
Felület- és testmodellezés  

tételsor 

 

Fő tételek 

 
1. Kúpszeletek illesztése, Piegl és Liming módszere [az egész 1. EA] 

 
2. Legkisebb négyzetes görbeillesztés, hatvány- illetve általános bázisban,       

paraméter beállítási módszerek [az egész 2. EA] 
 

3. Görbék és felületek geometriai folytonossága. Példa G2 de nem C2          
görbére, kapcsolat a regularitással. A geometriai folytonosság és        
természetes paraméterezés kapcoslata. a görbék    C1   G2  
folytonosságának feltétele [4. EA, 1-41. slide] 

 
4. összetett görbék, -spline-ok, -spline-ok, -spline-ok., GC1  2    ν γ  β  G2  

spline közvetlen szerkesztése; bázisuk kiszámítása. [4. EA, 42-81. Slide] 
 

5. Általános geometriai Hermite feladat. Deriváltak Frenet koordinátái       
egység- és tetszőleges sebességű paraméterezésnél. Ívhosszfüggvény      
deriváltjainak és geometriai invariánsok számítása Frenet      
koordinátákkal. Két végpontos GH rekonstrukció, létezés feltétele       
fokszámok függvényében. [5. EA, 33-69. Slide] 

 
6. Testmodellezés, primitívek, CSG. Lokális és globális módosítások.       

Reprezentáció és kiértékelés, halmazműveletek (regularizációval).     
Pont-test osztályozás. Problémás esetek; pontok szomszédosságai és       
alkalmazások a problémás esetek feloldására. Görbe-test és felület-test        
osztályozás. Befoglalók. [az egész 6. EA] 

 
7. B-rep feladata, kérdései. Manifold és nonmanifold esetek kezelése.        

Topológiai adatszerkezetek: winged-edge és half-edge; topológiai      
elemek kiterjesztése. Euler-Poincaré formulák, Euler műveletek. [az       
egész 7. EA] 

 
8. Lokális megoldók; klasszikus és geometriai Newton-Raphson      

módszerek. Tesztelés véletlen görbékkel. Globális módszerek: projected       
polyhedron method. [az egész 8. EA] 

 
9. Metszések. Pont/*, görbe/*, felület/* metszések. Távolságfüggvény      

elsődendű közelítése. Közel párhuzamos egyenesek metszéspontjának      
egybeesése egy tetszőleges lekérdezési ponttal. [az egész 9. EA] 
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Kiegészítő tételek 

 
1. Görbék és felületek vizuális analízise. [10. EA, 1-16. slide] 

 
2. Szórt adat interpolációs módszerek [10. EA, 17-38. slide]  

 
3. Magasabb rendű geometriai csatlakozás; de Boor-Sabin-Höllig spline;       

G2 geometriai Hermite interpoláció létezése ötödfokú, negyedfokú és        
harmadfokú esetekben. [5. EA, 1-32. slide] 

 
4. Reguláris görbe, ívhossz. Természetes paraméterezés, tételek a természetes 

paraméterezés létezésére, példák természetes paraméterre és Farouki tétele 
polinomiális görbékre. [3. EA] 

 
5. Reguláris görbék lokális bázisai, kanonikus bázis és kísérő triéder. Reguláris 

görbe görbülete, torziója (definíciók). [3. EA] 
 

6. Görbület és torzióképletek (ívhossz szerinti és általános paraméterezésnél; 
Bézier görbéknél). Frenet-Serret formulák. [3. EA] 

 
7. Simulókör. Görbék magasabb rendű érintkezése. Simulókör érintkezési rendje. 

[3. EA] 
 

8. Reguláris felület definíciója; érintősík; felületszámítás; felületi görbe görbülete; 
Meusnier tétel. [11. EA] 

 
9. Főirányok, főgörbületek; Meusnier és Euler tétel [11. EA] 
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Vizsga menete 

A vizsgán mindenki két tételt kap, egyet a “fő tételek” kategóriából és egyet a              
“kiegészítő tétekből”.  

Az előbbi a végső értékelésbe 70%, az utóbbi pedig 30% súllyal számít bele.  
A vizsga elején írásban mindenki kidolgozza a tételeit, utána pedig szóban ismerteti            

azokat.  
Akik beadható programokat készítettek kérem, hogy a vizsga előtt mutassák is be            

őket.  
Jól kidolgozott cikk összefoglalót (>=30%) készítők csak egy fő tételt kapnak.  






