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Érdekes informatika feladatok  

XXVIII. rész 

A konvex burkoló (burok) 
Legyen S a Z sík egy ponthalmaza. S konvex, ha tetszőleges A, B S-beli pont esetén 

az AB szakasz is S-be esik.  
Legyen S a Z sík egy tetszőleges ponthalmaza. Ekkor létezik egyetlen egy conv(S) 

ponthalmaz, amelyre teljesülnek az alábbiak:  
− conv(S) tartalmazza S-et,  
− conv(S) konvex,  
− ha egy C ponthalmazra teljesül, hogy C is tartalmazza S-et, továbbá C’ is konvex, 

akkor C tartalmazza conv(S)-et, azaz conv(S) a legszűkebb halmaz, amely rendelke-
zik az első két tulajdonsággal.  
 

A conv(S)-et a ponthalmaz konvex burkolójának nevezzük. Szemléletesen azt mondhat-
juk, hogy ha szegeket ütünk be egy deszkába, a konvex burkoló az a befőttesüveg-gumi, 
amit rá tudunk feszíteni a szegekre. 

 
Ponthalmaz és konvex burka 

Ha P egy egy elemű ponthalmaz, akkor conv(P) = P. Ha S egy e egyenesre eső, nem 
egy elemű ponthalmaz, akkor conv(S) egy zárt szakasz, amely két végpontja egy-egy ele-
me conv(S)-nek. 
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Legyen S egy ponthalmaz a síkon, amely nem esik egy egyenesre. Legyen egy e irá-
nyított egyenes az S ponthalmaz támaszegyenese. Ha e-nek egyetlen közös pontja van S-
sel, akkor e-nek és conv(S)-nek is egyetlen közös pontja van. Ekkor e és S közös pontját S 
lényeges elemének nevezzük. Ha e-nek több közös pontja is van S-sel, akkor e és conv(S) 
közös része egy szakasz. Ebben az esetben az e támaszegyenest lényeges támaszegyenesnek 
nevezzük. Egy lényeges támaszegyenes és conv(S) közös részének (amely egy szakasz) két 
végpontja S egy-egy lényeges eleme. Az S ponthalmaz lényeges elemei konvex helyzetű-
ek, azaz egy konvex sokszög csúcshalmazát alkotják. Ez a konvex sokszög azonos 
conv(S)-sel. Tehát egy véges ponthalmaz konvex burka egy konvex sokszög. Ennek a 
konvex sokszögnek az oldalegyenesei pontosan a lényeges támaszegyenesek egyenesei. 

 

Feladat 
Adott n pont a síkban ((x, y) koordinátapárral, azaz 2n egész számmal leírva), hatá-

rozzuk meg a ponthalmaz konvex burkolóját (burkát). 
 

Megoldások 
Mivel a feladat alapvető geometriai és grafikai feladat, számos megoldás született rá, 

az egyszerű, naiv algoritmusoktól kezdve a bonyolultabbakig. 
Naiv algoritmus például, ha háromszögeket alkotunk a ponthalmazból és vizsgáljuk, 

hogy melyek azok a pontok, amelyek nincsenek benne egyetlen háromszögben sem. 
Ezek csúcspontok, vagy, ha minden pontpárra ellenőrizzük, hogy a konvex burok egy 
oldalszakaszát alkotják-e: azaz egyenesük támaszegyenes-e, továbbá ponthalmazunkból 
az egyenesükre eső pontok mindegyike az általuk meghatározott szakaszra esik-e? 

1972-ben Graham abból indult ki, hogy a konvex burok felbontható négy részre: al-
só burkuló, felső burkoló, bal oldali rész, jobb oldali rész. A bal oldali, illetve jobb oldali rész 
vagy egy oldal, vagy egy csúcs. A bal és jobb oldali részek könnyen meghatározhatók. A 
felső és alsó burkoló szerepe szimmetria miatt ugyanaz. A Graham-algoritmus ezekre a 
burkolókra egy tetszőleges pontból kiindulva körbejárja a halmazt, és visszalépéses mó-
don eldobja azokat a pontokat, amelyek nem elemei a konvex buroknak. 

Konvex burkot kereshetünk egy támaszegyenes forgatásával is. Ez az úgynevezett 
Jarvish-algoritmus (1973-ban közölte R.A. Jarvis). 

Ismert még a Kirkpatrick-Seidel-algoritmus (1977), amely oszd meg és uralkodj elvre 
épül (meghatározunk egy függőleges egyenest, amely felezi ponthalmazunkat, és ezáltal 
a bal oldali és jobb oldali ponthalmazok esetén rekurzív algoritmussal meghatározzuk a 
felső burkolókat. A két felső burkolóból a teljes felső burkolót úgy kapjuk meg, hogy a 
bal oldali felső burkolónak egy kezdő szelete után teszünk egy átugró szakaszt, majd utá-
na illesztjük a jobb oldali felső burkoló egy hátsó szeletét).  

1978-ban született meg az Akl-Toussaint heurisztika, amelynek az a célja, hogy a 
lehető leggyorsabban küszöböljünk ki minden olyan pontot, amely nem lehet eleme a 
buroknak. 

Itt részletesen az úgynevezett csomagkötöző algoritmust mutatjuk be. 
Szükségünk van a burok egy pontjára. Vehetjük a ponthalmaz súlypontjától legtávo-

labbi pontot vagy a koordináták legkisebb/legnagyobb értékét. Ettől a ponttól indulhat 
a burok-pontok keresése. 

Az egyik járható út a szögek (meredekségek) felhasználása. Például, induljunk el a 
bal alsó pontból, és járjuk körbe a konvex burok pontjait jobbra felfelé indulva, az óra-
mutató járásával azonos irányban. Ekkor minden következő szakasz egyre kevésbé me-
redek, aztán egyre erősebb lejtőn haladunk, később meg fejjel lefelé, míg végül vissza-
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érünk a kiinduló pontba. Egy burokpontból a következőt úgy kapjuk meg, hogy mindig 
a legnagyobb szöget adó szakaszt választjuk. 

Egy másik megoldási lehetőséget jelent annak a ténynek a felhasználása, hogy a 
konvex burok két szomszédos pontját összekötő egyenesnek az egyik oldalán található 
a teljes ponthalmaz összes többi pontja, másképpen az ilyen egyenes nem választja el a 
pontokat. Ehhez hozzátartozik az a koordinátageometriai ismeret, amely szerint adott 
pontok akkor vannak egy egyenes ugyanazon oldalán, ha az egyenes Ax+By+C=0 alakú 
egyenletébe behelyettesítve csupa egyező előjelű értéket kapunk (esetleg 0-t, amely jelzi, 
hogy ezek a pontok rajta vannak az egyenesen). Ekkor az algoritmus a következő:  

A kezdőponthoz megkeressük a konvex burokbeli valamelyik szomszédját: a kezdő-
értéktől indulva veszünk egy pontot, s megnézzük, hogy őket egyenessel összekötve az 
egyenes egyik oldalán van-e mindegyik pont. 

Ha igen, akkor ez egy konvex burokbeli szomszédos pont, de mielőtt felvennénk a 
konvex burokba, meg kell vizsgálnunk, hogy nem kolineáris-e a burok előző 
oldalegyenesével. Ha rajta van az előző két burokpont közti szakaszon, akkor nem kell 
felvenni a burokba, ha kolineáris, de nincs rajta a szakaszon, akkor az előző burokpon-
tot kell törölni és ezt felvenni, ha egyik eset sem áll fenn, akkor természetesen fel kell 
venni a pontot a burokba. 

Ha nem választja el az egyenes a pontokat, akkor egy új, még nem vizsgált ponttal 
folytatjuk az eljárást, míg szomszédot nem találunk. Az eljárás akkor ér véget, ha már 
nem találunk új szomszédot. 

Az algoritmus bonyolultságának vizsgálatához legyen N a pontok száma, K a pontok 
száma a burkon. Bármely pontból, amelyik már a konvex burkon található, meg kell 
vizsgálni az összes többihez tartozó meredekséget. Ez N eset, tehát KN lépés biztosan 
elég. Legrosszabb eset, ha minden pont burkon van, és rossz sorrendben. 

 
A következő Delphi függvény meghatározza egy ponthalmaz konvex burkát: 

TPointArray = array of TPoint; 
 

function FindConvexHull(var APoints: TPointArray): boolean; 
var 
  LAngles: array of real; 
  Lindex, LMinY, LMaxX, LPivotIndex, LPointsHi: integer; 
  LPivot: TPoint; 
  LBehind, LInfront: TPoint; 
  LRightTurn: boolean; 
  LVecPointX, LVecPointY: real; 
  LPointSize: integer; 
begin 
  Result := true; 
  LPointsHi := High(APoints); 
  if LPointsHi = 2 then exit; // ez már konvex burok 
  if LPointsHi < 2 then 
    begin // nincs elég pont 
      Result := false; 
      exit; 
    end; 
  LPointSize := SizeOf(TPoint); 
  // Megkeressük az első pontot, amelyről tudható, hogy a burkon van: 
  // a legkisebb y, legnagyobb x koordináta 
  LMinY := 100000000; 
  LMaxX := 0; 
  LPivotIndex := 0; 
  for Lindex := 0 to LPointsHi do 
    begin 
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      if APoints[Lindex].Y = LMinY then 
        begin 
          if APoints[Lindex].X > LMaxX then 
            begin 
              LMaxX := APoints[Lindex].X; 
              LPivotIndex := Lindex; 
            end; 
        end 
      else 
        if APoints[Lindex].Y < LMinY then 
          begin 
            LMinY := APoints[Lindex].Y; 
            LMaxX := APoints[Lindex].X; 
            LPivotIndex := Lindex; 
          end; 
    end; 
  // elmentjük ezt a pontot és kitöröljük a tömbből 
  LPivot := APoints[LPivotIndex]; 
  APoints[LPivotIndex] := APoints[LPointsHi]; 
  SetLength(APoints, LPointsHi); 
  SetLength(LAngles, LPointsHi); 
  Dec(LPointsHi); 
  // kiszámoljuk az összes pont meredekségét az előbb meghatározott 

ponthoz 
  for Lindex := 0 to LPointsHi do 
    begin 
      LVecPointX := LPivot.X - APoints[Lindex].X; 
      LVecPointY := LPivot.Y - APoints[Lindex].Y; 
      LAngles[Lindex] := LVecPointX / Hypot(LVecPointX, 

LVecPointY); 
    end; 
  // rendezzük a pontokat a szögek szerint 
  QuickSortAngle(APoints, LAngles, 0, LPointsHi); 
  // a tömbből kitöröljük a konvex burokhoz nem tartozó pontokat 
  Lindex := 1; 
  repeat 

    if Lindex = 0 then LRightTurn := true 
    else 

      begin 
        LBehind := APoints[Lindex - 1]; 
        if Lindex = LPointsHi then LInfront := LPivot 
                              else LInfront := APoints[Lindex+1]; 
        if ((LBehind.X-APoints[Lindex].X)*(LInfront.Y-

APoints[Lindex].Y))- 
           ((LInfront.X-APoints[Lindex].X)*(LBehind.Y-

APoints[Lindex].Y)) < 0 then 
          LRightTurn := true 
        else 
          LRightTurn := false; 
      end; 
    if LRightTurn then Inc(Lindex) 
    else 
      begin 
        if Lindex = LPointsHi then 
          begin 
            SetLength(APoints, LPointsHi); 
            Dec(LPointsHi); 
          end 
        else 
          begin 
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            Move(APoints[Lindex+1], APoints[Lindex], (LPointsHi-
Lindex)*LPointSize+1); 

            SetLength(APoints, LPointsHi); 
            Dec(LPointsHi); 
          end; 
        Dec(Lindex); 
      end; 
  until Lindex = LPointsHi; 
  // visszatesszük az első pontot a tömbbe 
  Inc(LPointsHi); 
  SetLength(APoints, LPointsHi + 1); 
  APoints[LPointsHi] := LPivot; 
end; 
 
// szögek szerint rendezünk egy pontokat tartalmazó tömböt 
procedure QuickSortAngle(var A: TPointArray; Angles: array of real; 

iLo, iHi: integer); 
var 
  Lo, Hi: integer; 
  Mid: real; 
  TempPoint: TPoint; 
  TempAngle: real; 
begin 
  Lo := iLo; 
  Hi := iHi; 
  Mid := Angles[(Lo+Hi) shr 1]; 
  repeat 
    while Angles[Lo] < Mid do Inc(Lo); 
    while Angles[Hi] > Mid do Dec(Hi); 
    if Lo <= Hi then 
      begin 
        TempPoint := A[Lo]; 
        A[Lo] := A[Hi]; 
        A[Hi] := TempPoint; 
        TempAngle := Angles[Lo]; 
        Angles[Lo] := Angles[Hi]; 
        Angles[Hi] := TempAngle; 
        Inc(Lo); 
        Dec(Hi); 
      end; 
  until Lo > Hi; 
  if Hi > iLo then QuickSortAngle(A, Angles, iLo, Hi); 
  if Lo < iHi then QuickSortAngle(A, Angles, Lo, iHi); 
end; 

Kovács Lehel István 
 

Katedra 

Barangolás a modern fizikában 

VI. rész (befejezés) 
 
Sorozatunkban a modern fizika eredményeit kívánjuk közérthetően, szemléletes példákkal il-

lusztrált módon bemutatni különösen a fizikatanároknak, a tanítási gyakorlaton részt vevő egyetemi 
hallgatóknak az oktatás szemléletesebbé tételéhez, az iskolásoknak pedig a fizikai összkép és a rálá-
tás kialakításához. 


