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RESUMO 

Esta dissertação apresenta um estudo de algoritmos de visualização em Computação 

Gráfica e descreve a implementação de alguns deles no módulo de visualização do (SM)2  - 
Sistema de Modelagem de Sólidos Multirepresentacional, em desenvolvimento pelo grupo de 

Computação Gráfica e Processamento de Imagens do ICMSC/USP, e permite a descrição de 

objetos por instanciamento de primitiva, varreduras translacional e rotacional ou por semi-

espaços definidos implicitamente. A principal representação interna dos sólidos é uma estrutura 
B-Rep (Boundary Representation). 

O estudo bibliográfico realizado engloba vários algoritmos de remoção de 

linhas/superfícies ocultas, uso de modelos de iluminação local e global e a geração de 

diferentes efeitos de iluminação, como técnicas de tonalização, fontes de luz, sombra, textura 
e transparência. 

Como parte deste trabalho, foi implementado um módulo de visualização para o 
(SM)2. Este módulo possui uma interface para a manipulação de parâmetros da visualização 

e permite visualizar os sólidos B-Rep na representação fio-de-arame e na forma iluminada. A 

visualização iluminada utiliza uma versão otimizada do algoritmo seanline para a remoção de 
superfícies ocultas. Diferentes técnicas de tonalização podem ser empregadas (Flat, Gouraud 

e Phong). Além disso, o usuário pode definir várias fontes de luz, bem como definir diferentes 

propriedades de materiais, como cor, coeficientes de reflexão e transparência. Este trabalho 

permitiu a visualização eficiente de sólidos. 



ABSTRACT 

This work describes the implementation of basic rendering techniques into an efficient 

Rendering Module for a Multirepresentational Solid Modeling System (SM)2. This system is 

under development within the Computer Graphics and Image Processing Group at ICMSC-

USP, and allows the description of objects either by primitive instancing, translational or 

rotational sweeping or yet by implicitly-defined half-spaces. A B-Rep (Boundary 

Representation) data structure is then created for internally representing any objects. 

A study on rendering algorithms for Computer Graphics is presented, which includes 

a review on algorithms for hidden lines and hidden surfaces removal, as well as on ilumination 

models, shading techniques, and the use of light sources, shadowing, textures and transparency 

for achieving realism. 

The Rendering Module developed as part of this work offers an interactive interface 

for the input and manipulation of rendering parameters, and enables the visualization of B-Rep 

solids either as wireframes or as Flat-, Gouraud- or Phong-shaded objects. Users may employ 

multiple light sources, and define material properties such as reflection coefficients and 

transparency levels. The rendering process is based on a local ilumination model used in 

conjunction with an optimised version of the Spanning Scanline algorithm, which takes 

advantage of some essential properties of the solids being rendered. This results in a very 

efficient visualization of scenes. 
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CAPÍTULO 1

I - TNTRODUÇÃO

1.1 - Situação do Problema

Nas últimas décadas, acompanhando os avanços tecnológicos nas áreas de hardware

e de softwaÍe, a Computação Gráfica evoluiu enormemente. Atualmente, essa disciplina

possibilita a utilização de técnicas e abordagens inovadoras para visualização e soluções de

problemas relacionados a inúmeros fenômenos, em diversas áreas, que antes eram penosos ou

impossíveis de serem estudados. A Computação Gráfica tridimensional, por exemplo, tem

aplicações que vão desde a fantasia das cenas produzidas para o cinema e a televisão até a

modelagem e visualização de peças e produtos de engenharia, de imagens do corpo humano

utilizadas em medicina, e de fenômenos meteorológicos, para citar apenas alguns.

A Computação Gráfïca tridimensional utiliza métodos e técnicas específicas para

construir e visualizar modelos geométricos tridimensionais. As técnicas de visualização têm

exigido intenso esforço em pesquisas, onde os objetivos são: possibilitar a geragão de imagens

de objetos que tenham uma aparência o mais próxima possível dos objetos "reais", permitir

a visualização de diferentes modelos de representação; e possibilitar processos de visual ização

eficientes, uma vez que, devido à complexidade dos algoritmos e modelos de representagão,

esses processos em geral requerem muito esforço computacional, podendo exigir desde alguns

minutos ou até vários dias para serem executados.

No âmbito do Instituto de Ciências Matemáticas de São Carlos (ICMSC), existe um

projeto em andamento que visa a construção de um sistema de modelagem de sólidos

tridimensionais multirrepresentacional, denominado (SM)'z(Sistema de Modelagem de Sólidos

Multirrepresentacional) [Mag94a], [Mag94e], visando aplicações em ensino e pesquisa em
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tópicos como modelagem tridimensional, visualização de objetos e CAD (Computer Aided

Design). O modelador deve possuir recursos para a especificação dos objetos a serem

projetados, para a manipulação e análise desses objetos, bem como técnicas eficientes para a

visualização dos resultados.

Um primeiro protótipo do modelador foi concluído em 1993 e denominado SMS -

Sistema de Modelagem de Sólidos [Sco93]. Este protótipo consistia de um gerenciador de

representações por fronteira (Boundary Representation - B-Rep) [Mån88] e uma interface

simples para a descrição de objetos, baseada na técnica de descrição por varredura (sweeping).

Uma B-Rep consiste de uma representação computacional que armazena as informações

geométricas e topológicas (faces, arestas, vértices, etc) relativas à superficie de um sólido

tridimensional.

O protótipo inicial foi reformulado e aprimorado originando o (SM)2. Magalhães

[Mag94a] reformulou parte do sistema e desenvolveu operações biâsicas de manipulação e de

geração de sólidos por instanciamento de primitivas e varredura, e preparou a documentação

inicial do sistema [Mag94b], [Mag94c], [Maggad]. Siqueira [Siq9a] incluiu no modelador um

esquema de descrição de sólidos por semi-espaços defînidos implicitamente, permitindo a

definição de modelos de sólidos através de uma ou mais funções implícitas. Os sólidos

descritos por semi-espaços são representados através de uma forma de representação implícita,

possibilitando aos usuários do (SM)t a utilização de outras técnicas de criação e a

representação de um número maior de modelos.

O (SM)2, na sua versão atual, trabalha apenas com objetos compostos por faces

planares e arestas retilíneas. Isto significa que um sólido abstrato contendo uma superficie

limitante "curva" é representado de forma aproximada. Um cilindro, por exemplo, é

aproximado através de um poliedro com um certo número de faces planas. Esta forma de

representação por fronteira é denominada representação poliedral ou facetada. A estrutura

de dados utilizada na implementação da B-Rep do (SM)'? foi desenvolvida por Mäntyki

[M¿in88] e denominada Semi-Aresta Q{alf-Edge). A B'Rep é a principal forma de

representação interna do modelador sendo utilizada para acesso por algoritmos de visualização

e eventualmente por futuros aplicativos. As outras formas de representação admitidas pelo

sistema sempre são posteriormente convertidas para a B-Rep.

O trabalho descrito nesta dissertação também envolve uma extensão do (SM)',

conforme discutido a seguir.
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1.2 - Motivação e Objetivos do Trabalho

O protótipo inicial do (SM)2 apresentava os sólidos criados apenas na representação

fio de ¿ùrame (wireframe) e não eram permitidas alterações na escala, tipo de projeção, posição

de observação, coordenadas do mundo, etc. A representação fio de arame permite a

visualização dos sólidos através de linhas representando suas arestas. Esta visual ização é

simples (sem remoção de linhas/superficies ocultas) e sua implementação é direta, exigindo

pouco esforço computacional. Porém, a representação fio de arame exibe uma imagem de

dificil interpretação e muitas vezes ambígua, principalmente na visualização de objetos

complexos.

O objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento de um módulo de visualização para

o (SM)'?. Este módulo deveria permitir a visualização dos sólidos na representação fio de

arame e na forma iluminada, e possibilitar a alteração de vá¡ios parâmetros de visualização.

Uma opção para a visualização iluminada deve mostrar os objetos com aparência mais

próxima da real, que seja de fácil interpretação. Para isto é necessário remover as superfïcies

ocultas ao observador e calcular a iluminação das superficies visíveis dos sólidos considerando

os parâmetros de iluminação do ambiente e a posição do observador.

Um outro objetivo deste trabalho era a construção de um módulo de visualização

eficiente, pois o usuário de um modelador tridimensional necessita constantemente verificar

rapidamente se os objetos modelados estão corretos.

1.3 - O Processo de Visualização

O processo de visualizagão iluminada ou rendering consiste na formação de uma

imagem (considerada como uma matriz bidimensional de pixels) iluminada (shaded) a partir

da projeção de uma cena (coleção de objetos) tridimensional armazenada em uma base de

dados. Segundo Watt [Wat89], no caso de modelos poliedrais, este processo envolve os

seguintes passos:
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(l) Organizar uma estrutura de dados para os modelos poliedrais que irá conter toda

a informação necessária posteriormente para o processo de iluminação;

(2) Aplicar transformações lineares aos modelos, como por exemplo, transformagões

de posicionamento e visualização;

(3) Eliminar os polígonos que são faces de trás e portanto ocultos ao observador;

(4) Realizar a "rasterização", ou conversão matricial, que irá converter o modelo

baseado em vértices em um conjunto de coordenadas de pixels;

(5) Aplicar um algoritmo de remoção de superficies ocultas;

(6) Calcular a iluminação em cada pixel associado a cada superfîcie visível, usando

um método de iluminação ou tonalização (shading).

Na prática, dependendo do método utilizado, estes passos podem ocorrer em ordens

diversas, sendo que alguns podem ser omitidos e outros podem ser acrescentados. por

exemplo, é comum arealização dos passos (4), (5) e (6) simultaneamente e o passo (3) muitas

vezes é omitido, por não ser necessário e não permitir alguns efeitos de iluminação.

No caso específïco deste trabalho os modelos a serem visualizados são as estruturas

B-Rep mantidas pelo (SM)2.

1.4 - Organização da Dissertação

Esta dissertação está organizada em sete capítulos, cujo conteúdo é descrito a seguir:

O Capítulo I faz alguns comentários gerais, introduz a terminologia básica e

apresenta as motivações e objetivos do trabalho.

O Capítulo 2 apresenta, discute e compara vários algoritmos de remoção de linhas

e superficies ocultas existentes na literatura. (Passo (5) do processo de rendering)

O Capítulo 3 descreve técnicas para calcular a iluminação de objetos tridimensionais.

Para isto, são apresentadas as características fisicas da luz e da distribuição da luz nas

superficies dos objetos, técnicas para gerar efeitos especiais e modelos de iluminação global.

(Passo (6) do processo de rendering)

O Capítulo 4 descreve a implementação da parte basica do módulo de visualização

do (SM)2, apresentando a interface de visualização, a estrutura de dados da cena e a

visualização na representação fio de arame.
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O Capítulo 5 descreve a funcionalidade da visualização realística (iluminada) do

módulo de visualização, apresentando o algoritmo scanline. o modelo de iluminação, as

técnicas de tonalização, simulação de transparência e a implementação do algoritmo de semi-

tom.

O Capítulo 6 apresenta os resultados obtidos, incluindo algumas imagens geradas

pelo sistema e análises comparativas de desempenho.

O Capítulo 7 conclui o trabalho mencionando as contribuíções e sugerindo trabalhos

futuros.

5



CAPÍTULO 2

2 - LINHAS B SUPERFÍCIES OCULTAS

2.1 - Considerações Iniciais

O problema de remoção de linhas/superficies ocultas é conceitualmente simples, mas

crítico em termos de implementação porque em geral requer alta quantidade de processamento.

Muitas pesquisas têm sido realizadas com o objetivo de encontrar algoritmos mais eficientes,

além de arquiteturas dedicadas à resolução deste tipo de problema.

Algoritmos para remoção de linhas/superficies ocultas determinam as linhas, arestas,

superficies, volumes (ou partes deles) que são ocultas a um observador de uma cena

posicionado em um determinado ponto do espaço, e que portanto não devem ser traçadas

durante o processo de visualização.

Figura 2.1 - Necessidade de elimina¡ superfïcies ocultas

ca b
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A remoção de linhas/superficies ocultas é necessáriapara auxiliar na interpretação de

uma figura. Sem a remoção a figura pode ser ambígua. A figura 2.1 mostra um exemplo

simples disto. A figura 2.la mostra um cubo sem a remoção de suas superfÍcies ocultas, o qual

pode ser interpretado como o cubo da figura 2.lb ou o cubo da figura 2.1c. Esta ambigüidade

pode ser eliminada retirando-se su¿ls linhas ocultas, como nas fïguras 2.lb e 2.lc.IJma outra

vantagem em remover linhas/superfïcies ocultas é melhorar o realismo e a aparência visual da

cena, retirando o excesso de detalhes.

Para resolver este tipo de problema foram encontradas várias soluções, sendo que

algumas requerem mais memóri4 outras requerem maior tempo de processamento, outras são

aplicáveis a tipos específicos de objetos, e outras possuem facilidades para a incorporação de

efeitos de iluminação, antialiasing, etc. O método escolhido para uma aplicação particular

depende da complexidade da cena, do tipo do objeto a ser mostrado, do equipamento

disponível, do grau de realísmo desejado e da velocidade considerada aceitável para a geração

de uma imagem na tela.

Os algoritmos de linhas/superficies ocultas são classificados em duas categorias com

base na sua estratégia de operação: espaço dos objetos e espaço da imagem.

Em algoritmos que operam no espaço de imagem é determinado a cada pixel na

imagem, qual dos objetos é visível. A visibilidade é determinada a partir do exame dos objetos

para localizar o mais próximo do observador considerando apenas os pontos dos objetos que

serão projetados no pixel específico. Nesta classe de algoritmo, sem levar em conta as

otimizações possíveis, acada ponto (pixel) devem ser analizados todos os objetos. Assim, o

esforço computacional exigido é proporcional an.p, onde n é o número de objetos ep é o

número de pixels da imagem gerada. Outra característica desta classe é que ela é dependente

da resolução do vídeo; sempre que a resolução é alterada uma nova imagem deve ser gerada.

Em algoritmos que operam no espaço dos objetos as descrições dos objetos são

comparadas umas com as outras, e são eliminados objetos inteiros ou partes deles que não são

visíveis. Nesta classe, a princípio, é necessário comparar cada par de objetos. Com isto, o

esforço computacional é proporcional a nt. Algoritmos nesta classe podem ser mais efïcientes

que os da anterior quando o número de objetos é pequeno ou quando o número de pixels é

grande. Porém, como os p¿rssos individuais normalmente são complexos, eles em geral se

tomam mais lentos e mais dificeis de implementar. Uma vantagem desta classe é que os

algoritmos são executados na precisão dos objetos, não sendo necessário conhecer a resolução
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do vídeo. Após a sua execução, os objetos visíveis são desenhados na tela. Assim, apenas este

passo final deve ser repetido caso o tamanho ou resolução da imagem final sejam alterados.

Nas seções seguintes (2.2 a2.9) é feita uma breve descrição de alguns algoritmos de

remoção de linhas/superficies ocultas. Uma descrição mais detalhada desses e outros

algoritmos pode ser encontrada em [Rog85], [Fol90], [HeaS6]. A seção 2.10 apresenta uma

breve comparação das principais classes de algoritmos.

2.2 - Algoritmo de Roberts

O primeiro algoritmo de remoção de linhas ocultas a ser desenvolvido foi o algoritmo

de Roberts, gue utiliza uma solução matemática com operações efetuadas no espago dos

objetos. O algoritmo primeiro remove as arestas ou faces de cada volume poliedral (sólido

cuja superficie é composta apenas por faces planas) que são ocultos pelo próprio volume.

Depois, cada aresta restante de cada volume é comparada com os outros volumes para

determinar quais partes (regiões) das arestas são ocultas por estes volumes. O algoritmo de

Roberts requer que todos os volumes da cena sejam convexos. Volumes côncavos devem ser

subdivididos em componentes convexos.

2.3 - Remoção das Faces de Trás

Em modelagem de sólidos, muitas vezes um objeto é aproximado por um poliedro

cujas faces são polígonos que, em conjunto, envolvem completamente o seu volume. Assim,

as faces definem o lado intemo e o lado externo da "casca" que forma o objeto. É f¿cit

concluir que só são visíveis os lados externos das faces, pois os lados internos só seriam

visíveis se o observador estivesse dentro do sólido. Uma face de trás possui o seu lado interno

voltado para o observador e pode ser eliminada durante a visualização do objeto. Este método

é chamado de remoção de faces de trás (back-face culling) e trabalha no espaço dos objetos.

Para identifïcar as faces de trás, deve-se obter um vetor normal para cada face, o qual,

por convenção, está orientado para o lado externo do objeto. Uma face de trás pode ser

identificada pelo resultado do produto escalar entre o vetor normal à face e o vetor que vai

do centro de projeçõo (observador) a qualquer ponto na face. Se o produto escalar é não

negativo, tem-se uma face de trás. Se assumirmos o centro de projeção localizado no infinito
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do eixo z negativo, o teste do produto

escalar pode ser substituído pela

verifrcação da coordenada z do vetor

normal à face. Se a coordenada z é

negativa, a face é uma face de trás.

Examinando a coordenada z dos

vetores normais a todas as faces que

definem um objeto, é possível identificar

todas as faces de trás. Para um poliedro

convexo, este método identifrca todas as

superficies ocultas de um objeto, visto que

cada superficie é ou completamente visível

ou completamente oculta. Para objetos Figura 2.2 - Remogão de faces de trás

côncavos ou dois objetos na mesma cena,

isto não pode ser garantido. A figura 2.2 mostra um exemplo de faces de tras (de linhas

tracejadas) de um objeto não convexo. Como o objeto da fïgura é côncavo, nem todas as

"faces de frente" são visíveis ou totalmente visíveis. Em geral, a técnica de remogão de faces

de trás pode ser utilizada para remover em torno da metade das faces de uma cena e então é

utilizado outro algoritmo de superfïcies ocultas para remover o restante das faces ocultas.

2.4 - Algoritmo z-Buffer

Um dos algoritmos mais simples que opera no espaço de imagem é o z-buffer. O z-

buffer é uma extensão simples da idéia de frame buffer.lJm frame buffer é uma matriz usada

para armazenar os atributos (intensidade ou cor) de cada pixel em uma cena. De modo

semelhante, o z-buffer é uma matriz usada para annazenar a coordenada z, ou nível, de cada

pixel em uma cena (o nível dá a distância entre o ponto na cena e o observador). Na execução

do algoritmo, o nível (valor z) de um novo pixel a ser escrito no frame buffer é comparado

com o nível do pixel já armazenado no z-bufer. Se a comparação indica que o novo pixel

possui um nível superior ao armazenado no z-bufer, ele é visível e então o novo pixel deve

ser escrito no vídeo e o z-bufer é atualizado com o novo valor de z. Caso contrário, ele não

é visível e nada é feito. Conceitualmente, o algoritmo consiste de uma pesquisa sobre x, y para

z (obseruador)

I
x
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encontrar o maior valor de z (x, y) na cena.

A grande vantagem deste algoritmo é a sua simplicidade. Com o espaço de imagem

de tamanho fîxo, o crescimento do esforço computacional com a complexidade da cena é

normalmente linear. Como os elementos da cena podem ser impressos em qualquer ordem,

eles não precisam ser ordenados em níveis. Portanto o tempo computacional associado a uma

ordenação é eliminado. Outra vantagem deste algoritmo é que não precisa trabalhar com

objetos que sejam defïnidos em termos de polígonos.

A grande desvantagem do algoritmo é o grande espaço de memória exigido para

armazenar o z'buffer. Em muitos casos não há memória suficiente para armazenâ-lo, sendo

necessário dividir o espaço de imagem em várias partes e executar o algoritmo para cada parte

de forma independente, introduzindo assim alguma ineficiência no processo. Outra

desvantagem é a dificuldade e alto custo para implementar antialiasing e transparência. Como

o algoritmo mostra pixels em ordem arbitrária, a informação necessária para as técnicas de

antialiasing por pre-fïltragem não está facilmente disponível (para maiores esclarecimentos

veja [Rog85]). Quanto ao efeito de transparênci4 os pixels podem ser escritos noframe buffer

em uma ordem arbitrária, tornando dificil identificar quais são as superficies parcialmente

visíveis em um ponto [RogS5].

2.5 - Algoritmos Lista de Prioridades

Algoritmos do tipo lista de prioridades procuram traçar os elementos da cena em uma

ordem tal que os elementos ocultos sejam traçados antes dos que os sobrepõe. Para isto, é

necessário criar uma lista de prioridades ordenando todos os elementos da cena segundo uma

ordem baseada na distância do objeto ao observador, começando com os elementos mais

distantes do observador. Na lista final não existem dois elementos se sobrepondo. Assim, o

problema de superficies ocultas é trivialmente resolvido.

A maior dificuldade deste algoritmo é obter uma lista de prioridades sem elementos

sobrepondo-se. Para uma cena simples, como na figura 2.3a, umalista de prioridades defînitiva

é obtida de forma direta. Por exemplo, os polígonos podem ser ordenados pelos seus valores

de z mínimos ou máximos. Porém, para a cena mostrada na figura 2.3b uma lista de

prioridades definitiva não pode ser obtida simplesmente ordenando em z.

Uma outra dificuldade é ilustrada pela figura 2.4. Nesta, os polígonos fazem um ciclo
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de sobreposição, ou seja, P está em frente

de Q que está em frente de P. Neste caso

uma lista de prioridades não pode ser

estabelecida imediatamente. A solução é

dividir um dos polígonos do ciclo até que

seja possível obter uma lista de prioridades

definitiva. Isto é mostrado pela linha que

corta o elemento P da figura 2.4.

Newell, Newell, e Sancha

desenvolveram uma técnica especial de ordenação para

resolver os conflitos de prioridade na lista de

prioridades. Esta técnica é descrita em detalhes em

[Rog8s].

O algoritmo BSP-tree (binary space

partitioning) discutido em [Fol90], é um tipo de

algoritmo de lista de prioridades que é muito efîciente

para encontrar as superficies ocultas em uma cena

estática composta por polígonos 3D quando o ponto de

observação varia constantemente. o algoritmo realiza tr'igura 2'4 - Polígonos sobrepostos

um passo de preprocessamento inicial e depois um segundo passo de complexidade linear para

exibir a cena. Sempre que uma nova posição do observador é fornecid4 e a cena permanece

estática, só é necessário executar o segundo passo.

2.6 - Algoritmo de Warnock

O algoritmo de Warnock trabalha no espaço de imagem e sua idéia basica parte do

princípio de que pouco tempo ou esforço computacional devem ser consumidos em áreas da

cena que contém poucas informações. A maior parte do tempo ou esforço do algoritmo é gasto

em áreas com alto detalhamento de informações. O algoritmo de \üarnock e seus derivados

tiram vantagem do fato de que grandes áreas da cena são similares. Esta característica é

conhecida como coerência de área, isto é, áreas adjacentes (pixels) em ambas as direções x

e y costumam ser similares.

Figura 2.3 - Prioridade de polígonos

---- n

a b

zz

o

xx

o

b
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Figura 2.5 - Subdivisão no algoritmo de Wamock

O algoritmo de Wamock considera uma janela na cena e procura determinar se a

janela é simples o bastante para ser exibida, ou seja, se está vaaa ou se contém apenas um

elemento. Se for, a janela inteira é preenchida com os atributos do fundo ou do elemento em

questão. Caso contrário, a janela é subdividida em sub-janelas e nestas é efetuado um processo

semelhante ao da janela inicial, de forma que sub-janelas podem ser subdivididas. A
subdivisão termina quando o conteúdo da janela for simples o bastante para que ela seja

exibida ou quando o tamanho da janela está no limite da resolução. No último caso, a

informação da janela é avaliada e o resultado é colocado em uma simples intensidade ou cor

de um único pixel correspondente à janela.

Antialiasing pode ser incorporado continuando o processo de subdivisão para além

da resolução e calculando a média dos atributos dos subpixels para determinar os atributos do

pixel na tela [Rog85].

Implementações específicas do algoritmo de Warnock variam nos métodos de

subdivisão das janelas e nos detalhes do critério usado para decidir quais conteúdos são
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simples o bastante para serem exibidos diretamente. No algoritmo original de Warnock, cada

janela é subdividida em quatro sub-janelas de mesmo tamanho. Uma variação comum permite

a subdivisão da janela nas extremidades dos polígonos, o que requer menos subdivisões.

A fïgura 2.5 ilustra o processo de implementação mais simples do algoritmo. A figura

2.5a mostra a cena original, e a 2.5b a cena com as linhas ocultas removidas. As fîguras 2.5c

e 2.5d ilustram como as janelas que são mais complexas para serem mostradas são

subdivididas em quatro janelas iguais até que a resolução do monitor seja alcançada. As
janelas 7, 2, 3,4 e 5 não precisam ser subdivididas, porque não contém nenhum elemento.

2.7 - Algoritmo Scønline (Linha de Varredura)

Os algoritmos z-buffer e lista de prioridades processam os elementos da cena em

ordem arbitrária e estes são exibidos na mesma ordem. Já o algoritmo scanline processa a

cena na ordem da vanedura do vídeo. O algoritmo scanline opera no espaço de imagem.

Frgur¡ 2.6 - Plano de varredura

O algoritmo scanline não é suficiente, por si só, para resolver o problema de

Iinhas/superfícies ocultas, ele apenas reduzo problema de três para duas dimensões. Um plano

de vanedura é defînido pela posição do observador e uma linha de varredura. A interseção

entre o plano de varredura e 
^ 

cena tridimensional define uma janela bidimensional, como

3f

a b

z
z x

Vtd€o

x

v

de var¡edura
Phno

de vanedura
Plano
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mostrado na figura 2.6, e nesta janela será resolvido o problema. O problema de superfície

escondida é então reduzido a decidir qual segmento de linha é vísível em cada ponto na linha

de varredura. Este novo problema pode ser resolvido por outros algoritmos que serão

discutidos nas próximas seções. Uma revisão bem abrangente sobre diferentes formas do

algoritmos scanline é apresentado em [Pre92b].

Este algoritmo consiste basicamente em encontrar a interse$o entre o plano de

varredura e a cena tridimensional a cada linha de vanedura. O seu funcionamento é uma

extensão do algoritmo de conversão matricial de polígonos [Fol90]. A diferença é que não é

executado sobre um único polígono, mas sobre um conjunto de polígonos.

2.7.1 - Algoritmo Scanline z-buller

No algoritmo scanlíne z-buffer a janela de visualização é apenas uma linha de

varredura, que possui um número de pixels correspondente à largura da janela. O z-buffer

necessita apenas de uma matriz unidimensional cuja dimensão é determinada pelo

comprimento da resolução horizontal da janela.

Conceitualmente o algoritmo é muito simples. Para cada linha de varredura, o frame

buffer ê inicializado com a cor de fundo e o z-bffir com o valor mínimo de z. A interseção

do plano de varredura com a cena é encontrada. Para cada pixel dos segmentos de linha

resultantes, seu nível (valor de z) é comparado com o nível armazenado na posição

correspondente no z-buffer. Se o nível do pixel é maior que no z-buffer o pixel é visível e o

z-buffer é, atualizado. Se não, nada é feito.

Técnicas de antinlínsing podem ser utilizadas com este algoritmo. l.{a pr6'tica,

examinar cada polígono para cada linha de varredura é ineficiente. Uma variação chamada

"listas de arestas ordenadas" pode ser adotada para melhorar a eficiência [Rog85].

2.7.2 - Algoritmo Spanníng Scanline

O algoritmo scanline z-bffir calcula o nível do polígono em todos os pixels na linha

de varredura. O número de níveis calculados pode ser reduzido introduzindo-se o conceito de

spans (blocos de pixels). Os spazs são obtidos dividindo a linha de varredura nas extremidades

e cruzamentos dos segmentos. As partes obtidas são chamadas spans, como ilustrado na figura
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2.7. A solução do problema remoção de

superfícies ocultas é reduzida à seleção do

segmento visível em cada span. Apenas

três tipos de spans são possíveis:

1) O span ê vazio (span 1). Neste

caso, a cor de fundo é exibida.

2) O span contém apenas um

segmento (spans 2 e 5). Assim, os

atributos do segmento são exibidos nesse

span. Ftgura 2.7 -Exemplo de spaas

3) O span contém mais de um

segmento (spans 3 e 4). O nível de cada segmento îo span é calculado. O segmento com o

maior valot z é o segmento visível e os seus atributos são exibidos no spør¿.

2.73 - Uma Implementação

Uma implementação do algoritmo scanline utilizando a técnica spanning scanline

[Fol90] é descrita nesta seção. O algoritmo básico é uma extensão do algoritmo de conversão

matricial de polígonos. A diferença principal é que não é executado sobre um único polígono,

mas sobre um conjunto de polígonos.

Nesta implementação são utilizadas várias formas de coerência para otimizar o

algoritmo, como por exemplo coerência de linhas de varredura e coerência de arest¿s. Também

é evitado o uso de variáveis em ponto flutuante, sendo utilizados nas princípais operações

apenas números inteiros.

O algoritmo utiliza as seguintes estruturas de dados:

' Tabela de Arestas - contém todas as arestas não horizontais de todos os polígonos

projetados no plano de visão. As arestas são ordenadas em cestos (buclcets) com base na

menor coordenada y das arestas. Para cada aresta são armazenados: a coordenada x

correspondente à menor coordenada y da aresta, a coordenada y máxima, o incremento de x

e um identificador do polígono que contém a aresta.

'Tabela de Arestas Ativas - contém as arestas da Tabela de Arestas interceptadas

pela linha de varredura y atual. Esta é atualizada a cada mudança de linha de varredura e

z
532I

x

4

span
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sempre se mantém ordenada pela coordenada x da interseção da aresta com a linha de

varredura.

' Tabela de Polígonos - contém informações de cada polþno (face). Para c¿da

polígono são armazenados os coeficientes da equação do plano, informação de cor e

intensidade e um flag booleano "in-out" inicializado como "falso" e utilizado durante o

processamento da linha de vanedura.

Apresentamos a seguir um resumo do algoritmo:

1. Cria a Tabela de Polígonos e a Tabela de Arestas.

2.lnicializa a Tabela de Arestas Ativas como vtzia.

3. Para cada linha de varredura y:

3.L Transfere as arestas do cesto y na Tabela de Arestas para a Tabela de Arestas

Ativas, reordenando-a em x.

3.2 Traça os pixels da linha de varredura conforme o critério definido na técnica

spanning scanline, A Tabela de Arestas Ativas determina os spans e a

Tabela de Polþnos contém os atributos que serão exibidos e outras

informaSes que determinam qual o segmenûo visível em cada span.

3.3 Retira da Tabela de Arestas Ativas as arestas que não pertencem à próxima linha

de varredura.

3.4 Atualiza os valores x das arestas da Tabela de Arestas Ativas para a nova linha

de varredura.

2.8 - Algoritmo de Ray Trøcíng

Todos os algoritmos de remoção de superfícies escondidas discutidos anterìormente

exploram alguma caraterística para aumentar a eficiência do processo de determinar parte

visível da cena. Por outro lado, o ray tracíng é uma técnica de força bruta, que encontra a

superfície visível para cada pixel de forma independente. A idéia básica da técnica é que um

observador visualiza um objeto da cena através da luz emitida por uma fonte, a qual atinge

o objeto e a seguir, de alguma forma, alcança o observador. A luz pode alcançar o observador

pela sua reflexão pelas superfícies dos objetos que compõem a cena ou pela refração ou
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transmissão através destas superfícies. Se todos os raios de luz que saem da fonte são traçados,

muito poucos irão alcançar de fato o observador. Conseqüentemente, o processo seria

computacionalmente ineficiente. Para melhorar a eficiência, pode-se traçar os raios na direção

oposta, isto é, do observador para o objeto, como mostra a figura 2.8. Quando o méûodo é

utilizado apenas como uma técnica para remoção de superfícies ocultas, o raio termina ao

interceptar a superfície de um objeto opaco.

O Ray tracing também pode ser utilizado juntamente com modelos de íluminação

global (ver seção 3.10). Neste algoritmo podem ser incorporadas caraterísticas de reflexão de

um objeto em outro, sombras, transparência, refração e textura. As imagens também podem

sofrer um processo de antialiasing.

Para implementar o algoritmo, é

necessário definir o centro de projeção e o

plano de imagem, que representa a grade

do dispositivo de exibi$o matricial onde

será projetada a cena. A figura 2.8 ilustra

o algoritmo mais simples de ray tracing.

Uma transformação de projeção não

precisa ser aplicada. Assume-se que o

observador está no infinito, no eixo z

positivo. Portanto, todo raio de luz é,

paralelo ao eixo z. cada raio parte do Ftgura 2'E - Ray Tracing simples

observador e passa através do centro de um pixel no plano de imagem. O caminho de cada

raio é traçado para determinar quais objetos da cena são interceptados pelo raio. A princípio,

todo objeto da cena deve ser examinado para todo raio, e todas as possíveis interseções entre

o raio e objetos na cena são determinadas. Isto pode resultar em muitas interseções para

muitos objetos. A interseção que possuir o maior valor de z representa a superfície visível para

aquele pixel. Os atributos daquele objeto são usados para determinar as caraterísticas do pixel.

Quando o observador não está no infinito, o algoritmo é apenas um pouco mais

complexo. Neste caso, o observador é localizado no eixo z positivo. O plano de imagem é

perpendicular ao eixo z e os raios não são paralelos. *

Observador

ra'ro

oÞto

Planode
lmagem
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2.9 - Outros Algoritmos de Superficies Ocultas

Quando a cena é definída não por polígonos aleatórios, mas por uma função

matemática na forma !=l@,y), um algoritmo de remoção de linhas ocultas que trabalha no

espaço de imagem chamado Floatíng HorízonlRogS5] ou Função de duas variáveis [Fol90]
é simples, úpído e muito utilizado. No seu funcionamento, primeiro as linhas são ordenadas

em ordem do valor z (proxímidade ao observador), e a seguir exibidas na ordem crescente de

z. Para identificar as partes ocultas das linhas é utilizado um vetor unidimensional contendo

o intervalo (Ymim, Ymax) em cada coluna de pixels onde as próximas linhas serão invisíveis.

Uma variação deste algoritmo denominada FPA (Floating Perimeter Atgorithm) pode ser

encontrada em [Wan90].

Quando uma representação Octree [Fol90] é, utilizada para definir a cena, a remoção

de superfícies ocultas é efetuada pela projeção dos nós da octree na ordem de trás-para-frente.

Este algoritmo utiliza algumas das propriedades da representaçáo octre¿ que o torna simples

e rápido. Em [Hea86] é fornecida uma implementação deste algoritmo em c.

2.10 - Comparação dos Algoritmos

A eficácia de cada algoritmo de remoção de superfícies ocultas depende das

características da aplicação em particular. Porém de um modo geral podemos chegar às

seguintes conclusões:

Algoritmos do tipo Lista de Prioridades são eficientes para cenas com poucos

polígonos porque testes simples de sobreposição são suficientes para criar a lista. Com um

maior número de polígonos, testes mais complexos e subdivisões de polígonos são necessários

com maior freqüência.

O algoritmo z-bulÍer tem um desempenho aproximadamente constante para qualquer

quantidade de polígonos, porque geralmente quando o número de polígonos cresce, o número

de pixels por polígono decresce. Assim, o z-buffer possui desempenho relativo baixo para

cenas com poucas faces e um bom desempenho para cenas com muitas faces. Por outro lado,

exige muita memória para a sua execução.

Os testes individuais e os cálculos envolvidos no algoritmo de \{arnock são

complexos, o que o torna relativamente mais lento que os outros métodos.
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O algoritmo scanlíne possui um desempenho médio tanto para cenas simples quanto

para cenas complexas. Permite trabalhar com uma resolução bem alta porque na estrutura de

dados é necessário representar apenas a linha que está sendo processada.

O tuy tracíng não tem a eficiência como ponto forte, porém é o que permite a

incorporação de efeitos especiais de iluminação de forma mais natural e fácil.

Quando o funcionamento interativo é necessário, o z-buffer implementado em

hardware é popular. O algoritmo BSP-tree pode gerar novas visões de um ambiente estático

rapidamente, mas requer processamento adicíonal quando oconem mudanças na cena.

Em geral, a comparação entre os algoritmos é difícil pois nem todos processam a

mesma informação com o mesmo detalhamento. Por exemplo, um método de tonalizaçáo

(shading) pode exigir mais tempo em um algoritmo que em outro.

Um fator que também deve ser levado em conta é o tempo gasto na implementação

e a facilidade com que o algoritmo pode ser modificado e ampliado. Segundo Watt [Wat89],
os algoritmos mais populares são os baseados em scanline e z-buffer (este autor não considera

o ray tracing como algoritmo de remoção de superfícies ocultas). Outros algoritmos são

utilizados para aplicações específicas.

O problema de remoção de superfícies ocultas obteve uma base teórÍca com a

publicação do trabalho de Sutherland et al. [Sut7a] que fornece um estudo comparativo de

vários algoritmos. Neste trabalho os algoritmos são classificados segundo o seu modo de

operação (espaço dos objetos, espaço de imagem e lista de prioridades) e os diferentes usos

de coerência. Coerência é o termo utilizado para descrever que algumas unidades geométricas

são homogêneas. Esse conceito é a base de eficiência de alguns algoritmos. Também é

focalizado que o coração do problema de remoção de superfícies ocultas é a ordenação e que

cada algoritmo possui uma forma para fazê-lo.

Uma comparação mais simplificada e atualizada pode ser vista em [Fol90] na página

716, onde é encontrada uma tabela do desempenho estimado dos algoritmosz depth sorú (lista

de prioridades), z-buffer, scanline e Warnock Este desempenho é avaliado em 3 níveis de

complexidade da cena, que possuem 100, 2500 e 60000 faces poligonais, respectivamente.

Esta tabela é transcrita a seguir:
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30764tlWarnock

1002t5scanline

545454z-buffer

507107lista de príoridades

60.0002.500100

Número de faces poligonais na cena

Algoritmo

T¡bela relativo estimado para remo$o de superfícies

2.ll - Considerações Finais

Neste capítulo foram discutidas as principais classes de algoritmos de remoção de

linhas e superfícíes ocultas, e foi feita uma breve comparação entre alguns deles. O próximo

capítulo discute os principais modelos e efeitos de iluminação que podem ser empregados na

geração de imagens "realísticas".
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CAPÍTULO 3

3 - TLUMTNAÇÃo

3.1 - Considerações Iniciais

Modelos de iluminação são utilizados para produzir imagens com aparência realística.

Conseguir realismo numa imagem frnal é um problema muito complexo e de tempo

computacional elevado, o que leva pesquisadores a intensos estudos em novas técnicas de

iluminagão, modelamento e animação. Essas pesquisas tiveram início nos anos 70, quando a

nova tecnologia de varredura sobrepujou os dispositivos vetoriais. A tecnologia de varredura,

que divide a tela em pixels, permite que regiões da tela possam ser preenchidas com cores das

mais variadas intensidades e tons.

Este capítulo visa mostrar o estado da arte destas pesquisas, apresentando várias

técnicas e passos para iluminar uma cena. Na Seção 3.2 são apresentadas equações que

calculam a intensidade de luz em pontos específicos. Nas Seções 3.3,3.4 e 3.5 são

apresentadas as técnicas de tonalização, conhecidas como shading, que determinam a

distribuição da intensidade de luz nos objetos que compõem uma cena. Nas Seções 3.6 a3.9

são descritas técnicas para gerar efeitos especiais nas cenas. Nas Seções 3.10 e 3.ll são

apresentados dois modelos de iluminação global.

3.2 - Equações de Intensidade de Luz

Nesta seção é apresentada uma visão geral do fenômeno fisico da propagação da

energia luminosa e de sua interação com a superfície de um objeto. Estes fenômenos e suas

equações são descritos em detalhes em [Rog85] e [Wat89]. Devido à complexidade e alto
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custo computacional dos modelos reais de iluminação, o modelo fïsico apresentado é uma

aproximação simplifïcadapara o fenômeno real que conserva um bom grau de realismo nas

imagens geradas a partir de sua aplicagão.

Quando uma energia luminosa incide sobre a superficie de um objeto, ela pode ser

absorvida, refletida ou transmitida. Uma parte da energia luminosa incidente na superfÍcie é

absorvida e convertida em calor. A parte restante é refletida ou transmitida, sendo que a

reflexão ou transmissão da luz é que torna um objeto visível. Se toda a luz incidente é

absorvida, o objeto é invisível e é chamado de corpo negro.

A característica da luz refletida pela superfïcie de um objeto depende da composição,

direção e geometria da fonte de luz, da orientagão da superfície e das propriedades da

superficie do objeto. A luz refletida por um objeto é também caractenzada por ser refletida

difusamente ou especularmente, dependendo das propriedades da superfïcie.

A reflexão especular é o resultado de uma reflexão perfeita, cujo efeito é análogo a

uma bola elástica pulando sobre uma superficie lisa. O ângulo segundo o qual a bola deixa

a superficie é determinado pelo ângulo segundo o qual a bola a atinge (ângulo de incidência).

A reflexão difusa é como uma bola elástica pulando sobre uma superficie completamente

rugosa, onde não se pode determinar a priori a direção que a bola irá tomar. Ao contrário da

reflexão especular, a luz refletida difusamente é emitida pela superficie com igual intensidade

em todas as direções, sendo de menor intensidade que a luz incidente.

Segundo Thalmann & Thalmann [Tha87], há dois tipos extremos de superfïcies que

se distinguem quando se considera esse fenômeno:

- Refletoras ldealmente Especulares: aquelas que atuam como perfeitos espelhos

(Ex: metais polidos, água parada).

- Refletoras Idealmente Difusas: aquelas que são opacas ou foscas (Ex: cortiga ou

gesso);

Mas pode-se dizer que grande parte dos objetos possui superficies com características

intermediárias entre estes dois extremos.

A seguir, é apresentado o desenvolvimento de um modelo de iluminação simples

[Rog85], que considera inicialmente a reflexão de luz direta por uma superficie idealmente

difusa.
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A lei dos cosenos de Lambert

governa a reflexão de uma luz

proveniente da fonte de luz por uma

superficie idealmente difusa. Esta lei

determina que a intensidade da luz

refl etida por uma superficie idealmente

difusa é proporcional ao coseno do

ângulo entre a direção da luz incidente

eanormalàsuperfície.
Especificamente,

Figura 3.1 - Reflexão difrrsa

.r=frKocos0 o<osf

onde 1 é a intensidade da luz refletida, I, é a intensidade da luz emitida pela fonte, Ç
(09<è1\ é a constante de difusão da superfîcie e 0 é o ângulo entre a direção da luz incidente

L e anormal à superfïcie N (figura 3.1). O coeficiente Kovaria de material para material e

também depende do comprimento de onda da luz incidente. Entretanto, para modelos de

iluminação simples, pode ser assumido como sendo constante.

Como esse modelo ¿Nsume que apenas a fonte de luz é emissora de energia luminosa,

os objetos que não recebem luz diretamente da fonte aparecem escuros ou pretos. Entretanto,

em uma cena real cada objeto também recebe luz refletida indiretamente pelos outros objetos

da cen4 o que caracteriza uma fonte de luz distribuída. A fïm de simplifïcar os cá,lculos

associados a essa iluminação indireta, considera-se uma componente de luz constante vinda

do meio ambiente. Esta luz ambiente pode ser acrescentada à equação de Lambert como um

termo constante de difusão que caracteriza o componente de luz ambiente. O modelo de

iluminação será então:

I=IuK"+lr6ocos@ os0<3
2

onde { é a intensidade da luz ambiente incidente e Ko @g<">D é a constante de reflexão

difusa da luz ambiente.

Se o modelo de iluminação descrito acima for usado para determinar a intensidade

de luz refletida por dois objetos iluminados pela mesma fonte de luz, mas a distâncias

L

L - luz incllente

if F- normatà
superffcie
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diferentes dessa fonte, o resultado seria a mesma intensidade de luz refletida para ambos os

objetos. Entretanto, é conhecido que a intensidade de luz decresce de forma inversamente

proporcional ao quadrado da distância do objeto em relação a fonte. Porém, quando o

observador está próximo ao objeto, o quadrado da distância cresce rapidamente. Este resultado,

quando utilizado com objetos próximos ao observador, produz grandes variagões não realistas

na intensidade de luz. Experiências mostraram que resultados mais próximos do efeito real

podem ser obtidos usando uma lei de atenuação linear. O modelo de iluminação torna-se

então:

I=IÃo */y'(tosO 0<0
d+K

onde K é uma constante arbitrária e d é a distância do objeto ao observador.

Quando o observador é considerado no infinito, a distâ¡rcia d ê determinada pela

posição do objeto mais próximo do observador, que é constantemente iluminado com maior

intensidade. Se a superficie é colorida, o modelo de iluminação é aplicado individualmente

para as três cores primárias (azul, verde e vermelho).

A seguir, o modelo acima será estendido de forma a incluir a emissão de luz refletida

especularmente pelos objetos.

Figura 3.2 - Reflexão especular

lt
2

L

N

s
00 Y

R

L - luz incindente
'îÛ- 

normal à superffcie

ñ- raio reflet¡do

5- tntra de visäo
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A equação que governa aluz refletida especularmente é a equação de Fresnel, que

afirma que a reflexão especular da luz é direcional. Para uma superfície idealmente especular,

o ângulo de reflexão será igual ao ângulo de incidência e toda energia refletida será na direção

do raio refletido (R). Isto implica que o vetor de visão S (fïgura 3.2), ê, coincidente com o

vetor de reflexão R; isto é, o ângulo cr é zero. Porém, para superfícies em geral a luz é

refletida em todas as direções de um modo não uniforme e aleatório, com intensidade

dependendo do ângulo do raio incidente. Este tipo de reflexão não uniforme é ømbém

chamada de reflexão não coerente [Gom90]. Para superffcies polidas (próxÍmas às idealmente

especulares), a distribuição espacial dos raios de luz refletidos especularmente é limitada ou

focalizada, criando o efeito conhecido como highlight, enquanto que para superfícies rugosas

a luz refletida é espalhada.

O modelo empírico deBui-TuongPhong [Pho75] é frequentemente usado em modelos

simples de iluminação. Especificamente,

Io=IrW(í,I)codc

onde W(i,L) é a curva de reflexão que d.á a razÁo entre a luz refletida especularmente e a htz

incidente em função do ângulo de incidência i e do comprimento de onda ),., e n é a

aproximação da distribuição espacíal da luz refletida especularmente. Valores grandes de n

caracterizam distribuições espaciais de metais e outras superfícies especulares. Valores

pequenos de n caracterizam superfícies não metálicas e opacas.

A reflexão especular é direcional, isto é, ela depende do ângulo com que a luz

incidente atinge a superfície. Para alguns materiais não metrálícos a reflexão pode ser pequena,

em torno de 4Vo, enquanto que para materiais metálicos pode exceder 8o7o.

Combinando os resultados obtidos anteriormente, tem-se um modelo de iluminação

dado pela equação:

I4F..d.LK(Kpos0+Kncosf a)

onde.tÇ é uma constante freqüentemente utilizada para representar W(bL) [Rog85].

Se múltiplas fontes de luz estiverem presentes, os efeitos são linearmente adicionados

e o modelo de iluminação torna-se
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m
Iafo+l

j=l*n*or+Kncodcr)

onde rn é o número de fontes de luz.

Recalculando a fórmula utilizando o produto escalar de dois vetores, pode-se escrever:

c,æ0 =-
l¡vll¿l
N.L =/t¿

onde .iÛ " i sao as unidades vetoriais da normal à superffcíe e da direção da fonte de luz,

respectivamente.

Similarmente,

onde lQ " ß tao unidades vetoriais para a luz refletida e a direção da linha de visão. Então,

o modelo de iluminação para uma única fonte de luz é dado por:

.*n=ffi+.s

14F,.**xfflf .D¡+408..9t1

Em computação grá'fica este modelo é freqüentemente chamado de função de

iluminação. Ele é usado para determinar a intensidade ou luz em cada ponto do objeto, ou em

cada pixel da cena. A função de iluminaçao é aplicada individualmente a cada uma das três

cores primárias em uma imagem colorida.

A seguir, nas seções 3.2,3.3 e 3.4, são apresentadas algumas técnicas de tonalização

(shading) comumente utilizadas em computa$o gráfîca.
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33 - Tonalização Constante (Flat Shading)

Os primeiros modelos de implementação de uma equação de iluminação surgiram na

Universidade de Utah no final da década de 60 [Gom90]. O modelo utilizado por Bouknight

[Bou70] considera apenas os termos da iluminação ambiente e da reflexão difusa, com uma

única fonte de luz posicionada no infinito e na direção de visão do observador, de modo a

evitar o surgimento de sombras [Gom90].

O algoritmo de Bouknight é um dos mais simples e mais eficientes, porém, não leva

em consideração o fato de que, em geral, a representa$o poliedral de um modelo representa

uma aproximação linear por partes do modelo real. Ele considera que a representação

poligonal é o modelo real em estudo. Desse modo cada polígono representa uma parte do

modelo onde o vetor normal é constante, e portanto a intensidade de luz calculada usando a

equação local de iluminação também é constante no polígono. Por esta razÁo, a tonalização

por Bouknigth tambêm é conhecida como tonalização constante ou Flat Shading, devido à

aparência facetada na imagem resultante, como mostrado na figura 6.2 do capítulo 6.

3.4 - Tonalização por Gouraud

O algoritmo de Bouknight é aplicado a uma superfície poligonal usando uma normal

constante calculada para cada face do polígono, e o resultado é uma figura onde aparecem

claramente as bordas destes polígonos. A técnica desenvolvida por Gouraud [Gou71] permite

a obten$o de uma aparência mais suave. Ou seja, esta técnica é utiliz*lda em superfícies que

representam uma aproximação linear da superfícíe realmente desejada, como ilustrado na

figura 6.3 do capítulo 6.

Quando se usa um algoritmo de linha de varredura para reproduzir um objeto, a

intensidade de luz em cada pixel na linha de varredura deve ser determinada. A técnica de

Gouraud primeiro determina a intensidade em cada vértice dos polígonos que defínem as faces

do objeto. Entretanto, uma linha de varredura não passa necessariamente através dos vértices,

sendo necessário uma interpolação bilinear entre os valores dos vértices para determinar a

intensidade de cada pixel.
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Considerando a figura 3.3, para

determinar a intensidade de luz no ponto P

é feita uma interpolação linear das

intensidades nos vértices A e B do

polígono para se obter a intensidade de Q,

onde p é a interseção da face do polígono

com a linha de varredura. Entäo, Fr$r¡ 33 - Modelo de Interpola$o de Gouraud

IO=ttI^+(l-u)Ia OsusL

onde u = AQIAB. De modo semelhante, as intensidades nos vértices I e C do polígono são

linearmente interpoladas para obter a intensidade em rR, isto é:

I*=wlr+(l-w)Ic 0<w<1

onde w = BRIBC. Finalmente, a intensidade no ponto P sobre a linha de varredura é obtida

pela interpolação linear entre Q e.R ao longo da linha, entiio,

Ir=tlo+(l-t)I* 0<¿<1

onde / = QPIQR.

Para melhorar o desempenho, a intensidade ao longo da linha de varredura pode ser

calculada incrementalmente através da fórmula:

I rr= I r r+ 
(I q- I 

")(t 
r- t r) 4 r r+ 

A, I A, t

onde P, e P, representam dois pixels consecutivos sobre a linha de varredura.

Com esta té,cnica, uma imagem bem melhor é obtida. Todavia ainda existe um efeito

de bordas quadradas principalmente em arestas de silhueta, ou seja, que definem as "bordas',

do objeto. Isto se deve ao fato de que a regra de interpolação do modelo produz apenas

continuidade de valores de intensidade através das bordas do polígono, mas não continuidade

de variação na intensidade. Devido à forma simplificada do cálculo de iluminação, a forma

dos brilhos concentrados (highlighf) resultantes da reflexão especular é fortemente influenciada

pelos polígonos usados para representar a superfície ou objeto, de forma que esta técnica

apresenta melhores resultados se a reflexão especular for ignorada [Rog85].

fnhadevanedun
Pbnod.
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3.4 - Tonalização por Phong

Segundo Phong [Pho75], se o objetivo da iluminação em uma imagem sintetizada por

computador é simular o objeto físico real, então o modelo de ilumina$o deveria de algum

modo imitar as situações físicas reais. No modelo de Gouraud, apesar de ser obtida uma

iluminação melhor que no modelo de Bouknigth, ainda são ignoradas a posição do observador

em relação ao objeto e as propriedades especulares do mesmo.

O primeiro passo para levar em conta a posição do observador é determinar a normal

à superfície em cada ponto a ser iluminado. Com isso, a informação sobre a direção em que

os raios são refletidos pode ser calculada e modela-se também as propriedades especulares do

objeto.

Embora computacionalmente mais caro, o algoritmo de iluminação de Phong resolve

muitos dos problemas do algoritmo de Gouraud. Enquanto o de Gouraud interpola valores de

intensidade ao longo de uma linha de varredura, o de Phong interpola o vetor normal ao longo

dessa mesma linha. O modelo de ilumina$o é então aplicado a cada pixel da linha de

varredura, usando a normal interpolada para determinar a intensídade de luz. Esta técnica dá

uma aproximação local melhor para a curvatura da superfície e permite assim uma melhor

reprodução visual da mesma. Em particular, brilhos concentrados resultantes da reflexão

especular (highlights) aparecem mais reais (ver figura 6.4 no capítulo 6).

O algoritmo de Phong aproxima primeiro a curvatura da superfície nos vértices

poligonais através da aproximação da normal em cada vértice. Uma interpolação bilinear é

então usada para determinar a normal em cada pixel. Observando a fígura 3.3, temos que a

normal em P é determinada por interpolações lineares en1.re A e B para obter a normal em Q,

entre B e C paraobter a normal em R e finalmente entre Q e R para obter a normal em P.

Especificamente:

No=rfl^+(l-u)N,

.iV*=dV"+(1-wIV"

/V"=tr/Vo+(1-t)&

0sust

0<wsl

0<r<1
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onde u = AQIAB, w = BRIBC e t - ØP|QR. A normal em cada pixel ao longo da linha de

varredura pode ser determinada incrementalmente, da seguinte forma:

/Vp, nV' +(/Va -JV'Xú2 rl) --¡y" + A/VA ü

sendo P, e P, indicadores de 2 pixels sucessivos ao longo da linha.

Embora o algoritmo de Phong reduza os problemas associados ao algoritmo de

Gouraud é ainda um esquema de interpolação linear, e conseqüentemente as descontinuidades

na primeira derivação da intensidade ainda causam efeitos visuais desagrad.áveis. Em geral

esses efeitos são menores que os causados pela técnica de Gouraud.

Ambas as técnicas reproduzem incorretamente polígonos côncavos e criam

difÏculdades adicionais quando usadas em seqüências de animação. A iluminação varia

significamente de uma cena para outra. Este efeito é resultado do cálculo de iluminação ser

efetuado no espaço da imagem e do fato de que a regra de íluminação não é invariante com

respeito à rotação, isto é, se a orientação do objeto muda de uma cena para outra, a

iluminação também muda.

Em [Pre92a], e também na seção 6.3 são fornecidas avaliações de desempenho das

três técnicas de tonalização, incluindo ou não alguns efeitos especiais. Estas avaliações

comprovam que a tonalização por Phong exige maior esforço computacional que a tonalização

por Gouraud que por sua vez exige mais que a tonalizaçáo constante.

3.6 - Fontes de Luz

Segundo [Gom90], uma fonte de luz é simplesmente mais um objeto na especificação

da cena. O que a distingue de outros objetos é o fato de emitir luz diretamente.

Na especificação de uma fonte de luz deve-se defînir as seguintes grandezas:

. Geometria - formato físico da fonte;

' Intensidade - função que associa a cada ponto do espaço a intensidade luminosa

da fonte de luz nesse ponto;

'Distribuiçáo espectral - contribuição da fonte em cada comprimento de onda (cor)

do espectro visível.
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Quanto ao aspecto geométrico pode-se classificar as fontes de luz em 3 tipos

[GomeO]:
. Fontes direcionais - a fonte de luz é considerada no infînito, e pode ser

determinada por um vetor uniuírio que define a sua dire$o. Em geral são utilizadas para

aproximar fontes de luz puntuais em uma distância infinita, como por exemplo o sol.

. Fontes puntuais - são definidas por um vetor posição (x,y,z) no espaço de cena, e

um vetor unitário que define a sua direção. Esta têm dimensões desprezíveis se comparadas

à dimensão dos objetos da cena.

. Fontes de área - possuem uma superfície não puntual emissiva, e um sistema de

coordenadas local associado que é utilizado para especificar a sua posição no espaço e a

direção de iluminação.

As técnicas de iluminação discutidas anteriormente consideram a iluminação

resultante de luz emitida por fontes direcionais apenas, além de eventualmente ser utilizado

um termo constante que aproxima a luz ambiente. Porém a utilização de fontes puntuais

também é simples, pois basta calcular o vetor da fonte puntual ao ponto a ser iluminado,

utilizando este vetor, o cálculo é semelhante ao da fonte direcional.

Informações mais completas sobre fontes de luz e suas características podem ser

encontradas em [Ver84].

3.7 - Sombras

A sombra é a ausência de energia luminosa em determinadas regiões da cena, e

ocorre quando raios de luz provenientes de uma fonte encontram um objeto e são obstruídos

pelo mesmo, não atingindo outros objetos que estejam atrás deste e que são visíveis ao

observador. Sombras contribuem consideravelmente para acrescentar realismo à cena,

estabelecendo diversos níveis de profundidade na cena.

Observações mostram que a sombra consiste de duas partes: a parte central, preta é,

chamada de u¡nbra. A parte mais clara em volûa da umbra é chamada de penumbrø. Enquanto

aluz é, totalmente excluída da umbra, a penumbra recebe luz parcialmente. Para fontes de área

de dimensão finita ambas as partes de umbra e penumbra são geradas. Para fontes puntuais

apenas a umbra é gerada. Devido ao alto custo computacional para encontrar a penumbra, é
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comum, caso o nível de realismo desejado o permita, que apenas a região de umbra seja

gerada e apenas fontes de luz puntuais sejam consideradas.

Fundamentalmente, para adicionar sombras a uma cena o problema de determinação

de superfícies escondidas deve ser resolvido duas ou mais vezes: uma vez para a posição de

cada fonte de luz e uma vez paÍa, a posição do observador.

Existem várias técnicas que resolvem o problema do cálculo de sombras, como por

exemplo a técnica descrita em [Beg86]. Em [Woo90] são descritas várias técnicas para gerar

sombras em muitos ambientes diferentes, inclusive técnicas que geram sombras com penumbra

e sem penumbra.

3.8 - Textuna

O conceito de mapeamento foi introduzido na literatura por E. Catmull, cujo objetivo

era estabelecer um algoritmo que permitisse mapear uma imagem sobre uma superfície dando

um efeito análogo à aplicação de papel de parede.

Segundo [Rog85], os detalhes da superfície de um objeto são chamados textura.

Normalmente dois aspectos de textura são considerados. O primeiro é a aplicação de um

padrão Qtattern) especificado separadamente a uma superfície lisa. Colocar um padrão em uma

superfície lisa corresponde basicamente à aplicação de uma função de mapeamento. O segundo

aspecto é dar uma aparência rugosa à superfície, o que requer basicamente uma função de

perturbação.

Como a base para aplicar um padrão de textura a uma superfície lisa é o mapeamento,

o problema de textura é reduzido ao de transformar pontos de um sistema de coordenadas para

outro. Se o padrão de textura é definido em um sistema de coordenadas ortogonal (u,w) no

espaço da textura, e a superfície em um segundo sistema de coordenadas ortogonal (0,@), a

aplicação de um padrão de textura a uma superfície requer a especifícação de uma função de

mapeamento entre os dois espaços, isto é,

OZ(r,w) þ=g(u,w)

r={0,0) w=s(0,0)

ou alternativamente,
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A função de mapeamento é geralmente linear, isto é,

Q=Aç+B þ=fu+D

onde as constantes A B, C e D são obtidas a partir do relacionamento entre pontos conhecidos

nos dois sistemas de coordenadas.

O padrão de textura pode ser definido matematicamente ou pode ser obtido a partir

da digitalização de uma fotografia. Uma textura pode ser utilizada para dar uma aparência

rugosa a uma superfície geometricamente lisa.

Informações adicionais sobre técnicas de textura podem ser obtidas em [Rog85].

3.9 - Transparência

Os modelos de iluminação

apresentados anteriormente consideram

apenas objetos e superfícies opacas.

Entretanto, nem todos os materiais

utilizados para confeccionar objetos são

opacos: alguns, como o vidro e a âgua,

transmitem luz. Quando um raio de luz

passa de um meio para outro, normalmente

ocorre o fenômeno de refração. A

intensidade com que o raio de luz ê

inclinado na refração é governada pela lei de Snell,

I rsinO=qosinO/

onde r¡, e r¡, são os índices de refração no primeiro e segundo meios, respectivamente, 0 é

o ângulo de incidência e 0' é o ângulo de refração, como mostrado na figura 3.4. Nenhum

material transmite toda a luz incidente. Uma parte da luz é refletida.

Por analogia com reflexão especular e difusa, a luz pode ser transmitida

especularmente ou difusamente. Materiais transparentes transmitem a luz especularmente,

enquanto que materiais que transmitem a luz difusamente têm aparência fosca ou translúcida.

As implementações mais simples do efeito de transparência ignoram a refração e seus

Figura 3.4 - Geometria da refração
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efeitos [Rog85]. Efeitos simples de transparência podem ser diretamente incorporados a

qualquer algoritmo de remoção de superfícies escondidas, exceto o algoritmo z-buffer. Neste

processo, primeiro marca-se todas as superfícies transparentes. Quando uma superfície visível

é transparente, uma combinação linear das duas superfícies mais próximas é armazenada no

frame buffer para ser mostrada. A intensidade é entÍio,

I=t lf(l-tr 12 0<trs1

onde 1, é a superfície visível, I, é, a superfície imediatamente atrás da superfície visível, e r

é o fator de transparência para 1,, Se .I, também é transparente, o algoritmo é aplicado

recursivamente até encontrar uma superfície opaca ou o fundo da cena. Essa aproximação

linear não é adeguada para superfícies curvas [Rog85].

Uma das aplicações interessantes da transparência é na visualização do interior de

objetos complexos.

3.L0 - Um Modelo Global de lluminação Usando Ray Tracíng

Um modelo de iluminação é utilizado para determinar a intensidade deluz emitida

para um observador a cada ponto da imagem. O modelo de iluminação pode ser local ou

global. Quando é local, apenas a luz incidente das fontes de luz e a orientaSo da superfície

são considerados pelo modelo para determinar a intensidade de luz emitida de um ponto ao

observador. Quando o modelo é global, a luz que atinge um ponto pela reflexão ou

transmissão através de outros objetos na cena também é considerada.

Em um modelo de iluminação global, um objeto pode eventualmente ser visto

indiretamente através da reflexão de sua luz por outro objeto, mesmo não sendo visível

diretamente ao observador. Com isto, conclui-se que não é possível utilizar nenhum dos

algoritmos de eliminação de superfícies escondidas discutidos no capítulo 2 em modelos

globais de iluminação, exceto o ray tracing. Conseqüentemente, esses modelos normalmente

são implementados utilizando algoritmos de ray tracing.

Um dos primeiros algoritmos de ray tracing que utiliza um modelo de iluminação

global foi implementado por Whitted [Whi80], o qual têm sido amplamente utilizado e

estendido. A este algoritmo foram incorporados os efeitos de reflexão entre objetos,

transparência, refração, sombra e textura.
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O modelo de iluminação

usado por Whitted contém os termos

ambiental, difuso e especular do

modelo de iluminação apresentado na

seção 3.2. A reflexão especular global

e o termo da transmissão são baseados

no modelo mostrado na fïgura 3.5,

onde v é o raio sendo traçado, que

atinge a superfície no ponto Q. Em Q

o raio é refletido na direção r e, se a
Figur¡ 3.5 - Modelo de rrVhitted

superfície é transparente, refratado na

direção p. /, e /" são as intensidades que atingem a superfícíe em Q nas direções p e r,

respectivamente, e emitem luz ao observador ao longo da direção v. N é a normal à superfície

no ponto Q. L¡ê a direção da j-ésima fonte de luz. q é o índice de refração do meio. Assim,

a equação final vista na seção 3.2 foi modificada para:

m m
I = K J o+ K o\ t, ¡ñ.î,,) 

+ r,\ I ¡,(S.fr), * K ¡,* K ¡,j=t' l=l'

onde K,, K¿, K" são os coeficientes de reflexão ambiente, difusa e especulat e K, ê o
coeficiente de transmissão.

Em comparação ao algoritmo de ray tracing para superfícies opacas apresentado na

seção 2.8, o cálculo de visibilidade para um modelo de iluminação global não termina na

primeira interseção. O raio incidente inicial v pode ser refletido na direção r e transmitido

através da superfície na direção p, como visto na figura 3.5. Portanto dois raios adicionais

podem ser gerados no ponto p. Estes dois raios são traçados para determinar suas interseções

com objetos na cena, e o processo é repetido até que nenhum dos raios intercepte qualquer

objeto na cena. Este processo é facilmente representado usando uma estrutura de árvore. Cada

nó da árvore representa uma interseção raio-superfície, e em cada nó dois ramos são gerados,

um Para a refração e outro para a reflexão, onde cada ramo corresponde a um novo raio a ser

traçado.

A determinação da intensidade daluz em cada ponto de intersecção requer a travessia

vu
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da árvore de ray tracing na direção inversa: das folhas para a ní2. O modelo de iluminação

é aplicado recursivamente a cada nó da árvore. A intensidade de luz em cada nó é atenuada

conforme a distância entre os pontos de interseção antes de ser usada como entrada para o

cálculo referente ao próximo nó acima na árvore. Quando a árvore tiver sido completamente

perconida, a intensidade resultante é mostrada para aquele pixel.

Teoricamente, a árvore de ray tacing pode ter profundidade infinita. Para que isto

não ocona, deve ser adotado um critério de parada. Por exemplo, sua construção pode ser

interrompida quando atingir uma altura máxima, ou quando a intensidade associada a um nó

ficar abaixo de um valor específico, ou quando o espaço de armazenamento estiver cheio.

Em geral o algoritmo de ray tracing exige muito esforço computacional, devido ao

fato de ser uma técnica de força bruta. Porém, ele é superior na qualidade da imagem gerada,

simplicidade e popularidade. Por isto, inúmeras pesquisas em estratégias para acelerar o ray-

tracíng têm sido realizadas nos últimos anos.

O núcleo do algoritmo de ray tracing é o cálculo do ponto de intersecção entre o raio

gerado e um objeto. Neste cálculo, pode-se consumir até 95 por cento do tempo de execução

do algoritmo. Conseqüentemente, a principal estratégia para reduzir o custo do algoritmo é

reduzir o custo médio no cálculo da intersecção, ou reduzir o número de objetos testados para

cada raio. Em [Fol90] e [Yag92] são descritos vários métodos que seguem esta metodologia.

Akimoto at al [Aki91] sugere uma técnica denominada píxel-selected ray trucìng.

Esta reduz o número de pixels que devem ser calculados pelo ray tracing tirando proveíto da

coerência de área. Em áreas que possuem intensidades semelhantes são calculados poucos

pixels e é, feita uma interpolação entre eles para calcular os outros. Segundo o autor, esta

técnica permite uma velocidade de duas a nove vezes maior qre ray tracing padrão. Uma

desvantagem da técnica é que objetos ou detalhes muito pequenos podem não aparecer na

imagem gerada.

O algoritmo de ray tacing calcula a cor de cada pixel de forma independente, ou

seja, a cor de um pixel não é utilizada para o c.álculo na cor dos outros pixels. Isto permite

com facilidade a utílização de processamento paralelo. Várias estudos envolvendo ray tacing

paralelo podem ser encontrados em [Sch88], [Pri89], [Gre90], [Ran90], [Hor93] e [Pit93].
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3.11. - Radiosidade

A visualização de cenas realísticas depende de complexas interações entre luz, cor

e os objetos. O modelo global de iluminação usando ray ffacing vÍsto anteriormente

geralmente simplifica a iluminação ignorando a luz que as superfícies de uma cena refletem

difusamente sobre as outras superfìícies. O ray tracing só considera aluz emitida diretamente

ou que atinge um ponto depois de ser refletida especularmente por outra superffcie. Entretanto,

em alguns ambientes, como os interiores, a maior parte da iluminação é devida à luz refletida

difusamente pelas paredes e objetos que compõem a cena. O método da radiosidade trata

reflexão difusa em superfícies corretamente: objetos são iluminados não apenas por luz emitida

diretamente, tal como luz de lâmpadas, mas também por luz refletida por outros objetos

fwale2].

O método de radiosidade é originado de estudos no campo de transferência de calor

e radiação. Nestes, as superfícies de um ambiente são quebradas em pequenos pedaços ou

malhas Qtatches). A transferência de energia entre cada malha é computada, tipicamente, pela

resolução de equações matriciais. Cada pequena malha é uma fonte potencial de energia.

É comumente usado o método chamado radiosidade progressiva. Neste, o passo inicial

deve determinar primeiro o alcance da ilumÍnação em cada malha obtido diretamente dos

emissores de luz verdadeiros. Cada malha absorve parte da luz que recebe e reflete o restante

para o ambiente. No próximo passo, cada malha é tratada como uma fonte virtual de luz e é

calculada a quantidade de transferência de energia entre as fontes e as malhas. Este passo é

repetido várias vezes e a energia transferida diminui com o progresso do processo. O processo

termina quando a energia transferida fica abaixo de um limite especificado. O resultado final

é que a energia luminosa deixada em cada malha é conhecida e então a tonalização das

superfícies é determinada.

Uma vantagem deste método é que só é necessário escolher a posição do observador

depois do processo completo, sendo possível gerar várias imagens com várias visões diferentes

a partir do mesmo processamento inicial. Isto permite um baixo custo computacional quando

uma imagem pai for gerada e é necessário produzir uma nova imagem do mesmo ambiente

visto de outra posição.

Enquanto que o método de ray tracing favorece ambientes com alto grau de

especularidade, o algoritmo de radiosidade favorece ambientes com uma distribuíção
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energética difusa. As pesquisas nessa área se encaminham no sentido de se criar métodos

globais mistos para o crilculo da função de intensidade. Um exemplo de método misto pode

ser visto em [Wal87].

3.12 - Considerações Finais

Neste Capítulo foram apresentados modelos e efeitos de iluminação, bem como a

introdução de efeitos de transparência e sombras. Os Capítulos 4 e 5 apresentam como foram

incorporados ao módulo de visualização do (SM)2 alguns dos algoritmos discutidos nos

Capítulos 2 e 3.
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CAPITULO 4

4 - o vróuul,o DE vrsuAlrztçno Do (sM),

4.1 - Considerações Iniciais

Este capítulo tem como objetivo descrever a implementação da parte básica do

módulo de visualização desenvolvido para o (SMf. A versão atual permite a visualização dos

sólídos modelados na representação conhecida como fio-de-arame, bem como a visualização

"realística" dos sólidos, iluminados de acordo com um modelo de ilumina$o local, com

diferentes técnicas de tonalização e também com efeito de transparência. Uma interface

permite manipular, de forma interativa, os dados relativos à visualização.

Este capítulo está organizado da seguinte forma: a Se$o 4.2 apresenta a interface

criada para permitir a manipulação dos recursos de visualização. A Seção 4.3 descreve a

estrutura de dados utilizada para representar as cenas do (SM)2, com ênfase nos dados

utilizados na visualização. A Seção 4.4 apresenta o funcionamento da visualização na

representação fio-de-arame. Finalizando este capítulo, a Seção 4.5 faz algumas considerações

sobre os tópicos abordados. A visualização realística, por ser a parte mais complexa do

módulo de visualização será apresentada no próximo capítulo.

4.2 - Interface de Visualização

Foram adicionados ao módulo de interface do (SMF componentes para a utilização

do módulo de visualizaçáo que permitem a visualização dos objetos modelados e a

manipulação interativa dos dados relativos à visualização. O acesso as opções de visualização

se dá através do botão 'WSUALITAR', apresentado no menu principal da interface do (SM)2.
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A figura 4.1. mostra a tela principal do (SM)2. Ao pressionar o botão "menu" do mouse sobre

o botão *VISUALI7AR", são apresentadas seis opções: Iluminar, Definir visualização, Definir

rendering, Fontes de luz, Material e Armazenar Imagem. A funcionalidade de cada uma delas

é descrita a seguir.

ç (sÐ2 - s¡STEMA DE tUODELAGEttl DE SOLTDOS HUtTtnßEpRESEi¡TACtO¡¡AL - V 1¡
USAR CENA c ) GERAR SOLIDO ç EDITAR SOLIDO c ) MANIPULAR CE NA rl UIS UALIZAR ç'l CONFIGURAß ç ) *u!J

CENA Ell USO: cores

Figura 4.1 - Tela principal do

' Iluminar - Esta opção rea,liTÅ, a visualização da cena iluminada utilizando o

algoritmo scanline e os dados da cena armazenados pelo sistema.

' Definir visualizaçáo - Esta opção mostra uma janela tipo formulário que permite

alterar os parâmetr<ls gerais de visualização da cena. Estes parâmetros, descritos no quadro 4.1,

não alteram as coordenadas dos sólidos, mas apenas o seu posicionamento no espaço, ou seja,

a forma de visualizá-los. Após a modificação destes parâmetros a cena é automaticamente

redesenhada da forma fio-de-arame.

\\
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. Definir renderûng - Esta opção mostra uma janela que permite alterar os parâmetros

relacionados à visualização da cena iluminada (descritos no quadro 4.2).

. Fontes de luz - Esta opção permite manipular os dados relativos às fontes de luz

da cena, sendo possível acrescentar, remover e alterar fontes de luz, alterar a intensidade da

luz ambiente; e alterar a intensidade de luz máxima permitida na visualiza$o da cena. O

quadro 4.3 apresenta os atributos de uma fonte de luz que podem ser alterados nas inserções

e alterações.

. Material - Esta opção permite manipular os dados relativos aos materiais utilizados

pelos objetos da cena. Cada face que compõe a superfície de um objeto está associada a um

material. Qualquer alteração do material acarreta alterações nas características visuais de todas

as faces relacionadas ao material. As operações disponíveis nesta opção são: acrescentar,

remover e alterar materiais e alterar o material associado às faces de um sólido. O quadro 4.4

apresenta os atributos de um material suportados pelos sistema.

. Armazenar imagem - Esta opção permite armazenar uma imagem já iluminada em

um arquivo de formato padrão que pode ser reconhecida por outros programas que permitem

a visualiza$o de imagens. A imagem é armazenada utilizando 16 milhões de cores, sem uso

de semi-tom. Com isto, podem ser utilizados outros programas que utilizam melhor as cores

permitidas no dispositivo e a apresentam de forma mais elegante que a imagem visualizada

no (SM)2 que utiliza semi-tom na visualiza$o.

Uma descrição detalhada da operação de cada uma das opções é fornecida no Manual

do Usuário [Maggad] produzido pelo grupo de desenvolvimento do (SMf.

I

I
I

I

I

I

I

I
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Permite que a cena seja ou não redesenhada
automaticamente após cada alteração nos parâmetros
de visualização. Se estiver desligada a cena é

desenhada após pressionar o botão "Confirma" da
janela de parâmetros de visualização.

on/offRedesenha
automaticamente

Permite definir o volume que contém a cena a ser
visualizada. Porém, nenhum recorte (clþping) é

realizado. O botão "Parâmetros default" calcula o
paralelepípedo, e normalmente não é necessário
alterá-lo.

realParalelepípedo de
visualização
(Xmin, Xmax,
Ymin, Ymax,
Zmin, Zmax)

Permite rotacionar os sólidos (alterando a direção de
visualiza$o). As rotações são feitas a partir do
centro do paralelepípedo de visualização em torno
de eixos paralelos a X, Y e Z, respectivamente.

0a360
0a360
0a360

Rotação em X
Rotação em Y
Rotação em Z

Indica a distância do observador ao centro da cena e
é utilízada apenas na projeção pespectiva, alterando
a deformação aparente do sólido. Quanto maior a

distância, mais próximo o resultado será de uma
projeção paralela.

1a100Distância

Indica a proporção de escala da cena. O valor 50
mostra todo os objetos dentro do paralelepípedo de
visualiza$o. Quanto maior o valor, maior será a

apresentaçáo dos sólidos. A escala ê feita em
relação ao centro do volume visualizado.

1a100Escala

Permite alterar o tipo de projeção. A projeção
pespectiva apresenta os sólidos de maneira mais
realística, enquanto que a projeção paralela preserva
as linhas paralelas e dimensões relativas originais
dos objetos.

Pespectiva
ou Paralela

Tipo de projeção

oBsERvAÇÁoDOMÍNIOPARÂMETROS

1-
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Permite a visualização de objetos transparentes. Se
esta opção estiver desligada, os sólidos que utilizam
materiais transparentes serão visualizados como se

fossem opacos.

on/offTransparência

Permite a visualização com efeito de sombras (a ser
desenvolvido).

on/offSombra

Permite a utilização da técnica de pré-remo$o de
faces de trás (ver seção 5.2.L). Esta técnica permite
uma visualiz.ação mais rápida e só afeta a imagem
resultante se a op$o "transparência" estiver ligada.

on/offPré-remoção de
faces de trás

Permite que a imagem seja desenhada colorida ou
monocromática. Na opção por monocromática, as
cores das superfícies são convertidas em tons de
cinza durante a geração. A vantagem de gerar
imagens monocromáticas é a não necessidade de
utilizar semitom, pois o número de tons de cinza
disponíveis é suficiente.

on/offColorido

Possibilita a utiliza$o da técnica denomínada
ordered-dither (ver seção 5.8), que permite a
simulação de um número maior de cores através da
combinação de cores básicas em pontos vizinhos.
Normalmente só é necessário na geração de imagens
coloridas.

on/offSemi-tom

Permite a seleção da técnica de tonalização.
Flat - os sólidos são visualizados com faces planas.
Gouraud - dâi aos sólidos uma aparência mais
"suave" (contínua), como se as faces não fossem
planas.
Phong - também "suaviza" as faces, mas obtém um
resultado melhor que Gouraud, principalmente em
regiões de concentração da reflexão especular
(hishligth).

Flat,
Gouraud
ou Phong

Técnica de
tonalização

OBSERVAçAODOMÍNIOPARÂMETRO

Quadro 4.2 - Paràmevos disponíveis na
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Cor da luz emitida pela fonte. A cor é divídida em
três componentes, sendo que da combinação entre
elas é possível gerar todas as cores.

(0 a 100
0a100
0 a 100)

Distribuição
espectral
(sistema RGB)

Para fontes puntuais é necess¿írio especificar o ponto
(posiçao) onde se localiza a fonte. Para fontes
direcionais é necessário especificar um vetor unitário
que fornece a direção dos raios emitidos pela fonte.

(real
real
real)

PosiçãolDireção
(x, Y, Z)

As dimensões da fonte de luz suportados pelo
sistema são consideradas despresívies, sendo que
apenas fontes direcionais são consideradas. Fontes
puntuais deverão ser incorporadas futuramente.

Direcional
ou Puntual

Tipo

Quantidade de energia luminosa emitida pela fonte
de luz.

int +Intensidade

Identificador único para a fonte.8 caracteresNome da fonte

OBSERVAçÁODOMINIOATRIBUTOS

Quadro 4.3 - Atributos de uma fonte de luz
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0a100Fator de
transparência (t)

Coeficiente que define a porcentagem de luz que é
transmitida através da superfície. Superfícies com
fator de transparência nulo são opacas. Se a opção

"Transparência" dos parâmetros de rendering estiver
desligada todos os objetos serão considerados
opacos.

Concentração
especular (n)

Concentração do brilho gerado pela reflexão
especular. Quanto maior o valor deste atributo,
menor (mais concentrado) será o brilho.

3a100

0a100Reflexão especular
(Ks)

Coeficiente que define a porcentagem da luz
incidente que é refletida especularmente. Superfícies
com aparência metálica ou brilhantes refletem a luz
de forma predominantemente especular. A reflexão
especular se caracteriza pela formação de um brilho
concentrado (higthligth) em pequenas partes da
superfície.

0a100Reflexão difusa
(Kd)

Coeficiente que define a porcentagem da luz
incidente que é refletida difusamente. Objetos foscos
refletem a luz predominantemente de forma difusa.

0a100Reflexão da luz
ambiente (Ka)

Coeficiente que define a porcentagem da luz
ambiente que é refletida pelo material.

0a100Cor (sistema RGB) Cor do material, definida pelas suas componentes
vermelho, verde e an¿l. O sistema só desenha os
objetos coloridos se a op$o "Colorido" dos
parâmetros de visualização estiver ligada.

8 letrasNome Identificador do material.

DOMINIOATRIBUTOS oBSERVAçÁO

Quadro 4.4 - Atributos de um
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43 - Estrutura de Dados da Cena

A representação interna principal utilizada pelo (SM)2 para armazenar os objetos

modelados é uma B-Rep (Boundary Representatíon), que descreve sólidos através de sua

superfície limitante que, por sua vez, é formada por faces, arestas e vértices. Outras

representações admitidas pelo sistema, como a representação por semi-espaços, na qual os

sólidos são definidos através de funções implícitas, são convertidas para a B-Rep. Assim, o

módulo de visualização manipula apenas a representação B-Rep. O (SM)'? utiliza uma variaSo

da estrutura B-Rep semi-aresta (halfedge) [Män88]. Nesta representação (chamada semi-

aresta*) os sólidos são descritos por uma estrutura hierárquica composta pelos elementos

primitivos: sólido, casca, face, ciclo, aresta, semi-aresta e vértice. O sistema também mantém

uma lista de cenas armazenadas na memória principal, sendo que cada cena mantém uma lista

de sólidos B-Rep. Os Relatórios de Projeto [Maggab] e da Implementação [Mag94c]

descrevem com maiores detalhes a estrutura usada no (SM)2.

Os dados relativos à visualização (fontes de luz, cores dos objetos, etc) foram

identificados e acrescentados à estrutura original como resultado deste trabalho. Assim, a

implementação do módulo de visualização exigiu a incorporação dos seguintes dados à

estrutura de dados que armazena as cenas:

Os dados relativos aos parâmetros de visualização, descritos no Quadro 4.L; os

dados relativos aos parâmetros de renderíng, descritos no Quadro 4.2; uma lista de fontes

de luz, cujos atributos são descritos no Quadro 4,3; e uma lista de materiais, cujos atributos

são descritos no Quadrc 4.4.

Além disso, foram adicionadas à componente face da estrutura de dados os seguintes

atributos:

¡naterial - apontador para o material da face.

aproximada - flag que indica se a face ê exata (plana), ou é a aproximação

de uma face "curvat'.

normal - vetor normal unitário ao plano que contém a face.

-g
Õ

a âi
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Foram adicionados ao componente vértice da estrutura os seguintes atributos:

XX, YY, zz - coordenadas do sistema de coordenadas do dispositivo do

vértice.

luz - intensidade de luz do vértice em RGB (utilizado na tonalização por

Gouraud).

normal - vetor normal unitário ao vértice (utilizado na tonalização por

Phong).

A figura 4.2 apresenta uma visão hienírquica da estrutura de dados resultante, onde

cada retângulo representa um componente que é implementado como uma lista encadeada. O

quadro 4.5 ilustra e descreve, através de fragmentos de código em linguagem C, cada

componente da estrutura de dados.

F¡Sura 4.2 - Visão hierárquica da estrutura de dados utilizada no (SIú)2

VERT I CE

+ SEM I 
-ARESTA

ARESÏA

clclo
I

MATER I ALFACE

FONTES DE LUZCASCA

I

PARAM. RENOER I NGsot I Do

PARAM,VISUALIZACAOCENA

B-REP SEMI -ARESTA*

t---

----+
Ponterro para
um e I emento.

Ponte r ro para o

lnlclo da ltstã
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struct semi_aresta {
CICI¡ *ciclopai;
ARESTA *aresta¡ai;
I/ERTICE *vertice;

SEMI_ARESTA *ant;

SEM_ARESTA *pos;

h

struct ciclo {
SEM_ARESTA *lsemi_arestas;

FACE *facejai;
CICI¡ *ant;

CICLO *pos;

h

struct fonte {
CADEIA
REAL
I]NCHAR
REAL
REAL
FONTE

h

nome;
intensidade;
tipo;
I.xrLy,Lz;
rr gr bi
*pos;

struct aresta {
CODI-ONGO ident;
SEMI-ARESTA

*semi_aresta dir;
SEMI-ARESTA

*semi_aresta_esq;

ARESTA *ant;

ARESTA *pos;

h

struct casca {
CODCURTO
FACE
ARESTA
Ir'ERTICE

SOLIDO
CASCA
CASCA

);

ident;
*lfaces;
*larestas;
*lvertices;
*solido¡ai;
*ant;
*pos;

struct par_render {
SIMNAO colorido;
SIMNAO semi_tom;
SIMNAO pre_remocao;
SIMNAO sombra;
SIMNAO transparencia;
ITNCHAR shading;
RFAL Ia;
REAL l¡nax;

h

struct vertice {
CODISNGO
SEMI_ARESTA
REAL
REAL
REAL
COORD
COORD
REAL
RGB
xYz
\lERTICE
\ÆRTICE

h

ident;
*semi_aresta;

x;

v;
z;
xx;
yy;
zzi
luz;
normal;
*ant;
*pos;

struct solido {
CADEIA
CODCURTO
TIPO-OBJ
ORIGEM
CENA
CASCA
CASCA
SOLIDO
SOLIDO

h

nome;
ident;
tipo;
*atrib;
rcena¡ai;
*casca_ext;

+lcascas;

*ant;
*poa;

x_m¡n,
x_mÐ(;
y_min,
y_max;
z_min,
z_max)
rotacao_x;
rotacaoJ;
totacao_zi
dist_observ;
escala;
projecao;

int
int
int
int
int

h
I]NCHAR

REAL

REAL

struct par_visual {
REAL

struct face {
CODI¡NGO
CASCA
CICLO
CICIJO
MATERIAL
SIMNAO
xYz
FACE
FACE

h

ident;
*cascajai;
*ciclo_ext;
*lciclos;
*material;

aproximada;
normal;
*ant;
*por;

struct material {
CADETA
CODCURTO
REAL
REAL
REAL
REAL
REAL
REAL
REAL
MATERIAL

h

nome;
ident;
f, g, bi
Ka;
I(d;
I(s;
n;
Iç
t;
*poa;

struct cena {
CADEIA
SOLIDO
FONTE
MATERIAL
PAR-VISUAL
PAR-RENDER
coDcuRTo
CODCURTO
CODI-oNC'O
CODI-ONGO
CODI-ONGO
CENA
CENA

h

nome;
*lsolidos;
*lfontes;
*lmateriais;
*par_visual;
*par_render;

solido_max;
casca_maJ(;

face_max;
aresta_max;
vertice_max;
*ant;
*pos;

Quadro 4.5 - C.omponentes da estrutura
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O formato dos arquivos de cenas mantidos em memória secundária também foi

alterado a fim de incluir alguns desses dados (dados como normal, coordenadas do dispositivo

e intensidade de luz no vértice, não são armazenados porque podem ser recalculados). Os

Relatórios de hojeto [Mag9ab] e de Implementação [Mag94c] apresentam uma descrição mais

detalhada do formato dos arquivos de cenas.

Foram construídas rotinas específicas para realizar consultas e manipulações na

estrutura de dados da cena, de forma que esta não é acessada diretamente pelos módulos de

interface e visualização. A utilização destas rotinas facilita a manutenção da integridade da

estrutura de cenas e permite uma maior abstração no módulo de visualização. Esta abstração

resultou na simplificação do módulo, pois este não precisa conhecer a estrutura de dados

complexa das cenas. Assim, o módulo foi construído de maneira relativamente independente

da estrutura de dados, sendo que se a estrutura for alterada náo é necessário alterar o módulo

de visualização, mas apenas as rotinas de manipulação da estrutura utilizadas por ele. Estas

rotinas estão em um arquivo denominado "opcena.c" e seus protótipos são definidos no

arquivo "opcena.h". Outra vantagem de implementar o módulo de visualização desta forma

é sua fácil adaptação a outros sistemas que possuam estruturas de dados diferentes. Convém

salientar que, apesar da estrutura de dados da cena não ser acessada diretamente pelo módulo

de visualização, a estrutura de dados do scanline é acessada diretamente (ver seção 5.2.2).

4.4 - Visualização na Representação Fio-de-Arame

A visualização na representação fio de arame apresenta apenas as arestas dos objetos

da cena, sem considerar suas características de iluminação. São considerados apenas as

informações geométricas dos objetos e os parâmetros de visualização. A remoção de

superfícies ocultas não foi implementada para este tipo de visualização. A vantagem desta

forma de visualização está na sua velocidade, pois a cena é desenhada quase que

instantâneamente, sendo possível redesenhá-la automaticamente sempre que alguma alteração

é feita na cena.

A implementação desta forma de visualização é simples e direta, basta desenhar as

arestas dos objetos, e o único cálculo necessário para tal é a transformação das coordenadas

do mundo (coordenadas em que os objetos são definidos, como centímetros, polegadas, etc)

em coordenadas do dispositivo (coordenadas dos pixels onde os objetos são desenhados no
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dispositivo). Este cálculo é, realizado em um passo inicial e apenas uma vez para cada vértice.

A seguir, apresentamos o algofitmo básico:

1.. Calcula as coordenadas do dispositivo para cada vértice.

2. Para cada aresta

2.1 Desenha um segmento de linha utilizando as coordenadas do dispositivo

dos dois vértices que limitam a aresta.

Para calcular as coordenadas do dispositivo é necessário aplicar várias transformações

geométricas às coordenadas do mundo. Estas transformações geométricas são denominadas

transformações de visualizaçáo e são calculadas utilizando os parâmetros de visualização

definidos anteriormente. Existem vários tipos de transformações de visualização, sendo que

a escolha das transformações utilizadas neste trabalho teve a finalidade de permitir a

visualização de várias formas, posições e escalas, bem como a facilidade de manuseio dos

parâmetros de visualização pelo usuário.

No cálculo das coordenadas do dispositivo é utilizada uma técnica eficiente

denominada coordenadas homogêneas [Fol90], onde as coordenadas são definidas em 4

dimensões (x,y,z,w), onde w normalmente possui valor 1, e as transformações são definidas

a partir de matrizes 4x4. A vantagem desta técnica é que as transformações podem ser

combinadas a partir da multiplicação de suas matrizes correspondentes e o resultado é uma

única matriz. A coordenada do dispositivo é calculada multiplicando a coordenada do mundo

pela matriz resultante. Esta matriz é calculada apenas uma vez e utilizada no cálculo das

coordenadas de todos os vértices.

As transformações de visualização do (SM)t utilizam os parâmetros de visualização

e os limites máximos da janela de visualização (que podem variar em tempo de execução) e

são compostas pelas seguintes transformações geométricas:

. Deslocamento do centro da cena para a origem

. Rotação em torno do eixo x

. Rotação em torno do eixo y

. Rotação em torno do eixo z

. Projeção pespectiva

. Escalonamento definido pelo usuário
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. Conversão de coordenadas do mundo em coordenadas do dispositivo

A transformação de deslocamento do centro da cena para a origem é definida pela

matnz:

00 -cr

10-c,
0l-t,
001

onde (cocrc) ê, o centro do paralelepípedo de visualização calculado pela média de suas

extremidades.

As rotações em torno dos eixos xr V € z são definidas respectivamente pelas

matrizes:

[too
lo . tq, -sin(nJ

lo sin(RJ cos(R)

tro o

0

0

0

cos(n/ 0 -sin(n/ 0

01
stuÌ(¡t)) 0

00

00
cos(n/ 0

-sin(Ð 0 0
cos(nJ 0 0

0 10
0 01

0

t*c,l
lr¡"fn l

[;
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onde .Rx, Ry e Rz são os ângulos de rotação definidos pelos parâmetros de visualização.

A transformação de projeção só é necessária na projeção pespectiva, pois na projeção

paralela basta desprezat 
^ 

coordenada z. A projeção pespectiva é feita sobre o plano xy e a

coordenada znáo é anulada. A coordenrdaz resultante em ambas as projeções é utilizada

posteriormente nos algoritmos de remoção de superfícies ocultas. A matriz utilizada é:

onde d é a distância do observador à origem (centro do paralelepípedo). Esta distância é

calculada da seguinte forma:

d = d¡ômetro * (1,03)distância

onde diâmetro é, a maior espessura do paralelepípedo de visualização e dßtôncia é um

parâmetro de visualização que varia de 0 a 100.

O escalonamento delinido pelo usuário é feito utilizando a seguinte matriz:

s000
0s00
00s0
0001

onde S é calculado da seguinte forma:

S = (1,03)kscata'50)

onde escala é um parâmetro de visualização que varia de 0 a 100.

A conversão de coordenadas do mundo em coordenadas do dispositivo é feita de

forma que os objetos não fiquem deformados, ou seja, a proporção entre as coordenadas do

mundo e as coordenadas do dispositivo é a mesma nas três direções (x, y e z). Esta

000
100
010
o0 *

I
0

0
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transformação também coloca o centro da cena (origem) no centro da janela de visualização.

É utilizada a matiz:

esc 0 0
)brrax

0escO Ynax

00esc

000

onde,

Xmax e Y¡nax são as coordenadas máximas da janela de visualização do dispositivo

(as coordenadas mínimas sempre ficam na origem (0,0)),

M ê, o menor valor entre Xmax e Ymax,

esc = 0,8 * M I diâmetro (o fator 0,8 é utilizado para que os objetos não fiquem

muito próximos dos extremos da janela de visualização).

4.5 - Considerações Finais

Este capítulo descreveu a implementação da parte básica do módulo de visualização

do (SMf. Esta compreende a interface de manipulação dos dados de visualização e a

visualização na representa$o fio de arame, bem como a inclusão, na estrutura de dados da

cena, de informações específicas para a visualização. O principal objetivo na construção deste

módulo foi torna-lo fácil de utilizar e czpaz de apresentar os objetos de várias formas e de

modo eficiente.

O próximo capítulo descreve a parte do módulo de visualiza$o que permite a

visualização realística dos objetos da cena. Esta visualização simula o comportamento das

diferentes fontes de luz que interagem com a cena permitindo visualizar os objetos através da

luz refletida e transmitida pelos objetos, gerando uma imagem mais próxima do real e mais

fácil de ser compreendida e interpretada.

2

2

M
2

1
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CAPITULO 5

s - vrsuLLtz/IÇÁo REALÍSTTCA NO (SM),

5.L - Considerações Iniciais

Este capítulo descreve a funcionalidade da parte mais complexa do módulo de

visualização desenvolvido para o (SM)2: a visualização realística, que simula a interação da

luz emitida pelas fontes com os objetos que compõem a cena. Esta implementação teve como

objetivo incorporar técnicas que permitem uma visualização mais eficiente e ,'realística,,, na

medida do possível, dos objetos modelados através do (SMf.

A visualização na representação fio-de-arame é simples e nipida, sem remoção de

linhas/superfícies ocultas, e sua implementação exige pouco esforço computacional. Entretanto,

exibe imagens de difícil interpretação, muitas vezes ambíguas, principalmente se os objetos

são complexos. O objetivo da visualização realística é apresentar os objetos com aparência

mais próxima da real, que garanta fácil interpretação. Para isto é necessário remover as

superfícies ocultas ao observador e calcular a iluminação das superfícies visíveis dos objetos.

Um dos principais problemas da visualização realística é o tempo de processamento

na geração da imagem, o que a torna muitas vezes impraticável, ou extremamente lenta, em

máquinas convencionais, dependendo dos efeitos permitidos. O principal objetivo desta

implementação foi o desenvolvimento de um sistema eficiente, dispensando alguns efeitos de

realismo, como por exemplo o uso de um modelo de iluminação global. Porém, vários efeitos

são permitidos, possibilitando a geração de imagens de boa qualidade. Outra característica da

implementação é o oferecimento de várias opções de visualização, que se diferenciam na

velocidade de geração da imagem e na qualidade da imagem gerada.

A visualização realística no (SM)' utiliza o algoritmo scanline para a remoção de
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superfícies ocultas. Diferentes modelos de tonalizagão (shading) podem ser empregados (Flat,

Gouraud e Phong). Além disso, o usuário pode definir várias fontes deluz, bem como defînir

diferentes propriedades de materiais (cor, características de reflexão e de transparência, etc.)

que podem ser associadas às superfícies dos sólidos. O modelo de iluminação empregado é

um modelo local, obtido pela combinação de 3 componentes: ambiental, difusa e especular.

Este capítulo estrí organizado da seguinte forma: a Seção 5.2 apresenta o algoritmo

scanline utilizado, descrevendo suas estruturas de dados e funcionalidade, além das

otimizações introduzidas na implementação. A Seção 5.3 descreve o modelo de iluminação

local empregado. As Seções 5.4, 5.5 e 5.6 apresentam a implementação das técnícas de

tonalização permitidas no sistema. A Seção 5.7 mostra como foi íncorporado o efeito de

transparência. A Seção 5.8 descreve a implementação do algoritmo de semi-tom. Finalmente,

na Seção 5.9 são feitas algumas considerações finais relativas à implementação.

5.2 - O Algoritmo Scanline

O algoritmo scønline é responsável pela identificação das partes das superfícies que

não são visíveis ao observador e portanto não devem aparecer na imagem gerada. Este

algoritmo foi escolhido por ser, entre os algoritmos de remoção de superfícies ocultas, um dos

mais rápidos no caso geral tanto para cena simples como para cenas complexas, além de não

exigir muita memória e permitir de forma simples e eficiente a incorporação de vários efeitos

de iluminação que aumentam o grau de realismo. O algoritmo scanline é responsável pela

execução de um processo de varredura que constitui a base sobre a qual são incorporados

todos os efeitos utilizados na visualização realística.

Existem diferentes versões do algoritmo scanlíne [Pre92b]. A versão implementada

é a do spanning scanline baseada na descrição apresentada em Foley [Fol90], descrita na

Seção 2.7.3, a qual foi otimizada de forma a tirar proveito de algumas propriedades

importantes dos sólidos B-Rep, resultando em uma melhoria de desempenho significativa em

relação à versão convencional (ver Seção 6.3).
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5.2.1 - Otimizações Introduzidas

A seguir são apresentadas as otimizações incluídas no algoritmo básico de scanline

descrito na Seção 2.7.3.

O algoritmo scanline explora várias formas de coerência para otimizar o tempo de

processamento, principalmente coerência de linhas de varredura e coerência de arestas [Fol90].
A implementação apresentada procura explorar ao máximo estas classes de coerência. O uso

de variáveis em ponto flutuante também é evitado, sendo que as principais operações utilizam

apenas números inteiros. O cálculo das interseções das arestas com linhas de varredura, por

exemplo, é realizado apenas sobre números inteiros. Porém, outras operações, como o cálculo

da intensidade de luz refletida nas superfícies dos objetos, utiliza aritmética em ponto

flutuante.

O algoritmo proposto neste trabalho tira proveito de algumas propriedades dos objetos

a serem visualizados no (SM)2, gue são sólidos de variedade bidimensional (2-manÍfolds)

[Män88], com o objetivo de reduzir o número de verificações que são feitas. As versões

convencionais do algoritmo scanline foram desenvolvidas para permitir a visualização de

qualquer conjunto de faces (polígonos) planas, não sendo necessário que estas faces definam

sólidos. As propriedades exploradas e as vantagens em aproveitá-las são descritas a seguir:

'As faces dos sólidos possuem lados interno e externo - é óbvio que são visíveis

diretamente para o observador apenas os lados externos das faces. lados internos só seriam

visíveis se o observador estivesse no interior do sólido, ou se o sólido for transparente ou

ainda se a imagem deste sólido fosse refletida por outros sólidos, como ocorreria se fosse

usado um modelo de iluminação global. Em uma visualização simples, estes casos não

ocorrem (exceto eventualmente a transparência). Uma face de trás possui o seu lado interno

voltado para o observador e pode ser eliminada no processo de visualização do objeto. Esta

têenica é chamada de Remoção de Faces de Tnis (Back-Face Culling) [Fol90] [Hea86], e

foi descrita na Seção 2.3.

Entretanto, este processo não remove todas as faces ocultas dos sólidos. Em geral,

a Remoção de Faces de Trás pode ser utilizada para remover em torno da metade das faces

de uma cena, e então é utilizado outro algoritmo de remoção de superfícies ocultas.

A técnica pode ser integrada ao algoritmo scanline durante a criação da Tabela de

Polþnos (Seção 2.7.3), bastando não inserir nesta tabela as faces de trás. O custo para
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identificar as faces de trás é mínimo, pois o cálculo é simples (Seção 2.3) e de complexidade

linear em relação ao número de faces, pois só é necessário fazer o cálculo uma vez para cada

face. Quando utilizamos este processo, o tamanho das tabelas do sc¿¿line ê, reduzido

aproximadamente pela metade, e conseqüentemente, é reduzido pela metade o tempo para

processá-las. Outro ganho na eficiência é devido à redução do número de segmentos nos

spans, reduzindo assim o custo para identificar o segmento visível nos span^r.

Como esta técnica não deve ser utilizada em alguns casos, como por exemplo quando

se utiliza transparência, sua aplicação é opcional (ver quadro 4.2).

' Faces vizinhas possuem uma aresta em comum - a Tabela de Arestas utilizada

no scanline descrito na Seção 2.7.3 possui todas as arestas de todas as faces, tendo assim

arestas duplicadas no caso de sólidos de variedade bidimensional, pois nesse caso, cada aresta

é compartilhada por 2 faces e é inserida duas vezes, uma para cada face. Os dados da Tabela

de Arestas podem ser alterados acrescentando um identificador de polígono adicional. Assim

cada aresta poderá pertencer a duas faces, indicadas pelos 2 identifïcadores de polígonos.

Esta alteração permite a redução do tamanho da Tabela de A¡estas em

aproximadamente metade, reduzindo também o tempo para processá-la. Outro ganho em

eficiência é obtido observando-se que, se uma aresta pertence a duas faces, elas são vizinhas

e portanto estas faces são provavelmente sucessoras nos sparr.s. Com isso, não é necessário,

em muitos casos, comparar os níveis das faces (proximidade em relação ao observador) no

ponto da sucessão (ver Seção 5.2.4).

' Faces de sólidos nunca se cruzam - como as faces dos sólidos mencionadas aqui

definem a superfície limitante dos sólidos, elas nunca se cruzam. Caso contrário, o sólido se

auto-interceptaria. Utilizando-se desta propriedade pode-se simplifîcar a utilização e criação

dos spøzs. Ela garante que não há cruzamentos de segmentos dos spans e os spans são

identificados apenas pelas extremidades dos segmentos. Assim, pode-se garantir que um

segmento é visível até o seu término ou até o início de outro segmento.

5.2.2 - Estrutura de Dados

Esta seção descreve as estruturas de dados utilizadas pelo algoritmo scanlíne. A
estrutura de dados utilizada é baseada na estrutura descrita em Foley [Fol90], que por sua vez

é uma complementação da que é utilizada pelo algoritmo de preenchimento do polígonos mais
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otimizado, descrito também em Foley [Fol90].

O algoritmo scanline mantém basicamente dados sobre as arestas e faces que

compõem os sólidos projetados no plano de visualização, os quais são obtidos a partir da

estrutura de dados da cena e posteriormente armazenados em uma estrutura própria mantida

pelo algoritmo e criada no início da sua execução. Dados adicionais, como fontes de luz e

propriedades de materiais são necessários durante a execução do algoritmo mas, como podem

ser utilizados diretamente, sem necessidade de alterações, não são armazenados na estrutura

do scanline, sendo recuperados através das rotinas de manipulação e consulta mencionadas

anteriormente (seção 4.3).

O algoritmo opera sobre 4 estruturas de dados:

. LA - Lista de Arestas;

. LAA - Lista de Arestas Ativas;

. LF - Lista de Faces;

. LFA - Lista de Faces Ativas.

Estas estruturas são descritas a seguir.

Lista de Arestas - esta estrutura contém as arestas não horizontais das faces dos

sólidos projetadas no plano de visualização. Uma aresta é definida por dois vértices (superior

e inferior) e pertence a uma ou duas faces (arestas de silhueta pertencem apenas a uma face

após a pré-remoção de faces de trás). O vértice superior é aquele que possui a menor

coordenada !, e o inferior, a maior (a origem do sistema de coordenadas de visualização está

situada no canto superior esquerdo do dispositivo de visualização, como ilustrado na figura

5.1). As coordenadas utilizadas nesta lista são as coordenadas do dispositivo (iá transformadas

para a visualização), não sendo utilizada a coordenada z. Paru cada aresta são armazenados:

'¡ - coordenada x da interseção da aresta com a linha de varredura atual. Esta é

inicializada com a coordenada x do vértice superior da aresta.

' Ymax - coordenada y do vértice inferior, ou seja, a maior coordenada y da aresta.

. incremento - parte fracionária de x, inicializada com zero.

' numerador - diferença entre as coordenadas x dos vértices inferior e superior.

' denominador - diferença entre as coordenadas y dos vértices inferior e superior.

' fl ep - identificadores (ponteiros) das faces que compartilham a aresta.
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. intens - intensidade de luz em RGB no vértice superior (utilizada apenas na

tonalização por Gouraud).

'inc_íntens - variação da intensidade de luz em duas linhas de varredura consecutivas

(tonalização por Gouraud).

' normal - vetor normal (unitário) ao vértice superior (utilizado apenas na tonalização

por Phong).

. inc normal - vaÅação da normal em duas linhas de varredura consecutivas

(tonalização por Phong).

. pos - ponteiro para a próxima aresta da lista.

Os dados x, íncremento,

numerador e denominador são utilizados

para calcular as interseções da aresta com

a linha de varredura de forma incremental,

sem utilização de aritmética em ponto

flutuante. O valor exato da interseção é:

x + incremento I denomínad.or

e sua variação em cada linha de varredura

é dada por: Frgura 5.1 - Duas faces projetadas

numerador I denominador

A Seção 5.2.3, na descrição do passo 7 .4 do algoritmo básico, descreve como é feito o cálculo

incremental da interseção.

Os dados intens e inc_intens são utilizados apenas na tonalização por Gouraud para

a interpolação das intensidades na aresta, conforme descrito na Seção 5.5. Os dados normal

e inc-normal sáo utilizados apenas na tonalização por Phong para a interpolação das normais

aos vértices da aresta, conforme descrito na Seção 5.6.

Para facilitar a determinação das arestas que interceptam uma dada linha de varredura

é conveniente ordenar as arestas em ordem crescente da coordenaday de seu vértice superior.

12345678910
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Foi utilizado um método de ordenação de complexidade linear, uma vez que a coordenada y
possui um domínio discreto e restrito (apenas as coordenadas permitidas na janela de

visualização). A ordenação é feita organizando-se as arestas da I-A em cestos (buckets), onde

cada cesto corresponde a uma coordenada y. As arestas são então inseridas no cesto

correspondente à sua menor coordenada y.

Flgura 5.2 - Exemplo de Lista de Arestas ([,4)

A I-A é formada por um vetor contendo os cestos e, as arestas associadas a cada cesto

são mantidas em uma lista encadeada. A figura 5.2 ilustra a configuração da I-A para as faces

ilustradas na figura 5.1. A aresta CD não foi inserida na I-A por ser uma aresta horizontal e

a aresta CB é a úníca que pertence a duas faces.
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Lista de Arestas Ativas - esta lista contém as arestas da LA que são interceptadas

pela linha de varredura atual. Esta é inicializada como vazia e atualizada a cada mudança da

linha de varredura, mantendo-se sempre ordenada pela coordenada x da interseção da aresta

com a linha de varredura. Esta lista determina os spdrrs (blocos de pixels) na linha de

varredura. Os dados das arestas da I-AA são os mesmos da I-4. A figura 5.3 mostra duas

instâncias da I-AA correspondentes às linhas de vanedura L e 3 da figura 5.1.

F¡gur¡ 53 - Exemplo de I-AA para as linhas 1 e 3 da figtra 5.1

Lista de Faces - esta lista contém informações sobre as faces da cena. Para cada face

são armazenados:

. a, b, c, d - coefrcientes da equação do plano que contém a face em coordenadas do

dispositivo.

. intens - intensidade de hn na face (utilizado apenas na tonalização constante).

. transp - fator de transparência da face.

. mater - identifïcador do materíal da face.

. íLFA - identifica se a face está ativa ou inativa. Se a face estiver ativa, este campo

indica a posição da mesma na LFA (Lista de Faces Ativas), caso contrário, possui o valor

zeto.

. pos - próxima face da lista.

A LF é utilizada para calcular o nível das faces (proximidade em relação ao usuário

em pontos específicos das faces) bem como para determinar a intensidade de luz nos pontos

visíveis, e não precisa estar ordenada. A LF é inicializada com as faces da cena no início do

algoritmo e o único atributo alterável é o ùLFA.

(a) l-AA

(b) r AA
BDBCAC

ABAC
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3.

A figura 5.4 ilustra a LF da figura 5.1, considerando a I-AA correspondente à linha

Fryur¡ 5.4 - Exemplo de LF assosiada a uma I-AA

Lista de Faces Ativas - esta lista contém informações sobre as faces ativas da LF.

As faces ativas variam de span para, span. Uma face é ativa em um determinado span se ela

é projetada no span, ou seja, se parte dela esüí contida no span. O principal objetivo da LFA
é facilitar a identÍfïcação, de forma eficiente, das faces ativas na lista de faces.

Para cada face ativa são armazenados os seguintes dados:

. face - ponteiro para a face conespondente na LF.

' aresta - ponteiro para a aresta da I.AA que ativou a face (utilizado apenas nas

tonaliza$es por Gouraud e Phong).

' nfvel - distância do observador (ou coordenada z) em relação à face no centro do

span.

A LFA é atmazenada em um vetor e o número de faces ativas é atmazenado em uma

variável QuLFA).

5.23 - Algoritmo Básico

Esta seção visa apresentar o núcleo do algoritmo scanline como implementado no

(SMf. Este núcleo compreende basicamente a determinação dos segmentos de linha das faces

que são projetados em cada linha de varredura, reduzindo o problema de três para duas

I
I\I

l

Faæ2Face 1

| 
-ú\ AC

LF
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dimensões. O segundo passo do algoritmo corresponde ao passo 7.2 deste algoritmo básico,

e será discutido na próxima se$o. Primeiramente apresentamos um resumo do aþritmo e

depois explicaremos cada passo do mesmo.

Resumo do algoritmo básico:

1. Calcula as coordenadas do dispositivo para cada vértice.

2. Calcula dados dos vértices necessários para as tonalizaSes de Gouraud e Phong.

3. Inicializa a Lista de Faces com as faces da cena.

4. Inicializa a Lista de Arestas com as arestas da cena.

5. Inicializa a Lista de A¡estas Ativas como vazia,

6. Inicializa a Lista de Faces Ativas como vazia.

7. Para cada linha de vanedura y.

7.1 Insere na [,AA as arestas da I-A que pertencem à linha de varredura

atual.

7.2 Determina as faces visíveis em cada span e traça os pixels da linha de

varredura.

7.3 Retira da I-AA as arestas que não pertencem à próxima linha de

varredura.

7.4 Atualiza os valores de x (e outros dados) das arestas da I-AA para a

próxima linha de varredura.

7.5 Reordena a I-AA sobre os valores de x.

Passo 1: calcula as coordenadas do dispositivo para cada vértice.

Percorre todos os vértices calculando as coordenadas do dispositivo de cada um,

utilizando as coordenadas do mundo e os parâmetros de visualização defïnidos pelo usuário.

Este procedimento é o mesmo utilizado na visualiza$o fïo de arame descrita anteriormente

na Seção 4.4.
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Passo 2: Calcula dados dos vértices necessários para as tonalizações por Gouraud e Phong.

Este passo só é realizado quando a tonalização selecionada é a tonalização por

Gouraud ou a de Phong. A tonaliza$o por Gouraud calcula a intensidade de luz em cada

vértice e a tonalização de Phong calcula apenas o vetor normal aos vértices. O vetor normal

a um vértice é calculado como a média entre os vetores normais das faces que compartilham

o vértice. O cálculo da intensidade de luz é feito utilizando o vetor normal ao vértice e os

dados sobre o material de uma de suas faces.

Passo 3: Inicializa a Lista de Faces com as faces da cena.

Cria a LF e insere as faces da cena na mesma. Se a opção "Pré-remoção de faces de

trás" estiver selecionada, só serão inseridas as faces que não são faces de trás.

Neste passo são atualizados os campos de cada face. O campo |LFA é, inicializado

com zero (face não ativa), os coeficientes da equação do plano são calculados, o material e

fator de transparência são inicÍalizados. Quando se utiliza a tonalização constante a intensidade

de luz também é calculada e armazenada.

Passo 4: lnicializa a Lista de Arestas com as arestas da cena.

Cria a [-A inserindo as arestas não horizontais da cena. Se a opção "Pré-remoção de

faces de trás" estiver selecionada, só serão inseridas as arestas compartilhadas por pelo menos

uma face que não seja face de tnís. Cada aresta é inserida no cesto y da LA, onde y é a menor

coordenaday da aresta. Neste passo também são recortados partes dos lados superior e inferior

das arestas que estejam fora da janela de visualização do dispositivo. Os recortes laterais das

arestas são feitos posteriormente. Os campos das arestas, definidos na descrição da Lista de

Arestas, são atualizados neste passo.

Passo 5: Inicializa a Lista de Arestas Ativas como vazia.

A I-AA é' inicializada como vazia, pois inicialmente nenhuma aresta está atíva.

Passo 6: Inicializa a Lista de Faces Ativas como vazia.

A LFA é inicializada como vazia, pois no início de cada linha de varredura nenhuma

face está atíva.
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Passo 7: Para cada linha de varredura y.

Como visto anteriormente, o algoritmo scanline processa os dados em ordem da linha

de varredura que varia da menor até a maior coordenada y da janela de visualização. Neste

laço são identificados as partes visíveis dos objetos em cada linha.

Passo 7.1: Insere na LAA as arestas da LA que pertencem à linha de varredura atual.

As arestas da I-A que pertencem a linha de varredura atual são facilmente

identifÏcadas, pois estão todas agrupadas no mesmo cesto, basta transferí-las para a I-AA. As

arestas são inseridas de forma que a I,AA se mantenha ordenada em ordem crescente do

camPo x. Se o cesto da I-A correspondente à linha de varredura atual estivet vazio, nada é

feito.

Passo 7.2: Determina as faces visíveis em cada span e traça os pixels da linha de vanedura.

Este passo compreende a segunda etapa do algoritmo de scanline. Neste passo a I,lqA

determina os spatts e a LF contém os atributos e outras informações que determinam qual o

segmento visível em cada span. A LFA é, atualizada para cada span, a fim de conter as faces

que possuem partes contidas no span. Devido à complexidade deste passo, ele será descrito

com maiores detalhes na próxima Seção (5.2.4),

Passo 73: Retira da I-AA as arestas que não pertencem à próxima linha de varredura.

As arestas da I-AA que não interceptam a nova linha de varredura devem ser

desativadas. Para isto, basta verificar se a maior coordenada y da aresta (Ymax) é igual a
próxima linha de varredura. Em caso afirmativo, a aresta pode ser retirada da I-AA" pois não

irá interceptar linhas de varreduras posteriores.

Passo 7.4: Atualiza os valores de x (e outros dados) das arestas da I-AA para a próxima linha

de varredura.

O valor da coordenada x (interseção da aresta com a linha de varredura) deve ser

atualizado para cada aresta da I-AA. Esta atualizaçáo é feita de forma incremental, ou seja,

utilizando o valor da última interseção. Se a interseção fosse feita utilizando-se aritmética de

ponto flutuante, o cálculo seria:

x=x+deltax
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onde delta x seria calculado anteriormente e equivaleria à variação de x em cada linha de

varredura. Porém, como o algoritmo utiliza aritmética inteira, a atualizaçâo é feita da seguinte

forma:

incremento + = nunerador

while (incremenø >= denorninador)

.r++

incrernento - = denominador

while (inuemento < 0)

x--
incremento += dcnominador

ondex, incremento, nurnerador e denominador são dados associados às arestas da LAd como

definido na descrição da LA vista anteriormente e inicializados como:

x=x0
incremento = 0

nwnerador=x7-x0

denominadoy=yI -y0
onde (x0, y0) e (x1, y1) são as coordenadas da aresta (superior e inferior respectivamente).

Quando se utiliza a tonalização por Gouraud o campo intens também é atualizado

neste passo, e quando se utiliza a tonalização por Phong o campo normøl também é

atualizado. As Seções 5.5 e 5.6 a seguir descrevem como são feitas estas atualizações.

Passo 7.5: Reordena a I-AA sobre os valores de x.

Como o passo anterior altera os valores de x das arestas, a [-AA precisa ser

reordenada. O método de ordenação utilizado é semelhante ao método de inserção direta para

listas encadeadas, pois é um método eficiente para ordenação de uma lista quase ordenada ou

já ordenada, visto que o passo anterior não altera significamente a ordem da I-AA.

5.2.4 - Spaníng Scønlíne

Esta seção descreve a implementação da segunda parte do algoritmo scanline

utilizado: para cada linha de varredura y, determinação dos spans e das faces visíveis em cada

span.Este passo utiliza apenas duas dimensões, pois a coordenaday é constante no plano de
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vanedura.

Neste passo temos os segmentos de linha das faces que são projetadas em cada linha

de varredura. Os segmentos estäo armazenados na I-AA e na LF. Para exemplificar, a figura

5.5a apresenta uma cena composta por dois sólidos, cujas faces de tnís foram removidas,

cortados por um plano de varredura. A figura 5.5b apresenta o plano de varredura sub-dividido

em spans. A figura 5.6 mostra as listas I-AA e LF para o plano de varredura. Como o

problema agora possui apenas duas dimensões, os segmentos representam as faces na LF e

suas extremidades são determinadas pelas arestas na I-AA.

F¡Sur¡ 5.5 - Dois sólidos cortados por um plano de va¡redura

Como no caso do (SM)2 as faces que definem as superffcies dos sólidos nunca se

cruzam (Seção 5.2.1), os spans são obtidos dividindo-se a linha de varredura apenas nas

extremidades dos segmentos (faces). Estas extremidades são determinadas pelas arestas da

I-AA. Se ocorresse cruzamento de faces, seria necessário também dividir a linha de varredura

nos cruzamentos das faces. Portanto, os spans estão sempre entre dois elementos da I-AA.

Esta segunda parte do algoritmo scanline é realizada percorrendo os spans, ou seja,

perconendo a [,4A. Para cada span ê, determinada a face visível e os atributos da face são

exibidos em todo o span,

Para identificar as faces ativas em cada span, a LFA é atualizada ao visitar cada

planodevrredu¡a

(b)
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I.AA

LF

Figur:la 5.6 - LAA e IJ para o plano de vanedura da figura 5.5

aresta da I-AA. Cada aresta visitada troca o t'status" de suas faces, ou seja, se a face estiver

ativa, é desativada, caso contrário é ativada. As faces são ativadas e desativadas alterando-se

o camPo íLFA da face e inserindo ou excluindo a face na LFA. Assim, as faces ativas em

cada span são identificadas pela LFA.

A face visível no span é visível em todo o span, e é determinada pela face ativa mais

próxima do observador, ou seja, a face que possui o menor nível ou coordenada z em qualquer

parte do span. O algoritmo implementado procura reduzir o número de níveis calculados. Uma

redu$o simples é decorrente da não necessidade de calcular níveis pala spans com apenas

uma face. Outra redução possível é obtida a partir das características de faces que

compartilham uma aresta (faces vizinhas). Quando uma aresta ativa uma face e desativa outra,

a face ativada é sucessora da face desativada e possui a mesma ordem de visibilidade da face

desativada na LFA do span anterior. Assim, não é necessário calcular níveis no novo span.

Os spans 4 e 5 na figura 5.5b são exemplos disto. Outro caso em que não se torna necessiário

calcular os níveis das faces é quando uma aresta desativa apenas uma face que não é visível,

uma vez que a face visível continua a mesma.

Para exemplificar este passo, vejamos a seguir o processamento realizado em cada

span da figura 5.5b.

span 1: não há faces ativas, nada é desenhado.

span 2: há apenas uma face ativa (face a), portanto ela é visível.

span 3: há duas faces ativas (faces a e c), o nível de cada face é, calculado, e a face

com o maior nível (face c) é visível em todo o span.
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span 4: há duas faces ativas (faces o 
" 4, mas como a nova face ativa (face d) ê,

vizinha da face que acabou de ser desativada (face c), não é necessário

calcular os níveis das faces, pois a face d herda a visibilidade da face c.

span 5: idem ao span 4 com as faces d e å, sendo que a face b herda a não

visibilidade de a.

span 6: apenas a face d ê, ativa, portanto ela é visível.

span 7: não há faces ativas, nada é desenhado.

Estas otimizações reduzem o número de níveis de faces calculados a um valor muito

pequeno. No exemplo acima, é necessário calcular níveis em apenas vm span. Em sólidos

genéricos é necessário calcular os níveis apenas em algumas partes da silhueta dos objetos

(contorno definido pela proje$o dos sólidos). Por exemplo, para visualizar uma esfera (sem

remoção de suas faces de trás), independentemente do seu número de faces, é necessário

calcular níveis em apenas vm span em cada linha de vanedura.

O nível de uma face em um determinado span ê calculado utilizando-se os

coeficientes da equação do plano, que são armazenados para cada face. Como estes

coeficientes foram calculados utilizando-se as coordenadas do dispositívo, é possível calcular

o nível (coordenada z) fornecendo as coordenadas .r e y do dispositivo. A coordenada y é a

linha de varredura atual e a coordenada x utilizada é a do centro do span, obtida pela média

das coordenadas x das arestas que determinam o span.

O processo descrito até aqui é, realizado para a visualizaSo quando não é considerada

a transparência de faces. As modificações necessárias para incluir o cálculo da transparência

são descritas posteriormente na Seção 5.7. O processo de exibir os atributos da face visível

é diferente para cada técnica de tonalização, conforme descrito nas Seções 5.4, 5.5 e 5.6 a

seguir.

53 - Modelo de lluminação

O modelo de iluminação é responsiível pelo cálculo da intensidade de luz em um

determinado ponto da superfície de um objeto. O modelo de iluminação empregado é um

modelo local, ou seja, são considerados apenas características da superfície em questão e aluz
vinda diretamente das fontes de luz. A luz que atinge as superfícies como consequência da
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reflexão por outros objetos é aproximada por uma constante e denominada luz ambiente.

São permitidas várias fontes de lu4 que podem ser puntuais e/ou direcionais. As

fontes direcionais são definidas através de um vetor direção e são facilmente utilizadas na

equação apresentada abaixo. As fontes puntuais são definidas através de um ponto no espaço,

e seu vetor direção é calculado pela diferença entre sua posição e o ponto da superfície para

o qual será calculada a intensidade de luz refletida. A direção calculada é então utilizada da

mesma forma que no caso das fontes direcionais.

O modelo de iluminação empregado utiliza a equa$o de iluminação apresentada

abaixo. Esta equação calcula a luz refletida por um ponto da superfície de um objeto ao ponto

de observa$o, a qual é dividida em três componentes: ambiental, difusa e especular. A
equa$o utilizada é:

m
I J F o*1, r,6 ÁÑ. Ll-4(ie/.,$)

J=l

onde,

I - é a intensidade de luz refletida,

Ko - ê a constante de reflexão difusa da luz ambiente,

K¿ - ê a constante de reflexão difusa da superfície,

Kn - ê a constante de reflexão especular da superffcie,

n - é a aproximaSo da distribuição espacial de superfícies especulares,

¡¡¡ - ê o número de fontes de luz,

Io - é a intensidade da luz ambiente,

ttr - , intensidade daluz emitida pela fonte de luz j,

I - é vetor unilário da direção da fonte de luz j,

fr, - é o vetor unitário da luz proveniente da fonte de luz j refletida especularmente,

¡} - é vetor unitiírio normal à superfície,

,f - é o vetor unitário da direção da linha de visão.
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A equação apresentada acima é utilizada diretamente na gera$o de imagens

monocromáticas. Para imagens coloridas são utilizadas três equações semelhantes, uma para

cada componente RGB (vermelho, verde e azul), como apresentado a seguir:

m
r,= r JÇcÌÐr \q lc rK ð@.f¡ .r"AÇ.St1

J=l

r 14 JÇC r+Ðr,P l,G 8K ð@.r¡ .4rn .s)r

J=L

m

m
4FoCtIb *l r 

rc,,{c rr ¡ñ.i¡ .4ft$.^9t)
J=L

onde (IoIoI) é' a cor da intensidade de luz refletida, (C,,C.C) é a cor da superfície e

(C jrc jecÐ é a cor da fonte de luz j. Como pode ser observado, as três equações são

semelhantes, e em sua implementação muitos cálculos, como por exemplo os produtos

escalares, são realizados uma lúnica vez.

5.4 - Tonalização Constante

A tonalização constante (Flat Shading) é a mais rápida e simples para visualizar a

cena de forma iluminada. As faces são exibidas de forma plana, da maneira como são

armazenadas pelo (SM)t. Nesta técnÍca, a intensidade de luz ê, amesma em toda a f.ace, sendo

calculada apenas uma vez para cada face da cena. Este cálculo é executado durante a criação

da LF (passo 3 do algoritmo da Seção 5.2.3).

O processo de exibir os atributos de uma face no span (semtransparência) é realizado

de forma óbvia: basta exibir a intensidade de luz da face, a qual está armazenada nos dados

associados à face.
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5.5 - Tonalização por Gouraud

A técnica de Gouraud permite a obten$o de uma imagem com aparência mais suave,

ou seja, os objetos aparentam ter uma superfície contínua, não facetada. Isto é interessante

para visualizar objetos "curvos" que foram aproximados por faces planas. Para isto, a

intensidade em cada pixel é calculada através de uma interpolação bilinear entre as

intensidades dos vértices da face visível neste pixel.

Esta técnica foi dividida basicamente em três passos:

. Calcular a intensidade de luz em cada vértice.

. Interpolar as intensidades dos vértices sobre as arestas.

. Interpolar as intensidades das arestas sobre o span

A seguir, apresentamos a descrição destes passos, e indicamos como e onde eles

foram incluídos no algoritmo do scanline.

O cálculo da intensidade de luz em cada vértice é rcaliz,ado no passo 2 do

algoritmo básico. Para o cálculo da intensidade são utilizados o vetor normal ao vértice e o

material de uma das faces do vértice. A intensidade é armazenada na estrutura de dados das

cenas do (SM)2. As interpolações são feitas de forma incremental, ou seja, são calculados

valores iniciais e os próximos valores são calculados a partir dos valores já obtidos.

A interpolação das intensidades dos vértices sobre uma aresta permite calcular

a intensidade de luz em cada coordenada y åa aresta, a partír das intensidades dos seus dois

vértices. Este cálculo é feito em dois passos:

'Na criação da I-A (passo 2 do algoritmo básico) são atualízadas para cada aresta,

a intensidade de luz (intens) e a variação da intensidade em duas linhas de varredura

consecutiv as (inc _inte n s) z

intens = It

ínc_intens - (Ir- I,) /dy
onde 1, é a intensidade do seu vértice superior, 1, a intensidade do seu vértice inferior

e dy o número de linhas de varredura que cruzam a aresta.
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' Ao atualizar os dados das arestas (passo 7.4 do algoritmo básico) a intensidade de

luz associada à aresta é incrementada:

intens = intens + inc intens

A interpolação das intensidades das arestas sobre um spa.n permite calcular a

intensidade de luz em cada pixel do spon a partir das intensidades das duas arestas que

determinam a face visível no span. Durante esta interpolação é realizado o processo de exibir

os atributos de uma face no span, eitado na Seção 5.2.4. Este processo é implementado pelos

seguintes passos:

' As duas arestas da face visível no span devem ser encontradas. A primeira aresta

pode ser encontrada pela LFA' que possui um apontador para a aresta que ativou a

face. A segunda aresta pode ser encontrada percorrendo a I-AA a partir do span atê

encontrar a próxima aresta da face.

'A intensidade de luz inicial do span (intens_spa.n) e a variação da intensidade em

dois pixels consecutivo s (inc _intens -span) 
são calculados:

inc_intens-span = (íntens, - intensr) / (xfr - xlr)

intens_span = intenst i (xst-{r) * inc_intens_span

onde intens, e intens2 são as intensidades da primeira e segunda aresta, xf, e xf, são

as coordenadas x dos extremos da face visível e xs, é a coordenada x do início do

span.

. Ao desenhar cada pixel do span a, sua intensidade de luz é atualizadaz

íntens_span = intensjspan + inc_íntens_span

Os dados que armazenam as intensidades de luz e a sua variação são vetoriais no

formato RGB, ou seja, possuem três valores, uma para cada componente (vermelho, azul e

verde). Portanto, as equações apresentadas acima para as interpolações são executadas três

vezes. Por exemplo, para incrementar a intensidade de luz da aresta fazemos:
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intens.r = intens,r + inc_intens.r

intens.g - intens.g + ínc_intens.g

intens.b = intens.b + inc intens.b

As intensidades de luz também são armazenadas em variáveis do tipo inteiro. O

cálculo incremental, tanto em arítmética de ponto flutuante quanto em aritmética inteira, possui

a desvantagem de propagar o erro de aproximação. Devem ser tomados cuidados para que este

erro não seja considerável. Devido a isto, foi escolhido um domínio bem grande Para os

valores de intensidades no (SMF variando de 0 a 1.000.000, e o eno máximo de aproxima$o

do valor de incremento é 0,5. Portanto, ainda que o erro seja propagado todas as vezes que

a intensidade é incrementada, ela ainda é menor que a resolução horizontal da janela de

visualiza$o e raramente maior do que 1000. Assim, no pior caso, a intensidade final terá um

erro de 1000 unidades, valor que representa um erro de O,lVo, que está longe de ser

perceptível ao olho humano.

5.6 - Tonalização por Phong

A tonalização por Phong possui o mesmo objetivo que a técnica de Gouraud: obter

uma imagem com aparência suave. Porém, a técnica de Phong, embora computacionalmente

mais cara, obtém um resultado melhor, fornecendo uma aproximação melhor para a curvatura

da superfície. A melhoria da imagem final é visível principalmente nas regiões de brilho

concentrado (híghlighrs) resultantes da reflexão especular. O brilho concentrado na tonalização

por Gouraud não fïca bem definido e as vezes desaparece. As figuras 6.3 e 6.4 do Capítulo

6, gerada pelo (SM)2, mostram a diferença entre as técnicas.

A implementação da tonalizaÉo por Phong é semelhante à de Gouraud. A diferença

é que ao invés de interpolar as intensidades de luz, a técnica de Phong interpola os vetores

normais e as intensidades são calculadas em cada pixel da imagem. A técnica de Phong é

composta basicamente dos seguintes passos:
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. Calcular o vetor normal em cada vértice.

. Interpolar as normais aos vértices sobre as arestas.

. Interpolar as normais às arestas sobre o span.

. Calcular a intensidade de luz em cada pixel do span.

O vetor normal a um vértice é obtido calculando-se a média entre as normais às faces

às quais o vértice pertence. Os vetores normais citados aqui são sempre uniLários, a fim de

facilitar o cálculo das intensidades e permitir o cálculo de médias e interpolações sem fornecer

pesos diferenciados aos vetores.

As interpolações são feitas de forma análoga à tonalização por Gouraud, de forma

incremental, em dois passos, e utiliza variáveis análogas. A diferença é que Gouraud interpola

intensidades que possuem três componentes (vermelho, azul e verde) e Phong interpola vetores

que também possuem três componentes (x, y e z). Para armazenat os vetores são utilizados

números em ponto flutuante e o erro propagado nas interpolações também pode ser ignorado.

Outro ponto a ser comentado é que o resultado das interpolações de vetores unitirios não é

necessariamente unitário, sendo necessário dividir o vetor resultante pela sua norma para que

ele se torne unitário.

5.7 - Transparência

Para a implementação do efeito de transparência foi utilizada uma técnica bem

simples: a refração e seus efeitos são ignorados e a transparência é tratada considerando

apenas as faces, sendo que a espessura dos sólidos e o ângulo da direção de observação não

influenciam o fator de transparência.

A transparência é tratada a nível de spans, ou seja, para cada span são encontradas

as faces visíveis e é calculada a intensidade no span. Sem a utilização de transparência apenas

a face mais próxima do observador é visível e a intensidade desta face é, visível no spøn. Na

utilização de transparência, podem existir várias faces visíveis se as faces (uma ou mais) mais

próximas do observador são transparentes. Neste caso, a intensidade de luz no span deve ser

calculada pela média ponderada entre as faces visíveis. A intensidade de luz em um span pode

ser então calculada da seguinte forma:
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I=tlt+Q-t)12

onde, ^Íé a intensidade resultante no span,Iré a intensidade da superfície mais próxima do

observadorelrêaintensidadevindadetrásdestafaceetéofatordetransparênciadaface.

Para calcular a intensidade vinda de trás (/r) o processo se repete desconsiderando a

face jâ utilizada. Se não há mais faces no span, a intensidade vinda de tnís será a cor de

fundo; se a próxima face não for transparente a intensidade vinda de trás será a intensidade

desta face; se a próxima face também for transparente, a fórmula acima deve ser aplicada

novamente. Este processo continua enquanto existirem faces no span ou até que seja

encontrada uma face não transparente.

O efeito de transparência foi incorporado ao algoritmo de forma diferente para cada

tipo de tonalização, que diferenciam no número de vezes que a transparêncía é calculada.

Na tonalização constante a intensidade de luz é calculada apenas uma vez para cada

span, sendo utilizadas as intensidades das faces visíveis no span e a fórrrula de transparência

dada acima.

Na tonalízação por Gouraud a fórmula da transparência é aplicada duas vezes para

cada spanz uma para calcular a intensidade de luz no inícío de span (intens_span) e outra para

obter a variação da intensidade em um pixel (inc_intens_spans), sendo utilizadas as

intensidades iniciais e os incrementos das faces visíveis.

Na tonalização por Phong a fórmula de transparência deve ser aplicada para cada

pixel do span, e a intensidade para cada pixel deve ser calculada em todas as faces visíveis.

Porém, a identificação das faces visíveis é realizada apenas uma vez para cada span.

5.8 - Semi-tom

A técnica de semi-tom (halftoning) é comumente utilizada para imprimir uma imagem

que possui vários tons de cinza em um díspositivo binário (preto e branco), como uma

impressora laser. A imagem em tons de cinza deve ser transformada em uma imagem binária

sem alterar significativamente sua aparência. Este processo de transformação que ê,

denominado semi-tom digital. Em [Gei93] semi-tom digital é definido da seguinte forma: dada

uma matriz bidimensional V de números reais, Vtj e [0,1], será produzida uma matriz

bidimensional W de inteiros binários, Wa e {0,1}, tal que W, quando mostrado em um
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dispositivo de saída binário, é uma boa representação da informação real, isto é, das

intensidades contidas em V.

Existem muitos algoritmos de semi-tom disponíveis, entre os quais os conhecidos

como padrões sãoz ordered dither, error dífftnion e dot difftnion [Gei93]. Recentemente,

outras técnicas de semi-tom foram criadas, como: Space diftnion l7-ha93l, Halftoning of
image sequences [Got93], A Markoví,an Framework [Gei93] e Rotated dispersed dither

[Ost94]. Muitas destas técnicas variam na sua simplicidade, no tempo de processamento e na

qualidade da aproximação na imagem resultante.

Em nosso trabalho, a imagem é colorida (não utiliza apenas em tons de cinza) e a

técnica de semi-tom (também conhecida como díther) é utilizada para reduzir o número de

cores de uma imagem permitindo sua visualização em um dispositivo que possui um número

Pequeno de cores. Esta técnica procura combinar em pixels vizinhos as cores disponíveis no

dispositivo para substituir as cores não existentes. O algoritmo de semi-tom utilizado neste

trabalho é o ordered dither, Este é provavelmente o algoritmo mais utilizado, por ser simples,

eficiente e permitir um processamento independente para cada pixel. A desvantagem deste

algoritmo está na qualidade da imagem resultante, que deixa a desejar.

O dispositivo de saída (monitor) utilizado pelo sistema permite a utilização de no

máximo 256 cores exibidas simultaneamente na tela. A tabela de paletas criada no sistema é

fixa para qualquer imagem colorida gerada e possui seis níveis de intensidade para cada cor

primária (vermelho, verde e azul), cada uma variando de 0 a 5. Assim, a tabela de paletas

possui um total de 63 - 216 cores. A cor de um ponto calculado no modelo de iluminação

também possui três intensidades, que variam de 0 a 1000000. A técnica de semi-tom utilizada

consiste de uma função que converte a cor real do pixel (0-1000000) em uma cor permitida

no dispositivo (0-5). Em imagens coloridas esta função é aplicada de forma independente para

cada cor primária. No método utilizado é necessário usar uma matriz constante D com a

função de realizar uma perturbaç,ão nas cores. Os índices utilizados na matriz são obtidos

através do resto da divisão por oito das coordenadas do pixel. A fun$o é definida pela

equação:

W¡¡ = 6 * Vr¡ + 16338 * D¿E"r, ¡*r) I 1000000

onde, i e j são as coordenadas do pixel. Vr,ê a cor real do pixel, W,ré a cor resultante no
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pixel, Vo é, o operador que retorna o resto da divisão inteira, e D é, uma matriz constante de

dimensão 8xB definida abaixo:

þ=

2

50

l4
62

I
49

t3

6t

34

18

46

30

33

t7

45

29

032
48 16

124/-
æ28
335
51 19

t5 47

63 31

840
56 24

436
52 20

11 43

59n
739
55 23

t0 42

58 26

638
54 22

941
57 25

537
53 2t

A equação apresentada acima utiliza apenas números inteiros, portanto o resultado

da divisão também é inteiro e a parte fracionária é desprezada.

Procurou-se utilizar uma técnica simples, rápida e que permitisse a visualiza$o da

imagem em tempo de geração, ou seja, não é necessário analisar a imagem completa para

definir a tabela de paletas de cores e a cor impressa em cada pixel. A tabela de paletas é única

para todas as imagens geradas. A desvantagem desse método é, autilização limitada das cores

permitidas no dispositivo, a formação de padrões de textura em algumas áreas da imagem e

a aparência de uma resolução pior do que a resolução do dispositivo.

Uma visualizagáo bem melhor pode ser obtida annazenando a imagem através da

opção "Armazenar Imagem" do menu de visualização, e visualizando-a através de outros

programas que utilizem técnicas melhores para a apresentação da imagem. A maioria das

imagens visualizadas através do semi-tom do (SM)2 utiliza por volta de 10 a 40 cores, sendo

possível selecionar 256 cores a serem utilizadas. Algoritmos mais sofîsticados que fazem a

seleção de cores para a tabela de paletas através de uma octree (descrito em [Ste94], Capítulo

3), ou que reduzem as cores com um processador de histograma de cores (descrito em

[Wat93], Capítulo 16), podem ser utilizados para um melhor aproveitamento das cores

permitidas no dispositivo, possibilitando uma melhor apresentação das imagens.

-78-



5.L0 - Considerações Finais

Este capítulo apresentou a implementação dos algoritmos utilizados na visualiza$o

realística do (SMf. O módulo desenvolvido permite a visualiza$o de objetos de forma

eficiente e oferece vários efeitos de realismo. O modelo de iluminação utilizado é um modelo

local, permitindo a utilização de várias fontes de luz e diferentes características de reflexão

das superffcies dos objetos na mesma cena. São pennítidas também cores diferentes para as

fontes de luz e objetos. Foram desenvolvidas três técnicas de tonalização: Flat, Gouraud e

Phong. As superfícies podem ser mostradas com efeito de transparência. Foi desenvolvido um

algoritmo de semi-tom para mostrar as imagens em tempo de geração em dispositivos com

número limitado de paletas de cores.

O sistema se apresenta funcional, permitindo ao usuário a visualização dos objetos

de várias formas e não é necessário o armazenamento secundário das imagens geradas. São

fornecidas várias opções de visualização diferentes que são manipuladas pelo usuário através

de uma interface simples que utiliza um ambiente de janelas.

O módulo de visualiza$o foi implementado de forma relativamente independente da

estrutura de dados utilizada no (SM)2, podendo ser utilizado em outros sistemas com estruturas

de dados diferentes. A visualização realística e a fio-de-arame possuem poucos comandos

relacionados ao ambiente operacional, podendo ser facilmente transportadas para outros

ambientes e plataformas.

O próximo capítulo descreve os resultados obtidos através de imagens geradas pelo

sistema, bem como tabelas comparativas mostrando os tempos de execução dos algoritmos.
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c¡pÍrulo 6

6 - RESULTADOS OBTIDOS

6.1 - Considerações Iniciais

Este capítulo apresenta os principais resultados do trabalho desenvolvido, com ênfase

na visualização realística. São apresentadas algumas imagens geradas pelo sistema que

ilustram os principais recursos disponíveis na visualização (Seção 6.2). Também são

apresentados os tempos de geração das imagens, considerando as 3 técnicas de tonalização,

e uma análise comparativa que informa o ganho obtido através das otÍmizações introduzidas

no algoritmo scanline (Sego 6.3).

6.2 - Exemplos de Utilização

A seguir, são apresentados vários exemplos de imagens geradas pelo (SM)2, guê

ilustram recursos disponíveis no modelador e no módulo de visualização.
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Figura 6.1 - Esfe¡as em diferentes resoluções visualizadas na representação fio de a¡ame

Figura 6.2 - Esferas visualizadas com tonalização oonstants
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Figura 6.3 - Esferas visualizadas com tonalização por Gouraud

Figura 6.4 - Esferas visualizadas com tonalização por Phong
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Figura 6.5 - Diferentes características de reflexâo dos objetos

Figura 6.6 - Esfera branca iluminada por 4 fontes de luz coloridas
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Figura 6.7 - Diferentes níveis de transparência

Figura 6.8 - Oito cubos formando um cubo de cores RGB simples
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Figura 6.9 - Cubo de cores tansparonte

Figura 6.10 - Logotipo da USP gerado por varredura, e iluminado usando tonalizaçilo constântÊ

_85_



Figura 6.11 - Estante gerada utilizando tecnicas de va¡rodura

Figura 6.12 - Coraqão gerado pela tecnica de semi-espaços (função implícita)
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F'igura 6.13 - Tacas geradas por varedura rotacional de uma spline e de uma curva poligonal

Figura 6.14 - Modelo gerado pela tecnica de semi-espaços (frrnção irnpllcita)
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63 - Testes de l)esempenho

Os tempos gastos na geração das imagens apresentadas na seção anterior são

apresentados na tabela 6.1. Nesta, são apresentados, para efeito de comparação, os tempos

para as três técnicas de tonaliz.ação. Atabela informa também o número de faces das cenas

que compõem as imagens.

- tempo dado em Para a

As imagens foram geradas com dimensões 820x570 e sem a utilização do algoritmo

de semi-tom. Os algoritmos foram implementados na linguagem C utilizando a biblioteca

"Xview" e "Xlib" e podem ser encontrados no diretório sm2/visual do diretório home do

usuário modela (internet: modela@icmsc.sc.usp.bÐ. O sistema foi utilizado e testado em

34,2213,2271,5931.233figura 6.14

13,753,517,702.1L2fïgura 6.13

15,574,252,856.080figara 6.!2

39,141o,453,796.638figura 6.11

8,002,790,6158figura 6.10

21,473,530,7448figura 6.9

12,293,130,6648figura 6.8

55,3515,056,683.792figva 6.7

!8,292,920,91512figura 6.6

L2,774,392,254.000figura 6.5

15,035,292,856.912figura 6.4

PhongGouraudConstante

Tonalização

de faces

NúmeroFiguras
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estações de trabalho Sun Sparcstation II e em um PC 486 D){2 de 66 MHz com 16 Mbytes

de memória RAM e sistema operacional Linux. Os tempos fornecidos são dados em segundos

e foram medidos no PC 486.

Pode ser observado que a tonaliza$o por Phong é em tomo de 7 vezes mais lenta

que a tonaliza$o constante, e que a tonalização por Gouraud é em torno de 2 vezes mais

lenta. Pode se notar também que os tempos na tonalização constante e por Gouraud possuem

uma maior variação em rela$o à complexidade da cena, e que a tonalização por Phong possui

uma variação grande em relação ao número de pixels efetivamente iluminados da cena (figuras

6.7 e 6.14), número de fontes de luz e utilização de transparência. O efeito de transparência

não exige um esforço computacional elevado nas tonalizações constante e por Gouraud o que

pode ser observado comparando o tempo gasto na geração das imagens 6.8 e 6.9.

Foram realizados também alguns testes comparativos para verifîcar o desempenho do

algoritmo scanline e a melhoria obtida com as otimizações introduzidas que utilizam as

propriedades dos sólidos, conforme descrito na Seção 5.2.1.. A tabela 6.2 apresenta o tempo

gasto na execução dos algoritmos para cenas de diferentes complexidades (número de faces).

Foram utilizados três algoritmos com diferentes níveis de otimizações: scaz line original sem

as otimizações relativas às propriedades dos sólidos; scanline otímizado parcialmente (sem

pré-remoção de faces de tnis) e o scanline com todas as otimizações sugeridas. Neste teste,

foi utilizado a tonalização constante. As cenas visualizadas são compostas por uma única

esfera, diferentes números de faces, e as imagens possuem uma resolução de 820x570.
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1,8803,9104,8815000

1,O422,1692,4591800

o,7211,4311,539800

o,5450,8130,831200

Scanline

otimizado

Scanline sem

pré-remocão

Scanline não

otimizado

Número de faces

da esfera

62 - Tempo (em gasto na para algorirnos

Observa-se na tabela acima que o algoritmo scanline com as otimizações sugeridas

permite uma visualização em torno de duas vezes mais nipida que a sua versão original. Para

imagens mais complexas, verificou-se que este fator pode ser superior a três. Observa-se

também que a pré-remoção de faces que trás é o principal responsável pelo ganho de

eficiência nestas cenas, as outras otimizações apenas são signifïcativas para cenas complexas.
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capÍraLo 7

7. CONCLUS¿.O

7.1 - Considerações Iniciais

Os modeladores tridimensionais têm aplica$es em diversas áreas, e a popularizaso

da utilização de recursos gráficos vem atraindo cada vez mais aplicações. A visualização

realística é uma necessidade de praticamente todos os modeladores tridimensionais, pois

permite uma compreenção mais exata e uma aparência atraente dos objetos modelados. Além

disso, muitos modeladores são construídos com a finalidade principal de geração de imagens

realísticas, como no caso das aplicações em publicidade e animações de filmes. Com isto, a

visualização realística vem exigindo o desenvolvimento de novas técnicas e o aprimoramento

das já existentes. As pesquisas nestas áreas possuem dois objetivos principais: a gera$o de

imagens com aparência mâis próxima da real e o desenvolvimento de aþritmos mais rápidos.

Um dos maiores problemas na visualização realística é, o esforço computacional

exigido para sua execuçáo, sendo impraticável, em alguns casos, a sua utiliza$o em máquinas

convencionais. Por isto, este trabalho concentrou-se em desenvolver algoritmos para uma

visualização rápida mantendo a geração de imagens com um bom grau de realismo.

7 2 - Contribuições do Trabalho

O trabalho de Mestrado descrito nesta dissertação incorporou um módulo de

visualização ao (SM)', permitindo que os sólidos modelados sejam visualizados e

compreendidos. Como contribuições deste trabalho pode-se mencionar:
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. A implementação da interface de visualizaçáo.

' A atualização da estrutura de dados do modelador para suportar os dados relativos

à visualização.

' O desenvolvimento da visualização na representação fïo-de-arame.

'A implementação do visualizador realístico eficiente que permite vários efeitos de

iluminação como: fontes de luz, três técnicas de tonalização (constante, Gouraud e Phong) e

transparência.

' A participaÉo no desenvolvimento geral do (SM)', colaborando, além do módulo

de visualização, no desenvolvimento das rotinas de manipula$o de cenas (armazenar cena,

recuperar cena, iniciar nova cena, trocar cena, remover cena, Iistar cenas) e na defînição do

formato do arquivo de cenas.

'Aparticipação na elabora$o da documentação de Projeto, Implementação e Manual

do Usuário do sistema (SMF [Mag94b], [Mag94c], [Maggad].

' A elabora€o e apresentação de uma comunicação sobre o algoritmo scanline

utilizado neste trabalho. Esta comunicação teve como título: "[Jma versão rápida do algoritmo

scanline para rendering de sólidos", e foi apresent¿da no SIBGRAPI'94 [Ces94].

' A participa$o na elaboração e apresenta$o de uma comunicação sobre o
modelador (SMF junto ao grupo de Computação Gráfica e Processamento de Imagens do

ICMSC-USP, a qual também foi apresentada no SIBGRApl,g4 [Mag94l.

73 - Sugestões para f,'uturos Trabalhos

Existem díversos trabalhos que podem ser realizados com base no módulo de

visualização implementado, principalmente em relação ao acréscimo dos efeitos de realismo

na imagem final, entre os quais podemos citar:

' Permitir a visualiza$o na representação fio-de-arame com suas linhas ocultas

removidas, tracejadas ou com uma intensidade menor.

' Incorporar ao algoritmo scanline a geração de outros efeitos de realismo como

sombras e texturas.

' Desenvolvimento de um visualizador baseado no algoritmo de ray tracing e/ou

radiosidade que utilize um modelo de iluminação global, possibilitando a geração de imagens
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de alto grau de realismo para arte final e sem muita preocupação no tempo de processamento.

Esta visualização deveria permitir a geração de transparêncía considerando refração,

superfícies espelhadas, cálculo da reflexão de luz entre objetos, etc.

' Incorporar um algoritmo de anti-aliasing ao módulo de visualização a fim de

melhorar a qualidade da imagem gerada.

' Desenvolvimento de um algoritmo que utilize melhor as cores disponíveis no

dispositivo a fim de melhorar a apresenta$o da imagem gerada pelo visualizador realístico.

' Permitir várias janelas de visualização ao mesmo tempo, possibilitando ao usuário

várias visões dos objetos.

'Aprimoramento da interface. A interface atual, apesar de ser poderosa e interativa

é muíto textual. Uma interface mais amigável deveria por exemplo permitir ao usuário

rotacionar objetos e posicionar fontes de luz diretamente com o mouse. Poderia também,

permitir a selecão da cor dos objetos através de uma t¿bela de cores apresentada na tela.
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