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Sumário
Atualmente, a síntese de imagem é um dos ralhos mais importantes da Computação. Os
algoritmos de síntese de imagem são utilizados para criei' filmes e animações, nos simuladores
de vâo, programaspara Arquitetura, para Medicina, pala Engenharia Mecânica e assim por
diante. Esta dissertação apresenta, de um modo sistemático, a teoria e as técnicas para
sintetizar imagens. Dois algoritmos inéditos são desenvolvidosneste trabalho: um método
para eliminar as arestas escondidas denominado "algoritmo de engorda" e uma técnica para
geral' as sombras dos objetos transpai'entes denominada "rastreamento bidirecional"

Abstract
Nowadays, Computer Grapl\ics is one of the most important bra.achesof Computel' Science.
The algorithms fol' synthesizing imagemare used in movies and animations, in flight siinulators,
in programs for Architectul'e, Nledicine,Mechanical Engeneering, and se on. This dissertation
pl'eseJlts, in a systematic way, the tlleory and the techniques fol synthesizing imagem. Two
new algorithms a.]e developedin this work: a method foi hidden lide elimination, called

"fatting algorithm" and a. techniquefor genes'atinasltadowsof transpaient objecto,called
"bidirectional ra.y tiacing."

Palavras-chaves
Coj-nputaçãográfica, rastreamento de raio, ray tracing, modelo de iluminação, eliminação de
arestas escondidas.

Conteúdo
l Introdução e Agradecimentos

1 Técnicas Básicas
2 Síntese de Imagem
2.1 Áreas de ComputaçãoGráfica
3

11
11

2.2 Formulam;ão
de Problema

14

Mlodelagem Geométrica
3.1 Primitivos Básicos

17

3.2 B-Rep
Representação através de contornosi
3.2.1 Modelo B-rep para poliedros
3.2.2 Modelo B-rep para objetos com faces curvas
3.2.3 Modelo não-variedades

18

3.3

22
22

CSG

3.3.1
3.3.2

Geometria Construtiva

17

de Sólidos3

Modelo gemi-espaço
Operações booleanas

3.3.4 Modelo CSG simplificado
3.4 Arestas e superfícies curvas
B-spline com base não-recursiva

3.4.3

Superfície dirigidas

3.4.2 Combinação parabólicas

22

27
27
28
29

.

32

l Boundary Representation.
2Non-manifold
.

3Constructive Solid Geometry
'Parabolic

21

24
25

3.3.3 Modelo
CSG
3.4.1

19

blending.

5Lofted or ruled surface.

l

CONTEÚDO

2
3.4.4

4

34

3.5 Modelo de partículas
3.6 Fractais
3.7 Modelo de Bolhas

34
34

Transformações Geométricas

39

4.2 Sistema de Coordenadas, vedor-posiçãoe vedor-direção
4.3 Translação
4.4 Rotação
H
l+vK \#..H..,.
&TX
u\xtDllb-w H.
UL P.,.l.
XJUbtaxtU
4.6 Reflexão
4.7 Composição de Transformações
4.8 Transformações Geométricas em 2D
4.9 Transformação Geométrica da Equação do Plano
4.10 Transformações Geométricas de Sistemas de Coordenadas
4.11 Sistemas de Coordenadas O, .E, t/ e S
4.11.1 Do sistema O para -ZÇ(Transformaçãode Visão)
4.11.2 Do sistema -E para S (Transformaçãoe Projeção em Perspectiva)
4.11.3 Do sistema U para. S

40

Algoritmos Básicos

59

4.1

5

Superfície esticadas

5.1

Coordenadas Homogéneas

36

39
42
43
43
46
47

47
48
49
50
52
53
55

5.1.1
5.1.2
5.1.3

DDAÜ
Eliminando o arredondamentode DDA
Eliminando as variáveis reais de DDA

5.1.4

Algoritmo de Bresenham

59
59
60
61
62

5.1.5

Um algoritmo que traça regas tipo B

63

Algoritmos

para desenhar rega

5.2 Teste do sentido horário e aplicações

5.2.1 Verificar se dois segmentosde netase cruzam
5.2.2 Verificar se um polígonoé côncavoou convexo
5.3 Pseudo-ângulo
5.3.1 Pseudo-ângulo entre dois vetoies-direções
5.4 Teste de pertinência de um ponto ao polígono
5.4.1 Quando o polígono é uma.janela
5.4.2 Quando o polígono é convexo

63

64
64
64
65
66
66

67

ÕTraduçãolivre de [inear coons surface. Coar ou racoon é animal carnívoro noturno americano, de famí]ia do urso

semelhanteao guaximim, com cauda longa e espessa. Também pode signiâcar a pele desse animal
' Blobby

modem.

8 Digital

DifTerential Analyzer.

CONTEÚDO
5.5

5.6

5.7

3

5.4.3 Quando o polígonopode ser côncavo (caso geral)
Preenchimento de polígono
5.5.1 Algoritmo de chaveamentopela arestas
5.5.2 Lista de arestas ordenadasio
Corte de polígono
5.6.1 Corte de polígonopor reta
5.6.2 Recorte de polígono contra janela
5.6.3 Corte de polígono com furos por rega

6

71

75
77
77
79
79
81

5.7.1 Introdução

81

5.7.2

Reincidência

na singularidade

tipo a e tipo /3

5.7.3

Algoritmos sem singularidade VxV

Eliminação de Arestas e Superfícies Escondidas
Eliminação de Arestas Escondidas

82
83
86

89
91

6.1

Faces e arestas irrelevantes

91

R 9

F\ppn

94

vBA

7

71

R/íát ,-.r]n Hn Pnrt n rhnrã n

5.7.4 Algoritmos
comsingularidade
VxV
11

67

T ni+n

x vx YW ux uvw

6.3 Invisibilidade Quantitativa
6.4 Algoritmo de engorda
6.5 Horizonte Flutuante

102

Eliminação de SuperfíciesEscondidas

109

95

97

7.1 Modelo de iluminação de Phong Local
7.1.1
7.1.2
7.1.3

Reflexão especular
Reflexão difusa
Reflexão da luz ambiente

7.1.4 Um modelo de iluminação local
7.2 Lançamento de Raio::
7.3 Z-Bu#er12

9 Edge

7.3.1

Memória

necessária

.

7.3.2
7.3.3

0 modelo de iluminação no z-bu#ei'
Z-buffer para modelo de partículas

flag.

ioOrdered edge lisa.

ii Ray-casting.

i2Buffer significa pára-choque. Portanto, a tradução literal seria pára-choque z

109
110
112
113
114
114
116
117
118
120

CONTEÚDO

4

7.4 Algoritmo do pintori3
7.5 Algoritmo de Subdivisão da Tela

7.6 Algoritmos
paramodelos
CSG
8

Técnicas Auxiliares

8.1 Mleio tomi4
8.1.1

Difusão de erro
8.1.2 Disparo ordenadois
8.2 Enfatização de bordas

111 Rastreamento de Raio
9

120
121
123

127
127
128

128
129

131

Rastreamento de Raio Clássico

133

9.1 Modelo de Iluminação de Phong Global

134

9.1.1

9.1.2

Termo 1: reflexão especular da fonte
Termo 2: reflexão difusa da fonte

9.1.3

Termo 3: reflexão especular de luz proveniente de outros objetos

9.1.4

9.2

Termo 4: luz ambiente

9.1.5 Resumo
9.1.6 Transparência
0 Programa RAIOS

10 Cálculo de Intersecção
10.1 Esfera

l0.2 Plano

l0.3 Polígono

l0.4 Cilindro

135
136

137
138
139
139
141

147
148
150
151

l0.5 M.odeio de bolha
l0.6 Problema de Precisão

152
154
157

11 Técnicas de Aceleração

161

11.1 Volume Limitante
11.2 Subdivisão do Espaço

11.2.1 Subdivisão espacial uniforme
11.2.2 Subdivisão espacial não-uniforme

11.3 Técnicas Direcionais

ISPainter's algorithm
]4Hall-cone. Às vezes traduzido para português como meia tonalidade

isOrdered dither

161

162
162
162
164

CONTEÚDO
11.3.1 Light buffet
11.3.2 Algoritmo de coerência de raio
11.4 Eliminar Raios Desnecessários.

12 Efeitos Especiais
12.1 Rastreamento de Raio Distribuído
12.1.1 Modelo de iluminação usado no rastreamento distribuído
12.1.2 Reflexãonublada
12.1.3 Translucéncia
12.1.4 Penumbra
12.1.5 0bjetos fora de foco

12.1.6 Borrão de movimento
12.2 RastreamentoBidirecional
12.2.1 Fase 1: Cálculo das sombras dos objetos transparentes
12.2.2 Fase 2: Sombreamentodos objetos.

13 Referências Bibliográficas

5

166
166
167

169
169
170
171
172

172
172
173
173
174
176

179

CONTEÚDO

Capítulo l

Introdução e Agradecimentos
Pode-se afirmar que os algoritmos de síntese de imagemi estão entre os algoritmos mais utilizados na
Computação Gráfica. Podemos dizei que eles são, anualmente, tão importantes quanto os algoritmos
de ordenação ou indexação de arquivo. Qualquer programa que trabalhe com objetos tridimensionais
seria inútil se esses objetos não pudessemsei mostrados na tela ou impressos. Qualquer sistema CADA
precisa implementar um ou mais algoritmos de síntese de imagem para permitir que o usuário veja
o objeto tridimensional que está sendo construído. Os algoritmos de síntese de imagem também são
utilizados visualizar as funções matemáticas .R' --, -#Z,para criar filmes ou comerciais de televisão,
assim como nos simuladores de vâo. Observe que muitas das aplicações citadas acima movimentam
grandes somas monetárias, o que torna estes algoritmos economicamenteimportantes. Outro interesse
para o estudo desses algoritmos é o fato deles necessitarem um tempo de processamentomuito grande.
Assim, há um interesse enorme em descobrir algoritmos mais rápidos. Existem computadores paralelos
construídos especialmente para acelerar a síntese de imagem, utilizados, por exemplo, nos simuladores
de vâo. Atualmente, gastam-sehoras, dias e até meses de processamentonos computadoresde grande
porte para gerar as imagens para poucos minutos de filme ou de comercial de televisão.
Do ponto de vista técnico, os algoritmos de síntese de imagem são fascinantes pela diversidade de
soluçõesque apresentam. Neles utiliza-se uma gl'ande variedade de técnicas computacionais e teorias matemáticas. Existem algoritmos tipo "dividir e conquistam"enquanto que um outro utiliza a programação
linear. Existem algoritmos baseados na ordenação assim como existe um outro baseado na na teoria de
transferênciade calor por irradiação. Por fim, as pessoas que estudameste assuntoe que têm acessoa
um computador razoavelmenterápido com uma boa resolução gráfica podem receber a grata recompensa
de ver, literalmente, os frutos do seu trabalho.
Esta dissertação apresenta, de um modo sistemático, as técnicas e teorias associadas com a síntese
de imagem, dispersas por vários livros e antigos. Foram selecionadosos algoritmos e as técnicas que o
autor julgou serem de maior interesse prático: Os algoritmos sem interesses práticos são apresentados na
:Também chamados de algoritmos de visualização

2Computer Aided Design
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medida em que a compreensão deles é necessária para entender o funcionamento de outros algoritmos. O
autor procurou, na medida do possível, não omitir os detalhes dos algoritmos.
Neste trabalho foram desenvolvidos dois algoritmos inéditos. São eles:

l Baseado no método de perturbação e na invisibilidade quantitativa, é desenvolvidoum novo algoritmo, de complexidade O(n Zogn) no caso médio, para eliminar as arestas escondidas, denominado
pelo autor de algoritmo de engorda.

2. O rastreamento de raio bidirecional, que consegue calcular corretamente as sombras de objetos
transparentes.
Infelizmente, estes dois algoritmosainda não foram implementados. O algoritmo de engorda já está
sendo implementado. O autor pretende começar tão logo possível a implementação do rastreamento

bidirecional. Além destes algoritmos,é desenvolvidapela primeira vez uma técnica para calcular a
probabilidade de falha do método de perturbação. Muitos dos algoritmos aqui apresentados foram implementados pelo autor ou pelos seus alunos e as imagens geradas podem ser vistas ao longo deste trabalho.
Entre estas implementações, destaca-seo programa RAIOS, um rastreador de raio que foi matéria das
seguintes reportagens:

B Tese na USP cria um programapublicada no Caderno de Informática do joríial O Estada de S.
Pau/o (pg 16) no dia 2 de dezembrode 1991.
e Pro/essor desenho/uesásfemapara (=ÁI) publicada no Caderno de Informática do jornal /'olha de
S. PauZo(caderno 5, pg 11) no dia 15 de abril de 1992.
Alguns trechos desta dissertaçãojá foram publicados em anais de congressose em revistas científicas:
e O artigo Como CaIeM/ar a Probabilidade de /'a/Aa do .A/díodode Perturbação foi publicado nos anais
da Quarta Semana de Informática da UFBA (pp 13 20). O evento ocorreu entre os dias 6 e 10 de

abril de 1992.

e O artigo R4/0S
uma /mpZenzenlaçãode Ray TracÍng foi aceito para a publicação pelo Corpo
Editorial da Revista Brasileira de Computação.
Acreditamos que muitas outras partes deste trabalho possam ser publicadas em revistas especializadas.
Optamos por não utilizar trema, pois a tendência das boas editoras é deixar de usar trema nos seus livros.
Os termos técnicos foram traduzidos de inglês para português exceto as siglas consagradas pelo uso, como
CSG, B-rep, etc. Também não foram traduzidos os termos cujas traduções tornam-se estranhas, como
z-bu#er cuja tradução literal seria pára-choque z.
O autor gostaria de agradecer em primeiro lugar a.oprofessor Routo Terada que orientou este trabalho
com muita paciência. Também ao professor'Antõnio Elias que me incentivou o estudo dos modeladores
de sólidos. Ao professor Marcos Gubitoso que me ensinou a utilizar as estações de trabalho Sparc e o
moderador de sólidos Noodles. Ao Eduaido Wronowski que está implementando o algoritmo de engorda.
Aos meus antigos alunos de iniciação científica e do curso de computação gráfica que implementaram
vários algoritmos descritos neste trabalho.

Parte l

Técnicas Básicas

Capítulo

2

Síntese de Imagem
2.1

Áreas de Computação Gráfica

A Computação Gráfica trabalha básica.mentecom dois tipos de estruturas de dados que podem ser
chamadasde modeloe imagem. Um modeloé unia.representaçãoabstrata de um objeto que pode ser,
por exemplo, as equaçõesdas faces do objeto. Uma imagem é uma matriz onde cada elementorepresenta
a intensidade luminosa de um ponto. Uma foto digitalizada é, por exemplo, uma imagem. A Computação

Gráfica pode ser subdivididaem quatro grandesáreas de acordocom a estrutura de dados com a qual

trabalha: processamento de imagem, análise de imagem, modelagem geométrica e síntese de imagem:

Processamento de imagem: Esta área traballla sobre uma imagem que já existe, alterando-a. Não
trabalha sobre modelos. Alguns exemplosdesta área de Computação Gráfica são:

1. Algumas fotografias das revistas coloridas foram processadaspor computador para enfatizar as
bordas. O computadordetectaas legiõesonde há uma mudançabruscade cor, por exemplo,de
marrom escuro para azul claro. Depois, torna. a borda marrom mais escura ainda e a borda azul
mais clara do que antes. Isto ressalta.os objetos, facilitando distingui-los.
2

Para imprimir uma imagem digitalizada numa impressora a laser, a imagem deve ser antes processadapelo algoritmode meio tom, pois a impressora a laser consegueimprimir somentepontos
pretos ou brancos e numa imagem queremos tel' a.s tonalidades de cinza. O mesmo problema aparece
quando se precisa imprimir fotos num jornal. Este ãgoritmo procura colocar mais pontos pretos
(ou então colocar pontos maiores) nas regiões mais escuras e coloca menos pontos (ou pontos de
tamanhos menores) nas regiões mais claras (veja a figura 2.2).

ruma observaçãoa fazer é que a tradução literal do termo "computer graphics" para português não é "computação

gráfica" mas "gráficos do computador" ou "gráficos gerados por computador" e corresponde mais propriamente à síntese de

imagem.
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Geométrico

Síntese de Imagem
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Análise de Imagem

Imagem

2.

SÍNTESEDE IMAGEM

rocess

de Imagem

Figura 2.1: Aieas de Computação Gráfica
3. A compactação de imagens também faz parte do processamento de imagem. Existem métodos de
compactação de imagens que, utilizando fractais, chega à taxa de compressão de 10000 para 1. Veja
IBarnsley, 881.

4. Um outro exemplo bem conhecidode processamentode imagem é retocar fotografias com o aumHio
do computador. Existem programas comerciais que permitem eliminar, por exemplo, as rugas de
uma fotografia.

Análise de imagem: Os algoritmosde análisede imagemprocuramreconhecero que uma imagem
representa. O ponto de partida é uma imageme se desejaobter o modelocorrespondente.Alguns
exemplos:

1. A partir da imagem digitalizadade uma página do livro é possívelreconhecerquais são as letras
que compõe aque]a página. O resultado final deste reconhecimentoé um arquivo texto que pode
ser editado em qualquer editor de texto.
2. Outro exemplo é a visão robótica. O pi'ograma deve analisar a imagem capturada por uma câmara.
de vídeo reconhecendo quais são e a que distância.estão os objetos presentes nessa imagem.

Modelagem geométrica:
Esta área trabalha somente sobre os modelos. O ponto de partida são os
modelossimples, chamados modelosprimitivos. Efetuando certas operaçõessobre eles, constroem-seos
modelos mais complexos. Ou seja, a modelagem geométrica estuda as diferentes maneiras de se descrever
um objeto. Exemplos:

1. Num modeladorde sólidos,partindode sólidossimplescria um sólidocomplexoatravésdas
operações booleanas (união, intersecção e diferença) e transformações geométricas (rotação, translação e mudança de escala).

2.]

]3
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Figura 2.2: Uma imagemprocessadapor algoritmo de meio tom e impressopor uma impressoraa laser
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tela

ambiente

Figura 2.3: Problema de síntese de imagem

2. No CAD:, utilizando segmentosde netas e outras fíbulas simples cria desenhos complexos.
3. Existem técnicas especiais para descrever objetos extl'emamente complexos como uma nuvem, uma
montanha ou uma explosão de fogosde a.rtiÊ'cio.

Síntese de imagem Por fim, chegamosao a.ssuntodeste trabalho. A síntese de imagemconsisteem
criar uma imagem a partir de um modelo. Exemplosdesta área da Computação Gráfica, como já foi
citado no Capítulo 1, são:
1. Filmes e comerciais de televisãogerados por computador.
2. Simuladores de võo.
3. Visualização de sólidos criados pol' inodeladoies de sólidos.

4. Visualização de gráficos matemáticostridimensionais.

2.2 Formulação de Problema
O problema de síntese de imagem pode sei formulada da seguinte maneira
2Computer Aided Design.
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2.2. FORMULAÇÃO DE PROBLEMA

Definição 2.1 Z)abas a descrição de um ambiente no espaço, a posição do observador E e a direção de
visão P, calcule a imagem Dista pelo observador.

Se queremosobter imagens mais realistas, é necessáriofornecermostambém as posições (-L) .e as
intensidades ou os espectros' (Z) das fontes de luz. Utilizaremos as siglas -É,F,.[ e É ao ]ongo deste
trabalho. Explicando o vocabulário usado na definição 2.1, temos:

Deânição 2.2

t/'m ambiente é a totalidade dos obÜetos a serem mostrados

Definição

Uma imagem

2.3

em prelo e branco é uma matriz de números

inteiros 07zde cada e/emelzto

da matriz represe7zta
a iate zsidadeluminosade um pía;eZ. t/ma imagemcolorida é compostade três
matrizes inteiras, uma matriz para cada cor primária.

Definição 2.4 Pm Fizer é a menor porção de uma imagem. .D um ponto da te/a de computador. Um
pizel não é necessaüamente quadrado, pois po(te ser retangular.
Definição

2.5 .4 tela é o espaço de memória usado para armazenar

colocada na tela pode ser Dista pelo usuário.

uma imagem.

7'oda í7z/armação

Definição 2.6 Quando queremos obter uma {mage?7zenz preto e branco, a intensidade da,/ante de
Zuz deve ser um ntímero real. Se dose.Íamosobter uma imagem co/onda, o espectro da /ante de luz deve
ter três componentesreais: vermelho, verde e azu!. Num antbientepode haver mais de uma fonte de tuz.
Observe que o problema de síntese de imagem é mais amplo e engloba o problema de eliminação de
erfícies escondidas. No problema de eliminação de superfícies escondidas, só estamos interessados em
calcular quais partes das superfícies são visíveis a.o observador. Não estamos preocupados se a imagem
criada é realista ou não. O problema de síntese de imagem, por sua vez, está interessado em todas as
técnicas para criar uma imagem bidimensional a partir da descrição de um ambiente tridimensional. Algumas dessastécnicasgeraçãoimagensmuito realistas porém consumirãomuito tempo de processamento,
como é o caso de rastreamento de raio e radiosidade. Outras técnicas geração imagens esquemáticas mas
serão muito rápidas computacionalmente, colho o algoritmo do horizonte flutuante e outros algoritmos
que geram imagens "armação de arame;

;Intensidade dos diferentes comprimentos de onda. Veja a seção 7.1
' Picture element
SWirefr ame .
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Capítulo 3

Modelagem Geométrica
Os algoritmos de síntese de imagem dependem estritamente do modelo utilizado para descrever o ambiente. Não é possível sintetizar uma imagem se não se conhece como descrever um objeto tridimensional.
Deste modo, as diferentes maneiras de se descrever um objeto tridimensional, ou seja a modelagem
geométrica, serão expostas antes de se explicar a síntese de imagem propriamente dita.
Deânição 3.1 Um modelo é unz obleto construí'do artlWcáa/menteque /ací/íta a observação de um outro

.feto.

Poi exemplo, um modelo ü'fico é um objeto concl'eto, tridimensional, de coisas tais como prédios,
navios e carros. Um modelo molecular reproduz o arranjo de átomos numa molécula. Um modelo matemático representa algum aspecto de um fenómeno modelado em termos de dados numéricos e equações
Um modelo computacional consiste de dados armazenados num arquivo de computador que pode ser
usado para efetuar as tarefas similares aos outl'os tipos de modelos. Do mesmo modo,

Definição 3.2 .4 1otaZídade
de dados necessa'riospala representara /arma geor7ze'fraca
de um oóletoé
chamado de made/o geomét7'ico.

Convém salientar que a área de modelagem geométrica é muito ampla. Não é objetivo deste trabalho
aprofundar no assunto. Desta maneira, muitos temas de modelagemgeométrica não foram abordados

aqui por apresentarempouco intel'essepala o problema de síntesede imagem. Outros temas foram
apresentados breve e superâcialmente, somente o que é útil para o problema de síntese de imagem. Boas
referênciaspara a modelagemgeométrica são IRequicha, 801, ISolidModl e IMathEleml.

3.1

Primitivos Básicos

Os modelos primitivos mais básicos são ai'mazenados no computador da seguinte maneira
17
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Ponto
E representado como uma sequência de três números reais, P = (&, Pv, -P,). Como veremos no capítulo 4,
as vezesé mais conveniente representar um ponto do espaço como uma sequência de quatro números reais,

P - (P=?Pv , .P,, P«). Esta representaçãoé chamadade coordenadashomogéneas.Na linguagemC, temos
a seguintedeclaraçãodo ponto: typedef struct {double x,y,z,v;}
PONTO.

Linha:
Um segmentode neta (também chamado de aresta ou linha) é representadocomo dois pontos. Na

linguagem C, temos a seguinte declaração: typedef

struct

APONTO pl ,P2;}

LINHA .

Polígono
E representado como uma sequênciade pontos. Pode sel' armazenado num vedor ou numa lista ligada
circular. Vamos escrever um polígono G colmo (éo,(?i,...,ã...,(}. = (?o) ou como (éo,él,
Um polígono no plano pode estar orientado em sentido horário ou anel-horário. Por exemplo G =
((0, 0),(1,0),(0,1)) está em sentido anui-horário enquanto que -# =((0,0),(0, 1),(1,0)) está em sentido
horário.

.-',(}.'J

IJm polígono com furos será repi'esentadocomo unia série de sequênciasde pontos. A primeira

sequencia representará o contorno externo do polígono e cada uma das demais sequências representará
um furo Assim, por exemplo, o polígono da figura 3.1 será representado por
G =((Go,

G:, G2, (;r3);(G4,

G;, G6);(G7,

Gs, G9))

Se a primeira sequência estiver em sentido anui-horário, as demais sequências estarão em sentido

horárioe vice-versa. Uma outra maneirade representarum polígonocom furos é criar as "arestas
fantasmas". Assim, o polígono da figul'a3.1 também pode ser representado por:

G =(d., é'., d;, é'., d., d., ã., d,, d;, ã,, é*, é',, é',, é';, ê'o)
O«de 's

ar"tas(ão, d'.),(é'., é'o),(é';, é',) e(é'7, é':) são f«tasmas.

3.2 B-Rep
Definição

Representação através de contornosi

3.3 t/m made/o B-t.ep 7zzode/a?lm só/ do através da representação de szzas supera'cães.

Suponha que queremos modelamo pal'alelepípedoda figura 3.2. Precisamos armazenar os vértices.
as arestas, as faces e algumas outras informações geométricas. Estes dados constituem o modelo B
Existem muitos modelos B-rep diferentes. Podemos subdivide-losem dois grandes grupos: modelos que
só trabalham com poliedros e modelos que também tl'abalham com arestas e faces curvas.
: Boundary Representation

3.2.

B-REP

REPRESENTAÇÃO ATRAVÉS DE CONTORN09

Figura 3.1: Polígono com furos e al'estasfantasmas (linhas finas)

3.2.1 Modelo B-rep para poliedros
Num modelo B-rep poliedral temos, na estrutura de dados do modelo, vértices, arestas e faces. Uma aresta
é um segmentode neta que tem como extremidades dois vértices. Uma face é um polígono delimitado
por um conjunto de arestas. Normalmente, uma face é orientada de modo que se possa distinguir o lado
interno do externo. Serão apresentados a.qui, como exemplos, dois modelos B-rep poliedrais simples. Os
exemplosforam tirados de ISolidMod, pp IO1 10CI.

Modelo B-rep baseado no vértice:
O objeto da figura 3.2 pode ser representado pelo modelo da figura 3.3. Nele, armazenamos as coordenadas
dos vértices num vetou e cada face é representada como uma sequência de vértices. Note que as sequências

dos vérticesdevemestar numa ordem consistente: ou sentpi'eno sentido horário ou sempre no sentido
anta-horário,quando visto de fora do sólido. No exemploda figura 3.3, utilizou-sea ordem horária. A
orientação consistenteé útil em muitos algoz.itinos. Poi' exemplo, na eliminação de superfícies escondidas,
essa orientação é utilizada para detectama.s faces irreleva.ntes, como veremos na seção 6.1

Modelo B-rep baseado na aresta:
O objeto da figura 3.2 também pode sel' representado pelo modelo da figura 3.4. Armazenamos as
coordenadasdos vértices num vetar. Uma. aresta é representada como um par de vértices. Uma face
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Figura 3.2: Sólido modelado em B-rep

vértice coordenadas face
z;i

zi, yt, zi

u2
u3

z2 ) y2, z2
z3 } y3} z3

z)4

/l

?JI , U27 U3) D4

/2

U6) U2) t;l} D5
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Figura 3.3: h4odeloB-rep baseadoem vértice
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Figul'a 3.4: h/lodelo B-rep baseado em aresta

é, por sua vez, representadacomo uma sequênciade arestas. Como no modeloanterior, as faces estão
orientadas consistentemente.A orientação de uma face é dada pelo sentido da sua primeira aresta. Por
exemplo,a face ./'2tem como primeira aresta e9. Logo, a orientaçãoda face é de us para uo, de u6para
u2, etc. Há outros modelos B-rep mais elaborados que não foram descritos aqui.

Modelo B-rep simplificado:
Para muitos algoritmos de síntese de imagem que trabalham apenas com poliedros, não há necessidadede
dispor-se de todas as informações que um modelo B-rep fornece. Para. esses algoritmos, todo o ambiente
pode ser descrito simplesmentecomo um conjunto de polígonossem relações entre si. Assim, o poliedro
da figura 3.2 pode ser representado pelos dados da. figura 3.5. A diferença principal entre este modelo
e os anteriores é que aqui não há uma orientação coerente das faces. Isto implica que é praticamente

impossíveldeterminar se um ponto pertence ou nã.o ao interior do sólido. Porém, muitos algoritmos
de síntese de imagem não necessitam desta informação. Podemos dizer que este modelo representa as
superfícies e os anteriores representam os sólidos.

3.2.2 Modelo B-rep para objetos com faces curvas
Um modelo B-rep cujas faces podem ser curvas pode sei' criado utilizando splines ou técnicas assemelhadas. Dados os pontos de controle podemos cl'iar uma superfície curva que passa por eles. Veja a seção 3.4
e IMathElem, pp 16S-1861.

Aplicando certas transformações geométricas soba'eos pontos de controle (veja o capítulo 4), todo o
objeto deve sofrer a mesma transformação. Pot exemplo, se rotacionarmos os pontos de controle 30' em
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face

vértices
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(,;, g/;,;.)(,,, g/,,,,)(,., Z/õ,
'')(,;, y;, ,;)
Figura 3.5: Modelo B-rep simplificado

torno de uma rega R, todo o objeto deve sofrer essa mesma rotação. O mesmo vale para a translação e
a mudança de escala.

3.2.3 M.odeio não-variedades
Tradicionalmente, um modelados de sólidos procurava modelar um objeto üsico real completa e
eficientemente. No processo de criação de modelo e na análise, porém, as abstrações são frequentemente
usadas. Portanto, é desejávelpermitir que as abstrações sejam modeladas, assim como os objetos físicos,
no mesmo ambiente de modelagem. Isto levou a. criar um novo conceito na modelagem geométrica:
modelar tanto os objetos não-físicoscomo os objetos físicos. Esta nova técnica é chamada modelagem
geométrica não-variedade.
\
O modelador de sólidos Noodles é capaz de representar objetos compostosde faces planas, arestas e
vértices permitindo que o usuário escolha.o nível de representaçãoentre os modelos armação de arame,
superfície e sólido. E capaz de representar até os pontos isolados no espaço Outra vantagem de modelo
não-variedade é ser fechado sob as operações booleanas. Na figura 3.6, a intersecção de dois polígonos
gerou uma figura impossível de ser representada. em modelo tradicional. Porém, ela pode ser representada
num modelo não-variedade. A figura 3.7 mostra um sólido não-variedade.

3.3 CSG
3.3.1

Geometria Consta'utiva de SólidosS

Modelo semi-espaço

Todo conjunto de pontos Á Ç .P?3pode sel pensado como tendo uma função característica g..i associada

g. : a; -----,
{o, l}
'Non-maniíold.
sConstrucLive Solid Geometry

3.3. , CSG
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ÁnB
Figura 3.6: Geração de super'fícienão-val'iedadeatravés de uma operação booleana

Figura

Sólido não-variedade
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.«(.ü

-l ã

se .t C .,4
se.Í #..'l

Qualquer conjunto de pontos de 0?3pode sel'representado através da sua função característica. Porém.
representar um conjunto qualquer de #Z' através da sua função característica pode não ser útil, pois a
função característica pode sei tão complexo quanto o próprio conjunto. Porém, existe uma classe de
conjuntos de pontos que pode ser repi'esentada facilmente através de funções analíticas. Consideraremos
que

X C .4 se ./h(X) $ 0
X g' .'{ se /A(X)

> 0

Exemplos
Senti-espaço:/(.t)

= a=+

Cilindro infinito: /(.t)
Esfei'a:

./'(X)

by + cz+

d

= z' + g2 - r'

= z' + Z/Z+ z2 -- r2

Sendo z, y e z as coordenadas de X
O cone infinito e o toxóidetambém podem ser I'epresentadosda mesma maneira. A superfície /(X) = 0
divide o espaço em dois subconjuntos. Poi' isso, cada um dos dois subconjuntos do espaço determinados
por estas superfícies são chamados de gemi-essa.ços.

3.3.2

Operações booleanas

Podemos aplicar as op'"ações boolea.nasunião (U), intersecção(n) e diferença (\) sobre os gemi
espaçospara modelar os conjuntosde pontos ma.is complexos. Exemplo (veja a figura 3.8):
]7i : z: + y' -- r2 $ 0

-#2 : z ? 0
H; .. z -- h. $ Q
C = H\ nH
}la

Definição 3.4 Vamos chamar de pT'imifiuos de unz r7zode/oos ca7zjuntosde podias básicos a parfír dos
leais, ejetuando certas operações, l)todelamos os conjuntos mais comptelos.
Os gemi-espaços determinados pelas funções analíticas são, portanto, os primitivos do modelo gemi
espaço.

3.3. CSG
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Figura 3.8: Open'ações booleanas sobre gemi-espaços

g.3.3 ModeloCSG
Modelo gemi-espaçopuro é mateinaticainenterigor'oso. Para o usuário, porém, é mais fácil trabalhar com os modelos primitivos limitados, como cubos, cilin(hos limitados, esferas, cones limitados, etc.
Utilizando os primitivos limitados, o usual.io nã.opode gerar, por engano, sólidos ilimitados como o resultado das operações booleanas. O modelo que trabalha com primitivos limitados chama-semodelo CSG
(Geometria Construtiva de Sólidos). Observeque, na teoria, cada primitivo de CSG foi descrito como
uma combinação booleana de gemi-espaços. Na prática, porém, isto pode não ser interessante. Assim,
um cilindro limitado é mais facilmente representável armazenando, em vez das equaçõesde um cilindro
e de dois planos, simplesmenteas duas extremidades do eixo do cilindro e o seu raio. A esfera, por
sua vez, pode ser representadaarmazenam\do
o centro e o raio. Além das operaçõesbooleanas,vamos
acrescentarno modeloas transformaçõesgeométricastais como a rotação, a translaçãoe a mudança de
escala. Então, um objeto modelado en] CSG pode ser ]'epresentado através da árvore CSG, definido como
(«ja

a Êg""'

3.9):

<árvore CSG>::=

Í <primitivo>
1 <árvole CSG><operação booleana><árvore CSG> l
<árvore CSG><transformação geométricas

l

Uma árvore CSG é armazenada na. memória do computador utilizando a estrutura de dados árvore.
Consequentemente, fazer uma operação booleana ou uma transformação geométrica sobre um modelo
CSG é praticamente instantânea, pois basta acrescentam'um nó na árvore CSG. Porém, qualquer algoritmo
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primitivo

P2

rotação R
primitivo Pt

primitivo Pi

R)) \ &

Figura 3.9: Arvore CSG
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de síntese de imagem que rodar sobre o modelo CSG será lento, pois todas as operações da árvore precisam

ser avaliadas quando se aplica o algoz'itmo.
Muitos algoritmos para modelos CSG não funcionam se há transformações geométricas na árvore. A
solução para este problema é "pré-processar" a árvore CSG, convertendo-a numa árvore equivalente sem
as transformações. Um nó da árvoi'e que contém uma transformação geométrica T pode ser eliminado
aplicando a transformação 7' nas suas folhas descendentes. Para efetuar esta operação, sugerimos que se
percorra a árvore em pós-ordemou em pré-ordem, aplicando as transformações. Uma árvore CSG sem
as transformações geométricas é definida como:

<árvore CSG>::=

l

<primitivo>

1 <árvore' CSG><operação booleana><árvore CSG>

Existem modeladores B-rep que dão a.os usuários a impressão de estarem trabalhando com um modelo CSG, pois oferecem as mesmas operações de um modelados CSG (exemplo: noodles). Porém,
internamente, a cada operação booleana que efetua, está sendo calculado o modelo B-rep resultante. Os
algoritmos para efetuar as operações booleanas num modelo B-rep são bastante complexos e lentos (eles
têm complexidadesquadráticas). Em compensação, quase todos os algoritmos de síntese de imagem rodam mais rápidos num modelo B-rep do que num modelo CSG. Por fim, existem modeladores híbridos que
trabalham temporariamente com o modelo CSG e, somente quando o usuário tiver conseguido modelar
o sólido definitivo, o modelo B-rep correspondente é gerado.

3.3.4 Mlodelo CSG simplificado
Chamaremos de modelo CSG simplificado aquele modelo onde só se pode efetuar a operação de união
e as transformaçõesgeométricas. O algoritmo de rastleamento de raio trabalha normalmente com este
tipo de modelo.

3.4

Arestas e superfícies curvas

Para modelar arestas e superfícies curvas são necessárias técnicas diferentes daquelas expostas nas seções
anteriores. Nesta seção, descreveremosalgumas delas, mas muitas outras foram sugeridas e estão em uso
com graus de sucesso variados. Na liteiatula., têm epal'ecido constantemente novas idéias e técnicas nesta
área
Antes de descrever os métodos em detallle, convém ter em mente algumas idéias fundamentais a
respeito das equações que descrevem curvas ou superfícies. Existem dois tipos básicos de equações:
implícita e explícita (também chamada. de paiamétrica). Uma superfície implícita é descrita por uma

função
}'(aç,3/,z) = 0 e umasupeiíície
explícita.
é descritapor-F(u,w) = 1z(u,w),y(u,u'),z(u:w)l .Por
exemplo,uma circunferênciano plallo pode sel descrita implicitamentepela equaçãoz' + y' = r' ou
explicitamente

}'(t)

= 1 r cos(t),

r sela({) 1, 0 $1 { < 2r.

Observe

que a função

característica

vista na

seção3.3 é uma equaçãoimplícita. Uma super'fícieimplícita é chamada algébricase somentepolinõmios
são usados na sua equação e, caso contrai'io, é cllamada analítica.
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As vantagens das superfícies implícitas são

1. Facilidade de calcular a classificaçãodentro/fora utilizada nos algoritmos para CSG
2. Facilidade de calcular a intersecçãoraio/superfície utilizada no rastreamento de raio
As vantagens das superfícies explícitas são

1. Facilidade para gerar polígonosque aproMmam a superfície
2. A parametrização da superfícieé necessária para alguns tipos de mapeamento de textura
Para incluir neste trabalho, escolhemosduas técnicas para descrever as curvas paramétricas que julgamos serem práticas, simples de serem implementadas e eficientes. Outras técnicas podem ser encontradas

no livro IMathEleml.

3.4.1 B-spline com base não-recursiva
IMathEleml apresenta uma técnicapa.i'ageral'curva B-spline cuja base é uma função recursiva. Computacionalmente, ela não é prática pois exige um grande tempo de processamento para gerar a base
Explicaremos nesta subseção uma técnica apresentada em IConcBasj cuja base não é recursiva. Acreditamos que as curvas geradas pelos dois métodos sejam muito semelhantes. Convém notar que existem
ainda outras técnicas para gerar curvas usando a base B-spline. ]CalcNum, 91] é um exemplodisso.
A base de B-spline cúbico será para. nós funções da forma -L(z -- i), onde i é um número inteiro
(positivo

ou negativo)

e Z(a)

vale:

2< a

0

z(«)

(2

z(

r);/6

1$ z < 2

6#: + 3=;)/6

0$ a < l

a:)

a: < 0

Observe que a função L(z) é recursiva na. definição somente por uma questão de facilida.de de notação.
Essa recursão é facilmente eliminável na implementação e, mesmo que não a elimine, a função pode ser
avaliada rapidamente pelo computador.
Sejam dados n pontos de controle .P. , P2, ' ' ' , Pn . Então a curva paramétrica:

P({)

>: .êz,(t i),
í=l

2 < t < n -- l

é uma B-spline e essa curva passa próxin)o aos pontos P2, Pa, ' ' ' , Pn-i' Porém, nas extremidades (t < 2
ou t > n -- 1), a curva se afasta dos polltos P. e do Pn. Para. evitar esteinconveniente,repita três vezes
o mesmoponto inicial e final, isto é, faça.Pi = Pq = Pa e Pn-2 = Pn-l ' Pn e trace a curva acima. Ela
parte de Pa, passa próximo

aos pontos de controle

P4 , . . - , P..3

e chega ao P..2.

De fato, se algum ponto
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Figura 3.10: Função -Z)(z)

de controle repete-se três vezes seguidas então a. curva. B-spline passará por esse ponto (mas as derivadas
nesseponto não serão contínuas).
Pode-se imaginar que as funções -L({ -- á) sã.o "pesos" e que a curva B-spline é uma "média ponderada'
dos pontos de controle. O peso de um ponto de controle .r3 é máximo quando t = ie é zero quando
{ < { -- 2 ou i+ 2 < t. Uma consequênciaintei'essantedeste fato é que alterando um ponto de controlePi
a curva irá ser alterada

somente

no trecllo

{ -- 2 $ { $ { + 2. Esta característica

chama-se

controle

local

e tem importância prática pois quando o usuálio alterar um dos pontos de controle, o programa precisa
alterar somente um pequeno trecho da. curva. A curva B-spline é utilizada pela maioria dos programas
gráficos interativos.
Se é necessário obter uma curva B-spline fechada com pontos de controle P3, . . . , /)n.2 faça P2 : Pn-2'

Pt = P..3, P..t = P3 e f)n= Pa e tra.cea curvaacimapara2 < t $ n -- 2. CurvaB-splinenão

recursiva foi implementada pelo autor' e o I'esultado pode ser visto na figura 3.11.

3.4.2 Combinação parabólicas
A técnica de combinação parabólica foi sugel'ida pela. primeira vez por IOverhauser, 681. Uma curva suave
entre dois pontos de controle interiores é gerada. pela combinação linear de dois segmentos de parábolas.
A primeira parábola é definida pelos três primeiros pontos e os três últimos pontos definem a segunda
parábola.
Considere dados quatro pontos de controle P3, Pa,Ps ' P6' A parábola espacial P(r) que atravessa
P3, P4 e Ps é dada pela seguinte soma vetou'ial:

P(«)
Onde
SParabolic blending

Ê,+ ã(,)+ ü(,),

0<r<d

CAPÍTUL03. MODELAGEM GEOMÉTRICA

30

X

/

/

'--\

,.,r'

/

l

\

}

/

f
/

;

'\

\

/

/

/
\

t

/

i

X

X

/

t...'''

\

f

/

\

f

/

/

/

X
\

X

\

\:
?

Figura. 3.11: Curva B-spline não recursiva

}'(,)

-#(,)

Figura 3.12: Pa.rebola -F(r)
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3.4

3]

ARESTASESUPERFÍCIESCURVAS

r #(,): « «'«'.,(À - À)

1.Ü(«) '''' ('Z- ') "''"(P4 - J)
Ainda falta determinard, a e J. A expressãopara d é imediata:

= Z .t-cá«(.Ü,-Ü)
T P3 e J
Vamos definir a = (P4 -- Pa) o (Ps -- P3)/d. Ou seja, a é a distância entre

Então

.i = .Ü + " "e««(-Ü - -Ü)
a pode ser determinada considerando que l/(r) vale a seguinte expressão quando r = a:
Ü(«) = a « ('Z - ') «,'s"(À

- J) = 'Zã'Z-cÍ«(À,

j) "''"(À

- j)

S
obtemos:
Isolando,ct,

.- = .ZisÍ-cá«(.Ü,J)/('(a

- «))

Observe que na realidade existem infinitas parábolas que passam por três pontos não colineares. Nós
escolhemosaquela com a diretriz9 paralela à teta (P3, P5).
De modo análogo, a parábola espacial Q(s) que passa pelos pontos P4, Ps e Pe é:

ê(')
Onde:

.Ü(s) + P(')

0 $ ' 5; '

#(.) : ' «','..«(À
À)
P(;) = /3 ' (e -- ') «""r(P5

.K)

e = d s «ncãa(Põ, P4)

Ü

P4) (P6 - P4)) / e

À' = P4 + Z' "'"'o,(P6

- P4)

P = istancãa(Ps,J')/(Z,(e- b))
Com isso, estamos pi'eparados pal'a escrever a nossa função interpoladora que passa pelos pontos
P3, P4, Ps ' Ps:

B Entre P3 e É., desenhea curva }'(a {) com 0 $ t < 1.

. EntreÉ4eÉ5,desenhe
a curvaÕ({)=(1 --t) }'(a+{(d --a))+í Q(bt) para0$ í < 1.
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0(.)
Figura. 3.13: Combinação parabólica

e Entre Ps e Ps desenhea curva Q(Z)+ (e

b) Z) pala 0 $ Z $ 1

Quando houver mais de quatro pontos de controle, para cada intervalo deve-se criar uma combinação
de parábolas diferentes. Esta técnica. também tem controle local, isto é, a alteração de um ponto de
controle .Z:],só irá refietir no trecho .r].i a. /%+i da curva. A combinação parabólica foi implementada pelo
autor e o resultado pode ser visto na figura 3.14. Esta técnica falha se os pontos de controle mudam de
direção bruscamente, como pode se] observado no trecho final da curva.

3.4.3

Superfície dirigida:'

Vimos, nas duas subseções anteriores, algumas técnicas para criar curvas paramétricas no espaço.
Descreveremosagora duas técnicas que permitem obter superfícies paramétricas a partir das equações
das suas bordas. A primeira delas é a super'ííciedirigida.
ma que duas curvas das bordas em lados opostos do quadrado unitário do plano (u, t;) é conhecido,
digamos P(u, 0) e P(u, l) (veja a íigul'a 3.15). Estas curvas podem ser descritas pelos métodos de descrição

de curvasjá vistos (B-spline ou combinaçãoparabólica). Uma supera'ciedirigida pelas curvas -F(H,0) e
P(u, 1) é obtida pela interpolação linear entre essas duas curvas:
Q(«, «)

P(u, 0) (1

'

'

w) + P(«, 1) .«

duma parábola é definida da seguintemaneira: Dados um ponto F e uma rega d, pertencentesa um plano cr, F « d, a

palrábolaé o conjunto dos pontos de cr que estão a mesma distância de F e de d. Chamamos a Feia d de diretriz da parábola.
" Lofted

or ruled surface.

3.4
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Figura 3.14: Calva gela.da pela combinação parabólica

P( u, 0

Figui'a. 3.15: Superfície dirigida
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3.4.4

Superfície esticadaii

Se as quatro curvas das bordas }'(u, 0), }'(u, l), -É(0, w) e }'(l, to) são conhecidas então a seguinte e(luação
descreve a superfície esticada:

Q(«, «)

P(u, 0)(1 .«)+ }'(u, l).«+ -P(0, w)(l - w)+ -É(l, w)uP(o, o)(l «)(1 - .«) - p(o, i)(1 - «)«, - -P(l, o)w(i - «,)

P( 1, 1)-

Note que nas bordas, a superfície Q(u, to) coincide com as quatro curvas dadas

3.5

Modelo de partículas

Além dos modelostradicionais B-rep e CSG, outra.s técnicas menos conhecidas para representar objetos
3D foram desenvolvidas a partir da década de 80. A primeira delas que merece destaque é o modelo de
partículas.
INorton, 821representou superfícies fl'achaiscomo uma coleção de pontos no espaço. Mais de um
milhão de pontos iloram utilizados pai'a iepiesentar cada superfície. A imagem de uma superfície representada pelas partículas pode sei gerada, eln tempo linear no número de pontos, utilizando o algoritmo
z-bu#er. Este é um modelo interessante pala. I'epl'esentarsuperfícies muito complexas que não podem ser
aproximadas por polígonos.
IReeves, 831utilizou o modelo de pa.rtículas para representar fogos de artiÊ'cio e a explosão do planeta
do filme Star Trem/7; 7'Ae WrufÀ o/ /t'Aan. As partículas são criadas estocasticamente, movem no espaço
de acordo com as leis físicas e mudam de coi, de transparência e de tamanho no decorrer do tempo.
IBlinn, 821usou partículas para simular as nuvens e discutiu a função de reflexão para luz que incide
nas partículas. Esta técnica foi utilizada para.produzir as imagensdos anéis do Soturno. O modelode
partículas também pode ser utilizado pala. representar fumaças.

3.6 Fractais
Uma outra técnica para modelar objetos 3D são os fractais. Existem muitas técnicas diferentes para gerar
diferentesfractais. Os fractais são utilizados para descrever nuvens, montanhas, árvores, etc. Citaremos

aqui um métodosimplespara criar curvas e superfíciesfractais descrito em IFournier, 821. Esta técnica
é utilizada para criar montanhasartificiais.
Queremos criar uma função fractal entre os pontos {. e l2. Nestes pontos, a função vale ./:: e /2,
respectivamente. Veja a figura 3.16a. Adie o ponto t. = (tl + t2)/2 e gere uma variável randõmica l de
média zero e variância unitária. A altui'a da. função fractal no ponto Zm deverá valer /m = (/1 +/2)/2+/S,
onde s é uma constante. Gere recuisivamente a função fractal entre os pontos ti e t. e os pontos f. e
t2, utilizando uma constante s menor. Esta. técnica, escrita em Pascal, fica:

:'Tradução livre de linear coons surface. Coon ou racoon é animal carnívoro noturno americano, de famílizldo urso.

semelhanteao guaximim, com cauda longa e espessa. Também pode significar a pele desse animal

3.6.
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t.
a

Figura 3.16: Método pai'a gerar funçãoe superfíciefractal

Figura 3.17: Uma montanhafractal
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procedure fractal(t[,t2 , epsi]on,h ,esca]a :real. semente:integer);

var fl,f2,razão,std:real;

procedure subdivide(fl,tl,f2,t2,std:real)
var

tn,fn

: real ;

begin

)

if t2-tl>epsilon then bebi.n
tm : =(t l+t2)/2

;

fm :=(fl+f2)/2+std+gauss(semente

, tm) ;

std:=std+razao;
subdivi.de(fl,tl,

fm,tm, std) ;

subdivi.de(fm,tm,f2,t2,std);
end else output(fl,tl,f2,t2);

end;

begin
fl:

=gauss(semente,tl)#escala

;

f2 : =gauss(semente

,t2)

#escala

;

razão:=2

{

indica

a exponenci.acao

'

(-h);

'

std:=esca].a#razao;
subdi.vede(fl,tl,f2,t2,std)

}

end;

Uma superfície íractal pode ser gei'a.dade uma maneira semelhante. Dados quatro pontos .4, .B, C' e
-D, gere o ponto médio de cada aresta e some ui)i valor aleatório /s, como fizemos no procedimento /racha/
acima, gerando os pontos -E, -F, G e .#(veja a figura. 3.16b). Ache o ponto/, fazendo -f =(.Ó+j'+ã+.Ü)/4
e somando um valor Z s. O mesmo método é aplicado para cada um dos quatro quadrados menores
resultantes. Isto se repete até que a. resoluçãodesejada seja obtida.
O autor implementou este método e as imagens geradas pelo programa podem ser vistas na âgura 3.17.
As arestas escondidas foram eliminadas utilizando o algoritmo de horizonte flutuante.

3.7

Mlodelo de Bolltai2

O modelo de bolha foi introduzido poi IBlinn, 82j e tem sido utilizado com sucessoem várias aplicações

diferentes.No seu artigo, explica que o modelode bolha nasceuda necessidadede produzir imagens

de modelos moleculares que imitassem melhor a função densidade de elétrons do que a representação
tradicional através de esferas e cilindros. No modelo de bolha, um átomo se comporta como uma bolha
de líquido, que se pode aglutinar com ouvi'asbolha.s, formando modelos mais complexos. Este método
i2Blobby

modem.
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conseguegerar de um modo trivial superfíciesimplícitas de qualquer formato cuja imagem pode ser
ada através dos algoritmos de lançamento ou rastreamento de raio. Além disso, podemos aplicar
facilmente as operações união e diferença de conjuntos entre dois ou mais modelos de bolhas. Isto é
muito semelhante às facilidades oferecidas pelo modelo CSG. O modelo de bolha nada mais é do que a
soma e/ou subtração de funçõesimplícitas simples para formar funções mais complexas. A superfíciede
um modelo de bolha consiste de pontos no espaço onde essa função assume um valor 7'

Gula' A mecâ.nucaquântica representa os elétrons de um átomo como uma função densidade -#?3--+-#?
Esta função, para um átomo de hidrogênio,
1)(z,y,z)=

e'",

onde r=

v(z

é

-- al):+(g/--

yiy+(z--

ziy

e(zl,yl,zl)

é o centrodo

átomo.

Esta função será o modelo primitivo do modelo de bolha. Podemos representar uma coleção de átomos
somando-se os campos escaleres gerados pelos átomos individuais:

o(", y, ;) = }: z':'''' '
onde r{ é a distância de (z,y,z) ao centro do i-ésinio átomo. Uma superfície pode ser definida como
aqueles pontos onde esta função densidade é igual a um valor de disparo T

/'(#,y,:l

D(z,

y,z) - T = 0

Como veremos na seção l0.5, a intersecção de um raio com a superfície acima pode ser determinada
por um método numérico. Além da função densidade esférica, outras funções podem ser utilizadas como
os modelosprimitivos. IBlinn, 82j desci'eveeni especial as funçõesquádricas que podem gerar cilindros,
elipsóides, hiperbolóides, etc.

IMuraki, 91] descreveucomo se pode geral automaticamenteo modelode bolha que se ajusta a um
con.juntode pontos dados procurando n)inimizal a distância entre os pontos e a superfície. Esse artigo cita
INishimura, 851e IWyvil1, 861que implementarain o modelo de bolha utilizando uma função polinomial
por trechos no lugar da exponencial. Isto pode sei' uma alternativa interessante, pois aquela função vale
zero para todos os pontos cuja distância. a.o centro do átomo é maior do que uma certa distância. Com
isso. o teste de volume limitante tol'na-seuma. pal'te natural do modelo de bolha. Outra característica

interessanteé que o grau de polinâmionão aumenta com as operaçõesde soma e de subtração. As
técnicas para calcular a intersecção raio/bollla. e o vedor normal serão descritas na seção l0.5.

38

CAPÍTUL03. MODELAGEM GEOMÉTRICA

Capítulo

4

Tlransformações Geométricas
Uma ferramenta muito importante que auxilia a. resolução do problema de síntese de imagem são as
transformações geométricas. Elas permitem efetuar rotação, translação, reflexão, mudança de escala e
transformação em perspectiva. Como veremos, essas transformações nada mais são do que multiplicações
de matrizes. A teoria sobre as transfolnlações geométricas encontra-se dispersa por vários livros e artigos.
São eles IMathEleml, jlntrRayl, IProgPrincl e ISutherland, 741. Procuramos reunir essas informações num

todo organizado.

4.1

Coordenadas Homogêneas

Na computaçãográfica, costuma-serepresentar um ponto de #Z3como uma sequênciade quatro números
em ponto flutuante:

P:(&,&,&,ü)
Esta maneira de representar os pontos do espaço chama-se representação em coordenadas homogéneas.
Como veremos,ela tem uma série de vantagensenl relação à representaçãousual de um ponto como uma
tripla ordenada. Generalizando o conceito,
Definição

4.1

.4 representação

de ?l/?z uetor conto n componentes

chamada de representação na coordenada

num ueíor com n + l componentes

homogénea.

O ponto -F = (Pr, Pg, Pz, Pu) representa o ponto do espaço com as coordenadas

.#,#,Ê,
Se Pw

1, dizemos que a iepresentaçã.o está normalizada
39
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Figura

Dois sistemas de coordenadas

4.2 Sistema de Coordenadas, vetou-posiçãoe vetou-direção
Para resolver o problema de síntese de imagem, é conveniente descrever os objetos num sistema diferente
daquele utilizado pelo usuário. Pala isso, primeiro iremos í\ormalizaro conceito de sistema de coordenadas
que é bastante semelhante ao da base ortonoimal. Uma base ortonormal de m' consiste de ll vetores
unitários ortogonais dois a dois. Para. que esta base torne-se um sistema de coordenadas. é necessário
acrescentar-lheum ponto de .m" que indique o centro do sistema. Assim, podemos deânir um sistema de
coordenadas como:

Deânição 4.2 t/m s stema de coordenadas do espaço #?" consísfe de uma sequência de n uefores
le comprimento unitário, ortogonais dois n (tais, e de u.m ponto de R" que chamaremos de centro do
sistema.

Exemplo 4.1 -E = IC = (--1,0); Ê = (0, --1); c. = (7,5)j depõe o sistema de coordenadasde .R: da
ligara 4.i.

Observação 4.1 0 sísíema de coorde«idas canónico de -R' é C' = IZ = (1,0), g = (0, 1), ê = (0,0)l.
mesmo

m?d?,

o. sistema

(o,o,i),õ=(o,o,o)l.

de coordenadas

canónico

de a;

é C

=

lã' =

'

(1,0,0),

'

''

F =

(0, 1,0),

'''''

z' =

Observação 4.2 t/tí/ízaremos a Ralação -P = (Pr, Pv, P:)E para indicar gue as coordenadas do ponto P
!suão no sistema E. Omitirentos o índice (iua.ndol)elocolttelto ficar claro o sisteTnautilizado ou quando
se utilizar o sistetna canónica

4.2.

4]

SISTEMA DE COORDENADAS, VETOR-POSIÇÃO E VETOR-DIREÇÂO
-F = (i, i). = (6, 4)

#=

(1,1). = (-1,-1)

Figura 4.2: Ponto e vetar
Assim, o ponto -F = (3,2) no sistema canónico pode ser escrito como }' = (4,3)r no sistema .E do
exemplo 4.1 (figura 4.1).

Os leitores devem ter reparado que a.olongo deste trabalho temos utilizado notações diferentes para
indicar um ponto (sinónimo de vedor-posição) e um vetou'(vedor-direção). Para denotar um vedor-posição,
temos colocadoum ponto acima da leria. enquanto que para denotar um vedor-direção,temos utilizado

uma fecha, pois quando trabalhamosnum sistema de coordenadas,há necessidadede distinguir esses
dois conceitos. Suponha dados:

e Um sistema de coordenadas .E
8 Um ponto

P = (PI,

,a).

P2,

.#?'.

a notação

Porém,

Exemplo

}'

=

(PI,P2,

com a notação
4.2

Sda .E = IC

, (=, õ.l de R"

, t;-)E

. Um «tor # = («-,«,,
Com

[d,4,

. ' - , Pn)E

F =(ui,u2,.
= (--1,0);

queremos

. .,u,,)r

indicar

queremos

a posição

+ Pae2

indicam o vetor uiÕ+u2d

© = (0, --1); d. = (7,5)l.

lz'. +lÜ+c'. de n', ozz sda, a posição (6,4). .4 rzolação f
d. .m', « sd«, . "to, (-1, -1) r«d« « .Pa"-« 4.eJ.

PiÕ

=

4 notação

+

+

+ Pne-n + ê. de
+ U.e-n de m"

}' = (1, 1)E indica a posição

(1, 1)E, por sua uez, indica o uetor lz-e +lÜ

Em coordenadas homogéneas normaliza.da.s, escrevemos umr vetou-posição -F = (&, PP, -P:) como

(Pz,Pv,P,, 1) e um vetou-direçãoF = (t;., t;v,u;) como (u., uv,u,,0). Como se pode observar, uma das
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P : [1,2,0, 1]

8=

li,i,ol

Q : pa - [2,3,o, l]
Figura. 4.3: Translação

vantagensde se trabalhar com as coordenadashomogéneasé que tanto o vetor-posição quanto o vedor
direção podem ser representados utilizando uma única notação.

4.3 T'ranslação
Deânição 4.3 Vamos c/mamarde trens/anão lza (/íreção u' a operação gazesorna, para cada poria do
objeto, o uetor 8.
Para fazer

uma translação

do ponto

plicação matricial C2= P Zb, onde

}' -

(Pr,Pv,Pz,Pw)

0

na direção

# = (u,,u,,u;),

faça a multa

0

1 0

c) l
Dy

'0.z

E Q será o ponto -P transladado na. diieçã.odo vedor 8. Veja a figura 4.3
Observação 4.3 /Vão uti/ázando a represerztaç(io/z077zogénea,
é ímpossz'ueZ
ac/zar uma matriz T3x3 qtze
Iranslade

qualquer ponto de IRa muTIla direçã.o {í.

4.4. RO:RAÇÃO
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Observação 4.4 Se o ponto P estada 7z07nza/azado
antes de e/Biliar a trens/ação, Q - P Tu-também
estará normalizado. Como veremos, esta propriedade é válida para todas as transformações geométricas
que apresentamos neste capzluZo. t/ma consequência disto é que, na prática, nâo é necessário armazelzar
a coordenada ?o no computador, uma uez qzle e]a será sempre ].
Observação 4.5 Se queremosaplacara trens/anãosobre zzmobleto made/adopor l?-rep, comojó pinos
rLa seçâo 3.2, basta aplicar a translação sobre todos os vértices desse objeto. Para isso, escreva as
coordenadade todosos n vértices desse objeto numa matriz M.x4 e ejetue a multiplicação matricial com
a matriz de translação Tf. Veja a jigl ra 4.4. O mesmo vale para as outras transformações geométricas
que iremos descrevendo daqui para Q .frente.
Observação 4.6 Se nós mulíipZícarnzosum uetor-dÍreção pela matriz de trens/açâo, o uetor permanece
inalterado. Isto é coerentecom o conceito de uetor-direção, pois não faz sentido transladar um uetordireção.

4.4 Rotação
Seja P um ponto representadoem coordenadashomogêneas. Para rotacioná-lo em torno do eixo de
coordenadas í de a radianos, multiplique-o pela mail'iz Rf,.:
l
0

0
0

0 0

c s

Onde,

c = cos(a)

si«(a)

e s

0 0

Para rotacionar em torno dos eixosÍe

de o- sadia.nos, utilize as matrizes RÍ.. e R2-.., respectivamente

0

S

C

S

0

l
0
0

0

S

C

C

0

0

0
l

0

0

0

0

O sentido da rotação obedece à regia da mão direita (veja as figuras 4.5 e 4.6). Também aqui valem
as observações4.4 e 4.5. Tanto o vetar-posiçã.ocomo o vedor-direçãopodem sofrer uma rotação

4.5

Mudança de Escala

Os termos do diagonal principal da matriz de transformação produzem a mudança de escala. Se multiplicarmos um ponto P = (Pr,Pv,P2, Pw) pela matriz E.,ó,. abaixo, a coordenada Pr será multiplicada
por a) Pv por b e P2 por c
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2

2
0
0
2

0 0 l
2 0 l
2 0 l
0 0 l

0 2 l
2 2 l

2
0 2 2 l
0
0 2 l

ooo
l o o

o l

o

ool

Figul'a. 4.4: Ti'anulação de um objeto
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sentido da rotação

direção do eixo ÉÍ

Figura 4.5: Regra da mão direita

[i,o,o,i]
a = 60'

c = cos(a) =

1/2 s = sin(a)

i'ií il
F' Rí.. = it/2, vã/2,0, 1]
Figura 4.6: Rotação
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7

P

l,l)
g

ê = (1, i, -i)

= .É &

a

Figura. 4.7: Reflexão

]-'a.b.c

a.

0

0

b

0
0

D

0

!i]

Por exemplo, se multiplicarmos todos os pontos de um objeto por E2,2,2,esse objeto será ampliado
duas vezes. Na mudança de escala talnbénl valem as observações4.4 e 4.5. A mudança de escala é
aplicável tanto para o vedor-posição como para. o vetou-direção.

4.6 Reãexão
Se
queremosrefletir um objeto sobreos planos = = 0, y = 0 ou z = 0, utilizamos as seguintesmatrizes
dn t,,..{n...,,;..
'"3wv-

a

l

l
()

0
0

4

0
0

0

a

1 0

0 1
0 0
0 0

Veja a figura 4.7. A reflexãoé ap]icáve] tanto ao vedor-direçãocomo ao vetor-posição

4.7. COMPOSIÇÃO DE TRANSFORMA ÇÕES
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Composição de 'l)ansforinações

Será possível armazenar uma sequência de transformações numa única matriz 4 x 4? A resposta é sim e
vejamos por quê. Sejam TI , Ta, ' ' -, Tn matrizes 4 x 4 que representam as transformações geométricas. Se
queremos aplicar as transformações Tt, T2, ' ' -, Tn sobre um ponto P, na ordem dada, devemos calcular o

seguinteproduto matricial, da esquerdapara a direita:

P7'lT2T3'''Tn
Porém, como a mu]tip]icação matricial possui a propriedade associativa, a expressão acima pode ser
reescrita como:

/:'(TI TaTa ' ' ' Tn)
Ora, TI T2 Ta ' ' Tn é uma matriz 4 x 4 e pode ser armazenada, no computador, numa única matriz
de números em ponto flutuante 4 x 4.
Exemplo 4.3 Se queremos rofacÍonar unz obesa de 60' em forno da teta que passa pe/os pontos (1, 1, 0)
e (1, 1, 1), a matriz de trens/07'maçãoé dada pe/a ezpressáo T.i,-i,o -Rz',eo'Ti,i.o.
Observação

4.7

Sqa T uma ímans/ornzaç(io geon&e'lríca composta de apenas trens/armações

uásfas rzesfe

;Qpítutot OI seja, translação, rotação, ntudaltça de escala e reflexão. Seja P um ponto representado
:m coordenadas homogéneas normalizadas. Então P T também estará normalizada. Se aplicamos Q
.ransformação T Q um uetor-direção, o resultado ser(í unl outro vetar-direção.

4.8

'l.Yansformações

Geométricas

eni

2D

As transformações geométricas no plano são muito semelhantes àquelas no espaço. Primeiro, nós devemos
escrever um ponto em -m' em coordenada.s homogêlteasnormalizadas, ou seja, acrescentando-lhe o número
l na terceira coordenada.
Exemplo
)

4.4

.Escrevendo

o pozzío (2, 3) no sísle17za de coorderzadas homogéneas

Translação
A matriz de translação na direção F é

marina/iradas,

oZ)temos
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Rotação
A matriz de rotação no sentido anta-horáriode a radianos é

sin(a)

Z.=1--s col

Onde,c=cos(a)ea

Mudança de escala
A matriz de mudança de escala é

reâexão
A matriz de reíiexão sobre a reta x=0 (eixo de coordeltadas Í) é

R,
A matriz de reflexãosobre a reta y=0 (eixo de coordenadas f) é

R,
Observação

4.8

.4ssám

c071zo /oá t;Ísio

rla seçâo

#.7,

no plano

tambénz

é posszbe/

compor

as trens

/armações e armazenar o rega/lado nzz71za
lírica ?7zatríz3 x 3.
Observação

4.9

-4 obseroaçâo

#.4

{arJzbéz7z vale

rzo plano,

ou siga,

as transformações

ponto normalizado a um outro ponto normalizado.

4.9

'lYansformaçãoGeométrica da Equação do Plano

Como se sabe, um plano E pode ser representado pela equação
ü#

+

by

+

c;

+

d =

0

acama

/eram

um
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P

4

Figura 4.8: Translação de sistema de coordenadas

Onde (a, b, c) é um vedor normal ao plano E unitário e d é a distância do plano -L à origem do sistema
de coordenadas(0,0, 0). Logo, um plano Z pode sei' representadocomo uma quádruplo, assim como
um vetor-posiçãoou um vedor-direção. O que devemosfazer se queremos aplicar uma transformação
geométricaT na equação do plano? Primeil'o, calcule (T'iy, a transposta da matriz inversa de 7'.
Depois calcule:
r/

.

r

/'/r--

l \t

Isto fará com que obtenhamos o plano L' que é o plano -L após sofrer a transformação geométricaT.
jlntrRayl afirma que a maneira correta de se aplicar uma transfoJ'maçãogeométrica num vetor-normal a
uma superfícieé trata-lo como um plano tangente. Não é correio trata-lo como um vetar-direção.

4.10

[h'ansformaçõesGeométricas de Sistemas de Coordenadas

Translação de sistema de coordenadas
Transladar um sistema de coordenadas na direção do vedor 0' equivale a transladar todos os pontos do
ambiente na direção do vetou --F. Isto vale tanto em 2D como em 3D.
Exemplo

.{'t.m.

-B

4.5 , Mega a./igzzra 4.8.

-

(0,2).. O",(1,3)-

]Vo sísfe17za -B, o gonzo +' fínàa coordenadas

.

(1, 3)B.

Vamos frans/arfar

# = (1, 1), oZ'!e«d. í Z.«.a C'. No .{sZe«.a C', ~. plit. É' 'em «.Me«a.í«
#=(0,2), cona,m«do . q«../b{ a$«,-d. ac{«.a.
'
"'

dí«ção do «f«

o

''"'

Rotação de sistema de coordenadas
er uma rotação.de sistema de coordenadas de a radianos equivale a rotacionar todos os pontos do
ambiente de --a radianos. Isto vale tanto eln 2D como em 3D.

CAPÍTUL04
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Reflexão de sistema de coordenadas
Se queremos efetuar uma reüexão de sistema de coordenadas, efetue essa mesma reflexão em todos os
pontos do ambiente.

Mudança de escala de sistema de coordenadas
Multiplicar o sistema por Ea,b,cequivalea multiplicar todos os pontos do ambiente por .E},+.!

Resumo
Resumindo, aplicar uma transformação geométrica T no sistema de coordenadas equivale a aplicar a
transformação geométrica 7'': nos objetos.

4.11

Sistemas de Coordenadas O, E, U e S

Existem quatro sistemas de coordenadas especiais que auxiliam a resolução do problema de síntese de
imagem. São eles:
e Do objeto (O): é um sistema de coordenadas de -R:
e Do observador (-E): é um sistema. de coordenadas de #?:

e Da tela em ponto flutuante (t/): é uin sistema de coordenadas de Z?2 ou de #?3 e daremos respec'
vivamente os nomes P2 ou Ua
8 Da tela inteira (S): é um sistema de coordenadas de -6r'
Um dgoritmo de síntese de imagem tem como entrada os objetos descritos no sistema O. Este sistema
de coordenadas é tridimensional e as coordenadas são reais, ou seja, é um sistema de coordenadas de .#Z
A imagem gerada por um algoritmo de síntese de imagem, por sua vez, é uma matriz de números inteiros
é um sistema de coordenadas bidimensional onde as coordenadas são números inteiros, pois os índices de

uma matriz são sempre inteiros. Nesta seção. é exposta a sequênciade transformaçõesnecessáriaspara
converter um objeto do sistema do objeto para o sistema da tela. Iremos converter primeiro do sistema
O para o sistema E, depois de -E para U e, pot fim, de U para S
Definição 4.4 0 sistema de coordenadas07zdeo ambáeízte
/oí descrito é chamado sistema de coorde

nad« do objet.(O = 1<,Ü,=,Ó.l).

Definição 4.5 0 sistema de coordenadaso zde a imagem gerada é descrita é chamado sistema

co.,den.d- da t'la(S = IC,6,ó,l).

de

4.]] SISTEMAS DE COORDENADAS

O, E, U E S

objeto
objeto

Problema original

z-o

Após executaro item (1) da página 52

Figura 4.9: Sistema de coordenadas do objeto e do observador

Figura 4.10: Coordenada esféricas
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4.11.1 Do sistema O para -E ('n'ansformaçãode Visão)
Quando os objetos estão descritos no sistema do objeto, é necessário informar a posição do observador
(-É) e a direção de visão (F) ao algoritmo de síntese de imagem para que se possa calcular a imagem
visível ao observador. Como veremos, as informações E e F não serão mais necessárias no sistema -E.

Definição4.6 0 sistema de coordenadasdo obse7'Dador
(-EF [z'.,Ü,<,d.]) é.o sistemaondeo
centro ê. coincide com o olho do observador l.É) e a direção de visão P coincide com o eito ã. Além disso,
o eira d. $ca "para

cima"

do observador

e o eixo :Ê $ca "à direita"

do observador

(veja a figura 4.0)

Observação 4.10 0 sistema E tens orientação contrária ao sistema O, isto é, no sistema -E não urze
a regra da mão direita

mas Q regra da mão esquerda

para eletuar

as rotações

e o produto

uetoT«ial.

Para converter um ponto P representado no sistema O para o sistema -E, aplique as seguintes
operaçoes:

(1) O problema torna-se mais fácil de se resolver se o observador estiver olhando para:o ponto-.0, 0, 0)opera isso, pegue um ponto qualquer pata. onde observador está olhando, por exemplo: Á = -E+ .F. Agora,
vamos transladar o ponto -E e todos os pontos do ambiente na direção # = c. -- ..4. Ou seja, faça:

(la) E := -ETa;
(lb)

Para todo ponto /' C ambiente faça P ::

P Ta;

Evidentemente, os pontos devem estai' em coordenadas homogêneas (de preferência normalizadas)
para poder aplicar a translação. Com isso, achamos um problema equivalenteao problema original onde
não há mais necessidade de considerar /', pois o observador sempre estará olhando para o ponto (0, 0, 0)o
Veja a figura 4.9.
(2)

Converta

É = (E,,E,,.E;)o

pal'a 's comi'denadas esféricas (p,0,#')o

(3)

Multiplique todos os pontos P do ambiente pela matriz M

(figura 4.10):

.É necessário

tomar certos cuidados quando se impleinenta.esta conversão, pois é fácil resultar uma divisão por zero
para valores especiais de E.

'st

--cpc! 'spct

0l

c! --cps' 'sps' ?
U

o

sp

o

l

--cp u l

p lJ

Onde,s.=sin(0), c.ecos(0), s,=sin(é)ec,

Depois desta multiplicação, todos os pontos do ambiente estarão no sistema E

cos(@)

4.]] SISTEMAS DE COORDENADAS O, E, U E S
Observação

4.11

.4 matriz

.A/ é resta/Zrldo da composição

53
das seguintes

franls/armações

geométMcas

:lementares: M = R:,!.o R:..ç.. F. TC..É. Fica mais fácil de imaginarmos estas transformações se
pensamos que quem está sofrendo as transformações é o sistema de cooT'danadas(em uez de imaginar que
são os Quietosque sofrem as transformações). Assim, primeiro rotacionamos o sistema de coonlenados
e"'

t''-

d.

.{«

z' d'

--(}

-- 0)

«digno..

Dep.í.

eito = de --(.+ -- T) radianos e assim por diante
Observação

4.12

Podermos economizar

«í«í-"«.«

.

s{.fe«.a

de c«,d.-d"

o zú17zero de mu/iipZácações matriciais

'«.

t«-

e/etuando primeiro

.tens (la) e (2). Depois, multiplique lodos os pontos P do ambiente pela matriz T.M.

d.

os

4.11.2 Do sistema E para S (Tt'ansformaçãoe Projeção em Perspectiva)
Após executar as operaçõesindicadas na subseçã.o4.11.1, os objetos estão no sistema .E.
Definição 4.7 Se s mp/esmenZeíg7z07'ar77zos
as coar(penadasz. de lodos os porzios Í$cando, porfanfo, só
=om as coordenadasz. e y.) teremos u projeção ortogonal dos objetos no plano z. = 0.
Dois objetos de mesmo tamanho terão tamanhos iguais na projeção ortogonal, quer o objeto esteja
próximo do observador quer o objeto esteja.longe do observador. Isto não ocorre na realidade, pois
sabemosque, dados dois objetos .4 e Z? de mesmo tamanho, sendo que o objeto ,4 está mais próximo
ao observador que o objeto .B, para o obseivadol' parecerá que o objeto ,4 é maior do que o objeto .B.
Para simular este efeito, devemos fazei' ou uma. transformação ou uma projeção em perspectiva. Os dois
termos não são sinónimos, pois:
l)efinição

4.8 .1üzer urna projeção

,euündo em consideração

em perspectiva

o efeito perspectiva..

é projetar os oZÜefosdo ambáeníe no plano z.

0,

Definição 4.9 r'azar uma trama/armação em pe7'spectitiaé dc/armaros otgeíosde taZJorna gue,
;e fizermos umQ projeção oüogonal dos objetos deformados no plano Ze -- ç), tenhamos a proJeção dos
objetos em perspectiva.

Projeção em Perspectiva
Para efetuar a projeção em perspectiva,va.mosimaginei que existe uma tela imagináriaà frente do
observador (vda a figura 4.11). Vamos chamei' a distância entre o observador e a. tela imaginária de d.
Na âgura 4.11, projetando o ponto }' = (P=, Pv, Pz ). na tela imaginária obtemos o ponto Q = ((2,, (2,).
com as coordenadasC2, = dP=/P2 e Q, = (/Pv/Pz. Com isso, obtivemosa transformaçãodo sistema.E
para o sistemaU:
Definição 4.10 0 sistema de co07'denadíls
onde se descrer;eos oZ)/elosapós e/etuar a proyeçãaem perspecfíua r'ou a trens/ornzaçâo em perspecZáuaJc/zallza-sesistema de co07'penadas da tela em ponto

8utuante ÍU).
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Figura 4.11: Projeção em perspectiva
Existem, na verdade, dois sistemas de cool'denadas da. tela em ponto flutuante diferentes entre si. Um
é bidimensional e resulta da aplicação de plojeção em perspectiva (U'). Outro é tridimensional e resulta
da aplicação de transformação em perspectiva (P;).

Transformação em Perspectiva
Também é possível efetuar uma tra.nsfoinlação em perspectiva. As características essenciais desta
transformação são:

1. As coordenadasQ, e Q, são obtidas como na projeçãoem perspectiva, ou seja, C2, = dP=/P. e

Q.= üp,ip,.

2. Devemoscalcular a "profundidade em perspectiva" para cada ponto de modo que uma rega continue
sendo uma rega, um plano continue sendo um plano após aplicar a transformação em perspectiva.
Também devemos preservar a ordenaçã.oem profundidade, isto é, a ordem das coordenadas z no
sistema E deve ser mantida no sistema.Z./. Esta ordem será usada pelos algoritmos de síntese

de imagempara decidirquais são os objetos escondidos. Tudo isso pode ser satisfeitofazendo

Q,- alp,.

A matriz que efetua a transíormax;ãoein perspectiva é

l

P

0
0
0

0

0

l

0

0

0

0

l

l/d

0

4.]] SISTEMAS DE COORDENADAS O, E, U E S

Figura. 4.12: Sistema S

Esta matriz não leva um ponto normalizado em outro normalizado, de modo que é necessárioaplicar
explicitamente a operação de normalização após efetuar a multiplicação.

4.11.3

Do sistema U para S

Após efetuar a projeção ou a transformaçã.oem pel'spectiva, os pontos estão no sistema U, mas ainda
não estão prontos para serem colocadosna tela do computador, por vários motivos. Primeiro porque
na tela do computador não existem pontos com coordenadas fracionárias. Segundo porque um pixel da
tela pode ser retangular, em vez de ser quadrado. Terceiro porque normalmenteo ponto (0,0) da tela
está no canto superior esquerdo, em vez de estar localizado no centro da tela. Quarto porque a tela
do computador pode ter mais ou menos pixels, tanto no sentido horizontal como no sentido vertical.
Portanto, é necessário corrigir estas distorções para chegar ao sistema de coordenadas da tela inteira.
Vamos chamar de Ã/azü.a; a maior coordena.daz no sistema U de toda a imagem a ser mostrada.
modo

análogo,

definimos

-MazU.g/,

.4cfí7iU.z e -A4{nt/.g/.

Chamemos

de .4sp.a

e .4sp.3/ a largura

e

a altura de um pixel, respectivamente..4sp.z e .4sp.Z/podemser medidosem qualquerunidadede

comprimento, pois na realidade, só nos intel'esssaa I'azão entre elas: .4sp.z/.4sp.y. Sejam Maa;D.z e
.A/az-D.yrespectivamentelargura da tela menosum e altura da tela menosuin. Então, o seguintetrecho
de programa em Pascal converteum ponto Pu para. o sistema de coordenadasinteiras da tela .P,. Ps # e
Ps.g/ devem pertencer ao intervalo ]O . . ..A4azD.z] e ]O . . ..Maa;D.g/], respectivamente.
Normalmente queremos que a imagem ocupe toda a tela (se queremos que a imagem ocupe somente
uma parte da tela basta redimensionarmos .Afaz.D). lulas na maior parte das vezes não será possível fazer
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tela

imagem

imagem

GrudaY=true

GrudaY=false

Figura 4.13: Variável GrudaY

com que a imagem ocupe toda a tela porque o formato da. imagem será diferente do formato da tela. Por
exemplo, se a imagem é quadrada e a tela retangular, será impossível fazer com que a imagem ocupe toda
a tela sem distorcê-lo. Neste caso, falemos com que a imagem seja ampliada o máximo até que, ampliando
mais, partes da imagem fiquem fora da tela. Se a parte superior (ou inferior) da imagem começa a sair
fora da tela antes das partes laterais entã.oindica.remoseste fato atribuindo TRU-E à variável Gruday
e a imagem final terá bordas superior e infel'iorgrudadas na. tela. Caso contrário, atribuiremos -F.A.LS.E
ao Gruday e as bordas laterais da imagemestaçãogrudadas na tela. O seguintetrecho de programa
Pascal calcula GTHday
if(MaxU.y-Menu.y)/(MaxU.x-MI.nU.x)

>(Asp-y'KMaxD.y)/(Asp

then GrudaY:=true else GrudaY:=false;

x#'MaxD.x)

Agora, vamos calcular o favor de inultiplicaçã.o /at

if GrudaYthen fat

else fat

:MaxD. y/(Âsp
:MaxD.x/(Asp

. x'k(MaxU . y-Menu . y) )
.y'k(MaxU .x-Menu .x)) ;

E o cálculo de Z)esZoc que indica a.trallsla.çã.onecessária

if GrudaYthen begin Desloc.y:=0;
Desloc

. x : =(MaxD . x-(f

at+Asp

. y#(MaxU . x-Menu.

x)))/2

;

.y)))/2

;

end else bebi.n Desloc.x:=O;
Desloc

end;

.y :=(MaxD

.y-(f

at 'KAsp.XH'(MaxU.y-Menu

Tudo o que fizemosacima pode sei'calculadouma única vez no começodo programa. Temos agora

todas as informações necessárias para conversei' cada ponto Pu , para o sistema de coordenadas S. Basta
fazermos:

4.1] SISTEMAS DE COORDENADAS O, E, U E S
Ps.x:

=Desloc

.x+fat+Asp.y'p(Pu

Ps . y :=MaxD .y-(Desloc.

y+fat+Asp

.x-Mina.x)
. x4'(Pu.

;
y-Menu.y)

)
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Capítulo 5

Algoritmos Básicos
5.1

Algoritmos para desenhar reta

Provavelmente, o algoritmo mais básico da Computação Gráfica é aquele que traça um segmento de rega
entre dois pontos dados. Praticamente todos os pacotes gráficos e compiladores incluem uma rotina para
esta finalidade na sua biblioteca. Assim sendo, poderíamos pensar que não há necessidadede conhecer
estes algoritmos, pois bastaria usar aqueles foi necidos pelos compiladores. Isto é falso, pois existem muitos
algoritmos cujo funcionamento está basea.do naqueles algoritmos. Por exemplo, é necessário entender os
algoritmos para desenhar Feia para podem'compreender os algoritmos de preenchimento de polígono. E a
compreensão destes é, por sua vez, necessária. na implementação de muitos algoritmos de eliminação de
supera'cães escondidas.

Definição 5.1 0 probZernade traçar Feia consísZe e17z,dados dois gonzos com as coordenadasinteiras
sistema de coordenadas da teta), determil\ai' os pontos da teta que devem ser acesas para que pareça,
visualmente, ter um segmento de Teta entre os cloásportos.
Observe que "parecer visivelmente ter um segmento de reta" é algo muito vago. Veja a figura 5.1. Lá
vemos dois desenhos diferentes para a mesma. teta entre os pontos Pi = (0,0) e P2 ='(5,3). A maioria

dos pacotesgráficos traçam as regasdo tipo A. Turbo Graphix Toolbox (versão 4.0), porém, traça retas
do tipo B. Um algoritmo muito semelhanteao tipo A é utilizado no algoritmo de z-bu#er e um algoritmo
que traça retas tipo B é utilizado para acelera.i'a velocidade dos rastreadores de raio. Veremos primeiro
uma série de algoritmos tipo A e depois desci'everemosum algoritmo tipo B.

5.1.1 DDAt
O algoritmoDDA, que traça regastipo A, pode sei'escrita como
l Digital Differentia] Analyzer
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Tipo B

Tipo A
&

0
0 0 Q
0 0
0

P.

0 0

0 0
&

&

Figura. 5.1: Tratamento de reta

Procedure

retrAI(xl

,yl

,x2,y2,c:

integer)

;

var len,i:integer; dx,dy,x,y:real;
begin

len:=maximo(

abs(x2-xl)

, abs(y2-yl)

);

dx:=(x2-xl)/len; dy:=(y2-yl)/len; x::xl
for

i.:=O

to

len do begin

y:=yl;

{+)

ponto( round(x), round(y), c); x:=x+dx; y:=y+dy;

end;
end;

Observe que este algoritmo é extreinanlente simples. h'lesmo assim, ele consegue traçar segmentos de
regaem qualquer direção. Nesse algoritmo, len.indica o número de pontos da tela que devemser acesas,
da;indica quanto se deve andar na direçã.o= a. cada itelaçã.oe dy indica quanto se deve andar na direção
g/. Repare que dz e dy são números reais no intervalo j--l . . . ll e sempre pelo menos uma das duas tem o
valor um. A cada iteração, somamos dz na. variável z e dy na variável y e o ponto mais próximo ao (z, y)
é aceso. O defeito deste algoritmo é recorrer ao uso de variáveis reais. As operações em ponto flutuante
são normalmente muito mais lentas que as opera.çõesinteiras. Nas próximas subseções, veremos como
eliminar as operações em ponto flutuante

5.1.2 Eliminando o arredondamento de DDA
O primeiro passo para eliminar as operações em ponto Hutuante é eliminar a operação de arredondamento
E isto pode ser conseguidointroduzindo o conceito de erro:

5.] ALGORITMOS PARA DESENHAR NETA
Procedure

rotaA2(xl,yl

,x2,y2,c:

integer)

;

var i.,x,y,len:integer; dx,dy,errx,erry:real;
bebi.n

len:=maximo( abs(x2-xl), abs(y2-yl));

dx:=(x2-xl)/len; dy:=(y2-yl)/len; x:=xl; y:=yl;
for i:=0 to len do bebi.n{+}
ponto(x, y, c); errx:=errx+dx; erry:=erry+dy;
if abs(errx)>=0.5 then bebi.n
x:=x+sinal(dx)

end;

; errx:=errx-sinal(dx)

;

if abs(erry)>=0.5 then bebi.n
y:=y+si.na].(dy)

end;
end;
end;

; erry:=erry-sinal(dy)

;

A função sánaZ(z) devolve -l se z é negativo, 0 se 3 é nulo e +l se z é positivo. No ponto marcado com
o asterisco, Erra equivale ao a;-- rotina(a;) do procedimento fetal. Do mesmo modo, .Erra e 3/-- roKnd(g/)

são equivalentesnos dois procedimentos. Em outras palavras, erra (erra/) do procedimento refa2 indica
o erro que se comete arredondando z (y) pala round(z) (roand(y)) no procedimento fetal. Portanto. a
variável er7'z (erra) precisa ser ajustada toda. vez que ela ultrapassar 0.5 em valor absoluto, pois o maior
erro que se pode cometer no arredondamentoé ü0.5.

5.1.3

Eliminando as variáveis reais de DDA

As variáveis reais podem ser eliminadas multiplicando erra;, erra e todas as demais constantes e variáveis
associadas com o erro por 2 /en. Com isso, o algoritmo DDA torna-se:

procedure retaA3(xl,yl ,x2,y2,c: i.nteger)

var i,x,y,dx,dy ,len,errx,erry:integer;

begin

dx:=x2-xl; dy:=y2-yl; len:=maxi.mo(abs(dx),abs(dy));
errx:=O; erry:=O; x:=xl; y:=yl;
for i:=O to len do begin
ponto(x,y,c) ; errx :=errx+21'dx; erry :=erry+2'Kdy;
if abs(errx)>=len then begin
x:=x+si.nal(dx) ; errx:=errx-si.nal(dx)+2+len;
end;

if abs(erry)>=len then begin
y:=y+sinal(dy); erry:ferry-si.na](dy)+2+].en;
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end;
end;
end;

Observe que, para acelerar o processamento, as expressões 2 x dz, 2 x dZ/, sina/(da;), sina/(d3/),
sinal(dz) x 2 x Zen e sinal(d3/) x 2 x Zenpodem ser avaliadas uma única vez fora do laço e armazenadas
em variáveis. Com isto, dentro do laço efetuamos somente 6 somas, 2 comparações e 2 módulos em
cada iteração. Na realidade, é possívelescrevereste procedimento de modo que em cada itera.çãoefetue
somente3 somas e l comparação. Como veremos na próxima subseção, isto é possível subdividindo o
problema em 2 casos.

5.1.4 Algoritmo de IBresenham
Melhorando ainda mais a velocidade de processamento, obtemos
procedure

retaA4(xl,yl,x2,y2,c:

i.nteger)

;

var x,y,dx,dy,a,err,dx2,dy2,sobe: i.nteger;
begin

dx:=x2-xl; dy:=y2-yl;
if abs(dx)>=abs(dy) then begin {octante 1, 4, 5 ou 8}
if dx<Othen begintroca(xl,x2) ; troca(yl,y2) ; dx::-dx;
a:=abs(2+dy) ; err:=O; dx2::dxl'2;
sobe:astral(dy); y:=yl;
for x:=xl to x2 do begin
ponto(x,y,c); err::err+a;

dy

dy; end

dy

dy; end;

if err>=dx then begin y:=y+sobe; err:=err-dx2; end;

end;

end else begin {octante 2, 3, 6 ou 7}
if dy<Othen begintroca(xl,x2); troca(yl,y2); dx::-dx;
a:=abs(2+dx) ; err:=O; dy2:=dy#2;
sobe :=sinal(dx)

; x : =xl ;

for y:=yl to y2 do begin
ponto(x,y,c); err::err+a;

if err>=dy then begin x::x+sobe; err:=err-dy2; end;

end;
end;
end;

Este procedimento efetua somente 3 soldas e l compai'ação em cada iteração
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5.1.5 Um algoritmo que traça netas tipo B
O seguintealgoritmotraça regasdo tipo B, utilizando somentevariáveisinteiras
procedure

retaB(xl,yl

,x2,y2,c:

i.nteger)

;

var x,y,dx,dy,passox,passoy,directo : i.nteger;
begin

x:=xl; y:=yl; passox:=1; passoy:=1;

if xl>x2 then passox:=-1; if yl>y2 then passoy

dx:=abs(x2-xl); dy:=abs(y2-yl);

1;

if dx=0 then directo:=-1 esse directo:=O;
while not ((x=x2) and (y=y2)) do begin

ponto(x,y,c);

if di.recao<Othen bebia y:=y+passoy; di.recao
esse begin x:=x+passox; di.recai

end;
end;

:direcao+dx;
:directo-dy;

end
end;

Existem algoritmossemelhantesaos que acabamos de ver para traçar círculos, elipses e parábolas.
Eles também não utilizam variáveis em ponto flutuante e por isso são extremamenteeficientes. Estes
algoritmos podem ser encontrados em IPi'ocEleml.

5.2

Teste do sentido Itorário e aplicações

Na computação gráâca muitas vezes queremos saber, dados três pontos .A, .Ó e C' no plano, se estes três

pontos, na ordem dada, estão em sentido horário, anta-horárioou alinhados. Este teste pode ser feita
calculando o sinal do seguinte determinante:
1 ,'1,; ,4,

l B, B,
l c', c,

Para facilitar a notação, escreveremos -#(À, .Ó, (J) para indicar o determinante acima. .À. .É e C' estão
em sentido

anti-horário

se, e somente

se, #(À,

-Ó,Õ)

> 0. Se -#(.À, -É,Õ)

< 0 então os três pontos estão

em sentido horário. Se a função resultar nulo, os três poT)tosestão alinhados. Além do sinal da função #
indicar o sentido dos três pontos, o valor absoluto da. função -# é sempre duas vezes maior que a área do
triângulo .A-BC'. Estes fatos tornam a funçã.o-H muito útil em Computação Gráfica. Aplicando a regra
de Chip, conseguimos simplificamo determinante acima para:
.a (À, -Ó, d')

B, Á,
C', - J

r

.B, -- '4,

(;, -- '4.
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Esta expressão necessita de apenas duas multiplicações e cinco subtrações para ser calculada

5.2.1 Verificar se dois segmentos de neta se cruzam
A primeira aplicação da função lí é determinar se dois segmentos de reta se cruzam. Sejam dados dois
segmentos de rega .A-B e C'-D. Estes dois segmentos se cruzam quando:

-#(.A,-B,C) n'(.A, B, D) $ 0

#(C, -0,.'1)#(C;, D, -B)$ O

e

Este teste falha se os quatro pontos .4, .B, C e .D estão alinhados

5.2.2 Verificar se um polígonoé côncavoou convexo
Uma outra aplicaçãoda função H é dado um polígonoG:

,d...,d.

G = (G-l = G'«..,G'.,(;.

- ã.)

determinar se G é côncavoou convexo. Isto pode sei feito verificandose os sinais de

#(ê':.-,d;,d;...:)

,

0 < { < n -- l

são todos iguais ou não. Se todas elas tiverem o mesmo sinal então o polígono G é convexo, senão é
concavo.

5.3

Pseudo-ângulo

Um vedor-direção{í pode sei' representado de unl modo alternativo fornecendo, em vez de u, e uv, o
ângulo formado pelo vedorF com o eixo í. Se o vetor 8 pertenceao primeiro quadrante, a fórmula:
ângulo(#) = arctg(u./u,) calcula esse ângulo. Se o vetou pertence a um outro quadrante, o ângulo pode
ser calculado de um modo semelhante, sempre utilizando a função arctg. Porém, calcular a função arctg
no computador é uma tarefa demorada. Por isso, em Computação Gráfica costuma-se utilizar o pseudoângulo o que evita o cálculo da função arctg. O pseudo-ângulo apresenta a mesma relação de ordem que
o ângulo verdadeiro,isto é:
ângulo(F) < ângulo(d)

se, e somente se,

pseudo-ângulo(8) < pseudo-ângulo(d)

Existem muitas maneirasde construir o pseudo-ângulo
e o livro IAlgorithmslapresentaum deles.

Neste trabalho, citaremos um outro método que tem uma. relação estreita com o conceito de cubo direcional que utilizaremos na seção 11.3. Poi analogia, chamaremos o método de quadrado direcional.
O quadrado direcional tem os lados de comprimento dois e está localizado no centro de sistema de
coordenadas

(ve:ja a figura 5.2a).

5.3. PSEUDO-ÂNGULO

D

a

pseudo-ângulo(8)

pseudo2(ii,8)

= 1.5

Figura 5.2: Quadrado direcional e o pseudo-ângulo

O pseudo-ângulo de um vetor-direção # é a distância percorrida em sentido anui-horário em cima das
arestas do quadrado direcional, a partir do ponto (1, 0), até chegar ao ponto de intersecção do quadrado
direcional com o vetor u'. Logo, o pseudo-ângulo pode variar de 0 a 8. Para calcular o pseudo-ângulo,
primeiro determine o eixo dominante do vetou F. O eixo dominante é +X, --X, +y ou -y e indica
qual das quatro arestas do cubo direcional o vedor irá intersectar. Ele pode ser calculado comparando os
valores absolutos l u, l e l u3r1. Conhecendo o eixo dominante, fica fácil calcular o pseudo-ângulo:
functi.on

pseudo(v

var ax,ay,p:real;

: vetar)

:real

;

begin

ax:=abs(v.x); ay:=abs(v.y);
if

(ax>ay)

then

bebi.n

if (v.x>O) then begin p:=v.y/v x;

else p:=v.y/v.x+4

if

p<O then

p

:p+8 end

end else begin

if (v.y>O) then p:=2-v.x/v.y

pseudo:=p;

else p:=6-v.x/v.y;

end;

5.3.1

Pseudo-ângulo entre dois vetores-direções

O pseudo-ângulo formado

calculando:

por dois vetores-direções ã e # pode ser determinado,

na maioria das vezes.
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pseudo(#) -- pseudo({i)

Esta expressãofalha no caso como o da figura 5.2b. O pseudo-ânguloentre os vetores ii e 8 vale um
Porém, calculandoa expressãoacima, obtemos:
pseudo(#) -- pseudo(ií)

0.5

7.5

.7.0

Este erro deve ser corrigidosomando-se8 (isto é, 360graus) ao valor obtido. Portanto, a funçãoque
calcula o pseudo-ângulo entre dois vetoies fica:
function

pseudo2(u,v:vetar)

var r:real;

:real

;

begin
r

:= pseudo(v)

- pseudo(u)

if r<=-4 then r:=r+8;
if 4<r then r:=r-8;

;

pseudo2:=r;

end;

Esta função devolve um númeroreal entre -4 e 4 que correspondeà distância que devemosandar sobre
as arestas do quadrado direcional para chegar à intersecção de {í com o quadrado partindo da intersecção
de {i com o quadrado.

5.4

Teste de pertinência de unl ponto ao polígono

Um teste que aparece constantementeem todos os campos da Computação Gráfica e especialmentena
área de síntese de imagem é o teste para. vel'ificar se um ponto está dentro ou fora de um polígono. Pela
importância que tem este teste, que deve sei computacionalmenteo mais rápido possível, dedicamos-lhe
uma seção do nosso. Nesta seção, descrevelelnoseste teste somente no caso 2D. Quando for necessário
(e será necessário no rastreamento de raio) estendereinos este teste para o caso tridimensional. A versão
tridimensional deste teste consiste em descobrir se uma semi-rota passa ou não passa através de um
polígono dado.

5.4.1 Quando o polígono é uma janela
Vamos chamar de janela um retângulo perpendicular aos eixos das coordenadas (veja a figura 5.3)
Uma janela fica definida especificando o seu diagonal, ou seja, fornecendo as coordenadas de dois vértices
opostos. Em Pascal, uma janela pode sei definida como:

5.4

TESTE DE PERTINÊNCIA DE Uh4PONTO AO POLÍGONO

janela
não-janela

Figura 5.3: Janela e não-janela
type

janela=record

Gmi.n,

Gmax

ponto end;

Para veriâcar se um ponto P pertence ou não a uma.janela G faça

Se(Gm.«., $ P.« 5; G«.,.«) e(G«:.«.g/$ P.y $ G«,-.y)
então pertence senão não pertence;

5.4.2

Quando o polígono é convexo

SejaG = (G.,di, . . .,(}. :,(}. = G.) un]polígono
convexo
orientado
emsentido
anti-horário
e P um
ponto. O seguinte trecho de programa. testa se P C G':

pertence:=true;
Para i:=0 até n-l faca.
Se Gf, Gi+i e P estão, nesta ordem, em sentido horário
então pertence:=íalse;

Isto é, se todas as triplas Gi,(}i+l, P pala. { C 0

ponto P pertence ao polígono G.

72,

l estiverem em sentido anti-horário então o

5.4.3 Quando o polígono pode ser côncavo (caso geral)
Quando o polígono pode não ser convexo, o teste torna-se mais complexo. Existem dois métodos principais
para resolver este problema:
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soma

soma = 0

soma=16

Figura 5.4: Soma dos pseudo-ângulos

Figura 5.5: Número de intersecções de uma gemi-Tetacom polígono

5.4

TESTE DE PERTINÊNCIA DE UM PONTO AO POLÍGONO

Soma dos pseudo-ângulos
Neste teste, devemos somar pseudo2( Gi -- .F, éf+: -- P ) para iC 0 . . . n -- 1. Se esta soma íor 8 pseudoângulos então P C G e se íor zero então .É # G (veja a figura 5.4). Este processo pode ser esquematizado
como segue:
soma :=0;
Para {:=0 até n - l

P, Gi+i

soma := soma + pseudo2( C'i

Se soma=8 então P c G;

P );

Se soma=0então.P g G;
Podem aparecer outros casos onde a soma resulta um múltiplo de 8, como vemos no último desenho
da figura 5.4.

Número de intersecções de uma seini-neta caiu as arestas
Neste teste, contamos o número de arestas de 6' intei'ceptadas por S, onde S é uma gemi-netaqualquer
com origem em P. Se esse número for ímpa.r, P C G. Caso contrário, P # G (veja a figura 5.5). O

algoritmo

é:

cona:;: 0;
Seja S uma gemi-reta qualquer com origem em P;
Para i:=0

até n - l faça

Se S intercepta a aresta (di, (}i+])
então cona:=conf+l;
Se cona mod 2 = 1

então./) c G

se«ão P « G;
Poderíamos pensar que se a semi-regaS ci'uza uin ou mais vértices de G então estes vértices deveriam

receberum tratamento especial. Mas isto não é necessário,pois basta convencionarque, sempre que a
gemi-regaS cruzar um vértice ó, ó está do lado esquerdo de S (ou convencionar que todo ó interceptado
por S fica do lado direito de S)- Este teste poderia ser implementadoutilizando a função .#. Mas há
uma maneira mais eâciente, descrita pelo seguinte trecho de programa em C:
1 for (i=O; i<=n; i++)
2 { HEi]=di.ferenca(GEi],p);
3

}
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4 cont=O;

5 for (i=0; i<n; i++) C j=i+t;
6
7

8

ií((HEi].y>=O.O)!=(UEj].V>=o.o))
if((HEi].x>=o.o)!=(nEj].x>=o.o))

'C
{

dx=HEj] .x-HEi].x; dy=UEj].y-HEi].y;

9
x=-H]i].y+dx/dy+HEi].x;
10
else if (HEi].x>=0.0)
11 }
12 }

i.f (x>=0.0)
cont++;

cont++;

}

13if (cont%2==0)
return O; else return l;

Nas linhas l e 2, transladamos o polígonoG e o ponto P de modo que a coordenada de P sda (0,0)
Denominamos o polígono translado de -a. Neste processo, efetuam-se duas .subtrações .para cada vértice
do polígono. Como pode-se traçar a gemi-reta.S en qualquer direção, escolhemosa direção que facilite
os cálculos:

a direção

do eixo a; (asemi-teta.

.g satisfaz

y = 0 e z 2 0).

.

. .

...

.

Entre as linhas 4 e 10, conta-se o número de arestas que a gemi-regaS cruza. Esta tarefa é simplificada
tendo em conta os seguintes fatos (considei'e.j = i+ l):

l Se Hi, e .#jlr têm o mesmo sinal, é impossível que a aresta -#j-#j cruze a semi-reta S.
2

Se Hi, e -Hj, são negativos,com certeza.#i-#j não cruza a semi-regaS.

3

Se Xi, e #j, são positivos e os sinais de Xív e de Xjv são diferentesentão com certeza -#i-#j cruza

4

Se nenhuma das três alternativas anteriores é verdadeira, restou apenas o caso onde os sinais de
.üi, e de -#jir são diferentes e os sinais de #í, e de #J, também são diferentes. Neste caso, é preciso
efetuar alguns cálculos aritméticos pala. verificar se há intersecçãoentre .#í#j e S. Neste cálculo,
efetuam-se três operações de soma/subtraçã.o, duas multiplicações/divisões e uma comparação.
Repare que d, é sempre diferente de zero, o que garante que não ocorrerá nenhuma divisão por
zero

Somando-seo número de operaçõesein ponto flutuante, para cada vértice do polígono G, temos
e Nas linhas l e 2, efetuam-se duas subtiações
e Nas linhas 4 a 13

Em 50% dos casos ( sá7zaJ(#{,)
Em 25% dos casos

comparaçoes.

( sinal(#i,)

= sí? aZ(-Hj,) ) efetua-se apenas uma compor;ç"
# si"«Z(#j,

) e ( s naJ(-#i,)

= sã"aZ(-#j,)

) efetuam-se

3

5.5.

PREENCHIMENTO DE POLÍGONO
Em 25% dos casos ( sá"a/(-#i,)

# sina/(-#j,

) e ( sana/(#i,)

# sina/(-Z7,,)

comparações, 4 somas ou subtrações e 2 multiplicações ou divisões.

) efetuam-se

3

Ao todo, temos, em média, 2 comparações, 3 somas/subtrações e 0.5 multiplicações/divisões(operações em ponto flutuante) para cada vértice do polígono (;. Este teste pode ser aceleradopré-processando

o polígonopara achara "janelalimitante2". Antes de efetuaro teste de pertinênciapara o casogeral,
podemos testar se o ponto -P pertenceà janela limitante. Isto pode ser feito conforme explicamosna
subseção 5.4.1. Se P não pertence à janela limitante de G, evidentemente.É não pertence à G. Assim.
aplicamos o teste geral somente se .F pertence à janela limitante de G.

5.5

Preenchimento de polígono

Muitos algoritmos de síntese de imagem necessitam dos algoritmos de preenchimentode polígono para
poderem funcionar (por exemplo, z-buífer e algoritmo de subdivisão da tela). Nesta seção, explicaremos
dois algoritmos de preenchimentode polígono: chaveamentope]a aresta e lista de arestas ordenadas.
Também nesta seção, introduzireinoso conceito de vértice par-ímpar, útil para o preenchimentode
polígono. Outros algoritmos de preenchimento de polígono podem ser encontrados no livro IProcEleml.
Lá, como não se utiliza o conceito par-ímpar, os algoritmos tornam-se diferentes da maneira como são
apresentados aqui. O problema de pieencltimento de polígono pode ser definido:
Definição

5.2 Z)ado um po!dono G = ((}o,di,.

..,(}...,ã.

= é'o) com as coordenadas inteiras ro

polígono está no sisteTnaS), determinar todos os pi=ets du tela que pet'tendema G.

O método mais simples é examinar cada pixel da tela para verificar se ele pertence ou não ao polígono.
Esta técnica é ineficiente, pois provavelmente a maioria dos pixels não pertence ao polígono. Além disso,

para verificar se um pixel pertenceao polígono, é necessáriogastar um tempo da. ordem do número de
vértices do polígono.

5.5.1 Algoritmo de chaveamentopela aresta3
Um dos algoritmos de preenchimento de polígono é o chaveamento pela aresta que pode ser esquematizado
como segue:
Passo

1: Dado um polígono G = (Go,Gi,.

. .,G...,G.

limitante J de G. Pinte J com a cor de fundo /.

= Go) a. ser preenchido,

descubra a janela

'

Passo 2: Desenhe as arestas do polígono com a cor c tomando certos cuidados que serão descritos mais
para frente (veja a figura 5.6a).
'Rounding

box.

É a menor janela

que contém

o polígono.
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Figura 5.6: Soluçãoerrada para o problemade preenchimentode polígono
Passo 3: Depois, executeo seguintealgoritmo
Dentro:=false;
Para y:=0 até ymax faça
Para x:=0 até xmax faça
Se cor(x,y)=c então dentro:=not dentro;
Se dentro entãoponto(x,y,c);
FimParal
FimPara;
Passo 4: Desenhe novamente as arestas do polígono, pois haverá pontos da borda que não foram acesas

A função cor(z,y) devolvea cor do pixel(a;, y). A variável dentro indica se o ponto(z, y) está dentro
do polígonoou não. Se está dentroentão pinta.(z, y) com a cor c. A variável dentro muda toda vez que
encontrar uma aresta do po]ígono,isto é, um pixe] com a cor c. Observe a figura 5.6a. Ela mostra o
estado da janela J após executar os dois primeiros passos- Ao executar o terceiro passo, as linhas 0, 3 e
5 serão pintadas incorretamente (figura 5.6b). Pala corrigir este erro, é necessário tomar dois cuidados:

Cuidado 1: Quando traçar uma aresta.no passo 2, em cada.linha horizontal y deve acender no máximo
um ponto.
Cuidado

2: Existem alguns vértices (que chamaremos de vértices pares) que devem ser contados como

se não existissem. Os vértices que devem ser contados como se houvesseum ponto aceso serão
chamados, por sua vez, de ímpares.
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Figura 5.7: Solução correra para. o problema de preenchimento de polígono

Levando em conta estes dois cuidados, após executar o passo 2, obtemos a figura 5.7a em vez da
figura 5.6a. E, executando o passo 3, obtemos a solução correra mostrada na figura 5.7b. Os pontos
com círculos pretos não são acesos no passo 3 ma.s no passo 4, quando traçar novamenteas arestas do

polígono. Traçar as arestasde modo que em cada linha horizontaly acendano má.ximoum ponto
pode ser satisfeita alterando o algoritmo DDA (procedimento Feia.43)ou o de Bresenham (procedimento
rifa.4#). Alterando o algoritmo de Bresenham, obtemos:
procoduro

retaF(xl,yl

,x2,y2,c:

integer)

;

var x,y,dx,dy,a,err,dx2,dy2,sobe : integer;
begin

dx:=x2-xl; dy:=y2-yl;
if dy<Othen begin troca(xl,x2); troca(yl,y2); dy
a:=abs(2'pdx)

; err:=O;

dy2:=dy+2;

for y:=yl to y2-1 do begin
ponto(x,y,c); err:=err+a;

sobe:=si.nal(dx)

; X

'dy;

=xl;

dx

.dx;

end;

whi.le err>=dy do begin

x:=x+sobe; err:=err-dy2;

end;
end;

ponto(x2,y2,c);

end;

ponto é aceso fora do loop pal'a assegurar que irá acender exatamente o vértice (z2,y2).
Isto é necessário para que o vértice (z2, y2) possa ser apagado se ele for par. SÓ resta-nos saber como
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Figura 5.8: Vértices com S

0

determinarquando um vértice é par e quando é ímpar. De um modo informal, um vérticeé par se os
seus dois vértices vizinhos estão num mesmo lado da i'eta y = yi, onde yi é a coordenada Z/do vértice
Gi, e Gi será ímpar se os seus dois vértices vizinhos estão em lados opostos da Teta y = y . Isto pode ser
testado calculando:

S

sana/(Z/.

y.--)

'in«Z(y;.-:

- Z/.)

Se S = 1 então Gi é ímpar. Se S = --1 então Gí é par. Mas se S = 0, não se pode afirmar nada
sobre Gf. Veja a figura 5.8 onde todos os vértices têm S = 0. Alguns desses vértices são pares e outros
são ímpares Um vértice com S = 0 pertence a um dos nove casos possíveis, numerados de 0 a 8, como
se observa na figura 5.9. Um vértice com S = 0 que pertence a um caso par será um vértice par e aquele
que pertencea um ca.seímpar será um vérticeimpar.
O conceitode vértice par-ímpar pode ser aplica.dopala outros problemas além do preenchimentode
polígono, como:
1. Teste de inclusão de um ponto num polígono
2. Hachuramento de polígono

3. Corte de um polígono por uma reta.
4. Cálculo de "invisibilidade quantitativa" , utilizada nos algoritmos de eliminação de arestas escondi
das.

Como veremos na seção 5.7, estes problemas também podem ser resolvidos utilizando o método de
perturbação. Porém, o método de perturba.çã.onão funciona de modo apropriado se os vértices têm
coordenadas inteiras. Neste caso, deve-se utilizei' o conceito de vértice par-ímpar.

5.5.

PREENCHIMENTO DE POLÍGONO

caso 0

caso 0

caso l
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caso 3

caso 2
caso 4
"m" indica o lado com material

caso 5

caso 7

caso 6

caso 8

Figura 5.9: Todos os possíveis casos de vértices com s

-o

Considere, por exemplo, o problema de core de polígono por Teta. O conceito de vértice par-ímpar
é facilmente aplicável se a rega é horizontal ou vertical. Mas é preciso aprofundar os estudos para se
certificar de que este método funciona mesmo que a teta esteja inclinada. A mesma observação vale para
os três outros problemas.
O algoritmo de chaveamentopela desta. somente foi apresentado aqui porque facilita a explicação
do próximo algoritmo. Pois o algoritmo de cltaveamento(e também praticamente todos os outros algoritmos de preenchimentode polígono) necessitam da garantia de que dentro da janela limitante não
existem pontos de cor c. Nós garantimos isto preenchendo toda a janela limitante com a cor de fundo.
Evidentemente, há muitos casos em que não se pode apagar toda a janela limitante. Basta pensar no
caso em que o fundo já está desenhado e queremos acrescentar um polígono por cima do desenho de

fundo. Neste caso, seria desastrosose tivéssemosque apagar toda a janela limitante. Outras vezes, o
polígononão será pintado com uma única.coi, o que também impede que possamos utilizar o algoritmo
de chaveamentopela aresta. Precisamos de um algoritmo que descubra exatamente quais são os pixels
que pertencem ao polígono sem recorrem'às informações armazenadas na tela. O algoritmo de lista de
arestas ordenadas satisfaz isso.

5.5.2

Lista de arestas ordenadas4

O algoritmo lista de arestas ordenadas é como segue
'Ordered

edge lisa
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Figura 5.10: Preenchimentode polígono usando a lista de arestas ordenadas

Passo 1: Tomando os dois cuidados vistos na. subseção anterior, trace as arestas do polígono. Mas, em
vez de acender os pixels da tela, almazene as coordenadas dos pixels que seriam acesos num vedor

y

Passo

2

Ordene o vetor V tendo como cita.veprimária Z/e como chave secundária a;

Passo 3: Extraía os elementosdo vetouv aos pal'es. Sejam (zi, 3/i)e (a;2,y2) um par extraído. Cromoo
vetou está ordenado, devemos ter y: = 3/2e zi $ z2. Acenda todos os pixels da linha yt que tenham
coordenada a; entre z: e z2, inclusive. Repita este passo até que todos os elementos tenham sido
extra'dos

do vetou 'l,'

Passo 4: Trace novamenteas arestas do !)olígono, pois isto irá acender alguns pontos que não foram
acesos no passo 3.

Este algoritmo pode ser aceleradoconstruindo uma lista ligada para cada linha de rastreio 3/. Nelas,
serão armazenadas as coordenadas z das arestas que seriam armazenadas no vedor }'' pelo algoritmo
original. Com isto, não há mais necessidadede ordena.r todo o vedor y mas somente cada uma das listas
ligadas. Este algoritmo foi implementadopelo autor e a sua saída pode ser vista na figura 5.10.
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G.
Figura 5.11: Corte de polígonopor reta

5.6

Corte de polígono

Existem dois problemas básicos, úteis em todas as áreas de Computação Gráfica. São eles o problema
de corte de um polígono por uma rega e o problema de recorte de um polígono contra uma janela. Os
dois estão muito relacionadosentre si. E necessário conhecê-lospara minimizar o gasto de memória e de
tempo no z-bu#er.

5.6.1

Corte de polígonopor reta

O problema de corte de polígono por teta pode ser enunciado da seguinte maneira

Definição 5.3 Dado urn polzbonoG e ullla feia R, ca/c?z/eas po/zgonosgazereszzlZamao díuídir G por
R
Vamos expor o algoritmo supondo que não existem vértices de (.; interceptados pela rega R. Depois,
explicaremoso quefazer se apareceremtais vértices. Soam dadoso polígonoG = ((}o, (.}i , . . . , (?..i, G. =
Go) e a rega R(t) = (P2 -- PI)f + Pt. Acompanha.lemoso algoritmocom o exemploda figura 5.11.
a) Ache a intersecção de cada uma das giestas de G com R e insira as coordenadas dessas intersecções

na lista de vérticesdo polígonoG e Ruina.lista à parte que chamaremosde S. No nossoexemplo,
construímos:

G

(Go, S-, G: , S,, G,, S3, G',, S-, G-)
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; Go----S:

Gi

S2 ----G2----. S:

s. --- s:

G3

S4 ----G4

s, --- s:

Polígono resultante J7i =(Go,

Si, S2, G2, S3, S4, G.)

Figura 5.12: Corte de polígono: montagem de polígono resultante

G.

S\----G\----Sz

Poh'donos resultantes

Gz

Sa----Ga--,-S4

-H2 = (G:,

S,, S:)

G4

e -#, = (G3, S4, S:)

Figura 5.13: Corte de polígono: outros polígonosresultantes

5.6. CORTEDEPOLÍGONO

s

s,,s:,s.)

b) Como os pontos Sf pertencem à Teta E, i: = (P2
pelo valor tí. No exemplo,

Pi)ti+ ;'l para algum valor tl. Ordene a lista S

S = (S4, S3, S2, SI).

c) Os pontosSf, reunidos dois a dois, formam novas arestasdos polígonosresultantesda corte. Assim,
S4S3 e S2St são as novas arestas dos polígonos após a corte. Percorra as listas (; e S, criando
os polígonosresultantesda corte. Comece a percorrer, por exemplo,a partir de Go. Quando
se encontra um ponto Sf, pule para a lista S, percorra uma aresta e volte para a lista (;. Este
processo se repete até voltar ao ponto de partida. Então, achamos um polígono resultante (veja
a figura 5.12). Para achar os outros polígonos, ache um vértice Gf que ainda não foi percorrido e
repita o processo (veja a âgura 5.13).

d) Entre os polígonos resultantes, aqueles que peicorrei'ain as arestas de S da esquerda para direita ficam
à esquerda de R. No nosso exemplo, sã.o os polígonos llí2e .as. Aqueles que percorreram as arestas

de S da direita para esquerdaficam à direita de R.

O autor implementoueste algoritmomas a sua saída não foi colocada aqui pois é numérica,isto é, o

programa devolve as coordenadas dos vértices dos polígonos resultantes.
Se algum vértice de G é cruzado por R então o algoritmo acima deixa de funcionar. A solução mais
simples para este problema é utilizar o método de perturbação perpendicular, conforme a subseção 5.7.3.

A probabilidadedeste método não funciona.ré da ordem de 1/10s quando se trabalha com variáveis
precisão simples e é da ordem de 1/10i' quando se trabalha com variáveis precisão dupla.

5.6.2

Recorte de polígono contra janela

Para determinar as partes de um polígono que ficam dentro de uma janela basta aplicar o algoritmo de
corte de polígono por rega quatro vezes. Observe que nós queremos obter a descrição das superfícies dos
polígonosque ficam dentro da janela e não a. descrição das partes das arestas que pertencemà janela.
Veja a âgura 5.14.

5.6.3

Corte de polígonocom furos por rega

Um polígonocom furos, descrita confonnea seção3.1, pode ser cortada por uma reta alterandoligeiramenteo algoritmojá visto. Primeiro aplicamos o algoritmo de corte normal. Se apareceram um ou mais
furos, deve-sedecidir a qual dos polígonos pertence cada um dos furos. No exemploda figura 5.15, após
ter aplicado o algoritmo de corte de polígono já visto, deve-se decidir a. qual dos dois polígonos resultantes
pertence

o furo (G,,

Gó, G9).
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Figura 5.14: Recorte de polígono contra janela

Figura 5.15: Corte de polígono com furo

5.7.

MÉTODO DE PERTURBAÇÃO

5.7

8]

Método de Perturbação

5.7.1 Introdução
Algumas singularidades difíceis de serem resolvidas podem aparecer em muitos algoritmos de Computação
Gráâca. Por exemplo, no algoritmo de corte de polígono, o que se deve fazer quando a rega de corte cruza
um dos vértices do polígono ou quando ela coincide com uma das arestas (figura 5.18a)? Veremos nesta
seção uma técnica para resolver estes problemas. As singularidades como essas podem ser classificadas
em

1. Singularidade VxV:
coordenadas.

O par de vértices (t;,u) é uma singularidade VxV

se eles têm as mesmas

2. Singularidade VxA: O par (u, e) é uma singularidade VxA se a aresta e passa justamente em cima
do vértice ó.

3. Singularidade AxA: O par (el, e2) é uma.singularidade AxA se as arestas e: e e2coincidemem mais
de um ponto-

O vértice (ou a aresta) será chamado singular se pertence a alguma singularidade. Às vezes, é
convenienteconsiderar dois objetos muito próximos um do outro como singulares pois as variáveis em
ponto flutuante têm precisão finita. A frequência com que aparecem estas singularidades seria muito baixa
se as coordenadas dos vértices, fossem aleatórias.

Porém, como o usuário, ao fornecer as coordenadas

dos vértices fornece de preferência números inteiros ou com poucas casas decimais, as singularidades
aparecem muito mais frequentementedo que poderia parecer à primeira vista. Os seguintesalgoritmos
têm problemas com as singularidades. Mas existem muitos outros com os mesmos problemas.
B Operações booleanas (união, intersecção e diferença) entre dois polígonos ou poliedros (figura 5.20)
B Preenchimento e hachuramento de polígono (figura 5.17)

e Corte de um polígonopor uma netaou de um poliedropor um plano (figura 5.18a)
e Cálculo da "invisibilidade quantitativa." utilizada nos algoritmos de eliminação de aresta.sescondi
das
8 Cálculo do volume de um sólido modelado por CSG usando o algoritmo de lançamento de raios
Um tipo de singularidade ligeiramente direi'ente também aparece em programação linear. Nesta área,
a singularidade é chamada de degeneração. O "pl'oblema de precisão" (veja a seção l0.6) também pode
ser pensado como sendo um problema de singularidade. Diante destas singularidades, três atitudes são
possíveis nos cientistas de computação e nos piogi'amadores:
5 Ray

casting
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ntes

.ntes

epois

depois

a: reincidência
a

b: reincidência #

Figui'a 5.16: Tipos de reincidência

1. Ignorar as singularidades. Em IAlgorithms, p 313) o teste de intersecção entre dois segmentos de
rega não funciona se as quatro extremidades dos segmentossão colineares.

2. Perturbar o vértice ou a aresta singular e reaplicar o algoritmo. IProgLinl adora esta posição.
Sugere o método de perturbação sem explicar como se pode escolher na prática o valor de c, que
deve ser "suficientemente pequeno" pala não geral outras singularidades.

3. Prever e resolver sistematicamente toda.sas singularidades. ISolidModl prefere esta filosofa. Com
isso, evidentemente, os algoritmos tornam-se muito mais complicados.
Provavelmente o método de perturbação é a técnica mais simples para eliminar as singularidades.
Porém os autores relutam em usar este método por nã.o dispor de garantias da sua confiabilidade. Para
elucidar este quadro confuso, iremos analisei detalhadamente o método de perturbação e calcular a
sua probabilidadede falha p. Também iremos descreveros cuidados que se deve tomar para que p

sqa pequena. Um algoritmoclássico,conhecidoe utilizadopor praticamentetodos os cientistasde
computaçãoé o quicksort. Existe uma pequenaprobabilidadede quicksort funcionar mal e gastar um
tempo muito grande para ordenar um vetou. hla.sesta.probabilidade é tão remota que, na prática, todos
utilizam quicksort como o algoritmo de OI'denaçãopreferido. O mesmo pode acontecer com o método de
perturbação, se tomarmos os devidos cuidados.

5.7.2

Reincidênciana singularidadetipo a e tipo P

5.7.
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.7
a,: hachuramento com singularida.des

/

/

/

b: perturbação perpendicular

Figura 5.17: ]-lachuramento

#.

K

f

"

de polígono

A singularidade que aparece mais frequentemente é VxA. Normalmente, os outros dois casos (VxV e
AxA) podem ser considerados como casos pai'ticulares de VxA. O método de perturbação falha quando,
ao efetuarmos uma perturbação, acabamos gei'andouma nova singularidade. Esta reincidência na singularidade pode ser classificada em dois:
B Tipo cv: Um par (u, e) que não era uma singularidade antes da perturbação torna-se singular após

a perturbação (figura 5.16a). Este tipo de leincidência tem baixa probabilidadede ocorrência.

e Tipo P: Um par (u,e), que constituía. uma singularidade antes da perturbação, continua sendo
singular após a perturbação (figuras 5.16b, 5.20a e 5.20b). Este tipo de reincidênciatem probabilidade de ocorrência muito maior que o tipo o'. Portanto, iremos desenvolver métodos especiais para
evita-lo. Como veremos, existem algoritmos onde é impossível que ocorra a reincidência P.

5.7.3

Algoritmos sem singularidadeVxV

Considere o algoritmo de hachuramellto de um polígono mostrado na figura 5.17a. As retas de

hachuramentoR2 e -Rsnão são singulares. Assim sendo, bastatraçar um segmentode Tetade uma
intersecção até a outra para processa-los6. As netas de hachuramento Rt, .R3 e .R4 porém, fazem parte
de singularidades VxA, AxA e VxA, respectivamente. Nestes casos, a técnica habitual falha. Porém,
perturbando -Ri, -R3e -R4no sentido perpendicular' desaparecem as singularidades, como se observa na

ÕSea regade hachuramento possui mais de dum int.ersecções, devemos ordenar essas intersecções pelas suas coordenadas

z e traçar segmentosde netade duas em duas intersecções.
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figura 5.17b. Observe que aqui não pode existir o caso VxV. Logo, perturbando as retas de hachuramento
singulares no sentido perpendicular, é impossível que ocorra a reincidência tipo /3.
A probabilidade de reincidênciap na singularidade a pode ser calculada fazendo as seguintessimpliâcações:

B Suposição 1: Como íoi observado na subseção5.7.2, AxA é um caso particular de VxA. Basta, pois,
calcular a probabilidade de reincidir no caso VxA.
e

Suposição 2: Considere que as coordenadas dos vértices estão armazenados em variáveis ponto
flutuante com b bits de mantissa. No exemplo 5.2 será analisado o que acontece se utilizar variáveis
inteiras. Sejam / = 2ó l e ó o maior' número entre os valores absolutos de todas as coordenadas de vértices. Um número em ponto flutuante z/ será considerado, para efeito de cálculo de
probabilidade, como sendo zf = trunfa 1 / z//ó 1,ou em termos de linguagem C: xi=(lona int)
fabs(l+xf/delta).
A função que converte =/ em a;i será chamada inteira. /nteira(z.f) é sempre
um número inteiro entre 0 e Z, ou seja, que pode ser armazenado em b bits. Esta simplificação
é razoável, uma vez que normalmente todas as coordenadas têm ordens de grandeza semelhantes.

Além disso, se âzesseos cálculossemesta simplificação,a probabilidadede reincidênciap seria
menor. Daqui para frente, aplicama. funçã.oantera a um ponto P irá significaraplicara função
inteira a cada uma das coordenadas de r', pala. simplificar a notação.

B Suposição3: Supõe-seque as coordenadasdos vértices, após aplicar a função inteira, estão dis
tribuídas uniformementeem todo intervalo de 0 a /.
8 Suposição4: Vamos perturbar uma aresta.e. Iremos considerar que a probabilidade de reincidência
após esta perturbação e a probabilidade de aresta e causar uma singularidade quando as suas
coordenadas são sorteadas aleatoriamente (porém mantendo o comprimento inalterado) são iguais.
Sejam e uma aresta perturbada e di o comprimento inteiro de e, ou seja, se e tem extremidades /' e Q,
di = inteira(v(P= -- (2,)' -- (Py -- C?,)'). Pegue um vértice ó e seja uí = ín eira(ó). Cada coordenada
de ui é um número entre 0 e /, pela suposiçã.o2. A probabilidade de que este vértice esteja justamente

em cima da aresta e é p < dí//2, pela.ssuposições3 e 4. A exponenciaçãopor dois é devido ao fato
de estarmos trabalhando no plano. E a pool)abilidadep de que entre ín vértices exista pelo menos um
vértice em cima da aresta perturbada satisfaz a. seguinte inequação:
mdi

(5.1)

'«-f

desprezandoos termos comgraus maiores. Sugerimosque a distância a ser perturbada seja aproximada
mente c H 20ó/Z.
Exemplo

5.1

Suponha

qtze se está

Aac/27zra?z(/o

tillz po]zgono

com

]0

t;értices.

Suponha

fambérn

gaze

estão sendo utilizadas variáveis em palito .Rlttuante cota mantissa de 2,4 bits. Então, peia inequação 5.],
a probabilidadede falha do método de perturbaçã.o é:
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Figura 5.18: Corte de polígono

10 X 224

l
167000

Se utilizassevariável dupla precisão com 53 bits de mantissa teria
10 X 2S3

p''0=F'

l
10ts

Ou seja, utilizando uariáue! dupla precisão, pode-se considerar que é praticamente impossível que
ocorra uma reincidéncia na singularidade.
Se necessitar de probabilidade de falha ainda menor, pode-severificar explicitamente se ocorreu uma
reincidênciaa e, caso tenha ocorrido, tentei uma outra perturbação. Mas este teste leva tempo O(n,)
para cada aresta perturbada, onde n, é o número de vértices. Como a probabilidadede ocorrênciaé
baixa, julgamos que na maioria das aplicações não vale a pena perder este tempo computacional.

Exemp[o 5.2 Suponha que se está preenc/ze7z(/o
um po/zgonocom ]0 uértáces. .4s coorde7zadas
dos
vérticessão números inteiros qu.eindicant a.s coordenadasda tela do computador. Suponha que a tela

possui 500 x 500 pi=els. Então:

10 x 500

7'< 500,

1

~ü

Com o que se pode concluir que neste probtenta não se deve utilizar o método de perturbação

No algoritmode corte de um polígonopoi' uma reta (figura 5.18a) pode-seutilizar a mesmaper-

turbação vista nesta seção e aplicar a mesma análise feita nos exemplos 5.1 e 5.2. Nos problemas
estudados, pode-se também optar por pertul'ba.r os vértices singulares em vez de perturbar as arestas.
Com isso, nenhuma reincidência (tanto a como /3) poderá ocorrer.
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Figura 5.19: Perturbaçãoaleatória

5.7.4

Algoritmos com singularidade VxV

Na subseçãoanterior, vimos que nos algoritmos sem singularidade VxV não há possibilidade de ocorrer
reincidência tipo # se efetuarmos uma pei'tui'bação perpendicular na aresta. Isto, porém, não é verdade
se pode ocorrer caso VxV. Observe a figura 5.20a. Se a perturbação for perpendicular à aresta, acaba
recaindo na singularidade inexoravelmente. E a reincidência tipo /3. Esta reincidência tem uma probabilidade de ocorrência muito maior que a reincidência a. Para eliminar as singularidades nos algoritmos
onde podem existir casos VxV, propomos duas soluções:
1. Efetue repetidamente as perturbações aleatórias, até que não ocorra reincidência tipo P
2. Efetue repetidamente as perturbações no sentido perpendicular até que não ocorra reincidência P

Observeque o teste para verificara ocorrênciade reincidência# é rápido. Leva tempo O(k) onde A
é o número de arestas que incidem nos (ou passam muito próximos a) vértices singulares.

Perturbações aleatórias repetidas
A primeira solução proposta é efetua] repetidamente perturbações aleatórias até que não ocorra nenhuma reincidência P. A probabilidade de ocorrer uma reincidência /3quando efetuamos uma perturbação
aleatóriapode ser calculadada seguintemaneira. Seja c a distância perturbada, ou seja,

r

r(«, -

«,):

+ («,

- ",)'

e cí

inte{«(c)

Onde ó é o vértice original e ü é o vértice perturbado. Sejam ui = inteira(ó), ui = afeita(u) e k =
número de arestas que incidem em ó ou en] tZ. Existem 2a'ci pontos que distam ci de ui, das quais k
causam singularidades.Veja a figura 5.19. Logo, a probabilidadede reincidência/3, após perturbar um
vértice que pertence ao caso VxV é:
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Figura 5.20: Operações booleanas com perturbações perpendiculares

7, = ;;;-

ZR'.r;

< ;-

(5.2)

Oél;

'

'

Do qual podemos concluir que convém escolher c grande suficiente para diminuir reincidência tipo P
mas que ao mesmo tempo deve ser pequeno bastante para não alterar de modo significativo o desenho
final.

Exemplo

5.3 Considere o cáZcu/o de unido entre dois poZzbonos. .Neste aZgorítmo pode aparecer caso

VxN. Sugerimosqueutilize:

f

N

2'o-eóÓ

(5.3)

Utilizando uariáueis de dupla precisão, terentos com € acima
Z' < ê;

'

6 í,:te{,'«(2-'

"ó)

:

T:iÕÕÕÕÕÕ

Como k normalmente é menor que 10, a ])robabilidadeacima é bastante pequena. Se utilizar uafiáuet
precisão simples obteremos p < Kl4600.

Perturbações perpendicularesrepetidas
Observe novamente a figura 5.20. Após a. primeira pei'turbação perpendicular caímos no caso VxA. E,
após a segunda perturbação perpendicular, o caso singular desaparece. Qual é a probabilidade de após a
segunda perturbação persistir a singularidade? Será igual à probabilidade de ocorrer a reincidênciatipo
a perturbando o vértice que forma caso VxA? Infelizmente, isto não é verdade. Pois, após a segunda
perturbação, os vértices ó e ü estão separados por uma distância c. Portanto, existe a probabilidade
p < k / 6ci de ocorrer reincidência /3, como vimos na subsubseçãoanterior. Sugerimos que se utilize o
mesmo c visto na equação 5.3.
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CAPÍTULOS. ALGORITMOS BÁSICOS

Parte ll

Eliminação de -A.rectas e Superfícies
Escondidas

Capítulo 6

Eliminação de Arestas Escondidas
A imagem mais simples de se obter é a "armaçã.o de arames". Ela consiste em mostrar apenas as arestas
dos objetos. Uma armação de arame pode tel' as a.I'estasescondidas eliminadas ou não. Para se criar
uma armação de arame sem eliminar as arestas escondidas, basta aplicar as transformações geométricas
(vistas na seção 4.11) nos objetos. Exelnpliíicando, se o ambienteconsiste de um conjunto de poliedros,
primeiro aplique as transformações geométricas nos vértices dos objetos, escrevendo todos os vértices na
coordenadada tela. Depois, trace uma linha ente'ecada. par de vértices que constituem as extremidades

de uma aresta. O problematorna-se mais complexose queremoseliminar as arestas invisíveis. Vamos
e
definir

Deânição 6.1 t/ma aresta é totalmente {nuis bel se elztree/a e o observador ea;istozzmaou mais /ages
gue a tornam nu sz'ue/.Uma aresta é parcialmente uisÍbe/ se entre eZae o observador existe uma ou
mais faces que ocultam-na parcialmente. Unte aresta é totalmente visível se não existe nenhuma face
entre e/a e o observador.

Eliminando as arestas escondidas,a imagem torna-se mais clara. Compare as figuras 6.1 e 6.2

6.1

Faces e arestas irreleluntes

Definição

6.2

Sqa

.F' zznza /ace do po/cedro J7.

1/amos

unitário, ortogonal à face F, que aponta pura fora de H

c/mamar de noT'mal

ezterno2

à /' ao uetor

Definição 6.3 Uma /ace, descrito em sãsZe?zaU3 risco é, ap/ícou-se a e/a a tranl{/armação em perspec
flua) é irreleuante3 se o produto escalar entre o seta normal ea;ternoe a direção de oísão -F /or posíZioo
Caso conírárío, e/a será reZeuante.
: Wire-arame .

ZOutward-pointing normal
aBack-face .
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Figura 6.1: Armação de arame sem eliminei' as arestas escondidas

Figui'a. 6.2: Armação de al'ame eliminando as al'estas escondidas

6.] FACESEARESTASIRRELEVANTES
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Figura 6.3: O conceito de face irrelevante não vale no sistema .E

Uma face irrelevante é sempre totalmente invisível, pois ela é escondida pelo próprio sólido ao qual

faz parte. Porém, o inverso nem sempreé verdadeii'o,isto é, existem faces relevantesque também são
invisíveis (total ou parcialmente). Eliminando todas as faces irrelevantes, podemos acelerar o algoritmo
de eliminação de superfícies escondidas de modo signiÊcativo, pois aproximadamente a metade de todas
as faces são irrelevantes. Observe que o conceito de face irrelevante só é válido dentro do sistema PS

No sistema E, pode acontecercasos como o da figura 6.3. A face / é visível ao observadorapesar de
ser irrelevante, pois F o .V > 0. No sistema.U3 não acontecem casos como este, pois em P3 é como se
o observador estivesse situado em (0, 0, --oo) e, portanto, todos os raios que chegam ao observador são
paralelos. Vamos definir agora a aresta irrelevante:
Definição 6.4 Uma aresta é rreleuante se e/a é intersecção de duas /ages irrelez;antes. Caso contrário,
ela será relevante.

Uma aresta irrelevante sempre é totalmente invisível ao observador. Ela é sempre escondida pelo
sólidoao qual pertence. Porém, existem giestas relevantes que também são invisíveis (total ou parcialmente). Nos algoritmos de eliminação de arestas escondidas podemos, portanto, eliminar todas as arestas
irrelevantes. Isto não irá alterar a imagem final criada. Nesses algoritmos, além das arestas irrelevantes,
também podemoseliminar as faces irrelevantes. Pois, como uma face irrelevante / nunca é visível, podemos concluir que sempre existe uma face relevante g enfie / e o observador. Isto implica que se uma
face irrelevante / esconde uma aresta e então sempre existe uma face relevante g que também esconde e
Deste modo, não perdemos nenhuma informa.ção ao eliminarmos todas as faces irrelevantes. O conceito
de aresta irrelevante também só é válido dente'odo sistema P3
Se no ambiente há apenas poliedros convexosonde cada poliedro não escondenenhum outro poliedro
entãouma aresta é invisível se, e somentese, é in'elevante. Observe que neste caso, não existem arestas
parcialmente invisíveis. Usando estes fatos, é possível determinar rapidamente se uma aresta é visível
ou invisível em tal ambiente. O processoresume-seem aplicar a transformação em perspectiva e depois
calcular um produto escalar para cada face do sólido para determinar quais são as faces irrelevantes e,
com essa informação, determinar as arestas irrelevantes.
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Se não estamos interessados em mostrei os objetos em perspectiva, o problema torna-se mais simples

ainda, pois não há mais necessidadede aplicar a transformaçãoem perspectiva. Então, basta calcular
um produto escalar para cada face do sólido. Isto é tão rápido que mesmo num computador como PC ou
Apple é possível mostrar uma armação de arame de um poliedro convexo rotacionando, com as arestas

invisíveis eliminadas em tempo real.

6.2

Força Bruta

O primeiro algoritmo de eliminaçãode arestas escondidas pode ser esquematizado como segue

Algoritmo ForçaBruta;

Leia .E, .F e a descrição do ambiente;

Coloque os objetos do ambiente na. coordenada do observador;
Efetue a transformação em perspectiva, colocando os objetos na coordenada p3;
Sejam F o conjunto de todas as faces e E o conjunto de todas as arestas;

Paracadaface / C /'faça
Para cada aresta e C -E faça

Se / esconde totalmente e ente.o .E := .E -- {el;
Se / não esconde e então não faça nada;
Se / esconde parcialmente

e ente.o

.E := (E -- {e}) U {pedaços

FimPara;
FimPara;
Fim.Mgoritmo;

de e não escondidos

por /};

O conjunto -E contém, no início do pl'ograma, todas as arestas do ambiente. O algoritmo consiste
em eliminar do conjunto E todas a.s arestas invisíveis. Para isso, testa-se cada uma das faces contra
todas as arestas. Se uma face / escondetotalmente uma aresta e, a aresta e pode ser eliminada do
conjunto .E. Se a face / esconde parcialmente e então a aresta e é substituída pelas suas partes não
escondidas por /. No final do processo, tecemos dentro do conjunto E somente as partes visíveis das
arestas. Observe que se trabalhássemos na.coordenada do observador, o cálculo de intersecção entre uma
face e uma aresta tornar-se-ia muito mais complexo. Por isso, trabalhamos na coordenada da tela em
ponto flutuante P3. IProgPrincl descreve um programa de eliminação de arestas escondidas tipo "força
bruta" que funciona na coordenada do observador. Este programa tornar-se-ia muito mais simples se
efetuasse uma transformação em perspectiva. e calculasse as intersecções no sistema t/3
Vamos analisar a complexidadedo algoz'itmode força bruta. Para cada face /,, gasta-seum tempo
O(min. ), onde mi é o número de arestas da face /. e n. é o número total de arestas do ambiente. Somandose os tempos gastos por cada uma das faces, temos )l:=i mí n. : n. )l,=i mi, onde n/ é o número total
de faces do ambiente. Lembrando que numa. aresta. incidem sempre duas faces, )l:Zi mi = 2 n. e a
complexidade total do algoritmo é O(n:).

6.3.

INVISIBÜIDADE QUANTITATIVA

À-

3

' v '.,
7

8

Figura 6.4: Aceleração do algoritmo força bruta através da subdivisão de tela

Este algoritmo pode ser melhorado fazendo uma subdivisão da tela em janelas menores e criando
as listas de candidatos. Para cada janela, ci'ia-seuma lista de arestas e de faces que Ihe pertencem
(completa ou parcialmente). Uma face / só precisa sei' testada contra aquelas arestas que pertencem a
uma das janelas que também contém /. Veja a figura 6.4. A face / pertence às listas das janelas 1, 2 e 4.
Logo, ela não precisa ser testada contra e3 que pertence às listas 6 e 9 mas precisa ser testada contra as
arestas ei e e2. O melhoramento de tempo é muito grande se os comprimentos das arestas são pequenos.
Também pode-se criar a subdivisão da tela não-uniforme utilizando quadtree ou a árvore BSP (veja a
subseção 11.2.2). Com isso, as janelas sei'ã.omenores naquelas regiões onde há muitos objetos e serão
maiores nas regiões pouco povoados.

Um programa de eliminação de arestas escondidas baseado na técnica de força bruta, escrito em linguagem C, pode ser encontrado em IProgPrincl. Este programa foi traduzido para Pascal pelo aluno Fábio
F. Domingues como parte do programa de iniciação científica e o resultado pode ser visto na figura 6.5.
Para imprimir a saída, foram utilizadas as rotinas gráficas para impressoras matriciais desenvolvidaspelo
aluno Fábio A. R. Corria que também pa.rticipou da iniciação científica.

6.3

Invisibilidade Quantitativa

Um algoritmo mais rápido que o algoritmo de foi'ça bruta pode ser obtido utilizando o conceito de
invisibilidadequantitativa. A invisibilidadequantitativa pode ser definidacomosegue:
Deânição 6.5 Pm ponto ó do espaço Zez7z
í7zz;isíbáJidade
quanf latíua n se ezístem n poZzborzos
entre o
observador

e õ.
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Figura 6.5: Imagem gelada pelo algoritmo "Força Bruta"

ALGORITMO DE ENGORDA

6.4

D2

Figura 6.6: Correção de invisibilidade do vértice inicial

Como consequênciaimediata da definiçã.oa.cima, um ponto ó é visível se, e somente se, a sua invisibilidade quantitativa é zero. A invisibilidade quantitativa de uma aresta e pode mudar somente onde
a projeção de e cruza uma outra aresta. Neste cruzamento, a invisibilidade quantitativa pode aumentar
ou diminuir de um.
Calculando a intersecçãode e com todas a.s outras arestas, a aresta e fica dividida, pelos pontos
de intersecção, em vários segmentos. Se a invisibilidade quantitativa do vértice inicial é conhecida, a
invisibilidade de cada um dos segmentospode ser calculada somando as mudanças de invisibilidade que
somente acontecem nas extremidades dos segmentos. ISutherland, 741sugere que se calcule a invisibilidade
do vértice inicial pela busca exaustiva de toda.s as faces relevantes para contar quantas faces escondem o
vértice inicial. O cálculo da invisibilidade inicial e o cálculo dos incrementou determinam a invisibilidade

quantitativa do vértice final que pode ser usada, por sua vez, para determinar a invisibilidade inicial de
outras arestas que emanam do vértice final. Uma busca exaustiva deve ser feita para cada conjunto de
arestas de um mesmo sólido. Mais tarde, vei'elmoscomo evitar esta busca.
As vezes, uma correção deve sel aplicada à invisibilidade quantitativa do vértice final para determinar
a invisibilidade das arestas que emanam da.quelevértice. Veja a figura 6.6. A invisibilidade quantitativa
do vértice ói deve ser zero quando percorre ei e e3 e deve ser um quando percorre e2. Estas correções
causam

um grande

aborrecimento

para o progi'a.mador.

6.4

Algoritmo de engorda

ISutherland,

741 escreve:

t/ma série

de síngtzZa-

ridades desagradáveispodeutocorrer que re(fuewntanta atenção cuidadosa para calcular a invisibilidade
cotretamente. Loutret (que implementoueste ulgotitmo) comentou-nos: "Todos eles lideram de ser resaZt;idosno programa e isso não /oi nenÀtll?zpic-níc". Vejamos agora como resolver estas singularidades
de modo simples e elegante, utilizando o algoiitmo de engorda.

ISutherland, 74) dá uma idéia soba'e os algoz'itmos de eliminação de arestas escondidas existentes
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Figura 6.7: Tecla.edros"engordados"e aresta fantasma (tracejada)
naquele tempo. De lá para cá, estes algoiitinos não tiveram um avanço significativo, como podemos
supor pela bibliografia do artigo IKamada, 871,que não cita nenhum algoritmo de eliminaçãode arestas
escondidasdesenvolvida após o artigo de Sutherland. Utilizando o método de perturbação e a invisibilidade quantitativa, conseguimoscriar um movo algolitmo de eliminação de arestas escondidas. Neste
algoritmo, primeiro devemos "engordar" os sólidos, criando os objetos "engordados". Engordar é uma
maneira particular de perturbar os vértices. Imagine que as faces dos objetos são as originais mas as
arestas e os vértices dos objetos são os engordados. Então, todos os vértices têm uma invisibilidade quantitativa definida. Por exemplo, a invisibilidadede vértice ói do tetraedro da figura 6.7 era indefinida.
Engordando-o obtemos o vértice ÓÍ com a. invisibilidade deÊnida e igual a zero. O método para engordar
os objetos não é simples, pois não basta efetuar uma mudança de escala. Veja a figura 6.8. Se efetuarmos
uma mudança de escala, o espaço entre as duas pernas do objeto irá aumentar e não gerará a perturbação
desejada. Quando se engorda um objeto, o espaço vazio entre as duas pernas deve diminuir. Antes de
descrevermoso algoritmo, vamos definir o vetou cume de um vértice, que será utilizado no processo de
engorda.
Definição

6.6

Sida

ó um z;értíce onde íncídenz

as /ages /:, /2, . - .,/k

que posszzem respecfiz;amante

os

normaisexternosNI,Nz,.. .,NK. Utn Deterui\etárioC é unt vetar cume do vérticeb se C a Ni >
o, v{ € 1...k.

De um modo informal, para calcula.lo vetoucume C' de um vértice ó calculeprimeiro um plano Z,
que toca o vértice ó mas que não penetra en] nenhuma das faces que incidem em ó. O vedor cume C é o
vetar normal a E que aponta para longe do sólido. Veja a figura 6.11. Uma característica do vetar cume
a é o seguinte:Seja ó{ = ó + a:C'o vérticeó perturbado.Então, um observadorqueestá na posição ÓÍ
"enxerga" todas as faces que incidem em ü. Também definimos:

6.4
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Figura 6.8: Diferença entre ampliare engordar

Definição 6.7 Um uetor cume.B de um z;érZice
ó é o melhor se para qu.a/qtzer
ueforcume(.; de ó
deferente de .D, lemos;

.A//&.i...tlC'

o ,Ni} $ M/Nci...tlB

o .Ni}.

Infelizmente, não conseguimos achei um método eficiente de calcular o melhor vetor cume. Deixamos
este problema em aberto. Mas para o nosso algoiitmo funcionar, basta um vetor cume C qualquer, desde
que
MINici....{.é

o .N.} > 0

E um vetor cume pode ser calculado da seguinte maneira

d :- "..;.,(Ef;: w.)

Ache i tal que C' o .Ni seja mínimo
Enquanto O o .Ni $ 0 faça:
é := ".rsor(C' + .Ni)
Ache á tal que C' o .N{ seja mínimo

FimEnquanto

Vejamos agora o algoritmo em si. O usuário deve fornecer ao algoritmo a posição do observador .E,
a direção de visão P, as coordenadas(a;i,yí, z{) para cada vértice ói e, para cada face, a sequênciade
vértices na ordem anel-horáriaquando vista do lado de fora do sólido (veja as figuras 6.9 e 6.6). Todas
as faces devem pertencer a algum sólido e nã.o pode ha.verinterpenetraçãoentre dois sólidos.
1.

F

Leia a lista de vértices, a lista de faces, a.posiçã.o do observador .E e a direção de visão do observador
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vértice coordenadas
ui

zi)g/i,zi

u2

z2 ) y2 ) z2

u3

a;3) y39 z3

t;4

z4 ) g/4) z4

face

vértices

/3
/4

Ó:,Õ.,Õ:
Ó:,Ó;,Õ.
Ó:,Ó-,Ó,
Ó:,Ó:,Ó:

/:
/;

Figura 6.9: Coordenadas dos vértices e vértices que incidem numa face (sólido da figura 6.6)

vértice

coordenadas

vetor cume

ó,

f:,f.,f.

ê.

ül
i),
b.

fz,fa,jA
f\,fa,f4
ft,f2.Ja

c.
c.

face normal

c.

Figura 6.10: Faces que incidem num vértice, vetores cume e normais das faces

2. Efetue uma transformação geométrica, colocando todos os vértices na coordenada do observador
Depois, efetue uma transformação em perspectiva, nã.o esquecendode calcular a profundidade em pera
pectiva.

3. Gere a lista de faces que incidemnum vértice a. partir da lista de vértices que incidem numa face
(fig«r. 6.10).
4.

Para cada face, calcule o vedor normal unirá.rio. Esta operação está descrita no artigo ISutherland,

741 e na seção l0.3.
5

Calcule o vedor cume para cada. vértice (figura 6.10)

6. Gereos vértices perturbados ó! = cCi+ ói, para i=l
poliedros "engordados" , que cobrem os sólidos originais.

n. Os vértices perturbados pertencem aos

7. O algoritmo não funciona se houver uma reincidência na singularidade. Pode-se imaginar que no
problema original todos os vértices leram singulares. Após a engorda, os vértices originais não devem
passar por cima das arestas perturbadas e vértices perturbados não devem passar por cima das arestas originais,pois isto seria uma reincidênciaiia.singularidade. Não precisamosnos preocupar com as
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Figul'a. 6.11: Vetar cume

reincidências a, pois é quase impossível de acontecer, principalmente se são utilizadas as variáveis dupla precisão. Quanto à reincidência /3, precisamos tomar mais cuidado, pois há maior probabilidade de
ocorrer. Se escolhermosc cuidadosamente, como sugere a equação 5.3, podemos deixar a probabilidade
de reincidência /i em níveis aceitáveis. Se o pi'ograma necessita de uma segurança maior, pode-se testar
explicitamente a reincidência /3 e escolher um outro vetar cume no caso da reincidência /3.
8. Elimine todas as arestas e faces irrelevantes, tanto originais como perturbados. Estamos desconfiados
de que esta eliminação poderia ter sido feita logo após o parágrafo 2 e ter calculado o vetor cume utilizando

somenteas faces relevantes,mas não temos certeza.de que isto funciona. Depois de eliminar as faces
irrelevantes, todas as faces restantes são relevantes e estão em sentido anel-horário se projetados no plano
do observador.

9. Seja ó o vértice original com a menor'coordenadaz. O vértice ó', ou seja, ó perturbado, tem a
coordenada z menor que ó. Logo, a invisibilidade quantitativa de ó' é zero. Acrescente uma "aresta
fantasma" de ó' a cada um dos sólidos pertul'bagos(veja a figura 6.7). Com este truque, eliminamosa
necessidadede fazer uma busca exaustiva pai'a-cada sólido, citada na seção 6.3.
10. Ache todas as intersecçõesentre as arestas perturbadas (inclusive as arestas fantasmas, que devem
ser consideradas como arestas perturbadas) e as arestas originais. Este algoritmo está descrito em IAlgorithms, pp 345-3591.Para cada aresta perturbada e', ordene as arestas originais que ela intercepta na
ordem em que e' será percorrida no próximo parágrafo.
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11. Calcule a invisibilidade quantitativa para cada intervalo de arestaspera.urbadas(inclusive as arestas
fantasmas). A invisibilidadequantitativaé zelo em ó' porque nós escolhemosó com a menor coordenada z. Some l (subtraía 1) toda vez que uma aresta perturbada cruzar uma aresta original entrando
num (saindo de um) polígono. Podemos distinguir se a aresta perturbada está entrando ou saindo do
polígono calculando um produto vetorial (lembre-se: todos os polígonos estão em ordem anta-horária).
Soma (subtração) não é aplicada se a aresta perturbada que estamos percorrendo estiver mais próxima
ao observadordo que a aresta originalinterceptadapor aquela. Podemostestar isto calculandoduas
interpolações lineares de profundidades em pel'spectiva, mencionadas no parágrafo 2 deste algoritmo.

12. Os intervalos de arestas perturbadas (excluindo as arestas fantasmas) com a invisibilidade quanta
cativa zero são visíveis. Trace-os na tela do computador.
Análise de complexidade:

Sejam n. o núinelo de destas e io número de intersecções entre as arestas

perturbadase as arestasoriginais.

B Os parágrafos1, 2, 3, 4, 6, 8 e 9 têm complexidadeO(n.)
e Os parágrafos 5 e 7 normalmentetêm complexidadeO(n.), salvo em rara.s exceções
e O parágrafo 10 tem complexidade O(7z. log n. + i logo)
8

Os

parágrafos

ll

e 12

têm

complexidade

O(n.

+

{)

Portanto, o algoritmo todo tem complexidade O(n. logo. + {logi). Se supomos que ié da ordem
de n., como costuma acontecerna prática, o algoritmo é O(n. logn.). Mas no pior caso, { pode ser da
ordem de n:

6.5

Horizonte Flutuante

Quando queremos achar uma solução mais resta'ita.para.o problema de eliminação de arestas escondidas
podem aparecer algoritmos inesperadainellteeficientes. Vimos um exemplo disso na seção 6.1 quando
no ambiente havia apenas poliedros convexos que não escondiam um a outro. Quando o objeto a ser
mostrado é uma função de duas variáveis z = /(=,Z/) então temos um algoritmo especial, eficiente e
largamente utilizado: o algoritmo de horizonte flutuante, publicado em IWright, 731.
Se quiséssemos mostrar uma função z = /(z, y), para zí $ z $ / e g/f $ g/ $ Z/.r, traçando n, curvas
com os valores z constantes, sem eliminamas desta.s escondidas,faríamos:

x:=xi; y:=yi; dx:=(xf-xi)/(nx-l) ; dy:=(yf-yi.)/(ny-l);
for i:=O to nx-l do bebi.n
z:=f(x,y)

; move(x,y,z)

;

for j:=t to ny-l do begin

6.5. HORIZONTEFLUTUANTE
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Figura

6.12: Hol'izonte flutuante:

necessidade de vetou' "alto"

y:=y+dy; z:=f(x,y); traga(x,y,z);

end;

x:=x+dx; y:=yi;

end;

Vamos chamar as curvas assim traçadas de .Xo, Xt, . . .,X..i,
onde a curva Xi tem a coordenada z
constante que vale a;i. O procedimento nzoue(a;,y, z) converteo ponto (z, Z/,z) para sistema S e desloca
uma caneta imaginária para este ponto. O pi'ocedimento braça(z, g/,z) converte o ponto (z, 3/,z) para o
sistema S e traça um segmento de neta da última posição de caneta até a nova.
Resta explicar como podemos eliminar a.s arestas escondidas. Veja a figura 6.12. Para eliminar as
arestas escondidas devemos desenhar as culpas na oi'dem X..i , X..2, ..., Xo. Antes de acender cada pixel
(z,,y,), um teste é feito para. verificamse o pixel é invisível. Se o valor 3/, é menor que qualquer pixel
anterior

aceso na coluna a;, , então (z, , y, ) é visível ao observador.

teste, que em Pascal seria declarado:

var alto

array

[0

Utilize

um vetar

"alto"

para fazer este

ResX] of integer;

Onde a constante ResX é a resolução llorizontal da tela. A variável a/tola;,l armazena o menor valor
de y, aceso na coluna z,. Não se esqueça de que no sistema S, a coordenada Z/cresce de cima para baixo.
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Figura 6.13: Horizonte flutuante: necessidadede vetor "baixo"

Do mesmomodo, é necessárioter um vetor "baixo" que indique o maior valor de g/,aceso na coluna aç.
(veja a figura 6.13). Concluindo, para verificamse um ponto (a:,, y,) é visível, teste:

if (ys<a]toExs]) or (baixoExs]<ys) then visive]. else i.nvisi.vel;
Mas, e se o observador estivesse numa outl'a.posição qualquer, de modo que o gráfico final aparecesse
rotacionado? A ordem X..i, X,..2, ...,Xo nã.o valeria mais. Num caso geral, deve-se traçar primeiro as
curvas mais próximas a.oobservador (veja a figura 6.14). Mas como podemos determinar qual é a curva
mais próxima ao observador? Faça o seguintecálculo:
dx:=(xf-xi)/(nx-l)

;

,r

ini.cx:=round( (E.x-xi)/dx ) ;' {E.x e' a coordenada x do observador}
if inicx<O then inicx : =0;

if inicx>nx-l then inicx:=nx-l;

/nicz assim calculado fornece o índice da curva que deve ser desenhada em primeiro lugar. Deve-se
desenhar as curvas mais próximas de inicz antes de desenharas mais afastadas. Uma possívelordem é
desenharas curvas de ínicz até n= -- 1 eln primeiro lugar e depois de ínicz -- l até 0.

6.5. HORIZONTEFLUTUANTE
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Figura 6.14: }1orizonteHutuante: ordem das curvas X

Para traçar as curvas X e as curvas }' não basta repetir o processo visto acima duas vezes (veja
figura 6.15). Existe uma ordem especial em que as curvas devem ser desenhadas. Para determinar esta
ordem, calcule primeiro quais curvas são mais horizontais: as curvas X ou }'. Digamos que as curvas .X'
sejam mais horizontais. As curvas -X'devem scr processadas na ordem vista anteriormente. Nuas, antes
de traçar cada curva X{, as partes das curvas }' entre a curva X traçada por último e Xf devem ser
traçadas. Estas partes das curvas y tallibénldevem obedecerà mesma ordem vista anteriormente,isto
é, trace primeiro as curvas y de inicy até rzW-- l e depois trace as dc inic3/-- l até 0. Veja a figura 6.15.
Este algoritmo não funciona se o efeito perspectiva é muito acentuado. Isto acontece quando o
observador está muito próximo ao objeto. Sugerimos que se coloque sempre o observador a uma distância
razoável do objeto para diminuir o,çfcito perspectiva ou então que se utilize a projeção ortogonal. O
algoritmo de horizonte flutuante fd'implementado pelo autor e o resultado pode ser visto na figura 6.16.
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Figura 6.15: Horizonte flutuante: curvas X e y

6.5.

HORIZONTEFLUTUANTE

Figura 6.16: Imagem gerada. pelo algoritmo horizonte flutuante
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Capítulo

7

Eliminação de Superfícies Escondidas
Vimos no capítulo anterior algumas técnicas para criei imagens armação de arame. Uma imagem mais
elaborada pode ser conseguida "pintando" as faces. Também costuma-seutilizar o termo "sombreart"
Para se conseguir uma imagem sombreada são essenciais um modelo de iluminação e um algoritmo de
eliminação de superfícies escondidas.

7.1

Modelo de Iluminação de Pltong Local

Definição

7.1 Um modelo de iluminação

de um pi=el da imagem.

é anta /ãrnzu/a utilizada para caZczz/aro espectro /ominoso

Definição 7.2 0 espectro luminoso é unha/unção /(À) guededo/uea ínferzsidadede Zzzz
para cada
comprimento de onda uisíue!X. O espectro tantbél-npode sef descrito fornecendo a intensidade das três
cores primárias: vermelha, verde e azul.
Um modelo de iluminação pode sel' local ou global

Definição 7.3 Um modelo de iluminação local considerasomentea /uzincídenZedárefamente
da

fonte, u orientação dct Superfície, as caractedstica.s da superfície e Q posição do observador para deter-

minar o espectroda luz reltetidapara o observador.

Definição 7.4 Um modelo de iluminação global considera,alémdos/atires acimamencionados,
a

!uz que chega ao ponto pela re#e=ão ou pela transmissão a partir de outros objetos do ambiente.

Definição 7.5 .4s caracte7úticas da super'/{biesão unzcorÜuntode paz'ámetros
que determinamo

aspectovisual da superfície. Nelas estão inclllídas a cor, o grau de polimento e o grau de transparência
do objeto.
'Shading

ou rendering em inglês

109

CÀPJTUL07 ELIMINAÇÃO DE SUPERFÍCIES ESCONDIDAS

110

Nesta seção, veremos apenas um modelo de iluminação local: o modelo de Phong. Os modelos de
iluminação global serão apresentadosna parte de rastreamento de raio. Supondo que no ambiente não
existem objetos transparentes, só precisamos considerar as reflexões. Normalmente, num modelo de
iluminação local, três termos contribuem para a intensidade luminosa de um ponto: reflexão especular,
reflexão difusa e iluminação ambiente.

7.1.1

Reflexão especular

A luz refletida especularmente pode ser considerada como se reíietisse nas camadas superRciais do objeto.
Por exemplo, ao encerarmosum carro, ele torna-se brilhante. Este brilho é devido aos raios de luz que se
reftetemespecularmente na camada de cera. A cor do carro é determinada pela reflexão difusa da latada,
pois normalmente, a cor da reflexão especula.i'independe da cor do objeto. Numa reflexão especular,
todos os comprimentos de onda são reíletidos igualmente (ou quase igualmente). Por exemplo, um objeto
azul reíietido numa bola de Natal amarela continua sendo azul, apesar de estar misturado com a cor

amarelaprovenienteda reflexãodifusa da bola de Natal. Outro exemplo: o brilho do Sol refletidona
latada de um carro vermelhoé amarelo. A seguinte equa.çãodescreve o espectro da reflexão especular:
-r, (À )

/ ',(À, o)-t(À)(N. .Ü)'

(7.1)

onde (veja a figura 7.1),

e /.(À) é a intensidadede luz reftetida.especularmentede comprimentoÀ
B .7Vé o vetor unitário normal à superfície
B ZÍ é o vedor unitário que indica a direção intermediária entre a direção da fonte de luz .Z, e do
observador /l Ou seja, Z' = versar(Z
. 0 é o ângulo

formado

entre E e #

+ /').

(ou entre .Íe .Ü)

e /í,(À,0) é a função que descreve a quantidade de luz refletida (um número entre 0 e 1) quando
recebeum raio de luz de comprimentode onda À num ângulo 0,
B A constante e indica o grau de espalhamento da luz refletida especularmente. Quanto maior for o
valor de e, mais direcionalserá a reflexa.oespecular. O valor de e é da ordem de 60 para superfícies
metálicas polidas.
B -L(À) é o espectro da fonte de luz.

comprimento de onda À.

Desci'evea intensidadede luz emitida pela fonte para cada

e A operação o é um produto escalar elttle dois vetores

7.]
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Figura 7.1 Geometl'ia de reflexão da luz de fonte

Observação 7.1 Para sermosrigorosos,deoerz'arJzos
díuídír a equação7.] por d2, onded é a disíáncía

entre o ponto ao qual estamos aplicando o n\odeiode itttTltinação(P) e Q fonte de tuz (i,). Porém, na
prática, a equação7.] /unciona muito benssenoessa divisão, criando imagens inclusive mais "realistas"
do que se ejetuassetal divisão. Alguns autores sugerem\que ejetue Q diuisãa por d ([ProcEleml) e cultos
sugerem que não se efetue nenhumct divisão (]Whitted, 80]).
Simplificando a equação acima, para podermos coloca-lo no computador, temos

Í, = R, ® i.ÇN . i:' )'

(7.2)

A barra em cima das letras indica variáveis com três componentes: vermelho (r), verde (g) e azul (b)
Chamaremos variáveis deste tipo de COR. As notações utilizadas são:
B O produto ® de duas variáveis tipo COR resulta uma COR. Por exemplo, ji = # ® F significa
P.

, 'Pg

e 'Pb -- qõrb.

e O produto de uma variávelCOR poi um número real resulta uma COR. Por exemplo,P
significa

p, = q,r

gr

, p. = qgr e pÓ = qÕ?'

Cada componentede Ji', deve ser um númel'oentre 0 e 1. Eles são da ordem de 0.9 para objetos

muito espelhados e polidos. Num objeto noi'mal, /i',,, /I',, e /I',ó são aproximadamente iguais. Se existem

mais de uma fonte de luz, digamos # fontes, a equação 7.2 deve ser alterada para:
k

Ã

Â, ® (>1:
-i;(.# o ã)')
í=l
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Re$exão difusa

Reflexão especular

Figura 7.2: Reflexão especular e difusa

7.1.2 Reflexão difusa
A luz refletida difusamente pode ser considerada como tendo penetrado nas camadas mais profundas
da superfície do objeto, tendo sido absorvido e então reemitido. Como consequência, a luz refletida
(hfusamenteé emitida com igual intensidade em todas as direções. Considere um papel. Ele apresenta

o mesmo"padrão de brilho", independentemente
da posiçãodo observador. Pois um papel apresenta
reflexão predominantemente difusa. Já não se pode dizei' o mesmo de um metal. Uma pequena variação
na posição do observador faz com que apareça um outro padrão de brilho numa folha de alumínio. Isto
porque a reflexão

predominante

é especulam'.

A cor de um objetoé determinadopl'incipalmente
pela reflexãodifusa. Pois, comojá vimos, a

reflexãoespecular costuma reíletir igualmentebem luzes de todos os comprimentos de onda e, portanto,
não determina a cor do objeto. A reflexão difusa, por outro lado, apresenta uln espectro de reflexão que
varia de objeto para objeto. O espectro da. luz refletida difusamente pode ser descrita pela equação:
/d(À)

= /i'a(À)Z(À)(.©

o -t)

(7.3)

onde (veja a figura 7.1),

e /d(À) é a intensidade de luz reíletida difusamente de comprimento de onda À

B ]l'.(À) é a curva de reflexãodifusa. Assume um valor entre 0 e 1, para cada comprimentoÀ
. Z)(À) é o espectro da fonte de luz

B .Aré o vetor unitário normal à superfície
B .L é o vetor unitário que indica a direção da fonte de luz
Observe que nesta equação a posição do observador não aparece. Pois a reHexão difusa é independente

da posiçãodo observador.
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.N o .L é um produto escalar entre dois vetores unitários e assume o valor um se ambos vetores
são idênticos e o valor vai se aproximando de zero à medida que o ângulo formado pelos dois vetores
aproxima-se de 90 graus. Na verdade, .N o .[ = cos a, onde cl é o ângu]o formado pelos dois vetores, o que
indica que a reflexãodifusa será máxima se a luz incidir perpendicularmente à superfície e, quanto mais
obliquamentea luz incidir, a quantidadede luz refletida difusamentese tornará menor. Simplificandoa
equação 7.3 para que possa ser implementado num computador, temos:

Í. =

R. ® i,ÇÍq . i)

(7.4)

O valor /I'ddeterminaa cor do objeto. Por exemplo,
8 ]ró,

0.5, ]ra, = 0.5 e Jt'aó

0 determina um objeto amarelo

B ]\'',

0.1, ]ídg

0.1 e ]fdó

0.1 determina uin objeto preto

B Jí'a, = 0.9, /i'a,

0.9 e Jt'óó

0.9 deter'mina.um objeto branco

Se existem k fontes de luz, a equação 7.4 deve sei' alterada para

À

A

/ '. ®

(}:
-i.(.© o -t.))
i=l

7.1.3 Reflexão da luz ambiente
Se no nosso modelo de iluminação houvesse apenas os dois termos vistos nas subseções7.1.1 e 7.1.2 os
objetos que estivessem na sombra aparecem'iamcomo completamente negros. Porém, numa cena real, um
objeto também recebe luz refletido difusamente de paredes da sala e dos outros objetos à sua volta. Esta
luz ambiente representa uma fonte de luz difusa que faz com que mesmo os objetos que estão na sombra
recebam alguma luz. O algoritmo de iadiosidade consegue calcular corretamente este fenómeno. Num
modelo de iluminação simples, poi'éln, a luz ambiente é considerada constante:

.r.(À) = / '.(À)-t.(À)

(7.5)

onde, Ã'.(À) é a curva de reflexãoda luz ambienteque muda de objeto para objeto. Normalmente,Jr.(À)
e /(a(À) têm curvas muito semelhantes,pois ambas referem-seà reflexão difusa. L.(À) é o espectro da

luz ambiente. Esta curva irá variar de acordo com os objetos que fazem parte do ambiente. Por exemplo,
se o meu ambiente está cercado de paredes vermelha.s,a curva -L.(À) apresentará um pico no espectro
vermelho. Simplificandoa equação 7.5, temos:

1.- 1<.®L.
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7.1.4 Um modelo de iluminação local
Juntando os três termos vistos nas subseções7.1.1, 7.1.2 e 7.1.3, chegamos a um modelo de iluminação
lubdd.

/(À)

-K,(À,0).L(À)(-N
o-Üy+ -K.(À)Z;(À)(.©
oZ) + -K.(À)Z.(À)

Simplificando, obtemoso modelo de iluminação local amplamente utilizado nos programas de Com
putação Gráfica:

.Í = .R, ® Z(.&o.Üy + Ía ® -i(.©oZ) + ã. ® .[.

(7.6)

A observação 7.1 vale para os dois primeil'os termos da equaçãoacima. Repare que, neste modelo, a
fonte de luz deve ser necessariamentepontual. Se existirem k fontes de luz, a equação 7.6 torna-se:

Í

7.2

L

í, ®(>:{=1 í:(-& '

l

ar)+ Ã. ®(}:i=l .[;(.© ' -Ü)) + -K. ® i.

Lançamento de Raios

Uma vez estudado um modelo de iluminação local, vamos passar aos algoritmos de eliminação de superfícies escondidas. O primeiro deles, e o mais simples, é o algoritmo de lançamento de raio que mais
tarde deu origem ao algoritmode rastreamento de raio. O lançamentode raio não utiliza nenhuma
coerência do ambiente para acelerar o processamento. Consequentemente, é mais lento que os outros
dgoritmos de superfíciesescondidas. Mas a facilidade de se implementar o lançamento de raio para os
mais variados tipos de objetos tornam-no o único algoritmo de superfícies escondidas possível de se usar
em muitos casos. O lançamentode raio conseguetrabalhar com qualquertipo de objeto, desdeque seja
possívelcalcular a intersecçãodesse tipo de objeto com uma semi-Tetae exista uma maneira de calcular
o vedor normal à superfície. A coerência, que o lançamento de raio não usa, pode ser definida como:
Definição 7.6 .A coerência é a caractembííca do ambiente r'ou da imagem,) de ser localmente constante
Podemos citar as seguintes coerências

B Coerência quadro a quadro: dois quadros consecutivos de uma animação são semelhantes

Coerência de aresta: se um ponto da atesta.é visível, a vizinhança deste ponto tende a ser visível
e Coerência de linha de rastreio: duas linhas de rastreio vizinhas são semelhantes
e Coerência de área: dentro de uma pequena área contígua da imagem, a cor tende a ser semelhante
2 Ray-casting

7.2.

LANÇAMENTO DE RAI(F

.d

Figura 7.3: Lança.mento de raio

A idéia básica de lançamento de raio (assim como a de rastreamento de raio, como veremos mais
adiante) é que o observador enxerga um objeto através dos raios de luz que partem da fonte, batem nesse
objeto e chegam ao observador. A luz pode chegar ao observador pela reflexão ou pela refração (também

chamadade transmissão). Nesta seção, considei'cremos
somentea reflexão. Se os raios de luz forem

traçados a partir da fonte, muito poucos deles chegarão ao observador. Consequentemente,o processo
será computacionalmenteineficiente. IAppel, 681sugeriu que os raios deveriam ser traçados na direção
oposta, isto é, do observador aos objetos. Os l.aios são lançados do .E para objeto através de um anteparo
imaginário quadriculado. Cada quadrado desse anteparo corresponde a um pixel da tela. Um raio é
lançado para o centro de cada quadrado do anteparo. A cor do pixel será calculada aplicando o modelo
de iluminação ao objeto mais próximo que esse I'aio atingir. Observe que, para podermos aplicar o modelo
de iluminação, é necessárioque saibamos calcular o vedor normal à superfície. h/taistarde, IWhitted, 801
teve a idéia de implementar o lançamento de I'aio junto com um modelo de iluminação global, obtendo o
rastreamento de raio. O lançamento de raio pode sei' esquematizado como segue:
Algoritmo lançamento de raio;
Leia .E, .F, .L, .L e a descrição do ambiente;
Coloque os objetos do ambiente ]\a cool'denada do observador;
Para y = 0 até a/fura -- l faça
Para

z = 0 até /arguta

Converta

-- l faça

P, = (z, y) para. a coordenada.

do observador

-E (chamaremos

de -P.);
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Calcule o ralo R que parte de .E e passa pelo ponto .f).;
Calcule as intersecçõesdo raio -R com todos os objetos do ambiente;
Se R não intercepta nenhum objeto então o pixel -P, = (z, y) assume a cor de fundo;
Senão o pixel -P, = (z, y) assume a cor do objeto mais próximo ao ponto -E;
FimPara
FimPara
Fim do Algoritmo lançamentode raio.

Os métodospara calculara intersecçãode um raio com os vários tipos de objetos (plano, esfera,

polígono, etc) serão descritos na capítulo 10. Lá, também veremos como calcular o vetou normal. O
lançamentode raio pode ser facilmente adaptado para calcular algumas propriedades físicas dos sólidos,
como o volume e o centro de gravidade.

7.3 Z-BuKer4
Z-bu#er é um dos algoritmos de eliminação de superfícies escondidas mais simples, juntamente com o
lançamento de raio. A técnica foi proposta originalmente por [Catmul1, 751e, mesmo sendo tão simples,
conseguegerar trivialmenteas imagensde ambientesmuito complexos. Ao mesmo tempo, é bastante
rápido. A grande desvantagem deste algoritmo é por exigir um gasto de memória muito grande, da ordem
do número de pixels da tela. Cromoveremos mais adiante, este problema pode ser minimizado dividindo a
tela em unidades menores que chamaremos de janelas. Seja Ti,.. a tela do computador. Para se executar
o algoritmo z-buffer, necessita-sede uma matriz Zi*. de variáveis em ponto flutuante.
Na execução,o valor z de um novo pixel a ser colocadona tela é comparado com o valor antigo
armazenado na matriz Z. Se esta comparação indicar que o novo pixel está à frente do pixel armazenado
na tela T então a cor do novo pixel é escrito na. tela.e o seu valor z é escrito na matriz Z. Caso contrário,
nada é feito. Para poder implementaro algoz'itmoz-buaer, é fundamentalconheceros algoritmosde
preenchimento de polígono (veja a seção 5.5). O algoritmo z-buH'erpara polígonos pode ser esquematizado
como segue:
1 Algoritmo z-bu#er;
2 Preencha a matriz T com a cor de fundo e a matriz Z com +oo

3
4
5
6

7
8

Leia a descriçãodo ambiente,-E, F, J, e -L;
Coloque os objetos na coordenada do observador;
Calcule a cor de cada polígono;
Coloque os objetos na coordenada da. U3;
Elimine as faces irrelevantes;
Para todo polígono G do ambiente faça

l Buffer signihca pára-choque. Portanto, a tradução literal seria pára-choque z

7.3. Z-BUFFElr
9

10

11
12

13
14

Para cada pixel P de G faça
Se -P, < ZIP=,Pvl então

gira,pgl := p,; rl&,pvl

FimSe
FimPara
FimPara

cor do pixel P;

15 Fim do algoritmo z-bu#er.

7.3.1 Memória necessária
Vamos estimar a memória necessária para i'oda.i z-buüer. Suponha que a tela possui 800 x 1000 pontos.
Se utilizássemos variáveis em ponto ítutuante (4 bytes) para armazenar a profundidade z, necessitaríamos
de 800 x 1000 x 4 = 3200000 bytes, ou seja, 3 MBytesl Nem sempre dispomos de tanta memória. Uma
possívelsolução para a falta de memória seria armazenar a matriz Z na memória secundária, como o
disco magnético. Com isto, o algoritmo tol'na.i'-se-iamuito mais lento.

Uma outra soluçãoé dividir a tela ein ja.nelasmenorese processaruma janela de cada vez. Se nós

dividíssemos a tela de 800 x 1000 pontos em 10 janelas de 80 x 1000 pontos, a matriz Z passa a ocupar
somente320000bytes, isto é, 320KBytes. A desvantagemde dividir a tela em n janelas é que um mesmo
objeto pode ser processado mais de uma vez. Isto, evidentemente, torna o algoritmo mais lento. Porém,
se o tamanho de cada polígono é pequeno, o aumento de tempo de processamentonão será grande. No

algoritmocom a tela dividida em janelas, antes de processarz-buaer, cria-se uma lista de polígonos
candidatos para cada janelas. Depois, cada janela é processada sequencialmente, preenchendo somente
os polígonos candidatos. Se o tamanho dos polígonos é grande, é interessanteefetuar o recorte (veja a
subseção5.6.2) para determinar exatamentequais partes dos polígonosficam dentro da janela.
Quando o tamanho das janelas torna-se o menor' possível, isto é, quando se reduz a um único pixel,
obtemos o algoritmo de lançamento de raio. E quando a.janela é uma linha da tela, o algoritmo recebe
o nome especial de z-bufTer de linha de ra.sti'eioõ
Z-buíTerpode ser paralelizado simplesmentefazendo com que cada processador seja responsável por
uma janela. Todos os processadores recebem o mesmo programa mas cada processador recebe apenas

a lista de polígonoscandidatos da janela sob a sua responsabilidade. Com isso, cada processador tem
todas as informações necessárias para processam'uma. janela.

O algoritmoz-buKerfoi implementadopelos alunos Evaldo H. de Oliveira, Carlos C. Tanaka e Paulo

P. da Silveira S. como projeto do curso Inti'odução à Computação Gráfica (1990). A imagem gerada por

esteprograma pode ser vista na figura 7.4. A saída do programa foi tratada pelo algoritmo de difusão
de erro (veja a seção8.1) para que pudessese] mostra.da numa tela CGA de.um computador PC/XT
sPolígonoscuja intersecçãocom a janela é não nula
'Scan lhe z-buffet.
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Figura 7.4: 11nagem gel'ada pelo algoritmo

7.3.2

z-buRer

O modelo de iluminação no z-buffet

Uma diâculdade para se implementar z-buffet é que o vetar normal e a posição do polígono devem ser
calculadas na coordenada do observador pala que se possa aplicar corretamente o modelo de iluminação
(linha ll do algoritmo) mas o algoritmo de pieencliimento do polígono (linhas 9 a 13) só funciona se o
polígono estiver na coordenada da tela. Uma. soluça.osimples seria calcular a cor de cada polígono no
pré-processamento(linha 5). Assim, cada polígonoseria pintado inteiramentecom uma única cor. Isto
funciona bem quando o tamanho de cada.polígono é pequeno. Ultimamente, tem-se utilizado da ordem
de 50000polígonos para representar um objeto, o que torna os polígonos muito pequenos.
Se queremos mostrar polígonos i'elativanlente gt'andes, devemos aplicar o modelo de iluminação para
cada pixel. Isto deve ser feito convertendo o pollto F' = (P=, Pv,P.) da linha ll para a coordenada do
observadorantes de se aplicar o modelode iluminação. Os vetores normais dos polígonospodem ser
calculados no pré-processamento (linha. 5), pois pala. cada polígono existe um único vetou normal.
Se o nosso modelo poligonal é unia aproximação de uma superfície curva (por exemplo, o rosto
humano aproximado por polígonos) elttão existem dois métodos de sombreamento que geram as imagens
que imitam a superfície original: IGouraud, 711e IPhong, 751. Em ambos os métodos, deve-secalcular
o vetor normal em cada un] dos vérticesdo poliedro. Isto pode ser feito tirando a média dos vetores
normais das faces que incidem no vértice
Em IGouraud, 711, aplica-se o modelo de iluminação em cada vértice no pré-processamento. Com
isso, para cada vértice do polígonofica.determina.daa. sua cor. Depois, no preenchimentode polígono
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Figura 7.5: Sombl'eamentode Gouraud e de Phong

(linha 11), calcula-se uma interpolação linear das col'esdos vértices. Por exemplo, considereo segmento
Q.R da superfíciepoligonalda figura 7.5. A intensidadeem Q é determinadainterpolandolinearmentea
intensidade

dos vértices ,4 e B:

/Q =

/

+ jl -- u) /,t

0< u< l

onde K = ÁO/..a-a. De modo análogo, as intensidades dos vértices -B e C são interpolados para se obter
a intensidadeem R:
/n = to /B + ( 1 -- to) /c,

0 $ to $ 1

onde ?o= C'R/C'.B. Finalmente, a intensidade em P é obtida pela interpolação linear de /Q e de /n
/p

=

t /a

+

1 1 -- Í)

/Q

o <{ < l

onde t = QPIQK.
Em IPhong, 751,em vez de se intel'polar a. intensidadeluminosa, interpola-seo vedor normal. O
modelo de iluminação é então aplicado pala. cada pixel, utilizando o vetor normal interpolado. Esta
técnica dá uma melhor aproximação da curvatui-a da superfície e, como consequência, gera as imagens
mais realistas. Em particular, a reflexão especulamda. follte de luz aproxima-se mais da imagem real do que
no sombreamento de Gouraud. Utiliza.ndo novamente a. figura. 7.5, o vetor normal em C? é determinado
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interpolando linearmente os vetores normais em À e em .8. O vetor normal em Ê é determinado pela
interpolar;ãolinear dos vetoresnormais em .B e C. Finalmente,o vetar normal em P é calculadopela
interpolação linear de vetores normais em Q e R:
u EB + (l -- u)ã..,,

0 $ u $ 1,

onde

«

Z 6R + (1 -- {)ãQ,

0 $ t $ 1,

onde

t= QPIQK

,« ãB + (1

««)ãc, 0 $ .« $ 1, onde m= CRJCB

7.3.3 Z-buffet para modelo de partículas
INorton, 821utilizou z-bu#er para criar as imagens de superfícies fractais modeladas como um conjunto
de pontos no espaço (da ordem de um milhão de pontos). As sombras dos objetos são criadas executando
z-bufTerduas vezes. Na primeira vez, executa-sez-bu#er na coordenada da fonte de luz para determinar
as sombras e calcular a intensidadeluminosa.de cada ponto. Suponha que os pontos estão armazenados
num arquivo sequencial. Na primeira leitura, determinam-se quais são os pontos que recebem a luz direto
da fonte. Na segunda leitura, calculam-se as intensidades luminosas de cada ponto. O vedor normal à
superfície em cada ponto é determinado comparando as suas coordenadas com as coordenadas dos pontos
vizinhos. Na segundaexecuçãode z-buffer,o ai'quivode pontos é lido uma única vez e eliminam-seos
pontos escondidos. Esta segunda execução é feita na coordenada da tela t/3. Esta técnica é bastante
interessante, pois objetos arbitrariamente complexos podem ser representados por um conjunto de pontos.
Isto inclui, além de todos os tipos de superfíciesimagináveis, objetos como nuvens, fumaças, etc. Além
disso, as sombras dos objetos poden-L
ser calculadas sem dificuldades. O algoritmo do pintor poderia ser
utilizado, em vez de z-bufrer, para criar as imagens de modelo de partículas.

7.4

Algoritmo do pintora

Este algoritmo, também conhecido pelo nome de algoritmo de lista de prioridade, procura ordenar os
objetos pelas suas coordenadas z. Depois, os objetos que estão mais longe do observador serão pintados
primeiro. Os objetos mais próximos são escl'idosila tela apagando os objetos previamente pintados. O
método recebe o nome de algoritmo do pintor pela analogia à técnica usada pelos artistas para pintar.
O artista pinta primeiro o cenário de fundo, depois os objetos que ficam numa distância intermediária e
por fim os elementos próximos.
Se os objetos são simples, como no modelo de partículas, uma ordenação pelas coordenadas z basta
para calcular a ordem correta em que os objetos devem ser mostrados na tela. Isto pode não ser verdade
quando os objetos não são simplesmentepontos. Digamos que queremos mostrar polígonos. Então,
primeiro ordene esses polígonospelas suas coordenadas z mínimas (ou máximas). Normalmente, isto é
suficiente para achar a solução correra, ma.s nen] sempre. Veja a figura 7.6a. Se tivéssemos ordenado
os polígonospelas coordenadas z máximas, pintaríamos o polígono P antes de desenhar Q e a imagem
gerada seria incorrera. Uma maneira de detecta.i isto seria testar, depois de ter ordenado os polígonos
OPainter's algorithm.
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Figura 7.6: Casos em que o algoritmo do pintor falha

pelas suas coordenadas z máximas, se os polígonos assim ordenados também estão em ordem crescente
de coordenadas z mínimas. Se não estão, ente.o detecte os polígonos problemáticos (que serão como os da
figura 7.6a) e aplique testes mais complexoscomo aqueles descritos em IProcEleml. Um outro problema
que pode aparecer é polígonos que se sobrepõe ciclicamente, como os da figura 7.6b. Felizmente, este caso
é difícil de aparecer quando os objetos são muito pequenos como uma superfície curva aproximada por
muitos polígonos. IProcEleml também desci'eve uma solução para este caso: dividir polígonos cíclicos em
outros menores. Observe que esta solução poderia ter sido aplicada também para os polígonos do tipo
da figura 7.6a.
Algumas vezes, conhece-sede antemão que os polígonos problemáticos como os da figura 7.6 não
podem aparecer. E o caso de funções tipo z = /(=, Z/) aproximadas por polígonos. Nós vimos na seção 6.5
que para funçõesdeste tipo existiam algoritmosmais simples pala eliminar as arestas escondidas. O
mesmo ocorre para a eliminação de superfícies escondidas.
O algoritmo de pintor permite criar objetos transpa.rentes. Estes objetos devem ter paredes finas,
para que o desvio dos raios de luz devido ao efeito de I'efraçãoseja pequeno. Pala isso, quando for pintar
os objetos transparentes, deve-setirar a média ponderada entre a cor do objeto transparente e a cor do
cenário de fundo armazenada no pixel. Observe que a imagem dos objetos transparentes criada desta
forma não obedeceà lei de Snell.

7.5

Algoritmo de Subdivisão da Tela

Esta técnica foi apresentada originalmente poi IWarnock, 68j. Consiste em dividir a tela em janelas
cada vez menoresaté que cada uma das janelas contenha somenteobjetos suficientementesimplesque
podem ser processadosfacilmente. As implementaçõesespecíficasdeste algoritmo variam no método de
subdividir as janelas e nos detalhesde critério utilizados para se decidir quando o conteúdodeve ser
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considerado suficientemente simples.

Vamos descreveruma implementaçãoassumindoque a tela é quadrada com a largura e a altura de
tamanhos iguais a 2t , para algum inteiro k. Uma janela complexa demais para poder ser mostrada é
subdividida em quatro janelas iguais. O processose repete até chegar nas janelas simples. Se a resolução
da tela é 512 x 512, repetindo-seo processo9 vezes chegamos à janela de tamanho um (29 = 512). Este
processopode ser implementadoutilizando a recursão ou uma pilha e implicitamente acaba gerandouma
estrutura de dados chamada "quadtree". O algoritmo pode ser descrito como:
Procedimento

SubDiv(

x, y, tamanho:

Se tamanho< 1 então

inteiro );

Se nenhum polígono intersecta. o pixel então
Coloque a cor de fundo no pixel
Senão
Coloque a cor do polígono mais próximo no pixel
FimSe
Senão
Se nenhum polígono intersecta. a.janela. então

Pinte a janelainteira com a coi'de fundo
SenãoSe um único polígono intersecta a janela então
Desenhe o polígonoe pinte o resto da janela com a cor de fundo

SenãoSe o polígono mais próximo ao observador envolve a janela completamente então
Desenhe esse polígono
Senão
tamanho := tamanho div 2;
SubDiv( x+tamanho, y+tamanho, tamanho );
SubDiv( x, y+tamanho, tamanho );
SubDiv( x+tamanho, y, tamanho );
SubDiv( x, y, tamanho );
FimSe
FimSe
FimProcedimento;
Quando a janela se reduz a um único pixel (tamanho=1), utiliza-se o mesmo método do lançamento
de raio: Ache o polígono mais próximo que intel'recta o pixel e pinte-o com a cor desse polígono. Se não
existe tal polígono então pinte-o com a coi de fundo.
Se a janela é maior do que uin pixel (tamanho > 1) então três situações estão previstas:
1. Se nenhum polígono intersecta a janela. então pinte-a com a cor de fundo

2. Se um único polígonointersectaa janela então desenhe-oe pinte o resto da janela com a cor de
fundo.
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intersecta

caso l

caso 2

caso 3

disjuntor

caso 4

envolve

Figura 7.7 Casos de polígono x janela
3

Se o polígono mais próximo que intersecta a janela envolve-a completamente então pinte toda a

janela com a cor desse polígono.

Se nenhuma das três situações acima aconteceentão subdivide a janela em quatro janelas menores.
Falta explicarcomo se pode descobrir se um polígonointersectauma janela ou não. E, caso intersecte.
como descobrir se o polígono envolve completa. ou parcialmente a janela (veja a figura 7.7). O problema
pode ser resolvido da seguinte maneira:
1. Se um dos vértices do polígono pertence à janela então o polígono intersecta a janela (casos 2 ou
3

2

7.6

Senão podemoster caso l ou 4. Se um dos cantos da janela pertence ao polígono então o polígono
envolve a janela (caso 4). Caso contrário, sã.o disjuntos (caso 3). Observe que um dos cantos da
janela pertence ao polígono se, e somente se, todos os cantos da janela pertencerem ao polígono.
Como consequência,basta testar somenteum canto da janela.

Algoritmos para modelos CSG

Nesta seção, vamos apresentar a estrutui'a básica dos algoritmos que trabalham com modelos CSG.

Esta estruturapodeser utilizadapala cl'iai'algoz'irmos
de superfíciesescondidaspara CSG e é, pela
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{n..4
out..4

án,4n {nB

ín(..4 n-B)

.ut(Á n -B)
in(,4 U-B) Ín.4 Uin,B
.?.t(.'! U .B) : oaz.4n owzB
= otzt..4 U out.B

in(À \ -B) : á7z,4 \ ãn-B

-Z(.'! \ -B)

: ouZ..4 U {n.B

Figura 7.8: Combinações booleanas de duas classiâcações

própria propriedade da árvore CSG, do tipo "dividir e conquistei". Outros algoritmos para CSG podem
ser encontradosem ISolidModl,jlntrRayl e IAtherton, 83j.
Vamos descrever, primeiro, a função CÁrvore que, dado um segmentode neta e e uma árvore CSG S,
classifica quais pedaços de e estão dentro de S e quais estão fora. Considere o tipo:
classiÊcação

record .FINS, .ZçouZS: ConjuntoDeSegmentos

end;

Então a função CÁrvore pode sei esquematizada como segue
function

CArvore(S:'ÂrvoreCSG;

e : segmento)

{ C].asse.fi.caa aresta e emEinS e EoutS. }

: classe.ficacao

;

bebi.n

if S' .op=primiti.va then CArvore:=CPri.m(S,e)
else

CArvore:=CCombi.ne(CArvore(S'

.left

,E) , CÂrvore(S'

.ri.ght

,E) , S

ond;
Falta descrever as funções CPrim e CCombine, que têm os seguintes cabeçalhos

function CPri.m(S ArvoreCSG; e : segmento) : classificação

OP)

7.6.
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functi.on CCombine(esquerda,direi.ta:classificação;
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Op:operação) classificacao;

A função CPrim classifica a aresta e em .Fins e .EoutS, respectivamente os pedaços de e que pertencem

ao S e os que não Ihe pertencem. S deve ser um modeloprimitivo de CSG. Como todos os modelos
primitivos de CSG são combinaçõesbooleanas de gemi-espaços,a tarefa básica para escrever CPrim é
classificar e contra um semi-espaço, o que é fácil.
A função CCombinecombina duas classificaçõesde acordo com a operação booleana Op para criar a
classificaçãoresultante. Com as regras da figul'a 7.8 conseguimoscombinar qualquer operação booleana
nn tro H n n c rl n aaiG rnrÃne

vwYVbu-

Por fim, dispondodo procedimentoCÁrvore, fica fácil implementaro algoritmode lançamentode

raio, rastreamento de raio e o cálculo das pl'opiiedades integrais como o volume, o centro de massa, etc.
Observe que as transformações geométricas devem sei aplicadas aos modelos primitivos (que ficam
nas folhas da árvore CSG) antes de chamei' a função CÁrvore.
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Capítulo 8

Técnicas Auxiliares
8.1

Meio toma

No capítulo anterior, vimos várias técnicas para. gera.r imagens coloridas utilizando todas as cores que
uma variável tipo COR é capaz de representei. Ora, uma variável tipo COR é um registro (structure
em C e record em Pascal) com 3 campos em ponto flutuante: vermelho, verde e azul. Portanto, uma
variável tipo COR é capaz de representar um número praticamente infinito de cores diferentes. Porém, a
tela de um computador muitas vezes não conseguereproduzir tantas cores. Muitos computadoresainda
possuem telas com apenas dois estados diferentes: aceso ou apagado. Mesmo as estações de trabalho
coloridas como Sparc Station conseguem mostrar somente 256 cores diferentes ao mesmo tempo. Isto
é muito pouco, pois consegue mostrar somente 8 tonalidades diferentes de vermelho, 8 de verde e 4 de
azul (8 x 8 x 4 = 256). A razão desta limitação é a enorme quantidade memória necessáriapara a tela.
Considere um computador com a resolução 1000x 1000, capaz de mostrar simultaneamente256 cores.
Será necessáriogastar 8 bits (l byte) para cada pixel, pois 28 = 256. Logo, a memóriade vídeoocupará
1000x 1000x l bytes, ou seja, l megabytel Portanto, toda vez que não trabalharmoscom as placas
gráficas especiais (de 24 bits ou 48 bits por pixel) tei'emos que executar um programa especial que cause ao
observador a impressão de que o computador possui mais cores do que realmente tem. Este programa está

baseado em algoritmos chamados de meio tona. Unl algoritmo de meio tom típico, como é apresentado
nos livros e revistas especializadas, destina-sea mosto'al'imagens não coloridas com várias tonalidades
de cinza num dispositivo binível, por exemplo, uma impressora matricial, tela de computador tipo PC,
impressora a laser, etc. Devemos fazer algumas a.da.ptaçõesnesses algoritmos para que funcionem nos
dispositivos com mais de dois níveis de tonalidade ou nos dispositivos coloridos. Os algoritmos de meio
tom para dispositivos biníveis podem ser encontrados em IKnuth, 87j e em IProcEleml. O problema de
meio tom, para dispositivos com 2t níveis de tonalidade, pode ser formalizado:
' Hall-cone. Às vezes traduzido para português como meia tonalidade
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Definição 8.1 Z)ada uma matriz .4.*. de nünzeros reais no interna/o 10. . .11, queremos colzst ir uma
matriz .B.... de n.íme«s inteiros entre O e 2* -- 1 ZaZgue o ua/or médio de entradas Blí,.jl quando (í,.j)

são pró=Ím'zsa (á.,.j.) sda !guaJ a 2' Ál{.,J.l -- 0.5.

O valor k indica o número de bits utilizado para cada pixel da imagem. Quando k = 1, temos um
dispositivo binível. Se a imagem é colorida, devemos aplicar o algoritmo três vezes, uma vez para cada
cor primaria.

8.1.1 Difusão de erro
Uma solução interessante para este problema foi apresentado por IFloyd, 751. Consiste em difundir o
erro cometido ao converter o valor real .alí,.jl para o valor inteiro .nli,.jl nos pixels vizinhos. Com isso, o
erro cometido no arredondamento é compensado nos pixels vizinhos. Seja -E = 2t. Então o algoritmo de
difusão de erro é:

for i:=1 to n do
for j:=í to m do begin
B [i,j]

:=

trunc(E'Kart,j]

) ;

CEquiva[e a round(E'KAE].,j]

err := AE].,j] - BE],j] ;
AE[,j+]] := Ati,j+]] + err'Pa]pha;
AEi+],j-í] := AE].+i,j-í] + err+beta;
AEi+í,j]

:= ÂEi+í,j]

+ err'Kgainma;

AEi+í,j+í] := Â]i+í,j+t]

end;

0.5).}

+ err+de].ta;

As constantes a,P,'y e ó são escolhidos de modo que a soma seja igual a um. Pode-se usar, por
exemplo, (a,/3,'y,ó)

= (7/16, 3/16, 5/16; 1/16) ou (3/8, 0, 3/8, 2/8). Há autores que recomendam que

a soma destas constantesseja um pouco menor que um pala. que o erro difundido não chegue até aos
pixels muito distantes. Este método gera imagens excelentes, melhores que as geradas por qualquer outro
método. Ele não pode ser paralelizado, pois o valor Blnz, nl depende de todas as mn entradas da matriz
.4. Para gerar as imagens para as impressoras a. laser, existem técnicas especiais, pois os algoritmos
convencionais de meio tom não podem ser usados pa.ia esta finalidade (veja IKnuth, 871e IVelho, 911).
O algoritmo de difusão de erro está implemente.dono programa MEIOTOM e funciona juntamente
com programa RAIOS. Os resultados do programa. MEIOTOM podem ser vistos nas figuras 9.7 e 13.1.

8.1.2 Disparo ordenador
Uma outra técnica consiste em introduzir piopositaclainente erros na imagem, que são somados aos valores

dos elementosda matriz .4l{,jl antes de se aplicam'o algoritmo. O menor padrão de erro é uma matriz
2x 2
2 Ordered

dither

ENFX7YZÁ(MO DE BORDAS

8.2.

]29

«:-

:

f

O padrão de erro é repetido horizontal e verticalmente em toda a imagem formando um quadriculado.

O erro a ser somadoé um número entre --0.5 e +0.5 e é obtido dividindo a entrada da matriz -D por /2
e depois subtraindo 0.5. O valor Z é o número de colunas (ou linhas) da matriz Z). Os padrões de erros
maiores, 4 x 4, 8 x 8, etc são obtidos usando a seguinte relação recursiva:
Z), .

l 4-D1/2

..

l 4D.., +3U..,

4Z)i/2+

2Ui/2

4-0,},+ t'.,;

/ - 2",

l

n > 2

Onde C/ré uma matriz Z x Z cujos elementossão todos iguais a um. Por exemplo, a matriz de padrão
de erro 4 x 4 é:
.D.
O algoritmo

de disparo ordenado

0 8
12 4
3 ll
15 7

2 10
14 6
1 9
13 5

é

for i:=1 to m do
for j:=í to n do
BE[,j]:= trunc( E'pAE],j] +( DE] mod i,j mod].]/(].+1)
Onde .E

8.2

0.5 ) );

2t. Este algoritmo é facilmente pa.ralelizável

Enfatização de bordas

As imagens geradas pelos algoritnlos de meio tom podem melhorar sensivelmentese os contornos da
imagem original são realçados. Isto é especialmente verdade para obter imagens biníveis. A melhora é
menossubstancial quando o dispositivo grá$co possui mais tonalidades. A idéia é substituir .4li,.jl por
.4'rí. {l

.

4P.jlk
a411: 11
l

0< a < l

Onde Àli,JI é a média de .4l{,.jl e de seus oito vizinllos:

,41{,.jl' u=f--l
>1.1E ,41«,«1
=.j--i
.

{+i

.j+i

tl

Se cr = 0, .A'li,.jl

= .,al{,.jl.

Quanto

mais cl' apl'oxima-se

de 1, as bordas

são mais

realçadas.

Se a

imagemé colorida, basta aplicar uma vez o pi'ocessoacima para cada uma das três cores primárias.
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Capítulo 9

Rastreamento de Raio Clássico
As técnicas para sintetizar as imagens bidimensionais a partir da descrição de objetos tridimensionais
começaram a ser estudadas desde os meados da década de 60. Um bom resumo dessas técnicas pode ser
encontrado no artigo ISutherland, 741e no livro IP]'ocEleml. Mas todas essas técnicas trabalhavam com
modelos de iluminação local, isto é, sem levei' em consideração os efeitos de reflexão e de refração entre
os objetos. Por exemplo, utilizando o modelo de iluminação local, não se pode sintetizar uma imagem
de várias bolas de Nata[, onde cada uma reí]ete as outras, nem se pode sintetizar um objeto metálico
polido que reflete os objetos à sua volta. A iluminação local também não permite criar objetos verdadeiramente transparentes que obedecem à lei de Snell. Somente é possível sintetizar objetos transparentes
de espessura fina, onde o desvio dos latos de luz devido à refração é desprezível.
Tudo isso mudou com a criação do algoritmo de I'astreamento de raio, publicado no famoso artigo
IWhitted, 801. O rastreamentode raio permitiu clial as imagenscom um realismoimpressionante,que
não poderiam ter sido sintetizadas utilizando os algoritmos conhecidos até então. Ele consegue calcular,
de um modo simples e elegante, as reflexões, I'efrações e sombras. Este foi o primeiro algoritmo a utilizar
um modelo de iluminação global. Mais tarde, apareceu o algoritmo de radiosidade no artigo IGoral, 841
que funciona baseado num princípio totalmente diferente do rastreamento de raio.
O rastreamento de raio funciona muito bem para sintetizar as imagens de ambientes com a incidência
de luz díreta da fonte, sombras nítidas e objetos com alto grau de reflexãoespecular,como bolas de
Natal, objetos metálicos polidos, etc. O algoritnlo de radiosidade, por sua vez, consegue simular bem
os ambientes noturnos, com a fonte de luz suave como a lâmpada fluorescentecom uma placa isolux e
objetos onde predominam a reâexão difusa, como papel, parede com tinta à base d'água, madeira, etc.
Anualmente, há uma intensa pesquisa pal'a criam'novos algoritmos com as vantagens oferecidas por ambos,
vela por exemplo, IWallace, 871.

Após o artigo IWhitted, 801,apareceu uma grande variedade de versões do rastreamento de raio:
Ou melhorandoo tempo de processamento(veja IHeckbert, 841,parvo, 871e IShinya, 871);
B Ou melhorando a qualidade da imagem gerada, permitindo criar alguns efeitos visuais impossíveis
de serem geradas pelo algoritmo original (veja. IAmanatides, 841e ICook, 84j);
133
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8 Ou possibilitando trabalhar com objetos não previstos pelo algoritmo de Whitted (veja IBlinn, 821,
ISederberg,

841, IKajiya,

841, IHanrahan,

831 e IKajiya,

831).

Muitos dos artigos citados acima estão apresentadosde um modo resumido no livro jlntrRayl. O
rastreamentode raio tem sido utilizado pouca.svezes na animação comercial. Nenhuma rede de televisão
brasileira utiliza-o para criar as suas vinhetas, o que é devido ao tempo enorme de processamento de que
este algoritmo necessita. Se um programa de rastreamento de raio fosse utilizado para animação, levaria
aproximadamente100 dias de processamentopara criar um minuto de filme utilizando uma estação de
trabalho tipo Sparc. Por isso, os programas de animação comercial, como por exemplo "Tapas" para os
computadores da [inha PC/XT/AT, continuam uti]izando o mode]o de i]uminação ]oca]. Neste capítulo,
apresentaremos o algoritmo de rastreamento de raio da maneira concebida por IWhitted, 801.

9.1

Modelo de Iluminação de Pltong Global

A intensidade luminosa de um ponto do objeto iiã.odepende somente da fonte de luz. Depende também
da presença ou não de outros objetos no ambiente, pois estes objetos funcionam como fontes de luz
secundárias, gerando as reâexões e as reírações de um objeto no outro. Como podemos calcular os efeitos
de reflexãoe de refração de um objeto no outro? Uma idéia seria seguir a trajetória dos raios de luz a
partir das fontes até chegar a.oobservador. Este processo conseguesimular exatamente o processo físico
da iluminação. Ele simula corretamentea reflexa.oe a refração entre os objetos. Porém, apresentaum
inconveniente:é extremamentocaro computacionalmente,pois apenas uma fração muito pequena dos
raios de luz que partiram das fontes chegarão até o observador.

Um métodoalternativoé traçar os raios no sentidoinverso,do observadorpara os objetos. Já

utilizamos esta técnica no lançamento de raio (veja. a seção 7.2). Como é impossível, computacionalmente,
calcular as trajetórias de todos os raios de luz, algumas simplificações deverão ser feitas. Podemos utilizar
o modelo de iluminação de Phong, que já vimos na seção 7.1, modificando-o para que se torne global. O
modelo de Phong é um modelo bastante simplificado da. realidade física. Esta simplificação e o fato de
estarmos traçando os raios no sentido inverso acabam acailetando uma série de erros na imagem gerada,
o que é inevitável. Por exemplo, o rastreamento de raio não conseguecalcular corretamente a sombra de
um objeto transparente nem calcular as reflexõesdifusas entre os objetos.
Para facilitar a descrição, suporemos que não existem objetos transparentes e que existe uma única
fonte de luz. Além disso, iremos supor que o observador esteja situado na posição E = (0, 0, 0), olhando

para a djreçãodo vetor F = (0,0, 1). Â distânciaunitária do observadorexisteuma tela imaginária
quadriculada onde a cada quadriculado conesponde um pixel da tela do computador. Um raio de luz
é lançado do observadorpara o centrode cada pixel da tela. Um raio de luz que parte do observador
é chamadode raio do observador. Se esse lato não atingir nenhum objeto, então o pixel por onde ele
passourecebe a cor de fundo, normalmentepreta« Caso contrário, digamos que esse raio do observador
atingiu um ponto P de um objeto X. Então, a intensidade luminosa do ponto P é calculada somando-se
os seguintestermos:
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Z

P

Objeto
X

Figura 9.1: Geometria de reflexão
Termo 1: Quantidade de luz proveniente da i'eftexão especular da fonte de luz
Termo 2: Quantidade de luz proveniente da reflexão difusa da fonte de luz.

Termo 3: Quantidade de luz reíletida especularmente provenientede outros objetos
Termo 4: Quantidade de luz ambiente reftetida. difusamente.

Vejamos agora como calcular cada um destes quatro termos. Para gerar uma imagem colorida, é
preciso aplicar as equações que serão descritas três vezes, uma vez para cada cor primária

9.1.1 Termo 1: reflexão especular da fonte
A quantidade de luz proveniente da reüexão especulam'da fonte pode ser calculada pela seguinte equação,

que e a mesma vista na subseçaor.l.l

i, = K,LÇN

. i;'y

onde (veja a figura 9.1),

e /, é a intensidade de luz proveniente diretalnente da fonte refletida especularmente
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e .N é o vetor unitário normal à superfície de X no ponto P
ZÍ é o vetou unitário que indica a direção intermediária entre a direção da fonte de luz .L e do
observador

-Í(-Õ

= versar(Z

+ /Õ).

e .K, é a constante de reíiexão especular do objeto. É um número real entre 0 e l e é da ordem de
0.9 para os objetos muito espelhadose polidos. Existem três constantesJr,, uma para cada cor
primária, e as três são normalmenteiguais num objeto.
8 Z é a intensidade da fonte de luz

e A constante e é o grau de espalhamento da luz repetida especularmente. Quanto maior for o valor
de e, mais direcionalserá a reflexãoespecular. O valor de e é da ordem de 60 para superfícies
metálicas polidas.
O termo /, entra na intensidade do ponto P' se, e somentese, o ponto P não estiver na sombra. Para
descobrir se o ponto P está na sombra ou não, um raio é lançado do ponto P em direção à fonte de
luz. Se esse raio encontrar algum obstáculo ente.oo ponto P estará na sombra. Os raios que partem em
direção à fonte de luz são chamados de raios de sombra.

9.1.2

Termo 2 reflexão difusa da fonte

A intensidade da reflexão difusa da fonte pode ser descrita pela mesma equação já vista na subseção 7.1.2
la = K.LtN

. i)

onde (veja a figura 9.1),

e .rúé a intensidadede luz provenientediretamenteda fonte reftetidadifusamente
e .N é o vetor unitário normal à superfície de X no ponto P

L é o vetor unitário queindica a diieção da fonte de luz
B Jía é a constante de reflexãodifusa e assume um valor entre 0 e l
B Z é a intensidade da fonte de luz

O termo /a também só entra na intensidade de luz do ponto P se o ponto -P não estiver na sombra
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À
Objeto X2

Objeto Xi

&

Objeto X3

Figura 9.2: Cálculo lecui'uivodas reflexões

9.1.3 Termo 3: reflexão especular de luz proveniente de outros objetos
Além da luz que chega ao ponto P diretamente da fonte que modelamos nos dois primeiros termos,
a luz pode provir indiretamente de outros objetos. Veja a figura 9.2, onde mostra a luz que chega ao
observador depois de ter refletido especularmente três vezes. O computador calcula a intensidade desta
luz seguindoa trajetória dos raios no sentidoinverso da trajetória real. Evidentemente,a luz também
pode chegar ao observador após dois ou mais de três reflexões.

O rastreamento

de raio só consegue

modelar a luz proveniente de outros objetos que reílete especularmente na superfície, isto é, a reflexão
difusa indireta é considerada uma constante, como veremos no termo 4. O algoritmo de radiosidade, por
sua vez, só consegue calcular as reüexõesdifusas. Para o algoritmo de radiosidade, não existe re$exão
especular e inclusive a própria fonte de luz é considerada difusa, o que explica porque a fonte de luz
do radiosidade deve ser "suave" como um abajur' ou uma lâmpada fluorescentecom a placa acrílico
isolux. Para calcular a intensidade de luz devida à reflexão especular indireta aplica-sea fórmula (veja a
hgura 9.2):
.r,.i = .A',,í /i+i

para

í> l

Onde l,.i é a intensidadede luz no ponto -R devida à reüexão especular da luz indireta, J(,.f é a
constante de reflexão do objeto ao qual pel'tence o ponto Pi e .Ü+i é a intensidade de luz em ponto .R,+i

vista do ponto.f%. Para calcular.Ü+l é necessáriocalcularantes&+2e assimpor diante. .C+l, Ã+2,
etc. são calculadas recursivamente e nelas estão incluídas todos os quatro termos que contribuem para a

intensidadede luz num ponto. A recursãoé cortada quando a intensidadede luz do ponto Pn contribuir
muito pouco (digamos, menos de 10 ou 20%) para a intensidade da luz do ponto -Pt. Para aplicar a

fórmula recursivamente e descobrir a posição do ponto -R,+l, devemos lançar um raio de reflexão a partir
do ponto Pi.
Se ignorarmos este termo (-r,) então o rastreamento de raio torna-se lançamento de raio e o modelo
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de iluminação passa a ser local. Para calcular as intensidades /2, /3, etc. é necessário calcular a direção
de reflexão .R da figura 9.1:

Ê

"'«'.,'(D

- 2 (.V o D) .N)

Onde .D = --.r
Observação

9.1 C'omo JÓ ezpZícamos lza observação 7.J, para sermos rigorosos, deuerz'amos dít; dir os

termos 1, e la por dz, onde d é a distância entre a fonte de luz e o ponto P. Porém, o termo 1, não deve
ser dividido de maneira alguma por dz. Veja a $gura 9.3. Suponha que o objeto X reltete especularmente
a luz proveniente de um pequenoângulosólido de c.oester07'adiados'em torno da semi-Tetade reltezão.
Suponha que no primeiro caso, o observador enverga, pela re.Re=ão, um objeto Xt e que no segundo caso,
enverga o objeto Xa. O objeto Xt está mais próximo ao observador que o XZ e ambos os objetos têm a
mesma intensidade Ztimánosa. Demonstrarei7zosqtze o observador enverga Xi e X2 como se tivessem a
mesma intensidade

luminosa,

apesar de Xz estar letais !auge do que Xt.

Se a re$e=ão provém do objeto X\, o obseroador enverga através da re$ezão especular, uma área
c.;d?, e se a regerão prol;e'mdo abeto X2, o oZpseruador
enverga uma área udg, onde dl e d2 são as
distâncias do ponto P aos objetos Xt e XZ, respectiva.mente.Ora, como a intensidade de luz decai com
o quadrado da distância, se a refte=ão especular prouént do objeto Xi, o observador uê uma intensidade
proporciona! a w através da re$ezão especular (lo = (od2t
/dz). E se a reliezão especular provém do objeto
X2, o observador lamóém ué a mesma intensidade de /uz, proporciona/ a w. Porfanfo, cone/Minas que a
intensidade da re$e=ão especularãndiretaindex)ondeda distância entre os objetos.

9.1.4 Termo 4: luz ambiente
Se no modelo de iluminação houvesse apenas os três termos anteriores, um objeto sem reflexão especular
que estivesse na sombra apareceria como se fosse completamentepreto. Isto aconteceria, por exemplo,

com uma folha de papel que estivessena sombra. Ora, sabemos que não é isto o que acontecena

realidade, pois nesse papel chegam as luzes iefletidas (difusa ou especularmente) por outros objetos e que
o papel refiete difusamente. O algoritmo de radiosidade consegue calcular corretamente este fenómeno.
No rastreamento de raio, porém, a luz ambiente é considerada constante. A seguinte equação, já vista
na subseção 7.1.3, calcula a intensidade da luz aJlabiente:

1. - 1{. L.

Onde Jr. é a constantede reflexãoda luz ambientee 1,. é a intensidadeda luz ambiente
l Lembre-sede que o radiano é o comprimentodo arco da circunferênciadividida pelo raio da circunferência. Do mesmo

modo, o esteroradiano é a área de um pedaço da esfera dividida pelo raio da esfera ao quadrado.
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D esteroradianos

P

X

Figura 9.3: Intensidadeda I'eftexãoespeculamindependeda distância

9.1.5 Resumo
Resumindoo que vimos, para cada pixel da. tela.é lançado um raio do observador. Se esse raio não
encontra nenhum objeto, o pixel recebe a cor pl'eta. Senão, suponha que esse raio atinja um ponto Pi.
Neste caso, a seguinte fórmula recursiva calcula a intensidade de luz /i do ponto Pt:
Se Pi está na sombra, isto é, se o raio de sombra encontra algum obstáculo
/l

=

Senão

/t'r.l

-r2 +

/(a

-Z)a

l\ = 1<, L Çíi Q L' )' -} l€1aL ÇN o i. ) -\-l{.,\ lz -+ lÇI. L.

Onde a intensidade /2 deve sei calcula.da lecursivamente. Se existem k fontes de luz, substitua a
fórmula acima por:

/i = ](,.i /2+ ]r. Z.
Pnrn

; HD l ntá

l- {nr,,

Se PI não está na sombra de Lf então
.r: = .r: + Jr,.Li(.V

FimPara

o .[;)'

+ -Ka-Li(.Áf

o -t{)

9.1.6 '1)ansparência
Criar objetos transparentes seguindoo modelo físico não é uma tarefa simples. Já vimos que utilizando
o algoritmodo pintor é possível criar objetos trailspa.lentesde espessurafina, onde o desvio dos raios
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objeto
transparente

ângulo aparente
da fonte de luz

sombl'a + sombra
região mais iluminado

Figura 9.4: Sombl'a de objeto transparente

de luz devido à refraçãoé desprezível. Utilizandoo rastreamentode raio, é possívelcriar imagens
com objetos transparentes que obedecem à lei de Snell. Porém, ainda restam muitos problemas para
serem resolvidos. Por exemplo, como calcular corietamente a sombra de um objeto transparente? Este
problema permaneceu aberto até hoje. IAmanatides, 841afirmou que o seu algoritmo era incapaz de
resolver este problema. O autor opinaria que, traçando os raios a partir do observador para os objetos,
é impossível resolver este problema para o caso geral, pois para isso seria necessário ter um método para
"adivinhar" o ângulo de desvio do raio de sombra devido ao objeto transparente. Se observarmos as
imagens geradas por rastreamento de raio que contenham objetos transparentes, repararemos que ou
os objetos transparentes não projetam nenhtmla.sombra ou então eles projetam sombras de intensidade
luminosa uniforme, que não obedecem à lei de Snell. Uma sombra. verdadeira de um objeto transparente
pode inclusive aumentar a intensidadeluminosa. Um exemplo típico disto é a sombra de uma lente
convexa. No meio da sua sombra aparece uma. legião intensa.mente brilhante (veja a figura 9.4). Observe
a sombra de um copo de vidro e repare como a. sombra deste objeto é complexa. No final deste trabalho
(seção 12.2), apresentaremosum algoritmo inédito pala. calcular as sombras de objetos transparentes e
que denominamos de rastreamento bidireciona.l.
Um outro problemaé decidir se deve ou nã.ose deve aplicar o modelode iluminação no interior do
objeto transparente. Veja a figura 9.5. No ponto .Õ deve-se ou não se deve aplicar o modelo de iluminação?
Existem imagens geradas pelos rastreadores de I'aio que não aplicam a equação de iluminação nesse ponto.
Porém, se observarmos atentamente um objeto leal tl'anspal'ente, repararemos que ele apresenta duas (ou
mais) reflexões: uma reflexãona superfície externa (ponto À) e outra na superfície interna (ponto B). O
autor observou a reflexão do filamento de uma. lâmpada elétrica (não leitosa) numa janela para verificar
este fenómeno. Se, porém, resolvemos aplicamo modelo de iluminação no ponto 1?, obedecendo à realidade
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objeto
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Õ

ot)jeto
transparente

Figura 9.5: Problema de modelo de iluminação no objeto transparente

n'fica, aparece o mesmo problema de determinam'a sombra do objeto transparente: o ângulo aparente da
fonte de luz, visto do ponto -B, é indetenninável. Com estas observações,os problemas para sintetizar a
imagem correra de um objeto transparente devem ter-se tornado claros.
Se desde criar objetos transparentes ignorando os problemas acima, é necessáriocalcular o vetou F
da âgura 9.1. Isto pode ser calculado da seguinte maneira:
d = --.N o .Õ

(d será sempre

maior ou igual a zero)

b = 1 -,7'(l - d')
Se b < 0 então não há refração. A reflexão é total.
Senão, calcule c = v8.
Í = nÕ - Çc- nd] N
Onde 77ie 772são os índices de refração dos dois meios. T calculado desta forma satisfaz à lei de Snell
77ise7zOt = v72sen02.

9.2

O Programa RAIOS
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TELA

DESCRIÇÃO DE OBJETO

MEIOTOM

ARQUIVO
TEXTO
Figura 9.6: Fluxo de dados do programa RAIOS

O programa RAIOS é uma implementaçãode rastreamento de raio em linguagem C. Ele foi criado
"a partir de zero", isto é, sem adaptar qualquer outro programa pré-existente. Esta implementação gera
um arquivo texto contendoas cores com que se deve pintar cada pixel da tela (veja a figura 9.6). Este
arquivo é lido e mostrado na tela por um outro pi'ograma chamado MEIOTOM, que é a implementação do
algoritmo de difusão de erro (veja IProcEleinl e jlÇnuth, 871) alterado para gerar as imagens coloridas, e
deve ser diferente para cada tipo de computador. Este programa causa a impressão de que o monitor tem
mais cores do que de fato possui. No momellto, os programas RAIOS e MEIOTOM estão rodando nas
estaçõesde trabalho Sparc mas são facilmente transportáveis para outros computadores por terem sido
escritos em C segundo a definição de ICProgl e por utilizarem um arquivo texto como meio de comunicação
entre eles. As estações de trabalho que utilizamos possuem somente 256 cores simultâneas, o que torna
o programa MEIOTOM indispensável pai'a geral' as imagens de qualidade. As imagens geradas pelo
RAIOS podem ser vistas nas figuras 9.7 e 13.1. Apresentaremosaqui o esqueletodo programaRAIOS.
Em primeiro lugar, como o programa trabalha. constantemente com os vetores, declaramos o tipo
VETOR e criamos as funções que o manipulam:
typedef

struct

VETOU versar(v)

{double

x,y,z;}

VETOR v;

double di.stancia(p,q)

VETOR;

VETOUp,q;

VETOR
diferença(u,v) VETARu,v;
VETOU soma(u,v)

VETOU u,v;

doubleescalar(u,v) VETORu,v;
VETOU
multesc(t,v) doublet; VETOU
v;

/+ Calcula
/#
/+
/+
/#

o versar

do vetou v

Di.stand.a entre dois pontos
Subtracao vetorial.
#/
Soma vetorial.
'F/
Produto escalar entre u e v

/+ Multa.placa

v pelo escalar

t

+/
+/
+/
+/

Acreditamos que o que cada uma destas funções faz fica claro pelos seus cabeçalhos,juntamente com
os comentário. Para acelerar a velocidade de pi'ocessantento, estas funções podem ser substituídas pelos
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Figura 9.7: Imagens gei'ada.spelo RAIOS e pl'ocessadas pelo MEIOTOM

(de IKim, 921)
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macros. Vamos definir mais três estruturas muito utilizadas no programa

RAIO:

Define uma gemi-regacom a origemp e a direçãou. A sua definiçãoem C é: typedef struct

{VETOR P,v;}

RALO;

COR: Uma variável tipo COR armazenaa intensidadede luz para cada uma das três cores primárias.
Para poder utilizar as mesmasfunções(ou macros) que deânimos para os vetores, nomeamosos
três campos de COR de x-y-z, respectivamentevermelho, verde e azul. A definição de COR fica,
portanto,

CR:

simplesmente:

#define

COR VETOR

E a abreviação de características. Uma variável CR armazena as características visuais da superfície
de um objeto. São as constantes utilizadas no modelo de iluminação que vimos na seção anterior.

typedef struct {CORkd,ks,kr,ka; doublee;} CR;

Para cada tipo de objeto é preciso escl'ever as três funções abaixo (veremos mais detalhes destas
funçõesna seção lO):
1. void

inic(x)

0BJET0

+x;

Pré-processa o objeto z, fazendo alguns cálculos que podem ser efetuados uma única vez no começo
do programa. Por exemplo, se o objeto é uma esfera, neste procedimento são calculados -E? e l/.E,,
onde .E, é o raio da esfera. Estes valores serão usados repetidas vezes para calcular as intersecções.
2. double

enter(r,x)

RALO r;

0BJET0

+x;

Calcula a distância percorrida pelo raio r desdea sua origem rp até atingir o objeto z pela primeira
vez. Devolve um valor negativo se não há intersecçãoentre r e z.

3. voi.d caras(r,x,t,cr,n)

RALOr; 0BJET0 +x; double t; CR 'p'kcr; RALO'Kn;

Esta função recebeo raio r, o objeto z e a distância t = enter(r, z) e devolveum apontadorpara as
características visuais do objeto z (na variável cr), o ponto de intersecção de r com z (na variável
n.p) e o normalda superfíciedo objetoz (na variáveln.u).

Como, para cada tipo de objeto é necessárioescreveras três funçõesacima, aparecem,por exemplo,

as funções inicplano, interplano, caracplano, inicpoligono, interpoligono, etc. Agora, é necessário escrever
a função recursiva intensidade que calcula a. intensidade luminosa de cada pixel. O seu cabeçalho é:

CORintensidade(r,pct) RALOr; CORpct;
Esta função calcula a intensidade luminosa vista por um observador situado no ponto r.p quando
olha na direção r.u. A variável pct indica qual oraçãoda intensidade calculada irá contribuir para a cor
final do pixel. A variável pct vale (1, 1, 1) quando r é um raio do observador. Se todos os campos de pct
tornarem-se menores que um limite dado (por exemplo, 0.2) então a recursão é cortada. A parte central
da funçãomain fica:

9.2. O PROGRAMA RAIOS
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VETOU
u, um; CORcor; RALOr;
r.p.x:r.p y:r.p-z:0.0; um.x=um.y=um.z=1.0;
for (u.y=MaximoY;
u.y>=MinimoY;
u.y=u.y-De].taY)
for (u.x=MI.ni.moX;
u.x<=MaximoX;
u.x=u.x+DeltaX)
r.v=versor(u)
; cor=intensidade(r,um)
;
}

{
{

/+ Imprimeaqui cor.x, cor.y e cor.z no arquivo de saída +/

}

MinimoX, MaximoX, MinimoY e MaximoY são as dimensõesda tela e DeltaX e DeltaY são as

distâncias entre um pixel e outro. No próximo capítulo, veremos como calcular a intersecção objeto/raio
para os diferentes tipos de objetos.
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CAPÍTULO

9.

RASTREAMENTO DE RAIO CLÁSSICO

Capítulo IO

Cálculo de Intersecção
No capítulo anterior, descrevemos: "Um raio de luz é lançado do observador para o centro de cada pixel
da tela. Se esse raio não atingir nenhum objeto faça ... senão faça ...". Como o computador descobre se
um raio atingiu um objeto ou não? Neste capítulo, vamos procurar responder a esta pergunta.
Na nossa mente, imaginamos um raio de luz pal'tendodo seu ponto de origem, atravessando o ar e
chocando-secom um objeto. Dentro do computador, porém, não é exatamente isto o que acontece, pois
no computador o "raio" não se movimenta no tempo. O que acontece na realidade é que o computador
calcula as intersecçõesde uma gemi-rega(um raio de luz é tratado como uma semi-reta pelo computador)
com todos os objetos do ambiente, e depois, entre todas essas intersecções, escolhe aquela que estiver
mais próxima do ponto de origem do raio. Disso podemos deduzir que para "lançar um raio" , na verdade
é necessáriosaber calcular a intersecçãode uma gemi-retacom cada tipo de objeto. Vamos dividir o
processo de cálculo de intersecção em três:
Fase 1 -- pré-processamento: Nesta fase, o objeto é pié-processado, fazendo alguns cálculos que po
dem ser efetuadosuma única vez no começodo programa. Os resultados destes cálculossão armazenados em variáveis convenientes. Por exemplo, se uma esfera foi definida pelo seu centro .É, e
pelo seu raio E,, no pré-processamento calcula-se (E,)2 para evitar que seja necessário calcula-lo
vara as vezes .

Fase 2 -- cálculo da distância percox'lida:
Nesta fase, dispondo das informações do objeto pré-processadas na fase 1, calcula-se a distância pei'col'l'ida t pelo raio desde a sua origem até se chocar com
um objeto. Para alguns objetos, pode sel' necessário calcular alguma informação adicional além da
distância t. Se o raio não se chocar com nenhum objeto, devolve-se uma distância negativa.

Fase 3 -- cálculodas características da superfície: Nestaúltimafase,utilizandoasinformações
ob

tidas nas duas primeiras fases, são calculados o ponto de intersecção .P, a normal da superfície .N
e as características visuais do objeto (tais como a.s constantes de reRexão difusa, especular, etc.).

Esta divisão do cálculo de intersecção em três fases tem motivos de conveniência prática. A conveniência de separar a fase de plé-processamento é clara, pois ela economiza o tempo de processa147
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mento. Por outro lado, nem sempre queremos obter as características da superfície. Por exemplo,

quando lançamos um raio de sombra, só estamos interessadosem descobrir se existe algum objeto entre
a origem do raio e a fonte de luz, o que pode ser feito sem executar a fase 3.
Se o objeto é uma superfície implícita, o seguinte método geral calcula a intersecção. Sejam dadas
uma semi-reta R(t) = -R, + .R,t, f 2 0 e uma superfície implícita -F(z, y, z) = 0. Substituindo a equação
da gemi-netadentro da função /', obtemos uma nova equação com uma única variável:

-F(.R,, + R-t,

.R,,+ R,,t, R,,+ R.;t)

0

Basta resolvê-lo para calcular a intersecção. Utilizaremos este método geral para achar as intersecções
de um raio cam esferas, planos, cilindros, cones, etc.

10.1 Esfera
Sejam dados um raio (isto é, uma semi-neta.)R com a origem em -R, e a direção -E, (.ê, é um vetor
unitário) e uma esfera-E de raio E, e centro .E,. Queremosdescobrir a primeira intersecçãodo raio -R
com a esfera .E.

Primeiro, vamos transladar a gemi-neta.e a. esfei'a.de modo que o centro da esfera coincida com o
ponto (0,0,0).

A origem do raio -R torna-se,

então Q = R.

.E,.

A direção

-/?, e o raio da esfera -E, não

devem ser alterados. A equação da esfera é, após a. translação, z2 + y2 + z2 = .E2 e a equação da gemi-reta
é Q + X.t, t 2 0. Escrevendo explicitamente todos os componentes da equação da gemi-reta R, temos:

IQ,+ X-t,Q,+ Z,,{,Q:+ X.;t1, {2 0
Substituindo a equaçãoacima na equação da. esfera, obtemos:
(Q, + R,,ty+(Q,+

z,,z):+(Q;

+ .Ü,;ty =

Separando os termos e agrupando de acol'do com o grau de Z:

(R:, + R:,+ R:,)t' + 2(C?,-R,,;+ Q,R,, + C?,R,;)Z+(C?:+ Q:+ Q:

E?)

0

Sejam, pois

a,= R.oR.
b = 2 (Q o R,)

c= ê.0 --ef

Ora, a = 1 sempre, pois Ê, é um vetouunitál'io. Logo.

A-b'--4c,

ti =(--b+vÃ')/2 e t2=(--b--vÃ)/2

Com isto, achamos as duas intersecções da gemi-rega.com a esfera e estamos em condições de escrever
os procedimentos de cálculo de interseção pata a.s esferas:

]0.]. ESFEÂÀ

]49

Pré-processamento

As duas únicascontasque não dependemda.semi-retasão Er2e l/-E,. Calcule-ase armazene-as
em
variáveis convenientes.

Cálculo da distância percorrida

,)

Tendo em conta que .E? foi avaliada no pré-processamento,calcule
Õ
b

C

b)

R,.- E?
2 (ê . -Ê.)

Q.Q- E}

Calcule

A

=

b2 -- 4c.

Se A

< 0, não

0.5(-Z, + VX) e t, = 0.5(-b - «X).

llá. lUteI'secção

e devolvemos

t

Senão, calcule íi

c) Escolha, entre ti e f2, aquele que tiver o menor valor positivo. Esta é a distância percorrida pelo
raio até se chocar com a esfera. Este teste pode sei feito conao seguinte trecho de programa em C:

t = (o.o < t2) ? t2 : tl;
Este teste funciona, pois temos sempre {l 2 t2

Cálculo do ponto de intersecção e do normal

,)

O ponto de intersecção

é: /

R,+tR,

b) Habitualmente, queremosobter o vetou normal que aponte para fora da esfera. Isto porque, na
maioria das vezes, olhamos a esfera do lado de fora e, pal'a aplicar o modelo de iluminação de Phong,
necessitamosdo normal à superfícieque aponte para o lado onde está situado o observador. Mas, se
por algum motivo, a esfera deve ser vista do lado de dentro (por exemplo, quando temos uma esfera
transparente) então o normal deve apontar pa.ra dentro da esfera. Pode-se verificar se o observador está
dentro da esferafazendo o seguinteteste: Se ti < 0 e 0 < {2 então o observador está dentro da esfera e o
«rm,l é .N = ue«(-Ép -- .r) = (-É. -- /)Ê-. Caso co«trá«io, .N = ""o«(.f
que É- foi calculado no pré-processamento.

-- .Ép) = (-f -- -É,)É-. Obter«

Eficiência
No pior caso, efetuamos ll somas/subtrações, ll multiplicações, 2 comparações e uma raiz quadrada no
cálculo da distância percorrida t. jlntrRayl descreve um outro método para calcular t que gasta somente
10 somas/subtrações, 7 multiplicações, 2 colnpa-caçõese uma raiz quadrada.
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Além disso, efetuamos6 somas/subtrações, 6 multiplicações e 2 comparações no cálculo do ponto de
interseccão e do normal.

l0.2 Plano
Sejam dados um planoZ e um raio R. O plano -L é definidopor um ponto -LpC -L e pelo vetouunitário
.L. normal a ],. O plano -Lé o conjunto de pontos r' que satisfazem
(-É - -i,) o -Z, = 0

(10.1)

O raio R é definidopelo ponto RP que indica a origemdo raio e pelo vedor-direçãounitário R,. E o

conjunto de pontos

Â. + ZR,

onde Z2 0

(l0.2)

Para achar a intersecçãoentre.L e R, substituaa equaçãol0.2 na equaçãolO.l

(-Ê,+lã, -.i,).Z, = o
Isolando t, obtemos
t = (-L, o -t«

k..i.')IÇR..i.)

Vejamos agora, as três fases do cálculo de intersecção entre uma semi-regae um plano

Pré-processamento
Calcule d = --.[p o Z',- Observe que este d, que acabamos de ca]cu]ar, é o mesmo da equação de plano
az + bZ/ + cz + d = 0 e indica a distância da. origem do sistema. (0, 0, 0) ao plano -Z;. Além disso, os valores
a, b e c da equação do plano são respectivamenteZ,,, .L,, e Z.;.

Cálculo da distância percorrida
Calcule a = R, o .L,. Se a = 0 então o raio R é paralelo ao plano -L e não há intersecção entre ambos
Senão, calcule t = --(d + R, o -Z;,)/a. Se Z < 0 então a intersecção fica atrás da origem do raio R.

Cálculo do ponto de intersecção e do normal
a)

O ponto de intersecção é /

-Rp+ ZR.

b) O normal .N é .L, se a < 0 e é --.L, caso conta'ário. Com isso, o plano pode ser visto de ambos os
lados. Se com certeza o plano será visto sen]pre de un] único lado, pode-seeliminar a comparação a < 0
e considerar sempre .N = Z,, ou .N = --Z,, dependendo do lado onde estará o observador.

I0.3. POLÍGONO
Eficiência
No cálculo da distância percorrida são efetuadas 5 somas/subtrações, 2 comparações, 6 multiplicações
e l divisão. No cálculo do ponto de intersecção e do vetou normal são efetuados 3 somas/subtrações, 3
multiplicações e l comparação.

l0.3 Polígono
Sejam

dados

um raio

-R = (Ê,,-ã,)

e um polígono

G =

((}o,ãi,

. ..,(}..:,(}.

= (}o)

no espaço.

Para

calcular a intersecção de R com G, é preciso antes de. mais nada, calcular a equação do plano -Z)= (Z,, .[,)
ao qual G pertence. Para calcular o vetou unitário .[. norma] ao p]ano .L, faça a seguinte conta, sugerida
por Martin Newell e citada em IProcEleml e em ISutherland, 74l:

E :=' (z/.

E
E

g/;*:)(;; + ;.+:)
;.+-)(,; + «.+:)
-.+:)(y; + 3/;+:)

Onde (zi,yi, zi) são as coordenadasdo vértice éi e -t, = versar(z, y,z) é o vetor normal excitodo

plano -L se o polígono é planar e, caso contrário, fornece um vetar próximo àquele que melhor aproxima o
normal. Para calcular o ponto ZP, podemos pegam'qualquer ponto do plano Z. Em particular, podemos

escolhersimplesmentequalquer um dos vértices do polígono. Mas, se teme que se possam aparecer
polígonosque não sejam planares, sugerimos que se escolha o seguinte ponto:

Í=:
Z;p'

(E;= «.)/«

(El= z/;)/«
(E;= ,.)/«

Observe que, como .L, e .Z;Psão calculados no pré-processamento, podemos gastar "todo o tempo que
quisermos" para calcula-los, pois este tempo será desprezível em comparação ao tempo gasto no rastreamento de raio. Em seguida, calculamos a intersecção / do raio R com o plano Z utilizando o mesmo
método já visto na seção anterior. Resta, então, testar se a intersecção / pertence ou não ao polígono G.
Para isso, o polígonoG e a intersecção/ são pi'ojetados num dos três planosdeânidos pelos três eixos

das coordenadas.Esta projeção,na prática, é simplesmentejogar fora uma das três coordenadasdos
vérticesde G e do /. Entre as três coordenadas(z, Z/,z), jogue fora aquela com o maior valor absoluto
em -t..

Por exemplo,

Chamemos

se .[.

= (--0.267,

0.535, --0.802)

de -# = (-üo, -ai, . . . , .#..:,

#.

então

deve-se jogar fora a coordenada

= -Ho) o polígono

2D obtido

eliminando

z.

uma das coorde-

nadas de G da maneira acima descrita. Cada vél'tece -ai de # tem duas coordenadas -#{ = (ui, ui). E seja
/ = (J., J,) o ponto obtido de / eliminando uma das suas coordenadas. Então, nós acabamos caindo no
teste de pertinência de um ponto a um polígono no plano que já estudamos na seção5.4.
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Pré-processamento
Calcule o plano .Z), determinando .Z,, e .LP Também calcule d :: --.LP o -L«, qual das três coordenadas
deve jogar fora e o polígono H. Se quiser acelerar o teste de pertinência do ponto ao polígono, calcule
também a janela limitante, conforme explicamos na subseção 5.4.3.

Cálculo da distância percorrida
Calcule t usando o mesmo método usado para calcular a distância percorrida para plano. Se não há
intersecçãoentre o raio R e o plano -t, também não há intersecçãoentre o raio R e o polígono G. Senão,
calcule o ponto de intersecção / entre o raio R e o plano .L. Projete /, obtendo J. Verifique se J pertence
ao polígono -#, fazendo o teste visto na seção 5.4. Se pertence, devolva Z como distância percorrida.
Senão, não há intersecção raio/polígono e deve-se devolver --l.

Cálculo do ponto de intersecção e do normal
O ponto de intersecção .i já foi calculado na fase anterior. O vedor normal é calculado usando a mesma
técnica utilizada para calcular o normal do plano.

I0.4 Cilindro
Para nós, um cilindroserá algo comoum pedaçode cano. Não será fechadonas extremidades
ea

espessura da parede será infinitesimal. Sejam dados, pois, um cilindro C' = (CP, C;,, C,) e uma semi-reta
R(t)

= .Ê, + -ã,t,

t 2 0. Os pontos

é.

e C', são os centros

das duas

"!ampas"

circulares

de C e C, é o

raio do cilindro (veja a figura 10.1). 0 ponto R, é a origem do raio e R. é a sua direção.
Vamos aplicar uma transformação geométrica T nos pontos C, e Cç para deixar o cilin(ho na sua
forma canónica, obtendo o cilindro l) (figura 10.1). 0 cilindro D = (D., -D,, Z),) é, portanto:

rcP

TCç

(o,o,o)

c,

Onde a matriz de transformação geométrica. T é

I' = Tê.R,..oRu..ü,
Os ângulos0 e é são as coordenadasesféi'icesdo vetor C', -- CP' Aplicando a matriz 7' tambémna
semi-regaR, obtemos a gemi-regaS:

rR(t)= r-ü,+ rR,t .q+.ã{

I0.4. CILINDRO

'F..

., .l af"T

."

n '' : ..

geométrica T
y

Figul'a 10.1: Cilindl'o canónico
Agora, temos que calcular a intersecção entre D e S, que é mais fácil que calcular a intersecção entre
C' e -R. Calcule, pois, aquelaintersecção, imaginando que .D é uln cilindro infinito. A equaçãodo cilindro
Z), se o imaginarmos infinito, é:

,' + z/' - pl? = o
Substituindo a equação da reta S(t) na equação do cilindro, obtemos

(s.,+ s-t):+(s,,+

s«,ly - -o?= o

Isolando os termos em função do grau de t, temos:

(S;,; + SIÍ,)t: + 2(5'p,S,, + S.,S«,){ + (S;l, + #, - D:) = 0

(10.3)

Resolvendo esta equação, podemos acha.r duas, uma ou nenhuma solução real. Se a equação acima
não possui nenhuma raiz então não há intersecção entre a semi-regaR e o cilindro C. Caso contrário,
precisamos descobrir se as raízes da equação representam realmente uma intersecção entre a semi-rega
e o cilindro. Uma raiz í representa uma intersecção verdadeira se, e somente se, satisfaz as seguintes
rnndirÃoq

o< z
o $ S,: + S,,z

S,; + S.,f $ .D,,
Se a primeira condição não é verdadeira, significa que a intersecção ocorre atrás da origem da gemi-neta.
Se a segunda ou a terceira condição é falsa, significa. que { representa uma intersecção entre a semi-neta
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e o cilindro infinito mas que esta intersecção não pertence ao cilindro finito. Teste estas condiçõespara
cada uma das raízes. Se existirem duas raízes verdadeiras então escolha aquela que tiver o menor valor,
pois será a intersecção mais próxima da origem do raio. Vejamos agora cada uma das três fases do cálculo
da intersecção:

Pré-processamento
C,.[c«]e a matriz de transform,ção T e -D,, = distancia(C,, C',)

Cálculo da distância percorrida
Aplique a transformaçãoT na semi-rega-R, obtendoa semi-netaS. Resolva a equaçãol0.3; sejamti e Z2
as suas raízes e suponha, sem perda de generalidade, que t2 $ ti. Aplique o trecho do programa abaixo
para calcular a distância percorrida t pelo raio R até se colocarpela primeira vez com o cilin(ho limitado
C
Se (O<t2)

então

Jz := SPZ + Svz 4' t2;
Se (O <= Jz)

F i.mSe ;
Se (O<tl)

e (Jz

<=

então

Jz := SPZ + Svz 'k tl;
Se (O <= Jz)

FimSe ;

Dqz) retorne(t2)

e (Jz

<=

Dqz) retorne(tl);

Retorne(-1);
Armazene o valor J, para ser utilizado na. próxima fase

Cálculo do ponto de intersecção e do normal
O ponto de intersecção é: .f = .Ê, + t.ã,. O vetou normal à superfície é: .© = uersor(-f -- Õ, -- J,C.)

l0.5

Modelo de bolha

Vejamos agora como se pode determinar a intersecção de um raio com um modelo de bolha. Como já
vimos na seção 3.7, o modelo de bolha foi introduzido por IBlinn, 821e consiste em criar uma superfície
implícita complexa a partir de somas e subtrações de campos escaleres mais simples. Um dos campos
escaleres mais simples possível é gerada pela função abaixo e o chamaremos de átomo. Um átomo é uma
função densidade que decresceexponencialmentecom a distância ao centro do átomo:

l 0.5. MODELO DE BOLHA

Z)(z, y, z) = e'''

, onde r

]55

'(,

,:)' + (y

g/:)' + (,

zi)'

e (z:, y:,z:)

é o centro do átomo

Os átomos serão o modelo primitivo do modelo de bolha. Podemos representar uma coleçãode átomos
somando-se as contribuições de cada átomo:
o('

, g/, ,)

As constantesbí podem ser negativas, ou seja, um átomos pode ter um volume negativo. Um átomo
com volume negativo é normalmente invisível, mas se um átomo negativo é colocado próximo a um
objeto normal, o objeto é "mastigado" pelo átomo negativo. Isto é similar à operação de diferençaentre
dois sólidos. Para que a função acima possa ser calculada eficientementeno computador, IBlinn, 82j
substituiu-a por:
D(,,

g/,;) = }:
-

Z,.e''' '?
t

Isto elimina a necessidade de calculam'a raiz quadi'ada. A super'fície do modelo de bolha são os pontos

do espaço onde a função densidadeacima é igual a uln valor de disparo T, ou seja, os pontos onde a
função /'abaixo

éigual

a zero:

/'(',y,;)

;) - T

(l0.4)

A intersecção da superfície -F com um raio de luz pode ser determinada utilizando um método

numérico. Para isso, substitua a equaçãoda semi-l'eta.RP+ -ã, t, í ? 0 na função l0.4 obtendo:

,.',-(;'. '-«'","..-'.,.'".".
'-''')-,

(l0.5)

onde Oi é o centro do i-ésimo átomo. Existem dois métodos numéricos que poderiam ser utilizados para
achar as raízesda equaçãol0.5.
Método de Newton: O método de Newton parte de um "chute" inicial tl e iterativamente gera as
soluçõest2, t3, ... cada vez mais próximasda raiz verdadeira. Dada a i-ésima soluçãoZi, a ({ + 1)-ésima
solução pode ser calculada através da fórmula:
ti+i = Zi

F'(t. )
/''(t. )

Onde F'(íi) pode ser calculada algebracamentea. partir da equação l0.5. Apesar de não estar citado
em IBlinn, 821,o valor aproximado de /''(tí) também poderia ser obtido numericamente:
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/"(t;) H /'(';+A:) - -F(t')
escolhendo A.t convenientemente pequeno.

Este método convergemuito rapidamente para a raiz da equaçãomas existem casos em que o método
pode divergir. O próximo método tem a garantia de que sempre converge

Método de busca binária::

Este método parte de um intervaloinicial if.,tdl dentro do qual deve

estar localizada uma raiz de /'. A cada iteração, este intervalo vai-se estreitando pela interpolação linear
até que o intervalo seja suficientementepequeno. Utiliza-se a seguintefórmula para estreitar o intervalo:

,

t. /'({.) - t. F(t.)
/'(t.) - /'({.)

Se sinal(-F(t«)) = sinal(-F(td)) então fazemos ZÚ -. Z. senão {. -. t.. Este método acha com certeza
uma raiz dentro do intervalo it.,tÓI luas converge mais lentamente que o método de Newton. Por isso,
IBlinn, 821preferiu utilizar uma solução híbrida. que procura aproveitar as vantagens dos ambos métodos.

Método híbrido: Este método calcula o valor Zi+i pelo método de Newton. Se este valor estiver fora
do intervalo 1{., tal então o valor é recalculado pela fórmula da busca binária. Este processo se repete até
que l -F({i+i) l seja menor que uma tolerância de erro c

Cálculo dos intervalos iniciais: Os intervalos iniciais onde pode existir uma raiz são calculados
baseadosnuma heurística que por sua vez se apoia no nosso conhecimentoa respeito da função F

Espera-se que a solução esteja próxima da intersecção do raio com os átomos individuais ou esteja próxi
ma do máximo local de um átomo, se esse máximo não excedero valor de disparo 7' (veja a figura l0.2).

Criam-se as listas de "chutesiniciais" e elas são ordenadasem ordem crescentede z. A semi-retafica
então dividida em intervalosiniciais onde uma raiz da função F pode estar localizada.
Cálculo garantido da intex'secção raio/bolha:
jl<alra, 891descreveum método que garantidamente
acha a intersecção mais próxima de um raio com uma superfície implícita qualquer. Este método está
baseadonas constantes1, e (;' de Lipschitz (jlÇalia, 891cita. IGear, 711e ILin, 741como referênciaspara
estas constantes). As constantes Z e G satisfazem as seguintes inequações:
IF'(Pa )
Ig(t. )

/'(Pó)ll $ Z lira - Pb
g(f.)ll

$ G llt. - IÕI

onde g(t) = d-F/dt. Informalmente, podemos dizer que estas duas constantes indicam quão rapidamente

afunção-F pode variar.
: Regula

falsa
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Di<

T

Di > T

iniciais (de IBlinn, 821)

IKalra, 891descreve um novo algoritmo de intersecção de raio/bolha que utiliza método numérico

(de Newtonou de busca binária) mas que tem a garantia de que sempreachará a intersecçãomais

próxima, qualquer que seja a superfície. Para isto, é necessário conhecer as constantes .L e G dessa su
perfície. IKalra, 891também descrevecomo calcula.ias constantes.L e G para várias superfíciesimplícitas
diferentes.

Cálculo do vetou normal: IBlinn, 821descreveum métodosimplespara calcularo vetor normal

calcular o gradiente da função /'

raF aF aFI
l Z?z ' ay ' õz J

Se o cálculo algébrico das derivadas parciais é difícil, uma aproximação numérica também poderia ser
utilizada:

Z\F Z\F a/'l [/'(-+Z\«,y,;)

/'(z,Z/+AZ/,,) F(«,Z/,,+Az)]

a.«'.av'a,J

z.!r

'

.b;

J

Onde A.a, a-Z/ e .bz devem ser escolhidos convenientemente

l0.6 Problema de Precisão
Todos aqueles que procuram implementar um rasto'eadorde raio acabam encontrando um problema
inesperado. O problema aparece devido à precisão finita de números em ponto flutuante e recebe o nome
de problema de precisão. Veja a figura l0.3. O raio do observador é lançado do ponto -E e bate num objeto
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Objeto X
Figura l0.3: Problema de precisão

X no ponto -r. Este ponto /, pelo problema de precisão, pode estar um pouco abaixo ou um pouco acima
da supera'cieX. Se está abaixo, como na figura l0.3, o ]astreador de raio pensará erroneamenteque o
ponto -Í fica na sombra, quando o raio de sombra for lançado. Problemas semelhantestambém ocorrem
com os raios de reflexão e de transmissão. Como consequência deste problema, aparece na imagem uma
série de pequenos pontos, parecidos com o "ruído" da. televisão. jlntrRayl dá uma série de soluções para
resolver este problema.
a) O primeiro método é mover o ponto de intersecção/ para fora e para dentro do objeto X conforme
a necessidade. Isto pode ser feito calculando:

4

l-tc N

ou

1.= 1 -- e N

Onde .N é o vetou normal ao objeto X que aponta para fora, c é um pequeno número positivo,
por exemp]o0.000001e // e /d são respectivamenteo ponto ] perturbado para fora e para dentro de
X. Se deseja escolher c mais "cientificamente", a.s dimensões dos objetos presentes no ambiente devem
ser analisadas e escolher um c pequeno o suficiente pal'a não alterar a imagem gerada mas grande o
suficientepara eliminar o problema de precisão. Como vimos na seção 5.7, basta examinarmos o maior
valor absoluto das coordenadas dos pontos pala se poder escolher c. Veja a seção 5.7 ou IKim, 921para
maiores detalhes. A perturbação deve ser pala. fora do objeto quando se lançam os raios de sombra e de
reflexãoe deve ser para dentro quando se lança.mos raios de transmissão.
b) O segundo método é fazer com que o programa se lembre o objeto X de onde o raio R está partindo
e não permitir que seja aceita como uma soluça.oválida a intersecção de -R com o próprio X

l Q. 6. PR OBLEMA

DE PRECISÃO

c) Um outro método é ignorar os objetos cujas distâncias à origem do raio sejam menoresque um c
dado. jlntrRay, p 471sugereque, no cálculo da intersecçãoraio/esfera, se utilize um c baseadono raio
da esfera.
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Capítulo ll

Técnicas de Aceleração
11.1

Volume Limitante

A técnica de aceleraçãodo rastreamento de raio ma.is utilizada é o volume limitante. No artigo IWhitted,
801,que introduziu o rastreamento de raio, já Itavia o conceito de volume limitante. Um volume limitante
pode ser definido como segue:

Definição 11.1 Umvolume limifante é fique/eq?/econte'mtzmob#eZo
dadoe gaze
permitetestarse Àá
uma intersecção de um modo mais simples do qtí.e se o teste .fossefeito com o próprio objeto.

Somente há a necessidadede se calculama intersecção raio/objeto se o raio intersectar o volume
limitante do objeto. Pois, caso contrário, o raio não poderá intersectar o objeto que está inteiramente
contido no volume. IWhitted, 80j utilizou as esferas colmo volumes limitantes, observando que elas eram
as formas que permitiam calcular a intersecção mais rapidamente.
IRubin, 801introduziu a noção de volume lilnitante hierárquico(VLHi) o que fez com que o tempo
de processamento para calcular o ponto de colisão caísse de tempo linear no número de objetos para
um tempo logarítmico. VLH consiste ein colocam'uma série de volumes limitantes dentro de um volume

maior. Se o raio não intersectao volumemaior, não llá necessidade
de testar se esseraio intersectaos

volumes limitantes filhos, assim como todos os objetos neles contidos. Um volume limitante hierárquico
é criado repetindo-se o processo acima. O procedimento IntersecçãoVLH tem o seguinte esqueleto:
Procedimento IntersecçãoVLH(raio, nó);
Se nó é uma folha então
Intersecção(raio, nó.objeto);
SenãoSe Hálntersecção(raio,nó.VolumeLimitante)
Para cadafilho do nó calcule
IntersecçãoVHL(raio, filho);
: BVH Bounding Volume Hierarch},
161

então
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FimSe;
FimProcedimento

A estrutura de dados do VLH é uma árvore onde as folhas são os objetos e os nós internossão os
volumeslimitantes. A criaçãode VLH para um dado conjuntode objetosnão é simples. IRubin, 801
sugere que esta operação seja feita manualmente, através de um editor próprio. IGoldsmith, 871descreveu
uma técnica para criar automaticamente a estrutura VLH. IKajiya, 831descreveu a técnica para construir
automaticamente VLH para certos tipos de fractais.

11.2

Subdivisão do Espaço

Uma outra série de técnicas para acelerar o rasto'ea.mentode raio está baseada na subdivisão do espaço
em cubos (ou paralelepípedos)alinhadosaos eixos, denominadosde voxels2. Um pré-processamentoé
responsável pela construção de voxels que, somados, constituem um volume que contém todo o ambiente.
Para cada voxel é criada uma lista de objetos candidatos que pertencem (total ou parcialmente) àquele
voxel. Para se calcular a intersecçãoraio/objeto mais próxima, calculam-seos voxels por onde esse raio
passa e, só são testadasas intersecçõesdo raio com os objetos-candidatosdessesvoxels. Existem duas
técnicasbásicas de subdivisão do espaço: subdivisão uniforme e não-uniforme

11.2.1

Subdivisão espacial uniforme

IFujimoto, 861introduziu a técnica de subdivisão espacial uniforme. O espaço é subdividido em voxels de
tamanhos iguais. Para cada voxel é criada uma lista de objetos candidatos. Os apontadores para os inícios
dessaslistas podem ser armazenadosnuma matriz tridimensional. A criação das listas é facilitada pelo
fato de todos os voxelsterem o mesmo tamanho. Os voxelspor onde o raio passa podem ser calculados
de um modo muitíssimo eficiente, utilizando um algoritmo semelhante àquele para desenhar Tetas na
teia (Bresenham ou DDA). IFujimoto, 86] desenvolveuo a]goritmo 3DDDA; para esta finalidade. Veja a
figura 5.1. O algoritmo 3DDDA deve traçar regas tipo B, pois precisamos identificar todos os voxelspor
onde o raio passa, sem podermos desprezamos voxels cujas intersecçõescom o raio são pequenas.

11.2.2

Subdivisão espacial não-uniforme

As técnicas de aceleração do rastreamento de I'aio pela subdivisão espacial não-uniforme são as que
dividem o espaço em regiõesde tamanhos variados. Esta variam;ãono tamanho dos voxels permite que
mais subdivisões sejam feitas nas regiões densamente povoadas e, por outro lado, cria voxels grandes para
cobrir as regiõesesparsamentepovoadas ou inteii'amentevazias. Costumam-se utilizar octreesou árvores
BSP4 para representaresta subdivisão.
2Volume element.

aThree-dimensionar digital difference analyzer
4 Binary

space

partition

trees.
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A octree é uma árvore 8-ária utilizada para dividir o espaço em regiõesde tamanhos variados. Ela
é construída subdividindo recursivamente um volume retangular paralela aos eixos em oito volumes
menores, de tamanhos iguais entre si. Esta subdivisão continua até que os volumes resultantes satisfaçam

algumcritério. IGlassner, 841introduziuo uso de octree para aceleraro rastreamentode raio. A cada

volume é associada uma lista de objetos candidatos que são reconhecidos testando se há intersecção entre

as suas superfíciese as seis faces do volume. Se há intersecção,o objeto deve ser adicionadoà lista de
candidatos do volume. Se o objeto não intersecta nenhuma das faces do volume, escolhe-seum ponto
qualquer do objeto e testa se este ponto pertence ao volume, para verificar se o volume contém o objeto

totalmente. Também deve-setestar se o objeto contém totalmenteo volume. Para isso, escolhe-seum
ponto quallquer do volume e verifica se ele pertence ao objeto. O volume é subdividido recursivamente até

que cada voxel contenha menos objetos que um número limite. Uma vez construída a octree, o seguinte
procedimento calcula a intersecção raio/objeto com o auxílio da octree.
Procedimento IntersecçãoOctree(raio);
O := raio.origem;
Repita
Localize o voxel y que contém Q;
Para cada objeto-candidato do voxel 1/ calcule
Intersecção(raio, objeto);
Se nenhuma intersecção foi encontrada então
Q := um ponto no próximo voxel ati'avessado pelo raio;
AtéQue (uma intersecção sej; encontrada) ou
(Q esteja fora do volume limitante do ailabiente);

FimProcedimento;

Pode-se localizar o voxel }'' que contém um ponto Q fazendo uma busca na octree. Pode-se achar um
ponto no próximo voxel atravessadopelo raio calculandoo ponto por onde o raio sai do voxel anuale

depois movendo esse ponto uma pequena distância pala fora do voxel corrente. Esta distância pode ser
o comprimento do menor voxel dividido poi dois. Cuidados especiais devem ser tomados para lidar com
os casos em que o raio sai do voxel corrente atravessando uma aresta ou um vértice

IKaplan, 851utilizou a árvore BSP para acelerar o rastreamentode raio. Uma árvore BSP divide
recursivamenteo volume em dois volumes menores até chegar aos voxels nas folhas. Esta divisão é feita
usando planos ortogonais aos eixos das cool'denadas e consequentementeefetua praticamente a mesma
subdivisão que o método octree.
IJansen, 86j introduziu uma nova técnica.pala achar os voxelsque o raio atravessa na árvore BSP
Em vez de achar o próximo voxel calculando um ponto que garantidamenteestá dentro dele e efetuando
uma busca na árvore BSP, esta nova técnica busca recursivamentetodos os ramos atravessadospelo
raio. Neste método, cada nó é visitado no máximo uma. vez. IJansen, 861chamou o método anterior de
"travessia sequencial" e o novo método de "travessia. recua'diva". O algoritmo de travessia recursiva está
esquematizado abaixo:
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Procedimento IntersecçãoBSP(segmento,nó);
Se (segmento é nulo) ou (nó é NIL) então retorne;
Se (nó é uma folha) então

Para cada objeto candidato do nó calcule

Senão

Intersecção(segmento,objeto)

;

Próximo := a parte do segmentocortado pelo no.PlanoDePartição
que fica mais próximo à origem do raio;
IntersecçãoBSP(próximo, no.SemiEspaçoMaisPróximo);
Se (nenhuma

intersecção

foi encontrada)

então

Distante := a parte do segmentocortado pelo no.PlanoDePartição
que fica mais distante da origem do raio;
IntersecçãoBSP(distante, No.SemiEspaçoMaisDistante);
FimSe
FimSe
FimProcedimentol

Primeiro, calcula-seo segmentode raio que fica dentro do volume limitante que contém todo o
ambiente. A medida que a árvore BSP é percorrida, o segmentode raio é cortado recursivamenteem
segmentoscada vez menores pelos planos de corte da árvoi'e BSP. O segmento mais próximo à origem do
raio é processado primeiro. Se neste segmento se encontra uma intersecção, o segmento mais distante é
descartado. Caso contrário, o segmentomais distante também é particionado recursivamente. Quando o
segmentode raio estiver inteiramente num dos lados do plano de partição, um dos segmentosserá vazia,

fazendocom que a chamada recursiva termine imediatamente. Este processo, na verdade, percorre a
árvore BSP em pré-ordem.

11.3

Técnicas Direcionais

Uma outra série de técnicasutilizada.spara acenei'alo rastreamentode raio são as técnicasdirecionais,
que procuram utilizar o fato de que os raios com as origens e as direçõespróximas irão intersectar
provavelmenteo mesmo objeto. Um conceitoutilizado por todas estas técnicas para discretizar as direções
é o cubo direcional.

Definição 11.2 t/m cubo direcionaZ fenofados(/e comprímeníodois, aZín/fados
aos Giros, e o seu
centro coincide com o centro do sistema de coordenadas.

O cubo direcionalé a versão 3D do quadradodirecionalutilizadopara calcular o pseudo-ângulo(veja
a seção 5.3).

Vamos

denominar

as seis faces do cubo direcional

de +X,

--X,

+y,

--y,

+Z

e --Z (vda

a

figura 11.1). Cada uma destas faces cobre ulll ângulo sólido de 2n/3 esteroradianos. O cubo direcional
permite representar um vetor-direção 3D em coordenadas 2D. Dado um vedor-direção, podemos construir
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Figura 11.1: Cubo direcional(do livro jlntIRayl). (a) Eixos dominantes. (b) Subdivisão uniforme. (c)
Subdivisão adaptativa.

* '

' ''' ~''

uma representaçãoalternativa determinando qual das faces do cubo direcional ele intersecta e calculando
as coordenadas tz-üdo ponto de intersecção. Para determinar qual das faces o vedor-direçãoirá intersectar,
basta procurar o componentedo vetor com o maior valor absoluto e verificar o seu sinal. O seguinte
procedimento converte um vetor-direção 3D para a i'epresentação u-u

procedureDi.rection.to.UV(i.ndirection; out axis, u, v) ;
begin

ax:=ldi.rection.xl; ay:=ldi.rection.yl; az:=ldirection.zl ;
if (ax>ay) and (ax>az) then begin
if direction.x>O then axi.s:=pos-X esse axis:=neg.X;
u:=directi.on.y/ax; v :=direction.z/ax;
end else

if

(ay>az)

then

bege.n

if dirocti.on.y>O then axis :=pos-Y else axis:=neg.Y
u:=di.rection.x/ay; v:=directi.on.z/ay;

end else bebi.n

if di.rection.z>O then axis:=pos-Z else axi.s:=neg.Z;

u:=directi.on.x/az; v :=di.recta.on.y/az;

end;
end;
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Representando um vetor-direção 3D em coordenadas 2D, podemos aplicar as técnicas de subdivisão
no contexto das direções. Assim como na subdivisão espacial, podemos subdividir as (Ureçõesuniforme
ou não-uniformemente. Cada célula de direção resultante da subdivisão do cubo direcional tem o formato
de um pirâmide. jlntrRay] chama estas célula.sde pirâmides direcionais. Um raio que pertence a um
pirâmide direcional só pode intersectar os objetos que possuem intersecçãonão nula com esse pirâmide.

].1.3.1

Light bu#er

O conceito de cubo direcional é aplicável diretamente para os raios que têm a mesma origem. Assim,
podemosaplicar o cubo direcional diretamente para os raios de sombra e os raios do observador.
IHaines, 861utilizou o cubo direcional para acelerar o cálculo de sombra, obtendo o algoritmo que

ele denominoude "light bu#er". Para cada fontede luz é construídoum cubo direcionalsubdividido

uniformemente e a cada um dos pirâmides direcionais é associada uma lista de objetos-candidatos que têm
intersecção não nula com o pirâmide. Um raio de sombra contido num dado pirâmide direcional somente
pode ser bloqueado pelos objetos que pertencem à sua, lista de candidatos. As listas de candidatos são

criadas projetando cada objeto do ambienteem cada uma das seis faces do cubo direcional. Como só
há necessidadede calcular a intersecção de um raio de sombra com os objetos-candidatos, o cálculo de
intersecçãoé acelerado. IHaines, 861faz uma série de outras observaçõesque ajudam acelerar um pouco
mais o "bght buffer"

Nós podemos aplicar o cubo direcional aos raios do observador. Esta técnica equivaleria, na verdade, à
velha técnica de subdividir a tela em janelas e para cada janela construir uma lista de objetos-candidatos.
Em vez (fosso,podemos obter um algoritmo mais gei'al que pode acelerar o cálculo de intersecção para
todos os tipos de raios.

11.3.2 Algoritmo de coerência de raio
IOhta, 87) conseguiugeneralizar o uso da informação direcional para todos os tipos de raios utilizando o
teorema de coerência de raio. Este teorema diz:
Teorema

ll.l

(2ua/quer

rato que orzgzna

elzÍro (/e zznlza es/era

Si

e fermzna

dentro

da es/era

S2 diq/izze

um ânguloagudo Q com a teta que passa pelos centros düs duas esferas quesatisfaz Q seguinte inequação,
segundo [lntrRayl:
coso >

-de d =ll O: - O,

Mas re$zemos as conta-se obtivemos uma inequüção diferente
coso >

d2

(,- + ":)' + d'

]].4 ELIMINAR RAIOS DESNECESSÁRIOS.

Figura. 11.2: Teorema. de coerênciade raio

No algoritmo de coerênciade raio, um cubo dii'ecionalé criado para cada entidadede onde pode se
originar um raio. Estas entidades são a posiçã.odo observador, fontes de luz e os objetos com reflexão
especular ou transparentes. Os cubos direcionais sã.o divididos uniformemente e para cada pirâmide
direcional resultante é criada uma lista de objetos-candidatos. Nesta lista pertencem todos os objetos
que um raio cuja direçãopertence ao pirâmide direcional poderia atingir, qualquer que seja a origem
desseraio dentro da esferalimitante da entidade. Para criar estalista é utilizadoo teoremade coerência
de raio. Para cada objeto dentro da lista de candidatos calcula-seo limite inferior d da distância do
objeto até a entidade. Depois, a lista é ordenada pelos valores d. As intersecçõesde um raio com os
objetos-candidatos são calculadas na ordem crescente de d até que tenha efetuado o teste com todos os
objetos-candidatos ou a distância de uma intersecção conhecida até a entidade seja menor que o limite
inferior d do próximo objeto a ser testado.

11.4

Eliminar Raios Desnecessários

Uma outra série de técnicas para acelel'ai o i'asti'eamento de raio consiste em não lançar aqueles raios
que se sabe que contribuirão pouco para a col' final do pixel.
A primeira dessas técnicas é a denominada "controle adaptativa da altura da árvore" introduzida

por IHal1,831. Em vez da recursão do rastreamento de raio terminarnuma profundidadepré-definidaou
numa superfície não-reflexivae opaca, o novo critério de parada da recursão leva em conta a quantidade
de contribuição do raio à cor final do pixel. Esta técnica foi utilizada no programa RAIOS. Ajustando o
nível de disparo, pode-seeliminar muitos raios sem que a alteração do resultado seja perceptível.
Uma outra técnica que se enquadra nesta categoi'ia.é a técnica de otimização estocástica, descrita em

[Cook, 86], ]Kajiya, 861e ILee, 851. Esta técnica ap]ica-se principalmente ao rastreamento distribuído e ao
rastreamento anta-disfarce. No rastreamento distribuído, podemos obter resultados arbitrariamente precisos aumentando o número de amostras. A otinlizaçã.o estocástica evita que as amostras desnecessárias
sejam coletadas. Por exemplo, através da otimização estocástica podemos calcular o número de amos-
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trás para obter

a estimativa

da cor do pixel que difira 5% da cor verdadeira

com a probabilidade

90%o,

sem "chutar" uma solução como "20 raios por pixel devem ser suÊcientes". Além disso, mais amostras
são coletadas somentenaqueles pixels onde isso é necessário. A otimização estocástica calcula, além da
média das amostras, a sua variância. Se as primeiras amostras têm praticamente o mesmo valor, não é
necessáriocoletar mais amostras. Se as amostras têm uma variância grande, mais amostrasdeverãoser
coletadas a fim de calcular a solução tão próxima da verdadeira quanto queiramos.

Capítulo 12

Efeitos Especiais
12.1

Rastreamento de Raio Distribuído

ICook, 84j introduziu o rastreamento de raio distribuído. Com este algoritmo, tornou-se possível obter
alguns efeitos visuais impossíveis de serem obtidos pelo algoritmo original de rastreamento de raio, tais

como

1. Eliminação do "problema de disfarcei". O rastreamento de raio original gera arestas em forma de
escada devido ao problema de disfarce. Este efeito pode ser eliminado se os pixels das bordas dos
objetos receberem uma cor média das cores dos objetos que cobrem este pixel. Esta média deve ser
ponderada, colocando pesos proporcionais às áreas do pixel cobertas por cada um dos objetos.

2. Borrão de movimentos. Se criarmos uma animação utilizandoo rastreamentode raio, aparece
o "efeito estroboscópico". Este problema.aparece porque o algoritmo considera que a lente da
máquina fotográfica fica aberta um intervalo de tempo infinitesimal. Para elimina-lo, devemos
considerar que a lente fica aberta durante um intervalo de tempo finito.

3

Objetos fora de foco;. O rastreamento de I'aio original gera as imagens onde todos os objetos estão
perfeitamente énfocados. Isto acontece por utilizar o modelo de máquina fotográfica de papelão,
onde se considera que a lente tem uma área infinitésima. Para gerar os objetos fora de foco, devemos
considerar que a lente da máquina fotográfica (ou córnea do olho do observador) possui uma área
finita

4. Penumbra. As imagens geradas pelo rastreamento de raio possuem sombras com contornos per
feitamentedelimitados,pois consideraque a fonte de luz se reduz a um ponto sem dimensõesno
espaço. Se a fonte de luz tem volume, apai'eceiã.openumbras.
Aliasing.
2Motion blur, também chamado de "temporal anui-aliasing" ou "eliminação do efeito estroboscópico"
3Depth of field.
l
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5. Translucência. Os objetos transparentesgerados pelo algoritmode IWhitted, 801não apresentam
translucência. Para criar este efeito, deve considerar que um objeto translúcido transmite os raios
de luz também para as direçõesum pouco diferentesdaquelacalculada pela lei de Snell.
6. Reflexão nublada. E gerado fazendo a mesma consideração da translucência para reflexão

O rastreamento de raio distribuído tem-se mostrado como o único algoritmo capaz de gerar de um
modo elegante e correto todos estes efeitos. h'las eles são conseguidos às custas de gastar um grande tempo

computacional, algumas vezes maior que o algoritmo original de rastreamento. Onde o rastreamento
tradicional lançaria um único raio, o rastreamento distribuído lança vários, distribuídos no espaço e/ou
no tempo. Para criar os efeitos acima, não é necessário lançar mais raios do que seriam necessários
para eliminar o "efeito disfarce" , pois esses mesmos raios podem ser utilizados para criar todos os efeitos
mencionados, se os distribuirmos convenientemente.

B Distribuindo os raios de reflexão, obtém-se a. I'eHexãoespecular nublada4. Se o número dos raios
de reflexão for suficientemente grande, conseguimos simulam'a reflexão difusa e obter imagens semelhantes àquelas geradas pelo dgoritmo de ladiosidade.

e Distribuindo os raios de transmissãoobtemosa translucência
e Distribuindo os raios de sombra, obtemos penumbras e estamos simulando uma fonte de luz não
pontual.
8 Distribuindo os raios do observador sobre a lente da máquina fotográfica (ou sobre a córnea) obtemos
os objetos fora de foco.

e Distribuindo os raios no tempo obtemos o borrão de movimento

12.1.1

Modelo de iluminação usado no rastreamento distribuído

O modelo de iluminação de Phong, apresentado como um modelo local em 7.1.4 e como um modelo global
em 9.1, pode ser ainda melhorado. Nesta subseção, apresentaremos o modelo de iluminação de Phong
melhorado, utilizado no rastreamento distribuído.
A intensidade .r de luz refletida num ponto da superfície é uma integral, sobre a hemisfera de raio
unitário que cobre a superfície, da função de iluminação -L e da função de reflexão R.

/(@,, o,)

éí=o J#i=o

L(#i,0i)

RÇ+i,0i.

$,.0.)

dÓi dQi

(12.1)

+Estamos procurando distinguir a reflexão especular nublada da reflexão difusa. A reflexão especular nublada é obtida
quando a superfície onde se dá a reflexão não é perfeitamente polida. Como resultado, a reflexão especular fica "embaçado",
"nublada" ou "pouco nítida", mas continua tendo uma direção de reflexão. Na reflexão difusa, não existe mais a direção de
reflexão, pois a reflexão se dá com a mesma intensidade em todas as direções.

]2.] RASTREAMENTO

DE RAIO DISTRIB UÍDO

d,$id0:

Figura 12.1: hemisfera e ângulo sólido

Onde (éi,0i) é o ângulode incidênciae (@,,0,) é o ângulode reüexão. Veja a figura 12.1. Para
certificar-se de que o modelo acima descrito é uma extensão do modelo Phong, podemos fazer as seguintes
r ..n e; H nr n rÃQ a wyvbu-

e Suponha que Z é zero exceto pai'a as direções das fontes de luz. Então, a integral é substituída pela
somatório e obtemos os termos /, e /d do modelo de iluminação de Phong. Esta simplificação leva
a gerar imagens com sombras nítidas, sem penumbras.

e Suponha que Z)(Ó{,0i) seja uma constante para. todas as direções que não sejam as direções das
fontesde luz. Então, -L é independentedos ângulosÓi e 0t e pode ser tirado fora da integral. Isto
nos dá o termo /a, isto é, a intensidade de luz ambiente do modelo de Phong.
e Suponha que a função de reflectância R é zero exceto para a direção reflexão. Isto causa reâexões
nítidas e dá o termo 1, do modelode Phong global. A suposição correspondentepara a luz transmitida causa refração nítida.
Ora, a integral acima é complexa demais pala calcula-la analiticamente. Mas podemos amostrar
alguns pontos e calcular uma aproximação da integi'al acima. Com isso, evitamos fazer as simplificações
na equação que levariam a cair no modelo de iluminação de Phong

12.1.2 Reflexão nublada
O rastreamento de raio cria as imagens com as reflexões especulares nítidas, como num espelho. Porém,
na realidade, as reflexões são frequentementenublados. Qualquer simulação analítida deste fenómeno
deve estar baseada no cálculo da integral sobre algum ângulo sólido. O rastreamento de raio cónico
(IAmanatides, 841) é uma técnica para calculei uma aproximação desta integral. Porém, a aplicação
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do rastreamento cónico para qualquer tipo de objeto é dificultada pela necessidadede calcular, além da
intersecção e do normal, a oração do ângulo sólido do raio cónico bloqueada por cada um dos objetos. O
algoritmo de radiosidade (IGora1, 841)é uma outra técnica para calcular analiticamente uma aproximação
dessa integral mas tem a desvantagemde só funcionar para os objetos perfeitamente difusos.
O rastreamento distribuído conseguecalcular a reflexãonublada lançando vários raios de reflexão. A
integral é aproximada pela somatório das amostras. As amostras recebem pesos diferentes de acordo com
.

{l..,;.

ywv

.la

ub

..Dqnvãn

x u xvlbwv

l?

xu«

12.1.3 Translucência
A luz transmitida através de um objeto é descrita por uma equação similar à equação 12.1 mas substituindo a função de reflectância R pela função de transmissão T e a integral é calculada sobre a hemisíera
abaixo da superfície.
O rastreamentode raio clássicoconseguecalcular a transparênciamas não a translucência. O rastreamento de raio distribuído calcula a translucência lançando vários raios de transmissão. A função de
transmissão 7' determina como os raios devem ser distribuídos sobre a hemisfera e qual deve ser o peso
de cada raio.

12.1.4 Penumbra
A penumbra ocorre quando a fonte de luz é obscui'ecida parcialmente. Este fenómeno só pode acontecer
quando a fonte de luz é extensa no espaço. O rastreamento distribuído calcula a penumbra lançando
vários raios de sombra, cada um em direção a algum ponto diferente dentro da fonte de luz. As amostras
são somadas depois de receberem pesos diferentes, de acordo com a área projetada e o brilho das diferentes
partes da fonte de luz.

12.1.5 0bjetos fora de foco
Todos os algoritmos de síntese de imagem que vimos até agora estão baseados no modelo de máquina
fotográfica de papelãos. Veja a figura 12.2. Em outras palavras, todos esses algoritmos de síntese de
imagem geram imagens onde todos os objetos esta.o perfeitamente enfocados. Ora, tanto a máquina
fotográfica verdadeira como o olho humano têm uma abertura de lente finita (e não uma abertura infinitesimal como na máquina fotográfica de papelã.o) e por isso elas geram imagens onde alguns objetos estão
fora de foco. Os objetos fora de foco são normalmente indesejáveis, mas às vezes queremos obtê-los, por
exemplo, para destacar um objeto do resto.

IPotmesil, 821descreveuma técnica pala gerar os objetos fora de foco. Nela, primeiro é gerada uma
imagem utilizando o modelo de máquina de papelã.o. Depois esta imagem é pós-processada para criar
os objetos fora de foco. Este tipo de pós-processamentonão conseguegerar as imagens completamente
corretas, pois a visibilidade é calculada num único ponto, o centro da lente. A visibilidade dos objetos
5 Pinhole

comera

model
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Figura 12.2: Modelo de máquina fotográfica de papelão

muda de acordo com a parte da lente a partir de onde se olham os objetos e isto não pode ser levada em
conta por um pós-processamento. O rasto'eainentode caio distribuído resolve este problema lançando, em
vez de um único raio do observador para cada pixel, vários raios distribuídos ao longo da área da lente.
Isto resolve também o problema de disfarce, pois ao tirar várias amostras para cada pixel, o problema é
atenuado.

12.1.6

Borrão de movimento

Distribuindo os raios no tempo, resolve-seo problema de borrão de movimento. Este efeito é bastante
desejável para se gerar uma animação de qualidade. Pala gera-lo, só é necessário saber calcular a posição
dos objetos no tempo. As mudanças na visibilidade, a intensidadeluminosa do objeto em movimento, as
sombras, as reflexões, os objetos fora de foco senão todos corretamente borrados, mesmo que a curva do
movimento seja arbitrariamente complexa.

12.2

Rastreamento Bidirecional

O rastreamento bidirecional é um algoritmo inédito que consegue gerar as sombras verdadeiras de objetos
transparentes. Basta olharmos para a sombra de um copo ou de um cinzeirode vidro para verificarmos que
as suas sombras são bastante complexas. O rastreamento bidirecional conseguetrabalhar com qualquer
objeto cuja imagem possa ser gerada por uln iastieador de raio convencional. O tempo gasto pelo novo
algoritmo é da mesma ordem de um rastreadoi' convencional, mas necessita de uma grande quantidade
de memória, da mesma forma que o z-bufíer. O a.utor também conseguiudesenvolver uma técnica que
minimiza o uso de memória quando as sombras dos objetos transparentes ocupam uma pequena área

da tela. No ambientepodemestar presentesmais de uma fontede luz e as técnicasde aceleraçãodo
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matrizes

TeZ

Figura 12.3: Os gaiosinvel'sose as matrizes T e Z
rastreamento de raio podem ser aplicadas neste novo algoritmo sem quaisquer alterações.
A idéia básica do algoritmo consiste em lançar os raios em dois sentidos: das fontes para os objetos e
do observador para os objetos. Já vimos que lançamos raios das fontes para os objetos é extremamente
caro computacionalmente, pois muito pouco desses latos chegarão até o observador. Por isso, somente
utilizaremos este recurso para aqueles raios que nã.o podem ser traçados em sentido contrário: os que
atravessam um objeto transparente. Além disso, pl'ocuraremos tirar o maior número de informações
possíveis desses raios, mesmo que eles não cheguem a atingir o observador. Os outros tipos de raios serão
traçados em sentido convencional: do observador pala os objetos. Portanto, o rastreamento bidirecional
pode ser dividido em duas fases bem distintas:

Fasel

Cálculo das sombras dos objetos transpai'entes

Fase 2: Rastreamento de raio convencionalutilizando as informações geradas pela fase l

12.2.1

Fase l Cálculo das sombras dos objetos transparentes

Nesta fase, calculamos as sombras dos objetos tra.nsparentese as armazenamos em duas matrizes,
que chamaremos de Z e de T (veja a figura 12.3). O númel'ode elementosdessas duas matrizes deve
ser igual ao número de elementosda tela do computador. A matriz T pode ser armazenada na própria
tela do computador ou numa memória à parte e representaráa intensidadedas sombras dos objetos
transparentes. Cada elemento da matriz Z é um número em ponto flutuante e irá desempenharo mesmo
papel da matriz Z em z-bu#er: armazena a pi'ofulldidade dos pontos.
O cálculo das sombras de objetos transparentes é feito lançando os raios das fontes de luz em direção
aos objetos transparentes. Esses raios serão chamados de gaios inversos. Assim, podemos ter raio inverso

da fonte(RIF), raio inversode reflexão(RIR) e raio inversode transmissão(RIT). Pode-secriar um
volume limitante para cada objeto transparente e lançar somente os RIFs que com certeza intersectarão
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Figura 12.4: Modelo de iluminação na fase l do rastreamento bidirecional

o volume limitante. Se algum RIF não intel'secta.io objeto transparente, apesar de intersectar o volume
limitante, será desprezado. A trajetória de um R.IF ci'ia uma árvore binária, do mesmo modo que um
raio do observador. As arestas desta árvore binária são os raios inversose os nós são os objetos que os
raios inversos intersectam (onde os nós internos são os objetos transparentes e as folhas são os objetos
opacos). Um ramo da árvore de raio inverso deve ser podado quando a intensidade do raio for muito
fraca ou se o raio se perder no espaço. Abaixo, pode ser vista uma representam;ão
da árvore binária criada
por um raio inverso.

RIF
RIRÁ

RIR2
RIT2

RITI

RIR2
RIR3
RIT3

RIT2

RIR3
RIT3

Antes de começarmos o processamento da fase 1, devemos preencher a matriz Z com +oo e a matriz

7' com a cor de fundo. Depois, lançamos os raios inversos. Quando um raio inverso atingir um objeto
opaco num ponto P = (Pr, Pv, P2), podemos tel' um dos três casos a seguir:
Caso

1: Se -P, > ZIP=,Pvl

do que o ponto P

+ c nada. é feito

Pois existe um objeto opaco mais próximo ao observador
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Caso 2: Se -P, < Zj-Pn,Pvl -- c então o ponto P está mais próximo do observador que aqueleponto

armazenado nas matrizes Z e T. O modelo de iluminação é então aplicado ao ponto P e a intensidade
assim calculada é armazenada na matriz TIRE,Pvl- Além disso, a profundidade -P, é armazenada

elll

z/l.l

..lq l 111.

Caso 3: Se pIPa, Pgl -- c $ P. $ Zl&,Pgl + c então o raio inverso chocou-senum pontojá atingido por
um outro raio inverso. Neste caso, a intensidadeda sombra é aumentada, fazendo: r]p=, pv] -rlp. , Pvl + modelo de iluminação.
Podemos usar a idéia de INorton, 821para diminuir a quantidade de raios inversos necessários. Isto
é, nos casos2 e 3, em vez de preenchermossomente ZIPr, Pvl e rIPa, Pvl, também preencheremosos oito
pixels vizinhos de (P=, Pv) nas matrizes Z e T. Sugerimos o seguinte modelo de iluminação para os raios
inversos (veja a figura 12.4).
/

[{,

F ÇN o P' )' -} ].i.

F tii

o i})

Onde /' e /' são respectivamentea intensidadese a direção do raio iBwersoe -F' é o meio caminho
entreF e F As outras siglas são as mesmasdo modelode iluminação de Phong. Não é necessárioverificar
se entre o ponto P e o observador existe algum obstáculo, pois isto será testado na fase 2.
Utilizando a técnica de espalhamento', podemos economizar a memória quando as sombras dos objetos
transparentesocupam uma área reduzida da tela. do computador. Para isso, as matrizes Z e T devem ser
substituídas por uma tabela de espalhamento .# , indexada por P= e Pv' No começo da fase 1, a tabela -Z7
deve estar vazia. Quando um raio inverso atingir um objeto transparente, procure a entrada da tabela
.# com a chave (P=, Py). Se não existe nenhum ponto com a chave (-P,, Pv) então temos o caso 2 (veja os
três casos da página 175). Senão, suponha que a i-ésima entrada da tabela .H contém a chave (Pr, Py).
Então
Se P. > -a]i].z + c então temos o caso l.

Se -P, < X]Í].z -- é: então temos o caso 2.
Se -alia.z -- c 5; P; $ .#lil.z

12.2.2

+ c então temos o caso 3

Fase 2: Sombreamento dos objetos

Esta segunda fase constitui um rastreamento de raio normal. A única diferença é que o modelo de
iluminação deve levar em consideração as matrizes T e Z calculadas na fase anterior. Suponha que
queremosaplicar o modelo de iluminação a um ponto P que pertence ao objeto X
e Se P, < -H]á].z-- c então utilize o modelo de iluminação de um rastreador convencional, pois a
sombra do objeto transparente estala atrás do ponto P
6Lembre-se de que um raio invemo perde parte da sua intensidade ao atravessar um objeto transparente ou ao se subdividir

em raios de reflexão e de transmissão
'Hashing.
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Se n]i].z -- c $ .P. $ -alíl.z + c então a intensidade do pixel é: / = modelo de iluminação+
/íó TIRE,Pvl. Onde /íõ é uma constanteque dependedo número de raios inversos lançados e do
ângulo sólido formado por esses raios.

e Se P. > .H'lil.z+i; então provavelmenteuma borda do objeto X está localizada no pixel P. Podemos
aplicar só o modelo de iluminação mas lembrando que estaremos gerando o efeito disfarce neste
e
pixel

Com isso, acabamos a descriçãodo rastreamento bidirecional. Este algoritmoainda não foi imple

meneado. Pretendemos implementá-lo tão logo possível.
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Figura 13.1: Imagens geradas pelo RAIOS, processadas pelo MEIOTOM
puxador.
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