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Abstrakt 
 

Denne bachelorafhandling henvender sig til grafisk interesserede, med 

yderligere interesse indenfor fysik, matematik og algoritmik. Vi arbejder 

grundlæggende med implicit givne flader, givet ved implicitte funktioner. Vi 

bruger fysiske partikelsystemer til at sample og kontrollere de implicitte flader, 

som har køretider på . Vi har optimeret den oprindelige partikel algoritme 

og har derved opnået lineære køretider for partikelsystemerne. Vi har fået 

polygoniseret de implicit givne overflader med vores egen 

trianguleringsalgoritme, ud fra partiklernes positioner i  og deres 

overfladenormaler med køretider af 

( 2O n )

3R

( )2O n . Ved systemer på omkring 300 

partikler er det lykkedes os at opnå en real-time interaktion mellem bruger og 

det færdige implicitte objekt ved brug af hardware understøttet OpenGL til at 

visualisere systemet. Alle dele af projektet er blevet implementeret i ANSI C++ 

på Microsoft® Windows™ platformen. 

Vi arbejder med principper som tit bliver taget for givet af forfatterne bag de 

videnskabelige artikler. Dette betyder at vi har stillet et helt afsnit af til at hjælpe 

andre, som har lyst til at gå i gang med lignende projekter. 
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1 Indledning  

Formålet med dette projekt er at forstå teorierne bag implicitte flader, finde 

metoder til at sample de implicitte flader og være i stand til at ændre deres 

udseende flydende og interaktivt. Visualisering af de implicitte flader skal foregå 

meget hurtigt, hvis teknikken skal anvendes real-time i fx computerspil eller 

computerdemoer. 

Valget er landet på implicitte flader, da vi har en stor interesse for at lære 

principperne bag, hvordan vi kan anvende implicitte flader til andet end bare 

teori og ting man bliver undervist i på universitetet. Vi henvender os direkte til 

andre som har de samme interesser som os inden for computergrafik. Vi 

antager at læseren har fuldt kendskab til grundelementerne bag et 

grafisksystem, samt god forståelse for lineær algebra. Interesse indenfor fysik 

og algoritmik kan være med til at øge forståelsen i nogle sammenhænge. 

Da vi næsten udelukkende vil arbejde med engelsk litteratur kan vi ikke 

udelukke at engelske termer vil blive brugt. Vi vil dog gøre opmærksom på 

dette, hvis det forekommer. Vi vil generelt angive det engelske ord med kursiv 

skrift. 

Dette er et bachelorprojekt og udover at vi skal være i stand til at vise, at vi kan 

søge relevant information om vores fagområde, afgrænse opgaveomfanget, 

styrke vores egen motivation og generelt skelne relevant fra irrelevant, har vi 

også tænkt os at forsøge at realisere de idéer vi kan få under opgaveperioden. 
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2 Introduktion 

Selvom vi befinder os i året 2002 og 3-dimensionel computer grafik har været 

anvendt gennem det sidste årti indenfor en række forskellige discipliner, er man 

et stykke fra virkeligheden, når visualisering af 3D objekter ønskes. Specielt 

halter computerspilsbranchen efter på dette område, idet alt for kedelige og 

kantede objekter typisk anvendes. Generelt er overfladen på organisk materiale 

blødt og krumt. I hverdagen støder vi på mange ikke-kantede objekter, så som 

vanddråber, molekyler, mennesker og dyr, som også forsøges repræsenteret i 

computerspil. Den primære grund til at man tilnærmer sine objekter med få og 

simple former, frem for detaljerede og komplekse, skal findes i hastigheden og 

overskueligheden. 

Computerspil afvikles i real-time og derfor ønskes en så hurtig bearbejdning af 

3D objekter som muligt. Dette opnås bla. ved at anvende almindelige 

geometriske primitiver, så som kasser og pyramider, som alle er opbygget af et 

få antal polygoner. Parametriske flader 1  er en mulighed for at opnå mere 

komplekse objekter. Fælles for disse ting er at de alle er baseret på algebraisk 

geometri og er generelle lette at arbejde med og kræver ikke de store 

regneoperationer. 

Specielle visuelle effekter, som fx benyttes med god stil i filmbranchen, 

anvender dog CGI2 langt mere realistisk, når objekter skal visualiseres. Dette 

kan realiseres da disse objekter ikke behøves at blive visualiseret real-time, 

men i stedet kan udregnes så alle detaljer kommer med. Man anvender typisk 

et Ray Tracing3 program til disse formål.  

                                                 
1 Parametriske flader, e.g. Beziér flader, er ikke en del af denne opgave og vil derfor ikke behandles yderligere, da det 
antages at læseren allerede har kendskab til disse ting. 
2 Computer Generated Image. Computer skabt billede. 
3 Ray Tracing er en speciel metode til at visualisere objekter på en 3D scene, ved at skyde stråler fra en given kilde i 3D 
og finde ud af hvilke objekter strålen krydser på sin vej. Se [FOLEY96] for flere detaljer og metoder vedrørende Ray 
Tracing. 
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Fig. 2.1  Den avancerede T-1000 robot af flydende metal fra filmen Terminator 2. 
©1991 Canal+ D.A. 

Et eksempel på visualisering af komplekse, bløde objekter og krumme 

overflader genereret med en Ray Tracer kan fx ses i animationerne af T-1000 

figuren fra filmen Terminator 2. Figur 2.1 viser et stillbillede fra filmen. 

Der findes mange forskellige metoder til at gøre den realistiske del af 

hverdagen mere realistisk på computerskærmen. En af disse metoder til fx at 

give et realistisk udseende for organisk materiale, kan være ved at anvende 

implicit givne flader. 

 

2.1 Implicitte flader 

Implicit givne overflader, eller bare implicitte flader, er 2 dimensionale 

geometriske former, som eksisterer i et 3 dimensionalt rum. Intuitivt består en 

implicit flade af de punkter i 3D, , som tilfredsstiller et specifikt 

matematisk ønske, angivet ved en funktion  vis argument er et punkt . 

Funktionen  beskriver ikke eksplicit overfladen, men medfører at den 

eksisterer [BLOOMENTHAL97]. Per definition er et punkt  på fladen hvis 

. 

3∈p

f p

f

p

( ) 0f =p

I forhold til en parametriske flade vil udtrykket for en implicit altid se anderledes 

ud, selvom begge flader godt kan forekomme ens. På figur 2.2 kan det 

parametriske og det implicitte udtryk for enhedscirklen ses. De har begge 

forskellige egenskaber, selvom de udtrykker identiske former. 
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Parametrisk udtryk: 

( ) [ ]cos , sin , 0, 2α α α π= ∈p  
 
Implicit udtryk: 

2 2 1x y+ =p p  

Fig. 2.2  Parametrisk og implicit udtryk for enhedscirklen

Implicitte flader har en unik egenskab, idet hvis funktionen antager en værdi 

forskellig fra nul for et given punkt, ( ) 0f ≠p , så er denne værdi proportional 

med punktets afstand fra fladen. 

Visualisering af implicitte flader er modsat de parametriske en del sværere at 

arbejde med, da det ikke er ligetil at bestemme knuderne til polygoniseringen. 

Implicitte flader er grafisk meget flottere, når ”bløde” objekter ønskes 

visualiseret. Det er desuden nemmere at modellere anti-kubiske objekter med 

implicitte funktioner. Det er nogle flotte fissions og fusions effekter der kan 

illustreres ved brug af fx blobbykugler (blobby spheres), eller metakugler (meta-

balls), som de til tider også kaldes, og andre objekter genereret ud fra implicitte 

funktioner.  

 

2.2 Analytisk geometri 

Analytisk geometri er et specialiseret område indenfor matematikken, som 

udelukkende arbejder med forholdet mellem geometri og det matematiske 

udtryk for koordinater, af punkter, i rummet. 

Når geometriske forhold mellem punkter i 3-dimensionel rum sammenlignes 

med tilsvarende algebraiske forhold mellem koordinaterne (x, y og z) af punkter, 

så er det, for et algebraisk bevis, muligt at etablere en geometrisk egenskab. 

Eksempelvis kan afstanden mellem centrum af 2 kugler sammenlignes ved at 

se på summen af deres radius. Dette kan benyttes til at afgøre om disse 2 

kugler skærer hinanden geometrisk. 
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Fig. 2.3  Implicitte flader  a) en komplet lukket flade  b) en ikke-lukket flade

Analytisk geometri har været anvendt på en del forskellige matematiske 

funktioner, eksempelvis transformationer og funktionelle kompositioner, og har 

med stor succes identificeret deres geometriske egenskaber. 

Det er i fleste tilfælde yderst praktisk at identificere forholdet mellem 

koordinaterne af punkter, som enten ligger på eller inden i et geometrisk objekt. 

Eksempelvis kan en eksplicit funktion udtrykke z-koordinaten på basis x og y 

koordinaterne, dvs. . Da z-koordinaten faktisk er afhængig af de 2 

andre koordinater, så vil denne type flade få den geometriske egenskab at 

fladens form bliver væsentlig begrænset. I det nævnte tilfælde kan fladen f.eks. 

ikke indeholde vertikale hældninger.  

( ,z f x y= )

Der eksisterer mindst 2 metoder til at behandler koordinater symmetrisk, 

således at man undgår disse begrænsninger. Den første metode er 

parametrisk. Koordinaterne udtrykkes på basis af den geometriske dimension af 

objektet, dvs. for en 1-dimensionel kurve og en 2-dimensionel flade kan 

koordinaterne udtrykkes på følgende måde: 

( ) ( )x yx f t og y f t= =  1-dimensionel kurve 

( ) ( ) ( ), , , ,x y zx f s t y f s t og z f s t= = =  2-dimensionel flade 

Parametriske kurver og flader giver en passende transformation mellem et 

objekt og det rum som objektet ligger inde i.  

Den anden metode er implicit. Koordinaterne behandles mere som funktionelle 

argumenter end som funktionelle værdier. For flader gælder der generelt at 
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( ), ,F x y z c= , hvor c  er et punkt i n og F  sørger for at 3 n→ . I de fleste 

tilfælde er 1n=  og c  er en konstant skalar. I tilfældet af, at 0c= , så definerer f  

or mængden af punkter en implicit flade, hv ( ){ }3 : 0f∈ =p p er en flade  

defineret af f . Implicitte funktioner 

udelukkende koncentrere os om lukkede flader, og mere 

pecifikt kun kigge på implicitte flader af blobbytypen. 

kan danne både åbne og lukkede flader, 

som vist på figur 2.3. 

 

Vi vil i denne opgave 

s
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3 Brug af partikler til at sample Implicitte flader 

At visualisere implicitte flader er langt mere besværligt end modparten, de 

parametriske, da bestemmelse af knuder i  på ingen måde er ligetil i 

forbindelse med de implicitte flader. I dette afsnit beskriver vi en metode til at 

visualisere implicitte flader ved brug af partikler [WITKIN94]. Metoden er 

udviklet af Witkin og Heckbert og det er deres artikel vi udelukkende vil arbejde 

med. Witkin og Heckbert har udelukkende beskrevet deres metode med 

udgangspunkt i blobs. Det er ikke meningen at andre typer af implicitte flader 

skal kunne understøttes af deres metode. De anvender en række af parametre 

som er præcist kalibreret til brug af implicitte blobbyflader. 

3

 

De implicitte flader er repræsenteret ved funktionsudtrykket 

3.1 , ( )( ),q 0F t =x

hvor  er position i rummet og x ( )tq  er en vektor bestående af tidsvarierende 

parametre der bestemmer fladens form. Generelt kan fladen altså deformere 

over tid. Formen af objektet kontrolleres ved et antal kontrolpunkter, og hvis 

disse flyttes deformeres fladen. I dette afsnit vil vi nøjes med at se på partikler, 

kaldet floaters, som benyttes til at sample fladen, men vi vil vende tilbage til 

kontrolpunkter i afsnit 4. 

For at visualisere fladen benyttes en mængde floaters, som skal holdes fast til 

overfladen af objektet, og disse kan også bevæge sig over tid. For at holde 

partiklerne på overfladen, så begrænses deres bevægelse vha. ligning 3.1. Der 

opstilles  begrænsninger, hvor  er antallet af floaters n n

( ) ( )( ) nittF i ≤≤= 10q,p , 

hvor  er kurven den  partikel bevæger sig langs. Hvis alle floaters skal 

ligge på fladen til et givet tidspunkt, skal de naturligvis ligge der til 

begyndelsestidspunktet . Derudover skal følgende være gældende: 

( )tpi tei'

0t

00 ttforF
dt
dF

>==  
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dvs. totale tidsafledede til  skal være 0 for .  F 0tt >

Følgende notationer bruges i denne opgave: 

•  , en funktion differentieret mht. en vektor xF

• , funktion evalueret i punkt  iFx
ip

 

3.1 Partikler 

For at kunne begrænse partiklernes bevægelse skal den totale afledede 

kendes. Den totale afledede til  findes ved at bruge kædereglen F

3.2  qp qx ⋅+⋅= iiii FFF

Sættes  i ligning 3.2 findes  lineære begrænsninger på p '  og . 

Hvis vi kan sikre at begyndelsesbetingelsen er opfyldt, samt at de n  

begrænsninger er opfyldt til ethvert tidspunkt, så vil partiklerne altid ligge på 

overfladen af objektet. For at få vist objektet på skærmen skal de  floaters blot 

tegnes op med deres respektive positioner. Desværre er det ikke ligetil at få 

disse begrænsninger opfyldt. Selv hvis begyndelsesbetingelsen er opfyldt kan 

numeriske beregninger få partiklerne til at flyde væk fra objektet, pga. den 

endelige præcision der regnes med i en computer. Vi kan derfor ikke nøjes med 

at kigge på ligning 3.2, men bliver derimod nødt til at udvide den med et 

feedback led . Ligeledes ser vi ikke længere på , men derimod 

, hvilket resulterer i  nye begrænsninger hvor den  noteres  

0=iF n i erne q

n

iFφ 0=iF

ii FF φ−= n tei' iC

3.3  0qp)qq,,p,p( qx =+⋅+⋅= FFFC iiiiii φ

Ovenstående begrænsninger vil sørge for at den  partikel søger ind mod 

fladen, i det tilfælde at partiklen er kommet væk fra den. Dette illustreres på 

figur 3.1, hvor det yderligere kan ses at når  bliver , dvs.  

aftager, og når  bliver , dvs.  vokser. I begge tilfælde vil 

partiklerne søge tilbage til fladen, og betingelsen  bliver opfyldt. 

tei'

0>iF 0<iF iF

0<iF 0>iF iF

0=iF
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Fig. 3.1  Partikel der bevæger sig på en blobs overflade, hvor iF angiver partikel i’s afstand fra fladen 

Ved at indføre feedback leddet har vi reduceret problemet til et 

minimumsproblem. Dette kan løses ved minimering af den kvadratiske funktion 

2

1

2
Qq

2
1Pp

2
1

−+−= ∑
=

n

i

iiG , 

med bibetingelser 

0qp)qq,,p,p( qx =+⋅+⋅= FFFC iiiiii φ . 

iP  og , i ovenstående funktion, er ønskede værdier for  og . Dette 

minimumsproblem kan løses vha. Lagrange multiplikanter. Denne metode 

reducerer problemet til et uden bibetingelser, hvilket er betydeligt nemmere at 

løse, end det oprindelige problem. Det går ud på at minimere funktionen 

Q ip q

ψ , 

defineret herunder 

3.4 nnCCG λλψ +++= …11  

Vi kommer ikke nærmere ind på hvordan dette gøres, men konstaterer at vi kan 

komme frem til udtrykket i ligning 3.4. Som nævnt tidligere kan både formen af 

objektet ændre sig, samtidig med at de såkaldte floaters bevæger sig rundt på 

fladen for at approksimere denne bedst muligt. Vores opgave er altså at finde 

hastigheden for hver af partiklerne, der bevæger sig rundt på fladen. Dvs. vi 

skal finde  så minimums problemet bliver løst bedst muligt. Ligning 3.4 giver 

os den nødvendige betingelse at 

ip
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3.5  0
1

pp 11 =+∑
=

n

j

j
jCG λ

I denne ligning forsvinder summationen, når der differentieres mht.  og vi får 

betingelsen  

ip

3.6  0Pp x =+− i
i

ii Fλ

Dette indsættes i begrænsningerne (ligning 3.3) og λi isoleres, hvilket resulterer 

i følgende ligning 

ii

iii

i FF
FFF

xx

qx qP
⋅

+⋅+⋅
=

φ
λ  

som substitueres ind i ligning 3.6 

i
ii

iii
i F

FF
FFF

P x
xx

qxi qP
p ⋅

⋅
⋅+⋅+⋅

−=
φ

 

Dette er den hastighed for partikel i  som løser minimumsproblemet. I første 

omgang ser vi bort fra muligheden for at fladen kan deformeres, hvilket betyder 

at . Ovenstående reduceres derfor til 0q =

3.7 i
ii

iii
i F

FF
FFP x

xx

xi Pp ⋅
⋅

⋅+⋅
−=

φ  

Denne hastighed minimerer afvigelsen fra det ønskede iP . For hver floater skal 

denne hastighed udregnes én gang for hver iteration. Hvis floateren gives 

denne hastighed vil den automatisk sørge for at komme til at ligge på 

overfladen af det implicit givne objekt, der skal visualiseres. Der er stadig én 

ubekendt i lign. 6, nemlig iP , som er den ønskede hastighed for partiklerne. 

Denne hastighed beskrives i kommende underafsnit om frastødning. 

Hvis fladen har lov til at deformere skal vi også finde q  så minimumsproblemet 

er opfyldt, dette vil resultere i at der skal løses et nn×  lineært ligningssystem. 

Dette kommer vi ind på i afsnit 4, hvor vi behandler hele problematikken 

omkring brugen af kontrolpunkter. 
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3.2 Simpel frastødning 

Vi har brug for at afgøre hvor meget 2 eller flere partikler frastøder hinanden. Til 

dette benyttes en Gauss-energifunktion (ligning 3.8). Energien er baseret på 

afstanden mellem partiklerne i rummet, og en frastødnings radius. Denne radius 

kontrollerer hvor stort et område omkring partiklen, frastødningen foregår i. 

3.8 

2

22

ijr
ijE e σα

−
= ⋅ , 

hvor . Energien af en partikel i en bestemt position er nu summen af 

alle de andre partiklers energi i forhold til partiklen selv. Ligevægtstilstand 

opnås når alle partikler har mindst mulig energi, og dette globale minimum vil vi 

gerne finde ved at bevæge partiklerne rundt på fladen. 

ij i jr p p= −

∑
=

=
n

j

iji EE
1

 

Det er i praksis meget svært at finde et globalt minimum, men et lokalt minimum 

er opnåeligt. Vi sørger for at bevæge hver partikel i den retning der reducerer 

dens energi hurtigst muligt. Dvs. partiklen skal bevæge sig i den modsatte 

retning af energifunktionens gradient. Ligning 3.9 er udtrykket for den negative 

gradient 

3.9 
( ) ( ) ( )

2 2 2

2

, ,

, ,

1 ( , , )

ij ij ij
ij

i i i

i j i j i jij ij ij

ij
i j i j i j

E E EE
x y z

x x y y z z
E E E

x x y y z z E

σ σ σ

σ

⎛ ⎞∂ ∂ ∂
∇ = ⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠

⎛ ⎞− − −
⎜ ⎟= − − −
⎜ ⎟
⎝ ⎠

= − − − −

 

Dette svarer til 2pi

ij
ij ijrE E

σ
= − . Kandidaten til en ny hastighed er dermed 

3.10 2 2
2p

1 1
P i

ijn n
i i ij ij ij

j j

rE Eσ σ
σ= =

⎛ ⎞
= − = − − =⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑ ∑E r  
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For ethvert punkt  beregnes nii <<1,p iP  og derefter  den nye position 

beregnes ved formlen , hvor 

ip

tiii ∆⋅+= ppp gammelny t∆  er ændringen i tid fra en 

beregning til den næste. Hvis den nye position er forskellig fra den gamle er 

ligevægtstilstanden ikke nået endnu, og positioner beregnes igen i næste 

tidsskridt. Hvis ligevægtstilstand er nået stoppes beregningerne, og partiklerne 

er nu fordelt jævnt over fladen. 

 

3.2.1 Global fission 
Hvis ligevægtstilstanden er nået, men fladens form ikke fremstår særlig tydeligt, 

kan det skyldes at der ikke er nok partikler på overfladen. Dette kan en teknik 

kaldet Global fission reparere på. Den går ud på at dele partiklerne op i 2 nye 

partikler, når ligevægtstilstanden er nået. Disse 2 nye partikler skal placeres lidt 

væk fra hinanden, så frastødningen igen kan sættes i gang. Da der er dobbelt 

så mange partikler på fladen er det ikke nødvendigt med en stor 

frastødningsradius σ , og derfor divideres denne med 2 for hver gang 

partiklerne deles op. Neddelingen stopper når frastødningsradien er tilpas lille, 

dvs. tætheden af partiklerne er stor. 

 

3.3 Adaptiv sampling af implicitte flader 

Nu har vi fundet ud af hvorledes partiklerne skal bevæge sig for at blive på 

overfladen af det implicit givne objekt. Så står vi tilbage med det problem at vi 

vil have disse floaters fordelt jævnt ud over overfladen, så hele formen af 

objektet træder frem på skærmen, når partiklerne tegnes op. Det er muligt at få 

partiklerne til af sig selv, at sprede ud over fladen. Dette gøres ved at lade dem 

frastøde hinanden. Frastødningen vil, hvis den modelleres ordentligt, nå en 

ligevægtstilstand, hvor partiklerne ligger stille, og partiklerne vil da være 

uniformt fordelt. Dette sker dog kun hvis det er en lukket flade der benyttes, da 

partiklerne vil bevæge sig uendeligt langt væk fra hinanden hvis fladen ikke er 

endelig. Der er dog stadig ét problem. Hvor mange partikler skal der til for at 

dække hele fladen tilstrækkeligt, og hvorledes bestemmes dette? Det er muligt 
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at lade partiklerne splitte sig (fissionere) eller udslette sig, hvis bestemte 

betingelser er opfyldt. Hvis denne teknik benyttes er det nok at starte med én 

enkelt partikel på overfladen. 

 

3.3.1 Adaptiv frastødning 
Hvis fladen ikke deformeres kan den første metode med simpel frastødning 

være en god løsning. Men hvis fladen deformeres over tid, kan det tage lang tid 

at få fordelt partiklerne rundt på fladen, hvilket gør den simple 

frastødningsmetode ufleksibel.  

Denne teknik kan kombineres med fission, samtidig bliver der åbnet for 

muligheden for at partikler kan udslettes hvis bestemte betingelser er opfyldt.  

Dette kan løses ved at lade hver partikel have sin egen frastødningsradius iσ , 

og samtidig tilpasses ligning 3.8 til 

( )

2

2
2

ij

i

r

ijE e σα
−

⋅
= ⋅ , 

hvor den generelle frastødningsradius σ  er erstattet med frastødningsradius for 

den enkelte partikel, dvs. iσ . Dette bevirker generelt, at energien jiij EE ≠ . 

Dette betyder at energien af partikel i  bliver . Da denne energi 

er forskellig fra tilfældet med ens frastødning bliver 

(∑
=

+=
n

j

jiiji EEE
1

)
iP  tilsvarende anderledes 

3.11 ( ) ( )
( ) ( )

2 2

2 2
1

i

ij ijn
i i i i ij

i jj
p

r rE Eσ σ
σ σ=

⎛ ⎞
⎜ ⎟= − ⋅ = ⋅ ⋅ + ⋅
⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑ jiEP  

Som nævnt tidligere, så tager vores mål for energi ikke højde for når flader og 

tilsvarende partikler skaleres ( ip  og iσ ), dvs. iE  er konstant. For at sikre at 

nabopartikler frastøder hinanden, så definere vi et globalt energiniveau Ê  som 

partiklerne skal ende op med. Dette globale energiniveau er med til at sikre at vi 

får en pæn uniform fordeling af partiklerne. 

Den del af en partikels frastødningsradius som direkte påvirkes af en ændring i 

dens egen frastødningsradius er 
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1

n
i i

j

jD E
=

= ∑  

For at holde  tæt på den ønsket værdi, så benytter vi følgende lineære 

feedback ligning 

iD

3.12  ( )ˆi iD Dρ= − ⋅ − E

hvor ρ  er en feedback konstant. 

Ændringen i frastødningsradius for en partikel i , der netop giver denne energi 

ændring kan udregnes vha. kædereglen i j
i i j

pj
i iD D D pσ

σ
= ⋅ + ⋅∑ , og vi får 

3.13 
i

i
i

i

D
D

σ

σ =  

Ovenstående regel er gældende for partikler der frastøder deres naboer, men 

giver problemer i områder på fladen, som indeholder meget få partikler. Faktisk 

giver det anledning til en uendelig stor ændring i frastødningsradius, da der i 

disse områder gælder at 0i
i iD D

σ
= = . I disse speciel tilfælde ønsker vi at 

frastødningsradius skal stige, men ikke enormt meget, hvilket gør at ligning 3.13 

tilpasses til: 

3.14 
i

i
i

i

D
D

σ

σ
β

=
+

, 

hvor β  er en konstant, der sikre division med 0 ikke forekommer. Forholdet 

mellem ændring af energi og ændring af frastødningsradius er: 

3.15 
( )

2

3
1

1
i

n
i i

i j
D r

σ
σ =

= ⋅ ⋅∑ j ijE  

For at opnå et godt resultat mht. bevægelse af partikler ind i områder med 

meget få partikler, så benyttes ligningerne 3.11, 3.12, 3.14 og 3.15 til at 

kontrollere partiklers position, samt deres frastødningsradier. 
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3.3.2 Adaptiv fission/udslettelse 
For at sikre en uniform fordeling af partiklerne på overfladen, så må vi sørge for 

at partikler, der har meget høj frastødningsradius, fissionerer. Ligeledes skal der 

i områder der indeholder mange partikler overvejes om hvilke partikler der skal 

udslettes. 

Fission skal ske hvis: 

• partiklen er nær ligevægt (equilibrium), dvs. ip iγ σ< ⋅ , samt 

• enten er partiklens frastødningsradius meget stor ( ), eller så har 

den tilstrækkelig energi (

maxiσ σ>

ˆiD v E> ⋅ ) og dens radius er større end den 

ønskede radius ( ˆiσ σ> ) 

 

Dette betyder at hvis der ikke er særligt mange partikler i et område, vil 

partiklerne dele sig, og deres frastødningsradius bliver mindre. Eller hvis 

partiklen er tæt på det ønskede energiniveau, og tætheden af partikler i området 

ikke er høj nok. 

Partikler skal også kunne udslettes, men vi er nødt til at forhindre at ikke alle 

partikler i et område udslettes samtidig. Der er nogle betingelser der skal være 

opfyldt før en partikel kan forsvinde. Følgende betingelser skal være opfyldt før 

en partikel udslettes: 

 

• partiklen er nær ligevægt, dvs. ip iγ σ< ⋅ , samt 

• partiklens frastødningsradius er alt for lille, dvs. ˆiσ δ σ< ⋅ , og 

• følgende udtryk er sandt, 
ˆ

i

R σ
δ σ

>
⋅

, hvor R  er et tilfældigt tal mellem 0 

og 1 

 

Hvis denne sidste fremgangsmåde benyttes kan vi opnå et system hvor 

partiklerne hurtigt tilpasser sig ændringer i fladen. 
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4 Brug af partikler til at kontrollere Implicitte flader 
 

Indtil nu har vi arbejdet med kontrol punkter, der har været stationære, hvilket 

betyder at fladen ikke deformeres. Nu vil vi begynde at se på, hvorledes man 

udregner den aktuelle flade parameter ændring q , således at fladen kan 

deformere sig, både automatisk og via bruger interaktion. 

For at finde q  benyttes den kvadratiske funktion beskrevet i afsnit 3.1: 

4.1 
2

1

2
Qq

2
1Pp

2
1

−+−= ∑
=

n

i

iiG  

Med bibetingelser 

4.2  0qp)qq,,p,p( qx =+⋅+⋅= FFFC iiiiii φ

Dette minimumsproblem løses vha. Lagrange multiplikanter, hvilket giver os 

følgende betingelse (se afsnit 3.1 for yderligere detaljer) 

4.3  0
1

qq =+∑
=

n

j

j
jCG λ

Denne ligning differentieres mht. q  og vi får betingelsen 

4.4  ∑
=

=+
n

j
qj F

1j
0Q-q λ

Læg mærke til at summen ikke forsvinder, som ved udregningen af , da 

enhver  generelt afhænger af q . 

ip
jC

Resultatet i ligning 4.4 indsættes i ligning 4.2, hvilket giver 

0Qp
1j

qx =+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⋅+⋅ ∑

=

FFFF
n

j
qj

iii φλ  

Rykker vi lidt rundt på tingene, så får vi 

4.5  ( )∑
=

+⋅+⋅=⋅⋅
n

j

ii
x

i
qj

j
q

i
q FpFQFFF

1
φλ
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Vi har nu en  matrix ligning (ligningssystem), der skal løses med hensyn til nn ×

jλ . Efter at havde løst ligningssystemet benyttes ligning 4.4 til at udregne q : 

4.6  ∑
=

−=
n

j
qjF

1j
Qq λ

Det sværeste i denne sammenhæng er at løse ligningssystemet, som 

fremkommer i ligning 4.5. 

 

4.1 Løsning af ligningssystemet 

Ligning 4.5 kan omskrives til følgende ligningssystem 

4.7 bA =⋅ λ  

hvor A  er en matrix hvor element ( )ji,  bare er prikproduktet . jq
i
q FF ⋅ λ  er de 

ubekendte vi ønsker at finde og b  er vektoren bestående af højresiden i ligning 

4.5. 

Til at finde løsningen af ligningssystemet, så kan der benyttes en del forskellige 

metoder. Gauss-elimination er en populær metode, som dog er meget svær at 

implementere, da hvert skridt består i at finde ud hvilket tilfælde man er i, dvs. 

skal der foretages rækkeombytninger, søjleombytninger, rækkeoperationer etc. 

[EISING93].  

LU faktorisering er også en metode der kan benyttes, men denne er absolut 

ikke særlig hurtig, da den indebærer opsplitning af de oprindelige n  ligninger til 

 ligninger, som derefter kan løses vha. Crout’s metode [MESSER94]. 2n

Cholesky’s faktorisering bruges meget i algoritme- og programmerings 

sammenhæng, da den er forholdsvis simpel at implementere, og samtidig ikke 

involvere unødig opsplitning af det oprindelige problem. Vi har valgt at benytte 

Cholesky’s faktorisering på netop disse grundlag, da vi virkelig har brug for en 

hurtig metode til at finde løsningen på ligningssystemet. 

 

Matrix A  er en symmetrisk matrix, hvilket gør at vi forholdsvis nemt kan løse 

matrix ligningen ved at bruge Cholesky’s faktorisering. Der er dog et problem, 
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hvis matrix A  er singulær, dvs. at matrix A  ikke har en invers matrix. Dette kan 

ske i to tilfælde: 

 

• Antallet af begrænsninger er større end m  (tidsafhængige flade 

parametre) 

• Nogle af  vektorerne er linearkombinationer af andre i
qF

  

For at omgå dette problem kan man enten benytte en mindste-kvadrats teknik 

(least-squares technique) eller singulær værdifaktorisering [WITKIN94]. Vi vil 

benytte Normalligninger, hvilket er en mindste-kvadrats teknik. 

 

4.1.1 Normalligninger 
Teknikken går i alt sin enkelthed ud på at betragte problemet bA ≈⋅ λ , hvor ≈  

står for en mindste-kvadrats approksimering, dvs. en minimering af funktionen 

( ) ( ) ( )

( )bbbAAA

bAbAbAF

TTTTT

T

⋅+⋅⋅⋅−⋅⋅⋅⋅=

−⋅⋅−⋅⋅=−⋅⋅=

λλλ

λλλλ

2
2
1

2
1

2
1 2

2
 

Denne funktion er differentiabel i λ . Den nødvendige betingelse for minimering 

af funktionen er 

( ) ( )niFellerF
i

,,2,100 …==
∂
∂

=∇
λ

λ  

Disse ligninger kaldes Normalligninger, og kan udtrykkes på formen 

4.8  bAAA TT ⋅=⋅⋅ λ

Løsningen til dette ligningssystem vil også være løsning til vores oprindelige 

ligningssystem (ligning 4.7), da den eneste forskel er at i ligning 8 har vi 

multipliceret TA  på begge sider af lighedstegnet. 

For at nemmere kunne arbejde med ligning 4.8 omskrives denne til 

4.9 ' ' ' ', T TA b hvor A A A og b Aλ⋅ = = ⋅ = ⋅ b  
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4.1.2 Cholesky’s faktorisering 
Dette ligningssystem kan forholdsvis nemt løses vha. Cholesky’s faktorisering. 

Dette går ud på at finde en matrix , således at L

TLLA ⋅='  

Matrix  findes på følgende måde: L

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
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⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

nn

n

n

n

nnnnnnnn

n

n

n

l

l
ll
lll

lll

ll
ll

l

aaa

aaa
aaa
aaa

00

00
0

0
0
0
00

3

222

12111

21

3231

2221

11

21

33231

22221

11211

 

Benyttes reglerne for matrix multiplikation fås 

22

213132
322232213132

2
212222

2
22

2
2122

11

21
21112121

1111
2

1111

l
llallllla

lallla

l
allla

alla

⋅−
=→⋅+⋅=

−=→+=

=→⋅=

=→=

 

Generelt for vi for  og ni ,,2,1 …= niij ,,2,1 …++= : 

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−= ∑

−

=

1

1

2
i

k
ikiiii lal  

( )
ii

i

k
ikjkji

ji l

lla
l

∑
−

=

⋅−
=

1

1  

Vha. Cholesky’s faktorisering har vi fået faktoriseret matrix 'A  til 

TLLA ⋅='  

Indsat i ligning 4.9 får vi 

( ) ( ) '' bLLLLA TT =⋅⋅=⋅⋅=⋅ λλλ  
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For at finde løsningen til det oprindelige ligningssystem, så kan vi nøjes med at 

løse de 2 simple ligningssystemer: 

xL
bxL

T =⋅

=⋅

λ

'

 

Først løses ligningssystemet : 'bxL =⋅

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦
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⎥
⎥
⎥
⎥
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⎣
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⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

nnnnnn b

b
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x

x
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x

lll
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3
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1

3

2
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21
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11

0
0
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Heraf ser vi at 

nn

nnnnnn
nnnnnnn l

xlxlxlb
xbxlxlxl

l
xlbxbxlxl

l
bxbxl

1,12211
2211

22

1212
22222121

11

1
11111

−− ⋅−−⋅−⋅−
=→=⋅++⋅+⋅

⋅−
=→=⋅+⋅

=→=⋅

 

Herefter løses ligningssystemet  på fuldstændig samme måde. xLT =⋅ λ

 

4.2 Løsning af q  

Ved at løse ligningssystemet, beskrevet i afsnit 4.1, bestemmes , 1i i nλ ≤ ≤ , 

som er løsningen på ligningssystemet. Vi kan nu forholdsvis nemt finde 

løsningen til  vha. formel 4.6, gengivet nedenfor: q

∑
=

−=
n

j
qjF

1j

Qq λ  
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5 Optimering af partikelsystemet 

5.1 Hurtig overfladepartikel frastødning 

I afsnit 3 viste vi hvorledes man kan udregne frastødning vha. brute force. 

Denne brute force algoritme skal bruge ( )2nO  tid, hvor  er antallet af partikler. 

Algoritmen gennemgår samtlige partikler parvis, og tildeler derefter den nye 

hastighed således: 

n

( ) ( jipartiklervilkårligeerjogihvorjigFrastødninVV GammelNy ≠+= 2,, )  

Vi kan meget nemt se at Frastødningsfunktionen i denne formel vil have en 

evalueringstid på ( )2nO . 

Heckbert introducerede i 1997 en ny metode til at udregne ovenstående ligning, 

der, ved brug af de rette datastrukturer, har en evalueringstid på ( )nO  

[HECKBERT97]. 

I denne algoritme besøger vi ikke samtlige andre partikler, når vi skal udregne 

hastigheden for en given partikel i . I stedet besøger vi kun partikler indenfor et 

område omkring partikel i , og resten af partiklerne ser vi bort fra, da deres 

bidrag til udregningen er ubetydeligt. Dette skyldes brugen af den Gauss-

funktion (Gaussian function) til udregning af den potentielle energi. Den 

potentielle energi for en partikel med hensyn til en anden er proportional med 

en Gauss-funktion af afstanden r  mellem de 2 partikler. I [HECKBERT97] 

vælges følgende Gauss-funktion 

2

2

2 σ⋅
−r

e  

pga. de egenskaber vi eftersøger. Der ønskes en funktion der har maksima i 

, er jævn og rolig og som går mod 0 for 0=r ∞→r . Denne Gauss-funktion er 

stærkt aftagende, og for σ⋅= 3maxr  er den kun 1% af maksimum værdien i 

. Hvis vi definere en partikels naboer som de partikler der ligger indenfor 

en kugle men radius , så kan vi se bort fra alle andre partikler i udregningen 

af hastigheden, da bidraget fra disse partikler vil være ubetydelig. 

0=r

maxr
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Algoritmen antager også, på baggrund af reglerne omkring adaptiv frastødning, 

fission og udslettelse (se afsnit 3.3.2), at når partiklerne har nået 

ligevægtstilstanden, så vil de være uniformt fordelt på overfladen og 

frastødnings radius for hver partikel er tilnærmelsesvis lig med hinanden. Dette 

gør at antallet af naboer indenfor et given område ligeledes er tilnærmelsesvis 

ens, og afgrænset. 

For at kunne bruge denne algoritme, så skal vi have en funktion der, hurtigst 

muligt, kan give os de partikler der ligger indenfor en kugle af en given partikel 

. Disse partikler betegnes som partikel  naboer, og det er netop disse 

naboer, der er med til at beregne den nye hastighed for partikel . 

i si'

i

For at opnå en optimal køretid, så skal der benyttes en optimeret datastruktur. 

Heckbert har forsøgt sig med en forholdsvis simpel datastruktur, nemlig et gitter 

[HECKBERT97]. 

 

5.2 Hurtig frastødning ved brug af gitter 

Den grundlæggende idé i datastrukturen gitter er at inddele rummet i et gitter 

bestående af en masse parallelle celler, som hver indeholder en liste over de 

partikler der ligger inde i disse celler. Cellerne skal udformes som kasser, da vi 

forsøger at finde partiklers naboer indenfor en kugle. Partiklerne skal være 

fordelt således at de kun optræder i listen hos én celle. 

Denne struktur gør det muligt, at vi meget hurtigt kan finde de partikler vi er 

interesseret i. Vi ønsker at finde alle de partikler, der ligger indenfor en kugle 

med radius r , og centrum  (partikel  position). Vi kan meget nemt finde de 

celler der indeholder partikler, som vi er interesseret i. Alle de celler der enten 

ligger indenfor kuglen, eller skæres af kuglen indeholder nemlig partikler vi er 

interesseret i. Partikler, der tilhører celler der ligger inde i kuglen, ligger indenfor 

radius 

p si'

r , og kan derfor betegnes som partikel  naboer. Partikler, der tilhører 

celler der skæres af kuglen, skal undersøges yderligere før vi kan betegne dem 

som partikel  naboer. Figur 5.1 illustrerer dette princip i 2D. 

si'

si'
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Fig. 5.1  Cirkler dannes for at finde nabo partikler. Cirkel A skærer 1 celle, men indeholder ingen partikler. Cirkel B 

skærer 4 celler, og indeholder 1 partikel. Cirkel C skærer også 4 celler, og indeholder 2 partikler. Cirkel D skærer 12 

celler og omslutter 4 celler. Cirkel D indeholder i alt 7 partikler. De er vigtig at bemærke at nogle partikler ligger 

indenfor cirklen (partikel u), mens andre ikke gør det (partikel v) 

Partiklerne bevæger sig over tid, hvilket betyder at de vil skifte celler under de 

forskellige iterationer. At tilføje og fjerne partikler fra celler skal af denne grund 

være en hurtig operation, da man ellers vil opnå en flaskehals. 

Da antallet af partikler kan ændre sig voldsomt, grundet vores regler for 

fission/udslettelse, så vil et dynamisk gitter være mere optimalt, således at vi 

kan ændre dimensionerne på gitteret og dets celler. 

Størrelsen af gitterets celler kan sættes til en anelse større end radius r  af 

kuglen, hvilket vil sikre at naboerne altid vil ligge indenfor et 3 x 3 x 3 gitter. I 

vores tilfælde er det dog muligt at radius ændrer sig, afhængig af hvilken 

partikel vi er i gang med at behandle, hvilket indikere at vi ikke må binde 

kuglens radius med cellens størrelse. 

 

Dette gitter datastruktur er ganske effektivt, så længe at de kugler vi arbejder 

med ikke berører for mange celler, og omvendt heller ikke for få. Hvis cellerne 

er for store, så vil den tid der bruges til at finde de partikler der ligger inde i 

kuglen være alt for lang. På den anden side vil kuglen ikke skære mange celler, 

hvilket gør at vi ikke behøver at besøge nær så mange celler. 

Hvis cellerne er for små, så vi besøge mange celler, hvor nogle af disse måske 

slet ikke indeholder partikler. Den tid der derimod bruges til at behandle en 

celle, for at afgøre hvilke partikler der ligger inde i kuglen, er meget lille. 
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Den optimale størrelse er en mellemting mellem disse to tilfælde, hvor vi ikke 

bruger for meget tid til at finde ud af om partikler ligger inde i kuglen, samtidig 

med at vi besøger et middelmådigt antal af celler. 

For at opretholde et optimalt gitter, så er det en god idé, periodisk, at evaluere 

gitteret for at afgøre om cellernes størrelse er tilpas. Det er en god idé at 

opbygge et nyt gitter, hvis cellernes størrelse ikke er tilpas, men man skal dog 

lige huske at denne genopbygning er en forholdsvis dyr operation, som ikke 

skal foretages efter hver iteration. 

 

5.3 Optimering af gitter-strukturen 

I vores tilfælde ligger alle partiklerne på en afgrænset flade, og vi behandler kun 

en flade af gangen, eller et mindre antal tæt liggende flader. Det giver derfor 

mening, at opbygge gitteret bestående af det samme antal rækker i alle 3 

dimensioner (x, y og z). For at optimere søgning, sættes antallet af celler på 

hver akse til at være en potens af 2. Sammenlagt giver dette os et gitter 

bestående af  celler, for et givet k . Heckbert har forsøgt med 

, for systemer bestående af optil 10.000 partikler, med gode resultater 

[HECKBERT97]. 

kkk 222 ××

61 ≤≤ k

Fladen og de tilhørende partikler bevæger sig over tid, men i stedet for at 

gitteret skal følge fladen, hvilket giver en del celle operationer, hvor partikler 

forlader en celle og hopper ind i en anden, så fryses gitteret i rummet, og 

rummet flyttes periodisk.  

Heckbert foreslår nogle værdier for de forskellige parametre i denne algoritme 

[HECKBERT97]. Radius r  af kuglen med centrum p , som benyttes til at finde 

partikel  naboer, skal være et sted mellem 0,7 og 1. Forholdet mellem 

diameteren af partikel skyen (en kugle hvor alle partikler ligger indenfor) og 

gitteret skal ligge på mellem 0,5 og 1,2. 

si'

 

Implementeres denne metode med brug af gitter-datastrukturen vil man ifølge 

Heckbert opnå en asymptotisk lineær køretid ( )O n . 
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6 Polygonisering af implicitte flader 

At polygonisere en overflade vil sige at danne polygoner ud fra dens 

knudepunkter. Knudepunkterne kan findes eller dannes på mange forskellige 

måder, afhængig af hvilke type flader man ønsker at polygonisere, samt 

metoden man ønsker at anvende. Denne opgave arbejder med implicitte flader 

og derfor vil vi udelukkende koncentrere os om hvordan implicitte flader kan 

polygoniseres. 

 

6.1 Introduktion 

Der er skrevet flere artikler om hvordan man kan visualisere implicitte flader. En 

meget brugt metode er Marching cubes algoritmen [LORENSEN87]. Algoritmen 

kræver kun at den implicitte funktion kendes for fladen, der skal visualiseres. 

Kort beskrevet deler man rummet op i kube-celler (terninger), så samtlige kuber 

omslutter fladen, dvs. kuberne beskriver fladens bounding box. For hver kube 

findes hvilke kanter som skærer fladen. Fladens funktionsudtryk evalueres for 

hver af kubens 8 knuder, for at afgøre hvilke af kubens 8 knuder som enten er 

indenfor eller udenfor fladen. Dette betyder af hver kube antager  

forskellige muligheder. Typisk anvender man den implicitte funktions fortegn (se 

evt. afsnit 2.1), for at afgøre hvor en knude befinder sig i forhold til fladen. De 

256 muligheder kan reduceres til bare 15 forskellige, idet mange af de 256 

muligheder bare er rotationer eller spejlinger på én eller flere af de 3 akser. 

Figur 6.1 illustrerer de 15 unikke tilfælde. For hver kube tegnes der så trekanter 

med normaler svarende til de viste på figur 6.1. Det er klart at størrelsen af 

kuberne har direkte indflydelse på detaljeringsgarden af det endelige resultat. 

Er kuberne for store kan væsentlige dele af fladen mangle, se figur 6.2. Er 

kuberne modsat meget små vil algoritmen bruge meget hukommelse og meget 

tid på at gennemgå samtlige kuber og derved mindskes den overordnede 

effektivitet. 

25628 =
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Fig. 6.1  De 15 unikke muligheder for en kube, hvor de fede (blå) knuder er indenfor fladen

Fig. 6.2  Visualiseringer af 2 blobbykugler med varierende kube størrelser

Nu har vi i første omgang valgt at benytte Witkin og Heckbert’s metode til at 

sample de implicitte flader med partikler [WITKIN94]. Partiklerne vil være 

placeret uniformt på overfladen i et tilnærmelsesvis heksagonalt mønster, når 

systemet er i tilpas stabiliseret ligevægt (se evt. afsnit 3.3). Dette vil efterlade os 

en mængde af partikler, som alle har en position i rummet, samt en 

overfladenormal evalueret i dens position, dvs. gradienten. Mere præcist står vi 

med en relativ uorganiseret mængde af knuder, som vi ønsker polygoniseret. 

 

6.2 Overfladegendannelse ud fra uorganiserede punkter 

Hovedessensen indenfor genopbygning af en overflade ud fra en mængde 

{ } 3
1 2, , , nX x x x= ⊂… n af  uorganiserede knuder i rummet, går ud på at 

genskabe den faste form, som overfladen beskriver. Inden for dette område har 
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der været lagt mest vægt på hvorledes overflader kan genskabes ud fra knuder 

som typisk er blevet leveret af en 3D skanner [HOPPE92, HOPPE94]. 3D 

skanning anvendes bla. i forbindelse med forskning indenfor lægevidenskab og 

anatomi, men også indenfor filmindustrien, gør man meget ud af at skanne 3D 

modeller af skuespilleres hoveder, så de kan manipuleres videre i grafiske 

systemer4. 

 

Det konvekse hylster beskriver det hylster som omslutter et sæt af knuder 

. Resultatet er en mængde af polygoner 3X ⊂ P , som indelukker 

knudemængden, på en måde så ingen polygoner overlapper hinanden og en 

knude enten danner et knudepunkt for en polygon p , eller befinder sig inde i 

hylstret. Der er ligeledes på dette område forskellige algoritmer, som på hver 

sin metode udfører arbejdet i forskellige køretider [DEBERG97]. Indenfor 

algoritmik er dette et typisk arbejdsområde, hvis der fokuseres på 

computergrafik.  

 

Delaunay triangulering (Delaunay Triangulation) anvendes i mange algoritmer, i 

mere eller mindre modificerede udgaver, til at gendanne overfladen ud fra intet 

andet end et endeligt knudesæt. Den er oprindelig udviklet til at triangulere 

knudesæt i 2D, se bla. [RUPPERT95] for gennemgang af algoritmen, samt 

udvidelser som omfatter algoritmen. Delaunay triangulering drager nytte af den 

omsluttende cirkel (circumcircle), som kan dannes ud fra 3 tilfældige knuder i 

planen . Udvidelsen fra 2D til 3D gør Delaunay triangulering i stand til at 

triangulere en mængde af knuder i rummet i . De andre aspekter fra 

algoritmen er ligeledes udvidet. Det er som udgangspunkt ikke længere 

trekanter der dannes, men tetraedre (tetrahedra). Et tetraeder (tetrahedron) er 

en bestemt type pyramide, bestående af 4 ens ligesidet trekanter. Tilsvarende 

anvendes der i 3D en omsluttende kugle (circumsphere) til at søge efter 

potentielle knuder [DEBERG97]. 

2

3X ⊂

 

                                                 
4 Industrial Light and Magic som er en del af det udvidet Lucas Digital LTD. bruger dagligt 3D skanning i forbindelse 
med deres produktioner til filmbranchen. Yderligere information om ILM kan findes på http://www.ilm.com 
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6.3 Triangulering 

Efter at have studeret en række artikler som omhandler triangulering ud fra et 

endeligt knudesæt  [EDELSBRUNNER94], [HOPPE92], [HOPPE94], 

har vi valgt at forsøge at konstruere vores egen algoritme til triangulering af de 

partikelsamplede implicitte flader. Dette er primært fordi artiklerne alle på en 

eller anden måde ender med at benytte modificerede versioner af Delaunay 

Triangulation og/eller Marching Cubes. De nævnte artikler bruger typisk en god 

del tid på at finde overfladenormalen i hvert knudepunkt, inden selve 

trianguleringen, samt en implicit funktion der approksimerer knuderne. Speciel 

[HOPPE92] og [HOPPE94], hvor deres algoritme kun antager at have et 

endeligt knudesæt at arbejde med. Det er en god og stabil algoritme, som 

garanterer en intakt topologi. Der er flere trin i den, der gradvist forbedre 

resultatet. Dette koster selvfølgelig en masse tid og egner sig på ingen måde til 

et interaktivt design, som vi stiler efter. Der nævnes køretider på 19 sek. 

([HOPPE92], p. 4, afsnit 4: Results) for at rekonstruere overfladen ud fra kun 

1000 knuder som sampler en kat. 

3X ⊂

 

Da vi har anvendt Witkin og Heckbert’s metode til at sample fladerne 

[WITKIN94], har vi allerede de ovenstående informationer til rådighed, så som 

den implicitte funktion  og overfladenormaler, og kan derfor fortsætte direkte 

til trianguleringen. 

f

Vi vil hente inspiration fra Delaunay Triangulation til at konstruere en metode til 

at finde de potentielle knuder som skal forbindes. Datastrukturer og problemer 

med fletning og overfladetopologi forsøger vi selv at overkomme. Inden vi 

præsenterer algoritmen i sin helhed, diskuterer vi først dens bestanddele. 

6.3.1 Datastruktur 
Overskriften på dette delafsnit er triangulering, dvs. vi har udelukkende valgt at 

arbejde med trekanter i rummet. Der er flere grunde til at trekanter er valgt frem 

for et polygon af højere kantantal. Den primære og vigtigste grund er at en valid 
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Fig. 6.3  3 kanttyper mellem knude i og j: a) ingen forbindelse, b) én forbindelse og c) to forbindelser 

trekant5 altid befinder sig i en plan. Et polygon af højere kantantal end 3, består 

selvfølgelig af flere end 3 knuder, dvs. der eksisterer åbenlyst en mulighed for 

at ikke alle knuder, vil befinde sig i samme plan. Specielt i vores tilfælde hvor 

vores knuder er uorganiseret placeret på de implicitte krumme flader. 

Der er behov for en datastruktur, som kan håndtere trianguleringen i alle 

sammenhænge. Vi er udelukkende interesseret i at finde skroget på vores 

flader, hvilket vil sige, at når fladerne er trianguleret korrekt, bør ingen kant på 

nogen måde være delt af flere end 2 trekanter. Ydermere arbejder vi kun med 

lukkede flader og derfor vil vi på baggrund af ovenstående antage at når 

trianguleringen er korrekt udført, deles hver kant af præcist af 2 trekanter. 

Vi har brug for at kunne håndtere kanter og hvor mange gange en kant har 

været brugt. En kant  fra en mængde af kanter, bliver dannet mellem 2 

knuder 

Ee ∈

, ,i jx x S i∈ ≠ j

                                                

. Vi definerer nu en type, som beskriver situationen 

mellem 2 knuder, se figur 6.3: 

KantForbindelse = [Ingen=0, Enkelt=1, Dobbelt=2] 

Samt en kanttype: 

Kant = (Reference   : Knude, 
   Destination : Knude, 
   Forbindelse : KantForbindelse) 

Ud over sin position i rummet og overfladenormal, skal en knude have en liste 

over de kanter som er forbundet fra knuden selv til dens naboknuder: 

Knude = (Position : Punkt, 
    Normal   : Vektor, 
    Kanter   : Kant-Liste) 

 
5 En trekant som udspænder et areal, dvs. ingen af trekantens 3 kanter er lineær afhængige af hinanden. Dette krav er 
dog normal trivielt. 
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Med disse 3 typer vil det være muligt at administrere samtlige kanter mellem 

knuderne. Det er vigtigt at notere at en vis redundans eksisterer, da en kant vil 

være repræsenteret 2 steder, i listen over kanter hos begge knuder som indgår i 

kanten. Yderligere vil det være nødvendigt at administrere kantlisten for begge 

knuder som indgår i en kant, dvs. modificeres en kant for en knude, skal 

ændringerne også ske hos modparten. 

6.3.2 Knudekandidater 

I det følgende vil vi anvende udtrykket at forbinde en kant  til en knude  

og vice versa, som at forbinde kantens 2 knuder  og  til knuden  og 

derved danne 2 nye kanter  og  og sammenlagt én ny trekant . 

Ydermere vil vi betegne en kant som åben, hvis den kun har været anvendt til 

én trekant og tilsvarende vil vi anvende udtrykket lukket kant, hvis kanten har 

været anvendt 2 gange. Er en kant blevet dannet kan den altså kun være enten 

åben eller lukket. Vi ændrer nu datatypen for en kantforbindelse, så den 

afspejler ovenstående: 

basee nyx

1ex 2ex nyx

1nye 2nye nyt

KantForbindelse = [Ingen=0, Åben=1, Lukket=2] 

 

Dette afsnit forsøger at finde en metode til at identificere en kandidatknude ud 

fra en eksisterende åben kant. Dvs. at finde en gyldig knude, som er tættest på 

begge knuder, der definerer kanten. En lignende problemstilling kan betragtes i 

forbindelse med at finde Hausdorff afstanden ( ),d X Y mellem 2 knudesæt X  

og , som er afstanden mellem de 2 tætteste knuder Y x X∈  og  

[HOPPE92]. 

y Y∈

 

Til dette formål vil vi anvende en modificeret udgave af Delaunay triangulering. 

For hver åben kant , anvendt i trekant , er vi interesseret i at finde en 3. 

knude , som ved forbindelse til kant  vil danne en ny trekant . 

Hvor man i Delaunay triangulering benytter en omsluttende cirkel (circumcircle) 

i 2D eller en omsluttende kugle (circumsphere) i 3D til bla. at afgøre til hvilken 

side af den eksisterende kant , den nye knude  skal findes, har vi valgt 

aktive aktivt

Xxny ∈ aktive nyt

aktive nyx
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Fig. 6.4  Forkert og rigtig side af kanten e  a) total overlap - ugyldig, b) delvis overlap - ugyldig og c) gyldig aktiv

at anvende en anden metode, da vi i forvejen kun ønsker at blive inspireret af 

metoden anvendt i Delaunay triangulering. 

 

Trekanter som delvist eller totalt overlapper hinanden6, må på ingen måde 

eksistere. Dette opnås bla. ved helt at undgå at forbinde kanten  til en 

knude  som er på samme side, som trekant ’s sidste knude, se 

figur 6.4. En knude  som ikke er på samme side, kalder vi for en gyldig 

knudekandidat. Er kandidatknuden placeret på den samme linie som kant  

definerer, er knuden også ugyldig, da en forbindelse mellem knuden og kanten 

ikke vil resultere i en valid trekant. 

aktive

Xxkandidat ∈ aktivt

Xx ∈

aktive

Til at finde ud af til hvilken side af kant  vi vil finde en gyldig kandidatknude, 

vælger vi at dele rummet op og derved mængden af knuder 

aktive

X  i 2 delmængder 

XXXXXXX gyldigugyldiggyldigugyldig =∪⊆∧⊆ , . Rummet opdeles af den 

plan, som står vinkelret på planen som trekant  selv udspænder og hvor 

kant  danner baselinie på planen. Planens normal, på den gyldige side, vil 

vi bruge til at afgøre om en kandidatknude  er defineret i  eller i 

. Da prikproduktet mellem 2 vektorer er negativt hvis vinklen mellem dem 

er større end 90° eller mindre end -90°, er dette check trivielt. 

aktivt

aktive

kandidatx gyldigX

ugyldigX

 

                                                 
6 En eller flere af trekantens kanter krydser andre kanter, hvis fladen betragtes ortogonalt. 
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Fig. 6.5  a) Trekantens normale højde  b) Trekantens højde h h  som vektor

Fig. 6.6  Planen som deler knuderne op, samt dens normal. De urørte knuder tilhører  
gyldigX

En kandidatknude  er defineret i  hvis og kun hvis kandidatx gyldigX

0≥• testVektorplanNormal , 

hvor ( )( )212
2
1

eekandidat xxxtestVektor +−= . 

Planens normal kan bestemmes på flere måder, vi har valgt en nem løsning 

som tilfredsstiller alle krav. Vi vælger at betragte den aktive kant  som 

grundlinie i trekanten . Betragter vi højden  i trekant  som en vektor, vil 

denne virke perfekt som normal til den plan, vi deler rummet op med, se figur 

6.5 og figur 6.6. Vektoren h  som er planens unormaliserede normal, kan findes 

ved 

aktive

aktivt h aktivt

( ) cvprojah u −+= , 

hvor u
u
uvvproju 2

•
= . 
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Fig. 6.7  Omringelse  a) x er urørt - ikke omringet, b) x har 2 åbne kanter - ikke omringet  og c) x er omringet  

En kandidatknude skal altså være defineret i , før der er grund til at gå 

videre med andre undersøgelser. Antag at  yderligere kun indeholder 

urørte knuder, dvs. knuder vis kantliste er tom 

gyldigX

gyldigX

( ) ∅=∈ gyldigXxKanter . Er 

 da vil den rigtige kandidatknude ∅≠gyldigX kandidat gyldigx X∈  for kanten  

være defineret som 

aktive

( ) ( )1 2 1 2
1 1 , 1
2 2kandidat e kandidat e i e i ex x x x x x x x i− + − ≤ − + − ≤ ≤ n . 

Mere intuitivt vil den rigtige kandidatknude  være den gyldige knude som 

er absolut tættest på begge knuder x  og , der definerer kanten e , ved 

beregning af længderne i Euklidisk geometri.  

kandidatx

1e 2ex aktiv

6.3.3 Fletning 
Siden vi befinder os i 3D og udelukkende arbejder med lukkede flader, opstår 

der et helt naturligt problem som ikke er nært så klart i 2D. I 2D er det muligt 

helt at undgå problemer med at allerede trianguleret områder skal 

sammenflettes. Dette problem er uundgåeligt i 3D når der arbejdes med 

lukkede flader, og kan resultere i kedelige problemer hvis ikke det behandles 

korrekt. Vi vil i dette underafsnit forsøge at overkomme dette problem ved 

udelukkende at bruge egenskaber ved vores knuders datastruktur, men først 

nogle nye definitioner. 
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Fig. 6.8  Kritiske knuder (cirkel)  a) kanten e har en kritisk knude  b) kanten har en ægte kritisk knude aktiv aktive

En knude siger vi er omringet, hvis den er ikke-urørt og samtlige af dens kanter 

er lukkede, se evt. figur 6.7. En knude Xx∈  er omringet hvis og kun hvis 

( ) , 1i ie Kanter x X e Lukket i m∈ ∈ = ≤ ≤ , 

hvor  betegner antallet af kanter som findes i knude m x ’s kantliste. 

 

Yderligere definerer vi en kritisk knude, som en knude der har flere end 2 åbne 

kanter i sin kantliste. En knude Xx∈  er kritisk hvis og kun hvis 

( ){ }, 1 2åbne i i åbneE e Kanter x X e Åben i m E= ∈ ∈ = ≤ ≤ ∧ >  

En ægte kritisk knude derimod er en knude, som både er kritisk og som 

yderligere har flere end 2 åbne kanter defineret indenfor  ud fra , hvor 

 i denne sammenhæng betragtes som en åben kant indenfor . 

Kritiske knuder opstår kun i forbindelse med fletning. To fletningssituationer 

med kritiske knuder, begge markeret med cirkler, kan betragtes på figur 6.8, 

hvor  på figur 6.8a har en almindelig kritisk knude og hvor  på figur 6.8b 

har en ægte kritisk knude. Situationer hvor kanter har en almindelig kritisk 

knude, kan behandles på almindelig vis, hvorimod situationer hvor kanter har en 

ægte kritisk knude kan give problemer. Havde  fået lov til at skabe en 

forbindelse til  på figur 6.8b, havde der opstået et stort uønsket problem, 

gyldigX aktive

aktive gyldigX

aktive aktive

aktive

kandidatx
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Fig. 6.9  Eksempel på en triviel fletning 

idet vi havde haft et trekantoverlap, som yderligere ville resultere i at kanten 

mellem den ægte kritiske knude og  efterfølgende havde været lukket, da 

den havde været brugt 2 gange. Et hul til venstre ville på et tidspunkt have 

opstået. Det er ikke altid sikkert at en ægte kritisk knude vil resultere i 

problemer med trianguleringen. Havde  nu været længere nede, under 

den 3. knude i den mørke trekant, havde vi haft en problemfri situation. I dette 

tilfælde ville den 3. knude have været , da den ville være tættest på  

og trekanten der ville blive dannet, ville være problemfri. 

kandidatx

kandidatx

kandidatx aktive

Vi vælger derfor nu at se hel bort fra en kant som består af en ægte kritisk 

knude. Dette vil ikke give nogle problemer, da vi er garanteret at problemfrie 

trekanter vil blive dannet på et andet tidspunkt, ud fra andre aktive kanter som 

ikke har en ægte kritisk knude tilknyttet sig. 

 

Vi vil aldrig kunne komme til at triangulere hele den lukkede flade, hvis vi kun 

måtte forbinde aktive kanter til urørte knuder. Mængden af gyldige knuder 

 udvides nu til at både at bestå knuder, der obligatorisk er defineret på 

den gyldige side, samt resterende knuder, der hverken er omringet eller ægte 

kritiske. 

gyldigX

Da mængden af gyldige knuder  er blevet udvidet kan der i forbindelse 

med fletning opstå et tilfælde, hvor vi ikke længere behøver at foretages en 

gyldigX
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masse tjek, om det nu er en korrekt gyldig kandidatknude der er fundet. Betragt 

figur 6.9. I tilfældet hvor en åben kant  har 2 delte knuder er det nu nok blot 

at finde ud af hvilken af dem som ikke er omringet. Den omringede knude på 

figur 6.9 er markeret med en cirkel. Der vil i forbindelse med fletning altid være 

én knude som er omringet, denne knude vil typisk være knuden, der dannede 

trekanten  ved forbindelse til . Modsat vil begge knuder aldrig samtidig 

være omringet, da  i dette tilfælde, pr. definition, vil være lukket. 

aktive

aktivt aktive

aktive

Forbindelse mellem  og den ikke-omringede knude vil trivielt kunne 

fortages, da det nødvendigvis vil være den eneste gyldige kandidatknude, som 

kant  vil finde. Denne type fletning kalder vi derfor for en triviel fletning. 

aktive

aktive

6.3.4 Overfladetopologi 
Hvordan sikres overfladetopologien, når vi kun har knudepunkter og deres 

overfladenormaler? 

En direkte metode ville være at tage overfladenormalerne i betragtning. Med 

normalerne kan vi forhindre at 2 knuder danner en kant mellem sig, hvis de 

enten er på hver sin side af den samme flade eller er på hver sin lokale 

isolerede overflade. Figur 6.10 viser en 2D analogi af de 2 nævnte tilfælde. På 

figuren kan vi se, at så snart 2 vektorer danner en vinkel som er større end 90° 

så befinder vi os i et af tilfældene nævnt ovenfor. Dette princip kan ses på figur 

6.11. Prikproduktet mellem 2 vektorer giver et negativt resultat hvis vinklen 

mellem dem er større end 90°, antaget at vinklen ikke er retnings bestemt. 

Negeres vektorerne  har vi det omvendte tilfælde og det omvendte resultat, 

på nær  som stadig vil stå vinkelret på u

iv

2v . Dette kan foretages da 

prikproduktet mellem vektorer er kommutativ. 
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Fig. 6.10  Knuder der ikke må danne en kant  a) knuder på samme flade, men på hver sin side  b) knuder på hver sin 

isolerede flade 

Fig. 6.11  Vinklen mellem vektor u  og v , hvor v41 ≤≤ ii 1  og v4  ikke er gyldige

Ved at finde prikproduktet mellem knudenormalerne kan man derfor nemt 

afgøre om der er grund til at forbinde knuderne sammen til en kant. Dette er 

dog ikke helt problemfrit. Er overfladen samplet med meget få partikler, kan 

trianguleringen få afgørende betydning hvis fladen krummer meget. Vi kan 

risikere at 2 knuder, som under normale vilkår burde forbindes, bliver undladt, 

som det kan ses på figur 6.12. Dette er naturligvis katastrofalt, da 

trianguleringen nu vil fejle. Dette sker da sådanne knuder vil forbindes forkert, 

grundet at en kant altid vil forsøge at finde en knude som den skal danne en 

trekant sammen med. 

I stedet kan man introducere en variabel som bestemmer den maksimale 

vinkelgrad, der må eksistere mellem 2 overfladenormaler. Dette sikre dog 

stadigvæk ikke at ovenstående tilfælde ikke vil kunne eksistere. Det kan først 

garanteres når vinkelgraden er så stor, at den faktisk ikke vil have nogen 

betydning længere og ligeså godt kunne fjernes. 
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Fig. 6.12  De stiplede kanter vil ikke blive dannet, da vinklen mellem knudenormalerne er større end 90° 

En anden mere præcis metode at sikre topologien på, vil være at sørge for at 

antallet at knudepunkter på overfladen er så stort at naboknuderne til en hvilken 

som helst knude på overfladen altid vil være tættere på knuden selv, end 

knuder som er placeret på andre flader indenfor det implicitte system. 2 

isolerede flader kan grundet den implicitte flades egenskaber alligevel ikke 

komme så tæt på hinanden at det kan have signifikant betydning for en knudes 

naboknuder. Denne løsning lider dog af et andet problem. Skal systemet 

samples af rigtig mange knuder, dvs. at tætheden knuderne mellem skal være 

stor, da vil det selvfølgelig tage længere tid at få systemet stabiliseret og 

trianguleringen vil ligeledes tage længere tid. 

6.3.5 Selve algoritmen 
Vi vil nu samle de forrige underafsnit og præsentere selve algoritmen. Vores 

triangulering antager at samtlige knuder er relativ pænt uniformt fordelt på 

fladen, som skal trianguleres. Det har hele tiden været meningen at tage 

udgangspunkt i det resultat som Witkin og Heckbert’s algoritme leverer 

[WITKIN94]. Sagt på en anden måde, er der ingen garanti for korrekt 

triangulering, hvis knuderne på ingen måde er uniformt fordelt, eller lokale 

områder på fladen er meget dårligt samplet. Yderligere antages det, at alle 

knuder som skal indgå i trianguleringen, min. 3 knuder, er blevet initialiseret 

med datastrukturen, som blev præsenteret i underafsnit 6.3.1. Ud over 

knuderne bruger algoritmen sin egen kantliste af samme type som en Knude’s 

Kanter, som indeholder ubehandlede kanter. Denne liste forventes at være 

tom, når algoritmen startes. 

Algoritmen præsenteres på punktform, hvor der som hjælp henvises til 

underafsnit 6.3.x, når det vises i kantede parenteser []. 
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1. Opret starttrekant 

a) Find en urørt knude  1x

b) Find en gyldig knude  tættest på  2x 1x

c) Find endnu en gyldig knude  tættest på både  og  3x 1x 2x

d) Opret en trekant  som med ,  og  som knuder, anvend 

samme princip som 6a og 6b 
startt 1x 2x 3x

e) Indsæt kanterne ,  og  i den ubehandlede kant-liste 
21xx

e
31xx

e
32xx

e

2. Tag første kant  ud fra listen af ubehandlede kanter  aktive

a) Er listen tom, da stop – Trianguleringen er færdig! 
b) Er knude  eller  i kant  ægte kritisk [6.3.3], hop da tilbage til 

punkt 2 (kanten er kritisk defineret) 
1ex 2ex aktive

c) Er kant  lukket, hop da til punkt 2 (kanten er færdigbehandlet) aktive

3. Find kant ’s delte 3. knude, der sammen med kant  selv 

definerer   

aktive aktive

aktivt

a) Søg i knude  og ’s kantliste efter kanter som begge har samme 

destinationsknude [6.3.1] 
1ex 2ex

b) Er mere end én delt knude fundet (der vil normalt kun være 2, se evt. 
figur 6.3), da vælg den af knuderne som er omringet [6.3.3] 

4. Bestem normalen til planen som trekant  udspænder [6.3.2] aktivt

5. Find en gyldig knudekandidat gyldigkandidat Xx ∈  til kant  [6.3.2] aktive

a) Er ingen kandidat fundet, udvid  til at håndtere fletning [6.3.3] gyldigX

b) Er stadig ingen kandidat fletninggyldigkandidat Xx +∈  fundet, hop da til 2 

6. Opret den nye trekant  ved at forbinde  til  nyt kandidatx aktive

a) Opret trekanten så dens normal har samme retning, som de 3 
knuders gennemsnitsoverfladenormal 

b) Registrer forbindelserne mellem alle 3 knuder [6.3.1] 
c) Indsæt de 2 nye kanter  og  i listen af ubehandlede 

kanter 
kandidate xxe ,1 kandidate xxe ,2

7. Hop til 2 og gentag alle trin kronologisk derfra  
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Dette vil triangulere det område, hvor starttrekanten  findes. Der tages ikke 

højde for, at der faktisk kan eksistere flere isolerede områder, der hver især skal 

trianguleres. Isolerede områder, som dog er indenfor samme implicitte system, 

kan opstå ved fx at hive blobs helt væk fra hinanden. Heldigvis er algoritmen 

fornuftig opstillet og så tilpas fleksibel, at den uden problemer atter kan startes 

fra punkt 1. Dette vil betyde at et nyt isoleret område kan blive trianguleret. 

Punkt 1 starter jo netop med at finde en urørt knude, og urørte knuder findes 

der pr. default i endnu ikke triangulerede områder. Vi kan på baggrund af dette 

udvide den oprindelige algoritme til at triangulere alle områder indenfor det 

knudesæt, som algoritmen blev initialiseret med. Udvidelsen vil trivielt se 

således ud: 

startt

 

1. Udfør kun den oprindelige algoritmes første trin (punkt 1) 

a) Er ingen starttrekant  blevet dannet (dvs. er bare én af de 3 

startknuder ,  og  ikke er blevet fundet), da stop – Den udvidet 

Triangulering er færdig!  

startt

1x 2x 3x

2. Start den nye deltriangulering ved at starte andet trin i den oprindelige 

algoritme (punkt 2) 

3. Hop til 1 og gentag indtil alle områder er trianguleret 

 

Overfladetopologien er der ikke direkte taget højde for, hverken i den 

oprindelige algoritme eller i den udvidede, da vi har antaget at der er tilpas 

mange knuder tilstede til at sikre topologien, uden brug af vinkelgradvariablen, 

som blev diskuteret i afsnit 6.3.4. Ønskes denne del introduceret, skal den 

integreres i punkt 5 i den oprindelige algoritme, hvor den er med til at definere 

mængden af gyldige knuder . gyldigX
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7 Implementering 

Vi vil med dette afsnit forsøge at beskrive de problemstillinger som har stødt på 

i forbindelse med implementeringen af systemet og efterfølgende de erfaringer 

vi har gjort, både under og efter implementeringen. Flere steder har vi selv 

måtte stoppe op og nøje overveje forskellige situationer. Mange af de anvendte 

artikler tager enkle dele for givet, og i [WITKIN94] i sin oprindelige udgave er 

der endda fejl i den ligning som bestemmer en floaters ønskede hastighed. 

Disse ting forsøger vi at behandle i de kommende underafsnit. Vi mener at det 

vil kunne være med til at hjælpe andre som er i samme situation som vi har 

været. 

 

Vi har implementeret hele systemet i ANSI C++, ved brug af STL7 på en 

Microsoft® Windows™ platform. Koden inkluderer alle 4 dele, som vi har 

beskrevet gennem afsnit 3-6. En generisk abstrakt klasse som styrer et implicit 

system kan nedarves til specifikke blobbysystemer. Vi har dog selv kun 

implementeret blobbykugler, men muligheden for at implementere et system 

bestående af fx blobbycylindre er på ingen måde umulig. 

Til visualisering af alle de grafiske elementer anvender vi OpenGL8 systemet. Vi 

har udelukkende arbejdet på computersystemer hvor OpenGL har været 

hardwareunderstøttet og antager derfor ikke tiden OpenGL bruger på at 

optagene skærmen for signifikant. Udover at bruge OpenGL til at visualisere 

vores system, bruger vi også systemet til at administrere konverteringen fra 

skærmkoordinatsystemet til både verdenskoordinat-, objektkoordinat- og 

øjekoordinatsystemet. Alle transformationsmatricer der anvendes til de 

forskellige konverteringer er nemlig også hardwaremæssigt understøttet. 

Hele kildeteksten er vedlagt som bilag og kan findes i afsnit 12.2. 

 

                                                 
7 Standard Template Library. En standard udvidelse til ANSI C++, som bla. introducerer en mængde af meget kraftfulde 
datatyper.  
8 OpenGL grafiksystemet er udviklet af Silicon Graphics Inc. og er generelt understøttet på samtlige platforme. Mere 
information om OpenGL kan findes på http://www.opengl.org 
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Fig. 7.1  Bias for et blobby system med 2 blobs  a) Bias med stor værdi  b) Bias med en lille værdi 

7.1 Standard blobbysystem med statiske flader 

I forbindelse med implementeringen af Witkin & Heckbert’s standard system, 

ved udelukkende brug af statiske flader [WITKIN94], er der flere værdier, der 

nævnes i artiklen, som hverken diskuteres eller bestemmes. 

7.1.1 Energi mellem samme partikel 
Selvom det kan virke trivielt, kan det dog ikke direkte udefra [WITHKIN94] ses 

at energien mellem samme partikel ikke skal medtages i beregningerne. 

Matematisk giver det ingen mening, under udregning af partikel i ’s samlede 

energi, at medtage bidraget fra partikel i  selv, da vi betragter dette bidrag som 

værende lig 0. Hvis vi derimod ser på funktionen for energi mellem 2 partikler 
ijE , hvor netop i j= , så er resultatet fra funktionen ikke 0, som vi antager. 

Energiligningen giver nemlig følgende resultat 

( ) ( )

2 2

2 2

0

2 2 0 0

ii

i i

r

iiE e e eσ σα α α α
− −

= ⋅ = ⋅ = ⋅ = >  

Resultatet giver α , som antages større end 0, da en partikels samlede energi 

ellers kontinuerligt vil være 0, hvilket absolut ikke giver nogen mening. Derfor er 

det vigtigt ikke at medtage bidraget fra partikel i  selv, når man udregner den 

samlede energi for partikel . i

7.1.2 Bias for et blobbysystem 
I [WITKIN94] (p. 274, afsnit 5: Implementation and Results), angives bias som 

det første element i parametervektoren q . Bias er ikke nærmere forklaret i 
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artiklen, hvorfor vi gerne vil knytte et par ord herom. Biasen bestemmer 

krumningsgraden på det implicitte blobbysystem, eller mere fysisk orienteret, 

massetætheden omkring de givne blobs. På figur 7.1 kan en 2D udgave af 2 

blobs betragtes, for en høj og en lav værdi af biasen. Intuitivt kan man tænke på 

en hinde omkring de givne blobs, hvor biasen angiver hvor tæt og nært hinden 

følger blobbyobjekter. En lignende analogi er anvendt i SKIN algoritmen 

[MARKOSIAN99]. 

7.1.3 Overfladediameteren 
Overfladediameteren  introduceres i [WITKIN94] under deres implementering 

og resultater, men er overhovedet ikke beskrevet. Overfladediameteren kan 

naturligvis være yderst kompleks at bestemme afhængigt af fladens form. En 

anvendelig approksimering af værdien vil være at finde overfladediameteren af 

den kugle der omslutter hele den implicitte flade. Denne kugle kan i sig selv 

være svær at bestemme, da fladens udstrækning i rummet ligeledes er svær at 

bestemme. Vi har derfor valgt at bruge en forholdsvis simpel metode til at 

bestemme udstrækningen af fladen. Ved at undersøge samtlige floaters på 

fladen og registrere både de mindste og de største forekomne værdier af de 3 

akser (x, y, z) ud fra floaternes positioner. Dette vil resultere i 2 knuder 

d

minx  og 

maxx , der har den størst Euklidiske afstand mellem sig, og vil derfor virker som 

diameter af den kugle som omslutter hele fladen. Overfladediameteren kan 

derfor bestemmes ved max mind x x= − . 

I praksis har vi valgt at gøre d  mindre, da vi derved har nemmere ved at 

kontrollere energien i systemet og kan bruge en større brugerkontrolleret værdi 

for tætheden af floaterne. 

7.1.4 Parameterindstillinger 
I [WITKIN94] er de forskellige parameterindstillinger, som benyttes til deres 

algoritme, angivet i en tabel. De fleste af disse værdier er konstante, men et par 

enkelte kan modificeres under simuleringen. Disse parametre er gengivet i 

nedenstående tabel, sammen med parametre vi selv har introduceret: 
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Parameter Beskrivelse 

0,03t∆ =  Tidsskridt 

15φ =  Feedback koefficient, der sørger for at partikler og 
kontrolpunkter bliver på overfladen 

15ρ =  Feedback koefficient, der sørger for at opretholde 
partiklernes ønskede energi 

6α =  Frastødningsamplitude 

26E e α−= ⋅  Ønsket energi for en partikel 

10β =  
Konstant benyttes i forbindelse med udregning af 
frastødningsradius for en partikel i . Forhindrer at der 
divideres med 0 i denne ligning 

ˆ
4
dσ =  eller mindre 

Ønsket frastødningsradius som kan kontrolleres af 
brugeren. Den specificerer tætheden af partiklerne i 
systemet. Vi har i vores system valgt at multiplicere en 

faktor på 
4
d

 for derved at give brugeren en mere 

fornuftig kontrol over tætheden af partiklerne 

3 ˆ,
2 2

max dmaxσ σ⎛ ⎞= ⎜
⎝ ⎠

⋅ ⎟  Maksimal frastødningsradius 

4γ =  Stabilitets (equilibrium) hastighed 

0, 2v =  En fraktion af Ê . Benyttes i forbindelse med 
fissionering af partikler 

0,7δ =  En fraktion af σ̂ . Benyttes i forbindelse med 
udslettelse af partikler 

[ ]1..2dynamiskr =  Faktor der benyttes i søgning efter nabopartikler i 
henhold til hurtig partikelfrastødning (se afsnit 7.3.2) 

24mind =  Reduceringsfaktor af overfladediameteren d , som 
bevirker en mere kontrolleret brug af σ̂  

0,9ξ =  
Stabilitetsprocent for hvornår det implicitte system 
betragtes som tilpas stabilt. En værdi på 1,0 er 
ækvivalent med 100% 

0,5ζ =  En fraktion af en partikels frastødningsradius σ , som 
er med til at afgøre partiklens stabilitet 

 

7.1.5 Initial tilstand 
I [WITKIN94] nævnes at deres algoritme startes op af med en enkelt floater som 

placeres arbitrært indenfor fladens omsluttende kugle. En floater kender som 

minimum i denne tilstand sin position i  samt sin initiale frastødningsenergi 3R σ  
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(frastødningsradius). Energien for floaterpartiklen er ikke signifikant, da 

systemet i alle tilfælde hurtigt vil sørge for at partiklen fissioneres og derved 

justerer energien hvis denne er for lav. En passende værdi for floaterens initial 

energi er Ê , som i forvejen angiver en floaters ønskede energi. 

 

Vi kan se et kedeligt potentielt problem ved kun at starte med en enkel floater 

for hele systemet. Er et system oprettet med blobs som eksempelvis ikke deler 

nogen fællesmængde, vil kun en enkelt blob blive samplet. Dog kan resten er 

de givne blobs senere blive samplet, hvis de samplede blobs bliver flyttet med 

kontrolpunkter og får en fællesmængde med de ikke samplede blobs. Floaterne 

vil nu sprede sig ud over alle som deler fællesmængden. 

En meget bedre løsning på netop dette problem, vil selvfølgelig være at starte 

systemet op med floaters omkring hver blob som er defineret i systemet. På 

denne måde vil samtlige blob blive samplet, om de deler fællesmængde eller ej.  

Systemets samplehastighed kan øges en god del, ved at flere floaters er 

placeret forskellige steder om de givne blobs. På denne måde vil floaternes 

spredning ske over større fladeområder. Problemet, der nu er efterladt, er hvor 

de forskellige floaters skal placeres, så en hurtigere spredning kan opnås. Vi 

har valgt at oprette 6 initiale floaters pr. implicit kugle som anvendes for et 

blobbyobjekt. I tilfældet med blobbykugler vil det selvfølgelig betyde præcis 6 

floaters pr. blob. Da en blobbykugles radius afhænger af flere aspekter, så som 

dens standardafvigelse og systemets samlede bias, kan den ikke intuitivt 

bestemmes. Vi har erfaret at en isoleret blobbykugles radius nogenlunde passer 

til dens standardafvigelse, hvis biasen for systemet er sat til , og opretter 

derfor i dette tilfælde 2 floaters pr. akse ud fra kuglens centrum 

standardafvigelsen. 

1e−

±

7.1.6 Stabilitet 
En god del af opgaven omhandler polygonisering af de implicitte flader, hvorfor 

det for os er interessant at finde ud af hvornår blobbysystemerne er tilpas 

stabile, så vi netop kan fortsætte med trianguleringen. 

45 



Stabilitet definerer vi som en udvidelse af kravet om partiklernes ligevægt 

(equilibrium), som diskuteres i [WITKIN94]. Vi anvender det græske bogstav ξ  

(xi) for et systems stabilitetsprocent, og det angiver procentdelen af partikler 

som skal være stabile ud af den samlede mængde, før vi kan betragte hele 

systemet som stabilt. På en overflade, der ikke krummer voldsomt, grundet 

mange spredte blobs, og som har en fornuftig partikeltæthed, vil ca. 90% stabile 

partikler være nok til at antage, at fladen vil være færdig samplet og partiklerne 

vil alle være jævnt fordelt. De manglende 10% er kun partikler som mangler at 

placere sig uniformt perfekt. Det uniforme mønster partiklerne befinder sig i, vil 

der ikke være problemer med at genkende, selvom kun 90% af partiklerne er 

stabile. Som udgangspunkt sættes 0,9ξ = , svarende til 90%. Er fladen modsat 

krumningsmæssigt kompleks og/eller tætheden af partiklerne er meget stor, 

dvs. rigtig mange partikler er på fladen (> 10.000), er 90% ikke altid nok. I 

sådanne tilfælde vil det være nødvendig at øge værdien af ξ . Modsat er der 

sjældent grund til at lade ξ  antage en værdi under 0,9. 

Hvornår er en partikel så stabil? I [WITKIN94], under afsnittet om adaptiv fission 

og udslettelse af partikler, er en del af kravet for begge dele, at en floaterpartikel 
ip  skal være nær equilibrium, dvs. den skal have en tilpas langsom hastighed: 

i ip γ σ< ⋅  

Dette krav er desværre ikke nok til at gøre en partikel stabil, da en partikel, der 

bevæger sig langsomt, stadig godt kan vokse eller aftage i sin 

frastødningsradius. Vi definerer nu en lille ændring i frastødningsradius som 

i
i

t
σ ζ σ< ⋅
∆

, 

hvor ζ  er det græske bogstav lille zeta (se underafsnit 7.1.4). 
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7.2 Deformering af fladerne ved brug af kontrolpunkter 

7.2.1 Begrænsning af frihedsgrader 
I ligning 3.1 præsenteres et funktionsudtryk for implicitte flader, gengivet 

nedenfor, hvor x  er position i rummet og ( )tq  er en vektor bestående af m  

tidsafhængige parametre der bestemmer fladens form. 

( )( ) 0q,x =tF  

Uden begrænsninger på systemet, så vil m , for blobbykugler, være 

, hvor k  er antallet af blobs. Systemet kan ikke håndtere 

overbegrænset flader, dvs. m

4m k= ⋅ + 1

n< , hvor n  er antallet af kontrolpunkter. Derfor 

sørger vi for, at der i systemet ikke opstår flere kontrolpunkter end antallet af 

tidsafhængige parametre, dvs. vi sikrer at der til ethvert tidspunkt gælder . m n≥

Endvidere har vi valgt at begrænse antallet af frihedsgrader m , således at vi 

kun ændrer positionerne for de forskellige blobs. Hvis denne begrænsning 

udelades, så vil kontrolpunkterne have fuld kontrol over de forskellige blobs, og 

vil derved ændre både bias, position og standardafvigelse af blobs i systemet. 

Ved at sætte begrænsningen af m , sørger man for at kontrolpunkterne kun kan 

ændre position, hvilket giver et mere intuitivt system, kontra at man via 

kontrolpunkterne kan ændre alt på en gang.  

 

7.2.2 ”Fortabte” floaters 
Når blobs flyttes vha. kontrolpunkter, så kan det ske at mange floaters falder af 

fladen, og bliver efterladt uden videre. Vi har valgt at fjerne disse efterladte 

floaters, da det ikke giver noget mening at have floaters i systemet, som ikke 

ligger på nogen decideret overflade. Samtidig vil de skabe irriterende problemer 

ved trianguleringen, da de kan være med til at bidrage til dannelsen af trekanter 

og dette vil få trianguleringen til at fejle i området omkring disse floaters. Ved en 

simpel undersøgelse af funktionsværdien for floaterne i systemet, kan vi nemt 

afgøre hvilke floaters som ikke længere er på fladen, og fjerne de dem. Dette er 

en simpel operation, da funktionsværdien evalueret i en floaters position vil 

være forskellig fra 0. Se evt. afsnit 2.1. 
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7.2.3 De ønskede deformeringsværdier 
Q  er parametervektoren for de ønskede værdier for de tidsafledet 

fladeparametre. Denne kan benyttes til at deformere fladen til en forudbestemt 

form. For at ændre på fladen kræver det normalt interaktion for en bruger, som 

selv flytter rundt på fladerne vha. kontrolpunkter. Det kræver både præcision og 

tålmodighed at flytte rundt på kontrolpunkterne, for at danne en bestemt form. 

Ved at anvende Q  kan fladens endelige parametre for den ønskede form 

angives og fladen vil automatisk deformeres uden interaktion fra brugeren. 

Vores system tilbyder ikke at en bruger kan indtaste ønskede 

overfladeparametre, men kun at han manuelt flytter fladen vha. kontrolpunkter, 

hvorfor vi sætter . Som matematikken i afsnit 4 også indikerer, er det 

selvfølgelig nødvendig, at Q  har samme dimension som systemets 

parametervektor . 

0Q =

q

 

7.3 Optimering af det fysiske partikelsystem 

7.3.1 Gendannelse af gitteret 
Gitter-strukturen i hurtig overfladepartikel frastødning skal, som beskrevet i 

afsnit 5, af og til gendannes for at optimere denne. For at finde ud af om gitteret 

skal gendannes, så udregnes en overfladediameter baseret på det eksisterende 

gitter, hvorefter der sammenlignes om dette er i overensstemmelse med 

overfladediameteren for det nuværende system. Hvis disse er i 

uoverensstemmelse med hinanden, så vil gitteret blive gendannet. 

For at disse to overfladediametre skal kunne sammenlignes matematisk, så 

skal de udregnes på nøjagtig samme måde, således at det giver mening at 

sammenligne disse to værdier. 

Det er meget vigtigt at overholde dette, da man ellers vil få et system, hvor 

gitteret gendannes meget ofte, og da denne operation er yderst 

beregningstung, så vil systemets hastighed lide voldsomt under dette. 
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7.3.2 Radius af søgekuglen 
Når der skal findes de nabopartikler, som bidrager til den aktuelle partikel, så 

dannes der en kugle omkring den aktuelle partikel i  med radius for kuglen 
i

kugler σ= , hvor iσ  er den aktuelle partikels frastødningsradius. Dette giver 

problemer i form af partikler, der bruger væsentlig længere tid på at stabilisere 

sig.  

For at løse dette problem, så sættes radius af kuglen til , hvor 

 er en dynamisk faktor der udregnes på basis af antallet af partikler i 

systemet, samt tætheden af partiklerne på overfladen.  skal være lille, når 

tætheden af partiklerne er stor, og antallet af partikler er stor.  skal være 

stor, når tætheden af partiklerne er lille, og dermed antallet af partikler er lille. Vi 

har i vores system arbejdet 

i
kugle dynamiskr rσ= ⋅

dynamiskr

dynamiskr

dynamiskr

[ ]1..2dynamiskr = , hvilket giver ganske gode resultater. 

 

7.4 Trianguleringen 

Trianguleringen virker generelt tilfredsstillende. Den opfører sig som den skal 

og når den indimellem kan finde på at forbinde knuder forkert, skyldes det altid 

at vores antagelser om systemet ikke har været overholdt. En antagelse som 

normalt ikke har været opfyldt, når trianguleringen ikke lykkedes helt korrekt, er 

at knuderne skal være fornuftigt uniformt fordelt, specielt når fladen ikke er hel 

glat. Dog har vi under implementeringen observeret at et kedeligt unikt tilfælde, 

som bevirker at trianguleringen vil fejle helt fra starten af, og ikke kun i 

forbindelse med fletning, som normalt er der hvor algoritmen kan fejle. 

7.4.1 Problem med den trivielle fletning 
Ovenstående unikke tilfælde er faktisk et delproblem til den trivielle fletning, 

som er beskrevet i afsnit 6.3.3. Når en åben kant i forbindelse med fletning 

finder ud af at den har mere end én delt knude, da undersøges hvilken af 

knuderne som ikke er omringet, og denne vil blive valgt til at danne den trivielle 

trekant. Ét enestående tilfælde er faktisk opstået så denne trivielle triangulering 

alligevel ikke er så triviel. 4 knuder kan tilsammen danne 3 trekanter, som 
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Fig. 7.2  Unikt starttrianguleringstilfælde ved triviel fletning

tilsammen kan være inde i én stor trekant, se figur 7.2. Når kant  skal finde 

sin delte knude og 2 delte knuder 

aktive

1deltx  og 2deltx  er fundet, så vælges den af dem 

som ikke er omringet, dvs. i dette tilfælde vil det være 2deltx . Den trivielle 

triangulering vil nu uden videre danne trekanten ud fra 2deltx  og , som 

betyder at den både overlapper de eksisterende 3 trekanter, og alle ydre kanter 

på den store trekant vil herefter være lukkede. 

aktive

Løsningen til dette problem er meget overkommelig. Det handler om ikke bare 

at danne den nye trekant, men lige overveje situationen. Vi har allerede alle de 

forskellige valideringsdele i algoritmen til rådighed. Find i stedet den knude som 

er omringet og find plannormalen ud fra denne knude som på normal vis. 

Undersøg om den anden delte knude faktisk er defineret i gyldigX  og foretag 

herefter den trivielle fletning, hvis det er tilfældet. I eksemplet på figur 7.2, da vil 

knude 2deltx  aldrig blive godkendt som en gyldig kandidat, da den er hel klart er 

defineret i . ugyldigX

7.4.2 Ignorer overfladetopologien 
Overfladetopologiproblematikken er slet ikke så stort et problem. Det bliver først 

et stort problem, hvis vi begynder at tage højde for problematikken. Er fladen 

lokalt meget krum, da vil vores præsenteret idé med at betragte vinklen mellem 

2 overfladenormaler slet ikke virke i praksis. Vi betragter derfor knudesættet, 

der trianguleres, som værende tilpas samplet, så de fundne naboknuder er de 

korrekte naboknuder. 
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7.5 Brugervejledning til vores system 

Det har på intet tidspunkt være meningen at vi skulle levere en færdigt 

distributionsklar applikation, som kunne alt, hvad vi har arbejdet med ud fra en 

brugbar grænseflade. Vores applikation er simpel i udformning og vi vil på ingen 

måde kunne garantere for at den opføre sig korrekt i alle tilfælde. Vi har valgt at 

fokusere på forståelsen af alle elementer i systemet og i implementeringen af 

dem, frem for en smart og meget venlig grænseflade. 

Systemet understøtter dog en række funktioner, som kan manipulere udseendet 

af både det grafiske layout og at de implicitte systemer. Nedenstående tabel 

kommer med en hurtig forklaring på forskellige interaktionsmuligheder en 

bruger kan have med vores system. 

 

Handling Beskrivelse 

Venstre museknap Rotation omkring origo i verdenskoordinatsystemet 

Højre museknap Translation af kameraet i verdenskoordinatsystemets (x, y) 
plan 

Musehjul Zoom ved translation af kameraet på z-aksen i 
verdenskoordinatsystemet 

Mellemrum 

Ændrer rotationsplanen. Rækkefølgen er 
1. (x, y) 
2. (y, z) 
3. (x, z) 
Default: (x, y) 

M eller m 
Vis polygongitter til / fra (mesh) 
Har kun effekt, når systemet er stabilt 
Default: til 

F eller f 
Vis floaters til / fra 
Har ingen effekt hvis M og/eller T er slået til. 
Default: til 

B eller b 

Vis blobs til / fra  (vises som gitter) 
Det er pt. kun kugler der vises 
Har ingen effekt hvis M og/eller T er slået til. 
Default: fra 

T eller t 
Vis trekanter til / fra 
Har kun effekt, når systemet er stabilt 
Default: til 

N eller n 
Vis floaternes overfladenormaler til / fra 
Har ingen effekt hvis M og/eller T er slået til. 
Default: fra 

O eller o Generer datafiler til / fra (output) 
Danner 2 datafiler: 
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• ”floaters.dat”, som indeholder positioner og normaler 
for samtlige floaters 

• ”blobs.dat”, som indeholder standardafvigelse og 
centrum for samtlige blobs (denne type fil kan angives 
som argument til applikationen) 

Default: til 

S eller s Aktivering af trinvis triangulering til / fra  (step) 
Default: fra 

Escape Lukker applikationen 

Numerisk  + Øger værdien for partikeltætheden med 0,05 (density) 
Tætheden bliver mindre 

Numerisk  - Mindsker værdien for partikeltætheden med 0,05 
Tætheden bliver større 

INSERT Tilføjer en blobbykugle med standardafvigelse 50 i centrum 
i origo 

DELETE Fjerner første blob, som systemet har i sin interne liste 
Sidste blob i systemet kan ikke fjernes 

CTRL 
Kontroltasterne sætter systemet i kontrolpunkt mode 
Med CTRL nede kan man med musemarkøren markere 
floaters kan gøre til kontrolpunkter 

CTRL+Venstre 
museknap 

Konverterer valgte floater til kontrolpunkt. Mens 
museknappen stadig holdes nede, kan kontrolpunktet 
flyttes 

 

Datafilen ”blobs.dat”, som beskrevet kan angives som argument til 

applikationen, vil oprette de blobs, som er defineret i filen. Dette betyder at 

allerede foruddefinerede blobbysystemer, kan samples med applikationen. 

Denne del er udelukkende tilføjes, så applikationen ikke behøver blive oversat 

hver gang man ønsker at ændre på sine initiale blobbyobjekter. Er der ikke 

angivet et filnavn som argument, da forsøges systemdatafilen ”blobs.dat” at 

indlæses. Hvis denne fil ikke eksisterer, så oprettes der bare en enkelt 

blobbykugle med standardafvigelse 30 og centrum i ( , , ) (0, 0, 0)x y z = . 
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8 Resultater 

I dette afsnit vil vi illustrere at vores system kan udføre alle dele af opgaven, 

som vi indledningsvis har beskrevet som krav. Vi vil ikke udføre detaljerede test 

af systemet, men nøjes med at give læseren en god fornemmelse af, at vi har 

formået at opfylde vores egne krav. Samtidig vil vi også gerne illustrere de 

problemer, som vi har behandlet i forrige afsnit. 

Vi har foretaget skærmdumps af animerede sektioner fra systemet, som vi vil 

præsenterer i de kommende underafsnit, som diasserier. Almindelige 

stillbilleder af færdigsamplede blobbyobjekter, vil vi også inkludere. 

I forbindelse med vores partikeloptimering vil vi sammenligne kørselstiderne 

mellem standardsystemet og optimeringssystemet. 

 

8.1 Standardsystem med statiske flader 

Vores standardsystem, som danner grundlag for selve kernen af opgaven, 

mener vi virker i alle sammenhænge. Vi vil nu vise en række billeder hvor vi 

både viser hvordan simple blobbykugler samples og derved at vores system 

faktisk godt kan sample blobbykugler og at floaterne vil fordele sig uniformt på 

fladen og at fladen på et tidspunkt vil stabiliseres. 

Køretiden for systemet er allerede kendt, da det blev afsløret i [WITKIN94]. Det 

normale blobbysystem har en asymptotisk køretid på ( )2 2O mn r+  pr. iteration, 

hvor  er antallet af frihedsgrader, n  er antallet af kontrolpunkter og r  er 

antallet af floaters. 

m

 

8.1.1 Enkel blobbykugle 
Nedenstående viser vi en diasserie af en enkelt blobbykugle, som bliver 

samplet. 
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8.1.2 2 sammensmeltede blobbykugler (jordnød) 
En mindre diasserie af 2 blobbykugler, som deler en fællesmængde og danner 

et objekt, der kan genkendes som formen på en jordnød. 
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8.1.3 2 større blobbysystemer 
2 billeder af hhv. en genkendelig hund, samt et mere abstrakt blobbysystem. 

Billeder skal illustrere at systemet kan håndtere store flader, bestående af 

mange blobs. 
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8.1.4 Partikeltæthed 
4 billeder af samme blobbyobjekt, med stigende partikeltæthed, dynamisk 

bestemt af en bruger. I vores system angives tætheden (density) dog modsat 

effekten, grundet det er faktoren der ganges på σ̂ , der henvises til. Faktoren på 

de 4 billeder er 4, 2, 1, og ½ med hhv. 172, 742, 2922 og 11144 floaters. 

   

   
 

8.2 Kontrolpunkter 

I dette afsnit ønsker vi at illustrere at vi vha. kontrolpunkter kan flytte på vores 

blobbykugler og derved deformere vores flader. 

Vi viser også problemet med at floaterne falder af blobbykuglerne, hvis vi ikke 

tager højde for det og fjerne de efterladte floaters. 

8.2.1 Deformering af et lille blobbysystem 
En række billeder der viser hvorledes vi med vores kontrolpunkter kan både 

flytte blobbykugler og deformere fladen 
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8.2.2 Problemet med efterladte floaters 
3 billeder der viser at floaters flader af fladen, når 2 blobbykugler fx hives væk 

fra hinanden. Sidste billede viser det kedelige faktum. 
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8.3 Superoptimering af partikelsystemet 

For at få en fornemmelse af hvor meget optimeringen af partikelsystemet har 

bidraget med, har vi valgt at fokusere dette afsnit på sammenligninger mellem 

hvor lang tid standardsystemet og det optimerede system er om at sample de 

samme flader. 

 

8.3.1 Sammenligninger 
Nedenstående tabel viser sammenligninger mellem standardsystemet og 

systemet med optimeringen af partikelfrastødningen. De forskellige 

sammenligninger er udført på en 1GHz maskine, men det er det relative forhold 

mellem systemerne, der er de interessante. Tabellens 2 første kolonner 

henviser til de 8 billeder, i samme rækkefølge. 
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Objekt 
Tæthed
(lav værdi,
mange 
floaters) 

Antal 
blobs 

Samplingstid for 
Standard systemet
(min:sek:hd) 

Antal 
partikler 
(floaters) 

Samplingstid 
for det 
optimerede 
system 

Antal 
partikler 

Fly 4.0 5 0:08:8 143 0:03:6 144 

Fly 2.0 5 2:00:6 563 0:06:0 565 

Jordnød 4.0 2 0:11:8 188 0:03:1 194 

Jordnød 1.0 2 >10:00:0 - 0:48:2 3097 

Kugle 7.0 1 0:02:8 71 0:02:3 71 

Kugle 5.0 1 0:05:0 136 0:03:0 136 

Kugle 3.0 1 0:32:0 355 0:04:0 358 

Kugle 2.0 1 3:03:3 800 0:08:9 807 
 

8.3.2 Problemer med krumme flader 
Det førnævnte problem med lokalt meget krumme overflader kan nedenstående 

ses på de sidste 3 billeder. Det første billede er med til at vise at fladen andre 

steder er hel perfekt samplet. 
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8.3.3 Enorme mængder af floaters 
Men optimeringen er det ikke længere uopnåeligt at sample flader med over 

18.000 floaters. Dette ville ikke kunne lade sig gøre indenfor en menneskealder 

med standardsystemet.  

 
 

8.4 Trianguleringen 

Faktisk ville det være på sin plads at vise en del billeder for 

trianguleringsprocessen, da en del forskellige situationer er blevet overvejet. 

Disse fortjener at blive illustreret, da vi ønsker at vise, at vi har formået at 

overkomme problemstillingerne. Vi har genereret en diasserie som samler en 

del af situationerne, som vises nedenstående. Multiple isolerede 

knudemængder er vist perfekt trianguleret på det sidste billede. Til slut 

estimerer vi køretiden for trianguleringsalgoritmen. 
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8.4.1 Trianguleringsprocessen 
Ved at lade vores system trinvis vise trianguleringen, har vi fået lavet en 

diasserie, som viser de genererede trekanter. På indersiden af fladen kan 

polygongitteret kun observeres, hvor ydersiden også er Gouraud farvelagt ved 

at bruge overfladenormalerne i hvert knudepunkt. 

 

   

   

   

64 



   

   

   
 

8.4.2 Multiple trianguleringer 
Nedenstående billede viser at vores udvidede algoritme, der tager højde for at 

der findes flere isolerede områder, som skal trianguleres, også udfører sit 

arbejde korrekt. 
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8.4.3 Detaljer og farvelægning 
Partikeltætheden har selvfølgelig direkte indflydelse på detaljeringsgraden af  

trianguleringen og dermed farvelæggelsen. Nedenstående billeder viser 

trianguleringer for et blobbyobjekt med forskellige partikeltæthed. 

Polygongitteret et også vist, da det kan være svært at se detaljer på billederne 

der er Gouraud farvelagt. 
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8.4.4 Køretiden 
Køretiden for selve trianguleringsalgoritmen skal bestemmes ud fra antallet af 

knuder, som skal trianguleres. Generelt dannes der ca. dobbelt så mange 

trekanter som der er knuder, hvilket giver god mening, da fladen er lukket og 

knudepunkterne generelt er heksagonalt distribueret. Vi ved at algoritmen i alle 

tilfælde, undtagen når en kant fra den ubehandlede kantliste allerede er lukket, 

vil indsætte 2 nye kanter i listen, pr. trekant der dannes. Køretiden for hele 

algoritmen kan derfor asymptotisk bestemmes til ( )2O n , hvor  er antallet af 

knuder der skal trianguleres.  

n
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9 Forbedringer 

Efter at have færdigudviklet og implementeret de dele af systemet som er 

beskrevet gennem de forrige afsnit, har vi yderligere lagt op til at vores 

nuværende system, kan udvides og forbedres indenfor nogle områder. I dette 

afsnit har overvejet oplagte forbedringer til vores system, både teoretisk og 

praktisk. Vi har både kommet frem til en ny hurtig metode til stabilisering af 

partikelsystemet i Witkin og Heckbert’s algoritme [WITKIN94] og vi gået videre 

med idéer til naturlige forbedringer af vores egen applikation og 

trianguleringsalgoritme. 

 

9.1 Hurtig stabilisering af partikelsystemet 

I dette underafsnit vil vi introducere et princip til hvorledes man kunne optimere 

den tid der bruges til at stabilisere systemet.  

En ting som vi har lagt mærke til når overfladen samples er, at der eksisterer 

områder på overfladen, som absolut ikke viser tegn på ustabilitet, og derved 

kan konstateres stabile. Selvom dette er konstateret, så besøger vi stadig 

samtlige partikler ved hver iteration for at tjekke om disse er stabile, samt 

udregne diverse værdier. 

Hvis fladen nu blev opdelt i mindre regioner (se figur 9.1), hvor hver lille region 

kunne betragtes som et separat system, så kunne man, når en region var stabil, 

vælge at se bort fra denne ved næste iteration, da denne sandsynligvis stadig 

vil være stabil. Selvfølgelig bliver regioner nødt til at kende stabiliteten af deres 

nabo-regioner, således at man ikke alt for tidlig i forløbet stabiliserer en region, 

som evt. kunne resultere i at systemet slet ikke blev samplet ordentligt. 

Stabiliteten af en region skal som hovedvægt selvfølgelig bestemmes ud fra 

partiklerne liggende inde i regionen, og hvis disse partikler ikke er stabile, så er 

der ingen grund til at besøge nabo-regioner. Med udgangspunkt i at regionen er 

stabil, så kan man påkræve at omkring liggende regioner skal have en vis 

stabilitet før udgangspunkt regionen erklæres stabil. 
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Fig. 9.1  Et lille udsnit af en flade inddelt i regioner

Stabiliteten af en region kan kun brydes, når der kommer interaktion fra 

brugeren, f.eks. i form af at kontrolpunkter dannes og flyttes rundt i systemet. 

På dette tidspunkt kan regionerne tjekke om de ændringer der sker i systemet i 

øjeblikket har nogen decideret påvirkning indenfor deres område, og hvis dette 

ikke er tilfældet, så kan disse bare erklæres stabile igen indtil en ny interaktion 

fra brugeren indtræffer. 

 

9.2 Optimering af køretiden for trianguleringen 

Under trianguleringen skal hver eneste åben kant , fra listen af 

ubehandlede kanter, undersøge samtlige knuder 

aktive

Xx∈ , for at finde 

knudekandidaterne. Denne del vil alene have en triviel køretid på ( )2nO , hvor 

 er antallet af knuder, n Xn = . Vi har allerede en gang tidligere forsøgt at 

optimere netop dette. I forbindelse med at finde de nabopartikler som havde en 

signifikant betydning på den samlede frastødning på en partikel (se afsnit 5). 

Det vil være oplagt at anvende samme optimering for trianguleringen, da vi 

alligevel kun er interesseret i at finde en gyldig knude som er tættest på . aktive

Desværre vil det betyde at datastrukturen for den oprindelige gitterstruktur 

yderligere skal modificeres. Den skal nu også kunne levere vores knudestruktur 

tilbage med listen af partikler, da vi ellers for hver partikel skal lede algoritmens 

egen knudeliste lineært igennem, for at finde knuden som passer til partiklen. 
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9.3 Dynamisk bestemte parametre 

I det eksisterende system har vi nogle parameterværdier, som meget passende 

kunne bestemmes dynamisk afhængig af fladens opbygning, partiklernes 

tæthed etc. 

dynamiskr  benyttes til at afgøre hvor mange nabo-partikler der skal indgå i 

udregningen af energien for en partikel. Denne værdi bliver i vores system sat 

af os selv, men det optimale ville være at denne bestemmes af systemet selv. 

En forholdsvis simpel måde hvorpå denne kunne bestemmes var ved at se på 

antallet af partikler i systemet. Hvis systemet indeholdte mange partikler, så ville 

det, i de fleste tilfælde, være nok at se på en meget lokaliseret område, dvs. 

 er forholdsvis lille. Omvendt ville man have en høj , når man 

arbejdede med systemer, der havde relativt få partikler, og det derfor er 

nødvendigt, at radius af den kugle, hvori nabopartikler ligger, større for derved 

at få flere partikler med i energi-udregningen. 

dynamiskr dynamiskr

ξ  betegnes som stabilitetsprocenten, der afgør hvornår systemet er i tilpas 

ligevægt, således at vi stopper med at sample yderligere. Dette er også en 

værdi, som vi bare sætter afhængig af hvilket system vi sidder og arbejder med. 

Denne værdi er meget afhængig af fladens kompleksitet, samt antallet af 

partikler i systemet. Et system med mange partikler kan sagtens nå at være, 

eksempelvis 90%, stabil uden at hele fladen er samplet perfekt. For at undgå 

disse problemer, så kunne denne bestemmes dynamisk baseret på antallet af 

partikler, samt fladen udformning. Med udvidelsen, beskrevet i afsnit 9.1, så 

kunne man eksempelvis, inden man erklærede hele systemet stabilt, tjekke at 

samtlige regioner var stabile. Områder på fladen der ikke er færdig samplet vil 

nemlig ikke være stabile, da der stadig skabes/flyttes partikler rundt i denne 

region. 

 

9.4 Generelle udvidelser til applikationen 

I det nuværende system har vi ikke så stor frihed, når det kommer til indsætning 

af nye blobbykugler. En blobbykugle bliver bare indsat i origo med en standard 
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afvigelse på 50. Det er selvfølgelig oplagt at udvide systemet, således at 

brugeren selv får lov til at bestemme både position og standardafvigelse for 

blobbykuglen. Dette kunne eksempelvis laves ved, at når brugeren ønsker at 

indsætte en blobbykugle, så vil han bare få et polygongitter af kuglen frem på 

skærmen. Han kan nu, vha. musen, bevæge kuglen rundt i systemet, og 

standardafvigelsen kunne evt. sættes ved at holde højre musetast nede, 

samtidig med at musen bevæges op og ned, hvor op øger standardafvigelsen, 

mens ned mindsker den. Når brugeren er tilfreds med positionen af 

blobbykuglen, samt standardafvigelsen for kuglen, så kan han placere kuglen 

ved at trykke på venstre musetast. 

 

Kontrolpunkternes indvirke på resten af systemet er også meget begrænset, da 

det eneste der kan ændres vha. kontrolpunkter er blobbyobjekternes positioner. 

Som udvidelse til klienten kunne man tilbyde et interface, hvor brugeren selv 

kunne bestemme hvilke ting han ønsker at ændre på. Eksempelvis kunne det 

tænkes at han pt. kun ønskede at ændre standardafvigelserne på nogle af 

objekterne. Interfacet skal tilbyde brugeren at kunne vælge/fravælge objekter, 

samt hvilke ting han ønsker at ændre for hvert af disse objekter (position, 

standardafvigelse). 

 

Små udvidelser i forbindelse med at øge fleksibiliteten af systemet er også på 

dagsorden over fremtidige forbedringer. Vi har allerede udviklet generiske 

objekter, som gør systemet i stand til tilbyde meget større fleksibilitet end vi selv 

udnytter. Vi har kun fået implementeret blobbykugler, men blobbycylindre vil 

ikke tage lang tid at få implementeret. Det handler blot om at finde de relevante 

udtryk for ( )F x , ( )Fx x  og ( )Fq x . Med blobbycylindre vil vi være i stand til at 

modellere figurer, som hænder, fingre og andet menneskeligt anatomi, en del 

nemmere end at opbygge alt med blobbykugler. 
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10 Konklusion 

Vi har formået at leve op til de fleste af vores egne krav, som blev stillet i 

indledningsfasen. Vores system kan sample, kontrollere og polygonisere 

implicitte overflader. Polygonisering har vi formået at lave på basis af vores 

egen algoritme, og vi har samtidig nogle idéer til hvorledes denne kan gøres 

mere robust, samt optimeres. 

Vores forventning til at systemet skal kunne benyttes i realtime er dog ikke 

opnået, men ved anvendelse af Marching cubes algoritmen, bør vi kunne 

triangulere fladen direkte på basis af den implicitte funktion. Ved brug af 

Marching cubes spares en del tid, da man ikke behøver at sample fladen, før 

man går i gang med polygoniseringen. 

Vi har under opgaveforløbet fået en del viden omkring implicitte flader, 

hvorledes disse er opbygget, deres specifikke egenskaber kontra parametriske 

flader, etc. Vi føler at vi virkelig har forstået de grundlæggende principper bag 

implicitte flader, og hvorledes disse kan benyttes til andet end den teori og den 

praksis man lærer på universitetet. 

Vi har også tænkt på at arbejde videre med emnet, specielt indenfor optimering 

af den oprindelige algoritme. Vi har udviklet en tænkt optimeringsalgoritme til at 

styrke stabilitetsprocessen, således at det implicitte blobbysystem meget 

hurtigere selv kan afgøre om det er i ligevægt. Tilbage mangler vi bare at 

detaljere og implementere idéen. 
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12 Bilag 

12.1 Galleri 

I dette bilag viser vi en række billeder af forskellige implicitte blobbyflader, vi har 

fået vores system til at sample og visualisere. Mange af billederne er fra under 

selve implementeringsperioden og inkluderer derfor også billeder dannet ud fra 

interne tests. Alle dele af vores system vil være illustreret i forskellige 

situationer. 
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12.2 Kildetekst 

Selvom mange linier kode er blevet skrevet, har vi alligevel valgt at vedlægge 

hele kildeteksten som bilag. Hver fil vil starte på en ny side, hvor de første par 

kommentarer i kildeteksten angiver filnavnet. Alle header-filer vil blive 

præsenteret før deres klasseimplementeringer. Vi har ikke gjort noget for at 

ændre på udseendet af kildeteksten, så formateringen kan ser forkert ud hvis 

en linie i koden er for lang, og deles over flere her i rapporten. Vi har ikke 

vedlagt yderligere dokumentation om hvad filerne beskriver, men filnavnene er 

med til at give forståelse for hvad de udfører.  

 

 
(*** Kildeteksten er blevet fjertet  -  kontakt forfatterne, hvis den ønskes ***) 
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