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ProblemformuleringProblemformulering

nn Givet en tilfældig rækkefølge af Givet en tilfældig rækkefølge af nn knuder i rummet, knuder i rummet, 

som er uniformt distribueret, giv da en korrekt som er uniformt distribueret, giv da en korrekt 
triangulering, så samtlige knuder anvendes og former triangulering, så samtlige knuder anvendes og former 
en lukket overfladeen lukket overflade

nn Med korrekt menes, at hver kant præcis skal anvendes Med korrekt menes, at hver kant præcis skal anvendes 
2 gange og deles af 2 tilstødende trekanter2 gange og deles af 2 tilstødende trekanter

3 , 1iv i n∈ ≤ ≤R



TrianguleringenTrianguleringen

nn Aktiv kantAktiv kant-- liste initialiseres med en startliste initialiseres med en start-- trekants 3 trekants 3 
kanterkanter

nn Hver aktive kant finder sin kandidatknude og Hver aktive kant finder sin kandidatknude og 
forbinder sig til denforbinder sig til den

nn Der dannes en ny trekant og de 2 nye kanter tilføjes den Der dannes en ny trekant og de 2 nye kanter tilføjes den 
aktive kantaktive kant-- listeliste

nn Trianguleringen stopper når der ikke er flere aktive Trianguleringen stopper når der ikke er flere aktive 
kanterkanter



TrianguleringenTrianguleringen

nn Eulers formel:Eulers formel:
nn For enhver triangulering gælder:For enhver triangulering gælder:
nn Antallet af trekanter (facetter):Antallet af trekanter (facetter):

nn Dette er generelt kun gældende for ét trianguleret Dette er generelt kun gældende for ét trianguleret 
områdeområde

nn For en trianguleringen opdelt i For en trianguleringen opdelt i MM lukkede områder:lukkede områder:

( )2 2 3 6 2 4F V E V V V= − + = − + − = −

3 6E n= +

2 4F V M= −

2V E F− + =



NaboNabo--søgningsøgning

Triangulering af en punktmængde

Finde nærmeste naboknuder

Trianguleringsprocessen består hovedsageligt af at finde et 
nabolag omkring en kant, hvorefter den bedste kandidat findes 
mellem disse naboknuder.

Det er i forbindelse med at finde en nabolag, at kd- træer kan 
benyttes.



Den lineære løsningDen lineære løsning

nn For hver kant ledes der lineært igennem For hver kant ledes der lineært igennem 
knudemængden for at finde en nabokandidatknudemængden for at finde en nabokandidat

nn Køretiden for én kant er daKøretiden for én kant er da

( )O n
hvor hvor nn er antallet af knuderer antallet af knuder



Den optimerede løsningDen optimerede løsning

nn Ved brug af kdVed brug af kd-- træer optimeres søgerutinen tiltræer optimeres søgerutinen til

( )3 2O n k+

hvor hvor kk er antallet af rapporteret knuderer antallet af rapporteret knuder



Design af søgeradiusDesign af søgeradius

nn Der søges med en kugle (halvkugle)Der søges med en kugle (halvkugle)
nn kk-- faktoren skal holdes så lille som muligt ved faktoren skal holdes så lille som muligt ved 

brug af ”passende” søgeradiusbrug af ”passende” søgeradius
nn 22-- step søgning (først med angivet radius dernæst step søgning (først med angivet radius dernæst 

med dobbelt radius, hvis der ikke findes nogen med dobbelt radius, hvis der ikke findes nogen 
knuder i den første søgning)knuder i den første søgning)



Resultater (tilfældige knuder)Resultater (tilfældige knuder)

1.0171.01743.20843.20825.00025.000

KdKd-- træertræer
(tid i ms)(tid i ms)

Lineær algoritmeLineær algoritme
(tid i ms)(tid i ms)

Antal knuderAntal knuder

4.0764.076677.767677.767100.000100.000

1.3771.377192.589192.58950.00050.000

3363368.2878.28710.00010.000

505033133120002000

662020500500



Resultater (tilfældige knuder)Resultater (tilfældige knuder)

Tests blev udført på en Pentium 4  2.53GHz maskine med 512mb ram
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Resultater (objekter)Resultater (objekter)

KdKd-- træertræer
(tid i ms)(tid i ms)

Lineær algoritmeLineær algoritme
(tid i ms)(tid i ms)

ObjektObjekt
(antal knuder)(antal knuder)

55955943.12443.124Kugler (22.261)Kugler (22.261)

1651653.8083.808Statuette (6.679)Statuette (6.679)

46646624.37324.373Skip (18.091)Skip (18.091)



Resultater (objekter)Resultater (objekter)

Tests blev udført på en Pentium 4  2.53GHz maskine med 512mb ram
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KonklusionKonklusion

nn Det giver en rigtig fornuftig hastighedsforøgelse Det giver en rigtig fornuftig hastighedsforøgelse 
i trianguleringen, ved at bruge kdi trianguleringen, ved at bruge kd-- træer til træer til 
nabosøgningnabosøgning

nn Hastighedsforskellen er selvfølgelig afhængig af Hastighedsforskellen er selvfølgelig afhængig af 
antallet af knuder. Jo større antal knuder vi antallet af knuder. Jo større antal knuder vi 
arbejder med, jo bedre resultaterarbejder med, jo bedre resultater



SpørgsmålSpørgsmål

nn Spørgsmål ?Spørgsmål ?
nn Kommentarer ?Kommentarer ?

nn Vores demoer:Vores demoer:
Neighborhood Search in 3DNeighborhood Search in 3D
Triangulation in 3DTriangulation in 3D
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