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1. Wprowadzenie 
 

1.1 Czym jest SAT? 
SAT (Separating Axis Theorem) jest algorytmem, który pozwala stwierdzić czy dwa obiekty o 

wypukłym kształcie (convex shape) przecinają się. 

Dzięki temu algorytmowi można wyeliminować szukanie punktów kolizji dla wszystkich par obiektów 

i ograniczyć się jedynie do obiektów, dla których będziemy pewni, że zachodzą na siebie. Pozwala to 

na zmniejszenie ilości obliczeń co w większości przypadków przełoży się na zwiększoną szybkość 

działania aplikacji. 

W przeciwieństwie do algorytmów korzystających z prostokątów otaczających obiekt, SAT daje 

możliwość sprawdzenia przecięcia dla wszystkich krawędzi obiektu przez co jest algorytmem znacznie 

dokładniejszym. 

Zalety algorytmu SAT: 

- Szybkość – wykorzystuje jedynie proste działania na wektorach 

- Dokładność 

Wady: 

- Działa jedynie dla wielokątów wypukłych 

- Nie mówi jakimi dokładnie krawędziami figury kolidują ze sobą 

1.2 Figury wypukłe 
Jak zostało powiedziane przed chwilą, algorytm SAT działa na figurach wypukłych. Warto więc w tym 

miejscu przypomnieć czym są figury wypukłe. 

Figurę można nazwać wypukłą wtedy, gdy dowolna prosta poprowadzona przez tą figurę zawsze 

przetnie dokładnie dwie jej krawędzie.  

 

Rysunek 1 - Figura wypukła 

 

Rysunek 2 - Figura niewypukła 
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Na powyższych ilustracjach widać różnicę pomiędzy kształtem wypukłym (convex shape) oraz 

niewypukłym (non-convex shape). Jak widać, w drugim przypadku istnieje linia, która przecina aż 4 

krawędzie figury. 

1.3 Projekcje 
W omawianiu algorytmu SAT ważnym zagadnieniem są projekcje. Ale czym one tak naprawdę są?  

Koncepcję projekcji można porównać do cienia rzucanego przez obiekt. Jeśli skierujesz na obiekt 

latarkę, której światło będzie padać prostopadle na pewną płaszczyznę to na tej płaszczyźnie pojawi 

się cień. Ten cień będzie właśnie projekcją oświetlonego obiektu. 

Dla obiektu trójwymiarowego cień czyli projekcja będzie miała postać dwuwymiarowej figury. Dla 

kształtów dwuwymiarowych projekcją będzie odcinek. Poniższy obrazek pokazuje projekcję (szary 

odcinek) trójkąta na czarnej linii przy „świetle” padającym prostopadle z góry. 

 

Rysunek 3 - Projekcja trójkąta na linii 

 

2. Algorytm SAT 
 

2.1 Podstawa działania algorytmu 
Algorytm SAT wykorzystuje dosyć oczywistą i prostą do zrozumienia zależność, która mówi, że jeśli 

kształty nie zachodzą na siebie, to da się narysować pomiędzy nimi linię, która nie będzie przecinać 

żadnego z nich, co pokazuje poniższy rysunek. 
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Rysunek 4 - linia pomiędzy dwoma niekolidującymi figurami 

W opisie algorytmu wykorzystana jest jednak nieco inna wersja tej zależności, odnosząca się do 

omówionych we wstępie projekcji. Mówi ona, że jeżeli dwa wypukłe obiekty nie kolidują ze sobą to 

istnieje oś, dla której projekcje obu tych obiektów nie zachodzą na siebie. Ilustruje to poniższy 

obrazek. 

 

Rysunek 5 - Rzutowanie figur na linię 

 

2.2 Algorytm SAT 
Tak jak zostało powiedziane przed chwilą, kolizja między dwoma obiektami nie występuje jeżeli 

istnieje oś, dla której ich „cienie” nie zachodzą na siebie. Algorytm SAT musi zatem sprawdzić wiele 

takich osi. 

Algorytm wykonuje się dopóki nie trafi na pierwszą oś, dla której projekcje nie mają punktów 

wspólnych lub dopóki nie sprawdzi wszystkich osi. 

W pierwszym przypadku zwrócona zostanie informacja, że obiekty nie kolidują ze sobą, zaś w drugim 

przypadku, kiedy po sprawdzeniu wszystkich osi algorytm nie przerwał wcześniej swojego działania 

rezultatem będzie informacja, że figury kolidują ze sobą. 
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W tym momencie warto odpowiedzieć na pytanie jakie osi powinniśmy wybrać do testów? 

Najprostsza odpowiedź to taka, że osie wybrane do testu są normalnymi każdej krawędzi obu figur. A 

czym jest normalna krawędzi? Jest to wektor prostopadły do tej krawędzi. Może on być 

znormalizowany lub nie. Jeżeli algorytm ma jedynie odpowiadać na pytanie czy figury w jakikolwiek 

sposób ze sobą kolidują to normalizacja nie jest wymagana. 

 

Rysunek 6 - Normalne krawędzi trójkąta 

W czasie wykonywania algorytmu należy rzutować punkty obu figur zgodnie z kierunkiem normalnej 

każdej krawędzi. Następnie trzeba sprawdzić czy odległość od skrajnych punktów utworzonych 

rzutów, będących najbliżej siebie jest większa od 0. Prezentuje to poniższy rysunek. 

 

Rysunek 7 - Rzutowanie punktów dla różnych osi 
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Widać tutaj jak punkty obu figur są rzutowane dla dwóch różnych osi. W przypadku natrafienia na 

dolne projekcje algorytm przerwie swoje działanie i zwróci informację o braku przecinania się 

kształtów, pomimo nachodzenia na siebie projekcji w górnej części obrazka. Dlatego aby móc 

stwierdzić, że figury kolidują ze sobą trzeba sprawdzić wszystkie osie. 

2.3 Kolizja z okręgiem 
Kolizje z okręgami są problemem w przypadku opisanej wcześniej metody, ponieważ okrąg posiada 

nieskończenie wiele osi. W tym przypadku można zastosować dwa rozwiązania. Po pierwsze można w 

projekcie zrezygnować z okręgów i zamienić je na wielokąty o dużej liczbie krawędzi, które przybliżą 

kształt okręgu. Innym podejściem jest zastosowanie poniższego rozwiązania. 

Kolizję z okręgiem można podzielić na dwa przypadki – kolizję okrąg- okrąg oraz okrąg –wielokąt. 

Jeśli oba obiekty są okręgami sprawdzenie czy kolidują sprowadza się do sprawdzenia czy odległość 

pomiędzy ich środkami jest większa niż suma ich promieni. 

Kolizja okrąg – wielokąt wymaga więcej pracy. W takim przypadku należy najpierw znaleźć taki punkt 

wielokąta, który będzie najbliżej środka okręgu. Po znalezieniu takiego punktu zostaje jedynie 

sprawdzenie czy jego odległość od środka okręgu jest większa niż promień tego okręgu. 

2.4 Znajdywanie MTV 
W podstawowej wersji algorytm zwracaj jedynie true lub false, odpowiednio jako przecinają się lub 

nie przecinają się w odniesieniu do testowanych figur. Jednak istnieje również możliwość zwrócenia 

informacji o MTV (Minimum Translation Vector). Jest to wektor o długości równej długości części 

wspólnej projekcji figur dla osi której projekcje obiektów zachodzą na siebie w najmniejszym stopniu. 

MTV jest najkrótszym wektorem używanym do odepchnięcia obiektów tak, żeby nie kolidowały ze 

sobą. W przypadku poszukiwania MTV osie powinny być znormalizowane, a więc ich długości 

powinny być sprowadzone do wartości 1. 

2.5 Zawieranie się figur 
Największym problemem dla algorytmu SAT jest sytuacja, w której jeden obiekt znajduje się 

całkowicie wewnątrz drugiego. 

 

Rysunek 8 - Jednak figura zawiera się w drugiej 
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Jeśli wykorzystana zostanie metoda przedstawiona do tej pory zwrócony wektor MTV nie będzie 

prawidłowy, ponieważ może on być niewystarczający do przesunięcia figur tak, aby nie kolidowały ze 

sobą. W przypadku zawierania się figur można albo nie dopuszczać do takiej sytuacji, albo uwzględnić 

tą sytuację przy szukaniu MTV. 
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