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Abstract. The article presents the construction of approximation of the given point
cloud using a triangle mesh which can be used in the process of surface
reconstruction. Surface representation of reconstructed object is created with
incremental construction of triangle mesh based on existing algorithm. This known
triangle mesh construction is further improved. The proposed algorithm is applied
to computer generated point sets and to real-world data obtained from
measurements of real surfaces by optical, laser and contact 3D scanners. The
incremental algorithm is implemented in the modern programming language and
interactive environment of MATLAB.
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1 Motivace a praktické aplikace
Cílem digitální rekonstrukce povrchu objektu daného mračnem bodů je
vymezení jeho hranice. Tvorba polygonální sítě, která aproximuje dané mračno
bodů, představuje prvotní hraniční reprezentaci objektu, ze které je možné
vycházet při analytické deskripci povrchu. Hledání metod konstrukcí
polygonální reprezentace povrchu je motivováno řadou aplikačních oblastí
(počítačové projektování, architektonická tvorba, stavební obory, počítačové
hry, reverzní inženýrství, digitalizace reálných objektů 3D skenováním,
digitální rekonstrukce povrchů z bodových mračen, replikace tvarů skutečných
předmětů pomocí 3D tisku, počítačová grafika…) i výzkumnými výzvami.
Tvorba polygonální sítě reprezentující povrch je tedy součástí rozsáhlejšího
problému tzv. digitální rekonstrukce, [3, 9]. Ta spočívá v dokumentaci
nějakého fyzického objektu pomocí matematického popisu a v tvorbě jeho
počítačového modelu, [1, 2, 3, 5, 7, 9]. Matematická formulace problému je
následující. Vstupem úlohy je konečná neorganizovaná množina bodů
v prostoru tzv. mračno bodů a výstupem pak systém analytických ploch
takových, že body vstupní množiny leží na povrchu nebo v jeho blízkosti.
Předpokládá se, že vstupní množina bodů odpovídá v prostoru reálnému
povrchu, jinak by úloha nebyla řešitelná.

Existuje celá řada algoritmů řešící rekonstrukce povrchů, viz [1, 6, 7],
přičemž jsou tyto metody většinou založeny na rozdělení problému do dílčích
podproblémů. V základním pojetí se úloha člení na bodovou fázi (získávání
bodového mračna a jeho analýza), polygonální fázi (aproximace povrchu
polygonální sítí) a tvarovou fázi (reprezentace povrchu souborem analytických
ploch), [4, 9].
V našem výzkumu se věnujeme polygonální fázi, tj. tvorbě trojúhelníkové
sítě, která reprezentuje povrch daný mračnem bodů. V článku představíme
inkrementální tedy postupnou konstrukci polygonální sítě. Z možných
konstrukcí sítě vybíráme existující postup navržený v [8, 11], který se opírá
o geometrická pravidla. Tato pravidla dále vylepšujeme, případně je
nahrazujeme pravidly vlastními.
V článku je nejdříve představen algoritmus inkrementální konstrukce
trojúhelníkové sítě a jsou navržena jeho vylepšení. Dále je ukázáno
experimentální vyhodnocení algoritmu na počítačově generovaných a reálných
datech. Závěr článku pojednává o dalším možném vývoji navrženého algoritmu
a budoucí práci.

2 Inkrementální konstrukce polygonální sítě
Metoda postupné tvorby trojúhelníkové sítě z bodového mračna reprezentující
povrch je založena na několika geometrických pravidlech. Tato pravidla jsou
popsána v pracích [8, 11]. Některá pravidla jsme nahradili vlastními pravidly a
uvedené postupy jsme dále vylepšili vlastními technikami, které zde podrobně
rozebereme.
Mějme dánu neprázdnou množinu
n bodů v eukleidovském
prostoru
popisující nějaký prostorový objekt, tradičně značme tuto množinu
= { } . Připouštíme, že body vstupní množiny
leží na nebo velmi
blízko povrchu, který budeme značit . Hledáme povrchovou triangulaci tak,
že vrcholy trojúhelníků jsou všechny body množiny
a každá hrana je
společná nejvýše dvěma trojúhelníkům.
V prvním kroku algoritmu určujeme tzv. základní trojúhelník, od kterého
začíná postupná tvorba polygonální sítě. Nechť se vrcholy tohoto trojúhelníka
nazývají A, B, C. První vrchol A určíme jako nejbližší bod vstupní bodové
množiny
k jejímu těžišti T, které spočítáme jako aritmetický průměr
bodů { } . Dále vrchol B je nejbližší bod množiny
k bodu A. Tím je
stanovena první hrana AB v triangulaci. Třetí vrchol trojúhelníka, bod C,
vybereme z množiny
tak, aby vnitřní úhel v trojúhelníku při vrcholu C byl
největší možný. K tomu použijeme kosinovou větu, která platí pro každý
trojúhelník, tj.
(1)
c2 = a2 + b2 − 2ab cos γ ,
kde a, b, c jsou po řadě délky stran BC, AC, AB trojúhelníka ABC a γ je vnitřní
úhel v trojúhelníku při vrcholu C.

Při implementaci algoritmu reprezentujeme výsledný polygonální povrch
pomocí ukazatelů do seznamu vrcholů, tj. seznamu bodů vstupní bodové
množiny . Každý trojúhelník polygonální sítě je tedy definován trojicí
indexů, tj. ukazatelů do . Při určení základního trojúhelníka uložíme indexy
vrcholů A, B, C do seznamu trojúhelníků tvořících polygonální síť, a hrany AB,
BC, AC do fronty, neboť budeme dále určovat, které body vstupní množiny
budeme k těmto hranám připojovat. Aktuální seznam trojúhelníků v triangulaci
nazveme triangles. Fronta hran je opět reprezentována pomocí ukazatelů do
seznamu vrcholů, značíme ji jako edges.
Vezměme nyní první hranu AB z fronty edges a určeme bod D ze vstupní
bodové množiny , který společně s hranou AB vytvoří nový trojúhelník ABD
v povrchové triangulaci. Vhodné kandidáty na bod D vybíráme z poloprostoru
určeného rovinou kolmou k rovině trojúhelníka ABC, v němž neleží vrchol C.
Dále omezíme tento výběr podmínkou, že možní kandidáti na bod D leží mezi
dvěma rovnoběžnými rovinami a . Rovina obsahuje vrchol A a je kolmá
ke hraně AB, rovina obsahuje vrchol B a je rovněž kolmá ke hraně AB. Tato
podmínka zajistí, že výsledné trojúhelníky v triangulaci mají vnitřní úhly při
vrcholech ostré. Výslednou množinu bodů ležících v pásu rovin a značme
jako adept_points.
Je-li množina adept_points prázdná, hranu, ke které hledáme vhodný bod,
vyřadíme z fronty edges, jedná se o okrajovou hranu v povrchové triangulaci.
Jinak z množiny bodů adept_points budeme dále na základě několika
geometrických pravidel postupně odebírat body, které tato pravidla nesplní,
dokud nezískáme jeden bod D. Pravidla uvedená ve jmenovaných zdrojích [8,
11] jsou následující (používáme rovněž stejné pojmenování):
• pravidlo prahové vzdálenosti,
• pravidlo úhlednosti,
• pravidlo maximálního úhlu dvou rovin,
• pravidlo maximalizace vnitřních úhlů přilehlých ke hraně AB.
První pravidlo je založeno na výpočtu vzdáleností každého bodu množiny
adept_points od středu hrany AB. Odstraní se ty body množiny adept_points,
které neleží od středu hrany AB ve vzdálenosti menší než je předem daná
prahová vzdálenost , která je stanovena experimentálně.
Body splňující první pravidlo, postupují k pravidlu druhému. Nejvhodnější
body se vybírají na základě úhlu, který svírá normálový vektor roviny
trojúhelníka ABC s normálovým vektorem roviny trojúhelníka, který by mohl
být přidán ke hraně AB (předpokládáme stejnou orientaci normálových
vektorů). Je-li tento úhel ostrý, splňuje uvažovaný bod druhé pravidlo a
postupuje dále. Množina bodů adept_points je zúžena o body, pro které
vycházejí příslušné úhly větší než pravé.
Třetí pravidlo vybere z množiny adept_points ten bod, pro který vychází
úhel roviny trojúhelníka ABC s rovinou trojúhelníka, který by mohl být přidán
ke hraně AB, největší možný (tj. nejmenší možný úhel normálového vektoru

roviny trojúhelníka ABC s normálovým vektorem roviny trojúhelníka, který by
mohl být přidán ke hraně AB).
Pokud třetím pravidlem nezískáme pouze jeden bod, tj. existují body, které
splňují první a druhé pravidlo a uvažované trojúhelníky svírají s rovinou
trojúhelníka ABC shodný úhel, přichází na řadu poslední čtvrté pravidlo. Jako
bod D se vybere ten bod, pro který menší z vnitřních úhlů trojúhelníka ABD
přilehlých ke hraně AB vychází větší.
V práci [8] se tato pravidla používají i s předchozími dvěma podmínkami
omezení výběru bodů. Po bližším zkoumání je však zřejmé, že pravidlo
úhlednosti je zbytečné, neboť jsme toto pravidlo nahradili podmínkou výběru
bodů z poloprostoru určeného rovinou kolmou k rovině trojúhelníka ABC,
v němž neleží vrchol C, a pravidlem výběru bodů z pásu rovin
a .
Při použití třetího pravidla maximálního úhlu dvou rovin na našich příkladech
se ukázalo, že nedostáváme vždy uspokojivé výsledky. Pravidlo úhlednosti a
maximálního úhlu dvou rovin proto nahrazujeme vlastním pravidlem
minimalizace úhlu dvou normál, [10]. Při konstrukci povrchové triangulace
tedy používáme podmínky omezení výběru bodů a pravidla:
• pravidlo prahové vzdálenosti,
• pravidlo minimalizace úhlu dvou normál,
• pravidlo maximalizace vnitřních úhlů přilehlých ke hraně AB.
Nově zavedené pravidlo minimalizace úhlu dvou normál funguje
následovně. Z bodů, které prošli prvním pravidlem a tvoří nyní množinu
adept_points, vybereme nejvhodnější bod na základě úhlu, který svírá normála
roviny trojúhelníka ABC s normálou roviny trojúhelníka, který by mohl být
přidán ke hraně AB. Vybíráme ten bod, pro který tento úhel vychází nejmenší
možný.
Předpokládejme nyní, že jsme použitím těchto pravidel nalezli bod D.
Do výsledné triangulace tedy přidáváme nový trojúhelník ABD. Zaktualizujeme
seznam triangles trojúhelníků v triangulaci, tj. přidáme indexy vrcholů A, B, D
a z fronty edges odstraníme hranu AB. Do fronty hran edges přidáme nové dvě
hrany AD a BD.
V dalším kroku algoritmu vybíráme z fronty edges další hranu a opakujeme
postup výběru vhodného bodu pro vytvoření dalšího trojúhelníka v triangulaci.
Tento postup budeme provádět do té doby, dokud není fronta hran edges
prázdná.

2.1 Ošetření speciálních případů
Pokud se užitím prvního a druhého pravidla nalezne pouze jeden bod, další
pravidlo se neuplatňuje a tento bod je přidán do triangulace. V případě, že se
užitím prvního a druhého pravidla nenalezne žádný vhodný bod, zavádíme
nově pravidlo, že hranu, ke které hledáme vhodný bod, prozatím vyřadíme
z fronty edges.

Při použití navržených geometrických pravidel je nutné ošetřit speciální
případy, kdy ve výsledné triangulaci vzniká nežádoucí křížení trojúhelníků.
K detekci chybných trojúhelníků v síti a jejich vyřazení navrhujeme použít
kontrolu, kolikrát se přidávaná hrana nebo hrana ve frontě edges objevuje
v triangulaci. Nechť ABC je trojúhelník, k jehož hraně AB v daném kroku
konstrukce polygonální sítě hledáme bod D. Rozeberme případy, které mohou
nastat při přidání trojúhelníka ABD do triangulace. Označme hranu AD jako
left, hranu BD jako right. Nyní zkoumáme, kolikrát jsou hrany left a right
v aktuální povrchové triangulaci. Jelikož máme dvě hrany left a right a každá
z nich v triangulaci buď ještě není, nebo je jednou, nebo dvakrát, dostáváme
celkem 16 případů. Některé případy je možné rovnou vyloučit, protože
nenastanou.
Ve čtyřech situacích trojúhelník ABD do triangulace přidáme, ovšem
rozlišíme možnosti doplnění nových hran do fronty edges. V případě, že ani
jedna z hran left a right v triangulaci není, doplníme do fronty edges obě hrany,
v případě, že v triangulaci je již hrana right, doplníme pouze hranu left,
v případě, že v triangulaci je již hrana left, doplníme pouze hranu right a
v případě, že v triangulaci jsou obě hrany left a right, nedoplníme žádnou
hranu, neboť se jedná o vyplnění díry v povrchové triangulaci. Vždy musíme
zároveň kontrolovat, zda se přidáním trojúhelníka ABD ve frontě hran
nedostaneme do situace, že je nějaká hrana ve frontě čekající na zpracování
sdílena již dvěma trojúhelníky. Po přidání nového trojúhelníka ABD
do triangulace proto odstraňujeme ty hrany z fronty edges, které patří dvěma
sousedním trojúhelníkům, neboť každá hrana v triangulaci může být společná
nejvýše dvěma trojúhelníkům.
Ve zbývajících případech, by po přidání trojúhelníka ABD do povrchové
triangulace došlo k nežádoucímu křížení nově připojovaného trojúhelníka s již
existujícími trojúhelníky v triangulaci. V takovém případě použijeme nově
zavedené pravidlo, že hranu AB, ke které hledáme vhodný bod, prozatím
vyřadíme z fronty edges.
Tím, že během konstrukce trojúhelníkové sítě některé hrany, ke kterým
hledáme bod jako vrchol nového trojúhelníka, vynecháváme, je třeba doplnit
další vylepšení konstrukce povrchové triangulace. Pokud totiž k hranám
z fronty edges v daném kroku konstrukce nenalezneme vhodný bod jako třetí
vrchol nového trojúhelníka, nemusí to znamenat, že by vhodný bod neexistoval.
Proto může po použití všech hran z fronty edges docházet k tomu, že se
nevytvoří celý povrch.
Pro řešení této situace zavádíme proto nově možnost restartování
konstrukce trojúhelníkové sítě. To znamená, že dostaneme-li se nakonec fronty
edges, již nemáme hranu, ke které bychom hledali vhodný vrchol nového
trojúhelníka, spustíme proces tvorby sítě znovu pro novou frontu hran. Nová
fronta hran, označme ji new_edges, bude tvořena hranami, které již
v povrchové triangulaci jsou, ovšem patří pouze jednomu trojúhelníku, tj. jsou
to okrajové hrany děr nebo okrajové hrany sítě. Jedná-li se o hrany, které

skutečně tvoří okraj výsledného triangulovaného povrchu, další postup
konstrukce sítě tyto hrany vyřadí z fronty new_edges. Restartování procesu
tvorby povrchové triangulace může být spuštěno vícekrát, počet tzv. restartů je
řízen uživatelem na základě vizuálního posouzení dosavadní triangulace. Jsouli všechny body vstupní množiny zpracovány, tj. náleží alespoň jednomu
trojúhelníku, a triangulace neobsahuje díry, proces tvorby je zastaven.
Nutno podotknout, že při použití inkrementální konstrukce sítě můžeme
teoreticky narazit na další typy nežádoucího křížení trojúhelníků. Například
mohou vznikat trojúhelníky, které mají společný vrchol a jejich roviny svírají
velmi malý úhel. Řešení takové situace je již velmi komplikované. Při testování
algoritmu na bodových množinách, které jsme měli k dispozici, však
k takovému křížení nedocházelo. V budoucí práci plánujeme tyto speciální
případy také ošetřit.

2.2 Experimentální vyhodnocení
Příklady konstrukce povrchové triangulace si nyní ukažme na několika
příkladech vstupních bodových množin.
V prvním případě se jedná o body, které jsou rozloženy pravidelně na části
rotační válcové plochy, jak vidíme na obrázku 1, kde je rovněž zakreslen
základní trojúhelník, od kterého začíná postupná konstrukce sítě. Obrázek
znázorňuje postupný výpočet trojúhelníkové sítě, přičemž je vždy zvýrazněna
hrana, ke které se v daném kroku hledá vhodný vrchol nového trojúhelníka.

A
C
B

Obr. 1: Postupná konstrukce trojúhelníkové sítě pro body pravidelně
rozmístěné na části rotační válcové plochy
Další bodová množina je získána z povrchu rotačního jednodílného
hyperboloidu. Původní pravidelná síť bodů je ve všech souřadnicových
směrech zašuměna. Zde se již jedná o množinu bodů, kdy je nutné použít
restartování procesu konstrukce sítě. Na obrázku 2 je vidět postupná konstrukce

trojúhelníkové sítě v několika okamžicích, kdy se konstrukce sítě zastaví a
proces tvorby sítě se restartuje, a výsledek povrchové triangulace.

Obr. 2: Postupná konstrukce trojúhelníkové sítě pro zašuměnou množinu
bodů získanou z části povrchu rotačního jednodílného hyperboloidu
s nutností restartování procesu tvorby sítě

Obr. 3: Část bodové množiny reprezentující interiér Vladislavského sálu
na Pražském hradě a inkrementální konstrukce triangulace části bodové
množiny

V posledním případě se již jedná o reálnou množinu bodů, která byla
získána skenováním interiéru Vladislavského sálu na Pražském hradě, viz
obrázek 3.

3 Závěr
V článku jsme prezentovali modifikovaný inkrementální algoritmus tvorby
polygonální sítě reprezentující povrch daný mračnem bodů. V další práci
hodláme ošetřit speciální případy křížení trojúhelníků v povrchové triangulaci a
použít oktantový strom pro reprezentaci vrcholů. Rovněž plánujeme pokračovat
v analýze dalších typů vstupních bodových mračen a rozvoji výpočetních
postupů, které by bylo možné využít v procesu digitální rekonstrukce povrchů.
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