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RESUMO

O predicado de pertinência de pontos, que decide se um ponto está no interior de um objeto
gráfico, é uma das operações mais elementares em computação gráfica e representa uma
maneira natural de realizar vários processos tais como rendehng de fontes, modelagem
geométrica e visualização volumétrica. Esta tese apresenta uma técnica generalizada
de pertinência de pontos para objetos discretos de dimensão arbitrária, cujas principais
características são baixa complexidade e estruturas de dados simples.

Palavras-chave: Pertinência de pontos, algoritmos discretos, geometria discreta



ABSTRACT

The point containment predicate which decides if a point is inside of a graphical object is
one of the most elementary operations in computer graphics and represents a natural way
to perform severas processem such as font rendering, geometric modelling and volumetric
visualization. This thesis presents a generalized point containment technique for arbitrary
dimension discrete objects whose main characteristics are low complexity and simple data
structures.

Keywords: Point containment, discrete algorithms , discrete geometry.
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Introdução

Um dos objetivos centrais da computação gráfica é produzir imagens a partir de um
modelo, processo denominado rendeüng. Um modelo é descrito como um conjunto de
objetos gráficos: um objeto gráfico (9 consiste de uma família finita Z/ = {Ui, . . . , t,r.} de
subconjuntos, t4 C IR", de algum espaço euclidiano IR", e uma função .F : C/t U . . U t,r« -+

RP. A família Z/ é chamada de conjunto de dados geométricos e define a forma (geometria
e topologia) do objeto, e / é a função atributo do objeto que define, por exemplo, a cor e
textura do objetos. A dimensão da união t/t U . U Z./. define a dimensão do objeto. Uma
imagem é uma função / : .4 C IRP --, Rh: para cada ponto p C Á, /(p) define os atributos
de p, como cor e opacidade, por exemplo. Uma classe de imagens muito importante é
formada tomando .4 = ZP, chamadas de imagens digitais.

No processo de transformação de um modelo em uma imagem notam-se três fases
distintas:

Fase de pré-processamento redução do modelo a uma forma mais simples

Fase de rasterização: conversão do modelo simplificado em um bítmap

Fase de pós-processamento: composição dos bátmaps em uma imagem

Uma taxonomia dos algoritmos de rendehng pode ser estabelecida com base no modo
em que realizam as três fases anteriores:

Algoritmos baseados no objeto: tratam objeto por objeto do modelo, encontrando
os pontos da imagem que são afetados por um determinado objeto. Neste processo,
realizam uma projeção explícita do objeto na imagem. Algoritmos baseados em
scan-conuersion são exemplos clássicos desta classe.

Algoritmos baseados na imagem: para cada ponto da imagem a ser produzida, ver-
ificam se os atributos deste ponto são afetados por algum objeto(ou objetos) do
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modelo. Caso afirmativo, calculam o valor desta contribuição. Um exemplo muito
familiar desta classe é o algoritmo de ray-tracíng.

Existem várias vantagens dos algoritmos baseados na imagem, quando comparados
aos baseados no objeto:

l Nenhum pré-processamento do objeto é necessário: os algoritmos baseados na im-

agem podem lidar diretamente com objetos de alta complexidade geométrica. Como
nenhum pré-processamento é realizado, não é necessário memória adicional para ar-
mazenar estruturas de dados intermediárias. Os algoritmos baseados no objeto real-
izam um pré-processamento do objetos, geralmente projeções seguidas de reduções
a objetos mais simples, cujas estruturas intermediárias são armazenadas em alguma
ordem para facilitar a fase de rasterização. Em algumas implementações, os objetos
são primeiramente reduzidos a regiões mais fáceis de serem rasterizadas, tais como
segmentos poligonais.

2. OZíppíng explícito de objetos contra a imagem ou outros objetos não é necessário:
simplesmente para cada ponto da imagem, ou ele é afetado ou não por um ob-
jeto(ou objetos) do modelo. Nos algoritmos baseados no objeto, o cZípping precisa
ser realizado ou no espaço do objeto ou no espaço da imagem.

3 Facilidade de adaptação com crescimento da complexidade do modelo: há somente a
necessidade da especificação de um predicado de pertinência, que decide se um ponto
é afetado ou não por algum objeto do modelo. Já nos algoritmos baseados no objeto,
a complexidade do processo cresce drasticamente com o aumento da complexidade
do modelo, principalmente nos processos de poligonalização e clíppáng.

4 Algoritmos baseados na imagem, geralmente, utilizam estruturas de dados simples
( por exemplo, filas e pilha), o que os tornam adequados para implementação em
hardware dedicado. Implementações em hardware de algoritmos baseados no objeto
necessitam de uma quantidade considerável de pré-processamento em soPmare, fato
que pode limitar o poder de modelamento: por exemplo, aceleradoras gráficas que
suportam chamada direta para rasterização de figuras necessitam que as faces do
objeto sejam passadas na forma triangularizada.

5. Os algoritmos baseados na imagem são altamente indicados para implementações
paralelas, uma vez que geralmente não existe uma dependência entre as computações
das contribuições nos pontos da imagem.
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Principalmente no item 3 da descrição acima, torna-se evidente a dependência dos

algoritmos baseados na imagem de um predicado de pertinência. O propósito deste predi-
cado de pertinência é bem simples: dado um ponto P e um objeto matematicamente bem
definido, decidir se P pertence ao interior do objeto.

Uma função que toma como argumentos um ponto e um objeto, devolvendo 0 ou
1, é chamada uma /unção de pera nência. Uma implementação computacional de tal
função em alguma linguagem de programação é chamada um aZgodlmo de pertinência. A

distinção entre função e algoritmo é importante. Funções matematicamente bem-definidas
podem ter boas propriedades, porém com implementação direta impraticável, como será
evidenciado na próxima seção.

Trabalhos prévios em pertinência

Poucas especificações de algoritmos de pertinência para classes extensas de geometrias
têm sido propostas. Limitações inerentes a tais especificações incluem geometrias bas-
tante particulares, tratamento exaustivo de casos especiais e problemas numéricos. As-
sim, é de grande interesse computacional o desenvolvimento de algoritmos de pertinência
abrangendo geometrias complexas, tratamento simplificado e homogêneo de casos espe-
ciais e, principalmente, eficiência e robustez. Algumas publicações apenas caracterizam

os conjuntos interior e exterior, como por exemplo Kopperman IKh/ÍW911, não se preocu-
pando em suprir uma função de pertinência factível de ser implementada.

No ambiente bidimensional, o problema da pertinência para polígonos simples, isto é
sem auto-intersecção, é bem conhecido em Geometria Computacional e pode ser tratado
através de esquemas do tipo Poãnt l,ocatÍonjKOS+971 utilizando, por exemplo, estratégias
de triangularização do polígono. Uma outra parte dos algoritmos de pertinência bidimen-
sional trabalha com base de cálculo de intersecções entre semi-regas e partes do objeto. No
cálculo das intersecções, a geometria representa o principal obstáculo: mesmo para geome-
trias simples, tais como objetos poligonais, os algoritmos deparam-se com a necessidade
de tratamento de vários casos especiais como, por exemplo, intersecção com vértices do
objeto. Não é raro encontrar algoritmos que enumeram exaustivamente os casos especiais
ou alteram localmente pontos do objeto através de perturbações aleatórias.

Na linha de tratamento de casos especiais, alguns exemplos são mostrados em Edels-
bruner IEde871, Guibas et aZ. IGRS83) e em Figueiredo e Carvalho IFCOll. Um trata-
mento bem extenso para polígonos planares pode ser encontrado em Feito et aJ. IFTU051.
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Normalmente, o tratamento de casos especiais é realizado com base em perturbações que
eliminam degenerescências das entradas do problema de pertinência. Os efeitos e métodos

computacionais destas perturbações são amplamente discutidos por Seidel ISei981.

Pol e Corthout ICP921 desenvolveram algoritmos de pertinência robustos para uma
classe extensa de bordas de objetos bidimensionais, tais como poligonais, curvas de Bézier
polinomiais e racionais. Tais algoritmos possuem uma estreita relação com o bem con-
hecido Teorema da Curva de Jordan e baseiam-se numa contagem indireta de intersecções,
o que permitiu evitar vários problemas da computação direta das intersecções. Neste tra-
balho, foi estabelecida uma versão discreta desse teorema, onde foi retirada a condição
de simplicidade da curva. Tal versão estabelece que uma curva discreta fechada qualquer
separa o plano "discreto" Z2 em um número finito de regiões interiores e uma região do
exterior. Para a prova desta versão discreta, foi estabelecida uma equivalência entre o

conceito analítico de interior/exterior e um conceito geométrico, baseado em contagem de
intersecções. A partir desta equivalência e do conceito geométrico, uma função de per-
tinência pôde ser especificada e, surpreendentemente, uma implementação simples, que
utiliza somente aritmética inteira, foi construída. Tal implementação teve como objetivo
um mapeamento para hardware dedicado, culminando com a construção do cair PHAROS
da PHILIPS para suporte à linguagem PostScript.

Apesar da robustez da técnica de Pol e Corthout, o seu comportamento quadrático
com respeito à resolução da imagem torna determinadas operações de rasterização como,

por exemplo, preenchimento (./iZZing) e contorno (strok ng) , consideravelmente lentas . Em

Fabris et aZ. IFSF97, FSF98j e Silvo ISi1981, tal complexidade foi reduzida a patamares
sub.-lineares na resolução. Como tais operações têm naturezas essencialmente parale-
las, uma outra estratégia de redução da complexidade também é proposta por Fabris et
aZ. IFOF00j com a utilização de subdivisões dos espaços das imagens e dos objetos.

Um linha de tratamento alternativa para pertinência bidimensional pode ser encon-
trada em Tang ITan881, que transforma a integral de linha da definição analítica de per-
tinência para uma integral dupla, utilizando o Teorema de Green.

Poucos trabalhos têm sido publicados para pertinência em dimensões maiores ou iguais
a 3. Principalmente em dimensão 3, grande parte dos trabalhos apenas caracterizam os
conjuntos interior e exterior: por exemplo, são provados teoremas de separação de espaços
pelos objetos. Apesar do interesse teórico, tais trabalhos não representam métodos efetivos
para a implementação computacional de uma função de pertinência.
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Na linha de caracterização, onde os conjuntos interior e exterior são definidos através de

propriedades topológicas, encontram-se os trabalhos de Morgenthaler e Rosenfeld IMR81j ,
onde é provada uma versão discreta do Teorema de Jordan-Brõweri para superfícies disc-
retas com certas restrições de conectividade, e Ayala et a/. IAFQR951, que extende os
resultados de Morgenthaler e Rosenfeld para o domínio das variedades discretas.

Numa linha mais computável, existe um algoritmo proposto por Feito et aZ. IFT071,
que trata de pertinência em poliedros gerais. A base deste algoritmo consiste no cálculo
de vários determinantes para localização dos pontos. Apesar de incluir modelos do tipo
non-manai/oZd, a possibilidade de extensão e aplicação para geometrias mais complexas
não é clara. Melão et aZ. IMVT031 propõem um método para avaliação de pertinência para
superfícies simpliciais implícitas, que estende bastante a classe de geometrias alcançáveis
pelo teste de pertinência.

Finalmente, outro trabalho de Ayala et aZ. IAFQR96) descreve um algoritmo bastante
geral para determinar as componentes do complemento de uma (n -- l)-variedade discreta
em Z". Neste algoritmo, a parte crucial foi determinar uma função de pertinência de um
ponto contra a variedade, realizada através de á&dices de pontos. Apesar de ser geral,
a implementação é bastante complexa mesmo no caso tridimensional. Este algoritmo
representa, anualmente, o resultado mais geral em pertinência de pontos contra objetos
discretos.

Proposta e contribuições da tese

Pertinência de pontos contra objetos discretos representa um procedimento fundamental
para vários processos em computação gráfica. A especificação e implementação eficiente e
robusta, porém simples e adaptável a hardware, de tais predicados para uma extensa classe

de objetos discretos é de grande interesse computacional. Na linha de simplicidade, o teste
de pertinência bidimensional de Pol e Corthout representa um tratamento efetivo e ho-
mogêneo para vários casos complexos de intersecção. Mesmo com complexidade linear no
tamanho do objeto a ser testado contra a pertinência, é possível obter algumas otimizações
baseadas em estruturas de dados simples e transformações elementares(rotações) de ob-

iO Teorema de Jordan-Biõwer estabelece que todo espaço homotópico à esfera unitária n-dimensional
separa IR"+i em duas componentes: uma limitada, denominada interior, e outra, ilimitada, denominada
exterior.

jetos
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A partir desta linha de pertinência, esta tese propõe, inicialmente, otimizações no teste
de pertinência bidimensional que permitem uma redução significativa da quantidade de
cálculos de intersecção, utilizando uma fase simples de pré-processamento do objeto. Além
disto, foi possível aumentar ainda mais a performance do teste através de testes lineares
bastante elementares. A seguir, foi realizada uma extensão da técnica de pertinência
para o ambiente tridimensional. Para tanto, a noção de interior e exterior precisou ser
reformulada em termos uma medida especial baseada em subdivisões simpliciais, chamada
Integral de Kronecker. A partir de uma relação entre as versões analíticas e geométrica
de interior e exterior, foi provada uma versão discreta do Teorema de Jordan-Brówer
Tridimensional, especificado e implementado um teste eficiente e robusto para pertinência
contra objetos discretos tridimensionais, inclusive com auto-intersecção. Finalmente, o
teste foi generalizado para objetos com dimensão superior à tridimensional.

Assim, as principais contribuições desta tese são:

e otimização do teste de pertinência bidimensional de Pol e Corthout, formando uma
base eficiente para a construção e implementação de uma teoria de pertinência tridi-
mensional;

8 extensão da técnica de pertinência bidimensional de Pol e Corthout para o ambiente
tridimensional;

e generalização da técnica para espaços discretos de dimensão arbritária

E importante ressaltar que a extensão da técnica de Pol e Corthout para o ambi-
ente tridimensional, assim como sua generalização, não foram tarefas triviais. Além do
dimensionamento da geometria alcançável pela extensão, foi necessária a utilização de
ferramentas avançadas de análise como, por exemplo, a Integral de Kronecker. O trata-
mento de casos especiais foi realizado através de esquemas de redução para dimensões
mais baixas.

Os algoritmos propostos, além de terem complexidade linear no tamanho dos obje-
tos testados, possuem estruturas de dados bastante simples e requerem operações ele-
mentares como, por exemplo, transformações lineares, o que os tornam adptáveis para
implementação em hardware. A classe de objetos discretos atingida configura-se por ob-
jetos orientáveis com geometria bastante complexa como, por exemplo, objetos com auto-
intersecção. Neste sentido, o teste estende bastante a quantidade de objetos atingíveis
por outras técnicas.
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Estrutura da tese

Esta tese está organizada em cinco capítulos, estruturados da seguinte maneira

Capítulo 1: Apresenta as noções essenciais de geometria e topologia de espaços e objetos
discretos. Define a classe de objetos discretos atingida pelos testes de pertinência
dos capítulos subsequentes.

Capítulo 2: Resume a técnica de pertinência de Pol e Corthout, que é baseada numa
equivalência entre as noções analítica e geométrica de interior. Analisa pontos
passíveis de otimização na técnica, propõe e implementa tais otimizações.

Capítulo 3: Reescreve, inicialmente, a noção de número de rotação bidimensional vin-
culada a Integral de Kronecker. Apresenta a noção de interior/exterior tridimen-
sional via números de rotação tridimensional, estende a teoria bidimensional de Pol
e Corthout, especifica e implementa um teste de pertinência tridimensional com
tratamento homogêneo de casos especiais.

Capítulo 4: Estende as construções do Capítulo 3 para objetos discretos de dimensão
arbritária, através de esquemas recursivos baseados em redução dos testes de per-
tinência a dimensões menores.

Capítulo 5: Resume os resultados obtidos e apresenta algumas direções de trabalhos
possíveis para extensão das técnicas de pertinência apresentadas.

Algumas noções de análise, topologia e geometria discretas são necessárias para um
acompanhamento mais profundo de alguns tópicos. Sempre que necessário, estas noções
são apresentadas e contextualizadas no ambiente discreto.



Capítulo l

Geometria e Tipologia de Espaços e
Objetos Discretos

Um ambiente geométrico e topológico para desenvolvimento de um teste de pertinência
em dimensão arbitrária é apresentado neste capítulo. Tendo como objetivo a obtenção
de algoritmos que utilizem somente aritmética inteira, os objetos residem em espaços
discretos. Noções geométricas e topológicas subjacentes a tais espaços, tais como métricas
e conectividade, desempenharão papel fundamental na obtenção de várias propriedades
que permitirão caracterizar, de modo preciso, o interior e exterior dos objetos.

1.1 Pontos e escalares discretos

Cromo grande parte desta tese é localizada no ambiente discreto, o conjunto de escaleres
será o anel abeliano dos inteiros Z, com as operações usuais de soma e multiplicação.
Como suporte geométrico para construção dos objetos será utilizado o espaço discreto
d-dimensional Zd:

Definição 1.1. Sda d C N*. O espaço discreto d-dãmensáona/ Za é/armado rezo c07zjunto

de pontos:

Z' ,. . .,«.),:«: c z,í ..,d}.

As coordenadas de um ponto P C Za serão denotadas pela d-upla (p'-, . . . , P«) e a

origem de Za, (0, . . . ,0) , por (9Ú. Para o teste de pertinência, os espaços discretos de

d coordenadas
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interesse têm dimensão d maior ou igual a 2. O caso d = 1 é trivial e se reduz a testar
pertinência em intervalos de extremos inteiros.

A adição e multiplicação por escalar é estendida a pontos da maneira usual

Definição 1.2. Soam P, (i2 C Zú e ti, t2 € Z. O ponto ti.f) + t2(? em Za é d(i/inàdo por.

t:P +t,Q + t2Q':, t:p" +t,Q")

Assim, Za pode ser visto como um Z-módulo. As operações definidas anteriormente
são essenciais para computar transformações afins de objetos.

1.2 Listas

Uma lista de pontos é definida como um função de um intervalo de números naturais
lO...nl em Z'z, ou sqa, uma lista de pontos corresponde a uma seqüência de pontos em Za

Definição 1.3. Para todo n C N, o colÜunlo de /uniões de lO...nl em Za será denotado
por Ag :: {.L : lO...nl --} Zd).. .4s /uniões Z, são chamadas de líslas de comphmento n,

denotado por #l.

Listas serão utilizadas como semi-retas discretas para contagem de intersecções, pro-
cesso importante para o teste de pertinência geométrico a ser desenvolvido nos próximos
capítulos.

Ao longo deste capítulo, Li denota a imagem L(á), ou seja, o á-ésimo ponto de -L. Uma
lista L é dita fechada se e somente se l,o = -L#l. O conjunto de pontos de uma lista .L
será denotado por <LÍ>:::o. Em algumas definições, abusando da linguagem matemática,
tal notação também será utilizada para indicar a função Z, que define uma lista.

Deânição 1.4. O corÜunto de todas as /iscas meryuZhadas num espaço discreto de di.
mensõ,o d será denotado por KI., ou seja.:

'\! - U AÍ

Utilizando-se o conjunto ]\a, podem ser construídos operadores importantes para a
formação de novas listas. O primeiro destes operadores, a concatenação, é um operador
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binário U : A! x A! --} AT que permite fazer a junção de duas listas com um ponto extremo
comum:

Definição 1.5. Sejam Z,i e .L2 duas Zãstas em Ag. e Aó,, respectivamente. LI e -L2
podem ser concaterzadas se e somente se .CI.. = .Cg. Á concatenação de duas Justas nestas
condições será a Justa Z,i U l,u, de compómento nl + n2, de$nída por:

z,}(L:U L')i=
L'-":

se 0 $ í $ ni

se ni $ ã $ ni + n2

Observa-se facilmente que, se uma das listas tiver comprimento 0, a concatenação
reduz-se ao operador identidade.

Definição 1.6. .4 reversão é um operador amaria 7Z : A; --} A!, de$nádo por.

z(z) .t«-.>Z:.

Clarame«te R(R(.L))
dtfnronnçx'Y'

L. O próximo operador é o bem conhecido operador de

Definição 1.7. O operador de dli/Crença a. : A! Ag --> A; é de$n do por.

a(L) - <z:+: - L.>;5'

Como conseqüência imediata das definições anteriores, tem-se a seguinte relação entre
estes três operadores:

Teorema l.l
R(L: U L') U R(-L:)

A(-L: ÜJ -L') ÇU A(L')
A o 7?. = --7Z o a.
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1.3 Métricas e conectividade em espaços discretos

A noção de métrica, ou distância, num espaço discreto Za será utilizada para definir
conectividade de listas e objetos. Certas restrições de conectividade permitirão obter
importantes corolários das versões discretas dos Teoremas de Jordan e Jordan-Brõwer.

Para evitar o tratamento separado para cada dimensão, será utilizado um método
geral para definir métricas em espaços discretos. Inicialmente, será definida uma norma
em Zd, visto como um Z-módulo, e, posteriormente, será tomada a métrica canónica
advinda desta norma. Tal processo de construção de métricas é extremamente comum em

Tipologia Geral(IWi1701)

Definição 1.8. Seca V' :: {ui : 0 $ { $ n} C Za um sistema ./imita de geradores de ZÓ,

considerado como um Z -módulo. De$na-se a /unção l lv : ZÓ --, N por;

IPIV = min {>1, 1ailz : )l,aios :: P} ,
onde l lz é a norma usual de ZÍuaZor absoluto,).

A função acima está bem definida pois, se V gera Zó, o conjunto do lado direito da
igualdade é não-vazio, composto de números naturais e o mínimo sempre existe. Além
disto, não é difícil ver que l lv define uma norma em Z'z

Considerando-se o conjunto formado por todos os sistemas geradores de Za, tem-
se uma família de funções-norma. Tomando-se qualquer função desta família, pode-se
construir uma métrica canónica DV, associada ao sistema gerador V, tomando-se a norma
da diferença entre dois pontos:

Z)v : Zó x Z'z

(p,Q)

Para cada dimensão d 2 1, existem sistemas geradores que definem métricas usuais em
espaços discretos. Estas métricas definem relações de conectividade entre pontos, estrutu-

rando o ambiente discreto como um grifo infinito, com conjunto de vértices enumerável,
não-orientado. Para cada dimensão d, este grifo é estruturado da seguinte forma:

+ os vértices são formados pelos pontos de Za;

e existe uma aresta entre dois vértices P e Q se e somente se a distância entre os
pontos P e Q for igual a l.

Assim, a estrutura do grifo depende exclusivamente da métrica considerada no espaço
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1.3.1 Plano discreto bidimensional

Existem três sistemas geradores importantes no ambiente bidimensional, que produzem
as distâncias comumente usadas no plano discreto bidimensional:

. W o), (o, i)}

. W o), (i, i), (o, i)}

. y82 0), (1, 1), (0, 1), (-1, 1)}

Na notação dos sistemas geradores acima, o índice superior denota a dimensão e, o
índice inferior, o tipo de conectividade, explicada adiante. Partes dos grifos gerados
pelas métricas associadas aos geradores anteriores são mostradas na Figura 1.1, onde são
evidenciados pontos adjacentes a um ponto em cada uma das estruturas:

$

9
!

P

$

(a) 4-conexo (b) 6-conexa (c) 8-conexo

Figura 1.1: Estruturas conexas usuais de Z2. Somente a estruturas(a) e (c) representam
conectividades naturais.

E comum associar o tipo, ou nome, da estrutura conexo à quantidade de pontos adja-
centes a um determinado ponto. Assim, se qualquer ponto possui seis pontos adjacentes,
a estrutura é chamada 6-conexa, ou simplemente, plano 6-conexo. Observa-se, ainda,
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que ocorre uma relação de inclusão entre as três estruturas usuais mostradas anterior-
mente: todo plano 6-conexo é 4-conexo, assim como todo plano 8-conexo é 6-conexo e

4-conexo. Existem outras caracterizações para tais planos, como em Rosenfeld IRos791 e
Serra ISer821, onde são utilizadas métricas usuais de ]R2 restritas a Z2

1.3.2 Espaço discreto tridimensional

Para o ambiente trimensional, as primeiras caracterizações de conectividade encontram-se

em Gray IGra701 e Park e Rosenfeld IPR711, passando pelo clássico artigo de Rosen-
feld IRos811, que novamente utiliza restrições de métricas usuais de IR3 a Z3. Anualmente,
conceitos avançados de ambientes contínuos e que dependem de suporte de conectividade,
como índices e homotopia, têm sido adaptados para o ambiente discreto tridimensional
(IAOFQool,IM-iOOI) .

No ambiente tridimensional, existem três estruturas conexas naturais: espaço 6-conexo,
18-conexo e 26-conexo. A Figura 1.2 exibe tais estruturas, evidenciando as adjacências
de um ponto particular.

(a) 6-conexo (b) 18-conexa (c) 26-conexa

Figura 1.2: Estruturas conexas naturais de Z3

Os sistemas geradores de tais espaços são, respectivamente
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. Uõs 0, 0), (0, 1,0), (0, 0, 1)}

. Vi38 0,0),(0,1,0),(0,0,1),(1,1,0),(-1,1,0),(0,1,1),(0, l, l), (l, o, l), (-l, o, l)}

. lesa 0,0),(0,1,0),(0,0,1),(1,1,0),(-1,1,0),(0,1,1),(0,-1,1),(1,0,1),(-1,0,1),
(1, 1, 1), (-1, 1, 1), (1, -1, 1)}

E possível definir outros critérios não-naturais de conectividade para ZS como, por exem-
plo, 10-conectividade. Normalmente, grande parte dos resultados nesse espaço acaba se
concentrando nas estruturas 6, 18 e 26-conexas.

1.3.3 Espaço discreto d-dimensionar, d 2: 4

Existe pouca literatura sobre topologia de espaços discretos de alta dimensão. Algumas
propriedades topológicas elementares, como conectividade, podem ser encontradas em
Mylopoulos e Pavlids IMP711 e Tourlakis e b/lylopoulos ITM73j.

No espaço discreto d-dimensional, d ? 4, existem d diferentes critérios naturais de
conectividadel . Isto é fácil de ser ver pois, tomando-se um ponto discreto P = (zi , . . . , z'),
os pontos adjacentes naturais de P podem ser obtidos somando-se ou subtraindo-se l a,
pelo menos, uma coordenada zi de P. Alterando-se k coordenadas de P por soma ou
subtração de 1, 1 $ A $ d, obtém-se 2k(d) pontos adjacentes. Como k pode ser visto
como uma dimensão que define a adjacência k-dimensional natural, a quantidade total de
pontos adjacentes até a dimensão k é obtida pela somatório:

'T- o{ / " \
k

Zlz.

O número resultante desta somatório designa o tipo de conectividade do espaço. Por
exemplo, tomando-se d = 5 e k = 3, o espaço ZÕ tem uma estrutura 130-conexo. Os
sistemas geradores de cada uma dessas conectividades podem ser obtidos facilmente e não
serão descritos nesta tese.

Com exceção de conectividades não-naturais, como a 6-conectividade de Z2 ou a 10-
conectividade de Z3, a designação proposta é compatível, inclusive, com os espaços de
dimensão mais baixa. A 18-conectividade de Z3, por exemplo, é obtida colocando-se
d = 3 e k :: 2.

iPaia dimensões d menores que 4, também existem d critérios naturais de colectividade. Para o caso
d = 2. a 6-conectividade não é considerada um critério natural de conectividade.
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1.3.4 Relacionamento entre normas discretas e contínuas

Nos próximos capítu]os, os espaços Za serão freqüentemente mergu]hados em ]Ra para
utilização de algumas ferramentas de espaços contínuos. Este mergulho será o canónico,
salvo algumas exceções particulares. Para manter uma compatibilidade de normas entre
estes dois espaços, o seguinte teorema relaciona a norma geral Zó, definida anteriormente,
com qualquer norma adorada em Ra

Teorema 1.2. S'ja 1 1 alguma no,,7}a emR', d 2 1. 1)e$nindo e = maxll.(1,0,. ..,0).lv,
d coordenadas

,l(0,0,...,i)1«},« 1%l} ep m«:lE:Í:::lZ''l :.aCRe al s..

e':p':jPjv $ 1PI S; ujPjv

u':jPI $ 1Pjv $ epjPI

1.4 Conectividade em listas e regiões

A norma geral, definida na seção anterior, pode ser estendida para o domínio das listas,
da seguinte maneira:

Definição 1.9. Seja L uma dista em Ag. Z)e$ne-se a nol'ma de LT'com relação a um
conjunto de geradores V do %-'m,óculo Zd) por:

lzl« - .gjy.{l.L:l«}

A partir desta norma, tem-se a noção de lista m-conexo

Definição l.IO. [/ma Zãsta L C A! -- Ag é m-coneza se e somente se la(.C)IW $ 1. Por
convenção, todas as listas de tamanho ç) são m-conexas.

A definição de lista m-conexo diz, essencialmente, que pontos adjacentes na lista estão
contidos num cubo d-dimensional definido pela m-conectividade do espaço onde a lista
está meraulhãdn
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A Figura 1.3 mostra exemplos de listas conexas no plano discreto bidimensional

(a) 4-conexa (b) 6-conexo (c) 8-conexo

Figura 1.3: Listas conexas bidimensionais

A noção de conectividade ainda pode ser extrapolado para o domínio das regiões disc-
retas d-dimensionais, isto é, subconjuntos finitos de Za, utilizando-se a noção de conec
tividade em listas:

Definição 1.11. Uma reg ão R discreta d-dímensionaZ é data m-coneza se e somente se,
para todo ponto P, (2 C R, ezíste uma lista m-coneza .L, taZ que {l,{li:o C R, .Lo = P e

L#l -- Q.

1.5 Objetos e hipersuperfícies discretas

Uma classe específica de regiões discretas, os objetos discretos, é definida nesta seção.
Tal classe representa o conjunto de objetos-alvo para o teste de pertinência desenvolvido
nos próximos capítulos. A caracterização da geometria e topologia de tais objetos, sem-
pre subjacente ao espaço onde estão mergulhados, é de grande importância para várias
simplificações no cálculo de contribuições para pertinência.

A caracterização dos objetos decretos, bem como as hipersuperfícies que os delimi-
tam, as hipersuperfícies discretas, será feita através de objetos combinatórios chamados
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complexos celulares. Como a base do teste de pertinência é baseado em aritmética so-
mente inteira, será construída uma classe especial desses complexos, os complexos celu-
lares discretos, formando um suporte geométrico e tipológico para formação dos objetos
e hipersuperfícies.

1.5.1 Complexos celulares

Complexos celulares representam uma base fundamental para várias técnicas de mode-
lagem geométrica e topológica de objetos. Um complexo celular abstrato é uma estrutura
combinatória finita que permite formar agrupamentos de elementos básicos, chamados
células. Tais agrupamentos são construídos sob certas restrições de ordem e dimensão.

Definição 1.12. Seja 7" um conjunto ./inato, chamado c07Üunto de céZwZas. C/m compZezo

celular abstrato com célstas em 'r é de$nido por uma 3-Mpla K = (T, $,dàm), onde:

e $ é uma ordem parciatz em 7, chamada relação de limitação

e dim : 'r --+ N, denominada junção-dimensão, satis.faz a

r' 5; 'r",l-' # 1-" --> dãm(r') < dám('r")

Uma célula r, para a qual dám(7') = k, é chamada de uma k-célula. Um complexo
X: é chamado k-dimensional se k for o valor máximo de dám(r), calculado sobre todas as
células r de X:. O número k é chamado dimensão ou ordem do complexo.

Definição 1.13. C/m subcompZea;o X:' de um compZezo K = (7, 5;,dim) é uma 3-zzpZa

K' ,di'«f) o«'le:

+'T' c'T

e $' é a intersecção de $ com 7' x 'r'

e dlm' = dámj7-.

As próximas definições abordam algumas estruturas estruturas subjacentes às células,
como bordo e cobordo, de tal modo a caracterizar conectividade num complexo.

2Relação reflexiva, anel-simétrica e transitava
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Definição 1.14. Sda a- uma cédula de um compZezo X: = (7, $, dãm)

. o bordo e T é o co«:junto B(,') = {r' € 7" {,-ll,' $ .'-}

e o cobordo, ou estreia, de 1- é o c07Üunto 'r' = {r' C 7"l1'- 5; 1'-'}

Os elementos de 23(r) são denominados bordos de I', enquanto que os elementos de r

são denominados cobordos de r. Se uma célula a'- possui um bordo I'-' de dimensão k, I'-'
é chamada de um k-bordo de a'-. Pela definição da função dím, os bordos de uma célula
têm dimensão estritamente menor que a célula. Analogamente, temos a denominação de
k-cobordo para uma célula de dimensão k que é cobordo de uma outra célula. O cobordo
de 1- também pode ser visto como a união de 1- com o conjunto de células das quais r é
bordo.

Definição 1.15. .Z)uas células ,- e .' de um como/ezo X: = (7", $,dÍm) sâo chamadas de

ãncãdentes se e somente se 1- :; '? ou T < ? ou l-' < a-

não é difícil ver que a propriedade de incidência define uma relação em 7", chamada
relação de áncàdência. A relação de incidência permite definir a noção de conectividade em
complexos celulares abstratos. Conectividade é um propriedade importante para restrigir
a classe de objetos discretos a serem considerados nesta tese.

A conectividade em complexos celulares abstratos é, essencialmente, o fecho transi-
tivo da relação de incidência e pode ser caracterizada utilizando-se as noções de bordo e
cobordo.

Definição 1.16. Sda Ã: = (7, $, dám) um completo ce/azar abstrato. C/ma seqüêncáa de

e/emezztos lzo, - . . , rPI de um subc07Üunto 7"' C 7' é chamado urn caminho em 7"' de zo a
rp '''"" bodo p« éZula.%-:,L, á :,.-.,p, .ntâo q-: CB(q) o«n-: c'd

Com exceção da célula terminal rp, um caminho é formado por células incidentes, ou
seja, que ou são bordos ou cobordos de células imediatamente posteriores no caminho.

Definição 1.17. t/m suóc07Üunto 'r' Ç 'r é chamado de camelo se para quaisquer pares
de cé\filas v' .T'' ç: 'T' eui,sair um caminho em'T' de T' a 'r" . K, = ÇT. $:.di'fila é chamado

de conexo se todo subconjunto 'r' Ç 'T for co'rle=o.
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Uma deíinição de conectividade com grau mais elevado, como a m-conectividade da
Tipologia, é estendida de maneira bastante simples para complexos celulares abstratos:

Definição 1.18. Um compZezo ceZuZar abstrato K = (7", $,dÍm) é m-colzezo se para
quaisquer pares de céZuZas r',r" C 7 ez star um cam nho lno, . . . , rPI /olhado altar'natãua-

mente de (m + l)-céZuZas e m-céZuZas e taZ .»''na que r' e ,-" soam incidentes a zo e %,
respeclÍt;amerzte.

Uma última noção essencial no ambiente dos complexos celulares abstratos é a ori-
entabilidade. A caracterização de orientabilidade num complexo é feita a partir da noção
de orientabilidade nas células.

l)efinição 1.19. S'#" 'h = (d,. .. ,d' :) o co«Junto d« 0-céZuZ« de um« k-céZuZ« r

Um« .rd.-çâ. .m '" ' "m« p.««t"ç'' '*(.) - (d''', . ,,,J(«-n)

Pela definição anterior, não é difícil observar que, associadas a uma célula 1- com
composta por n 0-células, existem nl ordenações distintas em r. Existem duas classes de
ordenações de Tn que permitem caracterizar a orientação de uma célula. A primeira classe

é formada por Tn(permutação identidade) e por todas as permutações pares3 de Tn. Outra
classe é formada pelas permutações ímpares de Tn.

Definição 1.20. Sda Tn naS condições da de$níção antepor, com n 2 1. Cada uma das
classes de 'r. é chamada uma oHentação de a-

para o caso n = 0, a célula é formada de apenas uma 0-célula que, obviamente, tem
uma única orientação. Para n > 1, cada célula possui duas orientações possíveis.

Definição 1.21. Sejam I'-, ? duas céZu/as de tim completo X:. r e a'-' estão correntemente
ohentadas se e somente as oHentações de 1- e 'P induzem orientações diferentes num
bordo comum de T e a'

Se todos os pares de células que satisfazem a um critério de intersecção forem coer

entemente orientadas, o conjunto formado por tais células será orientado:

Definição 1.22. [/rn compZezo ceou/ar abstrato é dÍÉo correntemente ode7ztadorou oà-

entado) se para cada par de células T e 'r' com um bordo comum .forem coerentemente
ohentadas. K é ohentáue! se admite uma ohentação coerente.

duma permutação é dita par se pode ser escrita como um número par de transposições. IJma trans-
posição é um tipo especial de pelmutação que troca a posição de somente dois elementos. Uma permutação
é dita ímpar se ela não for par.
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A orientação das célula e do complexo como um todo representa um papel fundamental
no processo de pertinência de um ponto. A localização de um ponto em relação a uma
determinada célula é calculada com base na orientação da célula em relação ao ponto.

1.5.2 Complexos celulares euclidianos

Complexos celulares euclidianos representam uma classe específica de complexos celulares
abstratos. A base de formação dos complexos euclidianos são as células euclidianas:

Definição 1.23. Z./ma cé/tida eucZidiana r de dimensão k em IR", ou uma k-cé/uZa eu-
cZádiana, com 0 $ k $ n é um subc07%junto do espaço eucZádãczno IRk Aomeom07lfo à bola

/ecAada unàfáha k-dimensáonaZ l?k - {z € 1Rkl lzl $ 1}.

Para que a definição anterior se torne consistente, devemos considerar que a'- está
mergu[hada canonicamente em ]R". A Figura 1.4 mostra exemp]os de cé]u]as euc]idianas
mergulhadas em R3:

(a) 0-célula (b) l-cél«la (c) 2-célula (d) 3-célula

Figura 1.4: Células euclidianas: células como (a) são chamadas uédáces ou pontos, (b) são
denominadas arestas, (c) faces ou polígonos e (d) uozeZs.

Conforme evidenciado na figura anterior, células euclidianas não precisam ser necessari-
amente convexas. Uma classe importante de células euclidianas convexas são os simplexos

ou células simpliciais, formadas de fechos convexos de pontos no espaço euclidiano(jblas911)

Partindo-se de um conjunto de células euclidianas, o próximo passo é agrupa-las de
tal modo que seja possível caracterizar objetos d-dimensionais válidos.
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Definição 1.24. Sda Zn um conjunto ./íníÉo de células eucZád amas k-dimensãonaís em
]R", com 0 $ k $ n. O .«pode r « domhío) d. aR, 'í.«ot.do po, S(aK) é o s«bc.«j-*.
de IR" gerado rezas céZuZas de zK.

A definição de domínio de Zn é muito mais geral que o exigido em vários processos de
modelagem geométrica ou topológica. Para exibir a generalidade dessa definição, serão
necessários os conceitos de interior e bordo relativos das células.

Definição 1.25. Seja 'r uma k-célula euclãd afia e / : Bk -.+ I' um Aomeomor$smo

e o àntehor relativo de v, denotado por'r' , é o conjunto if(BK), ou seja, é a imagem
do inteüor da bola BK

li o bordo relatado de 'r, denotado por a'r, é o conjunto j(õl.BK»

Conjuntos finitos de células com interiores relativos não-diquntos ou células isoladas
(células cujo bordo relativo não possui intersecção com o bordo relativo de outras células)
podem gerar situações degeneradas como, por exemplo, em modelagem de sólidos, exibidas

extensivamente em Mantyla IMan881. Assim, será necessário impor certas restrições no
agrupamentos das células euclidianas:

Definição 1.26. Seca aK um conlanto ./inato de céZuZas e cZádianas k-dámensãonaes em

R", com 0 $ k $ n. t/m compZezo ce/Miar eucJádiano X:K sobre an é uma 3-t&pla KK =
(zR, $«,'Z'mK), ond..

e o conjunto dos interiores relativos das células de an é uma punição do domínio
s(aK) .

e para cada r',l-" C aK tais q&e a'-' n r" # 0, então l-' n r" é uma união dãsjunta de
células de Zn com dimensão esthtamente InCHar que k.

B dimn associa, a cada célula de Tn, sua dimensão como célula euctidiana

e 5;Z, uma Te/aÇ(zo de Jám taç(zo sobre 7K, e taZ que 'r/ <a T" se e somezzte se T/ := T'/
ou l-' é uma cobertura do bordo relatado õ('r") de v"

Não é difícil ver que a definição anterior constrói uma classe de complexos celulares
abstratos.



1.5 0bjetos e hipersuperfícies discretas 22

Pode-se, ainda, derivar diretamente da definição que um complexo celular euclidiano
satisfaz a

. se 1- C ZK, então V'r' C 23(7-), 1-' € aK, ou seja, todos os bordos de r estão em ZK

e duas células a'-,a'-' C aK são ou disjuntas ou possuem bordos comuns como intersecção

A Figura 1 .5 exibe dois exemplos de agrupamentos de células euclidianas 2-dimensionais,
onde é explorado o critério de intersecção da definição anterior:

(a) Intersecções válidas (b) Intersecções inválidas

Figura 1.5: Agrupamento de células euclidanas: (a) define um complexo euclidiano 2-
dimensional ; (b) é apenas um agrupamento formado por células quadrangulares, pois
existem intersecções de células que não são bordos comuns das células.

Propriedades como, por exemplo orientação, seguem as mesmas definições dos com-
plexos celulares abstratos. Em particular, a orientação de uma célula euclidiana a'- pode
ser caracterizada por um vetor, que será denotado por 7
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1.5.3 Complexos celulares discretos

Complexos celulares discretos formam uma sub-classe de complexos celulares euclidianos
que permite a representação e modelagem de vários objetos no ambiente discreto, con-
forme mostrado em Domínguez e Francés IDFOll, Kovalesvsky IKov011 e Kenmochi e
Imiya IKIOll.

Definição 1.27. C/}n compZezo celular discreto é um compZezo celular euclidiano onde as
0-células são elementos de 7.Ú e cada célula k -dimensionül, Q É k $ d, está contida num
cubo unãtáMo k-dãmensãonaJ.

Para cada dimensão É e conectividade escolhidas, existe um número finito de possíveis
configurações para células de um complexo celular discreto, conforme mostra a Figura 1.6.
Estas possíveis configurações são importantes para se provar uma equivalência entre duas
versões dos números de rotação, desenvolvidas nos Capítulos 3 e 4.

dlm. 6 nexo 18-conexo 26

Figura 1.6: Configurações de células discretas em Zs, com estruturas 6, 18 e 26-conexas
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Não é difícil observar, ainda, que cada célula de um complexo celular discreto pode

ser decomposta em simplexos com cujas 0-células têm coordenadas inteiras.

1.5.4 Hipersuperfícies e objetos discretos

Os objetos discretos representam a classe de modelagem onde será aplicado teste de per-
tinência de pontos. Para a pertinência é necessário apenas o bordo do objeto, ou em
termos mais geométricos, a hipersuperfície que delimita o objeto.

Existem três abordagens fundamentais para se definir hipersuperfície no espaço dis-
cretoe

1. abordagem baseada no Teorema de Jordan-Brõwer(IAle561), na qual um reticulado
de pontos é definido como uma hipersuperfície discreta se divide Zó sob algumas
restrições de conectividade(lh/IR811,ICB811);

2. abordagem baseada em topologia algébrica(ISti931), onde uma superfície (d -- l)-
dimensional é definida como o bordo de objetos d-dimensionais(IAFH811, IVos931,
IKl198j, IKov891 e IKIOll);

3. abordagem utilizando estruturas topológicas de variedades d-dimensionais(jna951 )

Dentre as três abordagens mostradas anteriormente, a mais adequada aos propósitos
desta tese é abordagem (2) , pois permite tratar objetos com auto-intersecção. As definições
de objetos e hipersuperfícies discretas apresentadas a seguir seguem a linha de Kenmochi
e Imiya IKIOll.

Definição 1.28. C/m como/ezo k-dÍmensàonaZ X: é dãÉo puro se toda céZuZa com dimensão
menor que k é bordo de alguma célula k-dimens'tonal.

Utilizandc-se somente complexos discretos, tem-se a noção de objeto discreto

Definição 1.29. Todo compZezo k-dãmensdonaJ discreto puro é um ob#eto dãscreÉo A
dimensionar Q. O conjunto de todos os objetos discretos k-dãmensionais, cujas 0-células
l,enham coordenadas em Za, será denotado por QK'a
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A Figura 1.7 mostra exemplos de objetos discretos

+

+

(a) Objetos bidimensionais (b) Objeto tridimensional

Figura 1.7: Objetos discretos: o objeto (b) deve ser interpretado como uma união de
cubos com coordenadas inteiras(células discretas 3-dimensionais).

Mais um pouco de notação

Definição 1.30. O s hboZo Ql;'a,n 2 1, representa o subc07Üunto de Qk'a /07'nado por
ob#etos dÍscrelos k-d menu anais compostos de n cé/Mias. Seca {To, . . . ,Tn-l} O COnJUntO

das ceZuZas k-dzmenszonazs de u7n oójeto discreto ç2 C ok,d .4 l-eszllza ceZuZa de ç2, z=
0, ...n - 1, denot«d« po,Q({), é d«d« po, Q(ã)

O próximo passo é caracterizar o bordo de um objeto discreto k-dimensional. O bordo
de um objeto discreto é importante, pois ele é pensado como um parâmetro para o teste

de pertinência. A caracterização é baseda na noção de fecho combinatório(IAle561):

Definição 1.31. Sda X:' = ('r', $', dem') um subcompZezo de um compZezo discreto X: =
ÇT. $.dimà. O fecho combãnütóüo de ]çl' eln K, den,otüdo por CI.(KI' ), é conjunto:

a/(X:') X:' U {r € 1'" ],-' C I'"', ,- $ .'}

Essencialmente, o fecho C'Z(X:') é formado por todas as células de X:' mais as células
de KI que precedem pelo menos uma célula de X:'
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Definição 1.32. Seca Q um obyeto discreto k-dàmensãonaZ e Q' o subc07npZezo /07mado
rezas céZu/as discretas (k -- l)-dámensíonais de Q que procedam ezatamente uma céZu/a
k-dimensáon«J d. ç2. O Z,o,do c.mbín«tôda de Q, d.not.do po, a(Q), é de$«àdo c.m';

a(Q)

A Figura 1.8 mostra os bordos combinatórios dos objetos discretos exibidos na Figura
1.7

2
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ja) Bordos unidimensionais (b) Bordo bidimensional

Figura 1.8: Bordos de objetos discretos: a primeira imagem de (a) mostra que, em partic-
ular, bordos não precisam ser inteiramente conexos. (b) deve ser intepretado como uma
união de quadrados(células discretas 2-dimensionais) .

Não é difícil observar que o bordo combinatório a(Q) é um subcomplexo (k -- l)-
dimensional puro e, portanto, é um objeto discreto (k -- l)-dimensional. Esta observação é
extremamente importante, pois ela permitirá reduzir o cálculo da pertinência k-dimensional
a uma seqüência recursiva de testes em dimensões mais baixa.

Definição 1.33. (/ma Aiperstzpe7/z'cie polãédhca d screta k-dímensíonaZ .A't, ou sámpZes-

mente uma hil)ers'uperjície discreta, é um subconjunto de .M. C 7.K+t que seja bardo com-
b natóóo de algum objeto discreto (k + ])-dámensionaZ ç2 C ç2k+i.k+i. ]Vo caso k :: 2, será
usado o termo superfície discreta ao invés de hipersuperf'ície discreta.
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E importante ressaltar que esta definição possibilita a existência de hipersuperfícies
com auto-intersecção. Isto permite aumentar o poder de modela,gem, uma vez que não se
fica restrito aos modelos clássicos de hipersuperfícies baseados em variedades k-dimensionais

Como os objetos discretos estão restritos à conectividade, as hipersuperfícies associadas
também serão referenciadas com respeito à conectividade:

Definição 1.34. Uma hipersupe7:/%'cãe discreta .A4 é chamada m-coneza se o completo que
Q deÊne .for m-conexo.

Finalmente, o cálculo da pertinência de um ponto em relação a um objeto discreto é
dependente da orientação da hipersuperfície discreta .A4 que delimita o objeto:

Definição 1.35. {1/ma hãpersupe7:/%'cie discreta .A,4 é data odentáueZ se o compZezo subia

cento for ohentáuet.

Exemplos típicos de hipersuperfícies discretas orientáveis são as triangularizações das
esferas unitárias. Exemplos não-orientáveis incluem, por exemplo, modelos discretos da
Garrafa de Klein.



Capítulo 2

Pertinência em Obietos Discretos
Bidimensionais

O teste de pertinência bidimensional de Pol e Corthout ICP921 é apresentado neste
capítulo, onde foram feitas algumas adaptações de notação para mantê-lo compatível
com as definições do capítulo anterior. A base de construção desse teste é o estabeleci-
mento de uma versão discreta do bem-conhecido Teorema da Curva de Jordan e constitui

uma base importante para o desenvolvimento da teoria e implementação de pertinência
em dimensões mais elevadas. Apesar do teste ser assintoticamente ótimo, é proposta
uma otimização baseda na remoção e transformações de hiperplanos contendo das células
discretas que formam o bordo do objeto discreto bidimensional.

Todos as definições, enunciados e demonstrações de proposições, teoremas e colorários
até a Seção 2.5.2 são devidas a Pol e Corthout ICP921 ou configuram resultados clássicos
de Funções Analíticas. Para não sobrecarregar demasiadamente os enunciados, omitiu-se
a fonte em cada um deles.

2.1 Problema da pertinência bidimensional

Uma instância do problema da pertinência bidimensional consiste de um objeto discreto
bidimensional Q, representado através de seu bordo combinatório .A4, e um ponto P,
todos mergulhados em Z2 e o objetivo é veriâcar se P está no interior de ç2 somente com a
informações geométricas e topológicas de .A4 . Neste contexto, a caracterização das regiões
interior e exterior ao bordo .A4 é fundamental e é um dos objetivos centrais deste capítulo.
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O bordo combinatória de um objeto bidimensional ç2 é coleção finita de objetos dis-
cretos l-dimensionais conexos maximais. Cada uma destas componentes maximais tem

orientação induzida da orientação de Q e podem ser representadas como listas .L C A2
Como listas são, também, denominadas curvas discretas, as componentes do bordo com-
binatório também são denominadas de curvas discretas. A Figura 2.1 exibe dois objetos
discretos bidimensionais e as respectivas curvas discretas associadas aos bordos combi-
natórios dos objetos:

(a) Objeto com bordo formado por uma
componente conexo simples.

(b) Objeto com bordo formado por duas
componentes conexas.

Figura 2.1: Objetos discretos bidimensionais e curvas discretas

Apesar do bordo de um objeto discreto bidimensional poder ser representada por
uma lista, nem toda lista representa o bordo combinatório de um objeto bidimensional.
Exemplos típicos ocorrem nos espaços das listas que não são fechadas e nos das listas da
forma 1, U R(L). Listas não-fechadas, em particular, possuem, pelo menos, uma célula
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l-dimensionar que não está contida numa célula 2-dimensional. A figura a seguir exibe
instâncias de listas nos espaços mencionados:

(a) (b)

Figura 2.2: Curvas discretas que não são bordos combinatórios de objetos bidimensionais

Não obstante o fato de tais listas serem importantes para modelagem, seu interior
é vazio e podem ser removidas do bordo do objeto, pois sua contribuição será nula na
clmsiíicação das regiões interior e exterior. A teoria de pertinência desenvolvida por Pol e

Corthout será apresentada para o ambiente A2, que inclui listas da forma L U 7Z(L), com
algumas modificações na notação original. Tal teoria se aplica diretamente ao conjunto
Qt,2, ambiente dos bordos combinatórios dos objetos bidimensionais, pois ele pode ser
visto como um subconjunto de A2. Em alguns instantes deste capítulo, porém, termos
como l-célula e segmento poligonal, pontos e 0-células podem ser usados indistintamente.

2.2 Números de rotação

A noção de interior e exterior a uma curva, não necessariamente discreta, é baseada
no conceito de número de rotação (wánding number ). Existem, essencialmente, dois

modos diferentes de se definir o número de rotação: uma versão analítica, que emprega
uma integral de linha complexa, e outra, conhecida como versão geométrica, que conta o
número de intersecções diretas com uma gemi-rega.
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2.2.1 Versão analítica

A versão analítica do número de rotação emprega uma integral complexas sobre uma
curva fechada ', e constitui uma ferramenta poderosa em Funções Analíticas ( IPa1911) e
na Teoria de Intersecção em Topologia Diferencial (IGP741):

Definição 2.1. O número de rotação to('y, P), de uma cume ' .&cAada e (-y: por partes,
com respeito a P, é dado pela jór'mula:

«u.n- ;;ú, l.;
dz

P'

onde está admitido R2 mergulhado em C para o cálculo da integral completa.

Esta definição possui uma interpretação geométrica bastante simples. Considere-se
,y : la,ól ---} C uma curva fechada e C'i por partes, e um ponto P C (C {'y}. Fixe-se
um círculo .K = .K(P, r) centrado em P e defina-se a projeção radial de 'y em K por

/3(t) - P + r ll;(i):al , conforme mostrado na Figura 2.3.

-y(t)

.gH

'õlt)

Figura 2.3: Interpretação geométrica do número de rotação

Denotando-se por u(t) o vedor radial de P até P(t), pode-se relacionar o número de
rotações completas deste vetar, em torno do ponto P, com a integral que define o número
de rotação pelo resultado da próxima página.

iA versão analítica com integral complexa é uma forma usual para se definir número de rotação. Ex-
istem definições equivalentes como a integração da função-ângulo(forma diferencial) sobre ' interpretada
como uma variedade l-dimensional ou pela Integral de Kronecker IPri841.
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Teorema 2.1. O ntímero de ro anão lo(7, P) é águas ao número de rotações completas
em tombo de P, isto é, o número de rotações completas no se'ntido anui-botado menos o
nlímero de rotações completas no sentido horário, realizadas por'u(t) quando t Dada de a

Com a definição analítica, pode-se provar o seguinte resultado

Teorema 2.2. Sela ' uma cama /ecAada e C'i por partes no piano completo e C/ = (C -- ,y
Então:

8 m(7, P) pez'manece constante nas componentes de U

. «('Y, P) Q se P pertence a uma componente ilimitada de U

. Quando ' é sãmpZes, isto é, sem auto-intersecções, «,('y, P) = 1, para todo P na
"mponenÊe Zámát.d« d. U, o« «('y, P) = --1 p«« Z.i' po«to. P. O .in.Z do ná"""o
de rotação depende da ohentação da cume.

A Figura 2.4 exibe as situações mostradas no resultado anterior

(a) Orientação anel-horária (b) Orientação horária (c) Cur« com auto

intersecção

Figura 2.4: Números de rotação para m componentes de (C -- {'yl: (a) e (b) são duas

curvas simples com orientações contrárias.
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O resultado anterior oferece, também, uma forma analítica para se testar se um ponto
pertence ou não ao interior de alguma região limitada por uma curva 7 nas condições do
resultado: se m('y, P) # 0, P está no interior da curva e, estará no exterior, caso contrário.
Apesar de simples, a implementação computacional deste resultado é bmtante difícil, pois
envolve o cálculo de uma integral complexa. Mesmo por métodos numéricos ou cálculo
via Teorema dos Resíduos, a tarefa não é das mais fáceis.

Para tornar o cálculo mais tratável computacionalmente, tem-se a versão geométrica

do número de rotação, cuja principal característica reside na facilidade de implementação.

2.2.2 Versão geométrica

A versão geométrica do número de rotação é baseada na contagem das intersecções en-
tre duas curvas, realizada através de funções chamadas /unçães de contagem de inter-
secção, comumente conhecidas como funções CW (cross we gÀI). Informalmente, dadas
duas curvas em ]R2, o CW destas duas curvas é igual ao número de cruzamentos com
orientação esquerda-para-direita menos o número de cruzamentos com orientação direita-
para-esquerda, com as definições usuais da Teoria dos Nós ( IBZ85j, IKau871).

No âmbito das curvas discretas, será definida a noção de função CW. Esta definição será
mais geral do que o necessário, praticamente sem nenhuma relação com a versão analítica
do número de rotação. Porém, a definição apresenta várias propriedades algébricas inter-
essantes para decomposição de funções de rasterização. No final desta seção, será derivada
uma função CW específica para estabelecer esse relacionamento.

Definição 2.2. Un7 a /unção C : A2 x A2 --} Z é chamada de yünção CWr se satÍs/az âs
seguintes condições:

T);c+rih ]:pãn a.ll' ''nnpn+Qnnn8''-:íuv HU v uvxx\#«n.\fuxxE.L\su\.r

C(Z.: U .L', .L;) (.L:, Z;) + C(Z.', .L')

C(L:, L' U Z,;)(-L', Z,')+ C(Z.,:, -L;)

Inversão de sinal sob reversão

C(R(E:), l,') C(L: , R(Z') ) -C(L: , L')
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Nulidade sob triângulos: Se 1,1 e l,2 são tàânguZos r Zástas /fachadas de comphmento
3 ), então;

C(Z.: , L')

Utilizando-se indução no comprimento das listas e as definições anteriores, pode ser
provado o seguinte:

Teorema 2.3. Soam .LI e -L2 duas Zástas /fachadas. .Balão C(-L:, L') = 0.

Observa-se, ainda, que este teorema induz uma relação de equivalência em Z2:

Corolário 2.1. Dada uma /unção CT'r C e uma Zásta /ecÀada LI, a re/anão P = (2 .+
C(.L:, .L') - 0, p«« [.d. .L' com tã - P ' L%., - C?, ' «m« eqüí«Zê«ci. .m Z'

Para definir uma versão mais implementável do número de rotação e estabelecer uma
relação com a versão analítica, será desenvolvida um função CW especial. Para tal fim,
serão fixadas algumas notações:

Definição 2.3. e O produto uetohaZ de P e C2 será denotado por P x C?, onde a
imersão em ]R3 está ãmpZz'cala.

B .4 coordenada z de um ponto P C ]R3 será achatada por P'

. ..'l /u,«ção na/ s : R H {-1,0, 1} é de$nãd« como.' .(z) = -1 .. z < 0, s(z)
z = 0 e s(sç) = 1, se z > 0.

. S«ão uti\iz«'los q«,-t« tipos 'l. àme«ão, de$«-id.«s p"

.4 imersão de pontos por gõ : Z2 --, R2 por.

põ(P) = P + õ, (5 c R2

..'i ãm".ão g.(L) d. «m« Zi.t« Z, L:>, d. «mpdm.nto :l, "m' ' ''g-
mento de Teta paramethzado Z(t) = (1 -- t)Lo + t.Li + õ C R2, para 0 < t < 1.

,4 imersão de pó(L) de Zístas Z, C Aã de comphmento n > 1 como o po/zgono
(não necessahamente fecha.io):

U'$:$"-:'P'(<É:, L:...:> )

onde o operador U denota a concatenação de segmentos de Teta imersos na
fo'nna. paraméthca.
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.4 imersão canónica, degolada por p. .4 imersão canónica da ohgem será
achatada, T)or lpo.

Com as notações desta definição, constrói-se a seguir, recursivamente, uma função que
desempenhará papel fundamental no relacionamento com a versão analítica.

Definição 2.4. Sqa ( C IR2 dado e de#na-se uma /unção parcial )A;. : A2 x A2 --} Z por

8 I'V. : Ag x A2 U A2 x A2 --} Z por.

W. (.Z;: , L' )

. W. : A? x A? --, Z por;

Í 9(-L:)np.(L') (L:,L')
1. 9(L:) n V'.(z.') # 0 ::> w.(z.: , z') (-L:) x A(.L'));)

8 )VE : A2. x A2, --+ Z, com nl, n2 > 1, por.

ni --l n2 -- l

w.(L:, z') - >1: }: w.(<L!, z:....:>, <.Lj, z3...:>)
{=o .j=o

Nota-se que, como somente uma lista é deslocado de c antes de ser checado se os
segmentos das listas têm um ponto em comum, uma assimetria é introduzida na função:
pode ser que )'V.(L:, L') # !W.(L', .L:).

O próximo passo será mostrar que a função parcial definida anteriormente é uma
função CW:

Teorema 2.4. )V. dãstdbui sob concatenações e muda de s naZ sob reuersões

A prova deste teorema é simples, pois a distribuição sob concatenações segue direta-
mente da terceira parte da definição de )V.. A mudança de sinal sob reversões segue da
fato que o sinal do produto vetorial muda de sinal quando a orientação de um dos vetores
é alterada.

A próxima tarefa é mostrar que W. se anula sob triângulos. Isto pode ser feito
checando-se todas as configurações de dois triângulos. Isto pode acarretar um número
grande de testes. Para diminuir esta quantidade, utilizar-se-á o seguinte resultado inter-
mediário:
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Proposição 2.1. )'\J. é ãnuadante sob translações e fra7zli/07mações Zíneares ante ras com
deter'minanÉe posáÍáuo.

Utilizando-se este resultado, o número de configurações geométricas essencialmente
diferentes reduz-se drasticamente.

Ao invés de se provar diretamente a nulidade sob triângulos, será estabelecido um
resultado mais geral, que fará, inclusive, a ligação entre as duas versões do número de
rnt Q nãn

2.2.3 Relação entre as versões analítica e geométrica

O seguinte teorema mostra uma equivalência, sob certas restrições, entre as definições
analítica e geométrica do número de rotação:

Teorema 2.5. Soam .LI e L' duas listas. Se L: é/ecÀada e c gl p(L), VZ, C A?, então

w.(.L:,zo-5:.Z ',;:ç:iü-m
dz

pn'- p.(Lã)

W.(.c',zU-i:.Z ':, dz .m
dz

:an ; - p(-cã)

Antes de se provar o teorema, uma observação quanto à restrição sobre c. Analisando-
se a definição analítica do número de rotação, observa-se que a integral complexa não está
definida quando P está no caminho 7. Esta é a razão pela qual o parâmetro de translação
c não poder estar na imersão de cada segmento da lista.

Prova. Nota-se, primeiramente, que as versões analíticas utilizadas estão bem definidas,

pois os pontos p.(.L?) nunca estarão no caminho g(Li), pelo comentário anterior.

A prova utilizará indução no comprimento das listas .Li e L2. Para isto, serão estab-
elecidos três casos-base:

. (n: - 0 ou n: - 1), n, qualquer:

Como Z,i é fechada, precisa-se ter -Lo = -L!. Pela definição de }'\P., segue diretamente
que

W. (L: , L')
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Por outro lado,

l
2'n't J.p(L' ) z

dz l f dz .

P.(L:,) 2n'{ ./p(L:) z p'(Eã)

e nl = 2, n2 qualquer:

Como Li é fechada, ela precisa ser da forma L U 7Z(-Z.,). Assim:

W.(L: , L')

Como a definição analítica também distribui sob concatenações e muda de sinal sob
reversões, tem-se:

l

2ri J.p(o) '

dz 'L f dz
'Ü:([Ü ' 2rÍ 7,,WU , - P.(tg) ' 0'

8 nl = 3s n2 = 1:

Este caso será provado enumerando-se todas m possibilidades. Aqui somente casos

essencialmente diferentes serão chegados, uma vez que W. e m(7, P) são invariantes
sobre translações e transformações inteiras com determinante positivo. Além disto,
W. e w('y, P) mudam de sinal sob reflexões: assim, toda transformação linear não-
degenerada podeser usada.

Se Lg Z,?, tem-se W. (Z :, L:)

\ r dz 'L f dz
2«í ./.aD ' - p.(Z.i,) 2r{ ./,ÜD , - p.(.tg) ''

ou sqa, a primeira asserção do teorema vale neste caso

Assuma-se, agora, que .tg # .L?. Nota-se que nenhum vértice do triângulo
T gerado por p(-L:) pode estar na linha i através de p.(La). Quando todos
os vértices de T estão de um lado de Z precisa-se ter 7' n Z = g, implicando
)'V.(/.,:, .L') = 0. Por outro lado,

1 / dz 1 / dz
2n'i J.pHD z - p.(Zã,) ./.Hn ; ' Pc(.t8)

que pode ser visto cortando-se o plano complexo com um raio partindo de um
extremo de /.
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Assim, os casos remanescentes são formados quando um vértice de T está de
um lado de Z, e os outros dois vértices estão do outro lado. Isto significa que
exatamente dois lados de T cruzam Z. Novamente, pelas restrições sobre c,
estas intersecções não podem coincidir com os extremos de g.(.La).

Quando aplicada uma translação e uma transformação linear não..degenerada,
Lã é mapeado na origem O, L? é mapeado em (1, 0) e os dois outros vértices
de T estão sobre o eixo z. Um extremo de L2 pode estar à esquerda, entre
ou à direita dos pontos de intersecção. Assim, tem-se seis casos distintos a
considerar (não contando a orientação de T):

Figura 2.5: Posições relativas de .Li e .L2, sem orientação

Em cada um destes casos, para cada orientação de 7', o valor resultante da
definição de )V. é igual à diferença das integrais complexas.

Isto conclui os casos-base

e Suponha-se o teorema válido para nl = m 2 3 e n2 fixado. Seja .LI uma lista de
comprimento m + 1. Assim:

W.(L' , .L') , .LI,,....:> U <Z,l,....:, J,l,..: , tl,., .tl,,...:>, .L:) - W.(.L3 U Z,', L'),

onde os comprimentos de L3 e .L4 são m e 3, respectivamente. Logo

W. (L; U L', L') (.L3, J,') + W. (1,', 1,')

l /' dz

2'«i jLa Z - L2n,

l
2rá

dz l
r,, ;.-a + m

dz

rl. z -- .Z.,:,

l /' dz

l«i j.. - - U,

l

2a'{

dz l
L, ;.'i:' + m

dz l

1,:, 2a'Í J.4 Z

dz l /' dz

L, z -- .Lg 2a'á ./L- z -- J.,8

l /' dz

2'«i Jp.:,.. z - iã.,
l /' dz

'Z«i JLa... Z - U,
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l /' dz l

2a-{ ./L: z -- Z,ã, 2n'á

Isto mostra que a primeira asserção do teorema é válida para ni ;: m + l e n2 fixo.

Por outro lado, assumindo-se o teorema válido para ni fixo e n2 = m ? 3, tem-se
para uma lista L2 de comprimento m + l:

w.(-c:, z') <L?>=;. u <z,?>Z=)
dz l /' dz l /' dz l

2'n'tJL\z--1;{,. '2'niJL\z--l2 ' 2 iJnz--l'z .t\ '2Ki,

dz

l /' dz

1; -- Zm+i
l

2n'ã

Isto mostra que a primeira asserção do teorema é válida para ni fixo e n2 :: m + l

Uma prova similar pode ser feita para a segunda asserção do teorema. n

Um corolário imediato deste teorema estabele a nulidade de W. quando aplicada a
triângulos.

Corolário 2.2. Para c satís/acendo â condição do teorema anIChar, )W. anula-se soó
tHângutos.

Isto pode ser provado observando-se que o teorema implica que W. (.LI , Z,2) = 0 quando
Z,l e .L2 são fechadas. Lembrando que triângulos são listas fechadas de comprimento 3, o
corolário segue imediatamente.

Uma questão importante sobre o teorema refere..se à existência do parâmetro de
translação c. O resultado seguinte contempla sua existência:

Teorema 2.6. Sda q € Q -- Z e r C IR -- (Q dados. Se c = (q,r) ow c = (r, q), então

. g p(z.),v.L c A?.
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2.2.4 A trnnalnrãn É
Y-- '

Técnicas de translação(ou perturbação) de pontos são largamente utilizadas em algorit-
mos de computação gráfica e geometria computacional( IEde871, ISei981). Problemas
fundamentais, como intersecção, frequentemente utilizam-se destas técnicas para trata-
mento de casos especiais. As técnicas mais conhecidas, geralmente, utilizam perturbações
pequenas ou aleatórias. No problema específico das listas, a Figura 2.6 mostra porque a
translação € é introduzida e seus efeitos:

PC

--#

.#--- $

(,) (b) (.)

Figura 2.6: Perturbações c em pontos

Na figura anterior, em (a) o ponto P não tem número de rotação definido, pois está
sobre um dos segmentos da lista: isto pode ser contornado transladando P de c, antes
de se calcular efetivamente o número de rotação. Caso esta translação não seja efetuada
com cuidado, podem aparecer problemas como os mostrados em (b) e (c). No caso (b),
o diagrama mostra que a introdução da translação ( poderia também mover pontos do
interior para as bordas, recaindo no cmo da esquerda. Já no caso (c), a translação foi
grande demais, chegando-se a alterar o número de rotação do ponto P

O principal problema encontrado nestas técnicas é controlar, de maneira efetiva, o
tamanho da translação c, fato que é amplamente discutido em Seidel( ISei981) para trata-
mento de casos degenerados. Conforme mostra a figura, translações pequenas podem não
ser satisfatórias, ou seja, dado c # O, existe uma lista L C i\? tal (lue g(L) n 9(<o, e>) Z
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{O}. Em outras palavras, a translação c pode mover os pontos para fora de alguma borda,
alterando seus números de rotação.

Para se evitar tal situação, será fixado um grau de liberdade para c. Será deixada
sua direção indeterminada, porém seu tamanho será tomado infinitesimal. Isto significa
que, para todo segmento de linha com um extremo na origem e outro num ponto de
coordenadas inteiras, pode ser determinado (usando somente a direção) em que semi-
plano c está contido e, para todo segmento não passando pela origem, c sempre estará do
mesmo lado da origem.

Para se provar tal asserção, será utilizada a seguinte definição:

C: - {L : IZI(-L)l« $ n}

Claramente ,C2 C Z:2+i e A2 = U.CN Z2 . A seguinte proposição afirma que, para toda
[ista Z,, existe uma trans]ação c que não mapeia P para a]ém de ].,.

Proposição 2.2. Seja q C (Q -- Z e r C IR -- (Q dados. .Então para todo n € N, ezísle
um À > 0 taZ que , VI, C ,Cã,P C Z:,0 < p(q,r) $ À, tomando-se c = p(q,r), vale

p(<p, p + .>) n p(z) c {p}.

Isto significa afirmar que, para um À suficientemente pequeno, substituindo-se € por
p(q,r), com 0 < p(q,r) $ À, }'V. não é afetado em ,Cl: x ,Ci. Além disto, pode-se provar

que esta invariância de )V. em ,C: x ,Ci não depende do tamanho de c, mas somente de
sua direção. Isto é contemplado pela seguinte proposição:

Proposição 2.3. Sela q C Q -- Z e r C ]R -- ((2 dados. .Então para todo n C N, existe um

À > 0 taZ que , V].,:, ].,' C r:, P C Z', 0 < pl(q,r) $ p2(q,r) $ À, urze qwe

Wp.h,d(L:,L') Ü.0(L:,-L:)

Um detalhe extremamente importante neste processo de minimização dos efeitos da
translação c é manter a propriedade (:W' de }'b;. . Isto é analisado pelo próximo resultado:

Teorema 2.7. O JãmÍte limxlo )'VÀ.(Z,:, L') ea;isto para toda L: e .L'. .4Zém disto, a /unção

Wp(L:,L') (L:,-L')

é tina /unção C'lV.
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Para uma conveniência de notação do tamanho e direção de c, tomar-se-á a forma
polar de c por (r, p). Na seqüência, utilizar-se-á a notação }VP para indicar )4(,,P) e será
tomada a versão analítica correspondente por:

2«'i J,a) ' - p,(p)

Se um ponto P não pertence a um segmento poligonal, o tamanho infinitesimal de r
garante que P nunca será movido para ou além deste segmento, após a translação. Porém,
se P pertence a algum segmento poligonal, a irracionalidade da tangente p permite garantir
que P nunca permanece neste segmento após a translação.

dzl

2.3 Teorema Discreto da Curva de Jordan

O Teorema da Curva de Jordan é um resultado importante em Tipologia de baixa di-
mensão e estabelece o seguinte:

Teorema 2.8. Seja 'y uma cume Aoírzotópãca a Si, {.e. sem auto-intersecções, imersa em
IR2. .Então o como/ementa de 'y, com respeito a IR2, tem ea;atamente duas componentes,
cüdct qual tendo ''y como borda. Uma desta,s campo'n,entes (o inteüor de ''l) é um conjunto
limitado, e a outra, o enter'lor de 1, um conjunto ilimitado.

Apesar do resultado parecer bastante intuitivo, sua prova requer argumentos sofistica-
dos de topologia algébrica, como homotopia e homologia. Uma prova bastante acessível
pode ser encontrada em Massey IMas911.

No ambiente discreto, existem diversas versões do teorema anterior. Utilizando a
função CW W,, Pol e Corthout ICP921 estabeleceram uma versão discreta do teorema,
mostrada abaixo. Tal versão contempla, inclusive, curvas discretas com auto-intersecção.

Teorema 2.9. Seja p um ângulo com tangente ámacionaZ. Z)ada uma Zãsta /fachada Li, a
função CW yVP dãuãde o plano Z2 em um nlímero $nãto de regiões com pontos P de igual
n'Ínn,ero de rota,ção:

l /' dz

Z'ni' j.ptLà z

Precisamente uma destas regiões é {n$nita, contendo pontos com número de rotação igual
a 0. Além disto, quando para uma lista L2 de compümento nz valer:

1 / dz , l /' dz

2«'i J.a) z - p,(Zã) ' 2«'ã ./.W) ; - P,(-ti,y
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então necessariamente precisa-se ter.

p(L:) n p(.L') # 0

Prova. O Corolário 2.1 mostra como construir a partição dada pela função )'V e a lista
Li. O Teorema 2.5 mostra que as regiões contém pontos com números de rotação iguais.
Para mostrar que precisamente uma das regiões é infinita, basta notar que para todo
ponto P com IPI > 1.Lil tem-se:

l
2a'{

-0

Logo, segue-se que somente um número finito de pontos tem número de rotação dizer.
ente de zero.

Para provar a última asserção do teorema, observa-se que, por definição de )V., tem-se
para todo e:

L j,.. ;lm * L j,... ;:m:
)'y.(L:, Z') # 0 +

p(L:) n p.(.z.,') # 0.

Como os polígonos gerados por p. são conjuntos fechados para todo c, no limite r .l 0
a intersecção não é vazia também. []

Este teorema afirma que, sob certas condições, as imersões poligonais de duas listas
precisam ter um ponto em comum. O teorema a seguir afirma que, sob certas condições
de conectividade, elas têm um ponto em comum.

Teorema 2.10. Sda (mi,m2) € {(4,4),(4,6),(4,8),(6,4),(6,6),(8,4)}, L: e /,' listas
mi-coneza e m2-coneza, respecí uamenfe, não necessahamente/ecÀadas. Se }VP(.L:, L') #
0, então {Z;iln{.t3} # g. .Este resultado não é vazado para (mi, m2) C {(6, 8), (8, 6), (8, 8)}.

Estes dois teoremas apresentam algumas propriedades importantes de limitação e in-
tersecção, mas não explicitam, ainda, um procedimento efetivo para cálculo do número
de rotação. A próxima seção apresenta uma forma operacional para computar números
de rotação, baseada nâ definição geométrica e realizada através de uma função especial
do rc,ç:toro,,Doar.UY'A-/-
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2.4 Funções de rasterização

No contexto da operação de preenchimento, considera-se o processo de rasterização do
interior(e do exterior) de uma lista L consistindo de dois estágios:

e Construção de uma relação de eqüivalência em Z2, atribuindo a cada região de uma

classe de eqüivalência um único número (por exemplo, o número de rotação com
relação a Z).

e Atribuição de um valor binário ao pontos da imagem, tal que todos os pontos em
uma classe de eqüivalência tenham um mesmo valor, geralmente não único.

O primeiro estágio requer a especificação de uma função de partição, a ser calculada
para cada ponto de uma região de interesse. A funcionalidade requerida pelo segundo
estágio pode ser provida por uma função muito simples2

As funções que fazem o particionamento da região de interesse em classes de eqüivalência
são conhecidas como /uniões de rasterãzação:

Definição 2.6. t/ma /unção de rastehzação Q(.L,P) é uma /unção Q : A: x Z' --, Z,
onde I'ta. denota. o conjunto das listas fechadcLS.

Especificando-se uma função de rasterização Q(Z,, P), obtém-se a numeração de cada
classe de eqüivalência. Estas classes são, no máximo, enumeráveis. Dada uma lista fechada
Z' e um ponto P na imagem, calcula-se Q(-L, P) para se obter a qual classe de eqüivalência
P pertence.

2.4.1 Rasterização via funções CW

A função CW }VP pode ser usada para construir uma função de rasterização. Para listas
fechadas, o valor do número de rotação relacionado

l /' dz

2'nt J.pt.i.) z -- (p.ÇP)

será utilizado como a função de enumeração de classes de eqüivalência.

apor exenaplo, classes de eqüivalência no inteiioi da curva recebem valor 0, e as do exterior, valor l
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Definição 2.7. Z)e$na-se a /unção de rasterização fP : A2 x Z2 ---.> Z por.

.FP(.L, P) = .lim WP(-L, <Q, P>)Q --. -- .o

Nota-se que o domínio de / é maior que o requerido pela definição de função de
rasterização. Este levantamento de domínio é utilizado para gerar resultados fundamentais
sobre a função. Um destes resultados é mostrado a seguir:

Proposição 2.4. Se -L é uma Z sta /ecAada, então

Fp(Z', P) - il .Z..,dz

,- 9,(P)

Algumas propriedades da função de rasterização acima são condensadas na próxima
proposição:

Proposição 2.5. e .FP anula-se sobre triângulos

Se L é um tdânguto, então F,(.L, P) -: 0.

e Fp distribui sobre concatenações gerais

Se Lt e La são listas concatenáueis, 'n,ão necessaüamente fechadas, então F.ÇLt W
Z',P) P) +Fp(L',P).

e FP é invariante sobre mudanças de escala

V..z-to} : Fp('-L, 'P)

Este conjunto de propriedades forma uma base fundamental para um algoritmo de
rasterização de objetos discretos 2-dimensionais, descritos na próxima seção.

2.5 Rasterização de objetos discretos 2-dimensionais

Em qualquer implementação da função de rasterização .7:P definida anteriormente, um lim-
ite para p precisa ser escolhido. Normalmente, a direção usual de rasterização é horizontal
como, por exemplo, em algoritmos bmeados em scan-/ínes com Z-Bu:#er. Seguindo esta
tradição, Pol e Corthout construíram um teste com semi-retas discretas que, no limite,
são horizontais.
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2.5.1 Teste com semi-retas discretas horizontais

O teste construído utiliza o limite p l 0

Definição 2.8. 1)e$na-se a/unção de rastehzação /(L, P) por/(-L, P) = lim,TO .FP(.L, P)

Como / distribui sob concatenações, o primeiro passo da implementação de / será
uma soma da contribuição de cada l-célula l, = <Lo,-Li> da lista para o número de
rotação. O cálculo da contribuição será realizado com base na definição de região semi-
aberta limitante:

Definição 2.9. Seca L = <Z,o,Li> uma l-céZuZa de uma dista. .4 região semã-azeda
limitante R de L é o conjunto discreto:

R, = .[P l mini-L{ } $ P' < max{.Lí } e min]Ljr} < PV $ max]Ljr]}

Como o tamanho de cada l-célula é unitário, uma região semi-aberta limitante 7Z é
ou vazia (l-células verticais e horizontais) ou formada de apenas um ponto (l-células nas
direções (1, 1) e (--1, 1)). A figura abaixo exibe as regiões semi-abertas limitantes não
vazias, evidenciadas através de um duplo círculo:

t-
:<

F--

Figura 2.7: Regiões semi-abertas limitantes não-vazias

O cálculo da contribuição será efetuado através de três casos. Os dois primeiros casos
irão tratar os pontos fora da região semi-aberta limitante 7Z e , o último caso, do ponto
(caso exista) dentro de 7Z.
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O primeiro caso trata de pontos fora de 7Z cuja contribuição para o número de rotação
é nula:

Proposição 2.6. Se PZ/ > maxlLy} ou Py $ mintZI/} ou P' < mini-L?}, então
.F(Z,P)

Prova. Para todo par (r, p), com r e p pequenos, e um z < 0 com 1=1 grande o suficiente,
o segmento po]igona] gP(L) e p(,,,)(<P, (z, PV)>) não se intersectam. []

A figura abaixo exibe alguns pontos com as características da proposição acima para
cada um dos tipos de l-célula possíveis:
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Figura 2.8: Pontos externos à região 7Z para os quais .F(L, P) = 0

Observa-se, em particular, que l-células horizontais não contribuem para o número de
rotação de nenhum ponto.

O próximo caso trata do restante dos pontos externos à região R. Estes pontos con-
tribuem efetivamente para o número de rotação e esta contribuição é dada pela orientação
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da l-célula

Proposição 2.7. Se P" $ maxlLJ'} e PV > minlLy} e P' ? maxlL?}, então F(L, P) =
.s(.LX -- ].,7)s( -Üã -- .ül' ).

Prova. Para todo par (r, p), com r e p pequenos, e um z < 0 com lzl grande o suficiente,
o segmento poligonal g(L) e g(,,,)(<(z, Py), P>) se intersectam.

Além disto, lim,--- )'Vk.d(L, <(z, p3'), P>) = lim,--- s(Z\(-L) x (P' -- z, 0)) =

lim,--- s(--(ÉY -- Z,g)(P' -- #)) = .(Lg LY). D

Novamente, a figura abaixo exibe alguns pontos com as características da proposição
acima para cada um dos tipos de l-célula possíveis:

!= #--;Ê= . \-, -â
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Figura 2.9: Pontos externos à região R. para os quais o valor de /(Z,, P) é dado pela
nrinntnpãn dn l.pólilln

O último caso trata dos pontos dentro da região 7?. Na realidade, existe somente um
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ponto dentro da região. O enunciado do resultado utilizará alguns elementos da figura
abaixo:

,ÉC 8 +-
#

#
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/P
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Figura 2.10: Elementos para cálculo dentro da região gemi-aberta limitante 7Z

Proposição 2.8. Sejam mintLlr} < PV $ maxtL?}, minlL;} $ P' < maxlLf} e ,C a
linha passando através da l-célula L.

1. Se Z é p««ZeZ. « .{« z, então .F(L, P) = 0

2. Se Z: nã. é p««ZeJ« « .i« «, Cata. 6.(L)' # 0. Sd« « . «to' p.«p.«dã.«Za,
« .C, t.Z q«e «' > 0 . « = !(A(L)', a.(.L)'). .4«{m, Z= pod. .e, d«cdt" "m.
(«,y) « come Z'o'«, . «Z'm "' s'g«{«te. «se,çõe.

P « 2 c ::> /'(L, P) s(.Lg - Z,{)

P . « < c -> /'(L, P)

Prova. Quando É é paralela ao eixo sç, segue diretamente da definição que /(Z, P) = 0.
Caso contrário, divide-se o plano em três regiões: pontos à esquerda, sobre e à direita de

É. Como se está interessado em calcular limpTO.Fp, pontos P que estão à esquerda de ,C
não contribuem para função de rasterização, mas para pontos P sobre ou à direita de ,C os

segmentos p(L) e p,(<(=, Py), P>) se intersectam. Nestes casos, um argumento idêntico
ao usado na proposição anterior estabe]ece a segunda asserção. []

Estes casos cobrem todas as possibilidades de posicionamento do ponto P em relação
à l-célula .L = <Z,o, .Li> e já definem como calcular a contribuição de Z para o número de

rotação. A função CONTRIBUICAO, mostrada na próxima página, calcula a contribuição
de .L tomando-se P = (0, 0). Isto simplifica a implementação e, através de um processo
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de translação, pontos genéricos podem ser deduzidos a essa configuração

coNTniBuicAO(C'eZuZ. <Z,o, .L:>)

l mánn -. mínimo(.L8, Lil)

' jazz - m-imo(É8,Lf)
3 mány - mãnámo(Lg, LÍ)

' m-y -- m-Ímo(Lg, til)
5 ifmánn > OorminZ/$ Oormazg/ <0

6 then return 0 > Proposição 2.5

7 s -- .in.Z(Zg - -L{)
8 if jazz < 0
9 then return s > Proposição 2.6

io « '-- (-c{ - .Lg, (Lf L8))
11 if u" = 0
12 then return 0 > Proposição 2.7-caso(a)
13 if u' < 0

14 thenu+=--u >. Garanteque u'>0
15 if PRODUTOESCALAR(ZO,U) > O
16 then return 0 > Proposição 2.7 - caso (b) - subcaso P

17 return s > Proposição2.7- caso (b) -subcaso P.u?c
u< c

Tende-se a contribuição para cada l-célula de uma lista L, utiliza-se a propriedade de
distribuição sobre concatenação para se calcular .F(.Z;, P):

NuMnnoRoTACA02D(Z,í.t« Z,, Post. P)
1 w {--0

2 for each <.Li, Éi+i> in L
3 do .« -- .« + CONTniBUiCA0(<L:, -L:-..:>

4 return m
P)

A translação do passo (3) da função NuNrnKoRoTACAo2D é denominada normaZ-
ázação do ponto P e é baseda na invariância de .F(L, P) a translações inteiras. Através
desta translação, o ponto testado reduz-se à origem e a função CONTRiBUiCAO, definida
anteriormente, pode ser utilizada.
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2.5.2 Complexidade da pertinência bidimensional

A função NuMnnoRoTACAo2D(.L, P), possui complexidade polinomial no tamanho da
entrada. Se a lista L tem tamanho igual a n, então tem-se (n -- 1) chamadas à função
CONTRIBUICAO. Como a função CONTRIBUICAO tem complexidade O(1), a complexidade
total da função NuMnKoRovACA02D é O(n).

Embora a complexidade do teste seja assintoticamente ótima em relação ao tamanho
da lista 1,, existem vários casos em que o teste faz chamadas desnecessárias à função
CONTRIBUICAO . A figura abaixo ilustra um caso típico onde seria possível considerar
algumas fontes de redução do número de chamadas a tal função:

Figura 2.11: Uma instância do teste de pertinência

Para o teste de pertinência do ponto P seriam realizadas 24 chamadas à função con-
tribuição. Porém, apenas uma l-célula contida hiperplano 7'Íi está contribuindo para o
número de rotação do ponto. Todas as l-células horizontais (20, no total), não contribuem

para o número de rotação do ponto P. Aliás, para qualquer ponto que não esteja sobre a
curva discreta, tais células também não contribuem pois elas são paralelas à direção do
teste. Além disto, todas as l-células contidas no hiperplano 7{2 também não contribuem
para o número de rotação de P, uma vez que P está à esquerda de 7{2. Esta instância bas-
tante simples mostra que algumas otimizações podem ser incluídas para reduzir o número
de chamadas à função CONTniBUiCAO. leis otimizações serão abordadas não próxima
seçao

2.5.3 Otimizações da pertinência bidimensional

N,lantendo-se a essência do teste de pertinência de Pol e Corthout, serão propostas duas
otimizações no processo. Uma destas otimizações não depende do ponto P que está sendo
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testado e, a outra, depende explicitamente de P.

A primeira observação para justificar as construções a seguir refere-se ao processa-
mento sequencial das l-células do bordo. Como o cálculo da contribuição de uma célula
não depende do resultado obtido em outra célula, não há necessidade de processa-las de
forma sequencial. Assim, para suportar as otimizações que serão propostas, será fun-
damental organizar as l-células em agrupamentos com suporte em hiperplanos discretos
bidimensionais.

Definição 2.10. Dados ai C Z, { = 1, . . . , 3, um hipe7plano discreto bidimensional 7-í é o

comi'auto discreto:

7 = {/)CZ2 :alfa'+a2PZ'+a3 =0}.

Uma l-célula discreta 1- estará contida num plano discreto bidimensional 7í se e so-
mente se as 0-células de a'- forem elementos de H. A figura abaixo mostra um conjunto de

l-células discretas que formam o bordo de um objeto discreto bidimensional e os respec-
tivos planos discretos 7{i:

&

/

l
/ R

\

././'

/

/

/

H

Figura 2.12: Planos discretos e suas células

Não é difícil observar que uma l-célula discreta está contida em somente um plano
discreto bidimensional. A partir destes agrupamentos, serão propostas duas otimizações:
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l ,l.+..m;n-.=n ,q. ,.l:...=n XI''mn n-.. ..n+n.;...n'v
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A otimização (1) será aplicada numa fase de pré-processamento do bordo do objeto
discreto e não depende do ponto que está sendo testado. Em linhas gerais, ela remove
os hiperplanos paralelos à direção de rasterização. Por outro lado, a otimização (2) já
depende do ponto que está sendo testado e irá determinar quais hiperplanos contém
potenciais células que possam contribuir para o número de rotação do ponto.

2.5.3.1 Direção ótima para rasterização

Uma direção ótima para rasterização é uma direção-limite p* que permite maximizar a
quantidade de l-células paralelas às gemi-netas definidas por p' . A discussão sobre a deter-
minação de uma direção ótima para rasterização será feita diretamente sobre a estrutura
8-conexo do plano discreto bidimensional, pois ela permite receber curva discretas de
qualquer conectividade.

Para a estrutura 8-conexo, existem quatro direções-limite para rasterização, conforme
ilustra a figura a seguir:

(lv) (111) (11)

Figura 2.13: Direções-limite no plano discreto bidimensional 8-conexo
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A determinação da direção ótima de rasterização pode ser realizada por uma contagem
simples das l-células de cada uma das direções-limite. Por exemplo, considere-se o bordo
de um objeto discreto mostrado abaixo:

(1)
(11)

(111)

(lv)

Figura 2.14: Bordo de um objeto discreto bidimensional para determinação da direção
Á+imn rl c, rn a+orivQnãn

Neste exemplo, existem: 12 1-células na direção-limite (1), 17 na direção (11), 10 na
direção (111) e 9 na direção (IV). Como a direção (11) apresentou o maior número de
l-células, tem-se a direção ótima p* = Í. Assim, tomando-se o limite lim,Tp' .FP , a
contribuição de tais células é nula para o número de rotação de qualquer ponto não
contido no bordo, pois elas são paralelas à direção ótima de rasterização. A prova deste
fato é bmtante simples: basta rotacionar o objeto de f radianos no sentido horário e
recai-se no caso de uma rasterização com p l 0.

Determinada uma direção ótima de rasterízação, todos os hiperplanos paralelos a tal
direção podem ser removidos da representação do bordo, pois suas células não contribuem
para o número de rotação. E importante ressaltar que a remoção destes hiperplanos pode

ser realizada numa etapa de pré-processamento do bordo e garante uma redução de, no
mínimo, 25% das chamadas à função CONTRIBUICAO.
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2.5.3.2 Pertinência com uma direção ótima

A partir de uma direção ótima p* e da eliminação dos hiperplanos paralelas a este direção,
o trabalho do cálculo da contribuição fica restrito às l-células dos hiperplanos restantes.

A Figura 2.15 mostra uma instância do teste de pertinência contra o bordo da Figura 2.14,
onde já foram removidos os hiperplanos não-paralelos à direção ótima:
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Figura 2.15: Ponto P a ser testado contra as l-células contidas nos hiperplanos não
paralelos à direção ótima p' = IÍ

O cálculo da contribuição de cada célula pode ser feito reduzindo-se a instância do
[-no+. ..m ,];,..=,. Á+;m., .+ n --m. ;..+Ann;. ,.m ,];...=. h'-p;...+.l fn.,.l. ,.l{...=,. +..Á
ut;Duçi vvlll \.lzxçlrapxi vullllaP 1/ al Lllllal lllDualllvlal \ vIlA \.LIED\,CL\.P ll\il lzivlluc& vCL\,lcb \xll\.r\ÍcAv u\lAcA

uma redução específica e será obtida com base em matrizes associadas a rotações.

Existem três casos de redução:

8 Direção ótima vertical (p* = }): trata-se do cmo mais simples de redução. Basta

uma rotação de t radianos no sentido horário, ou seja, todas as células e hiperplanos
serão transformados segundo a matriz:

2

Tal transformação não altera o número de rotação, pois ele é invariante sob trens
formações lineares inteiras com determinante positivo.
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8 Direção ótima p' = f: neste caso, uma simples rotação de li radianos no sentido
horário não é suâciente, pois a matriz de rotação associada é dada por

«-[
2

2

2

2

e, sua aplicação, quase sempre produz 0-células com coordenadas não-inteiras(exceção
feita à origem). Esta afirmação pode ser comprovada pela rotação da Figura 2.15,
cujo resultado é mostrado abaixo:

Figura 2.16: Células com coordenadas não-inteiras

Porém, a matriz M pode ser reescrita como:

.4.@
2

Isto mostra que a rotação de :i radianos no sentido horário é uma composição de
uma transformação linear inteira com determinante positivo e uma escala. Como
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o número de rotação é invariante sob transformações lineares inteiras com determi-

nante positivo e escalas, pode-se tomar a matriz de transformação M} necessária à
.QH.-nã'- "n-.a.
A v\A LX\ LLv vvX&&V a

l l

l l

E importante observar que esta transformação pode levar l-células de tamanho l em
l-células de tamanho 2. Um caso típico é o das l-células cujos hiperplanos suportes
possuam coeficientes angulares +l ou --l, conforme ilustrado na figura a seguir:

Figura 2.17: Efeito na transformação de uma célula diagonal

Isto não restringe a aplicação do teste desenvolvido na Seção 2.5.1, pois o teste nas
l-células de tamanho 2 é equivalente a testes em duas l-células de tamanho 1, pela
np,.n.;...q.,4. J. H;.+.;h..;.=. .nl'' nannn+.n..na-1/1 vprl IÇ\Aa\.IÇ \A\; \X10UI l l./Ul\ av ov IJ bVllvcbut)lla\ruço.

8 Direção ótíma p* = gf: basta utilizar uma composição das transformações efetu.
idas nos dois casos anteriores, ou seja:

1 1
1 1À/3. = .A4z À/: =

Claramente M@ é uma transformação linear inteira com determinante positivo, pois
é uma composição de duas transformações com essa característica. Assim, o número
de rotação fica invariante sob tal transformação.
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A mesma transformação que for aplicada aos hiperplanos também deverá ser apli-
cada ao ponto P a ser testado. Além disto, os coeficientes dos hiperplanos deverão ser
alterados para comportar a normalização de cada ponto P. Seja (ai, a2, a3) o conjunto
dos coeficientes de um hiperplano 7{. O processo de normalização de um ponto P, ou
seja, uma translação de (--P': , --P''), produz um hiperplano com coeficientes (ai , a2, aÊ),
onde aâ = alP'i + a2Pv: + a3. Após realizadas todas estas transformações, como a semi-
reta de teste é orientada da direita para a esquerda, somente os hiperplanos que estão à
esquerda da ou sobre a origem contêm células que podem contribuir para o número de
rotação. Tomando-se novamente a Figura 2.15 como exemplo, agora com a redução ao
teste horizonta!, somente as l-células dos hiperplanos marcados na figura abaixo deveriam
ser testadas:

Figura 2.18: Hiperplanos para cálculo da contribuição

Finalmente, calcula-se a contribuição de cada célula de cada hiperplano que não foi
rejeitado pelo teste descrito acima.
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2.5.3.3 Algoritmo da direção ótima

O algoritmo da direção ótima implemente as otimizações descrita anteriormente e é
formado de duas etapas:

Pré-processamento: nesta etapa é determinada a direção ótima para o teste de per-
tinência, a remoção dos hiperplanos paralelos a tal direção e aplicação da matriz de
transformação MP' aos hiperplanos e suas respectivas células para redução ao caso
de teste horizontal. E importante que esta fase não depende do ponto a ser testado
e é realizado uma única vez.

Cálculo do número de rotação: a partir da normalização do ponto a ser testado, são
efetuadas invocações da função CONTRIBulCAO para as l-células dos hiperplanos
cuja translação pela normalização os coloque à esquerda da ou sobre a origem.
'lYata-se de uma fase que depende explicitamente das coordenadas do ponto a ser
testado.

A etapa de pré-processamento é realizada pela função mostrada abafo

PREPROCESSAMENTO(Lá.t« L)
1 dãrl0 . . . 3j - {0, 0, 0, 0}
2 dárOtãma +- 0
3 for each 7'{ in L > Determina quantidade de células em cada direção
4 do for each <-Lo,.Li> in 7{

5 do dÍrjDmncAO(<Lo, -Li>)1 + +
6 dárOtíma <-- minÍÍ : aírlil ? d rljl,{,.j c 10, 31, { # .j}
7 RnMOCAOHiPEnPLANOS(Z., d{,afim«)
8 .A4 +- MATKizTnANsponMACAO(dírOtima)
9 TRANSFORMACAOnIPERPLANOS(Z, -M)

10 return M

Representando-se cada hiperplano como um vedor de l-células e, a lista L, também

com um vetor de hiperplanos e, considerandc-se taman/to(É) = n, os passos de (1) a (6)
podem ser realizados em tempo O(n). A função REMocAoHIPERPLANos remove todos
os hiperplanos paralelos à direção ótíma e também pode ser realizada em O(n). A função
b/IATniZTnANSPOnNÍACAO(DinOTih,iA) calcula a matriz de transformação associada à



2.5 Rasterízação de objetos discretos 2-dimensionais 60

direção ótima de rasterização e tem complexidade O(1). Finalmente, a função TRANs-
POKMACAOlillpnnpLANos aplica a matriz de transformação J\4 a todas as células de uma

lista Z, e seus respectivos hiperplanos, podendo ser realizada em tempo O(n) com a estru-
tura de vetores citada anteriormente. Não é difícil observar, assim, que a complexidade
total da função PnEll)nocnssAMENTO é O(n), o que equivale a dizer que, assintotica-
mente, a etapa de pré-processamento tem o mesmo "custo" do cálculo do número de
rotação de apenas um ponto.

Após a etapa de pré-processamento, todos os hiperplanos e células vinculados a uma
lista L já foram transformados pela matriz M determinada pela direção ótima de raster-
ização e o cálculo do número de rotação pode ser efetuado através da função exibida a
seguir:

NUMEROROTACA020(-Lást« Z.,, P.nto P, Mat,{. M)
1 w +--0
2 for each 7{ in .L

3 do 7{t <-- 7{.UP D" Obtém a translação do hiperplano 7{ pelo vetor
4 if LEFT(H')
5 then for each <Li, Lj> in 7{

6 do contráb - CON'rniBUICAO(<Z{, Lj> -- MP)
7 if conÉrib # 0
8 then w +- w + contríb
9 break

10 return w

MP

A função LEFT verifica se um hiperplano está à esquerda da origem. Os passos
que definitivamente determinam a complexidade da função NuMnnoRouACA02D são
os passos (2) e (6), pois todos os outros têm complexidade O(1). No passo (2), testa-
se, no máximo, 75%} dos planos da lista original, pois a função PRE}PROCESSAMENTO

já eliminou os hiperplanos paralelos à direção ótima. A quantidade dos hiperplanos que
torna LEFT verdadeira depende explicitamente do ponto P a ser testado, pois ocorre uma
dependência com a normalização do ponto, o que torna bastante difícil a obtenção de uma
complexidade muito justa. Numa avaliação inicial bastante pessimista, a função ainda tem
complexidade O(n). Porém, como será mostrado nos resultados práticos, consegue-se uma
redução bastante significativa nas invocações à função CONTRIBUICAO.
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2.6 Implementação e Resultados do Teste de Per-
tinência Bidimensional

Esta seção descreve os resultados obtidos nas implementações do teste de pertinência de
Pol e Corthout ICP921 e das otimizações propostas na seção anterior. Toda a imple-
mentação foi realizada utilizando-se a linguagem Java. Foram efetuados, inicialmente,
vários testes em objetos discretos bidimensionais com várias particularidades, exibindo a
amplitude das técnicas. Finalmente, para evidenciar o ganho obtido na otimização, foram
gerados testes variando-se o tamanho dos objetos e a resolução do ambiente de testes.

2.6.1 Estruturas de Dados e Mlétodos

Os algoritmos de pertinência bidimensional estão encerrados em três classes: Celula2D
Hiperplano2D e Complexo2D.

A classe Celula2D abstrai o conceito de uma célula discreta l-dimensional r e é for.
made por quatro números inteiros, representando as coordenadas das duas 0-células disc-
retas que formam a célula 'r. A estrutura e os principais métodos da classe são mostrados
no código abaixo:

public class Celula2D 'C

int pxO,pyO,px],py];// Cé]u]a]pxO,px]]->tpx],py]]

void transforma(int mt]]]){. . .}

int contei.buicao(int x,int y) 't. . .}
}

Não há necessidade de se armazenar a orientação de uma l-célula, pois ela pode ser
calculada rapidamente com a aplicação do operador de diferença às 0-célula que formam
a [-cé]u]a. O método void transforma(i.nt mE] [] ) ap]ica a transformação de redução
ao caso de rasterização horizontal:

void transforma(int m [] [] ) {

int x0=px0+m]O]]OJ+py0'kmEOJ]]] ;

int x]=px]'kmEO1101+py]+m[01El] ;
px0=x0;
Py0:y0;
pxl:xl;
Pyl:yl;

int yO=pxO'pm]]J10] +py0+mE]]]]] ;

int y[-px]i'mt]JE01+py]+mE]]]]] ;
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O método int contribuição(int x,int y) recebe as coordenadas de um ponto
P C Ze, já transformadas pela redução ao caso de rasterização horizontal, realiza a trans-
formação de normalização do ponto e calcula a contribuição da l-célula para o número de
rr.+ n pan Hn P.

b-wv uv A -

int contribuição(int x,int y) {
int xO=pxO-x; int yO=py0-y;
int xl=pxl-x; int yl:pyl-y;
int ninx:Mate.min(xO ,xl) ; int miny=Math

int maxx=Math.max(xO ,xl) ; int maxy=Math
if (minx>O ll miny>=O ll maxy<0)

return(O) ;

int s=(y0-yl>O?l:(yO-yl<0?-1:0));
if (maxx< urn(s);
int normx=yO-yl; int norny:xl-xO;
if (normx==O) return(O);
if (normx<O){

normx''normx;
normy:'normy;

mi-n(yO ,yl) ;

max(yO,yl);

ií ( (xO+normx+yO+norny) >0) return(0) ;

return (s) ;

}

}

A classe Hiperplano2D é um agregado de l-células, armazenadas num vetor dinâmico
do tipo Vector. A estrutura principal da classe é mostrada abaixo:

public class Hiperplano2D {

int a,b,c; // Coeficientes do biperplano
Vector ce]u]as; // Cé].umas do hiperplano

boo[ean esquerdao{ . . .]

int numeroCe].ulaso{...}
voi.d redução(int m]]E]){. . .}

Hiperplano2D translacao(int x, int y){
int contribuicao(int x,int y) {. . .}

}

}

O método boolean esquerdao verifica se o hiperplano está à esquerda de ou sob-
re a origem. Conforme mencionado na seção 2.5, este é um teste fundamental para
reduzir o número de chamadas à função que calcula a contribuição de uma célula para o
número de rotação. Se tal teste devolve false, não se invoca o método contribuicao
das cé]u]as do p]ano. O método numeroCe]u].aso determina o número de células arm-
azenadas no hiperplano. A complexidade desta determinação é constante, pois a classe
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Vector já mantém um atributo para armazenar o número de elementos inseridos. O
método redução(int mE] [] ) a]tera os coeficientes do p]ano e as coordenadas de todas
as [-cé]u]as segundo a matriz de redução m [] [] , conforme o trecho mostrado abaixo:

void reducao(int m]]]]){

for (int i= 0; i < celulas.sizeo; i++)
((Ce[u[a2D) ce]u].as . e]ementAt(i)) . transforma(m)

}

O método translacao(int x,int y) calcula o hiperplano resultante da translação
pelo vetar (x ,y) e sua implementação consiste basicamente na alteração do atributo d da
classe Hiperplano2D. Já o método contra.buicao calcula efetivamente a contribuição das
células do hiperplano:

int contribuição(int x,int y ) {
for (ínt i= O; i < celular.sizeo; i++) {

int contrib = ( (Celula2D) celulas.olementAt(í)) .contribuicao(x,y)
if (contrib != O)

return (contrib)
}

return (O) ;
}

Finalmente, tem-se a classe Conplexo2D, formada essencialmente por um vedor de
vetoress de objetos do tipo Hi.perplano2D, a direção ótima de rasterização das células dos
hiperplanos do complexo e a matriz de redução:

public class Complexo2D {

Vector hi-perplanos;
int di.rOtíma=O;
int mE] [l=ÍÍ],O},{0,1J}

// Grupos de hiperplanos que formam o complexo
// Direção ótima de rasterização
// Matriz de redução

void i.nsercaoCelula(int xO,int yO,int xl,int yl){. . .}
vaia direcao0tinao{...}
void matrizTransformacaoo{ . . .}

void remocaoHI.perplanoso{ . . .}

void transformacaoHiperplanoso{ . . .}

int numeroRotacao(int x,int y)'[. . .}
}

Cada posição do vetar mais externo representa uma direção possível para rasteiização e aponta para
um conjunto(vedor) de hiperplanos com tal direção.

3
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O método insercaoCelula(int xO,int yO,int xl,int yl) é responsável por criar
um objeto da classe Celula2D e inserí-lo num hiperplano adequado dentro do vetor de
hiperplanos do complexo. O método direcao0ti.mao determina a direção ótima da
rasterização através de um algoritmo muito simples de determinação de máximo num
vedor

void direcao0timao{
int q=O;
Vector v=(Vector) hiperplanos . elementAt(O) ;

for(int j=O;j<v. sizeo ; j++)
q+= ( (Hiperp]ano2D) v . e]ementAt (j ) ) . numeroCe].ulas o ;

for(int i.=1 ; i<4 ; i++) {

int ql=O;
Vector w: (Vector) hiperplanos . elementAt(i) ;

for(int j=0;j<w. size o ;j++)
ql+=((Hiperplano2D) w. elementAt(j)) .numeroCelulaso

if (ql>q){
di.rotina
q:ql;

}

}

O método matrizTransformacao o calcula a matriz de redução, utilizando como base
n rlirnnã,l Át{,. n .V)rUV V UA&AKW

void matrizTransfornacaoo{
if (dirOtima==1){

m [0] [O] =1 ; n [O] [1] =1 ;

m [1] [O] =-1 ; n [1] [1] =1 ;

esse if (di.rOtima==2){
m [O] [0] =0 ; m [O] [1] =1 ;

m [1] [0] =-1 ; n [1] [1] =O;

}

esse if (dirOtima==3){
m [0] [O] =-1 ; m [O] [1]

m [1] [0] =-1 ; m [1] [1]

}

1 ;
l

Para a direção 0, o atributo associado à matriz de redução(m) já está iniciado com a
matriz identidade.
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Utilizando-se, também, a direção ótima de rasterização, a eliminação dos hiperplanos
paralelos a tal direção é realizada de maneira bem simples:

void remocaoHiperplanoso{
hi.perpl-ano s . renoveEI ementas(dirOtima)

}

Com os hiperplanos paralelos à direção ótima de rasterização removidos, procede-se à
transformação dos hiperplanos restantes:

void transfornacaoHiperplanoso '[

for(int i=O;i<3;i++){
Vector v = (Vector) hiperplaaos.elementÂt(i) ;

for (int j = O; j < v.sizeo ; j++)
((Hiperp[ano2D) v . e].ementAt(j)) . reducao(m)

}
}

O último e mais importante método da classe Complexo2D calcula efetivamente o
número de rotação bidimensional de um ponto:

int nuneroRotacao(int x,int y){
int somado,

xt=x+m [0] [O] +y+m [O] [1] ,

yt=x'bm [1] [O] +y'km [1] [1] ;

for (int i= 0; i< hiperplanos.sizeo; i++) 'C
Vector v=((Vector) hiperplanos.elementAt(i.));
for (int j v. sizeo ; j++){

Hiperp[ano2D hp=(Hiperp].ano2D) v . e]ementAt(j)
hp'bp . translação (xt , yt) ;

if (hp.esquerdao)
soma += hp.contribuicao(xt,yt);

\

}

returD(soma) ;

}

O método acima é uma implementação direta da função NuNinnoRoTACA02D, mostrada
na seção 2.5.3, e consiste em somar as contribuições das células de todos os hiperplanos
reduzidos que estejam à esquerda da origem.
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2.6.2 Testes e resultados

Foram efetuados vários testes com a implementação anterior, onde foi medida a quan-
tidade de chamadas à função de cálculo de contribuição de cada célula. Os primeiros
testes apresentam o comportamento da implementação frente a polígonos convexos sim-
ples, mostrados a seguir e onde foram indicadas as direções ótimas para rasterização:

(a) p' (b) P' (c) P'

(d) P'

Figura 2.19: Complexos convexos simples

Cada um dos objetos anteriores é formado por 20 células discretas de dimensão l e
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possui a maioria destas células nas direções ótimas de rasterização. Inicialmente, foram
efetuados testes para o ponto P = (1, 0), interior aos objetos anteriores, e para o ponto
P = (lO, 10), exterior a todos os objetos. O resultados encontram-se condensados na
tabela abaixo:

Tabela 2.1: Número de invocações da função de contribuição para os pontos (1,0) e
(lO, lO).

Fica evidente, para os complexos apresentados na Figura 2.19, uma grande redução
no número de invocações à função que calcula a contribuição de cada célula. Isto já
era esperado, pois a maioria das células estão nas direções ótimas de rasterização e são
eliminadas na etapa de pré-processamento dos complexos. Para reforçar a redução do
número de invocações à função de contribuição, foram contados o número total e o número
médio de invocações para cada um dos pontos presentes na bouding boz discreta mínima
que contém os complexos, formada por 169 pontos(gdd 13 x 13). Os resultados são
apresentados na tabela a seguir:

Tabela 2.2: Números totais e médios de comparações para testes em 169 pontos discretos

h/lesmo no casos total e médio, a redução do número de invocações ainda se torna
muito evidente.

Claso
Algoritmo com otimização Algoritmo sem otimização

Ponto (1,0) Ponto (lO,lO) Ponto (1,0) Ponto (lO,lO)

(,) 2 6 20 20

(b) 3 6 20 20

(.) 3 4 20 20

(d) 3 3 20 20

  Número total de invocações Número médio de invocações
Caso r'lnrn nl'lwl;',nr'nn

\./\ll&X v UllXIXeJ LA\ÍU\J q.,. rl+i,-.iannã,l
L/ VILA \./ vxxAxxuuqyUV

Í'la-. n+;'n;',n";n\./VIRA v uxxzA&ul»yu\J
qo,-n ..i-i-ni.,Doar.
L/bXXX V UXXXXAUU\FUV

(.) 468 3380 2.8 20

(b) 468 3380 2.8 20

(.) 423 3380 2.5 20

(d) 423 3380 2.5 20
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Os próximos testes exploram a simetria através de complexos côncavos, com bordo
formado por mais de uma componente e com auto-intersecção, conforme mostrado na
figura a seguir:

(a) Bordo côncavo(28
células)

(b) Duas componentes
conexas(44 células)

(c) Auto-intersecção(92
células)

Figura 2.20: Complexos com várias geometrias

Novamente foram testados os pontos na óoud ng Z)oz discreta mínima que contém os
complexos e os resultados do número total e médio de invocações é apresentado na tabela
a seguir:

Tabela 2.3: Números totais e médios de comparações para testes em 169 pontos discretos
e em várias geometrias.

l\.lesmo com simetria nos objetos, à medida que a quantidade dos hiperplanos começa a
aumentar e o número das células em cada direção começa a ficar mais equilibrado, nota-se
um aumento no número de invocações à função que calcula a contribuição de cada célula.
Nlesmo assim, o número de invocações ainda é bastante pequeno.

  Número total de invocações Número médio de invocações
Caso r'ln-l n+;-l;', a";,\

\JVlll v UAX&AXZJ C+\-tAV
q.... í"\+;w);7 n nã,-.
b./v&&& \./ VAR&A&ZJt-U\'CA\J

r'ln«l n+;'n;',nr';,l
\./VAIA v u&AAA&zlt+yL+v

qo-i n+;'-';',Q ";..
b./ v&AX \.r UXAXXXZILA\ Uv

(,) 1494 4732 8.8 28

(b) 2406 7436 14.2 44

(.) 2994 15548 17.7 92



2.6 Implementação e Resultados do Teste de Pertinência Bidimensional 69

Finalmente, foram efetuados vários testes com complexos pequenos (20 células) e
grandes (900 células). Para dez instâncias de cada uma destas classes, foram obtidos
o número médio total de invocações à função contribuição. O primeiro gráfico mostra o
resultado para complexos e resoluções pequenos.

B.+i«çl.g
Q Sem otímização Q Com otimização

Figura 2.21: Número médio total de invocações para resoluções pequenas e complexos
pequenos

A diferença entre a otimização e a versão original do teste de pertinência já é bastante
grande, mesmo em resoluções muito pequenas. O próximo gráfico já ilustra um outro
extremo, o das grandes resoluções:

t pool fy:#lgn8í'lg; tsoo;;i!#!H. t70a !28Z ianq2.3i#2too !;ilggl .asa:;5 :$ 2«n
Reõ+ltçB+

lo Sem oümização Q Com otimização l

Figura 2.22: Número médio total de invocações para resoluções grandes e complexos
pequenos.

A redução do número de invocações para grandes grandes resoluções tornou-se ainda
mais evidente. A diferença percentual, quando comparada às baixas resoluções, é também
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muito superior.

A situação exibida a seguir mostra o comportamento da otimização para grandes
complexos e resoluções pequenas.

o82 :4- ! o :õfto :12:\4 .1e'te:20.2zi24.:20 aB 30's2i.s4 a s8 4014: 4õ.-#: 4e .se

Resolução

Q Som otimização B Com otimização

Figura 2.23: Número médio total de invocações para resoluções pequenas e complexos
grandes.

O comentário do resultado anterior será feito juntamente com a situação mostrada a

seguir, que exibe o comportamente para grandes complexos e grandes resoluções:

+P' :ç;+ :+

1 1 00 : ;; , 1 aoo-G 'l ioo {#àzodgl;y soo\;#.2loo'P%2soo$&2900 q
Res(4lç ão

Figura 2.24: Número médio total de invocações para grandes resoluções e complexos

Em ambos os casos, a redução do número de invocações ainda é muito grande, embora
a diferença percentual, se comparada ao caso de complexos pequenos, tenha diminuído.
h/lesmo assim, a redução de 25%, esperada só com a eliminação dm células na direção
ótima da rasterização, foi cumprida.
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Como comentários finais da otimização, é bastante difícil obter, com precisão, o per-
centual excito da redução. Isto se deve ao fato da posição relativa do ponto a ser testado
e os hiperplanos poder mudar radicalmente de complexo para complexo. Porém, pela
análise dos gráficos apresentados anteriormente, a redução média do número de chamadas
chega a 40%.

E importante ressaltar que tal redução é muito importante em vários algoritmos
bidimensionais que dependam de objetos poligonais e do teste de pertinência. Exem-
plos clássicos destes algoritmos incluem rendeàng de fontes e outros objetos poligo-
nais( IFSF971, IFSF98j, IFOF001, IFS001), modelagem via objetos implícitos( IMVT031) e
implementação de operadores espaciais em Sistemas de Informações Geográficas( ISNTOlj,
IFS041).



Capítulo 3

Pertinência Tridimensional

A teoria e implementação de teste de pertinência de Pol e Corthout é estendida para
o ambiente tridimensional neste capítulo. A definição analítica de número de rotação
bidimensional foi reescrita em termos da Integral de Kronecker, equivalente à noção via
funções analíticas, o que torna possível uma extensão da noção de número de rotação
para o ambiente tridimensional. E construída uma versão geométrica de tal número e é
provada uma versão tridimensional discreta do Teorema de Jordan-Brõwer. A partir de
limites tomados nessa versão geométrica, é proposto um algoritmo para rasterização de
objetos discretos tridimensionais.

3.1 Problema da pertinência tridimensional

Dado o bordo combinatório .A4 de um objeto tridimensional Q C Q:3 e um ponto P C Z3,
o problema da pertinência tridimensional consiste em determinar se P € ç2 utilizando .A4.
Neste contexto, o problema consiste em verificar se P está no interior ou no exterior da
superfície .A,4.

Se a superfície é simples, isto é, sem autc-intersecção, m noções de interior e exterior

são intuitivamente simples. Apesar desta simplicidade, decidir se um ponto está no interior
ou no exterior da superfície já não é uma tarefa trivial. Por exemplo, considere-se uma
aproximação simplicial da superfície da esfera unitária S2, cujos simplexos 0-dimensionais
tenham coordenadas inteiras, conforme mostrado na Figura 3.1, próxima página.
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Figura 3.1: Esfera bidimensional e uma aproximação simplicial

Na esfera "contínua" , sem entrar no mérito da precisão numérica, a pertinência pode
ser testada de maneira bastante simples: se a distância do ponto P ao centro da esfera
for menor que o raio da esfera, o ponto está no interior; caso contrário, o ponto está no
exterior. Porém, quando o teste é realizado contra a aproximação simplicial, ou mesmo
numa aproximação celular com células poligonais planas, não se dispõe mais do raio e o
teste exige mais ferramentas geométricas.

Quando a superfície já possui auto-intersecção, o problema torna-se mais complexo.
O primeiro problema é caracterizar de modo preciso as regiões interiores e exteriores à
superfície. Definido um critério para interior e exterior, o próximo problema é como
implementá-lo de maneira eficiente e robusta.

Tanto no caso das superfícies simples quanto daquelas com auto-intersecção, o interior
e o exterior de uma superfície podem ser caracterizados por uma versão tridimensional
do número de rotação. A partir da equivalência com uma versão geométrica, mais com-
putável, pode ser derivado um algoritmo bastante simples e eficiente, reduzindo o problema
da pertinência tridimensional a uma série de instâncias do problema da pertinência bidi-
mensional. A próxima seção mostra a equivalência entre a versão analítica e uma versão
geométrica do número de rotação tridimensional, base para a construção de tal algoritmo.
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3.2 Número de rotação tridimensional

Assim como no caso bidimensional, existem duas versões do número de rotação: uma
analítica, que emprega a Integral de Kronecker, e outra geométrica, que utiliza funções
de contagem de intersecções entre 2-células discretas e listas. Sob certas restrições, será
provado que estas duas versões são equivalentes.

3.2.1 Versão analítica

A extensão da versão analítica do número de rotação bidimensional para o ambiente
tridimensional não é trivial, pois não existe uma versão "tridimensional" dos números
complexos. Assim, ao invés de usar ferramentas de funções analíticas, a extensão da
versão analítica utilizará uma ferramenta de análise chamada Integral de Kronecker. A
teoria da Integral de Kronecker apresentada a seguir é bmeada em Prece IPri841 e será
feita em duas etapas. Na primeira etapa, será apresentada a Integral de Kronecker no
caso bidimensional, que será relacionada com a versão de número de rotação via funções
analíticas, desenvolvida no Capítulo 2. A seguir, com a motivação introduzida no caso
bidimensional, será feita uma extensão para o ambiente tridimensional.

Seja ' : la,ól C IR --, R' uma curva plana 'y(]ç) = ('yi(aç),'y2(a)), z C la,bl, a: por
partes. Assuma-se que esta curva seja fechada, ou seja, 'y(a) = 7(b), e que a origem não
está no traço T('r) de "r. Defina-se I'y(aç) como a distância de '(z) à origem. Assim, I'y(z)
pode ser escrita como:

I'y(')l - {l'r:(«)I' + I'Y,(z)I'l4 , z C 1«, Z,l

Como a origem não está em T('y), tem-se que I'y(z)l > 0, z C ja, ól. Defina-se a função
ylv : la, ól --, R2, com componentes ('yr, 'y2N), da seguinte forma:

'a'(")-iflâ, .í «cl«,ól.

Então, { lyf(z)I' + I'y2x(z)I'l' - l e o traço T('ylv) de 'JV está contido na esfera
unitária unidimensional Si. Seja .Á a área sinalizada subentendida pela curva 'X e a
origem. Esta área tem um sinal derivado da orientação do plano e é usado para estabelecer

uma orientação na esfera unitária Si
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Para justificar esta afirmação, seja Pk, k = 1, 2, . . . uma seqüência de subdivisões
simpliciais de la, ól e x = lxo, xil um simplexo típico de p'k.

7''' (x: )

7''' (M )

xo xi b

Figura 3.2: Um simplexo lxo,xil em la, ól e a área definida por (0, 0),'yw(xo) e 'y/v(xl)

Então, uma aproximação .4k para .A é dada por

o o l
,yÍ"(&) l2w(M) l

7f'(x:) '72N(x:) l

Cada um dos determinantes anteriores tem um sinal que é derivado da orientação do
simplexo x no plano. A área .4 pode ser dada, então, pelo limite:

"-*E=,.".-i/'
7Í''(.) 72N(,)

Como a curva 'y/v é fechada, a integral anterior é um múltiplo inteiro w da área da
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esfera unitária Si e corresponde exatamente ao valor do número de rotação da curva 'w
em relação à origem:

1 r'
2 ./.

Vf'(«) l2w(«) «-LJ:dz

Colocando-se o valor de m em termos da função original 7(z), tem-se a Integral de
Kronecker da curva ' com relação à origem, denotado por Ki('y, (0, 0)) e cuja forma é
dada por:

'y-(«) 7,(z)
a'i (z) a,y2(z)

l®#-'«.
l ra

« - «-u, o,'» - ÜJ.
Para se definir a Integral de Kronecker com relação a um ponto genérico P e, conse-

quentemente, o número de rotação da curva ' em relação a P, são necessárias algumas
trnnal n nADa .'Lwyvvu-

Deânição 3.1. Soam 7 : la, ól --, IR' uma curda plana parametdzada 'y(z) = ('yi(z), '2(z)),
« C ]«, Z,], O' po, p«des . P (p'', p'') «m post. «ão cariado - t«ço T(7). ..'i .r«teg«Z
de Kro'necker KtQa, P) de l e'rn Tela,çíia Q P é dad por:

'y:(z) - p': 7,(z) - P"
. ,. 1 2ziÍd bzb

'':h,a-i/'r "
O nome« d. «t«ção de ' em «/«ção « P, ««(7, P), é d«do po, .«('y, P) = X:('y, P)

Estabelecida esta definição alternativa do número de rotação bidimensional, a extensão
para o caso tridimensional obedece uma construção semelhante. Seja s : .4 C R2 --} IR3
uma superfície C'l por partes definida num retângulo .,4 = la, ól x lc, al de R2. Suponha-se,
ainda, que tal superfície seja sem bordo, orientável e parametrizada com componentes
s(u,t,) = (si(u,u),s2(u,u), s3(u,u)), (u,u) C .A. Defina-se is(u,u)l como a distância de

s(u, u) à origem de R;, ou seja:

1.(«,üi -lx t.:(«,ül'l

l
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Assumindo-se que a origem de ]Ra não esteja no traço T(s) da superfície s, tem-se que

s(u, u)l > 0, (u, u) C C2(a)

Defina-se, então, a função sw : ..'l --, R3, com componentes (sy, sf, s?) por

.f(",") - eé:â, .j - i,2,3,(",") c 'i.

Como {)ll::::: [sfr(u, u)] '} : - 1, a função sx descreve uma sup'rfície cujo traço T(sN)
está contido na esfera unitária bidimensional S2. Agora, seja P o volume sinalizado
definido pela superfície sw(u,u) e a origem. Este volume tem um sinal que é derivado
da orientação em IR3 e é usado para estabelecer uma orientação na esfera unitária S2
Assim como no caso bidimensional, seja Pk, k = 1, 2, . . . uma sequência de subdivisões
simpliciais de Á. Seja x : lxo,xi,x21 um simplexo típico em Pk.

Figura 3.3: Um simplexo lxo,xi,x21 em la,ól x lc,dl e o volume definido por (0,0,0),
s'"(xo), ."(x:) e s'''(x:).
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Assim, uma aproximação Pk para o volume y é dado por

o o o l
sr(xo) .?(xo) .r(&) l
sl''(x:) sr(x:) .?(x:) l

sr(x2) ;r(x,) sf(x:) l

Cada um dos determinantes acima tem um sinal que é derivado da orientação de cada
simplexo x em R3. O volume P pode ser calculado, então, pelo limite:

' - h«- - \ l l,$-H' Judo

Como sw(u, u) também é sem bordo, ele é fechada e a integral anterior é um múltiplo
to do volume da esfera unitária S2. Como no cmo bidimensional, é um número inteiro:

\JJ/-*.'
Este número inteiro é denominado número de rotação de s/'r em relação à origem e seu

valor é dado a partir da igualdade anterior:

( 1)3
A

dudu

Não é coincidência o valor 4n aparecer no denominador do fator que multiplica a
integral dupla. Ele corresponde à área de esfera unitária S2 e as áreas das esfera em
dimensões mais mais alem aparecerão, também, nas generalizações a serem realizada no
próximo capítulo.

A Integral de Kronecker .K2(s,(0,0,0)) da superfície s(u,u) original em relação à
origem é definida retirando-se o termo (--1)3 e tomando-se as componentes s{(u,u) da
forma mostrada na próxima página.

.f(«,«) .?(«,«) .?(«,«)
a,r (u ,.,) a. {r (u,v) a,? (u,.)     
a,r (u,u) õ,:r(u,u) a.Z (u,u)     

.r(«,«) .?(«, «) ;?(«,«)
a,C(" .-)   asZ (u,u)     
a, f (u,-)   a,:r(u,«)
     

.r(«,«) .r(«, «) .?(«,«)
asZ (u.u)   a,Z(u,.,)     
âs {" (u,-)   a,f(u,-)

U    
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s:(u, «) s,(u, «) .;(u,«)
asl(u,u) âs2(u,.,) as3(u,u)

asl('u,'u) as2(u,'u) as3(u,ul

l.(«, «)l;Ã',(;, (o, o, o)) - :
.dudu

A

O número de rotação de s(u, u) em relação à origem, to(s, (0, 0, 0)), é dado por

«,(s,(0,0, 0)) 1):K,(s,(0, 0, 0))

Numa definição mais geral da Integral de Kronecker no espaço tridimensional, considera-
se um ponto genérico P C Ra não contido no traço da superfície s(u, u):

Definição 3.2. Síya s : ..4 C R2 ---} R3, de$n da num retánguZo .4 :: la, ól x lc, ól, (l;i por

partes, sem Z,ardo, parametàzada e P = (p'', p'', p'') C ]R; não contado no traço T(s)
d. .(u, «). .4 /nt.g«Z de Ã«Deck« K2(s, P), de .(u, «) .m «Z«ção . P, é d«d« p«;

s:(u,«) - p': .,(u,«) - P" s,(u,«) - p':
asl(u,u) õs2(u,u) as3(u,u

asl(u,u) as2(u,u) as3(u,u)

/. 1.(«, d - pl: 'í"'í«,K,b,p)-É.

ond. ;(u,u) (u,u), .,(u,«), s3(w,«)), (u,«) € .4. 0 ná«.«. d' «t«Çã. .(u,«) .«,
«Z«Ção « P, «,(., P), é d«do PO, w(s, P) (-1);K,(s, P).

Para tornar a notação mais cómoda se ser manipulado, o número de rotação será
tomado pela fórmula abaixo:

«b, '» - .G .l IÍ."'\««,'-Õ - ' .à (u,'«), ",;(u, Q\ -.-«.

3.2.2 Versão Geométrica

Para se construir uma versão geométrica do número de rotação tridimensional, será uti-
lizado um mecanismo semelhante ao cmo bidimensional. E definido um suporte geral

para contagem de intersecções entre objetos discretos, via funções cross-weÍght, e con-
strói-se uma função CW específica com deslocamentos para tratamento homogêneo dos
caos especiais e, a partir de algumas restrições sobre estes deslocamentos, prova-se uma
equivalência com a versão analítica.
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O primeiro passo é estender a noção de funções CW para o ambiente tridimensional. O
primeiro falar do domínio de funções desta natureza é o espaço Q2'a, pois cada superfície
discreta que limita os objetos discretos tridimensionais de Q3,3 pertencem a tal espaço:

Definição 3.3. Z./}na /unção C : S122,3 x A3 ---l Z é denominada uma .função cross-meigas
tMdimensional, ou uma junção CW tHdãmensional, se sati$jaz às propriedades a seguir:

Distribuição sob uniões e concatenações

Se Q = Un-lq, onde cada % é uma céZuZa discreta 2-dámensíonaZ que /arma ç2, L: e
L2 lã,stüs em Za , então:

n -- l n -- l

E{-oÍ-o
C(ç2, L: U L') EC(T , L:) + C(t , Z')

Inversão de sinal sob inversão de orientação

Se --Q é o objeto Q com oMentaçâo contráMa;

C(-Q, .L:) (Q, R(.L:)) -C(Q, Z.: )

Nulidade sob tetraedros e triângulos

Se Q' é a super:fz'cãe de um tetraedro Q C Q3'3 contido num cuZ)o unitário e LI é um
thângulo, então:

C(Q', Z:) - 0

O próximo passo será construir uma função CW particular que permita provar a
equivalência com a versão analítica. A construção de tal função será semelhante ao caso
bidimensional, ou seja, a avaliação do valor da função será feita com base em intersecções
verificadas a partir de imersões com perturbação no espaço tridimensiona] ]R3. Inicial-
mente, será fixada uma notação para as imersões.
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Definição 3.4. Seja (5 C R3 um vetar não-nu/o

8 a imersão canónica de Zs em ]Ra será achatada por (p

e a imersão canónica de uma supe7f2'cáe discreta Q C Q2,3 em ]Rs será denotado por
P(Q).

e a imersão de pontos gÕ : Z3 --> R3 por

Pó(P)

. a imersão gõ(.L) de uma lista .L =< Lo,.Li >C Af como o segmento de Teta

paramethzado;

Z(t) - t)Lo + tL: + Õ, t C 10, il.

a imersão pó(.L) de listas Z, C Ali de compómento n > 1 como o polígono não
necessahamenÉe JecAado;

Id PÕ(< Li,Z.{+l >)
0<i<n -- l

Fixada a notação de imersão anterior, é definida abaixo a função W. que calcula o
número de intersecções sinalizadas entre o bordo combinatório de um objeto discreto
tridimensional e uma lista de comprimento arbitrário:

Definição 3.5. Seja € C IR3, € gl p(Q), V Q C Q',3, de$na-se a /unção )V. : ç22,3 x A3 --, Z

por

e W. : Q2,3 X A3 --} Z

W. (Q, L)

. W. : Of'; x A? --, Z

p(Q) n p.(-L) -+ )V.(Q, L)

P(Ç2) nP.(.L):# 0::+ )v.(Q,L) . A(L))

. )v. ç2:'a x A3, --.+ Z, ni, n2 > 2, e ç2 := Uiti, ri C ç22,3
0

ni -- l n2 -- l

E
{=o .j=o

W. (Q, .L) E W.(q, < .Lj, Lj+i >)
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Assim como no caso bidimensional, somente a lista é perturbada de € antes de se checar
se a superfície discreta e a lista têm intersecções. E importante adiantar que existe uma
classe especial de deslocamentos c permitirá um tratamento homogêneo de vários casos
especiais de intersecção, como será visto adiante. A razão da restrição de c não poder
estar na imersão de qualquer superfície discreta reside no fato da Integral de Kronecker
não estar definida quando o ponto a ser testado está no traço da superfície e tal restrição
será essencial para se provar a equivalência com a versão analítica.

A prova de que a função )V. é uma função C'W' será feita em duas etapas. Inicialmente,
será enunciado o resultado a distribuição sob uniões/concatenações e inversão de sinal sob
inversão de orientação, cuja prova decorre trivialmente da própria definição da definição.
A seguir, será provado um resultado mais forte, que permite obter a equivalência entre
as versões analítica e geométrica e, como corolário, obtém-se a nulidade sob tetraedros e
triângulos.

Proposição 3.1. )4;. distóbu sob uniões de céZu/as, concaÉenações de listas e muda de
sinal quando a oMentação da superfície ou da lista (não ambas) é {nuedida.

Prova. A distribuição sob uniões de células e concatenações de listas decorre diretamente
da última parte da definição de W.. Se a orientação da superfície ou da lista, mas não
de ambas, é invertida, o sinal do produto escalar da segunda parte da definição de )V.
também é invertido, o que prova uma alteração do sina] da função. []

3.2.3 Relação entre as versões analítica e geométrica

Para se provar uma relação entre M versões analítica e geométrica do número de rotação,
é necessário impor uma restrição sobre o deslocamento c. A versão analítica utiliza a
Integral de Kronecker, definida somente quando o ponto a ser testado não se encontra
sobre o traço da superfície. Assim, para que tal integral esteja bem definida, as imersões
com perturbação p. não poderão levar pontos discretos na imagem da imersão de uma
superfície discreta. Isto pode ser realizado impondo-se que c g g(Q), para todo Q C Qz'a
Como todas as 2-células de elementos de {2 são planares e com 0-células inteiras, essa
imposição significa tomar deslocamentos c não contidos em qualquer plano deânido por
três pontos não-colineares de coordenadas inteiras.
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O resultado, utilizando a restrição descrita anteriormente, é enunciado e provado a
seguir:

Teorema 3.1. Sqa ç2 C Q2,3 unzza supera/íbie discreta /ecÀada e 07íentáueZ. Se .L C A3,
n ? 0, é «m« Zást« e . # g(Q), V Q C Q',;, .nt'';

W.(Q, L) Ç2),P.(Z.«)) w(P(Q) , P. (Lo))

Prova. Em primeiro lugar, observa-se que as integrais estão bem definidas pelo fato das
imersões com pertubação nunca mapearem pontos com coordenadas inteiras sobre o traço
da superfície discreta.

O restante da prova utiliza uma dupla indução. A indução mais externa é feita no
comprimento da lista L e, a mais interna, na quantidade de células da superfície ç2:

e Se n = 0, então a lista .L se reduz a um único ponto e tem-se necessariamente

W.(Q,.L) '0 (Q),9.(Lo)) w(9(Q) , P.(Lo) )

e Considere-se, agora, n = 1. Como Q é fechada, ela precisa ter, no mínimo, quatro
células. Isto pode ser facilmente verificado na Figura 1.6.

Se Q = U3 oq, então ela pode ser vista como uma célula discreta 3-dimensional
e este caso consiste em estudar as posições relativas de tal célula e as imersões
com pertubação dos extremos do segmento L. Tem-se três casos distintos:

1. g.(Lo) e g.(Li) estão ambos no interior de p(Q).

2. p.(Zo) e p.(Z;i) estão ambos no exterior de p(Q).
3. g.(Lo) e p.(Li) estão em componentes conexas diferentes, um no exterior

e outro no exterior, uma vez que ç2 é homeomorfa a S2

No caso (1), os dois extremos perturbados têm o mesmo número de rotação (+l
ou -l) e a diferença resulta em zero. Por outro lado, o segmento não intersecta
nenhuma célula de Q, o que também anula o resultado da versão geométrica.

No caso (2), o número de rotação dos dois extremos é zero. Se o segmento L
não intersecta nenhuma das células de ç2, o valor da versão geométrica é nulo

e o resultado segue imediatamente. Porém, se ocorre intersecção, duas células
de ç2 são envolvida, cada uma resultado em valores +l e --l, respectivamente
para o resultado da versão geométrica, o que a torna nula.
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No caso (3), tem-se um extremo cuja imersão com perturbação resulta num
valor nulo para o número de rotação. Assim, o número de rotação do outro
extremo é +l ou --l, dependendo da orientação da 2-células de Q e a diferença
das versões analíticas também assume tais valores. Por outro lado, a versão
geométrica conta apenas uma intersecção e a contribuição de tal intersecção
depende do sinal da orientação relativa entre o segmento L e a célula partici-
pante da intersecção, que pode ser +l ou --l e iguala-se ao resultado da versão
analítica, pela dependência da orientação da célula.

Seja, agora, ç2 = U2:o'R, m > 3. Não é difícil observar, pela Figura 1.6, que Q
pode ser decomposta como uma soma conexa de duas superfícies fechadas ç2i
e Qa, cujas quantidades de 2-células são menores que m. Assim, tem-se que:

)A;.(Q,L) UQ:,L) Z)+)V.(Q2,Z)
'W' .«(P(Q:), P.(L:)) - «,(P(Q:), 9.(Lo)) + w(9(Q,), P.(L:)) - «,(P(Q,), P.(.Lo))

(Q:), P.(.L:))+ «,(P(Q,), P.(Z.:)) -«(P(Q:), P.(Lo)) - «,(P(Q:), P.(.Z.,o))

(Ç2: U Q,), 9.(L:)) - ««(P(Q: U Q,), 9.(Lo))

E importante ressaltar que grande parte das igualdades são válidas pelo fato da
2-célula usada como disco na soma conexo aparecer com orientações contrárias
nas duas parcelas da decomposição, o que não altera o resultado do número de
l '' "'-y'AV -

e Tomando-se novamente a indução externa, assuma-se o resultado válido para n =
k 2: 1. Seja .L uma lista de comprimento k + l e m fixo. A lista L pode ser
decomposta como L = <Lo, . . . , .Lk> U <-Lk, -Lk+i>. Assim:

W.(Q, L) %J W.(Q, <.Lo, . , .Lk>) + W.(Q, <Z.k, Lk--:>)

'9' w(P(Ç2), P.(.L*)) - «,(P(Q), P.(.Lo)) + ««(9(Q), 9.(L.--:)) «,(P(Q), 9.(.L.))
(Q), P.(L*+:)) - ««(9(Q), P.(.Lo)).

Por outro lado, tomando-se n = k fixo e decompondo-se Q como uma soma conexo

duas superfícies fechadas, a demonstração segue por indução nesta decomposição.

D

Um corolário imediato do teorema anterior permite provar que a função )A;.(Q, L), com
c satisfazendo às condições do teorema, anula-se quando os argumentos Q e Z., definem um
tetraedro e um triângulo, respectivamente.
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Corolário 3.1. Para c nas condições do teorema antepor, )'V.(Q, L) anula-se sob tetrae
aros e thângulos.

Prova. Seja L =< Lo,l,t,L2,Zs > um triângulo e Q um tetraedro. Isto implica que
[,3 = ].,o. Pe]o teorema:

W.(Q,L)(Ç2),P.(Ls))-w(9(Ç2),P.(Lo))(Q),P.(Lo))-w(P(Q),P.(-Lo))

n

Isto termina a prova de que )/V. é uma função do tipo CW. Para efeitos teóricos, a
amplitude do corolário anterior poderia ser bastante estendida, pois se os dois argumentos
da função forem fechados, W. se anula obrigatoriamente.

3.2.4 Existência e escolha da translação c

A hipótese de que c não perturba pontos sobre a imersão de uma superfície discreta foi
fundamental para estabelecer a relação entre as versões analítica e gométrica do número de

rotação. O próximo resultado mostra um conjunto infinito de possibilidades para escolha
de c

Teorema 3.2. Sdaq C(Q Z e to,ri cR--(Q dados. Seca(q,ro,ri), então € #p(ç2),
V Q c Q?,;

Prova. As imersões g(Q) das 2-células Q C ç)2'3 têm como suporte planos tridimensionais
definidos por números inteiros. Seja az + by + cz + d = 0 um plano que passa por por três
pontos não-colineares de Z3, com a, b, c e d inteiros. Suponha, por absurdo, que (aç, y, z)
esteja sobre este plano e que z seja um número racional não-inteiro:

e tomando-se b = 0 e c = 0, então o plano toma a forma z = !, o que contradiz o fato
que o plano passa por, pelo menos, três pontos com coordenadas inteiras.

e tomando-se b # 0 e c # 0, z considerado como racional implica que 3/ e z sejam
necessariamente números racionais.

D
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Apesar do resultado anterior apresentar muitas possibilidades para escolha de e, elas
não poderão ser utilizadas diretamente pois o objetivo é obter um algoritmo de pertinência
que manipule somente números inteiros. Para se alcançar tal objetivo, será definida
uma nova função CW a partir de uma minimização da função )©. utilizando limites. A
construção desta nova função depende dois resultados enunciados a seguir.

O primeiro resultado afirma que para qualquer superfície discreta bidimensional Q
existe uma translação c pequena o suficiente para evitar que perturbações de pontos P
por c sejam mapeados sobre p(Q):

Proposição 3.2. Sqa q C (Q -- Z e ro,ri c R -- (Q dados. .Então, V ç2 C Q2,3 e P C

Z:, existe um À > 0 taZ que tomando-se c = p(q,to,ri), 0 < p(q,to,ri) $ À, urze

P(<P, P + .>) n P(Q) C {P}.

Prova. Como p(Q) é uma união de 2-células, é suficiente mostrar que o resultado é valido
para Q € Q?'3. Além disso, como o operador de intersecção de conjuntos é invariante sob
translações, é suficiente mostrar que a proposição é válida para P - O. Assim, será
demonstrado que V Q C Q2,3 existe um À > 0 tal que tomando-se c = p(q,ro,ri),
0 < p(q, ,o, ,:) $ .X, «le p(<0, .>) n p(Q) C {O}.

Seja 1 . 1 alguma norma de R2. Defina-se e, u e p como no Teorema 1.2, que relaciona
normas discretas e contínuas. Considere-se IOlv = minoSÍÉ« ltlV, onde T é a i-ésima
0-célula de Q e l . lv é a norma discreta considerada.

Tome-se, agora, m = fep (l + ulOlv)l:

. Quando IQlv ? m, então

a1 2 e':p':jr IV (T«m« 1.2)

? e':p':m
? e :p-: [ep(l +«]n]v)] ? l

Isto demonstra que a distância de y(Q) à origem é maior ou igual a 1, uma vez
que p(Q) é o fecho convexo da 0-células 'n. Neste caso, basta tomar À no intervalo

10, ííii;t;ml, se l(q,ro,,:)1 2 1, ou - intervalo lO, l(q,to,r:)ll, se l(q,,o,r:)l < 1,
que o resultado segue imediatamente.
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. Quando IQlv < m, será provado que existe À € 1O, iÍi=:;:m l ou À c lO, l(q,to,ri)ll
que satisfaça à proposição:

se O C p(Q), pela definição de c, tem-se (lue y'(<o,e>) n P(Q) = {O} e o
resultado segue imediatamente.

se O gl g(Q), defina-se o conjunto:

D {d(p(Q),O) l Q C Of';, IOlv < m, O « y(Q)}

Não é difícil verificar que 0 < min(1)) $ 1. Isto significa dizer que para todo

lõl < mán(O) vale p(<0,õ>) n V'(Q) - 0. Logo, basta tomar À = ÍÍ;i:$:P ou
À = mín(Z))l(q, ro, ri)I', dependendo do tamanho da perturbação (q, to, rl).

D

O próximo resultado estabelece que )V. não depende do tamanho da translação c, mas
qnnlnn+n Ho ql l n dirnpãn

Proposição 3.3. Sqa q C iQ -- Z e to,ri c ]R -- (Q dados. .Então, V Q € Q2,S e .Z, € AS,

.«i;te «m .X > 0 t.Z q«e se 0 < p:(q,,o,,:) $ p,(q,,o,,:) $ À, e«tão «/e;

Wp:h.«,,0(Q, .L) ,«,,0(Q, L)

Prova. Devido às propriedades de distribuição sob uniões de células e concatenações de
listas, basta provar o resultado para Q C ç2?'3 e -L C At. Escolha À segundo a proposição
anterior. Seja 0 < pi(q, ro,r:) $ p2(q, ro, ri) $ À:

. sep(Q)np,:(L) (Q)np,,(L) P(Q)np,.(L) #0eg(Q)np,,(z) #©,

tem-se pela definição de WP. e }VP, que )VP:(ç,«,«)(Q, L) = W,,(ç,«,«)(ç2, L) para
ambos os casos.

© por outro lado, assuma-se por absurdo que precisamente uma das intersecções é
não-vazia. Suponha que p(Q) n pP.(L) # 0. Então existe c, pt $ c $ p2, tal que
(Z,i+c) C p(Q), param - 0 ou á = 1. Isto implica que y'(< Zi, Li+c >)np(Q) Z {Éi},
o que contradiz a proposição anterior. Uma demonstração análoga pode ser feita
para o c"o p(Q) n p,,(L) # 0.

D
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A partir deste ponto, então, a translação c será tomada em coordenadas esféricas com
a notação c = (r, po, pi) e conforme mostrado na figura a seguir:

Figura 3.4: '1tanslação c em coordenadas esféricas

O seguinte resultado define uma nova função CW }VP.,P. . Como não há dependência do
tamanho da translação, omitiu-se o parâmetro r, mantendo-se somente a direção definida
pelos ângulos po e pi.

Teorema 3.3. Sda c = (r,po,pi) uma translação em IR', com r C (Q -- Z, po,pi C R (Q.

O Jí"''át' ilWWX.(O, L), «{'te e a /u,'ção-limite.

}Vm,,: - ilHW*.(0, L)
é uma /unção do Zdpo OPr.

Prova. Sejam ç2 € Q2'3 e L C Aa dados. Escolha À como na Proposição 3.3. Assim,

V 0 < pl $ À,0 < p2 $ À, tem-se }VP..(Q, L) = W,,.(Q, .L), o que implica (lue o limite
proposto existe.

A Hiatrihtlinãn cnh pnnpntnnnpÃpq p mllrlnnpn dp cinnl cnh nltnrnnÃoa dn nriantnpõn aãnu+ywv uvv vvAAvwvvAüuyvvu v A&AuuwxAy uu vxxxwx uvv WAuvAwbrvwH uv vx&vxxuwyFwv vwv

imediatas para }VPO,P:, pois estas propriedades são verificadas imediatamente no limite.
Ainda mais, como W. se anula em tetraedros e triângulos, o mesmo ocorre no limite.
Assim, Wm,,: é uma função CW. []

O algoritmo de pertinência contra objetos discretos tridimensionais irá implementar
um duplo limite nos ângulos po e pt, de modo a obter uma função de rasterização tridi-
mensional. Antes, porém, a teoria desenvolvida anteriormente permite obter uma versão
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discreta do bem-conhecido Teorema de Jordan-Brõwer tridimensional, cujo resultado é
mostrado na próxima seção.

3.3 Teorema de Jordan-Brõwer 'lYidimensional e uma
versão discreta

C) Teorema da Curva de Jordan pode ser estendido para dimensões mais altas, sendo con-
hecido como o Teorema de Separação de Jordan-Brower(veja-se, por exemplo, Guillemin

e Pollack IGP741). Este teorema estabelece o seguinte:

Teorema 3.4. Todo meryuZAo da eá@ra unitáha (d-- l)-dimensionar no espaço euc/idáano
d-dimensionar o separa em duas regiões disjuntas.

Instanciando este resultado para o ambiente tridimensional, isto equivale a dizer que

toda superfície mergu]hada em ]R3 e simples, isto é homotópica a S2, separa IR3 em duas
regiões disjuntas, uma limitada(interior da superfície) e outra ilimitada(exterior da su-
perfície). Apesar de muito intuitivo, a prova deste resultado envolve argumentos sofisti-
cados de Tipologia Algébrica.

No ambiente discreto, não há necessidade da superfície ser simples. O resultado abaixo,
denominado Teorema Discreto de Jordan-Brõwer bidimensional, mostra uma extensão do
Teorema Discreto de Curva de Jordan, estabelecido no capítulo anterior, onde a superfície

discreta pode ter auto-intersecção:

Teorema 3.5. Sda (pO, pi) uma direção em ]R' não contida no piano de$nãdo por qualquer
3-Mpla de pontos não-cotineares com coordenadas inteiras. Dada uma superÍícáe discreta

/ecÀada e or'ientáueZ {2 C !122.3, a /unção ('l'' }llm,Pi separa o espaço Z3 enzz um nzínr ero

anito de regiões com pontos P com o mesmo número de rotação tridimensional:

«,(P(Q) , P,.,,: (P))

Somente 'uma destas regiões é in$nita, cujos pontos têm número de rotcLção Q. Além
dÍ''', p"« q«Jq«e, Zást« Z, C Ali, se «,(p(Q),g.,,.(Z.o)) # ««(g(Q),g.,,.(Z,«)) e«tã.
n"«.«h«m.«te p(ç2) n g(.L) # 0.
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Prova. A partição de Z3 é dada pela seguinte relação de equivalência

P = C? + }Vm,,:(Q, L) = 0, V-L C A:, Lo = P e Z#l Q

O Teorema 3.1 mostra que cada uma das regiões da partição anterior possui pontos com
números de rotação iguais. Seja .D a maior distância(na métrica discreta considerada) de

uma 0-célula de Q à origem . Se IPI > .D, então w(p(ç2),g,.,,.(P)) = 0, pois P estará
no exterior de Q. Assim, tem-se um número finito de pontos com número de rotação
não-nulo.

Finalmente, se w(g(Q),p.,,.(Lo)) # w(p(ç2), p.,,.(.L«)), então W.(Q, .L) # 0, pelo
Teorema 3.1. Pela definição de W., então P(Q) n P.(.L) # ©. Como as imersões p.(.L)
geram sempre conjuntos fechados para todo c, no limite r .l 0 tem-se necessariamente

p(o) n v(.L) # 0 D

3.4 Rasterização de objetos discretos tridimensionais

Conforme enunciado no Teorema Discreto de Jordan-Brõwer bidimensional, a função CW

y\lm,p: separa pontos do espaço Z3 pelos seus números de rotação em relação à superfície Q.
Esta separação permite rasterizar objetos discretos tridimensionais e é um caso particular
de uma classe maior de funções, chamadas funções de rasterização tridimensional:

Definição 3.6. Uma junção de rastehzação tddàmensàon,a! Q(Q, P) é zma .função

Q : Q2,a x Zs --} Z

Para se construir uma função de rasterização a partir de Wm,P.(Q, -L), será tomada
uma instância particular desta função utilizando-se uma gemi-neta discreta com base no
ponto P a ser testado:

Definição 3.7. Z)(:/ina-se a /unção de raster'àzação ÉT'ádimensãonaZ 7:PO,Pi : o2,3 x Z3 --} Z
por;

fp.,,.(Q, P) - ,.Et:..w.,,:(0, <(p':, p'', ,), P>)-

O próximo resultado demonstra que a função .7:b.,p: realmente calcula o número de
rotação estabelecido no Teorema Discreto de Jordan-Brõwer Tridimensional.
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Proposição 3.4. Se Q € Q23 é uma super:/7cie discreta /ecAada e ohentáueZ, então
e,..,. (Q, P) (Q) , P,.,,. (P)).

Prova Pelo Teorema 3.1, tem-se que

)Vm,,.(Q, <(p':, p'', z), P>)(P(Q), P,.,,.(P)) - w(P(Q), P«,,:((p'', P", ,)))
Aplicando-se o Teorema 3.5, vale o limite abaixo:

lim «,(p(Q), p,..,:((p':, P", z))) = 0,z --+ -- oo

e o resultado segue imediatamente. n

Duas propriedades acerca de .FP.,P:, importantes na implementação do algoritmo de
pertinência, são enunciadas na proposição abaixo e podem ser provadas imediatamente a
partir da definição da função.

Proposição 3.5. .A /unção .FPO,P.

8 dásfhbuí sobre as céZuZas de Q = U 'R
l

Z

n l

E
á-o

Fm,,:(=r , P) - Fp.,,. (r , P)

li é {nuahante sob m'üdanças de escala

V.«-to} : 4.,,. («Q, «P) (Q, P)

Finalmente, para a implementação de .FP.,P. , será necessário escolher os limites para
po e pi. Inicialmente, serão tomados os limites po 1 0 e pi 1 0. Posteriormente, será
determinada uma direção ótima para rasterização, semelhante à técnica desenvolvida no
capítulo anterior.

Definição 3.8. Z)e/ina-se a /unção de rasÉerízação .F : Q2 3 x Za --.} Z por

/'(Q, P) - ,.llin. Fm.,: (Ç2, P)

Intuitivamente, a rasterização definida por /(ç2, P) faz uso de uma gemi-reta paralela,
no limite, ao eixo z, orientada no sentido negativo do eixo. Definida, então, uma função de

rasterização que coincide com o número de rotação, o próximo passo será implementá-la.
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3.5 Algoritmo de Pertinência

Como a função de rasterização /(Q, P) é invariante sob translações inteiras, o algoritmo
de pertinência será construído somente para a origem O = (0, 0, 0) de Z3. Para outros
pontos P diferentes da origem, basta aplicar o processo de normalização do ponto e tem-se:

/'(Q,P)

Assim, a partir deste instante, todos os resultados apresentados neste capítulo são
referentes à pertinência da origem em relação a uma superfície já translada pela normal-
ização. Além disto, como /(ç2, P) distribui sobre uniões das células 2-dimensionais da
superfície, os resultados farão referências sempre a células discretas 2-dimensionais mer-
gulhadas em Za. Estes resultados serão chamados de contribuição de uma célula para o

número de rotação da origem e, o número de rotação final, será obtido através de um
somatório destas contribuições. Inicialmente, será necessária a definição de hiperplano
discreto tridimensional:

Definição 3.9. Z)aços ai C Z, á = 1, 2, 3, 4, um Aipe7p/arco dãscreZo lüdámzensionaZ 7:{, ou
simplesmente um plano t'Mdámensãonat, é o conjunto:

H ,«,,z3) C Z' atEI + aaz2 + a3z3 + a4 = 0}

Alguns casos para implementação de .F são bastante triviais. O primeiro deles analisa
o caso em que uma célula está contida num hiperplano tridimensional paralelo ao eixo z:

Proposição 3.6. Seja Q C Qf,3 contada num Aãperplano 7{. Se 'H é para/eZo ao eito z,
.néão /'(Q, 0)

Prova. Se H é paralelo ao eixo z, então p(Q) não intersecta o eixo z. Para (r, po, pi) pe-
quenos o suficiente e (0,0,z) C Z', z < 0 e lzl grande o suficiente, as imersões p(Q)
e p(,,m,P:)(<(0,0, z), O>) não têm intersecção. Isto segue diretamente da definição de

Se o hiperplano 7í não é paralelo ao eixo z, então existem duas situações: 7í intercepta
o eixo z segundo numa coordenada inteira ou 7{ contém todos os pontos inteiros do eixo
z. A primeira situação é tratada pelo resultado mostrado na próxima página.
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Proposição 3.7. Seja Q C Qf,3 .obtida num AípeTpZano 7{. Se H n {(0, 0, z) : z C Z} =
{Q}, então;

. se Q'' > O, então .F(Q, (2) = 0

8 se (?z3 < O, então bons acre-se (2XY como a Fracção or'togonaZ de Q no piano

discreto Xy}

se (Q'-,Q") € Qxr, então /(Q, O) 0, -1));

« (Q':, Q") « Ç2xv, .ntão /'(Q, 0)

Antes de realizar a prova desta proposição, ressalta-se que a condição (C?':, Q'2) c
ç2xr significa, essencialmente, testar se o semi-eixo negativo z e a imersão p(Q) têm
intersecção. Claramente, isto é uma instância do problema de pertinência bidimensional
no hiperplano 7{ que pode ser resolvido via projeção no plano XY. E importante ressaltar
que o tratamento de casos especiais, como será mostrado nos resultados da implementação,
é remetido ao tratamento de casos especiais da pertinência bidimensional.

Prova. Se Q" > O, então para (r,po,pi) pequenos o suficiente e (0,0,z) C Z;, z < 0

e lzl grande o suficiente, as imersões g(Q) e g(,,,.,,.)(<(0, 0, z), O>) não têm intersecção.
Logo, /'(Q, 0)

Considere-se, agora, Q'' $ O. Se (Q':,Q") € Qxr, então /(Q,O) # 0 e pode-se

afirmar ainda mais: /'(ç2, O) = +1 ou .F(Q, O) = --1, pois ocorre apenas uma intersecção.

Como Q não é paralela ao eixo z, tem-se que s(Q.(0,0, --1)) = +1 ou s(Q.(0,0, --1)) = --1.
Porém, pela Definição 3.5, segue imediatamente que /(Q, O) = s(Q (0, 0, --1)). Por outro
[ado, se (Q'-, Q") g] Qxr, então /(Q, O) = 0, pois não ocorre intersecção. []

Finalmente, na segunda situação, o resultado é bastante simples

Proposição 3.8. Sda Q C Q?,3 contida riram AãpezpZano 7{. Se {(0,0,z) : z C Z} C 7{,
então /(Q, O) = 0.

Prova. As projeções de p(Q) e p,.,,.({(0, 0, z) : z C Z-}) no plano XY geram, respecti-
vamente, uma rega que passa pela origem e um ponto que não está sobre esta rega. Logo,
a perturbação do semi-eixo negativo z não gera intersecções e .F(Q, O) = 0. []
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O algoritmo de pertinência consiste na verificação de cada um dos amos anteriores
para cada célula Q da superfície discreta. O primeiro passo é definir uma função de con-
stribuição para cada célula, conforme mostrado a seguir:

CONTRIBUICAO(CeZUZa Q)
1 H -. HIPERPLANO(Q)
2 if7{n{(o,o,z):zcZl=Ü > Proposição3.6
3 then return 0

4 else if(0,0,0)CHand(0,0,1)C7í > Proposição3.8
5 then return 0

6 else Q '-- H n {(0, 0, z) : z C Z} > Proposição 3.7

7 if Q'3 $ 0
8 then QxV <--- PnOinCAOXY(Q)
9 if NUMEROROTACA02D(QXy, (O, O)) #O

10 then return s(Q . (0, 0, --1))
11 esse return 0

12 else return 0

A função HIPEn,PLANO calcula o hiperplano tridimensional 7{ que contém a célula
Q, enquanto que a função PnOiECAOXY projeta uma célula 2-dimensional, mergulhada
em Z3, no plano discreto {(aç,y,0) : #,y C Z}. A verificação se o eixo z discreto está
contido num hiperplano 7{ pode ser realizada de maneira muito eficiente determinando
se H contém dois pontos distintos do eixo, (0, 0, 0) e (0,0, 1) por exemplo. Se a célula
Q é formada por m células l-dimensionais, a complexidade da função CONTRIBUICAO,
mostrada acima, é O(m) pois as chamadas a PnOiECAOXY e a NuMEnoRoTACAo2D
são de ordem O(m) e, todos os passos restantes, são O(1). Reforçando novamente a dis-
tribuição de .F sobre uniões de células, constrói-se uma função para testar a pertinência
de um ponto genérico P € Z3 através do somatório das contribuições de cada célula, com
o ponto P normalizado:

NUMEROROTACA030(C'.mpZe- Q, Ponto P)
1 w {..- 0
2 for each ri in Q
3 dO W -- «, + CONTRIBUICAO(q -- P)
4 return w



3.6 ]mp]ementação e resu]tados do teste de pertinência tridimensional 95

Se Q é formado por n células 2-dimensionais, o número de chamadas à função CON-
rniBuicAO é O(n). Assim como no caso bidimensional, a determinação de uma direção
ótima para rasterização e reduções ao teste segundo o eixo z podem ser realizadas e per-
mitem reduzir de maneira significante o número de chamadas à função CONTRIBUICAO e,
consequentemente, reduzir a constante de complexidade do teste

3.6 Implementação e resultados do teste de pertinência
tridimensional

Esta seção implemente o teste de pertinência descrito nas seções anteriores, juntamente
com a otimização para determinação da direção ótima de rasterização a redução ao teste
de pertinência segundo a direção do eixo z. Evitou-se uma descrição muito detalhada
da determinação ótima de rasterização e redução, como a realizada anteriormente, pois
ela é extremamente análoga ao caso bidimensional. Praticamente, a únicas diferenças
significativas são a quantidade de direções de rasterização e o tamanho da matriz de
redução.

3.6.1 Estruturas de dados e métodos

A implementação do teste de pertinência tridimensional é formada por seis classes: Celula2D,
Hiperplano2D, Complexo2D, Celula3D, Hiperplano3D e Complexo3D. As três primeiras
classes, com exceção da classe Complexo2D, têm implementação idêntica ao caso bidimen-
sional.

A modificação realizada na classe Complexo2D consistiu na introdução de um vedor
tridimensional de números inteiros, que define a orientação do complexo, e de um método
chamado ori.entacaoRelati.va:

pub[ic c]ass Comp].exo2D {

Vector hiperplanos ;

int dirOtima=0;
int m [] [] =]Í] , O} , {0, 11}
int orientEJ=new int]3]

// Grupos de biperplanos que tornam o complexo
// Direção ótima de rasterização
// Matei-z de redução
// Orientação do complexo

void insercaoCelula(ínt xO,int yO,ínt xl,int yl){. . .}
void direcao0timao{...}
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void matrizTransformacaoo{ . . .}

void remocaoHiperplanoso{ . . .}

void transformacaoHiperplanoso{ . . .}

int nuneroRotacao(int x,int y){. . .}
int orientacaoRelativao{ . . .}

No caso do complexo contribuir para o número de rotação tridimensional de um ponto,
a contribuição é calculada pelo método ori.entacaoRelativa, obtida pelo sinal do produto
escalar entre o vetor que define a orientação do complexo e o versor negativo (0,0,-1),
que define o eixo z.

A classe Celula3D é uma classe auxiliar para leitura e pré-processamento de um com
plexo tridimensional. Sua estrutura é mostrada a seguir:

pub].ic c]ass Ce]u].a3D {

i.nt ce]u].as [] ;

int orientacaolJ;

voíd reducao(int n [] [] ) { . . . }

Complexo2D conversaoo{...}
}

Tal classe armazena todas as 0-cé]u]as de um comp]exo tridimensiona] no vetor ce]u].as []
e sua orientação. Existem dois métodos importantes na c]asse: reducao(int m [] [] ) , que
aplica uma transformação de rotação (redução) ao caso de rasterização segundo o eixo z,
e conversado , que permite a conversão desta estrutura auxiliar para um objeto do tipo
Complexo2D. A conversão é mostrada abaixo:

Complexo2D converteo{
Complexo2D cp=new Complexo2D(orientacao) ;

for (int i= O; i < celulas.length / 3 ; i.++) {

cp. ínsereCe]u]a(ce]u]as[(3 'k í)%ce]u]as . ]ength] ,

ce[u[as[(3 'p i+ ])'Z.ce]u]as.]engtb] ,

ce[u[as[(3 'p (i + 1))%ce]u]as.]ength] ,

ce[u[as[(3 'p (i + 1) + 1)%ce]u]as.]ength]);

cp.direcaoOtimao;
cp.matrizTransformacaoo;
cp . transformacaoHiperplanoso ;

cp removeHiperplanoso ;

return(cp);

}

}
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E importante ressaltar que a conversão produz um complexo bidimensional já proje-
tado no plano XY e com estrutura de hiperplanos já otimizada.

A classe Hiperplano3D permite agrupar, num instante inicial, objetos do tipo Celula3D
e, depois das transformações de redução, objetos do tipo Complexo2D, prontos receber con-
sultas do tipo pertinência bidimensional. Os atributos e os métodos mais importantes da
classe são mostrados a seguir:

class Hiperp].ano3D {

int a,b,c,d; // Coeficientes do hiperplano
Vector celulas; // Células do hiperplano

voi.d reducao(int m]]]]) {

boolean intersecção o { . . . }

boo].ean abaixo(int x,int y,int z){. . .}
int contribuicao(int x,int y,int z){. . .}

}

O método redução(int m]] [] ) ap]ica a transformação de redução m aos coeficientes
e a todas às células do hiperplano. Os métodos interseccaoo e abaixoo são métodos
auxiliares para cálculo da contribuição das células para o número de rotação e decidem,
respectivamente, se o hiperplano tem intersecção com o eixo z e se o hiperplano está abaixo
do ponto a ser testado. Pelo teste tridimensional desenvolvido nas seções anteriores, é
importante ressaltar que somente os planos abaixo dos pontos testados possuem células
que podem contribuir efetivamente para o número de rotação.

O método contribuição(int x,int y, i.nt z) calcula a contribuição das células do
hiperplano para o número de rotação e tem uma implementação análoga ao caso bidimen-
sional:

int contribuição(int x,int y,int z){
int w = 0;

for (int i= 0; i < celular.sizeo; i++) {
int contrib= ((Complexo2D) celulas . elementAt(i)) .nuneroRotacao(x,y) ;

if (contrib l= O)

w += ((Complexo2D) celular.elementAt(i)) .orientacaoRelativao;
}

return (w);
}
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Finalmente, tem-se a classe Complexo3D, que armazena toda a estrutura de um com-
plexo tridimensional:

public class Comploxo3D {

Vector hiperplanos; // Grupos de hiperplanos que tornam o complexo
int dirOtima=0; // Direção ótima de rasterização
int mE] [l=ÍÍ1,0,0},{0,1,0},{0,0,1JJ; // Matri.z de redução

void insercaoCe[u[a(int oríent]] , int ce]u]asE]){
void direcao0tímao{...}
void natrizTransformacaoo{ . . .}

voi.d renocaoHiperplanoso'C . . .}

void transformaçaoHiperp[anoso{ . . . ]'

int numeroRotacao(ínt x,int y,i.nt z){

}

}

}

A estrutura de tal classe é muito semelhante à clmse Complexo2D, exceto por dois
fatos:

e a matriz de redução é de ordem 3 x 31

e a inserção das células, feita através do método insercaoCelula, recebe um vetor de
0-células mergulhadas em Z3 que formam uma célula do complexo tridimensional e
n ..rion]-c,nãr. ,]o +nl pÁllllnuuyuv uu vux uvxu+wu

O cálculo do número de rotação, segundo a função CONTRIBUICAO deste capítulo, é
implementada pelo método abaixo:

int numeroRotacao(int x, int y,int z) {
int soma = O;

for (int i= O; i< hiperplanos.sizeo; i++) {
Vector v=((Vector) hiperplanos.olementAt(i));
for (int j = O; j < v.sizeo; j++) {

Hiperplano3D hp : (Hiperplano3D) v. elementÂt(j);
if (hp.interseccaoo ) 'C

if (hp.abaixo(x, y, z)) {
soma += bp.contribuição(x, y, z);

}Jl}
return (soma);

}

Para tornar este método mais eficiente, foi detectado somente o caso em que pode
haver a contribuição efetiva de uma célula.
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3.6.2 Testes e resultados

Para demonstrar a sensibilidade do teste de pertinência proposto, foram construídos vários
bordos de complexos celulares discretos tridimensionais e classificada a pertinência de
vários pontos. Cada bordo foi armazenado num arquivo no formato PLY, desenvolvido
pela Universidade de Stanford. Cada vértice é indexado por um número natural a partir
do valor 0. O vetor que define a orientação de cada célula não faz parte da descrição do
arquivo e é calculado em função da ordem das 0-células de cada face. Todos os vetores de
orientação são normalizados. A implementação lê um arquivo no formato PLY e instancia,
inicialmente, um objeto do tipo COMPLEXO3D. As células lidas, após as transformações
descritas na seção anterior, estão agrupadas em instâncias da classe HIPERPLAN02D e os
testes de pertinências poder ser iniciados.

O primeiro teste realizado, mostrado na Figura 3.5, exibe versões discretas de quatro
dos sólidos de Platão.

(a) tetraedro (b) cubo

(c) octaedro (d) icosaedro

Figura 3.5: Alguns casos elementares de pertinência

Tais sólidos possuem tipos variados de células e são convexos, o que os torna casos
simples para pertinência. Todas m células do bordo foram orientadas para o exterior e
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foi, então realizado o teste de pertinência para a origem. Para todos os casos, o resultado
final foi+l. O resultado está corneto, pois encontra-se, com a translação c somente uma
face e o sinal produto escalar do vedor de orientação e o versor (0, 0, --1) é positivo.

O segundo grupo de testes incluiu os casos especiais várias células compartilhando a
mesma 0-célula. 'lYata-se de um caso relativamente complexo, pois se a célula compartil-
hada for o ponto que está sendo testado ou se encontrar na trajetória do raio de teste,
quantas intersecções devem ser contadas ?

(.) (b)

Figura 3.6: Casos especiais com várias células compartilhando uma mesma 0-célula

O ponto PI, no caso (a) é considerado um estado especial enquanto que em (b) é um
caso convencional. No primeiro caso, o algoritmo devolveu 0, ou seja, PI é um ponto
exterior. Com a translação c, foi contada apenas uma intersecção com as células que
compartilham a 0-célula, que contribui com --l e com a célula inferior do objeto, que
contribui com +l. Isto está correio, pois o ponto está sobre a superfície e, a priori, não
teria um número de rotação bem-definido. No caso (b), seu número de rotação é +l e
a justificativa segue a mesma linha do teste da Figura 3.5. Já o ponto P2 é especial nos
dois casos, pois o raio ( sem a translação c) cairia diretamente na intersecção. Porém,
com tal translação são encontradas somente duas células no caminho do raio, uma delas
contribuindo com +l e outra com --l. Assim, o número de rotação de P2 nos dois casos
é zero e o ponto está no exterior, como esperado.

Na Figura 3.7, mostrada na próxima página, são iniciados os testes usando objetos
com auto-intersecção. Neste primeiro exemplo de auto-intersecção, considerado simples,
foram testados dois pontos, Pi e P2.
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Em ambos os casos, o resultado do número de rotação foi 0. Mesmo com auto
intersecção, a justificativa do resultado é análoga ao cmo anterior, pois Pi está na su
perfície e P2 é exterior.

(a) Eliminação das faces
ocultas

(b) Superfície completa

Figura 3.7: Superfície com auto-intersecção simples

O próximo caso, mostrado na Figura 3.8, é um pouco mais complexo e é um exemplo
de situação encontrada em sistemas de modelagem baseada em CSG (Oonst clave SoZád

Geometz )( IFSF041). O objeto foi construído a partir da operação de união de três
instâncias de uma mesma primitiva, produzindo um objeto com auto-intersecção.

(a) Eliminação das faces ocul
tas

(b) Conjunto das superfícies

Figura 3.8: Objeto com auto-intersecção mais complexa

Foram classificados quatros pontos. É importante observar que os testes foram efet-
uados separadamente para cada superfície de cada primitiva, semelhante à classificação
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convencional em CSG. Para o ponto Pi, o resultado foi +l, pois o ponto está no interior
do objeto. O raio encontrou três células, duas contribuindo com +l e uma com --l. Para
os demais pontos, o resultado foi 0 pois os pontos estão no exterior do objeto.

O próximo resultado apresenta outro exemplo na área de modelagem. O objeto foi con-
struído com uma primitiva simples, um cubo, cujas instâncias foram escaladas e unidas de
forma a formar várias intersecções nas fronteiras dos cubos, conforme mostra a superfície
discreta.

(a) Objeto renderizado

(b) Superfície completa (c) Pontos interiores e da su
perfície

Figura 3.9: Objeto com auto-intersecção, gerado a partir de união de várias instâncias de
uma mesma primitiva escalada.
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Na figura anterior, são mostrados também os pontos interiores e os pontos da superfície
do objeto. O conjunto formado por estes pontos poderia ser utilizado, por exemplo, em
processos de visualização volumétrica.

Pode-se ainda, partir de uma primitiva formada por um objeto com ante-intersecção
para formar estruturas mais complexas, conforme mostrado na figura a seguir.

(a) Primitiva com auto-
intersecção

(b) Superfície CSG renderizada

Figura 3.10: Objeto recursivo formado pela união de primitivas com auto-intersecção

O objeto mostrado na Figura 3.10(b) tem uma estrutura recursiva, formada por três
grupos da mesma primitiva. O primeiro grupo representando a primitiva central é a
instância de maior escala. A seguir, a primitiva foi reduzida pela metade e várias instâncias
foram unidas com o primeiro grupo, formado uma união com auto-intsersecção. Nova-
mente, a primitiva foi reduzida pela metade e m instâncias foram unidas com o segundo
grupo, também formando auto-intersecção. Ao final, formou-se um objeto com auto-
intersecção composto de instâncias de primitivas com autointersecção. E importante
ressaltar novamente que o teste é feito separadamente para cada superfície de cada prim-
itiva, cujos resultados são combinados posteriormente através de somas.
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A seguir, na Figura 3.11, é mostrada parte da superfície discreta resultante. Foram
exibidos, também, parte dos pontos interiores e da superfície. Para evidenciar melhor a
exibição dos pontos interiores, foi destacada uma parte da superfície no item (a) da figura
e, os correspondentes pontos, no item (b).

(a) Superfície associada ao: objeto recursivo

@

(b) Pontos classificados e da superfície

Figura 3.11: Superfície e pontos classificados

Com exceção da última superfície, todas as outras possuem um número bastante re-
duzido de 2-células. Para evidenciar um pouco do desempenho do algoritmo, principal-
mente com a otimização dos hiperplanos, foram gerados exemplos com números elevados
de células, mostrados a seguir.
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O primeiro exemplo exibe uma versão discreta do clássico exemplo BUNNY, obtido
via scanner 3Z) pela Universidade de Stanford.

(a) Objeto renderizado

(b) Malha triangular (c) Alguns pontos classificados

Figura 3.12: Várias visualizações do modelo BUNNY de Stanford

Este modelo é formado por 69.451 células triangulares discretas bidimensionais. Foram

testadas as pertinências de 50.000 pontos discretos.

Sem a otimização dos hiperplanos, seriam nessárias 3.472.550.000 invocações à função
CONTRIBUICA03D. Com a organização de hiperplanos tridimensionais, o número de
invocações foi reduzido para 2.347.443.800, o que representa uma redução de 32.4%.
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O último teste envolveu um modelo discreto do animal pré-histórico 7hceratops, com
posto de 11.308 células triangulares discretas bidimensionais, mostradas abaixo:

(a) Objeto renderizado (b) Superfície discreta

Figura 3.13: Modelo discreto do 7hceratops

Foram classificados 1.000.000 de pontos cujo resultado parcial, juntamente com os
pontos da superfície, são mostrados na figura a seguir:

(a) Pontos classificados e da su-
perfície

(b) Par estéreo de imagens sobre-
postas

Figura 3.14: Pontos classificados e uma aplicação em visualização volumétrica

Sem otimização dos hiperplanos tridimensionais, seriam necessárias 11.308.000.000 in-
vocações à função CONTRIBI.JICA03D. Com a otimização, são realizados 7.960.832.000,
..,-.. .oH...a,. n. ')a f{(y.
!.IXx&t+ l v\.4 uy H u n v / v u
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Finalmente, para ilustrar uma aplicação em visualização volumétrica, foram duplicados
os pontos classificados e da superfície, formando dois grupos, conforme mostra a Figura
3.14(b). A cada grupo foi associada uma cor, verde e vermelho. Os dois grupos foram
ligeiramente separados, de tal forma a configurar um par estéreo de imagens. Utilizando
um simples óculos que faz polarização destas dum cores, observa-se perfeitamente o volume
que forma o modelo. Assim, é possível a partir da classificação de pontos interiores formar
estereogramas para visualização volumétrica.



Capítulo 4

Pertinência em dimensão arbitrária

As técnicas de pertinência apresentada nos capítulos anteriores são generalizadas para ob-

jetos discretos de dimensão arbitrária neste capítulo. Após uma generalização do número
de rotação para espaços de dimensão arbitrária, é apresentado um algoritmo geral para
determinação de pertinência. O algoritmo apresenta uma técnica de redução recursiva
de dimensão, que pode ser otimizada via agrupamento e redução de hiperplanos em cada
dimensão.

4.1 Problema generalizado da pertinência

.A principal dificuldade quando se aborda a pertinência para dimensões mais altas como,
por exemplo d = 4, é a perda da intuição geométrica do que é interior e exterior, mesmo
para hipersuperfícies simples como as esferas unitárias. Por exemplo, considere-se a esfera
unitária 3-dimensionar S3. Embora se trate de um objeto contínuo, ela ilustra de maneira
adequada a perda da sensibilidade geométrica. A caracterização algébrica do interior de

S3 pode ser feita de forma muito simples. Em contrapartida, um dos únicos modelos
geométricos visíveis de S3 é obtido em IR3 via Folheação de Reeb, conforme mostra a
Figura 4.1, exibida na próxima página.

No ambiente discreto as coisas não são diferentes. Assim, no restante deste capítulo,

todas as argumentações serão bastante algébricas, sem apelos intuitivos visuais, como ocor-
reu nos capítulos anteriores. b/lesmo com a perda da sensibilidade geométrica, é possível
caracterizar o número de rotação para qualquer dimensão, via Integral de Kronecker gener-
alizada, o que permite definir a noção de interior e exterior a uma hipersuperfície discreta.
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Figura 4.1: Modelo tridimensional de S3, via folheação por toros

O problema generalizado da pertinência pode ser enunciado como: dado o bordo com-
binatório .A4 de um objeto d-dímensional n C Qa,a e um ponto P C Za, o problema da
pertinência tridimensional consiste em determinar se P C Q utilizando .A4. Numa forma
geral, o problema também consiste em veriâcar se P está no interior ou no exterior da
hipersuperfície .A4.

Novamente, existem duas formas básicas para se caracterizar a noção de interior e
exterior de .A4. Uma versão analítica, que emprega números de rotação generalizados,
e uma geométrica. Sob determinadas restrições, as duas versões são equivalentes e, via
esta equivalência, é possível construir um teste robusto para o problema generalizado da
pertinência.

4.2 Números de rotação generalizados

4.2.1 Versão analítica

A construção da versão analítica via Integral de Kronecker segue os mesmos princípios
apresentados no Capítulo 3, ou seja, através de subdivisões simpliciais é obtida uma
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aproximação para volumes sinalizados e, passando-se ao limite, obtém-se a integral.

Seja s : .,'{ C Ra'i --> ]Ra uma superfície (]'a'i por partes definida num paralelepípedo

(d -- l)-dimensional .4 = lai,bll x . x laa.i, ba-il de Ró'i. Suponha-se, ainda, que tal
superfície seja sem bordo, orientável e parametrizada com componentes:

.(«) - (.:(«), , s-(u)), u C .A

Defina-se is(u)l como a distância de s(u) à origem de IR', ou seja

.(«)l
d

}: [.:(«)]'
{-1

Assumindo-se que a origem de IRÓ não esteja no traço T(s) da superfície s, tem-se que

Is(u)l > o, u c.A

Defina-se, então, a função sx : ..4 --, ]RÚ, com componentes (sr, . . . , sir) dadas por

.r(«) - Õliil, .j - i, . . .a, « c ..'l.

Como {E:Z::: [sf(u)]'l: - 1, a função sw descreve uma sup'rfície cujo traço T(sN)
está contido na esfera unitária bidimensional Sa-i. Agora, seja P o volume sinalizado
subentendido pela superfície s(u) e a origem. Este volume tem um sinal que é derivado da
orientação em Ra e é usado para estabelecer uma orientação na esfera unitária Sd i. Seja
Pk, k = 1, 2, . . . uma seqüência de subdivisões simpliciais de .A. Seja x : lxo, . . . , xa-il um

simplexo típico em Pk. Assim, uma aproximação yh para o volume P é dado por:

0

«.-EI sr(M)
xC'Pk

.r (*.- : )

0 1
sr(M) l

s7(x.-:) l
Cada um dos determinantes acima tem um sinal que é derivado da orientação de cada

simplexo x em IRd. O volume P pode ser calculado, então, pelo limite:

P-.!Tm'P'- i. A
l)' detjs'"(u) , O: s'''(u) , , 0. :.'''(u)ldu: . . . 'Íu'-.
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Como sw(u) também é sem bordo, ele é fechada e a integral anterior é um múltiplo
w do volume da esfera unitária Sa'i. Assim como nos casos bi e tridimensional, w é um
número inteiro e obedece à relação abaixo:

l
d A

iy detjs/'' (u) , D:s" (u) , , .0. :s'''(u)ldu: 'Z"a.t «-ya-:(1),

onde yó-l(1) representa o volume encerrado pela esfera unitária Sa i. Este número
inteiro é denominado número de rotação de sw em relação à origem e seu valor é dado a
partir da igualdade anterior:

l

dyó-:(1) 4
iy detjs"(u) , D:s''' (u) , , .0..:.'''(u)ldu: . . . -u---

Tomando-se .4Ú-t(1) como a área da superfície de SÓ'i , não é difícil provar que

.4.- :(1)

Utilizando-se o fato anterior, pode-se reescrever w como

l

" ' ];::n (-- iy detjs"(u) , O: s''' (u) ,
H

, D..:s'''(u)ldu: du.i.i

A Integral de Kronecker -Kd-l(s, (0, . . . , 0)) da superfície s(u) original em relação à
origem é de6nida retirando-se o termo (--1)a e tomando-se as componentes s{(u,u) da
seguinte forma:

K.-:(s, (0, . . . , 0)) .A.- :(1) .Á detjs(t'), Dis(u), - , Dó-:s(?')l dt,. . . . dua-l

O número de rotação de s(u) em relação à origem, w(s, (0, ,0)), é dado por

w(s, (0, , 0)) 1y-K.-:(s, (0, ,0))
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Numa definição mais geral da Integral de Kronecker no espaço tridimensional, considera
se um ponto genérico P C ]RÓ não contido no traço da superfície s(u):

Definição 4.1. Seja s : ..4 C Rd'i ---} ]R'i uma Aàperstzper$'cáe, de$náda ntzm paraZeZepl@edo

(d- l)-dãmensíon.Z .'! - 1.:, ó:l x . . x 1«. :, Z,. :l, C'-: p" p"des,oh'«tá«Z, «m bo,'í',
parametHzada e P C IR't não contado no traço T(s) de s(u). ,4 /ntegraZ de Kronecker
K..:(., P), de .(u) e«. «Z.ção « P, é d«d« p«;

Kó-:''' ') - a=M / - ' ' .Á WbuFq:Pkl; ' o-"M ~.: . . . '"'-:.
O n«ímero de ,«tacão de s(u) .m relação a P, ««(s, P), é d«do por

«, (s, P) :(;, P)

Mesmo por métodos numéricos, o cálculo direto da integral generalizada mostrada
acima pode ser bastante complexo. A próxima seção constrói, como nos casos bidimen-
sional e tridimensional, uma versão geométrica do número de rotação generalizado que,
sob certas restrições, é equivalente à definição dada acima.

4.2.2 Versão Geométrica

O mecanismo de construção de uma versão geométrica d-dimensional do número de
rotação é análogo aos casos bi e tridimensional. Define-se o conceito de /unção cross-
weigAt d-dimensionar e constrói-se uma família específica de tais funções utilizando-se
t rn nqlnpÃn r

Definição 4.2. t/ma /unção C : ç2Ó i,ó x A'i --} Z é denominada uma /unção cross-weighÉ

d-dimensiona!, oz uma junção CW d-dãmensional, se satisfaz às propüedades a seguir:
Tl:n4-n:lx nnnn nAl-x Bxn»nAO n nAlpnnn+nvlar'f"saa
1/1DUlliJUlqlía.\J DLJiJ Liiii\J ;D ) v\lxx\ c u Jxxc Sv\ a

S. Q = U;3n, onde c«d« T é «m« céZ«Z. dá'"'t" (d -- l)-Hímen;ion'Z q«e /o«- Q '
L\ .L2 C Na , então:

n -- l n -- l

c(çl, .L: u -L:) c(n, L:) + >1:c('}, 1:)
{=0 z::0
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Inversão de sinal sob inversão de orientação

Se .ç2 é oóyeto Q com ohentação centrada

C(-Q, L:) (Q, R(L:)) (Q, L:)

Nulidade sob simplexos e triângulos

Se Q' é a s'uperfície de sãmple=o d-dimensionar Q C Qú,a contido num hipercubo unitáho
d-dimensionar e Lt é um thângulo, e'ntão:

C(Q',L:)

Novamente, para se construir uma função CW específica serão utilizadas algumas
imersões de objetos discretos em espaços contínuos:

Definição 4.3. Seja (5 C IRa um vetar não-Rujo

e a imersão canón ca de Za em RÓ será denotado por p

e a imersão canónica de tina ÀàpersuperlÕncie discreta Q C Q'z-i,Ó em RÓ será achatada

PO, 9(Q) .

e a imersão de pontos PÕ : Z -.+ IRa por.

P.(P)

8 a imersão PÕ(-L) de uma lista .L =< Éo,.Lt > de comphmento l como o segmento
de Teta parametdzado:

z(t) t)Z;o + tZ.: + Õ, t C 10, il

+ a imersão põ(.L) de listas 1, C AZ de comphmento n > 1 como o poZz'goma não
necessaüamente .fechado:

U pó(< L:,l:-..: >)
0<Í< n -- l
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O conceito de se calcular o número de intersecções sinalizadas entre as células da
hipersuperfície discreta e listas é generalizada na construção da função )'V. mostrada
abaixo:

Definição 4.4. Seja € C Ró, c # P(Q), V Q C Qa i,d, de$na-se a /unção )'v. : Qa-i,d x
Aa --} Z por;

. W. : Qa-i-a x Ag --, Z
W. (Ç2, L)

. W. : Of-:,' x Af -.- Z

P(Ç2) n P.(.L) = 0 --> W.(Q, L) = 0

P(Q) n P.(.L) # 0 -:+ W.(Q, L) = s(Q - A(L))

nt--l . . .

e )Vc : Oli: I'd x Aj{, --+ Z, nl,n2 2 2, e Q = U q, q C Qd-i,ó
Z

nl -- l n2 -- l

w.(n, L) >1: 1>1: w.(n, < .z;j, -Lj--: >)
{=o .j=o

Ressalta-se, novamente, que a pertubação efetuada nas listas antes de se checar a
ocorrência de intersecções permite colocar os dois objetos(hipersuperfícies e listas) em
posição geral e realizar um tratamento homogêneo de casos especiais. A prova de que W.
é uma função CW é bastante análoga aos capítulos anteriores e é colocada a seguir.

Proposição 4.1. W. disthbuá sob uniões de céZ&Zas, concatenações de Z star e muda de
sinal quando a orientação da hápersuperfície ou da lista (não ambas) é {nuedida.

Prova. A distribuição sob uniões de células e concatenações de listas decorre diretamente
da última parte da definição de W.. Se a orientação da hipersuperfície ou da lista, mas
não de ambas, é invertida, o sinal do produto escalar da segunda parte da definição de
W. também é invertido, o que prova uma a]teração do sina] da função. []

A última parte da verificação de que W. é uma função CW é obtida como um corolário

da um resultado mais forte, que mostra a relação entre as versões analítica e geométrica
do número de rotação.
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4.2.3 Relação entre as versões analítica e geométrica

Para que a Integral de Kronecker, base da versão analítica, esteja bem definida é necessário
que o ponto testado não esteja sobre o traço da superfície. Como todas as (d -- l)-células
de elementos de uma hipersuperfície Q estão contidas em hiperplanos e com 0-células
inteiras, tomando-se, por exemplo, deslocamentos c não contidos em qualquer hiperplano
deânido por d pontos não-colineares de coordenadas inteiras, garante-se que c g p(Q).

Impondo-se a restrição de que c « p(Q), mostra-se que as versões analítica e geométrica
do número de rotação são equivalentes:

Teorema 4.1. Sqa Q C ç2Ó-i,a uma hipersupez/ície discreta /ecAada e 07'áentátieZ. Se
L c Ag, n ? 0, é u«.a Justa /ec/z.zda e c gl p(Q), V ç2 C Q' i.', então;

W.(Q, L)(Q), 9.(L«)) - w(P(Q), P.(Lo))

Prova. As integrais estão bem definidas pelo fato das imersões com pertubação nunca
mapearem pontos com coordenadas inteiras sobre o traço da superfície discreta.

O restante da prova utiliza novamente uma dupla indução. A indução mais externa é
feita no comprimento da lista L e, a mais interna, na quantidade de células da hipersu-
perfície ç2:

e Se n = 0, então a lista L se reduz a um único ponto e tem-se necessariamente

W.(Q, L) ' 0(9(Q), P.(.Lo)) - «,(P(Q), P.(Lo))

e Considere-se, agora, n = l

Se ç2 é o bordo combinatório de única célula d-dimensional e tomando-se o fato

que ela é fechada, então ela é homeomorfa a S'i'i. Neste cmo, a prova consiste
em estudar as posições relativas de tal célula e as imersões com pertubação dos
extremos do segmento L. Tem-se três casos distintos:

1. p.(.Lo) e p.(Li) estão ambos no interior de p(Q).

2. p.(.Lo) e p.(Li) estão ambos no exterior de y'(ç2).

3. p.(Lo) e p.(Li) estão em componentes conexas diferentes, um no exterior
e outro no exterior
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No caso (1), os dois extremos perturbados têm o mesmo número de rotação (+l
ou -l) e a diferença resulta em zero. Por outro lado, o segmento não intersecta
nenhuma célula de ç2, o que também anula o resultado da versão geométrica.

No caso (2), o número de rotação dos dois extremos é zero. Se o segmento L
não intersecta nenhuma das células de Q, o valor da versão geométrica é nulo

e o resultado segue imediatamente. Porém, se ocorre intersecção, duas células
de Q são envolvidas, cada uma resultado em valores +l e --l, respectivamente,

para o resultado da versão geométrica, o que a torna nula.
No caso (3), tem-se um extremo cuja imersão com perturbação resulta num
valor nulo para o número de rotação. Assim, o número de rotação do outro
extremo é +l ou --l, dependendo da orientação da (d -- l)-células de Q e a
diferença das versões analíticas também assume tais valores. Por outro lado, a
versão geométrica conta apenas uma intersecção e a contribuição de tal inter-

secção depende do sinal da orientação relativa entre o segmento -L e a célula
participante da intersecção, que pode ser +l ou --l e iguala-se ao resultado da
versão analítica, pela dependência da orientação da célula.

Suponha-se, agora, que ç2 seja bordo combinatório de um objeto discreto d-
dimensional formado de, pelo menos, duas células d-dimensionais. Seja Q for-

mada por m células (d -- l)-dimensionais. Como Q pode ser decomposta como
uma soma conexo de duas hipersuperfícies fechadas QI e Q2, cujas quantidades

de (d -- l)-células são menores que m, tem-se que:

)V.(Q,.L) uo:,z) z,)+'W.(Q,,L)
'e' w(P(Q:), 9.(L:)) - «,(P(Q:), P.(Lo))+ ««(P(Q,), P.(.L:)) - ««(P(Q,), P.(Lo))

(Q:), P.(-L:))+ .«(P(Q,), 9.(.L:)) - «,(9(Q:), 9.(.Lo)) - w(P(Q,), P.(Lo))
: U Q,), 9.(.L:)) - :«(P(Q: U Q,), 9.(Z.o))

E importante ressaltar que grande parte das igualdades são válidas pelo fato da

(d -- l)-célula usada como disco (d -- l)-dimensional na soma conexo aparecer
com orientações contrárias nas duas parcela da decomposição, o que não altera
o resultado do número de rotação.

e Tomando-se novamente a indução externa, msuma-se o resultado válido para n '
k 2 1. Seja L uma lista de comprimento k + l e m fixo. A lista L pode ser
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decomposta como Z, = <.Lo, . . . , .Lb> U <Z,À;, LÃ;+l>. Assim:

)v.(Q, -L) ' W.(Ç2, <Lo, . . . , -Lk>) + W.(Ç2, <.Lk, L*--:>)
:#' .«(9(Q), P.(L*)) - w(P(Q), y.(Z.o)) + ««(P(Q), P.(L.--:)) - «,(9(Ç2), P.(Z..))

(Q), P.(.L~...:)) - «,(P(Q), 9.(Lo)).
Por outro lado, tomando-se n = k fixo e decompondo-se Q em duas hipersuperfícies
fechadas, a demonstração segue imediatamente por indução nesta decomposição.

D

Como corolário deste teorema, prova-se que )'\J: anula-se sobre simplexos d-dimensionais
e triângulos, terminando-se a sequência de verificações de que }V. é uma função CW:

Corolário 4.1. Para c nas condições do teorema antepor, W.(Q, L) anula-se sob sám-
plexos d-dimens'zonais e thângulos.

Prova. Seja L =< .Lo, .Li, .L2, L3 > um triângulo e Q um simplexo d-dimensional contido
num hipercubo unitário d-dimensional. Isto implica que -L3 :: Lo. Pelo teorema anterior:

W.(Ç2,L)(Q),9.(Z;,))-w(P(Q),P.(-Lo))(Q),P.(Zo))-«,(P(Ç2),P.(Lo))
D

As próximas fases minimizam os efeitos da translação c, obtém uma versão general-
izada do Teorema Discreto de Jordan-Brõwer e propõem um algoritmo generalizado de
pertinência.

4.2.4 Existência e escolha da translação c

Existem infinitas possibilidades de escolha para a translação c, conforme mostrado pelo
resultado a seguir:

Teorema 4.2. Seja q C(Q -- Z e to,...,r.z.2 € 1R --(Q dados. Se é =(q,to,...,ra-2),
então . g p(Q), V Q C Q'-:,'

Prova. As imersões (p(Q) das (d -- l)-células Q C Qa'i,a têm como suporte hiperplanos d-
dimensionais definidos por números inteiros. Seja aiJçi +. . . aa a+aú+i = 0 um hiperplano
que passa por por d pontos não-colineares de ZÓ, com a{, á = 1, . . . , d+l inteiros. Suponha,
por absurdo, que (zi, . . . ,sç.z) esteja sobre este plano e que zi seja um número racional
não-inteiro:
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8 tomando-se ai = 0, ã = 2, . . . ,d, então o hiperplano toma a forma zi = --!!ÍF, o
que contradiz o fato que o plano passa por, pelo menos, d pontos com coordenadas
inteiras.

B tomando-se ai # 0, { = 2,...,d, zl considerado como racional implica que z{,
á = 2, . . . , d sejam necessariamente números racionais.

n

Como nos capítulos anteriores, a utilização direta das translações estabelecidas an-
teriormente pode comprometer aspectos de robustez dos algoritmos, pois o objetivo é
manipular representações somente inteiras. Assim, os dois próximos resultados permi-
tirão minimizar os efeitos das translações.

O primeiro resultado novamente afirma que, para qualquer hipersuperfície discreta
(d -- l)-dimensional ç2, existe uma translação c pequena o suficiente para evitar que per-
turbações de pontos P por c sejam mapeados sobre a imersão p(ç)):

Proposição 4.2. Sclja q C (i)--Z e to, . . . , ra.2 C R--(Q dados. .Então, V Q C ç2ú i,d e P C
Z' e«i.te«.À > 0 t.Z q« se0 < p(q,,o,...,,~-,) $ À, t.«.««'í'-se. ,o,. ..,,.-,),
«Ze g(<P, P + .>) n 9(Q) c {P}.

Prova. A demonstração é análoga à Proposição 3.2, pois os valores de e, u e p valem para
qualquer dimensão inteira. Constrói-se m da mesma forma e obtém-se À para os casos da
norma de uma célula ser maior ou igual a m e menor que m. []

O segundo resultado mostra que é possível se tomar perturbações infinitesimais, onde
somente a direção será relevante:

Proposição 4.3. Seja q C (Q -- Z e to, . . . , pa.2 C IR -- (Q dados. .BnÉâo, V Q C Qa-i,ó e

Le A", e'ã'te «m À > 0 É«Z q«. ;e 0 < p:(q,,o,...,,.-:) $ p,(q,,o,...,,.-,) $ À, '«t''

Wp.h,«,-.,,...D(Q, Z) h,..- ,..d(Q, Z,)

Prova. A prova também é análoga à Proposição 3.3. Escolhe-se À segundo a Proposição
4.2 e a prova é novamente dividida em dois casos. No primeiro caso, se as duas translações
pi e p2 provocam ou não provocam, simultaneamente, intersecções com a imersão p(Q), o
resultado segue imediatamente. Caso contrário, se somente uma das translações provoca
intersecção com a imersão p(Q), entra-se em contradição com a Proposição 4.2. []
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Tome-se, a partir deste ponto, a translação c em coordenadas esféricas generalizadas
com a notação c = (r, po, . . . , pd.2). Como o tamanho da translação r pode ser tomado
inânitesimalmente pequeno, será construída uma nova função CW }VP.,...,PÓ., como base
no resultado abaixo:

Teorema 4.3. Sda c = (r, po, . . . , pa-2) uma translação em R', com r € Q

R - (Q. O limite iinWx.(ç2, L), e:"êste e « /unção-Zã«.{te;

Z,Po, ,Pd--2 C

Wm,...,'. , - UHWx.(n, L)

é uma /unção do aipo C']V.

Prova. Sejam ç2 C ç2a'i,a e L € Aa dados. Escolha À como na Proposição 4.3. Assim,
V 0 < PI $ À,0 < Pa $ À, tem-se WP:.(Q, .L) = }VP,.(Q, .L), o que implica que o limite

proposto existe.

A distribuição sob concatenações e mudanças de sinal sob alterações de orientação são
imediatas para )VP.,...,Pa., , pois estas propriedades são verificadas imediatamente no limite.
Ainda mais, como )'\;. se anula com simplexos d-dimensionais e triângulos, o mesmo ocorre

no limite. Assim, }PVP.,...,PÓ., é uma função C'W. []

Antes de se construir efetivamente o algoritmo generalizado de pertinência, que irá
implementar vários limites nos ângulos po, . . . , p.i-2, será estabelecida uma versão discreta
generalizada no Teorema de Jordan-Brówer d-dimensional.

Teorema 4.4. Sda (po, . . . , pd-2) uma dáreção em RÓ não contada no piano de$nádo por

qualquer d-Mpla de pontos não-col)!asares com coordenadas inteiras. Dada uma hipersu-
pe7:/ihie discreta /fachada e OT'áentáueZ (2 C Qa-i,ü a Junção (vl'r }lm,-.,P.., separa o espaço

Za em um número anito de regiões com pontos P com o mesmo número de rotação tHdi-
mensáonaZ;

.«(P(Ç2) , P.,.. ,,.., (P))

Somente uma destas regiões é {n$nàta, cu:ios pontos têm número de rotação 0. Além
dÍ''', P"« q-Zq«« Z{.t« .L C Ali, .. :«(P(Q), P.....,,..,(Éo)) # w(P(Q), P«,...,,..,(L.))
.ntão neles.«ã«mente g(ç2) n g(Z.) # 0.

Prova. Uma partição de Zú é dada pela seguinte relação de equivalência:

P = C2 + )W.....,,..,(ç2, Z) = 0, V.L c Aa, l,o = P e L#t = Q
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O Teorema 4.1 mostra que cada uma das regiões da partição anterior possui pontos com
números de rotação iguais. Seja .D a maior distância, dentro da métrica discreta consider-
ada, das 0-células da hipersuperfície ç2 à origem. Se IPI > 1), então w(p(Q), pP.,...,,,.,(P)) =
0, pois P estará no exterior de Q. Assim, tem-se um número finito de pontos com número
de rotação nãc-nulo.

finalmente, se .«(p(Q), g,.,.- .,,.,(.Lo)) # w(p(Q), p,......,,.,(.L«)), então )'V.(Q, L) # 0,

pelo resultado do Teorema 4.1. Pela definição de )V., então p(Q) n p.(-L) # 0. Como
as imersões p.(Z,) geram sempre conjuntos fechados para todo c, no limite r .l 0 tem-se
"cessariamente p(Q) n p(L) # 0 []

4.3 Rasterização de objetos discretos d-dimensionais

A noção de função de rasterização é facilmente estendida para espaços discretos de qual
quer dimensão:

Definição 4.5. Z./ma /unção de rasfehzação d-dámensionaZ Q(Q, P) é uma /unção

Q : Qó-l,a x Za ---, Z

A partir da função CW construída no Teorema 4.3, será estabelecida uma função de
rasterização específica com base numa semi-neta discreta(lista) tomada a partir do ponto
a ser testado e paralela ao último eixo coordenado do espaço discreto:

Definição 4.6. Z)e/ina-se a /unção de raster'ilação t qdimensáonaZ .7'm,-.,PÓ., : od-l,d x
Za ..} Z por;

Fm,...,,,., (Q, P) - ,.IB.Wm,-.,,,.,(Q, <(p': , , p"-: , ..), P> )

Este limite não só existe como também calcula o número de rotação estabelecido no

Teorema Discreto de Jordan-Brõwer d-dimensionar, conforme mostra o próximo resultado:

Proposição 4.4. Se í2 C ç2'-:,', Calão .&.,...,,..,(Q, P) = m(g(ç2), g,o,....,..,(P))

Prova. Pelo Teorema 4.1, tem-se que

W.,....,,., (Q, <(p': , p"--, ".), P>) -«(P(Q), P,.,...,,,.,(P))
- w(P(Q), P,.... ,,..,((p': pzd-- l «.)))
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Aplicando-se o Teorema 4.5, vale o limite abaixo

lim ««(p(Q), p,....-,,..,((p'' ,3d"+'00
, p"-: , ,.)))

e o resultado segue imediatamente. n

As propriedades de distribuição sob uniões de células e invariância sob mudanças de

escala são facilmente estendidas para as funções FP.,...,Pa., conforme mostra o resultado a
seguir.

Proposição 4.5. Fm,...,P,., distribui sobre as células q de Q :: .5n
ln.

Fm,...,,,.,(='1, P)
n l

>: Fm....,,..,(q , P)
{-0

' /.. , é invariante sob m.udanças de escala

V..« {o} : FP.,...,,, ,(aQ,'P) ,,,.,(Q, P)

Prova. Seguem imediatamente da definição de .7:PO....,PÓ., e propriedades operatórias de
[imites.[]

Direções para FPO,...,Pa., que tendam, no limite, a um determinado eixo coordenado
podem ser facilmente computadas. A próxima definição constrói uma instância específica

de FP.,...,Pó.2 com pi I' 0.

Definição 4.7. Z)e$na-se a /unção de rastehzação .F : Qd-i,ó x Zú -.--} Z por.

.F(Q, P) = lim .. .FP.....,,..,(Q, P)
po).-.,pa 2T0

Informalmente, a função F(Q, P) realiza uma perturbação infinitesimal nas semi-
retas paralelas ao último eixo coordenado de Zd cujas orientações são dadas pelo versar

d vezes
(0 1))
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4.4 Algoritmo de Pertinência

A função de rasterização /(Q, P) é invariante sob translações inteiras. Assim, os casos
de computação para tal função serão feitos para a origem de O de ZÓ e os outros pontos
podem ser reduzidos estes casos via normalização /(Q, P) = .F(Q -- P, O). Ainda mais,
como .F(Q, P) distribui-se sobre uniões de células, as computações são definidas definidas
somente para células e fazem uso de hiperplanos discretos:

Definição 4.8. .Dados ai C Z, { = 1, . . . , (d + 1), um hdpeWZano discreto d-dãmensÍonaZ

'H, ou simplesmente 'um plano d-dãmensiona!, é o conjunto:
/ d

\á-l
H ,. . .,zú) C Z' E ":". l + .a...:

A computação de /'(f2, P) utiliza as posições relativas de um hiperplano 7{, que contém
uma determinada célula da hipersuperfície, e o último eixo coordenado do espaço discreto

d-dimensionar. O primeiro deles analisa o caso em que uma célula está contida num
hiperplano d-dimensionar paralelo ao eixo (0, . . . , 1):

d vezes

Proposição 4.6. Sda ç2 C Qa-l,a contada num hãpe7pZano 7{. Se 7{ é paraZeZo ao Cago

(0, . . . , 1), .ntã. /'(Q, 0)

Prova. Se H é paralelo ao eixo z, então p(Q) não intersecta o eixo z. Para (r,po,pl)
pequenos o suficiente e (0, . . . , za) C Z', zó < 0 e laçÚI grande o suficiente, as imersões p(Q)

e p(,,PO,.. ,,..,)(<(0, . . . , z.i), O>) não têm intersecção. Isto segue diretamente da definição

Se o hiperplano H não é paralelo ao eixo (0, . . . , 1), então existem novamente duas

situações: 7{ intercepta o eixo (0, . . . , 1) segundo numa coordenada inteira ou H contém
os pontos inteiros de tal eixo.

Proposição 4.7. Sda Q C ç2Ó-l.a ctdas 0-céZuZas estejam contadas num Aíperplano dãs
c«t. H. s. Hn {(o,...,z): , c Z} = {C?}, .«tã.;

. se Q" > O, então /(Q, O) 0
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e se (l?arú 5; O, então c07zsádere-se ç2Xi...Xú.i como a Fracção 07'togonaZ de (2 no espaço

discreto Xi . . . Xa i;

se(Q'-, .. .,C?"-:) C Qx:...x..:, então F(Q, O) . .., -l));

se (Q'- , . . . , Q"--) « Qx....x..:, então /'(ç2, O)

Prova. Se Q« > O, então para (r, po, . . . ,PÓ-2) pequenos o suficiente e (0, . . . , açó) € Z'z,

za < 0 e lzÚI grande o suficiente, as imersões p(Q) e p(,.x«,-.,,,.,)(<(0, . . . , zó), O>) não têm
intersecção. Logo, F(Q, O) = 0

Considere-se, agora, Q" $ O. Se (Q'', . . . ,Q"--) c Qx....x..., então F(Q, O) # 0
e pode-se afirmar ainda mais: /(Q,O) = +1 ou /(Q,(2) = --1, pois ocorre ape'

nas uma intersecção. Como Q não é paralela ao último eixo coordenado, tem-se que
s(Q . (0,..., --1)) = +1 ou s(Q (0,...,--1)) = --1. Porém, pela Definição 4.5, segue
imediatamente que .F(ç2,0) = s(Q . (0,. .. , 1)). Por outro lado, se (Q'', . . .,Q" :) 91

Qx:-.Xó.., então .F'(Q, O) = 0, pois não ocorre intersecção. ]]

O teste (Q'- , . . . , Q"-:) c Qx....x..: define uma sequência recursiva de computações
de pertinência, cada uma reduzindo o grau do espaço exatamente de uma unidade. Fi-
nalmente, na segunda situação, o resultado, apesar de simples, não é tão imediato:

Proposição 4.8. Sda Q C Of i'd contada nam AipeWZano H. .Se {(0,...,zÓ) : zó C
Z} C H, então .F(Q, O) = 0.

Prova. As projeções de p(Q) e p,.,..-,,..,({(0, . . . , zú) : zó c Z C Z }) no espaço discreto

Xt . . . Xa.i geram, respectivamente, um hiperplano que passa pela origem e um ponto que
não está sobre este hiperplano. Logo, a perturbação do semi-eixo negativo z.z não gera
intersecções e /(Q, O)

Os resultados apresentados anteriormente contemplam todos os casos possíveis e, o
algoritmo de pertinência consiste na verificação de cada uma deles para cada célula 'n
da superfície discreta. O primeiro passo é definir uma função de constribuição para cada
célula, conforme mostrado na página a seguir.
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CONTniBUiCAO(aeZuZ« Q)
1 H -. nIPERPLANO(Ç2)
2 ifHn{(o,...,za):zacZl=0 > Proposição4.6
3 then return 0

4 else if(0,...,0)CHand(0,...,1)CH > Proposição4.8
5 then return 0

6 else (2 -- H í1 {(0, . . . , za) : za € Z} > Proposição 4.7

7 if Q'' $ O
8 then Qx:...x..: - PROJECAOXi . . . Xa.l(Q)
9 if NUMEROROTACAO(N-I)D(QX: ..X..:, (Q'',

10 then return .(Q - (0, . . . , --1))
11 esse return 0

12 esse return 0

, Q" :)) # o

A função niPERPLANO calcula o hiperplano d-dimensional 7{ que contém a célula Q,
enquanto que a função PROiECAOXI . . . XÚ.l realiza uma projeção ortogonal da célula
no espaço discreto ZÓ-i. A verificação se o eixo (0, . . . , 1) discreto está contido num
hiperplano 7{ pode ser realizada de maneira muito eficiente determinando se 7{ contém
dois pontos distintos do eixo, (0, . . . , 0) e (0, . . . , 1) por exemplo.

Utilizando-se a distribuição de / sobre uniões de células, o número de rotação pode
ser obtido através de um simples somatório:

NuMnKoRoTACAOND(C'ompZezo Q, Ponto P)
1 to +-. 0
2 for each q in Q
3 do .« -- .« + CONTRIBUICA0(q -- P)
4 return w

Se Q é formado por n células (d -- l)-dimensionais, o número de chamadas à função
CONTniBUiCAO é O(n). Apesar de ter sido proposta apenas uma implementação segundo
a direção último eixo coordenado, pode-se determinar uma direção ótima para raster-
ização e redução ao procedimento dé contribuição descrito acima, de maneira análoga aos
caos bidimensional e tridimensional, o que permite reduzir a constante de complexidade
envolvida na análise assintótica anterior.
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4.5 Comentários para implementação dos testes gen
eralizados

O algoritmo generalizado de pertinência sugere uma estrutura hierárquica baseada em
três elementos de cada dimensão: células, hiperplanos e complexos(hipersuperfícies).

Cada complexo é um conjunto de hiperplanos. Esta organização facilita a deter-
minação da direção ótima para rasterização e eliminação das células que não contribuem
efetivamente para o número de rotação de um ponto.

Cada hiperplano é um conjunto de células k-dimensionais, que já poderiam ser ar-
mazenadas de forma projetada, gerando complexos (k -- l)-dimensionais. Estes complexos,
por sua vez, gerariam um processo recursivo para formação da estrutura de dados.

E importante ressaltar que a determinação da direção ótima de rasterização é efet-
uada em cada hiperplano e pode configurar como uma etapa de pré-processamento de
hipersuperfície.



Capítulo 5

Conclusões e Trabalhos Futuros

Predicados de pertinência de pontos constituem uma ferramenta essencial para algoritmos
rendehng baseados na imagem. Tais algoritmos constituem a base de vários processos em
computação gráfica e, assim, o desenvolvimento e implementação de predicados robustos
e eficientes para uma vasta classe de objetos gráficos é de grande interesse computacional.

Dentre os trabalhos prévios, foram apresentadas duas abordagens para construção de

predicados de pertinência. A primeira, de âmbito teórico, discute a construção de um
ambiente topológico e geométrico para que tal construção seja realizada. A segunda, de
cunho mais prático, propõe a efetiva implementação dos predicados. Em várias abordagens
são evidentes a falta ou prova de robustez dos algoritmos, limitação quanto à geometria,
tratamento extensivo de casos especiais ou mesmo dificuldade para implementação ou

extensão para objetos de dimensão mais alta. Ainda mais, poucos trabalhos têm sido
publicados mesmo para o ambiente tridimensional.

Esta tese propôs uma abordagem generalizada e unificada para o desenvolvimento de
testes de pertinência para objetos discretos de dimensão arbitrária. Tendo como inspiração
a teoria e implementação de predicados de pertinência bidimensionais propostas por Pol e
Corthout, foi desenvolvido um ambiente topológico e geométrico para objetos discretos de

dimensão arbitrária e, para cada dimensão, têm-se um algoritmo de pertinência. A classe
de objetos alcançável pela teoria desenvolvida é bastante extensa, incluindo objetos com
auto-intersecção.

As características mais importantes dos algoritmos propostos incluem baixa complexi-

dade computacional, estrutura de dados simples, independência da resolução do ambiente
discretos e robustez provada a phoó. Estas características os tornam altamente viáveis
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para serem implementados em hardware e facilmente adaptáveis processos mais complexos
em computação gráfica. Principalmente pelo tratamento discreto proposto pelos algorit-
mos, uma classe importante destes processos encontra-se na área denominada poial basca
grapÀãcs, que tem recebido várias contribuições relevantes nos últimos anos. Dadas as
facilidades tecnológicas de programação das placas gráficas atuais, o teste de pertinência

poderia dar suporte, por exemplo, a uma implementação robusta e eficiente de algoritmos
do tipo ray-tracing diretamente em hardware, o que aumentaria muito a qualidade gráfica
de aplicações como jogos ou visualização científica.

A abordagem desenvolvida nesta tese pode ser estendida tanto âmbito teórico quanto
no prático. Para que os algoritmos propostos funcionem de maneira adequada, existe
uma dependência quanto à orientação global dos objetos discretos justamente pelo uso
da integral complexa ou de Kronecker na definição de número de rotação. Isto exclui,
por exemplo, o teste de pertinência para modelos tridimensionais da Garrafa de Klein.
Embora existam orientações locais, não é possível orientar globalmente tal objeto no
espaço tridimensional. Além deste modelo simples, a orientação global exclui várias outras
classes objetos importantes em sistemas CAD, por exemplo. Assim, o desenvolvimento
teórico de noções de interior e exterior que não dependam de uma orientação global do
objeto poderiam aumentar ainda mais a classe de objetos atingíveis pelos predicados de
pertinência. Isto permitiria, em particular, trabalhar com modelos 7zon-manll/oZd mais
sofisticados e permitiriam aumentar bastante o poder de modelagem e rendeóng de vários
processos em computação gráfica.

Mesmo ainda com a dependência da orientação, os algoritmos propostos poderiam
ser estendidos para contemplar objetos com bordos curvos como, por exemplo, hipersu-
perfícies de Bézier ou NURBS. Dados patcAes de controle em espaços discretos, o algoritmo
de pertinência poderia, concomitantemente ao processo de discretização da superfície, de-
cidir a pertinência de pontos. Isto permitiria uma flexibilidade muito grande para mode-
lagem, pois não seria necessário definir todas as células que compõe o bordo do objeto e,
ainda, tal bordo poderia ser gerado dentro uma precisão inteira arbitrária.
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