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Resum

L’objectiu d’aquest treball consisteix en desenvolupar un algoritme per a núvols de punts de varietats
2-dimensionals amb vora (superf́ıcies) en R3 per tal de dividir-la en zones senzilles. Cada “tros” de la
descomposició s’anomena cel·la i serà homeomorfa al disc unitari D1 de forma que la unió de totes les
cel·les permeti reconstruir la superf́ıcie. La implementació ha de tenir una complexitat relativament pe-
tita per a que sigui viable executar-la en núvols de punts de 105 − 106 nodes.

Per tal de trobar les descomposicions de núvols de punts en cel·les, primer treballaré en el cas en què
es coneix tota la varietat (cas continu) i empraré la teoria de Morse amb un canvi important: treballaré
amb la vora de la varietat i l’interior alhora. Per fer això, definiré una generalització de la derivació que
permet calcular gradients en punts que no són de l’interior de la varietat. Un cop vistos els canvis que
aquesta generalització introdueix a la varietat cont́ınua, els adaptaré al cas en què només es té un núvol
de punts sobre la varietat (cas discret). En aquest cas, la teoria de Morse modificada em portarà a definir
el concepte de cut pairs que serà l’element clau per trobar descomposicions cel·lulars. Molta part de la
teoria que desenvolupo la faig per a varietats amb vora de qualsevol dimensió a Rn. Tot i aix́ı, la meva
implementació només funciona per a superf́ıcies en R3 ja que entre altres, uso fortament que la vora d’una
superf́ıcie té dimensió 1 i per tant és localment homeomorfa a un segment. Tanmateix, hi ha moltes parts
del codi, com la detecció de vëıns en un núvol de punts, que poden funcionar en dimensions superiors.
Finalment, mencionaré les diferents maneres en què implemento el què he desenvolupat a nivell teòric.
Algunes de les implementacions consistiran simplement en canviar algoritmes clàssics, com per exemple
NN-Crust, i d’altres seran totalment nous. La implementació la faré a Matlab i els elements clau que
usaré per tal de fer un algoritme ràpid i eficient seran la programació dinàmica i indexacions locals i
globals.

L’essència de l’èxit del codi és la correcta detecció de les cut pairs. Bàsicament, implemento eficient-
ment una manera de detectar camins no homòtops en superf́ıcies llises amb vora. Finalment, com a
resultat, es retorna els nodes que són de l’interior i de la vora de cada cel·la la unió dels quals permet
reconstruir la superf́ıcie.

Paraules clau: Varietats amb vora — Superf́ıcies discretes — Morse — Morse-Smale — Cut pairs —
Cut nodes — Núvols de punts — Descomposició cel·lular
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2.2 Generalització del gradient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
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1 Introducció

Tal i com el t́ıtol del treball indica l’objectiu principal és identificar una superf́ıcie a partir d’un núvol de
punts (a R3) d’aquesta. Identificar una superf́ıcie té diversos significats possibles: trobar-li una equació
impĺıcita, triangular-la i molts d’altres. Jo em conformaré en descomposar la superf́ıcie en trossos sen-
zills (relativament pocs, de l’ordre de 10). És a dir que trencaré la superf́ıcie en “pedaços” (que seran
homeomorfs al disc unitari D1) que d’ara endavant anomenaré cel·les. Aix́ı mateix, donaré una llista de
les diferents cel·les que formen el núvol de punts i per a cada cel·la fixada, concretaré els nodes que són
de l’interior i els que pertanyen a la seva vora. A més a més, voldré obtenir la descomposició en cel·les (o
descomposició cel·lular) sense passar per un pas intermig com ara triangular la superf́ıcie o trobar-li una
equació impĺıcita per aconseguir resoldre el problema amb el mı́nim cost computacional i evitar aplicar
errors sobre errors (o aproximacions sobre aproximacions). Donat que el temps de computació és el factor
limitant per a núvols de punts grans, en tota la implementació que faré a Matlab, evitaré al màxim els
càlculs innecessaris, constantment usaré programació dinàmica i indexació local i global per evitar repetir
càlculs, i que acabi quedant una complexitat alt́ıssima i inviable.

Concretament m’inspiraré en tota la teoria de Morse per trobar la descomposició cel·lular però amb
alguns canvis importants. Tradicionalment, la teoria de Morse fa distincions respecte si la varietat té o
no té vora. En el cas de varietats amb vora treballa de forma separada amb l’interior de la varietat i la
seva vora per acabar trobant la descomposició. El motiu és que per trobar les descomposicions de Morse
sobre una varietat M ⊂ Rn de dimensió r (que haurà de ser almenys diferenciable) s’usa una funció
f : Rn −→ R que suposaré que és almenys C2 (i la seva restricció sobre la varietat serà h = f |V ). És
requerirà calcular la diferencia de f sobre M , és per això que necessitem restringir-nos primer a l’interi-
or, que serà un obert de dimensió r dins Rn i també a la vora que serà un obert de dimensió r − 1 en
Rn sense vora i no tindrem cap problema per derivar ja que tot punt tindrà un entorn obert al seu voltant.

Jo, en canvi, tractaré de la mateixa manera totes les varietats, tinguin o no tinguin vora i hauré d’adaptar
la condició de Morse per a f a una condició sobre h. Per fer això, bàsicament necessitaré definir una
generalització de la derivació per poder tractar amb la mateixa definició punts que són de l’interior i de
la vora simultàniament. Evidentment, ho faré de forma que la derivació generalitzada coincideixi amb
la “normal” en els punts que són de l’interior i tenen un obert al seu voltant. De fet, usaré la definició
que proposen Zhu, Gao i Sarkar a [5] i [10]. Un cop generalitzada la definició de vector gradient, que
tal i com he dit ens permet calcular vectors gradient sobre la vora, aniré veient les conseqüències que
comporta (bàsicament que el gradient no estarà definit de forma única). Finalment, definirem un con-
junt de funcions que anomenaré de Morse-Smale que ens portarà, en el cas discret, a definir les parelles
de tall, o cut pairs que seran l’element clau que em permetrà trobar el sistema de talls en núvols de punts.

L’ordre que seguiré serà primer treballar amb varietats diferenciables i després adaptaré les definici-
ons per al cas discret. Finalment, donaré els detalls de la implementació que faig a Matlab (que serà la
implementació del cas discret, ja que l’imput seran núvols de punts a R3). Com veurem més endavant,
no serà possible implementar directament la teoria de varietats discretes a Matlab...
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2 Teoria i coneixements previs

2.1 Funcions de Morse

Les definicions que venen a continuació estan extretes de [1]. Comencem fent un breu resum de la teoria
de Morse “tradicional”. D’ara endavant V ⊂ Rn serà una varietat de dimensió r, compacte amb vora (i
la vora per tant tindrà dimensió r − 1). Suposarem que V és a més llisa (diferenciable).

Definició 2.1.1. Sigui f : Rn −→ R una funció escalar de classe almenys C2, direm que p ∈ V és un punt
cŕıtic no degenerat si p és un punt cŕıtic i a més Hf(p) és invertible. Hf(p) denota la matriu Hessiana
de f avaluada en p.

Definició 2.1.2. Una funció de Morse f : V ⊂ Rn −→ R sobre una varietat V ⊂ Rn es una funció
escalar tal que:

1. La restricció de f a M̊ té tot punt cŕıtic no degenerat.

2. La restricció de f a ∂M té tot punt cŕıtic no degenerat.

En el cas particular en que n = 3 i dim(V ) = 2, la segona condició equival a dir que tots els punts cŕıtics
de la vora (que suposarem com una unió de corbes C1 homeomorfes a S1) són màxims o mı́nims. Per a
més detalls consultar [1] per a varietats amb vora i [9],[8] per a varietats sense vora.

El primer que hem de fer és demostrar que existeixen funcions de Morse. Sigui p ∈ V̊ ⊂ Rn un punt de
l’interior de la varietat podem definir la funció de Morse fp : V −→ R com fp(q) = ||p − q||2 on || · || és
qualsevol norma, per exemple la Eucĺıdea.
Els punts cŕıtics (no n’hi ha cap a ∂V ) són els que ∇qfp = 0⇔ −2(p−q) = 0⇔ p = q i és fàcil comprovar
que en aquell punt la matriu Hessiana és invertible.

La idea intüıtiva que hi ha al darrere d’imposar que tots els punts cŕıtics siguin no degenerats (és a
dir treballar amb una funció de Morse) és per a poder tenir localment un sistema de coordenades definit
per la diferencial d’f aplicant el teorema de la funció impĺıcita.

Tal i com he comentat a la introducció jo vull treballar simultàniament amb l’interior i la vora de la
varietat alhora. En canvi, tal i com apareix a la definició 2.1.2, la teoria de Morse requereix treballar
de forma separada amb la restricció a l’interior i a la vora de f . El primer pas és doncs generalitzar el
concepte de gradient per poder calcular-lo en punts de la vora també.

2.2 Generalització del gradient

Les definicions que venen a continuació estan extretes de [5].

Definició 2.2.1. Sigui Nε(p) el vëınat de p dins V , és a dir {q ∈ V t.q. ‖q−p‖2 < ε}. I sigui f : Rn −→ R
una funció escalar de classe almenys C1, si considerem al restricció de f a V , que anomenem h = f |V ,
aleshores el gradient de h en p ∈ V el definim com el vector que té mòdul

max
q∈Nε(p)

lim
ε→0

h(q)− h(p)

‖q − p‖

i direcció q−p
‖q−p‖ on q és el(s) punt(s) que maximitza(en) el(s) gradient(s). En el cas que aquest ĺımit

existeixi per a tot p ∈ V direm que h és diferenciable.

Per simplificar l’estudi, tal i com Zhu, Gao i Sarkar fan a [5], assumiré que ∂V té un nombre finit
de components connexes i són varietats d’una dimensió menys també diferenciables. En aquesta situació,
amb aquesta generalització de la derivació, resumiré la condició de ser una funció de Morse amb la nova
regla de derivació, assumint que la restricció a la varietat h, té tots els punts cŕıtics äıllats.
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Proposició 2.2.1. Per als punts p ∈ V̊ , és a dir per als punts de V que no són de la la vora, i tenint
en compte que la funció f és com a mı́nim C1, aleshores la generalització del gradient coincideix amb la
definició habitual del gradient. Per tant coincideixen en direcció sentit i mòdul:

max
q∈Nε(p)

lim
ε→0

h(q)− h(p)

‖q − p‖
= ||∇h(p)||

La notació que seguiré per a aquesta generalització del gradient serà l’estàndard (∇) i d’ara endavant
sempre que parli de gradient o posi ∇ m’estaré referint a la generalització introdüıda amb la definició
2.2.1. Aquesta senzilla adaptació permet aplicar gradients als punts de la vora. Tot i aix́ı poden succeir
coses que amb la definició de gradient tradicional no succeeixen. El canvi més important és que pot passar
que la direcció del vector gradient no sigui única (clarament si passa serà en els punts de la vora, ja que
per als punts de l’interior coincideix amb el gradient “tradicional” definit de forma única). Vegem-ho en
un senzill exemple.

En la següent imatge apareix la vora de la varietat V ⊂ R2 que estem considerant. La superf́ıcie V
serà doncs la vora i el seu l’interior. En aquest exemple l’interior és la component connexa afitada, per
tant el punt (0,0.5) és de V̊ .

Figura 1: En alguns punts de la vora el vector gradient pot no ser únic (punt A).

Si definim la funció f com la coordenada y canviada de signe, i.e. ∀(x, y) ∈ V, f(x, y) = h(x, y) = −y,
aleshores f és trivialment de classe C1 i de fet h es diferenciable. El punt A que pertany a la vora (mirar
la figura 1) té valor del gradient no nul però la direcció del vector gradient és alhora la direcció del vector
(−1,−1) i la del vector (1,−1).

Definició 2.2.2. Sigui V una varietat i f : Rn −→ R una funció tal que la seva restricció a V , f |V = h
és diferenciable, direm que p ∈ V és un punt cŕıtic si ∇f(p) = ~0. Un cop més estem seguint la notació
del gradient habitual però ens estem referint al definit en 2.2.1.

Seguint les hipòtesis proposades a [5] suposarem que h té una quantitat finita de punts cŕıtics (incloent els
punts cŕıtics de la vora). Recordem ara algunes definicions estàndard que depenen del gradient i vegem
com canvien:

Definició 2.2.3. Donada una funció de f de classe almenys C2 i la seva restricció sobre la varietat
f |V = h, direm que γp : [0,+∞) −→ V ⊂ Rn és una corba gradient si γ′p(t) = β(t) · ∇h(γp(t)) amb β(t)
una funció estrictament positiva per tot t i γp(0) = p. Per exemple si β(t) = 1/‖∇h(γp(t))‖ aleshores la
corba gradient estaria parametritzada per l’arc. El fet d’establir que sigui a t = 0 en que la recta passi
pel punt indicat és una decisió arbitrària i es pot canviar amb una senzilla translació.
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Ja he mencionat abans que el gradient en un punt de la vora pot estar definit de forma no única. Però
per la proposició 2.2.1 sabem que en els punts interiors el gradient generalitzat coincideix amb l’habitual i
per tant estarà definit de forma única. Per tant les corbes gradient estan ben definides als punts interiors.
Com que per hipòtesis f és almenys C2 podem aplicar tranquil·lament el teorema de Picard, que ens
assegura que durant un temps prou petit, fixat un punt de l’interior i el seu gradient, defineixen de forma
única la corba gradient γp(t),∀t ∈ [0, ε) amb ε prou petit.

Com estem en una varietat compacte, podem recobrir l’interior de la varietat amb una quantitat finita
d’oberts que ens assegura que les corbes gradients hi estan ben definides (i.e. de forma única). Pel que
fa als punts de la vora que tenen més d’un vector gradient definit, no hi ha forma de definir de manera
consistent les corbes gradients, per tant pensarem que la corba gradient, un cop arriba a aquell punt,
“escullen” de forma arbitrària una de les direccions.

En la definició de corba gradient no hem inclòs t < 0. Per tant la manera de “saber” que passava
amb la corba gradient per a temps negatius es farà seguint una corba que tingui derivada proporcional
al gradient de −h. Les anomenaré cobres menys gradient però en realitat són les corbes gradient de −h.

Les corbes gradient (o menys gradient) maximals són aquelles que s’han “allargat” al màxim i acaben
en un punt cŕıtic i ja no es poden estendre més ja que en aquell punt el gradient és ~0 (i no ens podrem
escapar ja que tindrem velocitat zero).

En la següent secció parlaré de corbes gradients entre punts cŕıtics c1 i c2. Evidentment una corba
gradient que comença en un punt cŕıtic q és γq(t) = q, ∀t ≥ 0, ja que el gradient és ~0 i la velocitat es
sempre 0 i no avancem. Quan parlem d’aquest terme m’estaré referint a una corba gradient maximal que
comenci en un punt no cŕıtic de la superf́ıcie u, tingui com a punt final un dels punts cŕıtics c1 o c2 i que
la corba menys gradient maximal que comenci en u tingui com a punt final l’altre punt cŕıtic c2 o c1.

Definició 2.2.4. El cas particular en que β(t) = 1 aleshores la corba gradient l’anomenarem flux cap
amunt o ascendent. Quan la corba gradient es computi amb −h i un com més β(t) = 1, direm es tracta
del flux cap a baix o descendent. Pot ser que els fluxos no estiguin definits de forma única. Vegem-ho en
el següent exemple:

Considerem al següent varietat V ⊂ R2 que és la vora que apareix en la següent imatge i el seu interior:

Figura 2: El flux ascendent no és equivalent a seguir el flux descendent
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En aquest exemple usarem la mateixa funció de Morse: ∀(x, y) ∈ V, f(x, y) = h(x, y) = −y. Si comen-
cem el en punt A i seguim la corba gradient (o equivalentment el flux ascendent) prou temps, primer
arribarem al punt B i haurem seguint el segment AB. Si continuem seguint la corba gradient finalment
arribarem al punt C i haurem seguit el segment BC. Però per a qualsevol punt del camı́ que hem se-
guit (tret de l’inici, el punt A), si seguim les seves corbes menys gradient (o equivalentment el seu flux
descendent) no “desfarem” el camı́, de fet el camı́ serà totalment diferent i mai tornaran al punt A.
Seguint el flux descendent prou temps, anirem a parar al mı́nim global de la funció de Morse que és el
punt m = (0, 1). El problema el genera un cop més la vora. Els punts interiors tenen com a direcció
de màxim creixement la del gradient i com a direcció de mı́nim creixement la oposada del vector gradi-
ent. En canvi podem agafar qualsevol punt del interior del segment BC (tots ells punt de la vora) i la
direcció de màxim creixement serà (−1,−1) i la de mı́nim creixement (0,1) que clarament no són oposades.

Aquest exemple permet afirmar el següent:

Proposició 2.2.2. En els punts de la vora pot no complir-se la següent igualtat (∇ fa referència al
gradient generalitzat ja introdüıt):

∇(−h) = −∇h

Per tant, tal i com he definit abans, quan parlem de corba menys gradient no estem seguint la direcció(ns)
menys gradient si no la direcció(ns) del(s) gradient(s) de −h que poden ser diferent l’oposada del gradient
d’h.

Definició 2.2.5. Una ĺınia integral de p ∈ V , donada una funció de Morse f , és un camı́ de llargada
màxima seguint una corba gradient maximal que comenci en p i una corba menys gradient maximal que
també comenci en p. En altres paraules, la ĺınia integral és la trajectòria de p sota l’acció del gradient
i el gradient de −h. La notació que seguiré serà I(p) per denotar aquesta subvarietat de V . Els punts
de la vora en que el vector gradient (o menys gradient) no és únic i per tant la corba gradient (o menys
gradient) tampoc, la ĺınia integral serà la unió de tots el camins que puc obtenir seguint totes les possibles
corbes gradient i menys gradient.

Notem que el camı́ maximal d’un punt cŕıtic és exactament el punt cŕıtic. També s’ha de mencionar que
s’esta fent un abús de notació ja que les ĺınies integrals pot ser que no siguin homeomorfes a un segment.
Recuperant el exemple introdüıt amb la figura (1) veiem que la ĺınia integral del punt A és la unió dels
segments Am ∪AB ∪AC i no és homeomorf a un segment.

Proposició 2.2.3. Les ĺınies integrals de punts diferents de V que intersequen en algun punt fora de la
vora (per tant intersequen a l’interior) i no cŕıtic ho fan de forma no transversal. No podem afirmar el
mateix per a punts de la vora. És a dir que si l1 i l2 són dues ĺınies integrals diferents que intersequen
en p ∈ V \ ∂V punt no cŕıtic i γp1(t) és una corba gradient continguda en l1 tal que γp1(t1) = p i γp2(t)
és una corba gradient continguda en l2 tal que γp2(t2) = p (corbes gradient diferents) aleshores el espai
vectorial [γ′p1(t1), γ′p2(t2)] té dimensió 1.

Aquest resultat és un corol·lari del teorema d’unicitat de Picard. De fet és fàcil veure que un cop interse-
quen (no transversalment) aleshores ja no es tornaran a allunyar mai i seran sempre més coincidents. El
exemple introdüıt amb la figura (2) ens permet veure que les ĺınies integrals que intersequen en la vora
poden fer-ho de manera no transversal. Tenim que I(B) = mB ∪ BC, I(A) = AB ∪ BC ∪ arc(Am) i
intersequen a B de forma no transversal. La derivada per “l’esquerra” en B dels dos camins coincideix
però la derivada per “la dreta” en A dels dos camins no coincideix.
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2.3 Funció de Morse-Smale

En la secció 2.2 hem acabat resumint la condició de ser de Morse amb la nova definició de gradient dient
que tot punt cŕıtic de la restricció de la funció de Morse f sobre la varietat, f |V = h, té tot punt cŕıtic,
sigui o no sigui de la vora, äıllat. Per tant tot punt cŕıtic d’h ha de tenir un entorn (en la varietat V )
en que no hi hagi cap altre punt cŕıtic. Les definicions que venen a continuació algunes les he extret
directament de [5] i altres les he modificat lleugerament.

Abans de començar amb les definicions, per tal de tenir una idea intüıtiva considerem la següent va-
rietat V ⊂ R2

Figura 3: Vora de la varietat considerada. L’interior de la varietat és la regió connexa afitada

Un cop més considerem la funció de Morse ∀(x, y) ∈ V, f(x, y) = h(x, y) = −y. Si ens fixem en el punt A
de la vora veiem, que està complint que la direcció de màxim creixement, es a dir, la direcció del gradient,
és exactament la direcció oposada de la del màxim decreixement, la del gradient de −h. Aquesta situació
també succeeix en els punts de la vora B i C. Recordem que en la proposició 2.2.2 he enunciat que no
tenia perquè complir-se la igualtat en els punt de la vora, cosa que no implica que no es compleixi mai.
Ara bé, la situació en el punt A és molt diferent de la dels punts B i C. El principal problema es que
tot i que en el punt A el gradient està definit de forma única amb direcció (0,-1), la corba gradient que
comença en A no està ben definida, ja que ha d’escollir si anar per la branca de l’esquerra i arribar a M1
o anar per la branca de la dreta i arribar a M2.

El que imposarem amb les funcions de Morse-Smale, que es tractarà d’un subconjunt de les funcions
de Morse, és que a més que f sigui una funció de Morse i per tant tots els punts cŕıtics d’h estiguin
äıllats, si el gradient de h i el gradient de −h estan definits de forma única, aleshores les ĺınies integrals
estan ben definides i “no han d’escollir”. De la mateixa manera ho podem pensar com que puguem
identificar (de fet tindrem una bijecció) els punts on les corbes gradient “han d’escollir” i els punts on el
gradient no està definit de forma única.

En tota aquesta secció V ⊂ Rn serà una varietat compacte amb vora amb les condicions que hem
requerit en les seccions anteriors.

Definició 2.3.1. Donada una funció de Morse f i la seva restricció sobre V , h, la varietat estable d’un
punt cŕıtic c ∈ V és el conjunt de tots els punts de V tals que alguna de les seves corbes gradient
maximals convergeixen a c. Per a cada punt p de la varietat estable de c, direm que p té destinació
c i escriurem dest(p) = c. La notació que usarem per a la varietat estable de el punt cŕıtic c serà
S(c) = {p ∈ V : lim

t→∞
γp(t) = c} on γp és una corba gradient maximal que comença en p.
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En l’exemple introdüıt per la figura (3) veiem que la destinació d’un punt pot no ser única, és el cas de la
del punt A. Per tant A ∈ S(M1) i també A ∈ S(M2). Equivalentment per a les corbes menys gradient:

Definició 2.3.2. Donada una funció de Morse f sobre V varietat compacte, la varietat inestable d’un
punt cŕıtic c ∈ V és el conjunt de tots els punts p ∈ V tals que alguna de les seves corbes menys
gradient maximals convergeixen a c. Direm que per a cada p el seu corresponent c és l’origen de p
i escriurem orig(p) = c. La notació que usarem per a la varietat inestable de el punt cŕıtic c serà
U(c) = {p ∈ V : lim

t→∞
γ̃p(t) = c} on γ̃p és una corba menys gradient (segueix el gradient de −h).

Un com més tenim que orig(p) pot no ser únic. Arribats a aquest punt ja podem definir el subconjunt
de les funcions de Morse-Smale que ens assegura poder identificar les ĺınies integrals no homeomorfes a
un segment mirant si contenen o no punts en que el gradient de h o el de −h estan definit de forma no
única.

Definició 2.3.3. Una funció de Morse serà una funció de Morse-Smale si les varietats estables i inestables
intersequen (quan no son coincidents) de forma transversal.

També cal notar que per a qualsevol punt de la varietat el seu camı́ maximal acabarà en un màxim o
en un punt de sella (d’h). I de forma similar començarà o bé en un mı́nim o en un punt de sella. Per
tant la funció h introdüıda per a la varietat amb vora representada a la figura 3 és una funció de Morse
però no una funció de Morse-Smale. Tot i aix́ı, les funcions de Morse usades en les varietats 1 i 2 són en
particular funcions de Morse-Smale ambdues.

2.4 Descomposició de Morse-Smale

L’objectiu de la descomposició de Morse-Smale és dividir la varietat compacte amb vora V en “trossos
senzills”. Cada tros l’anomenarem cel·la i complirà que si en restringim la funció de Morse-Smale a una
cel·la concreta C, aquesta tindrà un únic màxim MC i un únic mı́nim local mC (més endavant veurem
que els màxims i mı́nims de la restricció a la cel·la també seran punts cŕıtics a nivell de tota la varietat)
i qualsevol punt de la cel·la tindrà una corba gradient que arribarà a MC i una corba menys gradient
que arribarà a mC (de fet en l’interior de cada cel·la els gradients de h i de −h estaran definits de forma
única). D’aquesta manera tindrem un sistema de coordenades global per a tota la cel·la C obtinguda
amb la restricció de la funció de Morse-Smale a la corresponent cel·la.

Donaré ara una versió constructiva de com generar el sistema de talls de la varietat llisa, compacte
i amb vora V . Sigui f la funció de Morse-Smale i h la seva restricció a V , comencem identificant 4
conjunts diferents:

1. El primer que hem de fer és identificar tots el punts pi en que el gradient de h en pi o el gradient
de −h en pi no estan definits de forma única. Anomenarem P1 =

⋃
i

pi al conjunt de tots aquests

punts.

2. En segon lloc identificarem tots els punts de sella d’h (pertanyin a la vora o a l’interior). Al conjunt
d’aquests punts l’anomenarem P2.

3. El conjunt de màxim (locals o globals) d’h serà el conjunt M .

4. El conjunt de mı́nim (locals o globals) d’h serà el conjunt m.

Un com tenim aquests quatre conjunts de punts de la varietat identificats podem construir el sistema de
talls:

1. Per a cada element de P1 considerem les seves ĺınies integrals. Definim:

T1 =
⋃
pi∈P1

I(pi)
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2. A continuació definim T2 com la unió de totes les corbes gradient i menys gradient maximals que
uneixen mı́nims (conjunt m) i punts de sella (conjunt P2), les corbes gradient maximals que uneixen
dos punts de sella (conjunt P2) i finalment les corbes gradient maximals que uneixen punts de sella
(conjunt P2) i màxims (conjunt M).

3. Aleshores T1 ∪ T2 ∪ ∂V defineixen un sistema de talls sobre V . Cada zona connexa l’anomenem
cel·la.

Ja sabem que tot punt p d’una cel·la C té dest(p)|C i orig(p)|C punts cŕıtics de la restricció de la funció
de Morse-Smale a la cel·la f |C i tots dos pertanyen a la vora de la cel·la en qüestió C. Això és aix́ı ja que
en l’interior de la cel·la no hi ha punts cŕıtics per construcció. En principi es podria pensar que dest(p)|C
i orig(p)|C podrien ser punts cŕıtics només en la restricció a la cel·la i no a nivell de tota la superf́ıcie,
per això no passarà:

Proposició 2.4.1. Donada una cel·la C de la varietat V obtinguda amb la funció de Morse-Smale f (de
fet la funció de morse smale és la restriccio a V , h) i un punt p ∈ C qualsevol, aleshores dest(p)|C a part
de ser un punt cŕıtic en la restricció a la cel·la també ho és a nivell de tota la varietat V . De fet, en el cas
que dest(p) estigui definit de forma única aleshores dest(p) = dest(p)|C i si no està definit de forma única
aleshores dest(p)|C coincideix amb alguna de les dest(p). Podem dir el mateix per a orig(p)|C i orig(p).

Demostració. La demostració la faré per a dest(p)|C . Equivalentment obtindŕıem el mateix pera orig(p)|C .
Per construcció tenim que dest(p)|C és un màxim de f |C . Suposem que dest(p)|C no és un punt cŕıtic de
h (sobre tota la varietat). Aleshores tenim que dest(p)|C /∈ P2, m, M .

Vegem primer que dest(p)|C tampoc pot pertànyer a P1 (el conjunt de punts en que el gradient no
està definit de forma única). Suposem doncs que dest(p)|C ∈ P1 aleshores podria ser que el gradient de
h o el de −h estigués definit de forma no única (o bé passes les dues coses alhora):

− Si fos només el gradient de −h el que no estigués definit de forma única aleshores el gradient de
h estaria definit de forma única i seria diferent de zero ja que hem suposat que dest(p)|C /∈ M .
Tenim doncs que en un entorn prou petit ∇h 6= 0 ⇒ ∇f |C 6= 0 en un entorn suficientment petit
contingut en C. Per tant el gradient de f |C seria diferent de zero en un entorn prou proper al
voltant de dest(p)|C i tindŕıem una contradicció ja que en aquest cas dest(p)|C no seria una màxim
en la restricció de la cel·la tal i com haviem suposat.

− En el cas en que el gradient de h estigui definit de forma no única aleshores en particular és diferent
de zero i un cop més el gradient de f en un entorn de dest(p)|C dins C també és diferent de zero.
Obtenim altre cop una contradicció ja que dest(p)|C no seria un màxim en la restricció a la cel·la.

Per tant com dest(p)|C és del sistema de talls de la descomposició de Morse-Smale de V per h, és a
dir, dest(p)|C ∈ ∂C i no és de P1, P2,m,M , aleshores només queda la possibilitat que dest(p)|C sigui de
l’interior d’algun element de T1 o de l’interior d’algun element de T2 o de ∂V . Veiem que cap dels tres
casos pot passar arribant a una contradicció:

− En el cas que dest(p)|C sigui de l’interior d’algun element de T1 aleshores hauria de ser de l’interior
d’alguna ĺınia integral. I, en particular, hauria de ser d’alguna bifurcació, ja que si fos d’alguna
zona localment homeomorfa a un segment voldria dir que pertany a alguna corba integral en que
el gradient seria diferent de zero (si no la corba integral no passaria per allà) i un cop més, fent el
mateix argument que abans, dest(p)|C no seria un màxim. Però les bifurcacions son els punt de P1

i acabem de justificar que dest(p)|C /∈ P1

− Si dest(p)|C és de l’interior d’algun element de P2 aleshores és de l’interior d’alguna corba gradient
i fent el mateix argument per quart cop arribem a la conclusió que dest(p)|C /∈ T2.

− Tampoc pot passar que dest(p)|C ∈ ∂V ja que si no seria un màxim a nivell de tota la varietat i
estem suposant que no és aix́ı.
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És a dir que acabem de veure que dest(p)|C no és del sistema de talls, per tant dest(p)|C /∈ ∂C que és
una contradicció. Per acabar la demostració només cal veure que en el cas que dest(p) estigui definit de
forma única coincideixi amb dest(p)|C cosa que es pot comprovar fàcilment usant que la descomposició
en cel·les no introdueix nous punts cŕıtics.

Proposició 2.4.2. Sigui C una cel·la obtinguda amb el sistema de talls que acabem de descriure, aleshores
la restricció de la funció de Morse-Smale a C, f |C té exactament un únic màxim i un únic mı́nim.

Demostració. Farem la demostració de la unicitat del màxim. La demostració de la unicitat del mı́nim és
equivalent. Suposem que ∃M1,M2 màxims locals de f |C . Tenim que qualsevol punt de C té el gradient
(de la restricció de f sobre C) definit de forma única per la manera en que hem constrüıt les cel·les.

Com S(M1) i S(M2) són tancats (per ser l’antiimatge d’un tancat per una funció cont́ınua dest(·)|C)
i diferents del buit (els propis màxims hi pertanyen) i S(M1) ∪ S(M2) = C, i usant que C és connex
aleshores existeix un punt intersecció entre S(M1) i S(M2). Si anomenem q = S(M1) ∩ S(M2) a aquest
punt tenim que el gradient de q està ben definit (de forma única) però la corba gradient ha d’escollir si
anar cap a M1 o cap a M2. Hem arribant a una contradicció ja que per hipòtesis f és una funció de
Morse-Smale i això no pot passar.

Aquestes dues proposicions es poden resumir dient que cada cel·la està formada per un únic màxim i
un únic mı́nim restringint-nos a cada cel·la i a nivell de tota la varietat podem dir que cada cel·la té
associada dos punts cŕıtics. Similarment, podem enunciar el mateix dient que el flux en cada cel·la és
homogeni. Veiem doncs que hi ha una estreta relació entre la quantitat de punts cŕıtics i la quantitat de
cel·les, fent que una varietat amb molts punts cŕıtics acabi tenint moltes cel·les

Es pot comprovar a més que cada cel·la és simplement connexa. Mirar [5], teorema 2.19 per a més
detalls. Recuperant la superf́ıcie introdüıda amb la figura (3) i la funció que era de Morse però no de
Morse-Smale (h(x, y) = −y) donaria un sistema de talls en que T1 = ∅, T2 = ∅ ja que en tots els punts
el gradient està definit de forma única (i el menys gradient també) i no tenim punts de sella. Per tant el
sistema de talls seria únicament ∂V , es a dir que la única cel·la seria la pròpia varietat però no hi hauria
un únic màxim, en tindŕıem dos, M1 i M2. Aix́ı doncs el flux no seria homogeni. En canvi si definim
f(x, y) = x sobre la varietat V tindŕıem que f es una funció de Morse-Smale. En aquest cas també hi
hauria només una cel·la que seria la pròpia varietat V però el flux seria homogeni ja que només hi hauria
un únic màxim (B) i un únic mı́nim (C).

Tot i aix́ı la mateixa funció f(x, y) = −y si que dona una descomposició en la varietat que té per
vora la descrita en la figura (1), ja que en aquesta varietat śı que és una funció de Morse-Smale. Per
tant el procediment per a construir les cel·les seria primer identificar els conjunts introdüıts abans:

Figura 4: Sistema de tall de la varietat V

1. P1 = {A}

2. P2 = ∅

3. M = {B,C} , m = {m}

El sistema de talls es:

1. T1 = {{AB ∪AC ∪Am}}

2. T2 = ∅

El sistema de talls es T1 ∪∂V i obtenim doncs dues
cel·les C1 i C2. La cel·la C1 té un únic màxim B
i un únic mı́nim m. La cel·la C2 té un únic màxim
C i un únic mı́nim m, tots ells punts cŕıtics de V .
Tal i com he demostrat el flux és homogeni a cada
cel·la.
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3 Superf́ıcies discretes

En aquest caṕıtol adaptarem les definicions que he introdüıt per a varietats cont́ınues a varietats discre-
tes, que seran núvols de punts. En comptes de treballar en general a Rn, particularitzarem al cas R3 i
les varietats tindran dimensió dos, per tant es tractaran de superf́ıcies. La manera en que pensaré les
varietats discretes serà que d’una varietat llisa V ⊂ R3 només “coneixem” punts äıllats d’aquesta.

Aix́ı mateix quan parli de la funció de Morse-Smale l’estaré pensant sobre tota la varietat compacte
amb vora i llisa V , però només “l’usaré” en el conjunt de punts discrets que serà el que en realitat co-
neixerem de la varietat. La primera cosa que haig de tractar és el tema del flux (cap amunt i cap avall),
però per a fer això cal primer definir el concepte de vëıns en un núvol de punts.

3.1 Vëıns en un núvol de punts

Considerem que tenim un núvol de punts N de la varietat amb vora V ⊂ R3. El nostre objectiu es trobar
per a cada punt p ∈ N una quantitat fixada n ∈ N de vëıns, és a dir {p1, . . . , pn} ∈ N que siguin propers
a p i el més equi-distribüıts possible. Els criteris i definicions que venen a continuació els he extret de
[2] (caṕıtol 35) i de [6] (caṕıtol 15).

El criteri possiblement més senzill d’escollir els vëıns és utilitzar un criteri de proximitat. És a dir
que els vëıns de p serien, fixada una quantitat de vëıns n, els n punts de N més propers a p (usant per
exemple la norma Eucĺıdea). En termes algoŕıtmics es tracta de l’algoritme k-NN (per les seves sigles en
anglès, (k-Nearest-Neighbour). Aquest mètode és senzill però té un gran defecte, no té en consideració
la distribució dels vëıns. Aquest fet queda perfectament plasmat en el següent exemple. Suposem que
V = R2 i tenim els punts:

Figura 5: Exemple per veure els vëıns d’A

Si fixéssim k = 4 i uséssim la norma eucĺıdia, els vëıns d’A que k-NN determinaria serien B,C,D,E i no
es tindria en compte ni G ni F fent que la distribució dels vëıns nos sigui gens bona.

Un pot argumentar que aquest problema té solució fàcil i que simplement s’ha d’augmentar la quantitat
de vëıns. És cert que augmentar k pot contribuir a tenir els vëıns més repartits, tot i aix́ı la distribució
de punts vëıns podria no ser homogènia en el sentit que una determinada direcció hi hagi molts vëıns
molt junts i una altra en tingui pocs. A més, en casos molt extrems on tinguéssim “molta mala sort”
seguiŕıem sense aconseguir una distribució de vëıns que “rodegi” de forma correcte al node del núvol N
en qüestió.
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Ara presentaré una manera totalment diferent de considerar vëıns. Les definicions que venen a continuació
les enunciaré en general, per a un núvol de punts d’una varietat V ⊂ Rn tot i que a la pràctica, com ja
he comentat, treballaré amb varietats de dimensió dos (superf́ıcies) contingudes a R3.

Definició 3.1.1. Sigui N un núvol de punts de V ⊂ Rn una varietat amb vora i p ∈ N , aleshores la
cel·la de Voronoi de p es Vp = {x ∈ Rn | d(x, p) ≤ d(x, q), ∀q ∈ N}. Si constrüım les cel·les de Voronoi
per a tots els punts de N obtenim el diagrama de Voronoi, Vor(N)

El primer que vull notar és que una cel·la de Voronoi no té perquè estar fitada. Considerem un núvol de
punts d’una superf́ıcie continguda en R2. El núvol té 7 punts {A,B, . . . G} i per tant 7 cel·les de Voronoi
{V 1, . . . , V 7} sis de les quals no estan afitades:

Figura 6: Exemple cel·les de Voronoi

Definició 3.1.2. Un k-simplex a Rn, 0 ≤ k ≤ n, es l’envolvent convexa de k+1 punts afinament indepen-
dents d’Rn. Els 0-, 1- ,2- i 3-simplex els anomenem vèrtexs, arestes, triangles i tetraedres respectivament.

Definició 3.1.3. El simplical complex K és una col·lecció de simplexs amb les condicions que, (i) tots els
sub-simplex generats pels vèrtexs d’un simplex K estan a K i a més (ii) si σ1, σ2 ∈ K tenen intersecció
no buida, aleshores σ1 ∩ σ2 és un sub-simplex dels dos.

Definició 3.1.4. La triangulació de Delaunay d’un núvol de punts N ⊂ V ⊂ Rn és un simplical complex
que anomenarem Del(N) tal que un simplex amb vèrtexs {p0, . . . , pk} pertany a Del(N) si i només si⋂
i=0,...,k Vpi 6= ∅. És a dir, totes les cel·les de Voronoi dels punts del simplex en qüestió tenen intersecció

no buida.

Un altre criteri que es podria usar per determinar si dos nodes són vëıns, que l’anomenarem vëıns pel
criteri de Voronoi, serà mirant si la intersecció de les seves cel·les de Voronoi és o no és buida. Per tant
donats dos punt p1, p2 de N diferents, direm que son vëıns si Vp1 ∩ Vp2 6= ∅. Notem que no ens importa
la dimensió de la intersecció, simplement que no sigui buida. A més, amb aquest procediment tenim
l’avantatge que no s’ha d’imposar cap quantitat fixa de vëıns.

Similarment si en comptes de tenir el diagrama de Voronoi tenim la triangulació de Delaunay, direm
que dos nodes són vëıns si existeix un 1-simplex, és a dir una aresta, que el uneix en Del(N). Els dos
criteris són equivalents ja que obtenim els mateixos vëıns per a cada punt del núvol. A vegades farem un
abús de notació i parlarem de vëıns de Voronoi tot i que en realitat només disposem de la triangulació
de Delaunay. Amb aquest mètode aconseguim que la distribució dels vëıns sigui bastant homogènia en
el sentit que cada punt està ben rodejat de vëıns, però pot ser que considerem com a vëıns punts que no
són gens propers. Vegem-ho en un senzill exemple. Un cop més V = R2 i N = {A,B,C,D,E, F}:
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Figura 7: El punt O (que no pertany a N) és comú en totes les cel·les de Voronoi

Donat que totes les cel·les de Voronoi dels 6 nodes intersequen com a mı́nim en el punt O, cada node té
tota la resta com a vëıns. Però en realitat considerar E i F vëıns intüıtivament ja és veu que no és molt
correcte.

Es per això que el criteri que usaré en els núvols de punts per a escollir els vëıns serà la combinació
del criteri de vëıns més propers (k-NN) amb el de vëıns de Voronoi (o Delaunay). La manera en que
ho implementaré serà primer escollir el paràmetre k i aplicar l’algoritme k-NN. Dels vëıns pel criteri de
proximitat només conservaré els que també ho siguin per al criteri de Voronoi.

És cert que fent-ho d’aquesta manera podem tenir casos extrems en que la intersecció sigui només un
punt (sabem que sempre serà no buida ja que sempre considerarem com a mı́nim el node que està més
proper al node que estem considerant) i per tant no hauŕıem escollit de forma correcte els vëıns, però la
combinació dels dos criteris funciona millor en la majoria de casos.

També és important notar que al fer una intersecció, la quantitat real de vëıns que tinguem al final
pot ser diferent de la constant k que haguem fixat per a fer k-NN. Una estratègia que es podria aplicar
per intentar que tots els punts tinguessin un nombre de vëıns n seria aplicar l’algoritme de vëıns més
propers amb k = n + d, on d ∈ N+ un nombre petit. Després realitzar la intersecció amb els vëıns de
Voronoi i si la quantitat de vëıns és major que n ens quedem només amb els n més propers.

En la implementació de Matlab jo no seguiré aquesta estratègia i simplement fixaré una constant k
per a aplicar k-NN i després faré la intersecció amb els vëıns de Voronoi. Finalment simetritzaré la
relació de vëınat, és a dir que si p ∈ N és véı de q ∈ N aleshores encara que amb el criteri de vëıns q no
hagi considerat a p com a véı, l’afegirem. En qualsevol cas els vëıns de Voronoi són els que són i per tant
tot i que augmentem molt el valor de k, la quantitat mitjana de vëıns calculada no superarà de molt el
valor de 6 (rarament arribarà a 7). Això és aix́ı ja que si hom pensa en la configuració t́ıpica dels núvols
de punts (en R2) i suposant que tots els punts estan equiespaiats i equidistribuits, les cel·les de Voronoi
tindrien l’estructura d’un rusc d’abelles on cada cel·la seria un hexàgon i tindria 6 vëıns; mirar figura (6).

Com els vëıns d’un node són l’aproximació local que tenim de la superf́ıcie i a partir d’aqúı es calcu-
la tot, usaré una valor de k prou gran per assegurar-me que tots els nodes tenen molts vëıns. Per a més
detalls consultar la secció 4.1.
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3.2 Flux i parelles de tall (cut pairs)

Suposem que tenim un núvol de punts N ⊂ V ⊂ Rn d’una varietat V llisa, compacte amb vora i una funció
f sobre N que idealment serà de Morse-Smale (més endavant comentaré que en la meva implementació
usaré funcions “alçada” que potser no són de Morse-Smale ni tan sols de Morse). Aleshores la forma
natural de definir el flux en aquesta desertització de la superf́ıcie és:

Definició 3.2.1. En aquesta situació el flux cap amunt o ascendent d’un punt p ∈ N és el vector que
va de p al véı de p que té el valor de f més alt de tots (considerant també el propi punt p). Es a dir
que si el punt p és el que té la imatge per f més alta entre tots els seus vëıns, el flux cap amunt és el
vector ~0. Quan parli del terme seguir el flux ascendent del punt p serà simplement anar al véı que tingui
la imatge més gran per f o no moure’s si p un màxim relatiu. Donat que podem tenir dos vëıns a la
mateixa alçada aleshores pot ser que el flux ascendent no estigui definit de forma única. La notació que
farem servir és Up(p) per designar el(s) véı(ns) als que s’arriba seguint el flux ascendent des de p (inclòs
el propi p si estem en un màxim). Equivalentment definirem el mateix per a flux cap abaix o descendent
(i de la mateixa manera pot no estar definit de forma única). El(s) véı(ns) als que arribo seguint el flux
cap abaix els notarem com Down(p).

Donat que volem identificar els màxims com els punts en que el flux és ~0, els casos en que el flux no està
definit de forma única però el propi node està en la llista dels nodes als que arribo seguint el flux (pensant
en el cas del flux ascendent aleshores seria el cas en que estem en el node p, tenim que el valor màxim és
f(p) i hi ha algun véı de p que també assoleix aquest valor màxim) aleshores redefinirem el flux de forma
que si que estigui definit de forma única i serà únicament el vector ~0 i conseqüentment Up(p) o Down(p)
estarà definit de forma única també com el node p. Amb aquest petit canvi podem identificar màxims i
mı́nims locals fàcilment:

Definició 3.2.2. Direm que p ∈ N és un màxim local si Up(p) = p. Direm que p és un mı́nim local si
Down(p) = p

Vegem un exemple:

Figura 8: Exemple de núvol de punts d’una superf́ıcie

Si la funció de Morse (i en aquest cas no Morse-Smale perquè tenim punts cŕıtics no äıllats: tot el seg-
ment AD) és f(x, y) = y i considerem que tots els punts tenen com a vëıns tota la resta, aleshores el
flux ascendent d’H (punt de coordenades (0,0)) no està definit de forma única. El flux ascendent és

{
−−−−→
(−1, 1),

−−−−−→
(−0.5, 1)

−−−−→
(0.5, 1),

−−−→
(1, 1)}. Són els vectors que ens porten de H a A,B,C,D respectivament. És

a dir que Up(H) = {A,B,C,D}.
En canvi si mirem el flux ascendent de A,B,C,D serien tots el vector ~0. Per tant A,B,C,D són màxims
locals. Pel que fa als mı́nims locals en tindŕıem 3: G,H, I. En aquest exemple he posat nodes que queien
justament a sobre de la vora de la varietat cosa que en general no té perquè passar.
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Un cop definit el flux per al cas discret hem d’adaptar la resta de definicions al cas discret. Les corbes
gradient i menys gradient simplement consisteixen en anar seguint el flux ascendent i descendent respecti-
vament. En el cas en que un node no tingui el flux definit de forma única aleshores la corba gradient “esco-
llirà” igual que abans de forma aleatòria un dels possibles vëıns. Les ĺınies integrals d’un punt es construei-
xen seguint el flux ascendent i descendent fins que arribes a un màxim o un mı́nim local i ho fem per a tots
els camins possibles en el cas que el flux no estigui definit de forma única. Recuperant l’exemple anterior la
ĺınia integral de H seria I(H) = {{A,E,H}∪{B,E,H}∪{C,F,H}∪{D,F,H}} = {A,B,C,D,E, F,H}

Arribats a quest punt només ens queda explicar com serà l’adaptació de la descomposició cel·lular per al
cas discret. El mètode que explicaré a continuació serà el més semblant possible al explicat en la secció
2.4 en el sentit que si el núvol de punts tendeix a recobrir tota la varietat V , les descomposicions serien
idealment les mateixes (però a la pràctica molt semblants). Les següents definicions són una adaptació
de les proposades per Zhu, Gao i Sarkar a [5].

Definició 3.2.3. Donat un núvol de punts N sobre una varietat V i dos punts p1, p2 ∈ N vëıns, direm
que aquesta parella forma una parella de tall o equivalentment una cut pair si es compleixen al menys
una de les següents propietats:

(i) Les seves corbes gradient (o menys gradient) maximals van a parar a diferents punts cŕıtics. En el
cas que les corbes gradient (o menys gradient) no estiguin definides de forma única caldrà mirar que
no tenen cap punt cŕıtic en comú. Es a dir que si Mp1

1 ,Mp1
2 , . . . ,Mp1

l son els punts cŕıtics als que
arriben les corbes gradient maximals de p1 i similarment Mp2

1 ,Mp2
2 , . . . ,Mp2

l̃
són els punts cŕıtics

de les corbes gradient maximals de p2, aleshores caldrà que la intersecció dels dos conjunts de punts
cŕıtics sigui buida per a dir que p1, p2 són cut pair. El mateix passa per a les corbes menys gradient:
si els dos nodes són una cut pair mirant les corbes menys gradient maximals, cal que la intersecció
dels dos conjunts de punts cŕıtics en que els corbes menys gradient acaben sigui buit.

(ii) En el cas que la condició anterior no es compleixi (les corbes gradient i menys gradient maximals
tenen algun(s) punt(s) cŕıtic(s) en comú), el segon criteri per identificar cut pairs és que les corbes
gradient (o menys gradient) maximals que acaben en un mateix punt cŕıtic no són homòtopes entre
elles. En el cas que hi hagin diversos punts cŕıtics als que arribo amb una corba gradient o menys
gradient de cada node, caldrà que cap de les corbes gradient (o menys gradient) de cada node que
acaben en un mateix punt cŕıtic siguin homòtopes entre elles. Per tant només que es doni el cas en
que existeixi una corba gradient de cada node i una corba menys gradient de cada node que siguin
homòtopes entre elles aleshores p1 i p2 no formaran una cut pair.

El conjunt de tots els nodes que participen en una cut pair el notaré com T1.1.

El primer que hem de fer per trobar el sistema de talls de qualsevol varietat és identificar els conjunts
P1, P2, M i m introdüıts a la secció 2.4. Vegem primer que tot punt de P1 (on el gradient no està definit
de forma única) té una cut pair que l’aproxima.

Figura 9: Punts del núvol propers a A

Recuperant la varietat introdüıt amb la figura (1)
on la funció de Morse-Smale era h(x, y) = −y i
P1 = {A}. Si suposem que tenim un núvol de
punts relativament homogeni i p1, p2 son els punts
vëıns entre ells més propers a A, aleshores els iden-
tificaŕıem com a cut pair ja que el camı́ maximal
de p1 acabaria en el màxim B i el de p2 en C.
Aix́ı la cut pair {p1, p2} aproxima el punt A /∈
N .
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De fet en l’exemple introdüıt amb la figura (3) en que h(x, y) = −y no era una funció de Morse-Smale i
per tant A no estava en el conjunt P1, usant el que acabem d’explicar śı que trobaŕıem una cut pair que
aproximés a A.

Vegem un altre exemple. Considerem ara la funció de Morse-Smale h(x, y) = y i la varietat V :

(a) Punts del núvol propers a A (b) Corba menys gradient (maximal) d’A ∈ P1 en vermell

Figura 10: Cut pairs

Tenim que P1 = {A} i si p1, p2 són els punts vëıns del núvol de punts que tenim de V que millor aproximen
a A (punt que no pertany a N) aleshores aquesta parella seria una cut pair ja que les corbes gradient
maximals, tot i que acaben en el mateix màxim M , no són homòtopes perquè hi ha el forat al mig.
De fet quan calculem les cut pairs a part d’obtindre una parella per a cada element del conjunt P1 també
obtenim una aproximació de la(es) corba(es) menys gradient (que acabaran en un mı́nim o en punt de
sella) de cada element del P1 en forma de parelles de tall. Mirant l’exemple 10b la corba menys gradient
(definida de forma única en aquest cas) de l’únic element de P1, és a dir el node A, és el segment Am (en
vermell) i qualsevol parella de punts vëıns a cada costat del segment Am seria també una cut pair. Aix́ı
mateix, les parelles (q1, q2) i (r1, r2) són cut pairs i aproximen la corba menys gradient de A (el segment
Am en vermell).

Pel que fa als conjunts M i m (dels màxims i mı́nims) de la secció 2.4 necessaris per trobar la des-
composició en cel·les simplement mirem els casos en que Up(p) = p i Down(p) = p respectivament.
Finalment per acabar de completar els conjunts de la secció 2.4 ens falta el conjunt P2 format pels punts
de sella. Veurem amb un senzill exemple que els punts de sella molts cops no els podem identificar en
el núvol de punts (encara que tinguem la extrema “sort” de que un node del núvol sigui exactament un
punt de sella d’f). El motiu és que en un punt de sella hi ha direccions en que el valor de f augmenta
i direccions en que f disminueix (la condició que la derivada sigui zero no la podem mirar en el núvol
discret), per tant no hi ha cap diferència amb qualsevol altre punt estàndard que no sigui un màxim o
un mı́nim. Vegem un senzill exemple:

Considerem la varietat tancada amb vora V ⊂ R2 ≡ x2 + y2 ≤ 1 i la funció de Morse (de fet de Morse-
Smale) f(x, y) = x2−xy, ∀(x, y) ∈ V . Primer veiem que tot punt cŕıtic de l’interior de la varietat (només
n’hi ha un) és no degenerat (per simplicitat només treballaré amb l’interior de la varietat i ignoraré els
punts cŕıtics de la vora que es trobarien usant multiplicadors de Lagrange):
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• ∇f = (2x− y,−x). Val zero quan:{
2x− y = 0⇒ −y = 0⇒ y = 0

−x = 0⇒ x = 0

Per tant el gradient només s’anul·la al punt (x, y) = (0, 0).

• La hessiana és H(x, y) =

(
2 −1
−1 0

)
si la avaluem en el únic punt cŕıtic: H(0, 0) =

(
2 −1
−1 0

)
que té determinant diferent de zero i és doncs invertible, per tant és un punt cŕıtic no degenerat.
De fet és un punt de sella.

Si considerem que tenim uns quants punts de la superf́ıcie V , que serà el que tindrem a la pràctica:
A = (0, 0)→ f(A) = 0, B = (0.1, 0.2)→ f(B) = −0.01, C = (−0.1, 0.2)→ f(C) = 0.03
D = (0,−0.2)→ f(D) = 0, E = (−0.1,−0.1)→ f(E) = 0, F = (0.1)→ f(F ) = 0.01
veiem que tot i que A és un punt de sella, té vëıns amb imatge major, menor i igual, cosa que també pot
passar amb qualsevol punt no cŕıtic de la varietat que no sigui un màxim o un mı́nim.

Figura 11: Gràfica f(x, y) = x2 − xy

Tot i aix́ı alguns punt cŕıtics tindrem la “sort” de poder detectar-los ja que en alguns casos tindran un
comportament similar als punts del conjunt P1 i aleshores hi haurà una cut pair que els aproximarà (i
conseqüentment tota una branca de cut pairs que aproximarà cada corba menys gradient del punt de
sella que estem considerant a un mı́nim o a un altre punt de sella). Un cop més ho podem veure de forma
fàcil amb un exemple:

Considerem la superf́ıcie de revolució V de la següent corba (al pla XY ) al voltant de l’eix OX:

y = −x2(x− 2)(x+ 2) + 1, −2.0582 ≤ x ≤ 2.0582

La funció de Morse és ∀(x, y, z) ∈ V, f(x, y, z) = z. Considerem uns quants punts sobre la superf́ıcie:

19



Figura 12: Superf́ıcie de revolució. El punt A (en verd) és un punt de sella

Clarament la corba gradient maximal de B (el punt marró a l’esquera del punt de sella A) acaba en M1

i la corba gradient maximal de C (el punt marró a la dreta del punt de sella A) acaba en M2. Si su-
posem que B i C són vëıns, seran identificats com a una cut pair que aproximarà el nostre punt de sella A.

Un punt de sella té més d’una direcció en que la funció té màxim creixement i més d’una direcció en que
la funció té màxim decreixement (si no fos aix́ı seria un màxim o un mı́nim). Si tenim dos nodes propers
al punt de sella en les valls (és a dir cada node proper a zones de màxim decreixement diferents), aleshores
els seus inicis del camı́ menys gradient serà molt diferent (mirar figura 13). I equivalentment podem dir
el mateix per a nodes propers a les diferents zones de màxim creixement. Per tant podem pensar el punts
de sella com a punts que provoquen discontinüıtats de les ĺınies integrals ja que punts propers no tenen
ĺınies integrals semblants. Aquest fet em permetrà identificar moltes vegades les cut pairs que aproximen
punts de sella amb el segon criteri per a identificar cut pairs, secció 4.4). El problema és que pot passar
que tot i que les ĺınies integrals siguin “poc semblants”, només ho siguin a l’inici i enseguida tornin a ser
“semblants” dificultant l’identificació d’aquella cut pair.

Per tant el conjunt P2 de punts cŕıtics tindrà alguns representants en forma de cut pairs i en tindrà
d’altres que no serem capaços d’identificar. Ara que tenim els quatre conjunts identificats amb més o
menys èxit podem crear el sistema de talls. Recuperant els passos que he introdüıt en la secció 2.4 (i
adaptant-los al nostre núvol de punts N):

1. Per a cada punt de P1 hav́ıem de considerar les seves ĺınies integrals. Ja hem justificat que hi
haurà una cut pair que “representarà“ cada element de P1 i la(s) seva(es) corba(es) menys gradient
maximal(s). És a dir que ens falta seguir les corbes gradients maximals (totes en el cas que hi hagi
més d’una direcció) per a cada node de la cut pair que representa un element de P1. Donat que
no podem saber quines cut pairs representen punts de sella i quines són l’aproximació de la corba
menys gradient del punt de sella (ja que implicaria conèixer exactament els punts de sella), per
cada node que participi en una cut pair, és a dir per a cada element de T1.1 li calcularem la seva
(o seves) corba(es) gradient maximals (seguint el flux ascendent) i seran el conjunt de punts T1.2.
Usant la notació que hem introdüıt per descomposicions en varietats continues T1∪T2 = T1.1∪T1.2

2. Finalment es queda identificar la vora per obtenir el sistema de talls. En la següent secció tractarem
aquest tema.
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Figura 13: f(x, y) = x2 − xy. El punt A (en verd) és un punt critic. Apareixen dibuixats els vectors
menys gradient dels punts B i C

Els autors Xianjin Zhu, Rik Sarkar i Jie Gao en l’article [10] l’algoritme que proposen per a identificar
les cut pairs no és usant la definició estricta introdüıda en 3.2.3 si no que donat dos nodes vëıns p1, p2,
consideren que formen un cut pair si simultàniament compleixen:

1. Si seguim la corba gradient (ells consideren que el flux sempre està definit de forma única, i en el
cas que no ho estigui trien de forma arbitrària només un de tots els possibles fluxos com a vàlid)
de p1 i p2 no intersequen durant almenys δ1 “salts”. També s’ha de complir per a les corbes menys
gradient.

2. La distància entre les ĺınies integrals (la màxima) de p1 i la de p2 sobre el nuvol de punts és major
o igual que δ2 passes. Comprovar aquesta condició de forma estricta és molt costós i en l’article
mencionat proposen una manera d’accelerar el procés sacrificant precisió. Bàsicament no es calcula
la distància entre dues ĺınies integrals si no la distància (en forma del número de salts) que hi ha
entre dos punts que estan a una distància δ2/2 seguint la corba gradient i menys gradient de cada
node. Per a més detall consultar [10]

Aquesta manera de detectar cut pairs té l’avantatge que si s’escullen bé els paràmetres δ1 i δ2 (que en
general a part de dependre de la superf́ıcie amb la que es treballa també depèn de com hem triat els
vëıns) podŕıem detectar els punts de sella que abans no detectaven ja que com hem explicat abans, al
principi les corbes gradient o menys gradient s’allunyen. També té l’avantatge que es un algoritme que
pot funcionar de forma molt ràpida amb complexitat molt baixa. Tot i aix́ı aquest mètode requereix que
es faci una correcta elecció de les constants δ1 i δ2 que no sol ser gens evident i entre altres, també té
l’inconvenient que genera moltes falses cut pairs fent que la descomposició tingui moltes cel·les que en
realitat no s’haurien de considerar i un sistema de talls que ocupi bona part de la superf́ıcie.

Més endavant proposaré un criteri diferent per implementar la identificació de les cut pairs, que tal i
com acabem de veure són l’ingredient bàsic per a trobar les descomposicions cel·lulars en núvols de punts.
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3.3 Identificació de la vora

Primer de tot cal remarcar que donada una varietat llisa, compacte amb vora V i un núvol de punts
d’aquesta N , pot ser que @p ∈ N ⊂ V | p ∈ ∂V , per tant el millor que podem fer és identificar tots els
punts que estan més propers a la vora. També vull notar que en tota aquesta secció estarem treballant
pel cas de superf́ıcies S ⊂ R3, però tot el que tractem és fàcilment generalitzable per al cas general de
varietats de major dimensió a Rn.

Un altre aspecte que haurem de tenir en compte és que voldré identificar la vora de la superf́ıcie i la
vora de l’oclusió (donat que el núvol de punts d’una superf́ıcie s’obté a partir d’una càmera col·locada en
una certa posició respecte la superf́ıcie, hi ha parts de la superf́ıcie que queden tapades per altres parts
de la mateixa. A aquestes parts que queden ocultes a la càmera les anomenarem oclusions).

El primer que necessito calcular és el vector normal (que serà unitari d’ara endavant) per a cada no-
de del núvol. Idealment donat un punt p ∈ N i els seus vëıns p1, . . . , pn ∈ N , el seu vector normal ~np
seria el que compĺıs que 〈 ~np,−→ppi〉 = 0, ∀i ∈ 1, . . . , n, on 〈·, ·〉 és el producte escalar, d’ara endavant serà
l’ordinari. Tot i aix́ı per la majoria de punts aquest vector no existirà. Per a que això passés hauria de
complir-se que tots els punts (p i els seus vëıns) tinguessin dimensió af́ı menor que 3, és a dir, que exist́ıs
un pla Tp ⊂ R3 que contingués tots els punts {p, p1, . . . , pn}. Per tant definirem el vector normal com
el vector que és “més ortogonal” a tots els vectors que van del node al seus vëıns alhora. La notació que
seguirem per indicar el vector que té origen en p i final a pi serà −→ppi. Quan parlem del vector (unitari)
més ortogonal estem pensant en mı́nims quadrats:

Definició 3.3.1. Sigui p ∈ N ⊂ S ⊂ R3 i p1, . . . , pn ∈ N els seus vëıns, aleshores direm que ~np és el
vector normal de p si ||~np|| = 1 (unitari) i a més compleix que minimitza la norma de

~π(~np) =

 − −→pp1 −
...

− −→ppn −

 ·
 |~np
|


Per trobar aquest vector el que farem serà buscar el vector propi (VEP) que tingui valor propi (VAP) més

petit en valor absolut de Mp =

 − −→pp1 −
...

− −→ppn −

 i normalitzar-lo. Per construcció tenim que el vector

normal no estarà orientat. De fet si el VEP amb VAP més petit en valor absolut fos exactament 0, és a
dir el cas en que la dimensió del nucli fos major que 0, aleshores la condició 〈 ~np,−→ppi〉 = 0, ∀i ∈ 1, . . . , n

es compliria ja que ~π(~np) = ~0.

De fet per fer aquest càlcul s’ha de calcular la SVD (Singular Value Decomposition) i en realitat disposa-
rem de més informació. En particular els altres dos vectors propis, els que no tenen el valor propi en valor
absolut més petit, haurien de tenir valors propis significativament més grans i representen les direccions
de màxim i mı́nim creixement calculats a partir de l’informació de la superf́ıcie disponible que és el núvol
de punts. Aquestes direccions corresponen a la direcció del node que està més “alt” en la direcció del
vector normal calculat i la direcció del node que està més “baix” en la direcció del vector normal calculat.

Un cop calculat el vector normal en un punt p podem definir el pla tangent com el pla que passa per p
i té vectors directors [nv]

⊥, per exemple els dos altres VEP’s calculats. El notarem com TpS. Pensarem
el pla normal com el pla que millor aproxima localment la superf́ıcie en el punt p.

A continuació, tenint ja TpS calculem la projecció ortogonal de cada véı de p, pi, al pla TpS. Per
tant per a cada véı pi tindrem la seva projecció p̂i ∈ TpS. Finalment mirarem els angles que formen els

vectors
−→
pp̂i entre ells, buscarem el major de tots i si té un valor que és quasi δ = π aleshores es que p és

de la vora. Si té un valor clarament més gran que δ = π direm que p és una cantonada.
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Figura 14: Com el pla tangent és isomorf a R2, podem pensar els vectors a R2

En aquest exemple el major angle de tots és ε = 7π
4 � π. Per tant considerarem que p és un punt de la

cantonada (en particular de la vora).

El valor de δ en general dependrà de la la quantitat de vëıns que tingui cada node del núvol de punts.
Suposem per exemple que tots els nodes tenen n = 6 vëıns, si la seva distribució és homogènia i estem en
un punt que no és de la vora aleshores tots els angles són 2π

6 = π
3 . Aix́ı mateix, un valor per a δ raonable

és π. Quant més petit sigui δ més capacitat tindrem per a detectar petits “forats” però també tindrem
més “falsos” punts de la vora que correspondran a errors en la detecció.

Calcular els angles no és tan senzill com fer el producte escalar dels vectors a les projeccions p̂i di-

rectament ja que per a cada vector
−→
pp̂i s’ha de decidir quin dels altres és el que està més proper en sentit

horari i quin en sentit antihorari (el vector normal orienta el pla tangent que el pensarem com a R2). Ho
implementarem de la següent manera:

1. Escollirem un dels vëıns, per exemple p1 (treballarem amb la seva projecció a TpS, per tant p̂1). El

vector
−→
pp̂1 serà el vector de referència.

2. Usant la fórmula del producte escalar calculem l’angle entre 0 i π, és un angle sense orientar, que

forma el vector
−→
pp̂1 amb la resta de vectors

−→
pp̂i, ∀i ∈ {1, . . . , n}.

angle(
−→
pp̂1,
−→
pp̂i) = arccos

(
〈
−→
pp̂1,
−→
pp̂i〉

||
−→
pp̂1|| · ||

−→
pp̂i||

)

3. Per donar-li un signe al als angles considerem un vector ortogonal a
−→
pp̂1 i contingut a TpS, per

exemple
−→
pp̂1 × ~np a continuació calculem el producte escalar de cada

−→
pp̂i, ∀i ∈ {1, . . . , n} contra

−→
pp̂1 × ~np

4. El signe de l’angle angle(
−→
pp̂1,
−→
pp̂i) és el signe del producte escalar de

−→
pp̂i amb

−→
pp̂1×~np. Si el producte

escalar és exactament zero (cosa que a la pràctica passarà amb probabilitat quasi nul·la) aleshores
fixo el signe de forma arbitrària a positiu.
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5. Finalment la ordenació dels angles (ara amb signe) ens indica per a cada vector quins son els seus
vectors vëıns i fent la diferència podem calcular els valors dels angles. La manera més ràpida de
calcular els n angles és començar amb l’angle més negatiu de tots i anar avançant (dels negatiu cap
als positius). Per cada angle mirarem el que té a la seva dreta, és a dir que el j-éssim angle en
la ordenació mira el (j + 1)-éssim, llevat del n-éssim angle en la ordenació que mira el primer. Si
els dos angles tenen el mateix signe obtindrem l’angle fent el valor absolut de la diferència (serà el
cas dels n− 1 primers angles ja que hi haurà un angle que valdrà zero). Finalment per a l’últim i
primer angle de la ordenació el que farem serà sumar el valor absolut de cada un dels dos angles i
restar aquesta quantitat a 2π ó 360 si estem treballant amb graus.

Vegem aquests passos en un exemple. El exemple serà sobre R2 (TpS ∼= R2) i per simplicitat considerarem
que els vëıns de p estan a distància 1 en la projecció a TpS. El vector normal serà ~np = (0, 0, 1):

Figura 15: Vëıns de p

Apliquem els passos descrits anteriorment per a aquest exemple:

1. El nostre vector de referència serà −→pp1 per tant serà el vector (0, 1).

2. Usant la fòrmula del producte escalar calculem els angles que formen la resta de vectors amb els de
referència (0,1). El resultat és:

p̂1 p p1 p̂1 p p2 p̂1 p p3 p̂1 p p4 p̂1 p p5 p̂1 p p6 p̂1 p p7
angles 0◦ 45◦ 53.13◦ 135◦ 126.87◦ 90◦ 45◦

Taula 1: Angles entre vectors

3. i 4. En aquest cas
−→
pp̂1 × ~np = (1, 0), i per tant el signe de l’angle serà simplement quedar-nos amb el

signe de la primera coordenada de cada punt. Tenim:
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−→pp1 −→pp2 −→pp3 −→pp4 −→pp5 −→pp6 −→pp7
Coord. base natural (0, 1) (0.71, 0.71) (0.8, 0.6) (0.71, -0.71) (-0.8, -0.6) (-1, 0) (-0.71, 0.71)

Signe 1a comp. ’+’ + + + - - -
Angles orientats +0 +45◦ +53.13◦ +135◦ −126.87◦ −90◦ −45◦

Taula 2: Orientem els angles

5. Per tant ordenats els vëıns mirant els angles queden en ordre [p5, p6, p7, p1, p2, p3, p4] és a dir que el
node 5 calcularà els angles amb 6 i 4, 6 amb 5 i 7, 7 amb 6 i 1, 1 amb 7 i 2, 2 amb 1 i 3, 3 amb 2 i
4, finalment el node 4 calcularà els angles amb els vëıns 3 i 5.
Per calcular els angles tenim que la successió ordenada d’angles és:
[−126.87,−90,−45, 0,+45,+53.13,+135]
i aleshores els angles seran:
[| − 126.87− (−90)|, | − 90− (−45)|, | − 45± 0|, |0− 45|, |45− 53.13|, |53.13− 135|, |360− (135 +
126.87)|] = [36.87, 45, 45, 45, 8.13, 81.87, 98.13]. Com tots els angles son molt més petits que
180, considerarem que p no és de la vora i encara menys cantonada.

Un cop identificats els punts que pertanyen a la vora (i les cantonades) voldrem identificar cada component
connexa i fer una parametrizació de cada component de la vora com a corba 1-dimensional que suposarem
que serà tancada (per tant homeomorfa a S1). És a dir que per a cada punt de la vora li hem de trobar
els seus dos vëıns (un a cada “costat”). Hi ha diverses propostes a la literatura per a fer això:

• NN-Crust de Tamal Dey:
La idea d’aquest algoritme és senzilla. Per a crear la corba poligonal a partir d’un núvol de punts
N , primer es considera per a cada node p ∈ N l’aresta pq on q ∈ N és el punt més proper a p dins
de N (i diferent de p). Per determinar l’altre node que anomenarem q̃ i crear el segment pq̃ definim
la noció de mig véı que és el véı en la direcció “oposada”:

Definició 3.3.2. Donat un nuvol de punts N ⊂ R3, un punt p ∈ N , el seu véı més proper q ∈ N
i πp el pla que passa per p i té vector normal −→pq, definint H com el semiespai tancat de R3 que
queda al costat del pla πp en que q no hi és, aleshores direm que q̃ és el mig véı de p si és el put
més proper a p entre els punts de N ∩H.

La forma més eficient d’implementar aquest algoritme és usant la triangulació de Delaunay Del(N).
Donat que si la superf́ıcie és prou homogènia l’aresta pq i pq̃ seran de Delaunay aleshores simplement
escollirem l’aresta de la triangulació de Delaunay que tingui longitud més curta que serà a1 i l’altre
aresta, la a2, que unirà p amb els seu mig véı, serà l’aresta de Delaunay més curta entre les que
formen un angle major o igual que π/2 amb a1. Tenint en compte que la complexitat de calcular la
triangulació de Delaunay és n log(n) on n es la quantitat de nodes de N aquest algoritme és molt
ràpid. Per a més detalls consultar [3].

La implementació que usaré tindrà alguna modificació respecte l’algoritme clàssic. En primer lloc
si no es troba cap mig véı de p aleshores definiré el mig véı com el segon punt més proper a p (i
diferent de q). Faré això perquè estic assumint que totes les vores son homeomorfes a S1. Donat
que la vora de la nostra superf́ıcie pot tenir cantonades i que poden haver errors en la detecció dels
nodes propers a la vora, aquesta modificació és una bona idea. El segon canvi és que les arestes
que es consideraran hauran de tenir com a màxim una longitud fixada proporcional a la longitud
mitjana d’un node als seus vëıns. El motiu de limitar la longitud màxima de les arestes es que
el núvol de punts de la nostra varietat pot ser no uniforme i per tant la detecció dels nodes que
pertanyen a la vora pot tindre errors. A més, els vëıns pel criteri de Voronoi poden arribar a estar
molt lluny (problema que ja he comentat anteriorment en la secció 3.1). Donaré més detalls en la
secció 4.2.
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• Alpha shape de Edelsbrunner:
L’alpha shape (o α-shape) generalitza la noció de l’envolvent convex d’un conjunt de punts en el
sentit que tot envolvent convex és alpha shape però el rećıproc no és cert.

Definició 3.3.3. Per cada nombre real α definim el concepte de disc generalitzat de radi 1/α com:

(i) Si α = 0 és un mig pla tancat

(ii) Si α > 0 tenim un disc tancat de radi 1/α

(iii) Si α < 0, és la clausura (topològica) del complementari del disc de radi 1/(−α)

Aleshores fixat un valor α, una aresta am el criteri d’alpha shape es posa entre dos nodes si existeix
un disc generalitat de radi 1/α (i centrat on sigui) que no conté cap node del núvol de punts en el
seu interior i que a la seva vora conté com a mı́nim els dos nodes mencionats. Per construcció si
α = 0, aleshores el alpha-shape associat al núvol de punts coincideix amb l’envolvent convex.

En la secció 4.2 justificaré perquè usaré en la meva implementació NN-crust i donaré més detalls de la
forma en que ho implemento. Podem pensar l’output de qualsevol d’aquests algoritmes com un graf i
assumim que cada component connexa del graf hauria de ser homeomorfa a S1, però com la superf́ıcie
pot tindre els punts posats de forma poc homogènia, hi haurà nodes que haurem considerat de la llista
de nodes de la vora però que en realitat no ho hi haurien de ser. Per tant haurem de solucionar dos
problemes. El primer serà eliminar zones connexes que tinguin pocs nodes que correspondran a erros
“äıllats” comesos en la detecció de la vora. La mı́nima quantitat de nodes de cada component connexa
la determinarem de forma experimental però serà petita. També haurem d’eliminar nodes i arestes per
a que les components connexes que no siguin homeomorfes a S1 ho siguin. Per a fer això usarem tota la
teoria que he desenvolupat (i algoritme) per a fer descomposicions cel·lulars de Morse-Smale. Per a més
detalls consultar la secció 4.2.

Notem que suposaré que la detecció de la vora com a molt produirà falsos positius, però no falsos
negatius i per tant només haurem d’eliminar nodes i no afegir-me per a convertir la vora en una corba
poligonal tancada.

Per acabar decidiré per a cada component connexa de la vora si la corba poligonal és de la vora de
la superf́ıcie o és la vora de al oclusió mirant els vectors normals en els punts de la vora. Si són ortogonals
a la direcció de la càmera (en la implementació hi haurà una petita tolerància), és que es tracta de la
vora d’una oclusió.
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4 Implementació Matlab

La funció f que usaré per a trobar la descomposició en cel·les serà la funció alçada en una direcció con-
creta i potser no és de Morse-Smale ni tan sols de Morse. Es a dir que donada una direcció per un vector
unitari (que serà escollit de forma aleatòria, veurem que això és un avantatge i no un desavantatge) ~u
aleshores f(p) = f(p1, p2, p3) = 〈~p, ~u〉, on 〈·, ·〉 és el producte escalar ordinari. Hem vist algun exemple on
una funció definida aix́ı no era una funció de Morse-Smale, i com acabo de dir potser no és ni de Morse (i
tenim punts cŕıtics no äıllats) però serà la que usarem a la pràctica ja que és fàcil d’implementar, ràpida
i es pot aplicar a qualsevol núvol de punts.

També vull notar que no hem d’esperar que l’algoritme funcioni de forma perfecte en núvols de punts do-
lents com per exemple si tenen poca o desigual densitat de punts. En aquest cas la detecció de vëıns serà
dolenta i com són l’element bàsic de la implementació tot funcionarà pitjor. Per núvols mal condicionats
millor usar altres algoritmes que donen estructures més complicades, adaptades a les complicacions de
cada núvol.

Una de les diferències més importants entre la teoria desenvolupada de núvols de punts sobre varie-
tats i la implementació que faré a Matlab serà que els fluxos estaran definits de forma única. Ja he
mencionat en el seu moment que per als màxims o mı́nims redefińıem el flux per tal que estigués definit
de forma única si és que no ho estava. En el cas que hi hagi un node que tingui el flux (ascendent o
descendent) que apunti a més d’un véı, en la implementació només consideraré el flux cap al véı que
tingui l’identificador més petit (per tant em quedaré de forma arbitrària amb un únic flux). Aquesta
simplificació accelera els càlculs alhora que els simplifica. Com a conseqüència les ĺınies integrals no
tindran cap tipus de bifurcació ja que les corbes gradient i menys gradient estan definides de forma única
fixat el node on comencen. Similarment tot node tindrà una ĺınia integral que comença en un únic punt
cŕıtic, acaba en un únic punt cŕıtic i és homeomorfa a un segment.

4.1 Funció de Morse aleatòria i quantitat de vëıns

Comencem veient un exemple. Usaré un núvol de 8114 punts que anomenaré superf́ıcie mancuerna. Si
considero la funció de Morse-Smale com la coordenada z és a dir que ∀(x, y, z) ∈ S, f(x, y, z) = z i per
a la computació de vëıns uso k-NN amb k = 6. Podem buscar els màxims locals (en la secció 3.2 ja he
explicat com) i obtinc el següent plot:

(a) k = 6 (b) Màxims adjacents

Figura 16: Superf́ıcie mancuerna
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Si tot funcionés correctament i la superf́ıcie tingués els nodes distribüıts de forma perfectament homogènia
el plot només hauria d’ensenyar dos màxims i dos mı́nims locals. En el plot 16b es plot veure els vëıns
de dos màxims que estan molt junts. Tal i com diu la llegenda tenim 2 màxims locals adjacents en
magenta i negre, i els seus vëıns marcats amb asteriscs vermells i verds respectivament. Com el núvol de
punts està laminat cal augmentar molt el paràmetre k (la quantitat de vëıns de k-NN) per a que els dos
màxims locals s’identifiquin com a vëıns (i conseqüentment deixin de ser considerats màxims locals). Si
augmentem k fins a 12 el plot dels màxims i mı́nims és el que toca (2 màxims locals i 2 mı́nims locals,
plot 17a).

(a) k = 12, f(x, y, z) = z. (b) k = 6, f(x, y, z) = x

Figura 17: Superf́ıcie mancuerna

Però en general, tal i com ja he comentat, la funció de Morse que utilitzaré no serà l’alçada respecte
l’eix OZ si no que serà en una direcció aleatòria donada per un vector unitari aleatori ~u. En aquesta

situació f(p) = f(p1, p2, p3) = 〈~p, ~u〉, on 〈·, ·〉 és el producte escalar ordinari. En la meva implementació
es provaran diversos vectors aleatoris (per exemple 25) i em quedaré amb el que minimitzi la quantitat de
màxims i mı́nims. En cas d’empat escolliré el vector unitari que generi una quantitat de màxims i mı́nims
locals més semblant (idealment la mateixa quantitat de màxims i de mı́nims). Finalment si tenim el cas
en que dos vectors aleatoris generen la mateixa quantitat de màxims i mı́nim i la distribució de màxims
i mı́nims és la més semblant fins al moment (per tant és la que ens interessa), el criteri que usaré per a
escollir la millor direcció en aquesta situació serà la que faci que la diferència entre el punt que té “alçada”
més gran i el que té “alçada” més petita sigui el més gran possible. Notem que aquesta diferencia es pot
computar com la màxima alçada dels màxims locals menys la mı́nima alçada dels mı́nims locals. Aquesta
condició ens anirà bé per als casos en que la superf́ıcie estigui bastant xafada, és a dir, quan la varietat
sigui bastant coplanària: d’aquesta manera evitaré escollir com a vector alçada la direcció normal de la
superf́ıcie i aconseguiré que la distribució d’alçades tingui un rang major. A més, el fet d’escollir l’alçada
que minimitza la quantitat de màxims i mı́nims contribueix a evitar tenir màxims i mı́nims vëıns que
corresponen a punts cŕıtics no äıllats en el núvol de punts.

Per posar un exemple si en comptes de considerar ~u = (0, 0, 1) (coordenada z) usem la direcció ~u = (1, 0, 0)
(coordenada x) amb només k = 6 obtenim un únic màxim i un únic mı́nim (mirar plot 17b) cosa que es
molt diferent respecte el que obteńıem abans (figura 16a).

La millora tant significativa en la quantitat de punts cŕıtics està provocada perquè la superf́ıcie mancu-
erna té el nuvol de punts posats de forma laminar que més o menys s’assemblen a corbes de nivell quan
la funció de Morse-Smale és f(x, y, z) = z i per a que un node consideri punts de dos nivells adjacents
com a vëıns es requereix un nombre de vëıns molt elevat. Aix́ı mateix, provar uns quants vectors ~u de
forma aleatòria ens assegura que relativament pocs màxims i mı́nims seran escollits i que la descomposició
cel·lular no tindrà molt́ıssimes cel·les ni un sistema de talls que ocupi molta part de la superf́ıcie.
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Finalment la quantitat de vëıns que usaré per a k-NN serà un nombre relativament alt per intentar
reduir al màxim la quantitat de punts cŕıtics (màxims o mı́nim) i també per obtenir vectors normals
a la superf́ıcie bastant precisos i aconseguir que el pla tangent aproximi localment la superf́ıcie millor.
En particular usaré k = 14. Recordem que després és farà la intersecció amb els vëıns de Voronoi i es
simetritzarà la relació de vëınat, cosa que provocarà que la quantitat mitjana de vëıns acabi sent poc més
de 6 vëıns (això ja ho he discutit a la secció 3.1).

4.2 Vora com a corba poligonal

Per decidir si un punt és de la vora miraré si el major dels angles entre les projeccions en la direcció del
vector normal és major o igual que π − τ , i si el major angle és en particular major que π + 2τ diré que
es tracta d’una cantonada, on τ = π/9 per defecte. En la meva implementació el valor τ l’he anomenat tol.

Un cop detectat els candidats a punts de la vora haig de crear arestes usant NN-Crust o Alpha sha-
pe. Pel que fa a l’algoritme NN-Crust ja he comentat que li feia dues modificacions: si un node no té
mig-véı com a tal, decreto que el seu mig-véı és el segon véı més proper. També limito la longitud màxima
de les arestes permesa, ja que si no ho faig pot ser que els vëıns de Voronoi acabin estant molt lluny i es
produeixin errors greus: considerem la superf́ıcie amb vora armilla (amb 36534 nodes)

(a) Arestes i nodes de la vora usant NN-crust havent eliminant el
45% dels nodes del núvol de forma aleatòria

Figura 18: Superf́ıcie armilla (amb vora)
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En la versió d’NN-Crust que he usat no he limitat la longitud màxima. Observant la figura 18a es veu
que clarament les arestes marcades com 1, 2 i 3 (la tercera aresta és la curta que està a la dreta) són
incorrectes. Per tant limitar la longitud màxim de les arestes és una bona idea per evitar que les arestes 1
i 2 apareguin, tot i que potser la aresta 3 seguirà apareixent. Si ens posem molt estrictes amb la longitud
màxima serà contraproduent ja que deixarem de considerar arestes que en realitat śı que s’haurien de
considerar i tal i com he comentat en la secció 3.3 suposaré que només tenim falsos positius i no falsos
negatius.

Pel que fa a l’algoritme alpha shape no l’usaré perquè tot i que pot funcionar millor que NN-Crust,
requereix que es faci l’elecció del paràmetre α correcte, cosa que no és gens trivial i pot dependre de la
superf́ıcie i la quantitat de vëıns. Una opció una mica més senzilla és usar la funció ja implementada a
Matlab boundary. Tot i aix́ı, també apareix una complicació important: cal projectar el núvol de punts
de la varietat sobre un pla per a tenir un núvol de punts en 2D abans d’aplicar la funció boundary. Un
cop més, escollir la direcció de projecció evitant que apareguin auto-interseccions i que punts llunyans se-
gueixin estant relativament allunyats en la projecció és dif́ıcil (moltes vegades impossible). És per aquest
motiu que usaré NN-Crust amb les modificacions que he mencionat prèviament en la meva implementació.

Tenint les arestes entre nodes identifico les zones connexes usant programació dinàmica. Les zones
connexes que tinguin molt pocs nodes correspondran a errors comesos en la detecció dels nodes de la
vora. En la meva implementació eliminaré les zones connexes que tenen 7 nodes o menys. Ara només ens
queda eliminar nodes per tal que cada component connexa sigui homeomorfa a S1.
Per a cada component connexa (que no s’hagi descartat per pocs nodes) es computaran el màxims locals
i mı́nims locals on els vëıns de cada node seran els que l’algoritme NN-Crust ens proporciona i el vector
alçada serà el millor entre un quants aleatoris (mirar la secció 4.1). Un cop tenim definit per a cada
node el seu flux ascendent i descendent, que estarà definit de forma única i serà dintre de la component
connexa, procedirem per a cada component connexa de la següent manera:

1. Creem un vector de booleans que conté tantes posicions com elements té la component connexa i
l’inicialitzem a zero. Per a cada node de la component connexa tenim associat un booleà que ens
indicarà si el conservarem al final o no.

2. Per a cada element de la component connexa p1 computaré la seva ĺınia integral I(p1). En el cas
que I(p1) no sigui un sol node (és a dir en el cas en que no es tracta ni d’un mı́nim local ni d’un
màxim local) miro quants element de I(p1) tenen booleans diferents de zero. Si la quantitat supera
a dos no fem res. Si la quantitat és menor o igual que 2 posem a true tots el booleans dels nodes
de la llista I(p1) que indica que aquells nodes els conservarem en la vora final.

La idea que hi ha al darrere d’aquest procediment és que en general per a una component connexa ho-
meomorfa a S1 dues ĺınies integrals coincidirien com a màxim en dos nodes, el màxim i mı́nim comuns.
Aquest senzill procediment pot funcionar malament en alguns casos. Ara posaré un exemple en que
l’algoritme podria fallar i després exposaré perquè anirà bé en general.

Considerem la vora de la figura 19a (sota aquestes ĺınies). Per simplicitat treballaré amb un exem-
ple en 2D i la funció de Morse-Smale és l’alçada en la direcció de l’eix OY . Clarament hi ha vari-
es maneres d’eliminar uns quants nodes per aconseguir que la vora sigui homeomorfa a S1. Si apli-
quem l’algoritme mencionat anteriorment i comencem pel node p1 aleshores la ĺınia integral de p1
és I(p1) = {maxim1, p1, p2, p3, p4, p5, minim2} i posem tots els booleans d’aquesta ĺınia in-
tegral a 1. Suposem que el següent node en que calculem la ĺınia integral és q1. En aquest cas
I(q1) = {maxim1, q4, q3, q2, q1, minim1}. D’aquesta segona llista de nodes només maxim1 té el
booleà a 1, per tant posem a un tots els booleans d’aquesta segona llista. Pel que fa a la resta de nodes
que queden ja no posarem cap booleà més a 1. Acabarem descartant els nodes {r, s, t} tal com mostra la
figura 19b i no obtenim una corba poligonal tancada. Encara podem tenir més mala sort i que el resultat
final siguin diverses zones desconnectades. Notem però que si el segon node que es tria és qualsevol
diferent de q1 (ni un màxim o mı́nim) aleshores el resultat final és satisfactori (homeomorf a S1).
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(a) Vora no homeomorfa a S1 (b) Resultat d’aplicar l’algoritme a la vora

Figura 19: Aplicació de l’algoritme proposat

Per acabar justificaré que aquest algoritme en general funciona bé. Això es cert ja que els errors en la
detecció de la vora solen ser petits de l’estil següent:

Figura 20: T́ıpic error en la detecció de la vora

Si l’eix de les ordenades fos amb el que es computés l’alçada, l’algoritme mai fracassaria i sempre retornaria
un graf homeomorf a S1. Si en canvi la direcció de l’alçada fos l’eix de les abscisses, aleshores l’algoritme
només fracassaria en el cas que un dels dos nodes dels que calculem la ĺınia integral i posem els booleans
a 1 fos exactament p3, cosa que passarà amb probabilitat molt petita.
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4.3 Criteri cut pairs. Primer criteri

El meu objectiu de primeres serà intentar implementar al màxim la definició que he donat per a les cut
pairs (definició 3.2.3). Com en la implementació que faig el flux està definit sempre de forma única és
evident que utilitzant el primer criteri que defineix les cut pairs (el (i)), consideraré parelles de nodes
com a cut pairs que en realitat no ho són. Això és degut al fet que donat dos nodes vëıns no podrem
considerar totes les possibles corbes gradient (i menys gradient) i veure que la intersecció de tots els
màxims o mı́nims és buida ja que simplement estaré considerant una de totes les corbes gradient reals
per a cada node. Dit això, implementar el criteri (i) per a detectar cut pairs és molt fàcil amb tota la
feina que ja he fet. Usant programació dinàmica per evitar repetir càlculs computo el punt cŕıtic en que
la corba gradient i menys gradient de cada node acaba i miro si dos nodes vëıns els tenen diferents. En
el cas que els tinguin diferents (els punts cŕıtics de la corba gradient o els de la corba menys gradient)
aleshores direm que els dos nodes son cut pairs pel primer criteri.

Com cada node té bastants vëıns (recordem que k = 14) trobarem bastantes cut pairs amb aquest
criteri i el sistema de talls serà bona part de la superf́ıcie. Per tal d’intentar mitigar aquest problema
usaré dos criteris per a eliminar cut pairs. Podem calcular les cut pairs amb el primer criteri en superf́ıcie
tub que té 10000 nodes disposats de forma poc homogènia i té forma de tub tancat (no té vora):

(a) Superf́ıcie tub (b) Zoom de les cut pairs trobades

Haig de mencionar que la superf́ıcie tub està molt mal condicionada i hi ha molts punts cŕıtics provocant
molt́ıssimes cut pairs. El primer que es pot observar en el zoom de les cut pair de la superf́ıcie tub és
que hi ha nodes que tenen a molts dels seus vëıns com a cut pairs i això fa que el nombre de cut pairs es
dispari. El que faré serà computar la longitud de de les arestes de cada cut pair, les ordeno i inicialitzo
una llista buida. Començo mirant les arestes més curtes i conservaré la cut pair i−j si cap dels dos nodes
està en la meva llista, i, en aquest cas, afegiré els nodes i, j en la llista de nodes agafats. Aquest serà el
primer criteri esborrar (c.e.1).

El segon criteri que usaré per esborrar, segon criteri esborrar (c.e.2), serà identificar les cut pairs que
“representen” el mateix cut node. Son els casos en que els punts mitjans de cut pairs diferents estan a
una distància molt propera. Concretament calcularé els punts mitjans de totes les cut pairs i després
calcularé la distància de cada punt mig a tota la resta de punts mitjos. Si pensem el conjunt de punts
mitjos com un graf, aleshores crearem una aresta entre dos punts mitjos si estan a una distància menor
o igual que la meitat de la longitud mitjana dels nodes als seus vëıns. Finalment per a cada component
connexa del graf em quedaré amb un sol representant (que serà el punt mitjà que tingui la cut pair amb
els dos nodes més propers).

32



Aplicant els dos criteris per esborrar cut pairs la quantitat de cut pairs trobades es redueix de forma
dràstica. El primer criteri per esborrar és el que contribueix més en la reducció de cut pairs. Tanmateix,
tot i que aquests dos criteris redueixen molt significativament la quantitat de cut pairs, quan es calculen
les ĺınies integrals de tots els nodes que participen en una cut pair i s’afegeix també la vora per a crear
el sistema de talls, s’obté un sistema de talls que té una part molt important (molts cops més del 20%)
dels nodes de la superf́ıcie cosa que és absolutament insatisfactòria.

El motiu és que al ser una superf́ıcie discreta, les corbes gradient de cut pairs properes tenen corbes
gradient i menys gradient semblants però que passen per nodes diferents. Com a resultat obtenim molts
cops un sistema de talls de moltes corbes paral·leles que cobreixen gran part de la superf́ıcie. Per posar
un exemple, si treballem amb la superf́ıcie Herz Hauser que és un núvol de 17506 nodes tenim que el
22.6% dels nodes de la superf́ıcie son del sistema de talls sense comptar la vora:

Figura 22: Superf́ıcie Herz Hauser

És per aquest motiu que a la pràctica descartaré aquest criteri per a calcular cut pairs. Tot i aix́ı ho
deixaré programat amb una variable booleana que anomeno max min criteria per a usar aquest criteri a
voluntat. Només usaré el criteri que presento a continuació.

4.4 Criteri cut pairs. Segon criteri

El primer comentari que vull fer és que aquest segon criteri identificarà en gran part les cut pairs definides
a nivell teòric amb els criteris (i) i (ii). És per això que usar únicament aquest segon criteri és una bona
opció. Recordem primer el criteri (ii) que defineix cut pairs. Essencialment consisteix en detectar parelles
de punt vëıns que les seves corbes gradient o menys gradient acaben en el mateix punt cŕıtic però no son
homòtopes entre elles. És fàcil veure que criteri (ii) és bastant més dif́ıcil i costós d’implementar que el
(i) però és absolutament necessari. Si considerem la superf́ıcie S com a un tor i la funció de Morse-Smale
∀(x, y, z) ∈ S, f(x, y, z) = z i li calculem la seva descomposició en cel·les obtenim (el sistema de talls són
les corbes negres de la figura 23a):
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(a) Sistema de talls. L’eix OZ és el vertical (b) Desertització de la superf́ıcie. 11520 nodes

Figura 23: Tor de revolució

Per obtenir el sistema de talls primer he identificat els conjunts: P1 = ∅, P2 = {sella1, sella2}, M =
{maxim}, m = {minim}. Per tant T1 = ∅, T2 = {tall1 ∪ tall2 ∪ tall3}. Com S no té vora ∂S = ∅.

En canvi per la versió discretitzada del tor, per a qualsevol vector alçada l’algoritme només detecta
un únic màxim i un únic mı́nim i per tant usant el primer criteri per a detectar cut pairs (secció 4.3) no
se’n detecta cap. És a dir que el primer criteri no és capaç d’indentificar cap dels dos punts de sella ni cap
node de les seves corbes menys gradient. Tampoc es detecta vora (no n’hi ha) i per tant el sistema de talls
de la superf́ıcie discretitzada és buit. Si apliquem el segon criteri (el ii) sobre la superf́ıcie discretitzada
per identificar cut pairs (amb el vector alçada l’eix OZ) trobaŕıem cut pairs que aproximarien tall3 ja
que les corbes gradient de punts vëıns no serien homòtopes i tall1 mirant les seves corbes menys gradient.
Finalment calculaŕıem les corbes gradient i menys gradient de tots els nodes que participen en cut pairs
i obtindŕıem també una aproximació del tall2.

El nostre objectiu és doncs aproximar el tall3 i tall1 de la figura 23a amb cut pairs. Essencialment
tenim dos nodes vëıns p1, p2 que les seves corbes gradient γp1 , γp2 no són homòtopes perquè cada una va
per un “costat” del tor. Si intersequem el tor amb el pla z = 0 obtenim dues circumferències S1, S2 que
no es tallen, és a dir, dues varietats 1-dimensionals sense intersecció i cada una de les corbes gradient
passa per una diferent: γp1 passa per S1 i γp2 passa per S2. Aquest senzill exemple conté la idea de la
manera en que implementaré el segon criteri per a detectar cut pairs: donats dos nodes vëıns i una alçada
concreta a, intersecarem la nostra varietat amb el pla z = a i si les corbes gradient o menys gradient de
la parella de nodes vëıns passa per diferents components connexes de la intersecció de la varietat amb el
pla, direm que seran cut pairs pel segon criteri.

Notem que si el pla hagués estat z = a amb a ∈ (−2, 2) al fer la intersecció hauŕıem tingut dues
components connexes i per tant hauŕıem detectat que p1 i p2 eren cut pairs. Però si a ∈ [−4,−2] ∪ [2, 4]
la intersecció del pla amb el tor només hagués estat una 1-varietat connexa i no hauŕıem detectat que
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els dos nodes eren una cut pair. A més en aquest cas estem treballant amb el pla z = a ja que la
funció de Morse té vector alçada l’eix OZ. En general el vector normal del pla serà el vector unitari que
defineix la direcció en que es computa l’alçada. Per tant en la implementació escolliré uns quants valors
equiespaiats en el domini [fmin, fmax] que són el mı́nim i màxim valor de la funció de Morse en la nostra
varietat i fixada una parella de nodes vëıns miraré si les seves corbes gradient o menys gradient passen
per diferents components connexes de la intersecció de la varietat amb algun dels plans definits per les
múltiples alçades, i només que una alçada concreta detecti els dos nodes com a cut pair, establiré que
aquella parella és una cut pair pel segon criteri.

El segon comentari que vull fer es que nosaltres només tenim un núvol de punts N sobre la superf́ıcie
S i per tant si fem una intersecció del núvol N amb un pla d’alçada constant qualsevol segurament la
intersecció serà buida o només seran uns pocs nodes. Per tant essencialment buscaré els nodes que estan
per sobre del pla i que al aplicar el seu flux descendent arribem a un node que està a sota del pla i
aleshores calcularé el punt intersecció de la recta que uneix els dos punts i el pla d’alçada constant.

De forma més detallada el meu algoritme per a detectar cut pairs pel segon criteri fa els següent:

1. En primer lloc es detecta el valor més gran i més petit de la funció alçada (fmax i fmin) sobre els
nodes i es divideix de forma equiespaiada el domini [fmax, fmin] on el primer valor és fmax i el
darrer fmin obtenint les diferents alçades de cada pla (amb vector normal el vector alçada), d’ara
endavant anomenaré a aquests plans seccions. Per tant haurem de definir una constant nsec que
serà la quantitat de seccions amb les que treballaré.

2. A continuació per cada secció calculo els nodes que estan a sobre tals que el seu flux descendent
acaba a sota i també els que cauen just a sobre del pla. A aquesta llista de nodes l’anomenem
top1. Com també necessitaré treballar amb el flux ascendent, busco els nodes que estan a sota de la
secció tals que al aplicar el seu flux ascendent arribo a sobre del pla. Defineixo under1 com la llista
d’aquests nodes que estan a sota. Finalment em guardo la llista de nodes top = top1∪ up(under1).
Notem que pot haver un node de la llista top que al aplicar-li el flux descendent segueixi estant a
sobre de la secció o inclús que sigui un mı́nim. Finalment esborro de la llista top els mı́nim locals
i per a cada un dels nodes resultants ti ∈ top calculo la intersecció de la recta que uneix ti amb
down(ti) i la secció d’alçada constant. Per motius d’eficiència els punts intersecció es projecten
sobre una base del pla per a només tenir dues coordenades per a cada punt intersecció i es crea la
llista middle. Arribats a aquest punt es té per a cada secció una llista top i una llista middle de
punts intersecció amb la secció de forma que cada element de top té un punt de middle associat.
Abans de continuar identifico els nodes que estan molt propers entre ells (a una distància menor
que 10−10 mirant els punts de middle) per evitar problemes al calcular la triangulació de Delaunay
en el següent pas (solen ser parelles de nodes que queden identificats). Em quedo amb un i elimino
els altres de la llista top i middle.

3. Ara volem identificar les diferents components connexes de middle i els punts de la vora. Per fer
això apliquem el una modificació d’NN-Crust que anomenaré KNN-crust. Essencialment KNN-
Crust és igual que el NN-Crust tradicional (secció 3.3) on hi ha la noció de vëıns i mig-vëıns. Ara
però no aplico la primera modificació en que assumia que teńıem corbes tancades (homeomorfes a
S1). Conservo més o menys la segona modificació que havia afegit: per afegir una aresta entre dos
nodes cal que a més estigui entre els 4 vëıns més propers a aquest. En aquest cas no treballo amb
la longitud mitjana perquè estic treballant middle que no són punt del meu núvol de punts original
i on el valor de longitud mitjana que tinc té poc sentit.

Tal i com acabo de dir les components connexes de middle poden no ser homeomorfes a S1 i
poden tenir vora. El criteri estàndard per a identificar un punt de la vora seria els casos en que un
node no té mig-véı però jo demano encara més: per a que un node p sigui de la vora no ha de tenir
mig-véı, i el véı de p, que anomenaré q, ha de tenir exactament un véı i un altre mig véı. Imposar
aquesta condició sembla una trivialitat però ho faig per evitar aquests casos relativament freqüents:
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Figura 24: Cas freqüent en la intersecció de la superf́ıcie amb el pla

El criteri habitual diria que p4 és de la vora perquè nomé té un véı però el meu criteri, que és més
exigent no el detecta com a punt de la vora ja que el véı de p1, p2, no té exactament un véı i un
mig-véı ja que està connectat amb 3 nodes: p1, p3, p4.

4. Un cop es tenen les arestes es detecten les components connexes usant programació dinàmica.
Vull notar que KNN-Crust s’ha aplicat als nodes de les llistes middle que permet identificar les
components connexes i els punts de la vora, però d’ara endavant oblido els nodes de les llistes
midde i treballo exclusivament amb els nodes de les llistes top que són de la meva varietat i dels
que conec els seus vëıns dins del núvol al igual que el seu flux ascendent i descendent. Com cada
node de middle té associat un node a la llista top tenim components connexes i punts de vora en
la llista top. Notem que per al primer i últim nivell segurament només tindrem un node que serà
la única component connexa i simultàniament també serà punt de la vora. En el cas que hi hagi 2
nodes també establiré que hi han dues components connexes i dos punts de la vora per defecte.

5. Finalment per a cada nivell (k) i el seu nivell inferior (k+1), en el cas que la quantitat de components
connexes canvii o bé la quantitat de punts de vora canvii (o les dues coses), calculo quins node vëıns
de top(k) van a parar a diferents components connexes de top(k + 1) seguin el flux descendent i
també al revés: quins nodes vëıns de top(k + 1) van a parar a diferents components connexes de
top(k) seguint el flux ascendent i obtinc les cut pairs pel segon criteri. Donat que s’ha de programar
moltes corbes gradient, usant programació dinàmica (no calcular corbes gradient de nodes que ja
he calculat) es redueix dràsticament el temps de computació.

És fàcil veure que dos nodes vëıns que les seves corbes gradient o menys gradient acaben en diferents
punts cŕıtics en general es detectaran com a cut pairs amb el segon criteri que acabo d’introduir. El segon
criteri no detectarà la cut pair en els casos que es tractin de dos màxims o mı́nims que estiguin molt
propers i caiguin al mig de dues seccions, però ja va bé que no les identifiqui perquè mı́nims o màxims
molt propers ens agradaria tractar-los com a un de sol. També vull notar que la “precisió” que tenim
amb aquest criteri per a detectar cut pairs està directament lligada amb la quantitat de seccions amb les
que treballem.

Aquest segon criteri detecta moltes menys cut pairs i quan es calcula el sistema de talls s’obtenen
resultats molt més raonables. Com ja he mencionat abans, en la meva implementació només usaré el
segon criteri per a detectar les cut pairs i després aplicaré els dos criteris per decrementar la quantitat
de cut pairs: c.e.1 i c.e.2. Recuperant la superf́ıcie Herz Hauser usant només el segon criteri per a
identificar cut pairs el sistema de talls obtingut és molt més satisfactori:
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Figura 25: Superf́ıcie Herz Hauser

Per acabar amb el tema de les cut pairs haig de dir que al usar només el segon criteri per identificar pairs
que té una precisió per a detectar cut pairs directament proporcional a la quantitat de seccions, sumat
amb el fet que usem dos criteris per eliminar cut pair i no obtindre un sistema de talls que ocupi molta
part de la superf́ıcie (c.e.1 i c.e.2 ), tenint en compte que el flux en la implementació està definit de forma
única i que la funció alçada pot no ser de Morse-Smale resulta en que el sistema de talls que defineix
les cel·les pot estar molt lluny de ser una descomposició de Morse-Smale però almenys ens serveix per al
nostre objectiu principal: entendre las superf́ıcie com unió de parts senzilles.

També vull notar que tot i que en general no usaré el primer criteri per a identificar cut pairs (sec-
ció 4.3) perquè el sistema de talls acaba ocupant molta part de la superf́ıcie en realitat hauria d’usar-lo
per tal d’obtenir un sistema de talls més “correcte”. A més a vegades usar-lo no genera un sistema de
talls que ocupa molta part de la superf́ıcie i s’obté un millor resultat:

(a) Només segon criteri identificar cut pairs (b) segon + primer criteri identificar cut pairs

Figura 26: Sistema de talls a la superf́ıcie tub

En el cas en que uso els dos criteris obtinc la mateixa descomposició que obtinc en superf́ıcie tor (plot
27a). De fet en 26a hi ha una cel·la que la seva vora no és homeomorfa a S1 ni és connexa...
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4.5 Identificació de cel·les

Un cop tenim les cut pairs calculades, calculem les corbes gradient i menys gradient de cada un dels
nodes que participa en una cut pair i creo la llista cut1. Unint aquesta llista amb els nodes que són de
la vora obtinc la llista cut2 que és el sistema de talls de la nostra superf́ıcie. Per últim detectaŕıem les
components connexes (és a dir les cel·les) començant en un node que no fos de cut2, miraria els seus vëıns
i expandiria el graf fins a “xocar” amb alguna part del sistema de talls (nodes de cut2). A la pràctica
però això no funciona i el motiu és que el sistema de talls s’ha obtingut calculant les ĺınies integrals de
les parelles de tall i com estem usant k-NN amb k = 14 i després de fer la intersecció amb els vëıns de
Voronoi faig la simetrització, la majoria de nodes tenen el seu véı de màxim pendent i mı́nim pendent
molt lluny i aleshores el sistema de talls queda poc dens, suficientment poc dens com perquè dos nodes
que són de diferents cel·les siguin vëıns i per tant quan estem detectant la component connexa acabem
considerant les dues cel·les com la mateixa.

(a) Sistema de talls en la superf́ıcie tor (b) Zoom del sistema de talls

Figura 27: Sistema de obtingut amb els vëıns usats en la resta de l’algoritme. S’ha usat k-NN amb
k = 14.

En les dues figures de 27 es pot veure que hi ha molts nodes que haurien d’estar en diferent cel·les (estan
a cada costat d’una corba del sistema de talls) seran vëıns i això provocarà que quan detectem les cel·les
acabem detectant una única cel·la que sigui tots els nodes que no pertanyien a cut2.

La manera en que ho he solucionat és creant dues noves llistes de vëıns. Poso noms a les llistes de
vëıns per tal de fer una explicació comprensible:

• Llista de vëıns llarga: es la llista de vëıns usada en tot el codi. Es crea, tal i com ja he discutit,
usant k-NN amb k = 14, fent la intersecció amb els vëıns de Voronoi i finalment simetritzant la
relació de vëınat.

• Llista de vëıns mitjana: aquesta llista es crea fent la intersecció dels vëıns de Voronoi i k-NN amb
k = 6. No es simetritza la relació de vëınat, per tant la majoria de nodes tenen 6 vëıns.

• Llista de vëıns curta: Igual que la llista mitjana però amb k = 4. La majoria de nodes té 4 vëıns.

Creades aquestes llistes identifico les cel·les i la seva vora de la següent manera:

1. Primer de tot calculo el sistema de talls calculant les corbes gradient i menys gradient de les cut
pairs amb la llista de vëıns mitjana. Com tots els nodes tenen menys vëıns i estan més propers,
el sistema de talls té molts més nodes i és més dens del que tenia abans. Anomeno cut1.1 al nou
sistema de talls obtingut.
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2. Similarment la llista de nodes cut2.1 és el sistema de talls total obtingut unint la llista cut1.1 i els
nodes que són de la vora (concretament la vora que havia detectat abans d’aplicar l’algoritme que
em convertia cada component connexa a una corba homeomorfa a S1, és a dir, la vora detectada
en que només havia eliminat les petites components connexes que corresponien a errors).

3. Finalment detecto cada component connexa (cada cel·la) amb la llista de vëıns curta usant progra-
mació dinàmica. Començo en un node que no és de cut2.1 i vaig expandint usant la llista de vëıns
curta i paro quan “xoco” amb un element de cut2.1. És necessari usar una llista de vëıns molt
redüıda per a evitar que dos nodes de diferents cel·les siguin vëıns.

Tornant a calcular el sistema de talls amb la llista de vëıns mitjana obtinc un sistema de talls molt més
dens:

(a) Sistema de talls en la superf́ıcie tor (b) Zoom del sistema de talls

Figura 28: Sistema de obtingut amb la llista de vëıns mitjana

Arribats a aquest punt només ens queda trobar la vora de cada cel·la. Una manera podria ser aplicar a
cada cel·la l’algoritme que he comentat abans que detecta vores (mirant els angles en l’espai projectat),
però estaŕıem desaprofitant informació que ja tenim. Una manera més ràpida és escollir els nodes del
sistema de talls que estan propers a la cel·la i després aplicar l’algoritme que transforma la vora en una
corba homeomorfa a S1 (si tot va bé). Concretament donada una cel·la e miraré tots els nodes de cut2.1
que tenen un véı (usant la llista de vëıns mitjana) que pertanyi a la cel·la e. Quan tingui aquest conjunt
de nodes aplicaré la versió d’NN-Crust modificada (la versió que he usat per a la vora del núvol) per a
trobar arestes i finalment descartaré nodes per a que sigui homeomorf a S1 (el que he usat en la vora del
núvol).
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5 Conclusions i resultats

El resultat de tot el treball fet es plasma en l’algoritme que donat un núvol de punts d’una varietat llista
amb vora calcula una descomposició en forma de cel·les. Evidentment no posaré aqúı totes les ĺınies de
codi (n’hi ha més de 1000) ni faré cap mena de pseudocodi perquè allargaria molt́ıssim la discussió i seria
repetir el que ja he explicat anteriorment. Aix́ı mateix, a mode de resum posaré per una banda totes les
constants que la meva implementació necessita per funcionar i totes les variables importants que calcula.
D’alguna manera estic posant el README de la meva implementació.

Abans però comentaré que he implementat l’algoritme en anglès. És per això que totes les constants, la
majoria de les quals ja he mencionat en el seu moment, tenen el nom en anglès, al igual que la llegenda
dels plots que també és en anglès. He implementat una versió que treu molta informació per pantalla,
fa molts plots (els que he anat posant en les seccions anteriors) i calcula coses que no són estrictament
necessàries per a trobar la descomposició cel·lular i he creat la versió eficient que només calcula el que
és estrictament necessari, no treu informació per pantalla i no fa cap tipus de plot. Les variables que el
meu programa usa (i una molt breu explicació o recordatori) són:

• name: Nom de la superf́ıcie que s’usarà. Després faré load i obtindré el núvol de punts V.

• nneig : Nombre de vëıns per a k-NN quan es crea la llista veins long. Per defecte 14.

• directions: Quantitat de direccions aleatòries que es proven com a funció de Morse (s’escull la
millor). Tot això es fa en el cas que la variable vh estigui buida. Per defecte 25.

• vh: Es pot deixar com a vector buit o bé posar-lo com a un vector unitari (en columna) que indiqui
la direcció que s’usarà per a calcular l’alçada. Per defecte és un vector buit.

• proportion: Quan s’aplica NN-Crust per a detectar les arestes entre nodes de la vora i decretar les
components connexes, només considerem les arestes que tinguin una longitud menor o igual que
proportion · mean length, on mean length és la longitud mitjana que hi ha entre un node i un véı
qualsevol seu. El seu valor per defecte és 4.5.

• constant knn: Per als nodes trobats en cada secció d’alçada constant, quan s’aplica la versió d’NN-
Crust amb vora per a detectar les components connexes, només es consideren les arestes que uneixen
un node i un véı seu que està entre els constant knn més propers. El seu valor per defecte és 4.

• nsec: Quantitat de seccions en que es talla la superf́ıcie per buscar cut pairs amb el criteri de
diferent camı́ homòtop. Per defecte 20.

• tol : Si el major dels angles entre un node i els seus vëıns (en l’espai projectat) és major que π− tol
es determina que aquell angle és de la vora. Si el major angle és major que π + 2 · tol serà una
cantonada. Per defecte π/9.

• min nodes cc: Les components connexes dels nodes de la vora que tenen min nodes cc o menys es
deixen de considerar com a parts de la vora. Per defecte 7.

• min nodes cell : La mı́nima quantitat de nodes que ha de tenir una cel·la (de la descomposició) per
a no ser eliminada. El valor per defecte és 25.

• max min criteria: Booleà (0 o 1) que indica si es calculen cut pairs amb el criteri que les seves
corbes gradient o menys gradient acaben en diferents punts cŕıtics. Per defecte està a 0 i per tant
només s’usa el criteri de corbes gradient o menys gradient no homòtopes.

• proportion middle: Les cut pairs que tinguin punts mitjans a distancia menor o igual que proporti-
on middle · mean length entre elles s’identificaran com la mateixa i només es conservarà la cut pair
que tenia els dos nodes més propers entre ells. Per defecte 0.5.
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Les variables que calcula la versió eficient (només les més destacables, que són la majoria):

• nvert : Quantitat de nodes del núvol de punts.

• veins short : Llista que té nvert elements i veins short{i} són els vëıns de i obtinguts fent la inter-
secció dels vëıns de Voronoi i k-NN amb k = 4. No es simetritza la relació de vëınat. Aquesta llista
s’usarà únicament per a la detecció de les cel·les.

• veins medium: Llista que té nvert elements i veins medium{i} són els vëıns de i obtinguts fent la
intersecció dels vëıns de Voronoi i k-NN amb k = 6. No es simetritza la relació de vëınat. Aquesta
llista s’usarà únicament per a calcular les ĺınies integrals de les cut pairs.

• veins long : Llista que té nvert elements i veins long{i} són els vëıns de i obtinguts fent la intersecció
dels vëıns de Voronoi i k-NN amb k = nneig i es simetritza la relació de vëınat.

• up: Vector fila amb tantes columnes com nvert i up(i) és el node al que arribo seguint el flux
ascendent (amb veins long) començant en el node i.

• down: Vector fila amb tantes columnes com nvert i down(i) és el node al que arribo seguint el flux
descendent (amb veins long) començant en el node i.

• upmed : Vector fila amb tantes columnes com nvert i upmed(i) és el node al que arribo seguint el
flux ascendent (amb veins medium) començant en el node i.

• downmed : Vector fila amb tantes columnes com nvert i downmed(i) és el node al que arribo seguint
el flux descendent (amb veins medium) començant en el node i.

• maximums/minimums: Vectors fila que contenen els nodes que són màxims/mı́nims amb la llista
veins long.

• vh: Si de primeres no era un vector buit, direcció aleatòria que s’ha escollit com a millor. És un
vector columna i unitari.

• f : És l’alçada de cada node. És un vector fila amb nvert elements, f(i) és l’alçada del node i.

• maxV : Vector fila amb nvert columnes, maxV(i) és el màxim al que arribo seguin el flux ascendent
començant en i amb veins long. En la versió teòrica ho he anomenat dest(i).

• minV : Vector fila amb nvert columnes, minV(i) és el mı́nim al que arribo seguin el flux descendent
començant en i amb veins long. En la versió teòrica ho he anomentat orig(i).

• nodes boundary : Vector fila amb els nodes que s’han determinat de la vora mirant els angles en
l’espai projectat (i no són cantonades). Els vëıns usats són els de veins long.

• nodes corner : Vector fila amb els nodes que s’han determinat de la cantonada mirant els angles en
l’espai projectat. Els vëıns que s’han usat són els de veins long.

• unionn: Vector fila que té tots els nodes de la vora (nodes boundary ∪ nodes corner).

• real c: Quantitat de components connexes que formen els nodes que pertanyen a la vora del núvol
N després d’haver eliminat les petites components connexes (de min nodes cc o menys).

• nodes connex components: Llista que té tants elements com real c i nodes connex components{e}
conté els nodes que formen la e-component connexa de la vora. S’han descartat petites components
connexes que corresponien a errors en la detecció de la vora.

• li nodes connex components: El mateix que abans però amb indexació local en el vector unionn.

• real nodes connex components: Llista que té tants elements com real c i cada element són els nodes
d’una component connexa de la vora que teòricament és homeomorfa a S1.
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• cut p 01 : Matriu amb dues columnes on cada fila és una cut pair trobada pel criteri de diferent
màxim o mı́nim (si es que max min criteria era 1). Els vëıns usats són els de veins long.

• top nodes: Matriu amb tantes files com seccions i tantes columnes com nvert. Per a cada fila
i fixada, és a dir per a cada alçada fixada, top nodes(i,j) conté un zero si el node j no és dels
nodes de la superf́ıcie que estan immediatament a sobre del tall (o justament a sobre del tall). Si
top nodes(i,j) conté un número diferent de zero és que pertany a la llista de nodes top introdüıda
en la meva explicació (secció 4.4). Aquell número indica la component connexa a la que pertany
(en aquella alçada fixada...).

• indexes top nodes: És una llista amb tants elements com seccions, cada element conté els nodes de
la superf́ıcie que tenen un valor diferent de zero en la fila de top nodes que toqui.

• q connex components: Vector fila que té tantes columnes com seccions i cada valor q connex components{i}
és la quantitat de components connexes en la secció i.

• qnb: Vector fila que té tantes columnes com seccions i cada valor qnb(i) és la quantitat de nodes de
la vora en la secció i.

• cut p 02 : Matriu amb dues columnes i cada fila són les cut pairs trobades amb el criteri d’homotopia.
Els vëıns usats són els de veins long.

• cut p 3 : Matriu amb dues columnes i totes les cut pairs (cada fila) on s’han eliminat cut pairs
innecessàries (amb els criteris c.e.1 i c.e.2 ).

• nodes cut : Vector fila que conte tots els nodes que obtinc seguint les corbes gradient i menys
gradient de les cut pairs de cut p 3 amb la llista de vëıns veins medium.

• rqofc: Quantitat de cel·les obtingudes després d’eliminar-ne les petites.

• cut system total : Sistema de tall que conté la vora de la varietat i nodes cut, és per tant el sistema
de talls definit en seccions anteriors.

• size cells: Vector fila amb rqofc columnes i cada element és la quantitat de nodes de l’interior de la
cel·la corresponent.

• indexes cells: És una llista que té tants elements com rqofc i indexes cells{i} són els nodes de
l’interior de la cel·la i.

• real nodes boundary cells: És una llista que té tants elements com rqofc i real nodes boundary cells{i}
són els nodes de la vora de la cel·la i.

Com ja he comentat abans el resultat final del programa serveix per entendre la superf́ıcie com a la unió
de “trossos” simples (si tot ha anat bé homeomorfs al disc unitari D1). Tot i aix́ı, com en la implementació
el gradient està definit de forma única i a nivell teòric sabem que no té perquè ser aix́ı quan les varietats
tenen vora, obtindrem un resultat que possiblement estarà lluny de la descomposició de Morse-Smale. A
més a més, la funció alçada pot no ser de Morse-Smale i deliberadament redüım la quantitat de cut pairs
trobades per tal de tenir un sistema de talls que ocupi poca part del núvol de punts, cosa que incrementa
encara més la diferència.

Per tal de veure algun resultat que dona el meu algoritme, poso la descomposició en cel·les trobades
de la superf́ıcie armilla i de la superf́ıcie tor. Uso el meu programa amb les variables per defecte, és a
dir que no considero cut pairs pel criteri de diferent màxim o mı́nim. El primer núvol té la dificultat que
la seva vora té més d’una component connexa ja que té “forats”. El segon núvol té la dificultat que és
relativament dif́ıcil detectar les cut pairs ja que només es poden identificar pel criteri (ii) (només hi ha
un únic màxim i un únic mı́nim):
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(a) Sistema de talls: primera vista (b) Sistema de talls: segona vista

(c) Cel·la 1 (d) Cel·la 2 (e) Cel·la 3

(f) Cel·la 4 (g) Cel·la 5 (h) Cel·la 6

Figura 29: Superf́ıcie armilla

43



(a) Sistema de talls (b) Cel·la 1

(c) Cel·la 2 (d) Cel·la 3

(e) Cel·la 4

Figura 30: Superf́ıcie tor

En ambdós casos obtenim descomposicions del núvol de punts en “trossos” simples i en particular ho-
meomorfs al disc unitari. Vull remarcar que com l’algoritme cada cop que es fa córrer prova diverses
direccions aleatòries (en el cas que vh sigui un vector buit) per a la funció de Morse, aleshores, si no es
fixa el vector vh cada cop obtindrem resultats diferents (però similars).

No puc acabar sense mencionar el tema del cost de computació de la meva implementació. Donat que la
versió eficient del codi té més de 1000 ĺınies de codi comptant totes les funcions, algunes d’elles recursi-
ves, és inviable calcular la complexitat de la implementació. I encara que fos possible calcular-la, no es
podria comparar amb la versió de Zhu, Gao i Sarkar [10] ja que funciona de forma totalment diferent. He
vectorialitzat al màxim els càlculs, he usat programació dinàmica sempre que he tingut l’oportunitat, he
intentat guardar únicament les variables necessàries per a no ocupar molta memòria (ja bastant usada
per la programació dinàmica) i he evitat al màxim els càlculs innecessaris. Un altre factor clau essencial
per aconseguir que l’algoritme funcioni ràpid i eficientment ha estat usar indexació local i global per
evitar haver de buscar elements en vectors (o sigui evitar usar find). Tot això provoca que el codi sigui
infinitament més ràpid, però també menys llegible. Tot i aix́ı, el codi està ple de comentaris i els noms
de les variables són molt explicatius (o almenys és el què he intentat).
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A continuació, vull dir que considero que l’objectiu de fer una implementació eficient l’he assolit de forma
excel·lent, ja que per a núvols de 105 nodes, l’algoritme tarda en executar-se en el meu portàtil (estàndard)
una mica menys d’un minut i mig amb la versió eficient. Tanmateix, la meva implementació fa un ús
bastant exhaustiu de la memòria, i per a núvols de punts extremadament grans, el factor limitant serà
la memòria i no pas el temps.

La meva proposta per a la continuació del treball consisteix essencialment en computar la informació
necessària per saber com “s’enganexen” les cel·les entre elles per poder reconstruir la superf́ıcie tenint la
descomposició. Donat que el sistema de talls (sense la vora de la superf́ıcie) es crea calculant les ĺınies
integrals dels nodes que participen en les cut pairs, el sistema de talls a vegades pot ser doble provo-
cant que dues cel·les adjacents no comparteixin vora (mirar figura 30a). De fet pot passar una situació
intermitja: quan detecto la vora de cada cel·la mirant els nodes del sistema de talls que tenen un véı
que pertany a la cel·la, després aplico l’algoritme que la transforma en una corba poligonal tancada i
aleshores pot passar que dues cel·les adjacents que haguessin de compartir molts nodes de la vora només
en comparteixin uns quants. Identificar com estan col·locades les cel·les entre elles permetria arreglar
aquest problema unificant vores i com a conseqüència cel·les adjacents compartirien vora. Tot i aix́ı, tal
i com es veu en el sistema de talls de la superf́ıcie armilla (plots 29a i 29b), el sistema de talls no sem-
pre és doble i per tant amb la versió que he implementat molts cops cel·les adjacents ja comparteixen vora.

Finalment sabent els nodes que són de cada cel·la, la vora d’aquesta i els vëıns restringits a la cel·la,
es podria parametritzar (la cel·la) per un poĺıgon pla mitjançant diversos algoritmes coneguts. Per exem-
ple [7] i [4] tenen propostes interessants.
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