
Felület- és testmodellezés beadható feladatok 
 
Általános tudnivalók 

A következő feladatok megvalósításával a félévvégi eredményhez lehet plusz pontokat          
szerezni de nem kötelezőek. Legfeljebb 25%-nyi program számít bele az eredménybe (ez            
kicsivel több, mint egy jeggyel javít az eredményen). Az elkészített programokat személyesen            
kell bemutatni, még a vizsga előtt.  
 

A megvalósításhoz tetszőleges környezetetben történhet, például Processing-ben. Aki        
C++-ban dolgozik és szüksége van matematikai könyvtárakra, az Eigen-t is használhatja (vagy            
bármilyen numerikus programkönyvtárat).  
 

Az interakciók megvalósítására elég a legegyszerűbb módot választani, de legyen          
lehetőség az algoritmusok paramétereit módosítani (például kontrollpontokat mozgatni, súlyokat         
változtatni stb.). 
 
Kúpszelet illesztés - 2% 
A feladat egy program elkészítése, amely a felhasználó által megadott 5 ponton átmenő             
kúpszeletet számítja ki (ld. jegyzet) és ábrázolja! 
 
Közelítő kúpszelet - 2% 
Implementálja Piegl-módszerét egy felhasználó által interaktívan megadható pontsorozatot        
közelítő kúpszelet konstruálására. Legyen lehetőség az érintőirányok megadására, de         
elhagyására is.  
 
LSQ görbeillesztés - 5% 
A felhasználó által megadható pontsorozatra illesszünk a felhasználó által megadható fokszámú           
görbét a legkisebb négyzetes közelítés módszerével! Ha nem kell a felhasználónak megadnia            
az interpolációs paramétereket, akkor minden egyes implementált és kipróbálható         
paraméterbecslő (ekvidisztans, húr-hossz arányos stb.) eljárás +1%. 
 
C1-G2 harmadfokú spline illesztése - 2+4+2% 
Valósítsd meg a spline-okat (a a 4%-os). Ha egy programban van az implementáció,, , β γ ν  ν  
és lehet váltani köztük +1%.  
 
Görbe színezése görbület alapján - 3% 
A feladat egy tetszőleges, a félév során tanult típusú, felhasználó által interaktívan is             
módosítható parametrikus spline görbe színezése, úgy, hogy minden pontja az ottani görbület            
függvényében kap egy színt.  
 
C1-G2 spline lokális bázisának kiszámítása - 3% 

http://processing.org/
http://eigen.tuxfamily.org/index.php?title=Main_Page


Adott alaktényezőkre és csomósorozatra készíts egy programot, ami visszaadja a C1-G2 γ   ui          
spline-ok lokális bázisának Bernstein bázisbeli koordinátáit (azaz a kontrollértékeit) és          bi ∈ ℜ   
ábrázolja is őket. 
 
Másodrendű síkbeli geometriai Hermite interpoláció - 5% 
A de Boor et. al. ( http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0167839687900021 ) cikkben         
látott interpolációs módszert kell megvalósítani, de Schaback (        
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.50.5467 ) tárgyalásának megfelelően.    
A felhasználó interaktívan tudja módosítani a két végpontban interpolálandó pozícióját, tangens-           
és görbületi értékeit, a program pedig hozza létre a kiválasztott fokszámú (harmad, negyed,             
ötöd) megoldást, illetve ha ez nem lehetséges, jelezze a felhasználó felé.  
+3% ha a felhasználó tetszőleges számú G2 adatvektort is megadhat, amit egy előre rögzített              
n-edfokú polinommal közelít a felhasználó (ld. Általános geometriai interpoláció részt).  
 
6. Felületek vizuális görbületi analízis - 5% 
A feladat egy egész vagy racionális, interaktívan módosítható Bézier felület izofoto görbéinek            
megjelenítése. Egy felhasználó által változtatható paraméterértéknél jelenítsd meg a felületi          
normálist és a főgörbületi irányok, és írd ki a főgörbületeket +3% 
 
7. Topológia - 5% 
A feladat a tanult topológiai adatszerkezetek (winged-edge vagy half-edge) egyikének          
megvalósítása és ezen keresztül szomszédossági információk lekérdezése, az egérrel kijelölt          
lap szomszéd lapjainak kiszínezésével, ahol interaktívan állítható, hogy hányad szintű          
szomszédig színezünk (1 = csak a közvetlen szomszédokat (élben illeszkedő lapokat), 2 = a              
szomszédok közvetlen szomszédait is stb.) 
A fenti helyett valamely subdivision algoritmus is implementálható további +5%-ért.  
 
9. Paraboloid-sík metszés - 5% 
A feladat a p(u,v) = [u, v, a*u^2 + b*v^2] (a, b a felhasználó által interaktívan módosítható                 
konstansok) paraboloid metszése egy p ponton átmenő, n normálisú síkkal. A sík szintén             
legyen interaktívan módosítható. Jelenítsük meg a metszésgörbét! (Tipp: p(u,v)-t impicit alakban           
felírni!) 
 
10. Bézier háromszög - 3% 
Készíts egy programot, amiben egy tetszőleges fokszámú Bézier háromszöget jelenítesz meg,           
aminek kontrollponthálójának minden eleme módosítható. Valósítsd meg a fokszámemelést is          
+2%-ért. Egy felhasználó által változtatható paraméterértéknél jelenítsd meg a felületi normálist           
és a főgörbületi irányok, és írd ki a főgörbületeket +3% 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0167839687900021
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.50.5467
http://cg.elte.hu/~valasek/ftm/ftm_05.pdf





