. Szerepelhetnek görbe vonalak is, a lényeg, hogy nem metsszék

egymást.

Jelölje C (v)=(e0,f1,e1,..,fk,ek) élek és lapok alternáló sorozat át a poliéder

v csúcsa körül pozit́ıv irányba haladva (e0=ek). A Feltétel 6.1. miatt ez a

sorrend e0 választása erejéig egyértelmű.

Lemma 6.1. Legyen e P poliéder éle, fj és fk lapok közös határvonala,

mely vα-t köti össze vβ-val. Ekkor e él pontosan C(vα) és C(vβ) alternáló

sorozatokban jelenik meg, egyikben ..,fj,e,fk,..., a másikban ...,fk,e,fj,..

sorrendben.

Tétel 6.3. Ha D diagram egy poliéder ortografikus vagy perspektivikus

vetülete, akkor a képhez tartozó szerkezet egyensúlyi vektorának minden

komponense 0.

Bizonýıtás vázlat: Valójában Maxwell tételének általánośıtásáról van

szó. A D diagram lényegében a P poliéderhez tartozó VD(P). A FD(P)

lap-él diagram pedig D reciprok ábrája. Ennek π/2-vel történő elforga-

tottját jelölje FD∗(P). Adódik, hogy FD∗(P) élei párhuzamosak VD(P)

éleivel, az előbbi ily módon seǵıtségünkre lesz a D-hez tartozó rúd-csukló

szerkezet egyensúlyi vektorának tanulmányozásában. C (v) és a reciprok

tulajdonság végiggondolása biztośıtja az egyensúlyi vektor komponenseinek

0-val való egyenlőségét.

Megjegyzés: A tétel megford́ıtása nem igaz.
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6.4. Generikus összefüggés

Eddig megfogalmaztuk a grafikus összefüggést a poliéderek vonalrajzai és a

śıkbeli szerkezetek között, a következőkben nem metrikus irányból közeĺıtjük

meg a kapcsolat vizsgálatát. Be fogjuk látni az összefüggést a generikus

helyzetű pontokat tartalmazó vonalrajzok osztálya és a generikus helyzetű

csúcsokból álló rúd-csukló szerkezetek osztálya között. Ehhez szükségünk

van I =(V,F,R) illeszkedés struktúra tulajdonságaira, amit a vonalrajzok

kombinatorikus vizsgálata során tanulmányoztunk.

Feltétel 6.3. (a) |V | + 3|F | = |R| + 4 és

(b) |V (X )| + 3|X | ≥ |R(X )| + 4 minden X ⊆ F -re, ahol |X | ≥ 2.

A (b) feltétel teljesülése esetén az illeszkedés struktúra generikusan rekonst-

ruálható és a lap-csúcs tartalmazásokat összegyűjtő A mátrix teljes rangú.

Az (a) feltételbeli egyenlőség fennállása esetén a szabadsági fokok száma

ρV (V ) = |V | + 3|F | - rank(A) = 4.

Feltétel 6.4. (a) 2|V | = |E | + 2 és

(b) 2|X | ≥ |E (X )| + 3 minden X ⊂ V, ahol |X | ≥ 2.

Az utóbbi feltételek G=(V,E ) gráfok egy olyan osztályát határozzák meg,

melynek elemei generikusan összefüggenek, de (V,E -{e}) gráf már gene-

rikusan független, bármely e élet is hagyjuk el G-ből. Az utóbbi gráf

generikusan merev, ı́gy G is az, méghozzá a szükségesnél 1-gyel több rúd

biztośıtja ezt a tulajdonságát. Továbbá rank(H ) = 2|V | - 3 = |E | - 1,

vagyis az egyensúlyi vektorok egydimenziós alteret határoznak meg.

Tétel 6.4. P poliéder illeszkedés struktúrája akkor és csak akkor eléǵıti ki

a Feltétel 6.3-et, ha csúcs-él diagramja megfelel Feltétel 6.4. kikötéseinek.

A tétel belátásában a következő lemma seǵıt:

Lemma 6.2. Legyen P poliéder. Ha I=(V,F,R) kieléǵıti a Feltétel 6.3-

at, akkor a VG(P) csúcs-él gráf 2-összefüggő.
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Következmény: P poliéderre ekvivalensek a következő álĺıtások:

1. I (P) illeszkedés struktúra generikusan rekonstruálható és pontosan 4

szabadsági fokkal rendelkezik.

2. VG(P) csúcs-él diagram generikusan merev, és bármely élet törölve az

marad, de két él eltávoĺıtása esetén már nem lesz generikusan merev.

3. Minden generikus helyzetű csúcsokból álló śıkbeli szerkezethez (melynek

csúcs-él diagramja VG(P) ) az egyensúlyi vektor skalárral való szorzás

erejéig egyértelmű, és a komponensei egyik rúdon sem 0-k.
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7. ÖSSZEGZÉS

A szakdolgozat témájának kiválasztásában szerepet játszott a szakirányom

alkalmazott jelzőjének gondolatisága. Amikor arra keresünk megoldást,

hogyan tudunk vonalrajzokból poliédereket rekonstruálni, akkor soksźınű

matematikai módszerek felhasználásával oldunk meg egy gyakorlati alkal-

mazhatósága miatt érdekes problémát. A számı́tógépek fejlődésével főként

az utóbbi évtizedekben vált lehetségessé emberi képességeket számı́tási

módszerekkel modellezni, ebben az esetben kétdimenziós ábra alapján hoz-

zátartozó térbeli tárgyat meghatározni.

A szakdolgozat vázát négy modul alkotja, ezeken keresztül ismerhetjük

meg a módszert. Az első lépés élćımkézési eljárás, jelöltek generálása térbeli

értelmezésre. A kapott halmaz ábráinak nem mindegyike reprezentál polié-

deres képteret, úgynevezett lehetetlen ábrákra történő kitekintés sźıneśıti a

módszer léırását. A ćımkézett vonalrajzok helyessége a második modulban

megfogalmazott lineáris algebrai megszoŕıtások ellenőrzésével eldönthető.

A csúcs-lap tartamazásokat és relat́ıv távolságviszonyokat az oldalak śık-

egyenletei alapján mátrixba gyűjtjük, ennek megoldhatósága szükséges és

elégséges feltétele az ábra képteret való reprezentálásának. A módszer ru-

galmassá tételének elméleti hátterét a harmadik rész tartalmazza a vonal-

rajzok kombinatorikus struktúrájának tanulmányozása alapján. Itt haté-

kony algoritmus is bemutatásra kerül. A helyes és helytelen képek közötti

differenciálás átfogalmazódik a jav́ıthatóság eldöntésére. A végső lépés a

módszer túlszigorúságának megszüntetése után a tárgy egyértelmű kivá-

lasztása, ezt a negyedik modul ı́rja le. Így célkitűzésünk révbe ért, adott

képhez megtaláltuk a vele konzisztens térbeli poliédert. Érdekességként

a vonalrajzok és a rúd-csukló szerkezetek merevségének kapcsolata kerül

megemĺıtésre. A háromdimenziós testek rekonstruálásából kiindulva további

kih́ıvást jelent a háromdimenziós mozgások vizsgálata. A témakör folyama-

tosan újuló eredményei nagy jelentőséggel b́ırnak az ember és gép közötti

kommunikáció fejlődésében.

Ezúton is szeretném megköszönni témavezetőmnek, Jordán Tibornak seǵıt-

ségét, motivációját, megértését, hozzáértő ötleteit és tanácsait. Valamint

szüleimnek, akik biztośıtották a tanuláshoz szükséges feltételeket.
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