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Резюме: Функционалната или композиционна геометрия е метод за построяване на 
сложни фигури като съставени от по-прости с прилагане на съединяващи операции. 
Методът предлага естествена връзка с функционалното програмиране и може да 
се използва като инструмент за обучение или самообучение по програмиране. Ста-
тията въвежда в композиционната геометрия, като обръща внимание на различ-
ните варианти на реализирането и� и по-специално на залегналия в авторовия език 
U. Показват се примери на прости, непосредствени композиции и такива, получа-
ването на които е свързано с програмиране. 
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Увод 

През 1982 известният в областта на функционалното програмиране ин-
форматик Питър Хендерсън предложи идеята за функционална геометрия: 
образуване на картина чрез подреждане на части една спрямо друга с помощ-
та на няколко отнапред избрани операции [4]. Всяка сложна фигура се по-
строява чрез израз, в който участват първични фигури и операции над тях и 
над съставни, образувани по същия начин фигури. Операциите имат прости 
свойства и образуват своеобразна алгебра. Свойствата позволяват строго и 
ясно интерпретиране на строежа на съставните фигури. 

В този контекст сложният строеж на фигурите е естествена предпоставка 
за изследване на построенията и с информатични средства и по-конкретно – за 
превръщането им в обект на програмиране. Наистина, редица построения 
предполагат прилагане не само на операции-конструктори на фигури, а и на 
механизми за условен избор, разклоняване и повтаряне и за възпроизвеждане 
на сходни, но неидентични фигури. Такива механизми се предоставят от ези-
ците за програмиране, например на възпроизвеждането на подобни фигури от-
говаря понятието подпрограма с параметри, а повтарянето се реализира чрез 
команди за цикъл и рекурсивни повиквания. 

Оформилият се по този начин конструктивен подход към получаване на 
фигури се възприе много положително и намери, понякога съществено пре-
образуван, приложения в изобразителното изкуство, анимацията, композира-
нето на музика и др., наред с това развивайки методите и похватите на функ-
ционалното програмиране. Самият Хендерсън се върна към идеята си отново 
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двайсет години по-късно [5], а понастоящем се опитва да изследва в по-широк 
план присъствието на систематичност в произведенията на изобразителното 
изкуство [6]. 

Нашата цел тук е да представим модел на програмиране във функционал-
ната геометрия, който развива този на Хендерсън и е заложен в проектирания 
и текущо реализиран от нас език за програмиране U. Чрез няколко примера ще 
покажем съществото на метода, достойнствата на нашия вариант и това, че 
той е отлично средство за овладяване на програмиране във функционален 
стил. Последното подкрепя и допълва изложената в друга наша публикация [2] 
теза за хармонично съчетаване и взаимообогатяване на преподаването на ма-
тематика и програмиране. 

По-нататък вместо функционална ще използваме термина композиционна 
геометрия, тъй като според нас той по-добре отразява същността на подхода. 

Композиционната геометрия у Хендерсън и в езиците GeomLab и U 

Отличителна черта на композиционната геометрия е, че в нея фигурите са 
абстрахирани не само от конкретно местоположение в построителната равни-
на, но и от конкретни размери. Приема се, че всяка фигура се съдържа в пра-
воъгълник със страни, успоредни на две отнапред избрани взаимноперпенди-
кулярни направления в равнината. Конкретните размери на страните на право-
ъгълника не са част от описанието на фигурата, а се уточняват при разполага-
нето и�, най-често съвместно с други фигури. Образуването на съставна фигу-
ра става чрез съотнасяне с различни операции на фигури, т.е. на съдържащи-
те ги правоъгълници, и получаване на правоъгълник, съдържащ фигурата-ре-
зултат. Така размерите се задават косвено чрез съотнасянето и винаги остават 
недоопределени – допускат мащабиране. 

Конкретното местоположение на получената картина в равнината изобщо 
не се разглежда и не представлява интерес за композиционната геометрия: тя 
е съсредоточена върху взаимното разполагане на частите. За разлика от ана-
литичния подход, а и от евклидовата геометрия, отсъства разглеждане в явен 
вид на координати и големини: разстояния, ъгли и лица. 

В модела на композиционна геометрия на Хендерсън за образуване на но-
ва фигура от дадени се използват операциите завъртане на фигура на прав 
ъгъл, вертикално огледално обръщане и поставяне на две фигури една до 
друга, една над друга или една върху друга. Характерно за този модел е, че 
заедно с всяка операция освен фигурите като аргумент се задава и правоъ-
гълник, който да вмести резултата. 

За пример да разгледаме двете фигури на фиг. 1. (Тук и на следващите 
илюстрации правоъгълникът с пунктирен контур не е част от изображението, а 
само показва посочено поле за разполагане.) 
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Да наречем формат на фигура (това понятие отсъства у Хендерсън) от-
ношението между ширината и височината на съдържащия я правоъгълник. 
Фиг. 2а показва резултата от завъртане на фигурата B на прав ъгъл. Тъй като 
се приема, че той се разполага в същия (или със същия формат) правоъгълник 
като на B, не само размерът, а и форматът на картината се нагаждат според 
правоъгълника: картината се деформира. 

                                 
                                  A                                                          B 

Фиг. 1 

Това е налице и при подреждането на картини една до, над или върху дру-
га: ширините и височините се изравняват, фигурите се съединяват хоризон-
тално, вертикално или с припокриване и полученото се нагажда по размерите 
на зададения за разполагане правоъгълник. Очевидно е, че при всяка от трите 
вида операции и двете фигури-аргументи се деформират. На фиг. 2б това е 
показано за операцията „до“. При операцията „върху“ всяка от фигурите заема 
един и същ правоъгълник, но поради деформирането и на двете е много труд-
но да се предвиди как частите им съответстват при наслагването. 

                                   
                                  а)                                                          б) 

Фиг. 2 

В този смисъл операциите в системата на Хендерсън не разглеждат фор-
ма �та като присъщ на фигурите, те неявно ги деформират. Това може да бъде 
неудобство, тъй като в действителност за редица фигури форматът е същест-
вена характеристика. За да се изобрази такава фигура със съхраняване на 
форма �та и �, той трябва да е известен и за показване да се избере правоъгъл-
ник със същия формат. 

В системата GeomLab [7] – език и среда за програмиране – се използва 
различен вариант на композиционна геометрия. Операциите са почти същите 
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(отсъства „върху“), но форматът се смята за свойство на фигурите и може да 
бъде изменян само с нарочна операция. Разликата може да се види като срав-
ним Фиг. 2 с Фиг. 3. На втората правоъгълникът, в който се поставя фигурата, 
остава частично незает: фигурата го изпълва само в една посока (която първа 
се окаже изчерпана без да се нарушат границите) и всяка от частите запазва 
формата си. 

                                  
                                  а)                                                           б) 

Фиг. 3 

В тази система форматът на фигурата, резултат от една или друга опера-
ция, се получава от форма �та на аргументите и � по начин, специфичен за опе-
рацията, и зависи само от операцията и аргументите. Например фигура с фор-
мат r, завъртяна на прав ъгъл, дава фигура с формат 1/r, а ако две фигури 
имат формати r1 и r2 поставянето им една до друга и една под друга дава фи-
гури с формати съответно r1+r2 и 1/(1/r1+1/r2). Тези формати отговарят на пра-
воъгълници, които на фиг. 3 обхващат точно заетите части на правоъгълници-
те, в които са вписани фигурите. 

За отбелязване е, че операциите „до“ и „над“ върху фигури имат съдружи-
телното (асоциативно) свойство, а съответните операции над формати са и 
съдружителни, и разместителни. Въпросът за алгебричните свойства на по-
добни операции е интересен сам по себе си и на него отделихме повече вни-
мание в [2]. 

Езикът за програмиране U [3,1] е функционален език за персонално, експе-
риментално и обучително програмиране, в който е доразвита композиционната 
геометрия на Хендерсън и GeomLab. Най-същественото допълнение е раз-
глеждането на фигурите като действително съставни стойности. Това озна-
чава, че заедно с всяка фигура се съхраняват операциите, които я образуват. 
Така фигурата представлява йерархия, крайните възли на която са непосред-
ствено зададените, неделими фигури. (Последните могат да имат произволно 
сложно съдържание, но то не се задава с езика на композиционната геомет-
рия. За описването им езикът предоставя някои прости средства за построява-
не на основни геометрични фигури.) 
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У Хендерсън и в GeomLab фигурите, веднъж образувани, са вече не струк-
турни, а атомарни стойности. В U структурността на фигурите позволява те да 
бъдат анализирани с програмни средства и евентуално видоизменяни, а час-
тите им да бъдат извличани и използвани за образуване на други фигури. За 
анализ на строежа на фигури се използват съпоставителни шаблони – общ ме-
ханизъм за структурно декомпозиране, познат от съвременните функционални 
езици. 

Други усъвършенствания на композиционната геометрия в U са: 

• по-обща операция за завъртане на фигура – на произволен ъгъл; 

• няколко операции за огледално обръщане – вертикално, хоризонтално и 
относно двата диагонала (последните са не точно осеви симетрии, а по-
скоро „размяна на координатните оси“ или аналози на транспонирането 
на матрици в алгебрата); 

• задаване (променяне) на цвета на фигура или на нейни части; 

• операцията „върху“ дава разнообразни възможности за съвместяване на 
налаганите фигури, вкл. със или без нагаждане на форма�та на едната 
фигура спрямо другата; 

• на фигура или нейни части може да се зададе прозрачност (неплътност) 
с избрана степен; така закритите чрез операция „върху“ части могат все 
пак да бъдат видими и фигурата като структурна композиция добива по-
отчетливо видимо многослойно съдържание. 

Първичните фигури могат да имат части с фиксирани, неизменяеми цвят и 
плътност и такива с неопределени стойности за тези свойства. За последните 
се подразбира черен цвят и пълна плътност, но тъкмо те могат да бъдат про-
меняни, както бе споменато. Плътността на наложените една върху друга час-
ти се натрупва от стойностите за частите. 

Фиг. 4 показва два случая на налагане с операция „върху“ на едни и същи 
фигури, тези от по-горе. В единия случай е избрано да се съвместят средите 
на фигурите, а в другия – ниските им части, като ширините и в двата случая 
съвпадат. Връхната, по-светла фигура е полуплътна, така че се вижда и закри-
тото от нея. 

 

Фиг. 4 
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Примери 

Примерите показват различни страни на композиционното задаване на фи-
гури. Някои фигури се получават едни от други чрез малък брой от дадените 
действия и в този смисъл са взаимозаменяеми. Такива са например двата три-
ъгълника на фиг. 5: всеки от тях може леко да бъде получен от другия и то по 
повече от един начина. 

 
Фиг. 5 

Чрез завъртане и огледални отражения могат да се получат и прости орна-
менти като тези на фиг. 6а-в, а оттам и мозайки като на фиг. 6г. Начините на 
образуване на композициите на тези две илюстрации са типични и за множест-
во други фигури и е удобно да се изразят чрез общи функции. 

 

    а)                                б)                               в)                                     г) 
Фиг. 6 

Всяка от фиг. 6а-в се получава чрез еднообразно завъртани екземпляри на 
дадена фигура, в случая триъгълник. Функцията 

@{p :: q-(q^2) ++ q==p^1|p}, 

записана на езика U, прави това за произволна фигура p: тя поставя фигурите 
q и q^2 една над друга (-), като q е получена чрез поставяне на p^1 и p една 
до друга (|); ^1 и ^2 са едно- и двукратно завъртане на прав ъгъл, а ++ 
задава помощно определение. 

Фиг. 6г е повторение на един и същ мотив, този от фиг. 6б, в два реда по 
три пъти. Следната функция обобщава това действие за произволна фигура p, 
m реда и n екземпляра във всеки ред: 

@{[p;m;n] :: ->([q]*m) ++ q==|>([p]*n) 

Изразът ->([q]*m) прилага операцията – („над“) последователно между 
елементите на редицата, m-кратно повторение на q, а q на свой ред е редица 
от n екземпляра на p, между които е приложена операцията | („до“). 

Следната фигура е подобна по начин на образуване на фиг. 6г, но е доба-
вена хаотичност: всеки от елементите е фигура като тази отляво, но или взета 
в този вид, или огледално обърната, като това се избира за всеки отделно по 
случаен начин. Резултатът е изненадващо разнообразна композиция. 
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Фиг. 7 

Важна роля при взаимното разполагане на фигури играе „празната фигура“: 
фигура без съдържание, но с определен формат. Като я поставим между други 
фигури, тя осигурява празно разстояние между тях, пропорционално на 
големината на форма �та и �. Поставена над друга, същата фигура, заемайки 
вертикално разстояние обратнопропорционално на формата си, смалява тази 
под нея, както на фиг. 7 отдясно. 

 

Фиг. 8 

При по-сложни фигури безусловно предизвикателство е откриването на 
прости части, от които те могат да бъдат съставени, наред с подходящо пост-
роително правило или закономерност. В широк клас фигури могат да се наме-
рят рекурентни зависимости, по които се изграждат рекурсивни програми. 

Следните няколко фигури показват конструкции, за които откриваме такива 
зависимости. Това са криви, за които образуващ елемент или кривата като ця-
ло се поддават на рекурентно описване с параметър, показващ степента на 
сложност: за растящи стойности на параметъра получаваме все по-усъвър-
шенствани варианти на кривата – „поколения“ в нейното развитие. За всяка от 
кривите са показани образуващият елемент и няколко такива поколения. 

Всички фигури без последната са образувани от само две първични: отсеч-
ка и Г-образна фигура с равни рамена. При първите две фигури рекурентно 
описваният елемент от което и да е поколение може, взет в множесто идентич-
ни екземпляри, да образува непрекъсната верига, както е показано. Другите 
две криви, наречени крива на Мур и крива на Шерпински, са затворени и се об-
разуват от свързани помежду им еднакви четвъртини. 

Кривата на Шерпински се образува по особено прост и елегантен начин: 
четири екземпляра от дадено поколение се поставят два по два един до друг и 
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над друг, след което най-близките до центъра на полученото издатини се про-
менят, като фигурите се отварят и съединяват чрез отворите – така получа-
ваме затворена крива от ново поколение. Този подход всъщност превръща 
низходящото рекурсивно построяване във възходящо итеративно. 

За да се открият подлежащите на промяна части и да се извърши самата 
промяна, фигурата трябва да може да се декомпозира – пример за полезност-
та на тази възможност, предлагана в композиционната геометрия на езика U. 

 

 

            

Фиг. 9 
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Допълнителни бележки 

Композиционната геометрия може да се практикува в две посоки. От една 
страна, по зададена фигура или клас от фигури може да се търси тяхно пред-
ставяне с езика на композиционната геометрия. Така е например с кривите на 
Мур, Шерпински, рисунките на Ешер и други фигури с рекурсивна природа. 
Често в такива случаи са възможни и не едно решения. Интересно е да се съ-
поставят тези решения не само помежду им, а и с некомпозиционните. 

От друга страна, може и да се изследва какви фигури се пораждат при при-
лагане на композиционните операции над едно или друго множество от основ-
ни фигури. Това е предимно експериментален, дори игрови подход, но той мо-
же да доведе до откриване на ценни възможности и закономерности. 

Смятаме, че и двата подхода заслужават внимание и развитие. 

При използване на метода на композиционната геометрия за овладяване 
на програмиране, особено при обучение, освен описаните два типа може да се 
поставят и други задачи. Интересно е например да се търси най-къс израз, или 
процедура, която включва най-малко на брой основни елементи за построява-
не на даден обект. Изобщо третирането на предметната област следва да се 
обогатява чрез вариране на задачите и ограниченията в тях и търсене на нови 
проблемни постановки. 

Според нас от съществена важност при заниманията с композиционна гео-
метрия е използването на добре развит функционален език и среда за програ-
миране. Потребителят трябва да има възможност леко и в малък обем да със-
тавя определения на функции и други обекти, да ги прилага, тества и изменя. 
Без такъв инструмент практическото прилагане на метода може да бъде силно 
затруднено. Програмните средства за композиционна геометрия са малко на 
брой, а сред тях езикът U е особено привлекателен. 
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Abstract: Functional, or compositional, geometry is a method of constructing complex 
pictures from simpler ones, apllying binding operations. The method is naturally related to 
functional programming and can be used as a tool for education or self-education in 
programming. The paper introduces to compositional geometry, bringing attention to its 
several variants, more specifically the one implemented in the author's language U. Examples 
of simple, straightforward compositions are shown, as well as ones that can only be achieved 
through programming. 


