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Resumo. 

Resumo 

Reconstrução a partir de pontos não organizados é um problema relevante e comum a vários tipos 

de aplicações, como tratamento de imagens médicas e computação gráfica. Este tipo de abordagem 

é relativamente recente e busca gerar malhas não estruturadas a partir de conjuntos de pontos 

geralmente fornecidos por scanners tridimensionais, sondas sísmicas, radares e amostragens de 

superfícies implícitas. O principal desafio a ser superado neste tipo de reconstrução é a falta de 

informação, tanto geométrica quanto topológica, a respeito do objeto a ser reconstruído. Essa falta 

de informação tem impossibilitado a elaboração de algoritmos robustos e eficientes. 

Diversas técnicas para a resolução deste: problema são descritas 11a literatura, tais como técnicas 

baseadas em zeros de funções, em "esculpimento", em modelos deformáveis e em métodos incre-

mentais. Cada uma delas possui vantagens e desvantagens. No entanto, a maioria utiliza operações 

geométricas caras e pouco estáveis. 

Este projeto de doutorado propõe uma nova abordagem para o problema de reconstrução a 

partir de pontos não organizados. A abordagem é baseada em "esculpimento", e sua principal 

característica é diminuir a quantidade de operações geométricas, substituindo-as por operações 

topológicas, mais robustas e mais eficientes. Para isso, a teoria de Morse em complexos simplici-

ais c utilizada como ferramenta de decisão da inclusão ou não de simplexos na malha do objeto 

reconstruído. Além disso, apresentam-se garantias teóricas de que, sob uma taxa de amostragem 

adequada, a reconstrução é hoineomorfa e próxima do objeto original. 

Adicionalmente, esse projeto vem atender as necessidades do grupo de mecânica de fluídos 

computacional do ICMC-USP, fornecendo um gerador de malhas não estruturadas a partir de pontos 

não organizados, o qual deverá ser empregado onde técnicas mais convencionais, tais como técnicas 

de triangulação de politopos e de reconstrução por seções planares, não produzem resultados sa-

tisfatórios. 



Abstract . 

Performing extensive geometrical computaiions is a major source of problems in reconstruction from 

sample points. Such operations are computationally intensive, and introduce numerical instabilities 

tliat may be difficult to handle. We introduce an innovative approach for generating a piecewise 

linear approximations from sample points that reduces geometrical calculations drastically by con-

verting geometrical information into topological attributes. Geometrical tests are employed only 

at an initial step, to compute a Delaunay triangulation of the points. Discrete Morse theory is 

used to derive a topological framework towards reconstruction. The result is a robust reconstruc-

tion algorithm that handles multiple components and has reduced computational costs. In this 

work we introduce an innovative approach for generating 3D piecewise linear approximations from 

sample points that is strongly based on topological information, thus reducing the computational 

cost and numerical instabilities typically associated with geometric computations. Discrete Morse 

theory provides the basis of a topological framework for reconstruction that results in a robust re-

construction algorithm capable of handling multiple components and with low computational cost. 

We describe the proposed approach and introduce the reconstruction algorithm, called Tor - Topo-

logical Object Reconstructor. Reconstruction results are presented and the performance of Tor is 

compared with that of other reconstruction approaches for some standard point sets. Theoretical 

guarantees of reconstruction are also provicled. 



Capítulo 1 

In t rodução 

1.1 Cons iderações Iniciais 

Ao longo das últimas décadas, a computação gráfica tem se expandido, tornando-se uma poderosa 

ferramenta de apoio à solução de inúmeros problemas. Muitos desses problemas são resolvidos por 

meio de modelagem geométrica, que é a área da computação gráfica responsável pela criação e 

representação de modelos que decrevem a forma e outras características de um objeto. 

Dentre as ferramentas utilizadas em modelagem geométrica, a topologia assume posição de 

destaque. Embora informações geométricas sejam relevantes, algoritmos fundamentados em con-

ceitos topológicos são em geral mais robustos e eficientes, o que os torna mais atrativos. Desta 

forma, o desenvolvimento de novas técnicas de modelagem geométrica embasadas em conceitos 

topológicos torna-se muito relevante, sendo esse um dos aspectos importantes do trabalho aqui 

proposto. 

y 

1.2 Mot ivação 

Diversos fenómenos em física e em engenharia, tais como condução de calor, escoamento de fluidos, 

propagação de ondas eletromagnéticas, podem ser modelados por equações diferenciais parciais. A 

maioria dessas equações não possui solução analítica e, por isso, métodos de aproximação numérica 

se fazem necessários. 

Métodos numéricos para a solução de tais equações incluem diferenças finitas, elementos finitos 

e volumes finitos. Eles aproximam a solução das equações diferenciais por meio de um sistema 

que contém um número finito de equações algébricas. Esse processo requer uma discretização 

no domínio do problema, ou seja, decomposição do domínio em um número finito de elementos 
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(geralmente triângulos ou quadriláteros em dimensão dois e tetraedros ou hexaedros em dimensão 

três). Essa decomposição e chamada de malha. 

Malhas podem ser divididas em duas categorias, estruturadas e não estruturadas. Informal-

mente, malhas estruturadas são aquelas onde os elementos podem ser indexados de forma matricial, 

obtendo-se as relações de vizinhança a partir de elementos vizinhos na matriz. Já em malhas não 

estruturadas essas relações não são óbvias e necessitam de espaço extra de memória para o seu 

armazenamento. A figura 1.1 mostra a diferença entre os dois tipos de malhas. 

Figura 1.1: Malhas a) estruturada b) não estruturada 

Este projeto de doutorado está relacionado com a geração de malhas não estruturadas para 

domínios com geometria complexa. A elaboração de um gerador de malha baseado em conceitos 

topológicos representa uma inovação e um desafio bastante interessante, além de atender as neces-

sidades do grupo de mecânica de fluidos computacional existente no ICMC-USP, o qual pretende 

utilizar técnicas de volumes finitos e de elementos finitos em malhas não estruturadas para sim-

ulação numérica de escoamento de fluídos. Um bom levantamento bibliográfico sobre geração de 

malhas não estruturadas pode ser encontrado no trabalho de Teng e Wong (2000). 

A representação do domínio onde se dá a decomposição espacial influencia, de forma direta, a 

escolha da estratégia de geração de malha. 

Existem basicamente três formas de representação de domínio: 

1. A fronteira da região de interesse é dada por um politopo; 

2. Seções planares da região de interesse; 

3. Pontos amostrados na região de interesse; 

As estratégias de geração de malhas mais conhecidas atuam no primeiro tipo de representação 

descrito.acima. Entre essas estratégias estão "advancing-front" (Jin e Tanner, 1993), inserção 
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de pontos e reconexão local (Marcum e Weatherill, 1995), "bubble meshing" (Dibben, 2000) e 

poligonalização de sólidos definidos implicitamente (Moreira, 1998). 

As técnicas que atuam no segundo tipo de representação visam reconstruir objetos amostrados 

a partir de tomógrafos computadorizados, microscópios a laser e ressonância magnética. Recon-

strução volumétrica via triangulação de Delaunay (Boissonnat, 1988; Nonato et al., 2001; Ba j a j 

et al., 1999), geração de malha através de "prismatoids" (Baja j et al., 1995), e técnicas de recon-

strução da superfície limitante, (Jones e Chen, 1994), juntamente com triangulação de politopos 

(Ruppert e Seidel, 198!)) são exemplos de estratégias voltadas para esse tipo de aplicação. 

Métodos de geração de malhas a partir de pontos não organizados, também chamadas cie técnicas 

de reconstrução a partir de nuvem de pontos, são mais recentes e buscam gerar uma malha não 

estruturada a partir de um conjunto de pontos, geralmente fornecido por scanners 3D, radares, 

sondas sísmicas, ou pontos amostrados em superfícies implícitas (ver trabalhos de (Amenta et al., 

1998b; Dey e Goswami, 2002a; Giesen e John, 2003; Edelsbrunner, 2002)). 

O principal objetivo deste projeto de doutorado é o desenvolvimento de uma técnica de geração 

de malhas não estruturadas a partir de conjuntos de pontos não organizados. Essa técnica visa 

gerar malhas que representem uma superfície onde a representação foi obtida a partir de pontos 

amostrados de maneira não organizada. Regiões rochosas amostradas por meio de sensores sísmicos 

e o trabalho desenvolvido pelo "Digital Michelangelo Project" (Levoy et al., 2000) são exemplos 

típicos para esse tipo de aplicação. 

Basicamente, existem dois processos envolvidos cm reconstrução a partir de pontos não orga-

nizados. O primeiro deles é o processo de amostragem dos pontos e o segundo é o processo de 

reconstrução propriamente dito. 

O processo de amostragem envolve coletar pontos (amostras) sobre a curva ou superfície de 

interesse, enquanto que os processos de reconstrução objetivam restaurar o objeto original a partir 

das amostras. A figura 1.2 ilustra o processo de obtenção de amostras por meio de um scanner 

tridimensional. 

1.3 Con t r ibu ições 

Destacam-se aqui as principais contribuições desta tese de doutorado. 

Uma grande fonte de problemas na área de reconstrução a partir de nuvem de pontos é a 

grande quantidade de cálculos geométricos envolvidos no processo, os quais introduzem instabil-
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Figura 1.2: (Gopi c Krishnan, 2002) Processos de amostragem de uma superfície. 

idades numéricas difíceis de controlar, tornando os algoritmos excessivamente lentos. A maioria 

das técnicas encontradas na literatura depende fortemente de complexas informações geométricas 

que devem ser calculadas a partir das amostras. Pouco tem sido feito no sentido de superar essas 

dificuldades geométricas que, em grandes conjuntos de dados, podem tornar o algoritmo proibitivo. 

Aprescnta-se neste trabalho, uma nova abordagem para reconstrução a partir de nuvem de 

pontos que reduz drasticamente a quantidade de operações geométricas envolvidas no processo. De 

fato, testes geométricos pesados são realizados apenas no passo inicial, para calcular a triangulação 

de Delaunay do conjunto de amostras. Teoria de Morse discreta (Forman, 1998a,b) é a base 

teórica para esta abordagem. O algoritmo aqui desenvolvido decide quais simplexos adicionar à 

reconstrução por meio de análise da um campo gradiente discreto derivado de uma função de 

Morse definida sobre a triangulação de Delaunay do conjunto de amostras. Como consequência 

direta desta abordagem topológica, consegue-se um algoritmo robusto capaz de manipular múltiplas 

componentes conexas c com um custo computacional bastante reduzido. 

Além de um algoritmo de reconstrução baseado em topologia, apresentam-se também, garan-

tias teóricas de que, sob uma adequada taxa de amostragem, a reconstrução fornecida pelo nosso 

algoritmo é homeomorfa e próxima ao objeto original. 

1.4 Organ ização da Tese 

Esta tese está organizada da seguinte forma: 

O capítulo 2 apresenta os conceitos matemáticos fundamentais utilizados no restante do tra-

balho, tais como Topologia, Geometria computacional, Álgebra e Homologia simplicial. O capítulo 

3 descreve os principais trabalhos sobre reconstrução a partir de pontos não organizados encontra-

dos na literatura. Além disso, procurou-se destacar as vantagens e desvantagens de cada algoritmo 
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de modo a colocar este trabalho dentro de um contexto mais específico. 0 capítulo 4 apresenta 

os principais conceitos sobre teoria de Morse discreta, que é a chave para o desenvolvimento dos 

algoritmos. O capítulo 5 apresenta a versão bidimensional do algoritmo desenvolvido nesta tese, 

descrevendo ainda os resultados computacionais e as garantias teóricas de que, sob uma taxa de 

amostragem adequada, o algoritmo retorna uma reconstrução correta do objeto. O capítulo (i 

descreve detalhadamente a versão tridimensional do algoritmo, apresentando resultados computa-

cionais, comparações com algoritmos clássicos e garantias teóricas de reconstrução correta. Final-

mente, o capítulo 7 sumariza os resultados alcançados, comenta as principais conclusões e sugere 

alguns trabalhos futuros. 
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Capítulo 2 

Conceitos Fundamentais 

2.1 Cons iderações Iniciais 

Neste capítulo serão apresentadas definições sobre topologia, geometria gomputacional e álgebra, 

assim como alguns resultados clássicos dessas áreas que servirão como base para o restante do 

trabalho. 

0 capítulo começa apresentando conceitos sobre espaços topológicos e espaços topologicamente 

equivalentes. Descreve, em seguida, alguns conceitos sobre geometria computacional e noções gerais 

sobre complexos simpliciais, com ênfase na triangulação de Delaunay e nas suas principais pro-

priedades, além do seu dual, o diagrama de Voronoi. Apresenta noções gerais sobre estruturas 

algébricas que incluem grupos, classes laterais, grupos quocientes, homomorfismos de grupos, anéis 

e R-módulos. Finalmente, descreve os principais conceitos sobre homologia, que serão utilizados 

no restante do trabalho. 

2.2 Conce i tos de Topologia 

Uma maneira natural de investigar o espaço no qual se está trabalhando é obter informações sobre 

as relações de vizinhanças dos elementos deste espaço. Esta é a arte da Topologia, que procura 

deduzir a partir de observações locais (as relações de vizinhança), propriedades globais. Uma 

referência clássica sobre topologia pode ser encontrada no trabalho de Lima (1976) 

Def in ição 1 Um espaço topológico é um conjunto X de pontos com uma coleção C de conjuntos 

chamados abertos com as seguintes propriedades 

1. A união arbitrária de abertos é um aberto; 
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2. A intersecção de um número finito de abertos é um aberto; 

3. O conjunto vazio e X são abertos; 

São os abertos que definem as relações de vizinhanças. Uma vizinhança de um ponto é qualquer 

aberto que o contém. Um exemplo de espaços topológicos são os espaços métricos (qualquer espaço 

onde se possam medir distâncias) e, neste caso, os abertos são as bolas abertas, isto é, BCtT = 

{x € X : d (x, c) < 7'}, suas uniões e intersecções, onde d é a distância definida nestes espaços. 

Seja X um espaço topológico e B C X um conjunto qualquer, x G B é dito ponto interior se 

existe um aberto U tal que x € U C B. Um conjunto é chamado de conjunto aberto se todos os 

seus pontos são pontos interiores. O interior de um conjunto Bê o conjunto de todos os pontos de 

B que são interiores, sendo denotado por B. A fronteira de um conjunto Bê o conjunto de pontos 

x G B tal que para todo aberto U contendo x, U possui pontos de B e do complementar de B. O 

fecho de um conjunto B é definido como o interior de B mais a fronteira de B, e é denotado como 

B. 

Def in ição 2 Sejam X e Y dois espaços topológicos e seja f : X —> Y uma aplicação de X em 

Y. Diz-se que f é um homeomorfismo se f é contínua, bijetora e sua inversa também é 

contínua. 

Dois espaços topológicos são topologicamente equivalentes, isto é, homeomorfos , se existe 

um homeomorfismo entre eles. 

Def in ição 3 Diz-se que f : X Y é um difeomorfismo de classe Ck se f e / - 1 são diferenciáveis 

de classe Ck. Neste caso X e Y são ditos difeomorfos. 

Def in ição 4 Uma variedade (manifold) de dimensão k contida em R™ (n > k) c um conjunto 

M de pontos (ver figura 2.1), onde, para qualquer ponto p G Aí, existe uma vizinhança de p em 

M que é equivalente topologicamente a um aberto de Mfe_1x K+. Se k = 2, tem-se uma variedade 

bidimensional, também chamada de superfície. 

Se existir pelo menos um ponto do conjunto acima que não satisfaz essa condição o conjunto 

é dito ser uma não-variedade (non manifold), e o ponto que não satisfaz a condição é chamado de 

ponto singular. 
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Figura 2.1: a) exemplo de uma 2-variedade b) exemplo de uma não variedade 

Definição 5 O conjunto M C Mn é uma variedade suave de dimensão k e classe C (ver figura 

2.2) se para todo x £ M existem uma vizinhança aberta U 3 x, V um aberto de R*: e um difeomor-

fismo de classe Cr tp : U fl M —> V (ver figura 2.2). 

Figura 2/2: Variedade suave de dimensão 2 imersa em 

2.3 Conceitos de Geometr ia Computacional 

Um s implexo p-dimensional ou p-simplexo em 1 " é o fecho convexo de p + 1 pontos geomet-

ricamente independentes, e um conjunto de pontos {ao, ai, . . . , ap} C R n é dito geometricamente 

independente se o conjunto de vetores {(ai — ao),..., (ap — ao)} é linearmente independente. O 

fecho convexo de um conjunto de pontos é o menor conjunto convexo que contém tais pontos. 

Um 0-simplexo é chamado de vértice; um 1-simplexo é chamado de aresta; um 2-simplexo de 

triângulo; e um 3-simplexo, de tetraedro. Considerando-se a = [ao, aj ,..., ap} um p-simplexo, 

qualquer fc-simplexo 0 < k < p formado por um subconjunto de {ao,ai, ...,ap} é chamado de face 

de a. As faces diferentes de a são chamadas de faces próprias, e a união das faces próprias de a 
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é chamada de bordo de a e denotada por da. O interior de um simplexo é definido como sendo 

a — da e denotado por a. 

Def in ição 6 Um complexo simplicial K, em Mri é uma coleção de p-simplexos tal que: 

1. Toda face de um simplexo de AC estd em K,; 

2. A intersecção de quaisquer dois simplexos de K. é uma face comum a cada um deles ou é 

vazia; 

3. Qualquer conjunto compacto1 de R" intersecta um número finito de simplexos; 

A dimensão de um complexo simplicial fC, denotada por dim/C, é o máximo das dimensões 

dos simplexos de /C. Se L é uma subcoleção de K. tal que L é um complexo simplicial, então L é 

chamado s u b c o m p l e x o de /C.A coleção de todos os simplexos de K, com dimensão menor ou igual 

a n (n menor que dimensão de K.) é um subcomplexo chamando n -esque le to de K. e será denotado 

por A união de todos os simplexos de K, é chamada de po l i topo de K. (ou espaço gerado por 

fC) e denotada por |/C|. X C M" 6 dito ser um pol iedro se X = |/C| para algum complexo simplicial 

finito K. O grau de um vértice v 6 K. é definido como o número de arestas que tem v como vértice. 

Considere-se IC é um complexo simplicial, V o conjunto dos vértices de KL. Seja k a coleção de 

todos os subconjuntos {ao,..., a,,} de V, tal que os vértices a o, •••, an geram um simplexo de IC. Tal 

coleção é chamada de e squema de vér t i ces de K,. 

Seja a um p-simplexo. Duas orientações de seus vértices são ditas equivalentes se elas diferem 

por uma permutação par. Uma permutação é denominada par se necessita de um número par de 

trocas para transformá-la na permutação identidade e é ímpar se necessita de um número ímpar de 

trocas para transformá-la na identidade. Se p > 0, então existem duas classes de equivalência; caso 

contrário, apenas uma. Cada uma dessas classes é chamada de urna orientação de a. Um simplexo 

orientado é um simplexo a juntamente com uma orientação. 

Considerando-se o simplexo formado pelos vértices vq,v\,V2 e V3, a orientação [vo, vi, v-j, V3] 

será escolhida como sendo a orientação positiva, e, ainda, —a fica definido como sendo a com sua 

orientação oposta. 

Para um complexo simplicial K, de dimensão n, um (n-l)-simplexo é um s implexo do inte-

rior quando compartilhado por dois n-simplexos; caso contrário, é um s i m p l e x o de bordo. Os 

'Limitado e Fechado 
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simplexos de dimensão menor que n — l contidos em simplexos de bordo são também chamados de 

s implexos de bordo. O bordo de K, é um subcomplexo S C K. formado por todos os p-simplexos 

de bordo, p = 0,1,. . . , n — 1 de /C, e cada componente conexa de |Sj é chamada de c o m p o n e n t e 

de b o r d o de K,. 

A es tre la de um sirnplexo( figura 2.3) a e K, é definida como a união de todos os simplexos 

de AC que tem cr como face, e é denotada por st(cr). O link ou en lace de a, denotado por lk(a), 

(figura 2.4)é definido como a união de todos os simplexos em st(o) que são disjuntos de a. 

2 . 3 . 1 T r i a n g u l a ç ã o d e D e l a u n a y e D i a g r a m a d e V o r o n o i 

Uma outra ferramenta importante para este trabalho é a triangulação de Delaunay e seu dual, o 

diagrama de Voronoi. Algumas das suas principais características serão mostradas a seguir. 

Um conjunto finito, não vazio S = {xi, . . . ,x n} em R m está em posição geral se nenhum sub-

espaço afim de R m contém S, e se não há urna esfera Srn~l passando através de um subconjunto 

de S com m + k,k > 1 pontos. No texto a seguir, apenas conjuntos de pontos em posição geral 

serão considerados. 

Figura 2.3: Estrela: a) de um vértice b) de uma aresta 

Figura 2.4: Link: a) de um vértice b) de urna aresta 

Def in ição 7 O diagrama de Voronoi V de S é uma decomposição de R m em células m-dimensionais 
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{ VI,..., Vn} com as seguintes propriedades: (figura 2.5 a): 

1. Cada Vl contém apenas um ponto xt € S; 

2. Dado x € Mm, x £ Vi se, e somente se, d(x,xr) < d(x,xj) para todo j ^ i, onde d é a 

distância euclidiana; 

Cada V{ será chamado pol iedro de Voronoi associado a x;. Note-se que R m = UVi e que cada 

poliedro de Voronoi é definido pela intersecção de n-1 semi-espaços fechados. Como semi-espaços 

são convexos e a intersecção de conjuntos convexos é convexa, tem-se que cada poliedro de Voronoi 

é convexo. 

Dessas propriedades conclui-se que a intersecção de k poliedros do diagrama de Voronoi, onde 

2 < k < m + 1, ou é vazia ou é uma célula (m — k + l)-diinensional contida no diagrama. 

Def in ição 8 A triangulação de Delaunay DT é o dual geométrico do diagrama de Voronoi 

(VD), isto é, para cada simplexo p-dimensional do diagrama pode-se associar, de forma natural, 

um (m-p)-simplexo da triangulação de Delaunay (Figura 2.5 b). 

Por exemplo, no caso bidimensional: 

• Um vértice do diagrama de Voronoi associa-se a um triângulo (2-simplexo) de DT; 

• Uma aresta do diagrama de Voronoi associa-se a uma aresta (1-siinplexo) de DT; 

• Um simplexo de dimensão 2 do diagrama de Voronoi associa-se a um vértice (0-simplexo) de 

DT; 

• / 

J • 

- — ; j • 

í \ / 

(a) 
/ 

/ . / / 
\ 
\ 

• 

(b) 

\ / 

Figura 2.5: a) diagrama de Voronoi b) triangulaçao de Delaunay 

Uma maneira alternativa de definir a triangulação de Delaunay é a seguinte. Dado um conjunto 

de pontos S = {xi , . . . , xn} C R m em posição geral, uma triangulação é de Delaunay se a circunsfera 
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de todo m-simplexo é livre de pontos, ou seja, se não existe nenhum xx <E S no interior de tal esfera. 

Esta triangulação possui algumas propriedades importantes. Algumas delas são enumeradas abaixo. 

Propr iedade 1 Para um conjunto de pontos em posição geral, a triangulação de Delaunay é única. 

Propr iedade 2 A triangulação de Delaunay gera o fecho convexo de S. 

Propr iedade 3 (circulo vazio) Todo d-simplexo 0 < d < m possui uma circunsfera vazia de 

pontos. 

Uma generalização da triangulação de Delaunay é a triangulação de Delaunay com pesos, 

também chamada de triangulação regular, que fica caracterizada pelas seguintes definições: 

Definição 9 (Ponto com peso) Diz-se que p = ( p , w 2 ) G Rm x M+ é um ponto com peso, onde 

w2 é o peso associado ao ponto p e p é a sua posição em Mm. 

Definição 10 (distância com peso) A distância com peso entre dois pontos com peso p — (p, u>f) 

e (?= (q,w$) é dada por \\p - ç]^ = \\p - g|| - wj - wj. 

Diz-se que dois pontos com peso p e q são ortogonais se \\p — q]^ = 0. Além disso, Um ponto 

com peso p = (p, w2) pode ser interpretado geometricamente como uma esfera de centro em p e 

raio ic. A definição de distância com peso pode ser vista em termos de uma esfera ao invés de um 

ponto com peso (Edelsbrunncr, 2001). 

Definição 11 (Power Diagrama) O power diagrama de um conjunto de pontos com peso é 

definido como o diagrama de Voronoi que utiliza a distância com peso, em vez da distância euclid-

iana. 

Definição 12 (Traingulação de Delaunay com pesos) Define-se por triangulação regular Tri-

angulation como o dual do Power Diagrama. 

Em seguida, alguns tipos de grafos, utilizados por algoritmos clássicos da literatura, serão 

definidos. 

Definição 13 (Grafo) Uma grafo G (V, E) é um conjunto finito de vértices V ^ 0 juntamente 

com um conjunto finito de arestas E que conectam os vértices de V. 
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D e f i n i ç ã o 14 (Grafo do vizinho mais próximo) 0 grafo do vizinho mais próximo (Nearest 

Neighbour Graph, NNG) de um conjunto de vértices V é um grafo {V,E), de tal forma que E = 

{e/c = (Vi,Vj), k — 1,.., n : v3é o ponto mais próximo de Vi}. 

D e f i n i ç ã o 15 (Arvore geradora mínima euclidiana) Uma árvore geradora mínima euclid-

iana (Euc.li.dean Minimum Spanning Tive, EMST) é uma arvore (V,E), de tal forma que E = 

{ek = (VÍ, Vj) , k = 1, . . , n : £ - vj\\ é mínima}. 

D e f i n i ç ã o 16 (Grafo de Gabriel) 0 grafo de Gabriel de V é um grafo (V, E) de tal forma que 

E = {e/,. = (vi,vj) ,k=l, ,.,ii : a menor esfera tocando e Vj não contém pontos de V}. 

D e f i n i ç ã o 17 (Hipergrafo de Gabriel estendido) O hipergrafo de Gabriel estendido (Extended 

Gabriel Hipergraph, EGH) é um conjunto de vértices, arestas e triângulos (V, E^GH ,T) onde o 

conjunto inicial de arestas é o mesmo do grafo de Gabriel, e o conjunto de triângulos é definido da 

seguinte forma: 

• Para quaisquer e i , e 2 G Eegh,C\ — (^1,^2) > e'2 = ( ^ 2 ^ 3 ) . Se Ui,i>2 e V3 forem não colineares 

e se a menor esfera tocando os três vértices for vazia de pontos de V, então e3 = (^1,^3) € 

Eegii; 

• Qualquer ciclo de três arestas em E^QU é um triângulo em T; 

Não é difícil ver que o hipergrafo de Gabriel estendido é um subconjunto da triangulação de 

Delaunay em dimensão trcs. 

As definições seguintes são úteis pa ra determinar uma condição de amostragem sob a qual 

pode-se garantir a correta reconstrução de uma variedade (curva ou superfície). Tal conceito será 

empregado nas garantias teóricas do algoritmo descrito neste texto. 

D e f i n i ç ã o 18 Seja M uma variedade suave. 0 eixo medial (ver figura 2.6) de M é conjunto 

de centros de esferas vazias tocando M em pelo menos dois pontos. 

Para qualquer ponto p £ M o Local Feature Size em p é definido como a distância de p até o 

eixo medial e é denotado por LFS (p) (ver figura 2.7). Um conjunto P de amostras é dito ser uma 

r - a m o s t r a g e m se a distância de qualquer ponto a € M até a amostra mais próxima p G P é, no 

máximo, u m a constante r vezes o LFS (a). Neste caso, diz-se que a variedade M está r -amostrada. 
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Figura 2.6: eixo medial representado pela linha pontilhada 

Para valores apropriados de r esta definição garante que regiões mais próximas ao eixo medial 

sejam amostradas de forma mais densa, por exemplo, regiões de alta curvatura ou regiões com 

estrangulamento, como pode ser visto na figura 2.7. 

Figura 2.7: exemplo bidimensional de local feature size 

b) 

Figura 2.8: Regiões próximas ao eixo medial: a) alta curvatura b) estrangulamento 

2.4 Conce i tos de Álgebra 

Os conceitos algébricos aqui apresentados podem ser encontrados no trabalho de Hungeríbrd (1996). 

Def in ição 19 Dado um conjunto 5 ^ 0 , qualquer função ip : S x S —> S é chamada de operação 
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binária 

E x e m p l o 1 

ip : R x R -> IR 

(a, 6) —> a + b 

Definição 20 Uma operação * definida em um conjunto S é associativa se para quaisquer a, b, c £ 

S vale (a * b) * c = a * (ò * c) 

Def in ição 21 Um semigrupo é um par (S, *) onde S ^ 0 e * é uma operação binária associativa. 

Um semigrupo (5, *) tem um elemento identidade se existe e £ S tal que para qualquer a £ S 

vale a*e = e*a — a. 

Definição 22 Seja (S, *) um sistema matemático com identidade e. Um elemento a £ S tem 

inverso se existe b £ S, tal que a*b = b*a — e . 

Neste caso, b é chamado de inverso de a e é denotado por a - 1 . 

Definição 23 Um par (G, *) é um grupo se, e somente se, (G, *) e um semigrupo com identidade 

tal que cada elemento de G tem inverso. 

1. Além disso, (G, *) é um grupo abel iano, quando vale a lei de comutatividade para sua 

operação, isto é, quando para quaisquer a,b £ G vale (a * b) = (b * a). Para H Ç G e H ^ 0 

diz-se que ( / / , *) é subgrupo de (G, *) se ele próprio é grupo. 

Definição 24 Sejam (G, *) e (G*, o) dois grupos e f : G —> G*. Se para quaisquer a,b £ G vale 

f (a * b) = f (a) o f (b), f é chamado de homomorfismo. 

Um homomorfismo injetor é chamado de monomorf i smo, um homomorfismo sobrejetor é 

chamado de ep imorf i smo; e ainda um homomorfismo bijetor é chamado de i somorf ismo. Dois 

conjuntos G e G* são ditos isomorfos se existe um isomorfismo entre eles, que se denota por G = G*. 

Do ponto de vista algébrico, é importante identificar grupos isomorfos, pois eles tem as mesmas 

propriedades. 
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O kernel de um homomorfismo / : G —> G* é definido como o conjunto 

{g G G tal que f (g) = 0} e denotado por ker ( / ) . A imagem de f é definida como o conjunto 

{b G G* tal que existe g G G com / (g) — b} e denotada por Im ( / ) . 

Definição 25 Seja {H, *) um subgrupo de (G, *) e seja a 6 G. O conjunto {a * h com h <= H} é 

chamado de classe lateral à esquerda de H e denotado pora*H e o conjunto {h * a com /i G / / } 

e chamado de classe lateral à direita de H sendo denotado por H * a. 

Definição 26 (H, *) é um subgrupo normal de (G, *) se, para qualquer a G G, vale a*H = H*a 

Def in ição 27 Seja H um subgrupo normal de G. defini-.se o grupo quociente JJ = {a* H, a G G} 

onde a seguinte operação é definida: 

G G G 
® : H X H H 

a *H,b*H) (a* H)®(b*H) = {a*b)*H 

Teorema 1 (Hungerford, 1996) Seja f : G —> G* um epimorfismo, então k c r ^ = G* 

Este teorema e conhecido como teorema fundamental de grupos e fornece uma indicação de 

como encontrar isomorfismos entre grupos. 

Definição 28 Um anel é um sistema matemático (A, *, o) constituído por um conjunto não vazio 

A e duas operações definidas em A satisfazendo 

1. (A,*) é um grupo abehano; 

2. (A, o) é um semigrupo; 

3. para quaisquer a,b,c G A valem 

(a) a o (6 * c) = (a o b) * (a o c) 

(b) (b * c) o a = (ò o a) * (c o a) 

E x e m p l o 2 O conjunto dos números inteiros com as operações de soma e de multiplicação (Z, +, *) 

é um anel. 
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Se na definição 28 for acrescentada a condição de que para quaisquer a, b E A vale a, o b = b o a 

, A é chamado de anel comutativo, e, ainda, se existir 1 6 A tal que a o l = l o a = a para 

qualquer a € A, então A é chamado de anel com identidade. ( Z , + , * ) também é um exemplo de 

anel comutativo com identidade. 

Def in ição 29 Seja R um anel comutativo com identidade. Um R-Módulo é um grupo abehano 

X junto com uma função fi : R x X —» X tal que para quaisquer a, (3 G R e x, y 6 X, vale 

1. fd(a + P, x) — fí (q, x) + pi (P, x); 

2. n (a, x + y) = /i (a, x) + p, (a, y); 

3. fi(a,fi(Õ,x)) = fj, (aP, x); 

4. (i{í,x) = x; 

//, neste contexto é chamada de multiplicação por escalar. 

E x e m p l o 3 Qualquer grupo abeliano X é um X-módulo com a operação 

//, : Z x X -> X 

fi(m,x) = mx 

2.5 Conce i tos de Homologia Simplicial 

A teoria de homologia é uma maneira eficiente de descrever, unindo conceitos de álgebra e de 

topologia, algumas propriedades ligadas à conectividade de complexos simpliciais, corno o número 

de componentes conexas, de buracos c de cavidades. Seus principais invariantes são os números 

de Bet t i , que estão diretamente ligados a essas propriedades. 

Considere-se um complexo simplicial finito K. e o conjunto de todos os simplexos de dimensão 

p, denotado por K,v. 

O Z-módulo livre das p-cadeias do complexo K. é o Z-módulo livre gerado por JCP, denotado 

por Cp (K.). Desde que K é finito, a quantidade de elementos de JCP também é, diga-se b(p). 

Observe-se que Cp (K.) é isomorfo ao Z-módulo livre gerado pela soma direta de b (p) cópias de 

Z, isto é, 
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c p ( / c ) ~ z i ( p ) ~ z © z e . . . e z 

Para exibir este isomorfismo, é suficiente exibir uma bijeção entre ICp, base de Cp (fC), e a base 

canónica de Z6 ( p ) .Para isso, basta ordenar os elementos de ICP e da base canónica de Z 6 ( p \ por 

exemplo, usando-se a ordem lexicográfica e identificar o primeiro elemento de fCp com o primeiro 

elemento da base canónica de Z6<p) e, assim, sucessivamente. E, ainda, se fC não tiver simplexos de 

dimensão p, define-se Cp (fC) = 0. 

2 . 5 . 1 O p e r a d o r B o r d o 

Cada p-simplexo é formado por p + 1 simplexos de dimensão p — 1 e estas faces são obtidas ao se 

omitir um vértice no p-simplexo considerado. Assim para cada número j entre 1 e p + 1 tem-se um 

modo de associar a cada p-simplexo uru (p — l)-simplexo simplesmente omitindo o j-ésimo vértice. 

Esse fato permite construir um Z—homomorfismo de Cp (fC) em Cp-\ (/C), chamado oper-

ador da j-csima face de um p-siinlexo, que é denotado por cPp, e seu valor em um elemento da base 

é dado por : 

dJ
p [u0, •••, vp} = [v(hvu i,fJ+i,..., vp] = ..., vj,..., 

Onde vj significa a omissão do vértice vr 

Definição 30 O operador bordo é o TL— homomorfismo dp de Cp(fC) em Cp~\ (fC) dado pela soma 

alternada de seus p + 1 operadores faces, isto é: 

v 

j=o 

onde — [uq, i>i, ..., Vjf\ representa o simplexo [no, r>i,..., vp] com orientação invertida. 

Propriedade 4 (Massey, 1991) Para p > 1 , dp-i o dp = 0. 

2 . 5 . 2 G r u p o s d e H o m o l o g i a 

O grupo dos p-ciclos de K é definido como ZP{K) = Ker{dp) C CP{K), e o grupo dos p -bordos 

de K como BP-\{K.) = Im{dp) C Cp-i(/C). Segue-se da propriedade 4 que BP(K.) C Zp(fC). 
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Finalmente, o p-ésimo grupo de homologia de K é definido como Hp(IC) = f 2 ^ . 

O rank ou p o s t o de Hp (IC) (número de elementos da base), denotado por /? (IC), é chamado 

de p-ésimo n ú m e r o de Bet t i . Os números de Betti estão associados ao número de componentes 

conexas, número de buracos e número de cavidades em K. para p = 0,1 e 2 respectivamente. Se 

nv,ne)iij e nt representam o número de vértices, arestas, triângulos e tetraedros de K respecti-

vamente, sua característica de Euler é definida como x(^) = nv — ne + n/— nt• Um resultado 

encontrado no trabalho de Lima (1981) garante que a característica de Euler de K. pode também 

ser calculada como x = Po {&) ~ Pí (&) + P2 (^) • 

E x e m p l o 4 Considere-se IC o complexo simplicial representado pela figura 2.9 

^ ^ e 3 Y--

e4 v a 

e2 

=> • 
Vj e 1 Y, 

Figura 2.9: Exemplo do Cálculo da Homologia 

Deve-se calcular H\ (IC); seja C = m\e\ + moe2 + 771363 + 771464 uma 1-cadeia genérica. Exige-se 

que DC = 0 pois se deseja o Ker(d 1). Observe-se que dC — 0 <£=>• m\ — m.2 = m3 = m4 pois 

dey — (vj — Vi),de2 = (v2 ~ vi),dez = (^3 — V2) e õe^ — (v± — v%). Isso quer dizer que os 1-ciclos 

são elementos da forma m (ei + 02 + 63 + e4) com m € Z; portanto Z\(K.) = Z e B\(IC) = 0, 

uma vez que as arestas de IC não pertencem ao bordo de ninguém. Pode-se concluir, então, que 

H^IC) = f l j g = Z tendo como gerador o elemento (e\ + e,2 + e3 + e4), o que é equivalente a dizer 

que IC possui um buraco. 

2.6 Cons iderações Finais 

Neste capítulo, os principais conceitos necessários para o entendimento do restante deste trabalho 

foram apresentados. Definições e resultados ainda serão introduzidos quando for necessário fazê-lo. 

O próximo capítulo apresentará um extenso levantamento bibliogáfico, que tem por objetivo 

colocar este trabalho dentro do contexto adequado. 



Capítulo 3 

Levantamento Bibliográfico 

3.1 Cons iderações Iniciais 

Segundo Teng e Wong (2000), a área de geração de malha é um grande exemplo de pesquisa interdis-

ciplinar, uma vez que ela é construída sobre avanços em geometria computacional e combinatória, 

estruturas de dados, análise numérica e aplicações científicas. Este sucesso pode ser atribuído não 

apenas a elegantes demonstrações matemáticas a respeito da qualidade da malha resultante, mas 

também ao bom desempenho computacional das aplicações práticas, incluindo bons algoritmos e 

heurísticas eficientes. 

Este capítulo apresenta uma descrição geral de trabalhos envolvendo reconstrução a partir de 

nuvem de pontos encontrados na literatura. Um completo levantamento bibliográfico pode ser 

encontrado no trabalho de Gois (2004), o qual divide as técnicas em quatro grandes classes. 

1. Técnicas baseadas em modelos deformáveis. 

2. Técnicas baseadas em zeros de funções. 

3. Técnicas incrementais. 

4. Técnicas baseadas em esculpimento ou em decomposição espacial. 

Métodos baseados em modelos deformáveis começam com uma superfície inicial e seguem apli-

cando deformações até obter uma boa aproximação para a nuvem de pontos. Estes métodos são 

rápidos e apresentam resultados satisfatórios se a superfície inicial não estiver muito distante da 

forma original. 
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Os métodos baseados em zeros de função consistem em utilizar o conjunto de amostras para 

definir uma função distância com sinal / , de tal forma que a superfície seja formada pelo conjunto 

de zeros da função / , que é denotado por Z ( / ) . 

Os métodos incrementais começam com uma aresta inicial (ou um conjunto de arestas iniciais), 

que é constituída pela conexão de pontos da nuvem e é denominada fronteira de avanço, e em 

seguida, eles constroem a superfície de maneira iterativa. 0 principal desafio dessa abordagem 

é definir as arestas iniciais do processo de reconstrução. Os métodos incrementais também são 

conhecidos como métodos de avanço de fronteira. 

O princípio básico da abordagem de esculpimento consiste em obter, no primeiro estágio, a 

triangulação de Delaunay do conjunto de pontos e, em seguida, por meio de heurísticas denominadas 

heurísticas de esculpimento, remover um conjunto de simplexos para obter uma forma que melhor 

represente o objeto original. O conjunto de faces que representa a superfície será um subconjunto 

da triangulação de Delaunay. 

Além dessa divisão, apresentam-se as técnicas bidimensionais e tridimensionais separadamente, 

uma vez que desenvolveu-se dois algoritmos, um bidimensional e um tridimensional, com diferenças 

marcantes, principalmente no que se refere às garantias teóricas de reconstrução. 

Ainda neste capítulo, uma atenção especial será dada aos métodos da família Crust, não apenas 

pelo fato de serem os primeiros a apresentarem resultados práticos satisfatórios e garantias teóricas 

a respeito da reconstrução, mas também pelo fato de que vários de seus resultados teóricos são 

utilizados neste trabalho. 

3.2 Traba lhos Cor re l a tos Bidimensionais 

Em poucas palavras, algoritmos de reconstrução bidimensionais se propõem a encontrar, a partir 

de um conjunto P de amostras, um polígono (ou um conjunto de polígonos) que aproxima a curva 

original. Neste caso, a reconstrução correta deve conectar as amostras na mesma ordem em que 

elas estão posicionadas ao longo da curva. Em duas dimensões, existe uma grande quantidade de 

algoritmos, dos quais serão comentados alguns dos mais conhecidos. 

Vale a pena salientar que alguns dos algoritmos bidimensionais aqui descritos possuem sua 

versão tridimensional, que também será descrita posteriormente. 

Uma das primeiras tentativas de reconstruir curvas (e superfícies) a partir de uma nuvem de 

pontos foi o algoritmo o-shape de Edelsbrunner e Mucke (1994). Começando com a triangulação 
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de Delaunay do conjunto de amostras, o a-shape remove todos os simplexos que não estão contidos 

em uma esfera vazia de amostras de raio a . Embora o a-shape seja simples de implementar, ele 

só funciona bem para conjuntos uniformemente amostrados, uma vez que o mesmo valor de a é 

aplicado em todo o conjunto de pontos. 

Bernardini e B a j a j propõem métodos práticos, para 1-variedades em R2, que selecionam auto-

maticamente valores de o de forma que a reconstrução seja homeomorfa à curva original (Bernardini 

e Baja j , 1997). No entanto, este trabalho não se estendeu para o caso tridimensional. 

Da mesma fornia que o a-shape, o algoritmo /3-skeleton (Kirkpatric e Radke, 1985) extrai os 

polígonos que se a jus tam ao conjunto de pontos usando esferas vazias e a triangulação de Delaunay. 

Nesta abordagem, regiões proibidas definidas através de esferas vazias fornecem a aproximação 

poligonal da curva. O /3-skeleton, que, é definido apenas no caso bidimensional, é muito simples de 

implementar, mas apresenta as mesmas desvantagens do a-shape. 

Fazendo uso de um tipo especial de arvore geradora mínima, Figueiredo e Miranda (1995) a-

presentaram um algoritmo com garantias teóricas de reconstrução para algumas classes de curvas. 

Este foi um dos primeiros trabalhos com fundamentação teórica a respeito da reconstrução, entre-

tanto, o algoritmo só funciona para alguns tipos particulares de curvas e exige uma densa taxa de 

amostragem. 

Inspirado no Crust, que será discutido mais adiante, Dey e Kumar (1999) apresentaram um 

algoritmo bastante simples, chamado de NN-Crust, descrito 110 algoritmo 1. Tal algoritmo é capaz 

de reconstruir curvas não apenas no plano, mas também cm dimensões mais altas (ver figura 3.1). 

O NN-Crust também apresenta garantias teóricas a respeito da reconstrução e, segundo os autores, 

apresenta urna excelente performance computacional. 

Algor i tmo 1 NN-CRUST 
(Para um conjunto P de amostras ) 

1.Calcule-se a triangulação de Delaunay de P. 
2. Calcule-se o conjunto de arestas N que conecta os vizinhos mais próximos. 
3. Para cada amostra p contida em apenas uma aresta e de Ar. Calcule-se a menor aresta 
incidente em p. dentre todas as arestas que formam um ângulo maior que | com e. Seja D o 
conjunto de todas essas arestas. 
4. Rctorne-sc NU D 

O NN-Crust é bastante semelhante ao nosso algoritmo bidimensional, porém, além de não ser 

desenvolvido via teoria de Morse discreta, ele executa um cálculo de ângulos, o qual foi evitado 

nesta abordagem e, além disso, não apresenta nenhuma extensão para a reconstrução de superfícies. 
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Figura 3.1: (Dey e Kumar, 1999) Reconstrução de curvas no espaço 

Também baseado no Crust, Doy et al. (1999b) apresentam um algoritmo chamado de Conservative-

Crust, que reconstrói tanto curvas fechadas quanto arcos. Embora este algoritmo exija uma taxa 

de amostragem menos rígida, ele não assegura a reconstrução correta do objeto original. Outra 

desvantagem desse método é a grande quantidade de testes geométricos realizados, além da tri-

angulação de Delaunay. O algoritmo faz um refinamento em um grafo de Gabriel, o qual utiliza 

muitas operações geométricas. 

O primeiro trabalho a garantir a reconstrução correta para curvas não suaves é apresentado em 

Giesen (1999), que assegura a correta reconstrução utilizando o algoritmo do caixeiro viajante, o que 

torna essa abordagem computacionalmente muito cara. Althaus e Mehlhorn (2000) melhoraram 

o algoritmo de Giesen mostrando que, sob uma taxa de amostragem adequada, o problema do 

caixeiro viajante pode ser resolvido em tempo polinomial. 

Cheng et al. (2003) propõem um algoritmo que reconstrói curvas suaves a partir de um conjunto 

de amostras com ruído. O modelo de ruído é obtido por meio de uma perturbação aleatória no 

vetor normal definido nas amostras. A novidade desta técnica é agrupar os pontos de forma que 

cada agrupamento represente uma porção da curva. A figura 3.2 ilustra este processo. No lado 

esquerdo, um conjunto de pontos com ruídos pode ser visto; ao centro tem-se um agrupamento ou 

cluster e à direita os pontos mais representativos juntamente com seus vetores normais. Os autores 

ainda argumentam que esta abordagem também pode ser útil para curvas menos restritivas, por 

exemplo, curvas não suaves. Este trabalho apresenta garantias teóricas a respeito da reconstrução, 



3.3 Trabalhos correlatos tridimensionais 25 

entretanto nenhuma generalização para o caso tridimensional foi apresentada ainda. 

Figura 3.2: (Chcng et al., 2003) Estimativa das normais de um conjunto de amostras 

O Power Crust (Arnenta et al., 2001b) é um melhoramento do algoritmo Crust. Esta abordagem 

emprega um tipo de diagrama de Voronoi com pesos, chamado Power diagrama, para calcular urna 

aproximação linear por partes de uma curva suave. 

O caso tridimensional do Power Crust será descrito com mais detalhes porque apenas este 

apresenta garantias teóricas de gerar uma reconstrução correta. Entretanto, um problema com o 

Power Crust é a instabilidade numérica dos cálculos geométricos realizados no Power diagrama. 

Na prática, quando as amostras são perturbadas, diferentes resultados são obtidos. 

Os algoritmos Crust (versão bidimensional) e /3-skeleton serão discutidos com um pouco mais de 

del,alhc:s, não apenas porque foram realizadas comparações entre esses métodos e o deste trabalho, 

mas também porque foram utilizados alguns dos seus resultados teóricos nas demonstrações aqui 

apresentadas. 

Crust bidimensional e ,^-skeleton 

O primeiro algoritmo a apresentar uma reconstrução satisfatória e com garantias teóricas foi o 

Crust de Amenta et al. (1998a). Sob uma taxa de amostragem adequada, os autores asseguram 

que é possível construir uma aproximação poligonal correta para uma curva fechada usando, além 

das amostras, os vértices de Voronoi calculados a partir destes pontos. O Crust funciona para 

conjuntos de pontos que não são uniformemente amostrados, reduzindo a intervenção do usuário 

durante o processo de reconstrução. A instabilidade dos cálculos geométricos necessários para 

obter os vértices de Voronoi é a principal desvantagem desta técnica. Além disso, o algoritmo deve 

construir duas triangulações de Delaunay; uma para obter os vértices de Voronoi e outra para gerar 

o Crust, aumentando o custo computacional. Outra contribuição apresentada neste trabalho é um 
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melhoramento no algoritmo /3-skeleton, estabelecendo uma fundamentação teórica que assegura, 

para um valor específico de f3, uma reconstrução correta. 

Considere-se F uma curva fechada diferenciável no plano, podendo ter mais de uma componente 

conexa, e P C F um conjunto finito de amostras (pontos) de F. 

Os resultados teóricos apresentados neste artigo, são baseados nas seguintes definições: 

Def in ição 31 Uma reconstrução poligonal de F a partir de P é um grafo que conecta cada par 

de amostras adjacentes ao longo de F e nenhuma outra. 

Ambos os grafos definidos estão relacionados com o diagrama de Voronoi e com a triangulação 

de Delaunay do conjunto de amostras e utilizam a conhecida propriedade do círculo vazio (ver 

propriedade 3, capítulo 2). 

Def in ição 32 Seja P um conjunto finito de pontos no plano, considere-se a triangulação de De-

launay de P e seja V o conjunto dos vértices do diagrama de Voronoi obtido. Seja Pl = P U V, e 

considere-se ainda, a triangulação de Delaunay de P1. Diz-se que uma aresta da triangulação de 

Delaunay de Pl pertence ao Crust de P, se seus dois vértices pertencem a P. 

Esta definição fornece um algoritmo para se obter o Crust de um conjunto de amostras P dado 

(figura 3.3), bastando para isso seguir os seguintes passos. 

Algor i tmo 2 Crust 
(Para um conjunto P de amostras. ) 

1 Construa-se a triangulação de Delaunay de P . 
2 Considere-se o conjunto V dos vértices do diagrama de Voronoi de P. 
3 Construa-se a triangulação de Delaunay de Pl = P U V. 
4 Adicionein-se ao Crust as arestas da triangulação de Px cujos dois vértices pertencem a P. 

A definição do Crust usa a idéia intuitiva de que os vértices do diagrama de Voronoi de P são 

urna boa aproximação para o eixo medial. Além disso, os autores mostram que o Crust de P é um 

subconjunto da triangulação de Delaunay de P. 

O (J—skeleton é definido a partir do conceito, que será aprsentado a seguir, de região proibida 

de dois pontos no plano. 

Def in ição 33 Sejam p\ e P2 um par de pontos no plano e seja (3 e R uma constante. A região 

proibida de pi,p2 é a união de dois discos de raio §d(pi,p2) tocando p\ e p2, onde d(pi,p2) é a 

distância entre p\ e p2 (ver figura 3.4)-
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Figura 3.3: a) Nuvem de pontos, b) Triangulaçao de Delaunay. c) Diagrama de Voronoi. d) Crust. 
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Figura 3.4: Regiões proibidas: da esquerda para a direita p = 1, | , 2 . 

Def in ição 34 Seja P um conjunto finito de pontos no plano e sejam Pi,P2 £ P. A aresta que 

conecta p\ à po pertence ao j3 — skeleton, se a região proibida de P\,P2 é vazia de pontos de P. 

Observe-se que, com um bom programa de triangulação de Delaunay, tanto o Crust quanto o 

fl—skeleton são bem fáceis de calcular. Para obter o j3 —skeleton, basta calcular a triangulação de 

Delaunay de P e selecionar as arestas cujos raios dos circuncírculos dos triângulos adjacentes sejam 

maiores ou iguais a fvezes o comprimento da aresta. 

Os seguintes teoremas garantem que, para um determinada taxa de amostragem, tanto Crust 

quanto o (3—skeleton são uma reconstrução poligonal para uma dada curva F. 

Teorema 2 (Amenta et ai, 1998a) Seja F uma curva suave r-amostrada no plano, r < 1. A 

triangulação de Delaunay do conjunto P de amostras contém uma aresta entre cada par de pontos 

adjacentes. 

Teorema 3 (Amenta et ai, 1998a) 0 Crust de uma curva suave r-amostrada F, para r < 0.4 
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contém uma aresta entre cada par de pontos adjacentes. 

Teorema 4 (Amenta et ai, 1998a) O Crust de uma curva suave r-amostrada F, para r < 0.252 

não contém nenhuma aresta entre pares de pontos não adjacentes. 

Teorema 5 (Amenta et al., 1998a) Seja P uma r-amostargem de uma curva suave F. Ser < 0.297, 

então O p— skeleton é uma reconstrução poligonal de F para (3 = 1.7. 

3.3 Traba lhos corre la tos t r id imens iona i s 

Sejam uma superfície S C R 3 e um conjunto de pontos P C S , que é definido como nuvem de 

pontos de S. Uma reconstrução da superfície S é uma aproximação linear por partes N de S. 

Os métodos de reconstrução buscam satisfazer os seguintes itens: 

• N deve manter a mesma topologia de S; 

• Dado um ponto de N, sua distância à superfície S deve ser pequena; 

Questões críticas em reconstrução de superfícies são manipular superfícies de topologia ar-

bitrária, utilizar conjunto de pontos não-uniformes e produzir superfícies cine garantam uma boa 

representação da forma original do objeto. Além disso, os algoritmos de reconstrução também 

buscam satisfazer requisitos como eficiência de tempo e espaço (estrutura de dados espaciais e 

topológicas eficientes). 

3 .3 .1 M é t o d o s b a s e a d o s e m m o d e l o s d e f o r m á v e i s 

Nestes métodos de reconstrução, a partir de uma superfície inicial, aplicam-se deformações gerando 

uma aproximação para a superfície que originou a nuvem de pontos. Estes métodos têm uma boa 

performance computacional, entretanto não apresentam resultados satisfatórios quando a superfície 

inicial não está próxima da forma original. 

Existem basicamente dois subconjuntos de métodos baseados cm modelos deformáveis: o primeiro 

é baseado em Equações Diferenciais Parciais (E.D.P.'s) para deformação dos modelos iniciais (Zhao 

et al., 2000). No entanto, estes trabalhos necessitam de discretizações das E.D.P.'s e resolução de 

grandes sistemas lineares. Já o segundo subconjunto de métodos é baseado em funções paramétricas 

(Bardinet et al., 1998). Dada uma função paramétrica inicial, aplicam-se alterações nos parâmetros 
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até atingir um valor satisfatório que melhor enquadre a função à nuvem de pontos (ver figura 3.5). 

0 problema com funções paramétricas é que elas são limitadas quando existe muita variação de 

topologia e de detalhes da superfície. 

Bardinet et al. (1998) apresentam um trabalho baseado em superquádricas, cuja principal van-

tagem é o número reduzido de parâmetros necessários para representar o objeto. No entanto, mesmo 

fornecendo boas aproximações para objetos pouco complexos, esta abordagem não apresenta bons 

resultados no caso de superfícies mais complexas. Neste caso, uma segunda fase de processamento, 

denominada deformação de forma livre FFD (free-form deformation), é aplicada com o objetivo de 

fazer ajustes mais finos no modelo reconstruído. 

A utilização de superquádricas requer algum conhecimento sobre a forma global do objeto. 

Os autores argumentam que o trabalho está voltado para nuvens de pontos adquiridas a partir 

de imagens medicas, em particular, do coração. Como exemplo, apresentam reconstruções do 

ventríloquo esquerdo, utilizando superelipsóides como forma inicial. O superelipsóide pode ser 

representado pela função implícita: 

Figura 3.5: (Bardinet et al., 1998) Reconstrução que utiliza superelipsóides 

(3.1) 

Como consequência imediata, a equação do superelipsóide permite definir uma função: 
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F R' 3 

/ 
F(x,y,z) (3.2) 

V / 

de maneira que dado um ponto p: 

• Se F(p) > 1, p está fora da superfície; 

• Se F(p) = 1, p está sobre a superfície; 

• Se F(p) < 1, p está dentro da superfície; 

Isto significa que é possível avaliar se os pontos da nuvem estão próximos à superfície inicial. No 

FFD o objeto a ser deformado é mergulhado em uma grade volumétrica ligando-a ao objeto (por um 

polinómio que define uma função deformação). A grade volumétrica então é deformada por meio de 

deslocamentos, e a deformação é transmitida ao objeto pela função deformação. Muitas variações de 

FFD podem ser encontradas na literatura. No entanto, os autores utilizaram a definição clássica, 

por assegurar bons resultados e bom desempenho computacional. Na FFD clássica, utilizam-

se polinómios de Bernstein (Isaacson e Keller, 1966) como funções de deformação e uma grade 

cartesiana volumétrica para definir a grade de controle. 

3 . 3 . 2 M é t o d o s b a s e a d o s e m zeros d e f u n ç õ e s 

Estes métodos consistem em utilizar a amostragem para definir uma função distância com sinal / 

e calcular o conjunto de zeros de / , que será denotado por Z ( f ) . A superfície é estimada como a 

superfície de nível de / . 

O problema de reconstrução a partir de nuvem de pontos se tornou popular após o artigo de 

Hoppe et al. (1992), que descreve um algoritmo executado em dois estágios: 

O primeiro consiste cm definir uma função / : D C R 3 —> R, de tal forma que o conjunto Z ( f ) 

seja uma estimativa para a superfície S procurada. A segunda fase consiste em aproximar Z ( f ) 

por um complexo simplicial. 

A função distância definida pelos autores é dada por f(p) = disti(p) = (p - o,).n,, onde o, é o 

centro (centróide) de uma região plana e n; é a normal unitária desta região. O centro Oi é definido 
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pelo conjunto dos k pontos mais próximos de p (p pertence à nuvem de pontos), denotado por V(p). 

0 cálculo do vetor normal é feito pela matriz de covariância simétrica e semidefinida positiva dada 

por: 

Para obter unia aproximação do conjunto de zeros, os autores utilizam uma variação do al-

goritmo Marching Cubes na qual cada cubóide é decomposto em tetraedros. Infelizmente, esse 

algoritmo não é capaz de capturar detalhes finos de um objeto e, além disso, envolve grande quan-

tidade; de cálculos geométricos. 

O algoritmo desenvolvido por Curless e Levoy (1996) é mais efetivo; ele utiliza uma combinação 

acumulativa de pesos para construir sua função distância. Entretanto, esse algoritmo utiliza in-

formações do scanner, além das amostras. Os autores argumentam que, sob certas condições, a 

superfície é ótima com relação à aproximação. 

Ba ja j et al. (1995) propõem um método que opera em três fases: 

A primeira fase, denominada pré-processarnento, consiste em criar uma função distância com 

sinal, cm que o sinal da função vem da classificação dos tetraedros da triangulação de Delaunay 

(como internos e externos). A classificação dos tetraedros é realizada com auxílio de um a-shape 

calculado sobre a amostragem (o ponto está fora se estiver contido em um tetraedro externo ou o 

ponto está dentro se estiver localizado no interior de um tetraedro interno). A distância da função 

é obtida com auxílio do diagrama de Voronoi. 

Na aproximação, como é designada a segunda fase, o espaço é subdividido em tetraedros que 

contêm porções do domínio. Os tetraedros são refinados até satisfazer condições de erro estabele-

cidas pelo usuário. Nesta fase, garante-se uma aproximação de classe C°. 

A fase final, denominada suavização, consiste em suavizar a superfície obtida nas fases anteriores 

transformando-a numa superfície de classe C1. Observe que, também nesse algoritmo, uma grande 

quantidade de operações geométricas é realizada antes de obter a aproximação final, o que torna o 

algoritmo bastante vulnerável a erros de ordem numérica. 

Boissonnat e Cazals (2002) utilizam vizinhanças naturais e superfícies r-amostradas para esta-

belecer garantias teóricas a respeito de sua reconstrução. 

Dado um conjunto de pontos P C R3 , os vizinhos naturais NXip de um ponto i £ M 3 são dados 

xev(p) 
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pelo seguinte conjunto: 

Nx,p = {p & P\V (x) n Vp ^ 0} 

onde V (x) é a célula de Voronoi de x em VPu(diagrama de Voronoi de P U {x}), e Vv é a célula 

de Voronoi de p em Vp. 

Em seguida, uma função distância global h é construída com base neste conjunto de vizinhos 

naturais. Esta função é construída de modo a ser continuamente diferenciável e, assim, evitar 

pontos não regulares. 

Finalmente, aplica-se h a todos os vértices das arestas de Voronoi. O conjunto de triângulos du-

ais das arestas de Voronoi que possuem sinais diferentes em seus dois vértices define a aproximação 

linear por partes da superfície. 

Recentemente, novas técnicas de reconstrução baseadas em zeros de funções têm sido propostas. 

O trabalho de Carr et al. (2001), por exemplo, emprega uma base de funções radiais para aproximar 

a função distância. O algoritmo proposto, embora computacionalmente custoso, é capaz de lidar 

com falhas na amostragem e capturar detalhes finos do modelo. 

Ohtake et al. (2003) utilizam a partição da unidade para derivar um sofisticado algoritmo ca-

paz de t ra tar amostragens da ordem de milhões de pontos, usando relativamente pouca memória 

RAM (aproximadamente 800 Mb para cada 4 milhões de pontos) e com uma considerável veloci-

dade. Embora a capacidade de trabalhar com grandes conjuntos de dados seja uma vantagem das 

abordagens implícitas, elas em geral produzem superfícies que não necessariamente interpolam as 

amostras, o que pode ser uma solução inadequada para algumas aplicações. Além disso, a maioria 

delas não apresenta garantias teóricas. 

3 . 3 . 3 M é t o d o s i n c r e m e n t a i s 

Os métodos incrementais partem de uma aresta, ou conjunto de arestas iniciais, que é denominada 

fronteira de avanço, c obtêm os demais simplexos da reconstrução de maneira iterativa. Tais 

métodos também são conhecidos como métodos de avanço de fronteira. 

Urna etapa de pré-processamento necessária nos métodos incrementais é o armazenamento dos 

pontos em alguma estrutura de ciados espacial (kd-tree, quad-tree ou grade volumétrica (Samet, 

1990)), pois dada uma aresta da fronteira de avanço e j , o algoritmo deve ser capaz de encontrar 

de maneira eficiente o conjunto de pontos candidatos a definir um novo triângulo com e/ . Testes 

de interseção também são frequentes nestes métodos. 
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Bernardini et al. (1999) apresentam um dos mais conhecidos algoritmos incrementais. Ele é 

denominado Ball-Pivotting Algorithm (BPA) e é conceitualmente simples. Considere-se uma 2-

variedade em M3 e uma amostragem suficientemente densa desta variedade. Seja B, uma bola de 

raio p que não atravessa a variedade sem tocar em pontos da amostragem. 

O processo se inicia "colocando" a bola B em contato com três pontos da amostragem (triângulo 

inicial). Mantendo a bola em contato com dois destes pontos, ela é pivoteada até tocar um outro 

ponto. O pivoteamento se dá ao redor de cada aresta da fronteira atual, e cada triplas de pontos 

tocados pela bola pivoteada define um novo triângulo (ver figura 3.6 b)). 

A saída deste algoritmo é um subconjunto do a-sliape. Os autores argumentam que algumas 

das propriedades do a-shape também são garantidas para o BPA. 

Uma das principais vantagens deste algoritmo é que sua saída é um subconjunto da triangulação 

de Delaunay obtida sem a necessidade do cálculo da triangulação, uma vez que este é um processo 

custoso. Infelizmente, o BPA é sensível a variações de curvatura, (ver figura 3.6 a)), exigindo assim, 

urna amostragem com densidade uniforme. 

( Y > , V z... rf \ 

a) 

V \ í / K 

b) 

Figura 3.6: a) Ball Pivoting bidimensional com diferentes curvaturas e taxas de amostragem b) 
Ball Pivoting tridimensional 

Gopi et al. (2000) apresentam um algoritmo denominado Triangulação de Delaunay Localizada. 
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O algoritmo tem esse nome devido ao fato de executar cálculos locais de triangulações de Delaunay 

bidimensionais. São apresentadas garantias teóricas baseadas nas curvaturas da superfície e na 

distribuição dos pontos. O algoritmo é capaz de reconstruir variedades com ou sem bordo. 

Quatro passos principais definem este algoritmo: 

1. Cálculo da normal: O primeiro passo neste algoritmo é calcular a normal de todas as amostras. 

Este passo também orienta, de maneira consistente, as normais das amostras para obter-se 

uma variedade orientada. O cálculo da normal é semelhante ao proposto por Hoppe et al. 

(1992). 

2. Seleção dos pontos candidatos: Neste passo, escolhem-se os pontos que podem ser os possíveis 

vizinhos de um vértice na triangulação final. Então, encontrain-se os pontos do conjunto Pp 

vizinhos para cada ponto p. 

3. Cálculo da triangulação de Delaunay em vizinhanças: Todos os pontos em Pp são projetados 

para o plano tangente de p e este conjunto de pontos projetados é denotado por Pj. 

4. Finalmente, o cálculo da triangulação de Delaunay bidimensional local dos pontos de P'J é 

realizado. Este cálculo é repetido para todos os pontos do conjunto de amostras. 

Além disso, os autores apresentam alternativas para evitar possíveis inconsistências na repre-

sentação da superfície. 

Huang e Menq (2002) propõem um algoritmo que não busca uma malha que seja um subconjunto 

da triangulação de Delaunay. Um dos principais diferenciais deste trabalho está na etapa de pós-

processamento em que os autores relacionam conceitos de Geometria Diferencial para definir e 

est imar tanto a curvatura de arest as quanto a curvatura da nuvem de; pontos, que e uma estimativa 

da curvatura da superfície original. 

A figura 3.7 ilustra a estimativa da curvatura da superfície. A estimativa é obtida a partir da 

definição de uma estrutura de vizinhança. Em 3.7-a), tem-se a configuração original da malha. 

Em 3.7-b), observam-se a estimativa da curvatura da aresta e, representada pela curva c e a 

estimativa da curvatura da superfície, representada pela curva d. Em 3.7-c) Nota-se que a malha 

foi reestruturada localmente para que as curvaturas fiquem próximas. 

Mederos et al. (2003) apresentam um trabalho no qual é proposta uma redução das nuvens de 

pontos para, em seguida, realizar a reconstrução da superfície. Os principais passos deste algoritmo 

são: 
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A 

c) V 

Figura 3.7: Processo de estimativa das curvaturas da superfície e da malha proposta por Huang e 
Mcnq (2002) 

1. Clusterização: Primeiro, divide-se a nuvem de pontos em conjunto de clusters1. A carac-

terística principal desta etapa é que a variação da curvatura da superfície em cada cluster 

deve ser pequena. 

2. Redução: Encontra-se o ponto representativo para cada cluster. O conjunto de pontos repre-

sentativos será utilizado no algoritmo de reconstrução. 

3. Triangulação: Aplica-se um método incremental para a triangulação dos pontos representa-

tivos com base no grafo do vizinho mais próximo (definição 14, capítulo 2). 

Os autores também propõem um refinamento que melhor adapte a geometria do modelo. En-

tretanto, nenhuma garantia teórica é apresentada. 

3 . 3 . 4 M é t o d o s d e e s c u l p i m e n t o 

Rodriguez et al. (2000) propõem uma heurística de esculpimento baseada no tamanho das faces 

dos tetraedros medida por meio do perímetro. Existem outras medidas, tais como a área e o 

circunraio. Segundo os autores, a escolha do perímetro tem vantagens, não só pelo fato de ser 

'Agrupamentos de pontos 
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computacionalmente mais barata que o cálculo de outras medidas, mas também porque, dependendo 

da posição dos pontos, a triangulação de Delaunay gera elementos muito irregulares; com isso o 

circunraio] e a área podem não ser boas escolhas. De fato, existem boas chances de que triângulos 

com perímetro pequeno estejam presentes na superfície reconstruída, entretanto será mostrado mais 

adiante neste trabalho que o circunraio é uma medida mais adequada. 

O algoritmo o-shape de Edelsbrunner e Miicke (1994) possuí sua versão tridimensional, porém, 

como na versão bidimensional, é extremamente dependente do parâmetro o, o que o torna útil 

apenas para amostragens com densidade uniforme. 

Uma visão intuitiva de a-shapc para complexo simplicial consiste em imaginar uma esfera com 

raio a- cujo objetivo é "remover" todo o espaço que consegue atravessar, sem tocar nenhum dos 

pontos da triangulação. O objeto resultante é denominado rt-shape. Dado um complexo simplicial, 

existe um número finito de o-shapes. Dois extremos são o 0-shape, que se reduz à coleção de pontos 

original, e o oc-shape, que coincide com o fecho convexo do conjunto de pontos. As figuras 3.8 e 

3.9 mostram modelos reconstruídos com diferentes valores de a . 

Figura 3.9: Coelho com 1000 pontos a) a = 30 b) a = 50 c) a = 70 

Teichmann e Capps (1998) apresentaram uma extensão do a-shape que varia automaticamente 

o valor de a de acordo com a densidade da amostragem. Entretanto, esta abordagem necessita 

a) b) 

Figura 3.8: Dragão com 10000 pontos a) a = 35 b) a = 44 

a 
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dos vetores normais nas amostras e, além disso, nenhuma garantia teórica sobre a reconstrução é 

apresentada. 

Partindo da triangulação de Delaunay de um conjunto de amostras, Attene e Spagnuolo (2000) 

propõem uma heurística baseada na árvore geradora mínima euclidiana - EMST (definição 15) e no 

hipergrafo de Gabriel estendido - EGH (definição 17, capítulo 2). O EGH e o EMST são utilizados 

para localizar, na triangulação de Delaunay, triângulos que têm maior probabilidade de pertencer 

à superfície original. As seguintes condições (que são chamadas de condições de singularidade) são 

utilizadas em conjunto com o EGH e o EMST no critério de esculpimento proposto por Attene e 

Spagnuolo. 

1. A remoção de um tetraedro com três triângulos de fronteira desconectará um vértice da 

fronteira atual. Portanto, remover este tipo de tetraedro não é permitido; 

2. Um tetraedro com apenas uma face na fronteira pode ser removido apenas se o vértice oposto 

à face não está na fronteira (caso contrário gera um ponto singular); 

3. Um tetraedro com duas faces na fronteira que compartilham uma aresta cm comum pode ser 

removido apenas se sua aresta oposta não está na fronteira (caso contrário, gera uma aresta 

singular). 

O cálculo de tais grafos não é tarefa trivial e representa a principal desvantagem desta técnica. 

O algoritmo 3.3.4 ilustra esta técnica de esculpimento. 

Algor i tmo 3 Heurstica baseada nos EMST e EGH 
1 Calcule-se a triangulação de Delaunay de P . 
2 Construa-se uma pilha ordenando os tetraedros de maneira que a maior aresta que pertence à 
fronteira deve ser removida primeiro (Note-se que a remoção de um tetraedro deve obedecer às 
condições de singularidade). 
Se o tetraedro t tem apenas uma face na fronteira, que não pertence ao EGH, Então 

3. Remova-se t. 
Fim do Se 
Se o tetraedro t tem duas faces na fronteira que não pertencem ao EGH, e a aresta comum a 
elas não pertence ao EMST, Então 

4 Remova-se t. 
Fim do Se 

Adamy et al. (2000) apresentam um algoritmo de esculpimento baseado no filtro guarda-chuva. 

Neste trabalho, garantias de reconstrução homeomorfa e próxima à superfície original são apre-

sentadas para o caso bidimensional. Já no caso tridimensional, para obter reconstruções mais 
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satisfatórias, o autor propoe um pós-processamento baseado em técnicas de programação linear, o 

que acaba encarecendo o algoritmo. 

As seguintes definições são empregadas no algoritmo proposto por Adamy: 

Definição 35 (X—bola) Sejam Xe (0,1] e a um (n-l)-simplexo. Uma X—bola, denotada por 

b\{o), é uma bola aberta de dimensão n com diâmetro diary^a"> contendo os vértices de a na sua 

fronteira. 

Definição 36 (X — intervalo) 0 A— intervalo associado a um (n-l)-sirnplexo a constituído por 

pontos da amostragem é definido como: 

I ( a ) = {A e R / b x ( a ) n P = 0} 

onde P é o conjunto de amostras. 

A figura 3.10 ilustra o conceito de A—bolas para diversos valores de A. 

Figura 3.10: Exemplos de A-bolas para uma aresta definida pelos vértices a c b. 

Definição 37 (guarda-chuva) - Guarda-chuva Up de uma amostra p é uma vizinhança de p 

horneomorfa a um disco fechado de dimensão 2, de tal forma que p não faça parte de seu bordo 

(ver figura 3.11). 

O critério de esculpimento para determinar o A-complexo é definido da seguinte maneira: para 

cada ponto, escolhe-se um guarda-chuva ótimo a partir do grafo de Gabriel utilizando-se o seguinte 

critério de otimização: escolhe-se o guarda-chuva que minimize os limites inferiores dos A-intervalos 

de todos os seus (n - l)-simplexos. Isto é, a ideia do critério de otimização é escolher os triângulos 
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Figura 3.11: (Adamy et al., 2000) (a), guarda-ehuva, (b) e (e) são eontra-exemplos. 

incidentes a cada vértice com limite superior = 1 c limites inferiores menores possíveis até definirem 

um guarda-chuva. Descartam-se os triângulos que não fazem parte do guarda-chuva. 

Os autores mostraram que os A-intervalos podem ser eficientemente calculados a partir da tri-

angulação de Delaunay e ainda argumentam que esse trabalho tenta manter as boas características 

do a-shape e evitar características indesejáveis. 

Giesen e John (2002b, 2003) apresentam um algoritmo de esculpimento baseado em sistemas 

dinâmicos. Este algoritmo utiliza o conjunto de amostras para definir uma função distância que 

tem o grafo de Gabriel como conjunto de pontos críticos2. 

Primeiramente, define-se a função distância para o conjunto de amostras da seguinte forma: 

h : IR3 -> R 

h (x) = min \\x — p|| (3-3) 
p£P 

Giesen e John argumentam que ela não pode ser utilizada como uma função para os métodos 

baseados em zeros de funções, além disso, os autores demonstram que os pontos críticos de h são as 

intersecções entre simplexos da triangulação de Delaunay com seus respectivos duais do diagrama 

de Voronoi. 

A partir desta função, então é definido um sistema dinâmico: 

Def in ição 38 (Sistema Dinâmico) Seja f : R 3 —> IR uma função suave e V / o campo gradiente 

de f . A partir desta definição, tem-se a seguinte equação diferencial ordinária: 

jtt(t,x) = Vf{<l>(t,x)) 

2Pontos onde a derivada da função se anula. 
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onde a aplicação <fr : R x R 3 —> R 3 deve satisfazer as seguintes propriedades: 

1. (p (0, x) = x 

2. (p{t,(f>{s,x)) = <f>(t + s,x) 

Pode-se interpretar <p como a posição do ponto x no tempo í, que é denominado sistema dinâmico 

ou fluxo em R3 . 

Os autores definem um sistema dinâmico por meio da função h, definida em 3.3, impondo 

condições para h se tornar suave (da forma como h é definida, ela é suave apenas no interior das 

células de Voronoi). 

Denominam-se por pontos íixos os pontos x, tal que <fi(t,x) = i , V í £ R. Neste trabalho, os 

pontos fixos de (p são os pontos críticos de h. 

Ern seguida, os autores definem a órbita <px cie cada ponto x, a qual descreve o movimento de 

x ao longo do tempo. Variedades estáveis são definidas como sendo, para cada ponto crítico x de 

h, o conjunto de todos os pontos cujas órbitas terminam em x. 

Na sequência, um subconjunto de variedades estáveis é utilizado para definir o complexo de 

fluxo, que é a reconstrução da superfície. A figura 3.12 mostra um exemplo de reconstrução onde 

o complexo de fluxo pode ser visto à esquerda e a superfície reconstruída à direita. 

Uma etapa de pós-processamento, denominada complexo de fluxo reduzido também é proposta 

para melhorar a reconstrução pela eliminação de alguns simplexos. 

Edelsbrunner (2002) apresenta um algoritmo em que utiliza teoria de Morse contínua (ver 

Milnor (1963)) que funciona para dimensão arbitrária. Entretanto, apenas o caso tridimensional é 

discutido neste artigo. 

Figura 3.12: (Giesen e John, 2003) reconstrução do Buda via complexo de fluxo 
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Em linhas gerais, Edelsbrunner propõe um algoritmo que constrói uma relação de ordem acíclica 

sobre os simplexos da triangulação de Delaunay. Essa relação de ordem é motivada por um campo 

de fluxo contínuo gerado por uma função de Morse específica. O campo de fluxo é construído de tal 

forma que cada amostra é atraída pelo vértice de Voronoi mais próximo. Na sequência, o algoritmo 

proposto por Edelsbrunner "esculpe", isto é, remove os simplexos, de acordo com a relação de 

ordem, até obter uma reconstrução da superfície. 

Na prática, o autor, ao contrário da proposta deste trabalho, substitui as propriedades topológicas 

que definem a relação de ordem, por testes geométricos que dependem cio tipo de intersecção entre 

os simplexos e seus duais, o que acaba encarecendo o algoritmo. Adicionalmente, nenhuma garantia 

teórica a respeito da reconstrução é oferecida. 

Também é importante mencionar que este algoritmo foi implementado com fins comerciais em 

1996 pela empresa Raindrop Geomagic3 e patenteado nos Estados Unidos. 

Kolluri et al. (2004) introduzem um algoritmo denominado Eight-Crust, capaz de eliminar 

ruídos de uma maneira bastante eficaz. 

O Eight-Crust inicia com o cálculo da triangulação de Delaunay e depois utiliza uma variação 

de um grafo espectral particionado para decidir quais tetraedros estão dentro e quais estão fora do 

objeto original. O objeto reconstruído é formado pelo conjunto de triângulos compartilhados, ao 

mesmo tempo, por tetraedros externos e internos. 

Os autores argumentam que, devido ao fato de o grafo espectral tomar decisões locais com 

base em informações globais do modelo, os pontos de ruído podem ser eliminados. Além disso, 

os autores garantem a produção de uma variedade linear por partes como saída do algoritmo. A 

grande desvantagem desta técnica é que ela se baseia no cálculo dos auto-valores da matriz do grafo 

espectral, que pode ser extremamente grande, o que pode encarecer bastante o processo. 

Assim como foi feito na descrição dos algoritmos bidimensionais, será dada uma atenção especial 

a um determinado grupo de algoritmos, no caso os algoritmos derivados do Crust (Crust, Power 

Crust, Cocone e Tight Cocone), devido ao fato de vários de seus resultados serem utilizados e de 

se compararem os resultados do algoritmo aqui proposto com os dos algoritmos deste grupo. 

Família Crust tridimensional (Crust, Power Crust, Cocone e Tight 
Cocone) 

Vale para o caso bidimensional que os vértices do diagrama de Voronoi de uma curva "bem 

3http://www.geomagic.com/ 

http://www.geomagic.com/
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amostrada" é uma aproximação do eixo medial da curva. Infelizmente, esse fato não é verdade 

no caso tridimensional, pois os vértices de Voronoi podem aparecer arbitrariamente próximos da 

superfície, o que os torna uma péssima aproximação para o eixo medial (ver figura 3.13). Além 

disso, em regiões de curvatura muito alta, o eixo medial praticamente toca a superfície, o que 

exigiria uma quantidade extremamente grande de amostras para garantir uma boa reconstrução. 

Por outro lado. muitos dos vértices do diagrama de Voronoi se aproximam do eixo medial. Logo. 

a principal idéia dos métodos do tipo Crust é identificar tais vértices e usá-los como aproximação 

do eixo medial 

3 . 3 . 5 C r u s t T r i d i m e n s i o n a l 

Como extensão do algoritmo Crust bidimensional, foram apresentados dois trabalhos que se comple-

mentam. O primeiro mostra resultados teóricos a respeito da reconstrução (Amenta e Bern, 1999) 

e o segundo discute a complexidade do algoritmo, sua eficiência e aspectos de sua implementação 

(Amenta et al., 1998b). Este algoritmo é denominado Raw Crust. 

Amenta e Bern (1999) apresentam garantias de reconstrução da superfície original para o algo-

ritmo Raw Crust. No entanto, este exige urna taxa de amostragem muito densa. Para contornar o 

problema, etapas de pós-processamento são propostas. O Raw Crust, quando acrescido das etapas 

de pós-processamento, passa a ser denominado Crust (em sua versão tridimensional). 

É importante observar que a definição formal de Crust não difere da definição utilizada por 

Amenta e Bern no algoritmo Raw Crust. Entretanto, quando se fala em algoritmo Crust está-se 

nos referindo ao Raw Crust juntamente com as etapas de pós-processamento. 

O problema de selecionar os vértices de Voronoi adequados para a reconstrução é resolvido com 

a introdução do conceito de pólo. 

Def in ição 39 (Amenta e Bern, 1999) (Pólos) Seja F uma superfície suave, p uma amostra e Vp 

sua célula de Voronoi. Os dois vértices de Vp mais distantes de p, porém um do lado de dentro e 

um do lado de fora de F, são ditos pólos de p. 

Def in ição 40 (Amenta e Bern, 1999) (Crust) Seja P C R3 um conjunto de pontos e Vp o 

conjunto dos vértices de Voronoi de P que são pólos. O Crust de P é definido como o conjunto de 

triângulos da triangulação de Delaunay de P U Vp os quais possuem seus três vértices no conjunto 

P. 
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Das duas definições acima, um algoritmo de reconstrução tridimensional pode ser derivado. 

A lgor i tmo 4 Raw Crust 
(Para um conjunto P de amostras. ) 

1 Compute-se o diagrama de Voronoi do conjunto P. 
Para cada amostra p. Faça 

2 Computem-se seus pólos. 
Fim do Para 
3 Seja Vp o conjunto de todos os pólos. Compute-se a triangulação de Delaunay de PuVp. 
4 Mantenham-se apenas os triângulos cujos vértices pertencem a P. 

0 teorema a seguir fornece a taxa de amostragem suficiente para garantir a reconstrução. 

Teorema 6 (Amenta e Bern, 1999) Seja P um conjunto de amostras de uma superfície r-amostrada 

e suave S. Se r < 0.06, então: 

1. O Crust de P contém um conjunto de triângulos topologicamente equivalente a S. 

2. Cada ponto do Crust tem distância 5rLFS(x) a algum ponto x de S, onde LFS(x) é a 

distância de x ao eixo medial. 

A duas etapas de pós-processamento propostas pelos autores para tornar a reconstrução mais 

eficiente são: 

1. Filtering by Normal: Remove os triângulos cujo ângulo entre sua normal e o vetor definido 

pelo pólo mais distante de um vértice do triângulo é grande (os autores iniciam com um 

ângulo próximo de | e. vão diminuindo-o até o surgimento de buracos na superfície). 

2. Trimming: Orienta os triângulos e pólos consistentemente, isto é, todos os triângulos pos-

suirão orientação no sentido anti-horário, e os pólos serão marcados como internos ou externos 

à superfície. Nesta etapa, extrai-se uma variedade linear por partes sem bordo. 

Ainda neste trabalho, os autores propõem um método de detecção de pólos (o que não é vima 

tarefa trivial) e demonstram que para uma superfície r-amostrada o método é eficiente. 

Demonstraram ainda que, neste contexto, as células de Voronoi são finas e compridas e, por 

isso, os pólos podem ser utilizados como aproximação para os vetores normais da superfície. Pode 

ser observado, na figura 3.13, (onde os pontos vermelhos representam os vértices de Voronoi) que 

existe um vértice de Voronoi extremamente próximo da superfície, provavelmente vindo de um 

tetraedro sliver. 



Figura 3.13: (Amenta et al., 1998b) Célula de Voronoi tridimensional de uma amostra 

3 .3 .6 P o w e r Crust 

São apresentados, em primeiro lugar, as definições necessárias para a caracterização do Power Crust. 

Definição 41 (Amenta et ai, 2001b) (Bolas Polares) esferas com centro nos pólos e que 

tocam as amostras mais próximas são denominados bolas polares. 

Definição 42 (Amenta et al., 2001b) (Power Crust) 0 power diagrama4 divide o espaço em um 

conjunto de células que se podem classificar como internas ou externas à superfície. O conjunto de 

faces poligonais que separam as células internas das externas é chamado de Power Crust. 

Dois artigos descrevem o algoritmo Power Crust: o primeiro descreve fundamentos teóricos, 

resultados de garantia da reconstrução e um algoritmo teórico para a rotulação das bolas po-

lares (Amenta et al., 2001b); o segundo, detalhes do algoritmo e características da implementação 

(Amenta et al., 2001a). Neste último, um algoritmo prático para a rotulação das bolas polares é 

apresentado, pois, na prática, rotular corretamente as bolas polares como internas e externas pode 

ser uma tarefa complicada. Também são apresentadas extensões do algoritmo para tratamento de 

amostragens ruidosas, erros de aproximação de ponto flutuante e representações de variedades com 

bordo. 

O seguinte teorema, demonstrado por Amenta et al. (2001b), dá uma ideia intuitiva de que o 

power diagrama pode ser utilizado para reconstrução: 

Teorema 7 (Amenta et al., 2001b) Dado o diagrama de Voronoi V de uma nuvem de pontos em 

M71, o Power Diagrama de todos os vértices de V, sendo os pesos de tais vértices a distância ao 
4 Calculado considerando as bolas polares como pontos com peso. 
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quadrado do vértice de Voronoi à amostra mais próxima, é a triangulação de Delaunay da nuvem 

de pontos. 

Observação 1 (Condição de amostragem) Os autores assumem que as amostragens utilizadas 

nas demonstrações das garantias são sempre r-amostragens, com r < 0.1 e que as variedades são 

sem bordo e sem auto-intersecções. 

Os seguintes teoremas, também demonstrados por Amenta et al. (2001b), garantem que o Power 

Crust, para uma r-amostragem com r suficientemente pequeno é um objeto homeomorfo e próximo 

a superfície original. 

Teorema 8 (Amenta et ai, 2001b) (Intersecção rasa) Seja S uma superfície suave r-amostrada, 

com r suficientemente pequeno. O ângulo entre uma bola polar interna e externa é no máximo r\ 

- = 0(r) (ver figura 3.14). 

Uma outra idéia por trás deste teorema é que as bolas polares internas estão quase inteiramente 

contidas no interior do objeto. Amenta e Kolluri (2000) apresentam um trabalho no qual relatam 

que a união das bolas polares internas é uma aproximação para o objeto. A figura 3.15 apresenta 

exemplos desta situação. 

T e o r e m a 9 (Amenta et ai, 2001b) Cada ponto da amostragem pertence ao Power Crust. 

Figura 3.14: Intersecção entre duas bolas polares 

Teorema 10 (Amenta et ai, 2001b) (Proximidade) Qualquer ponto u de uma face do Power 

Crust está a uma distância de, no máximo, 0(r)LFS{x) para algum x da superfície. 
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a) 

Figura 3.15: (Gois. 2004) Exemplos da aproximação de objetos por bolas polares 

Teorema 11 (Amenta et ai, 2001b) (Homeomorfismo) Existe uma deformação contínua que 

transforma o Power Crust na superfície. 

Observação 2 A saída do algoritmo Power Crust é sempre uma variedade sem bordo. 

Em linhas gerais, o algoritmo 5 caracteriza o Power Crust. Observe-se que, como no caso 

bidimensional, é necessário calcular duas triangulações de Delaunay. Além disso, o processo de 

nomeação dos pólos é caro e sujeito a instabilidade numérica. 

Algor i tmo 5 Power Crust 
(Para um conjunto P de amostras) 

1. Compute-se o diagrama de Voronoi do conjunto P. 
Para cada amostra p. Faça 

2. computem-se seus pólos. 
Fim do Para 
3. Compute-se o Power Diagrama dos pólos. 
4. Marque-se cada pólo corno interno ou externo a superfície F . 
5. Retornem-se as faces separando as células internas e externas como Power Crust. 

3 . 3 . 7 C o c o n e 

Apesar de as garantias teóricas de reconstrução e de os modelos gerados através do Crust e do Power 

Crust serem satisfatórios, o esforço computacional necessário para realizar duas triangulações de 

Delaunay é a principal desvantagem destes algoritmos. 

Amenta et al. (2002a) propõem uma elegante simplificação do Crust que utiliza apenas uma 

triangulação de Delaunay no processo de reconstrução. Este algoritmo é denominado Cocone. As 

garantias teóricas apresentadas neste trabalho também são simplificadas. 
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Um Cocone Cp de um ponto p de uma amostragem é definido como o duplo cone, sendo p seu 

ápice. O ângulo de abertura do cone é definido a partir da normal no ponto p como sendo ~ (ver 

figura 3.16). 

Como o pólo de p+ de p aproxima o vetor normal n em p, o cocone aproxima uma vizinhança 

do plano tangente em p. Para cada ponto p, o algoritmo determina todas as arestas de Voronoi de 

Vp que são intersectadas pelo cocone Cp. Os triângulos duais à essas arestas constituem o conjunto 

de triângulos que definem a reconstrução. 

. v / \ t' 
k 

/ 

\ 
/ 

x 

\ : 

p 

Figura 3.16: Ilustraçao de um Cocone de uma amostra p e sua célula de Voronoi 

Amenta et al. (2002a) garantem homeomorfismo e proximidade na reconstrução gerada pelo co-

cone. Os autores demonstraram que os triângulos candidatos à representação da superfície tendem 

a ser pequenos e a apresentar uma forma de um triângulo equilátero 

Teorema 12 (Amenta et ai, 2002a) Seja rc(t) o circunraio de qualquer triângulo t de uma r-

amostragem. Então, para cada vértice p de t, tem-se: rc(t) < LFS(p), para r < 0.09. 

Mostram ainda que tais triângulos com circunraio pequeno tendem a serem bem alinhados com 

a superfície original. E finalmente, que, para valores de r adequados, a superfície gerada pelo 

Cocone é homeomorfa à superfície original. 

Teorema 13 (Amenta et al., 2002a) (Homeomorfismo) Seja uma superfície S r-amostrada com 

r < 0.06. Então, a reconstrução pelo algoritmo Cocone é homeomorfa à S. 

Além da utilização de apenas uma triangulação de Delaunay, este algoritmo também elimina 
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a etapa de pós-processamento filtering by normal, proposta para o algoritmo Crust, pois ela já é 

alcançada diretamente pelo Cocone. Apenas a segunda etapa de pós-processamento é aplicada. 

3.3.8 T igh t Cocone 

O Tight Cocone, proposto por Dey e Goswarni (2003), é uma etapa de pós-processamento do 

Cocone. A saída deste algoritmo é uma superfície denominada water tight: 

Def in ição 43 (Dey e Goswarni, 2002a) (Water Tight) Uma superfície é denominada water tight 

se é um 2-complexo simplicial em R3 cujo espaço gerado é o mesmo que a fronteira de uma 3-

variedade em M3. 

As figuras 3.17 (a) e (b) mostram exemplos de superfícies water tight, enquanto que as figuras 

3.17 (c) e (d) mostram superfícies que não são water-tight. 

Figura 3.17: a) e b) Exemplos de superfícies water tight, c) e d) são contra-oxemplos 

A ideia geral deste algoritmo é nomear os tetraedros de Delaunay como internos e externos, com 

base na superfície obtida pelo Cocone. Os tetraedros nomeados como externos são removidos, e a 

fronteira dos tetraedros nomeados como internos definem a fronteira de uma superfície water tight. 

c) d) 
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Esse fato é possível devido ao princípio da localidade, que assegura que regiões mal amostradas são 

locais. 

Isso significa que o Cocone calcula a maioria da superfície esperada, com buracos que são 

localmente reparáveis. Claro que, se este princípio não for satisfeito, a saída do Tight Cocone pode 

não ser uma boa representação da superfície original. 

Entretanto, os estudos realizados por Gois (2004) mostraram que o Tight Cocone não é capaz 

de reconstruir superfícies com mais de uma componente conexa. 

3.3.9 Comparações 

Sumarizando as informações sobre os algoritmos da família Crust, são apresentadas as tabelas de 

3.1 à 3.3, extraídas do trabalho de Gois (2004). 

Na tabela 3.1, são apresentadas informações teóricas sobre os algoritmos. A segunda coluna se 

refere ao tipo de malha superficial gerada por cada método. A terceira coluna apresenta resultados 

teóricos referentes à garantia de horneomorfismo. A última coluna diz se os algoritmos, em geral, 

fornecem resultados geometricamente próximos à superfície original. 

Na tabela 3.2, são discutidos os custos computacionais de cada algoritmo. A segunda coluna 

apresenta o número de triangulações de Delaunay, em que n é número de pontos considerados 

durante o processo de triangulação. Na terceira coluna, o número de cálculos de duais e o número 

de pontos envolvidos para cada cálculo é especificado. Na última coluna, são apontados os cálculos 

geométricos mais custosos para cada algoritmo. 

As principais vantagens e desvantagens mais significativas de cada um dos algoritmos são 

mostradas na tabela 3.3. 

Algoritmo Tipo de Malha Garantias de Horneomorfismo Proximidade Geométrica 
raw crust Triangular Sim Sim 
cocone Triangular Sim Sim 
tight cocone Triangular Sim Sim 
power crust Híbrida Sim Sim 

Tabela 3.1: (Gois, 2004) Informações Teóricas 
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Algoritmo Delaunay / 
Número de Pontos 

Voronoi / 
Número de Pontos 

Cálculo Geométrico 
mais Custoso 

raw crust 1 | 3 n 1 | 2 n Duais 
cocone 1 | n 1 n Duais e ângulos entre vetores 
tight cocone 1 | n 1 | n Duais e ângulos entre vetores 
power crust 2 [ n e 2 n 2 | n e 2 n Duais, ângulos entre vetores, 

ângulos entre esferas 
e funções trigonométricas 

Tabela 3.2: (Gois, 2004) Custo Computacional 

Algoritmo Vantagens Desvantagens 
raw crust Proximidade Geométrica número de pontos na triangulação, 

cálculo de duais e triângulos 
indesejáveis na reconstrução 

cocone Melhoramento do Crust e 
cáclculo de uma única triangulação 

Aparecimento de buracos na superfície 

tight cocone Reconstrução homeomorfa e 
cálculo de uma única triangulação 

Pontos isolados na reconstrução e 
não identificação de componentes internas 

power crust Reconstrução homeomorfa Cálculo de duais, 
Pontos Steiner na reconstrução 
e instabilidade numérica 

Tabela 3.3: (Gois, 2004) Vantagens e Desvantagens 

3.4 Cons iderações Finais 

Foram apresentados, neste capítulo, as principais técnicas de reconstrução a partir de nuvem de 

pontos, tanto bidimensionais, quanto tridimensionais. Comparações mais apuradas entre as técnicas 

e implementações de algumas delas podem ser encontradas no trabalho de Gois (2004). Além dessas 

implementações, serão usadas, para comparações, as implementações dos algoritmos Cocone e Tight 

Cocone, as quais nos foram gentilmente cedidas pelo pesquisador Tamal K. Dey. 

A seguir, serão apresentados conceitos sobre teoria de Morse discreta, que é a principal ferra-

menta utilizada em nos algoritmos de reconstrução desenvolvidos nesta tese. 



Capítulo 4 

Teoria de Morse Discreta 

4.1 Cons iderações Iniciais 

A teor ia de Morse (Milnor, 1963) é uma importante ferramenta utilizada na investigação da topolo-

gia de variedades diferenciáveis. Por meio dessa teoria, estabeleceu-se que a topologia de uma 

variedade está relacionada com os pontos críticos de uma função real nela definida. Os trabal-

hos de Forman (1998a,b) estenderam diversos aspectos dessa teoria para estruturas discretas, o 

que proporciona um aspecto combinatório à teoria, permitindo a implementação computacional 

praticamente independente de uma realização geométrica. 

Neste capítulo, os principais conceitos sobre teoria de Morse discreta serão apresentados. Tal 

teoria é parte importante do arcabouço teórico deste projeto, além de desempenhar um importante 

papel nos critérios de reconstrução. O capítulo começa com as informações preliminares, em seguida 

descreve os principais teoremas, apresenta alguns exemplos de funções de Morse, define o campo 

de vetores gradiente e seu fluxo associado e termina descrevendo os caminhos gradientes. As 

demonstrações que não aparecem nesse capítulo podem ser encontradas no artigo "Morse Theory 

for Coll Complexes" (Forman, 1998a). 

4.2 P r e l i m i n a r e s 

Embora a teoria de Morse discreta seja válida para decomposições celulares em geral, este trabalho 

utiliza apenas complexos simpliciais regularizados. Isso significa que qualquer simplexo de dimensão 

menor que n está contido em uni ?i-simplexo, para n = 2,3. 

Seja K. um complexo simplicial finito e K o conjunto de células de /C. Seja Kp o conjunto de 

células de dimensão p, e uma célula a (aberta) de dimensão p, que é denotada por a^. Duas 
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células são relacionadas usando-se o símbolo r o (ou a -< r ) significando que a ^ r e a C f onde 

f é o fecho de r (cr é face de r ) . Observe-se que (-<) não é uma relação de ordem. 

4.2.1 Funções de Morse C o m b i n a t ó r i a s 

Os principais conceitos e definições sobre funções de Morse combinatórias serão apresentados nessa 

seção. As mesmas definições e notações da seção anterior serão utilizadas, e K. será considerado um 

complexo simplicial regularizado. 

Def in ição 44 Urna Junção de Morse discreta em fC é urna função f : K —> IR satisfazendo para 

todo a € Kp 

#{/3 -< a \ m > f ( * ) } < ! 

# { 7 >- <71/(7) < / ( * ) } < ! 

onde f f denota o número de elementos no conjunto, sendo j3 e 7 simplexos de dimensão (p — 1) e 

(p + 1), respectivamente 

Def in ição 45 Seja f uma função de Morse discreta em K,. E dito que a 6 Kp é um ponto critico 

de índice p se: 

#{/? <7\m>f(*)} = o 

# { 7 >- c r \ f ( 1 ) < f ( a ) } = 0 

Observação 3 :Uma vez que a é face de dimensão p e, portanto, não pode ser ponto crítico de 

qualquer outro índice se não p, será chamado apenas de ponto crítico. 

Da definição 45, segue que um p-simplexo não é ponto crítico se, e somente se, uma das duas 

condições valem: 

1. 3 > - cj tal que / (r) < / (a); 

2. a tal que f (v) > f (<r); 

Le ma 1 (Forman, 1998b)As duas condições acima não podem ser ao mesmo tempo verdadeiras. 
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4.3 Teoremas de Morse 

Nesta seção apresentam-se os principais resultados em teoria de Morse discreta. 

Def in ição 46 Para c G R, define-se 

M(c) = | J a | J r 

A<=K T«J 
}{°)<c 

Isto é, A/(c) denota todos os simplexos para as quais / < c, assim como todas as suas faces. 

Em particular, M(c) é um subcomplexo de K. 

Le ma 2 (Forman, 1998b)Seja a um p-simplexo de K, e suponha-se T >~ a. Então existe um (p +1)-

simplexo t com t >z t y a e f ( f ) < /(r). 

Seja m p ( f ) (ou mp) o número de pontos críticos de / de índice p. Os m'ps são chamados 

números de Morse de / . 

Seja F um corpo e bt — úim(Hi(K., F)) o í-ésimo número de Betti com coeficientes em F. 

Corolário 1 (Forman, 1998b)(As desigualdades fortes de Morse) Para qualquer N > 0 

mN - myv_i + ... ± mo > bN - b^-i + ••• ± b0 

Corolário 2 (Forman, 1998b)(As desigualdades fracas de Morse) 

1. Para todo N,mN ^ 

2. x(£) = b0-bi + ...± bdim{K) = m 0 - m i + ... ± mdUn{K:) 

4.4 Exemplos de Funções de Morse Disc re tas 

Cada complexo simplicial K tem uma função de Morse, basta tomar para todo a £ K, f (cr) = 

dim (cr). Note-se que para esta função em particular, todas as células são críticas. 

Le ma 3 (Forman, 1998b)Seja K- um complexo simplicial e N C IC um subcomplexo. Então qual-

quer função de Morse discreta em IC pode ser restringida para uma função de Morse discreta em 

N. E, se a Ç N é m ponto critico na função original, então também é ponto crítico na restrição. 
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Lema 4 Seja IC um complexo simplicial e N Ç IC um subcomplexo. Então, qualquer função de 

Morse discreta em N pode ser estendida para IC, isto é, se f é uma função de Morse em N, então 

existe uma função de Morse g em IC tal que 

9 (CT) = f (a) sempre que a Ç N. 

Demonstração . Seja c = m&xaçN f{&), 9 é definida como: 

\ f(a) seaÇN 

c + dim a se a N 

Note-se que mais uma vez esta definição é muito ineficiente, pois todas as células de IC — N são 

críticas. • 

4.5 O C a m p o de Vetores Grad i en t e Discre to e o F luxo Associado 

Em teoria de Morse contínua, o gradiente da função de Morse e o fluxo associado são ferramentas 

essenciais para a investigação da relação entre os pontos críticos e a topologia de uma determinada 

variedade. Nesta seção serão definidos o campo de vetores gradientes e o fluxo correspondente em 

um contexto discreto. 

Seja K. um complexo simplicial. O primeiro objetivo é definir um objeto V) que representará um 

objeto análogo ao campo de vetores gradiente — V j no caso contínuo; em seguida será definido o 

fluxo associado <j>f. Deve-se assumir que a função de Morse está definida, V denota Vf,e<f> denota 

4>f. Começando com os vértice de K, seja v € Ko, se v é um ponto crítico, qualquer definição 

razoável de gradiente deve se anular em v. Logo: 

V(v) = 0 

Se v não é ponto crítico, então existe urna única aresta e y v com f(e) < f(v). A aresta e 

especifica uma única direção para a qual / não está crescendo, então —V/ deve ser e. Entretanto, 

é necessário ser mais rigoroso. V (v) deve ser pensado como um vetor tangente discreto partindo 

de v, isto é, V (v) deve ser e com uma orientação escolhida. 
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Serão introduzidos, aqui, os complexos das p-cadeias. Seja Cp (/C) o Z-módulo livre gerado sobre 

Z pelas células orientadas de K, de dimensão p (definido no capítulo 2). Ainda - a é identificada 

como sendo a em sua orientarão oposta, e seja d o operador bordo usual. 

d : CV(K) - Cp_x(/C) 

da = ^ e{a,v)v 

Onde e(a, v) são inteiros chamados de números de incidência. 

E conveniente introduzir um produto interno {,) em Cp, uma vez que as células de K formam 

uma base ortonormal. Utilizando-se o produto interno, o operador bordo pode ser escrito como: 

da = ^ {<9CT, v) v 

Agora a definição de V pode ser finalizada. Se v E KQ não é ponto crítico e a aresta e satisfaz 

e >- v e f(e) < f(v), V é definido como segue: 

V(v) = ±e 

onde o sinal é escolhido de tal forma que: 

{d(V(v)),v) = - l 

Fica claro agora como definir na versão discreta o fluxo 4> nos vértices de /C: se v é crítico, isto 

é, se V (v) = 0 então v é constante pelo fluxo gradiente. Logo 

(p (v) = v 

Se v não é crítico, isto é, V (v) — ±e , então v deve "fluir" para o outro vértice de e, isto é, 

<j>{v) = v + d{V{v)) 

Observe-se que esta definição vale agora para qualquer vértice, seja ele crítico ou não. 
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V e <j) podem ser estendidos linearmente para aplicações sobre as p-cadeias. 

V : Co (KL) —> C\ (K) 

cf : Co ( £ ) - > Co (£) 

Estas definições ainda precisam ser estendidas para células de dimensão maior que zero. 

Definição 47 Seja a um p-simplexo de K, (fixada uma orientação). Se existe uma >- a com 

f iT) 5- / (&) i V e definido como segue: 

V(cr) = - (dr,a}T 

Note-se que, para assegurar a validade desta definição, a deve ser face regular de r , isto é, 

(<9t, cr) = ±1; caso contrário: 

V(tr) = 0 

E, finalmente, para cada p, V é estendido linearmente para as p-cadeias 

V : C p ( £ ) C p + i (/C) 

Observe-se que o fato de V (a) = 0 não significa que o é crítico. No exemplo mostrado pela 

figura 4.1 V(ei) se anula. Entretanto, e\ não deveria permanecer fixo ern 0, pois / decresce de e\ 

para os bordos. 

Figura 4.1: Exemplo de Complexo Simplicial 

Definição 48 Para cada face orientada a de IC, o fluxo gradiente cp é definido como : 

<j>(cr) = a + ÕV (a) + V (da) 
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ou sucintamente: 

<P = 1 + dV + Vd 

As principais propriedades de V e <fi estão nos teoremas abaixo. 

Teorema 14 Seja V : Cp (IC) Cp+1 (IC) : 

1. Vo V = 0; 

2. Se a é um p-simplexo orientado então: # { t A - 1 ) / V (v) — ±<j} < 1; 

3. a é um simplexo crítico \o ^ Im(V) e V (cr) = 0]; 

Demons tração . 

1. Se V = então v -< a e / (cr) < f (v). Pelo lema 1 não existe y cr com 

/ (r) < / (o) então V (cr) = 0 

2. Se V ( V p _ 1 ) ) = ±cr ( r i então v -< a e f (cr) < f (v). Pela condição (2) da definição 44 v é 

único. 

3. A partir da definição 45 o 6 crítico se e somente se 

(a) # { r ^ y a / f (r) < f (o)} = 0 

(b) / f(v)>f (a)} = 0 

Mas estas afirmações são equivalentes a dizer que 

1. (a) Não existe r ( p + 1 ) tal que V (cr) = ±T 

(b) Não existe tal que V (v) = ± a 

O que é equivalente a dizer que 

1. (a) V(CT) = 0 

(b) a Í iJC (V) 
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Teorema 15 Seja a\,..., ar a eoleção das p-células de K. (com uma orientação escolhida) escreve-

se 4> (ai) = J^j aija] 

1. d(f> = <(>d; 

2. para todo i, an — 0 ou an = 1 e an = 1 se e somente se ai é crítico; 

3. se i j, então aL] £ Z c aVJ ^ 0 então f (aj) < / (a;)/ 

Demonstração . 

1. <pd = (1 + dV + Vd)d = d + dVd + Vd2 = d + dVd = d + dVd + d2V = d (1 + dV + Vd) = Õç 

(2) e (3) serão provadas simultaneamente. Note-se que d e V levam cadeias sobre Z em cadeias 

sobre Z cada G Z. Pelo teorema 14, vale que satisfaz uma das seguintes propriedades: 

1. a ó crítico; 

2. ±cr G im, (V); 

3. V(a) ^ 0 ; 

Cada caso será tratado separadamente. (1) se a é crítico, então V (cr) = 0. Logo 

<p(a) = a+ V(0a) = a + ^ (da, v) V (v) . 

Como a é crítico, para cada í A - 1 ) -< a então / (v) < f (a) e para cada v ou V (v) = 0 ou 

V (v) = â^com f (cr) < / (v) < f (a) então 

4>(a) = cr + ^ aãâ 

onde f ( ã ) < f (a) 

(2) Suponha-se que ±a G im (V) Ç Ker (V). Então, 

$ (a) = a + V (da) = a + J2 (9cr,v)V(v) 
v(p-11 
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Pelo teorema 14 existe um único simplexo ^ < a tal que V (v) = ±a e (da,v) V (v) = —a. 

Além disso, se v ^ v então ou V (v) = 0 ou V (v) = z t ã ^ c o m / (ã) < f (v) < f (cr). Logo: 

<t>{<*) = y : 

Com/(cr) < f ( a ) 

(3) Suponha-se que V (cr) = — (<9r, a) r ^ 0. Então 

0(<r) = a + V{da) + Õ(V(a)) 

E, desde que V (cr) ^ 0, a ^ im (V), logo para cada u ^ - 1 ) -< a então ou V (v) = 0 ou V (v) = 

iãWcom / {d) < f (v) < f (a) 

Olhe agora para d (V (cr)) . d (V (a)) = - (dr , cr) Ot = - (dr, a)2 cr + Yl bõè = + onde 

f (à) < f (r) < f (a) , 

Intuitivamente, este teorema mostra que (f> decresce / e que a Ç cp (cr) se, e somente se, a é 

crítico. Observe-sc novamente o exemplo mostrado pela figura 4.1 e suponha que e\ esteja orientada 

no sentido de v2 para t'3, e2 no sentido de v3 para v\, e finalmente e3 no sentido de vi para v2. 

Serão calculados <p (e\) , ô (e2) e <j> (e3) . 

(p{ei) = el+V{del) = el+V{vi - v2) = 

= e i + e 2 + e3 

= e2 + V (de2) = e2 + V (vx - v3) = 

= e2 + 0 - e2 = 0 
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<r> (^3) = e3 + V{de3) = e3 + v(v2-vi) = 

= e3 - e3 + 0 = 0 

4.6 C a m i n h o s Grad ien tes 

Definição 49 Um caminho gradiente de dimensão p é uma sequência 7 de p-células de K. ,7 = 

ao,a\, ...,ar tal que para todo i = 0,..., r, as seguintes propriedades são verdadeiras: 

1. Se V(<7j) = 0, então al+i = cr,; 

2. Se V (ai) 0, então <r,+1 -< V (a^) e 1 £7^; 

7 é dito uni caminho gradiente de cr o até crr. O comprimento de 7, denotado por {7!, é r. 

O lema a seguir mostra duas propriedades facilmente verificáveis de caminhos gradientes. 

Lema 5 1. se 7 = o~o, 0*1, .... <7r é um caminho gradiente, então para cada i = 0,. . . ,r — 1 ou 

cr?;+i = ctz ou f (a 1) > f (cr.i+i); 

2. se = ctq, cti, ..., crr e 7 2 = crr, CTr+i,..., crr+ò. .são duas sequências de p-células, então 

a0, cr 1, ..., crr, ...0"r+s 

e um caminho gradiente se, e somente se, 7^ e 72 são caminhos gradientes; 

Suponha ã ^ u duas p-células de K e um (p + l)-simplexo tal que a ~< r e ã -< r . 

Então, uma orientação em a induz uma orientação em ã da seguinte maneira: uma orientação em 

a induz uma orientação sobre r (de modo que (dr,a) = —1). Então, dada uma orientação em r , 

uma orientação em ã é escolhida de tal maneira que (0T, ã) = 1. Equivalentemente, fixada uma 

orientação em r e em cr, urna orientação para ã é escolhida de tal forma que 

(dr,a) (dr,â) = ~1 

Intuitivamente, a orientação em ã é escolhida "deslizando" a através de r na direção de ã. Uma 

orientação é fornecida por a, e as orientações em r e ã são induzidas. 
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Por outro lado, se â = cr, então uma orientação em a induz a mesma orientação em d. Logo, se 

7 = 00,0"!, ...,o> é um caminho gradiente, uma orientação em <t0 induz uma orientação em cada cr,, 

em particular em a r . Lembrando-se que foi fixada, a priori, uma orientação para cada simplexo de 

KL. E dito que m ( j ) = 1 se a orientação fixada em cr0 induz a orientação fixada em ar e m (7) = — 1 

caso contrário, ou equivalentemente 

r - l 

m (7) = I I (6.3) 
i = 0 

Com essa formula, fica definida a multiplicidade de um caminho gradiente qualquer. 

D e f i n i ç ã o 50 Seja 

7 = °"o, o"i,..., oy 

um caminho gradiente de dimensão p. A multiplicidade de 7 é definida pela formula 6.3 e denotada 

por rn (7). 

Observe-se que, se 7 1 = OQ.CFI, . . . ,O t e 7 2 = cr r ,cr r + 1 , ...,or+s são caminhos gradientes, então 

m ( 7 1 ) m ( 7 2 ) = m(-y l o 7 2 ) 

onde m ( 7 l o = a 0 , ..., crr, . . . a r + s . 

Observação 4 0 lema 5 indica que ao "andar" por um caminho gradiente chegar-se-á a um ponto 

de mínimo. 

4.7 Considerações Finais 

Recentemente, várias aplicações para a teoria discreta de Morse discreta em Computação Gráfica 

tem sido apontadas pela literatura. Algumas delas estão sugeridas nos trabalhos de Lewiner (2002) 

c Lewiner et al. (2004). Entre elas podem-se citar compressão de malhas volumétricas, resolução de 

singularidades que aparecem nas construções de modelos, e morphing topologicamente consistente. 

No próximo capítulo, será detalhado o algoritmo bidimensional para reconstrução de curvas em 

K2 proposto neste trabalho. Serão apresentados resultados computacionais, comparações com os 



62 
Teoria de Morse Discreta 

algoritmos mais clássicos e, ainda, serão dadas garantias teóricas a respeito da reconstrução correta 

do objeto original. 



Capítulo 5 

Reconstrução de Curvas 

5.1 Cons iderações Iniciais 

Este capítulo apresenta um algoritmo para reconstrução de curvas no plano a partir de um conjunto 

de amostras. Na sequência, mostra alguns resultados computacionais e comparações com alguns 

algoritmos da literatura, a saber, Crust, /3-skeleton, Power-Crust, e NN-Crust. 

Como foi mencionado anteriormente, o algoritmo de reconstrução aqui proposto é baseado em 

teoria de Morse discreta. A idéia do algoritmo c obter a aproximação poligonal da curva por meio 

da análise das arestas críticas e regulares de uma determinada função de Morse definida sobre a 

triangulação de Delaunay das amostras. 

Nosso algoritmo será denominado Tor (Topological Objcct Reconstructor), cuja versão bidi-

mensional será apresentada neste capítulo. 

5.2 Algo r i tmo Bidimensional 

Antes de se apresentar o algoritmo propriamente dito, a função de Morse discreta empregada nesta 

técnica será definida formalmente. 

Sejam P um conjunto de amostras de uma curva fechada e suave C C R2 , DT a triangulação de 

Delaunay de P, e l(e) o comprimento de uma aresta e € DT. Sejam também V, E e T o conjunto de 

vértices, arestas e triângulos de DT, respectivamente. A função de Morse discreta será construída 

de forma recursiva juntamente com o campo gradiente nos vértices e nas arestas de maneira a evitar 

ambiguidades. 
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Considere-se a seguinte função / : DT —> R. 

1. para cada tiângulo t G T, f ( t ) = max{/(e) j e C í}; 

2. para cada aresta e G E, f(e) = l(e); 

3. para cada vértice v G V, f(v) = min{/(e) ] v G e}. 

A função definida acima pode não ser uma função de Morse discreta devido a ambiguidades. 

Por exemplo, uma aresta e pode ser a menor aresta incidente em seus dois vértices. Com objetivo 

de eliminar estas ambiguidades e t ransformar / em uma função de Morse discreta, introduziu-se o 

seguinte esquema de perturbação: 

Suponha-se que / já esteja definida em todas as arestas como / (e) = / (e). Para cada vértice 

v G V seja a = m i n { / (e) \v C e; e G E} e Ev = {e D v | / (e) = a } o conjunto das arestas de 

menor comprimento incidentes em v. Existem duas situações possíveis: ou Ev possui um único 

elemento e, ou possui mais de um. No primeiro caso, se e ainda não é vetor gradiente de seu outro 

vértice, / (v) = / (e) e, ainda, e é marcada como vetor gradiente em v, caso contrário / (v) = 0 (e 

v é um vértice singular). No segundo caso, em que Ev possui mais de um elemento, uma aresta e 

é escolhida arbitrariamente. Como no primeiro caso, se e já é vetor gradiente de seu outro vértice, 

/ (v) = 0; caso contrário, / (e) é redefinida para / (e) = l (e) — e e / (v) — / (e) onde e > 0 é 

escolhido de tal forma a garantir que / (e) continue maior do que o valor de / no outro vértice de 

e. Novamente / (v) = / (c) e, em seguida, e é marcada como vetor gradiente em v. 

Já para cada triângulo t G T, sejam (5 = m a x { / (e) \e C t} e Et — {e C t | / (e) — P} o conjunto 

das maiores arestas de t. Sc Et contiver um único elemento e, este é selecionado; caso contrário, 

urna aresta e é escolhida arbitrariamente e o valor da função em e e redefinido para / (e) = / (e)+e, 

(e > 0). Uma vez selecionada a aresta e, existem duas situações possíveis: ou e é aresta com maior 

valor de / apenas para t, ou e é a aresta de maior valor para t e t , onde t é o outro triângulo 

que comparti lha e (no caso bidimensional existem no máximo dois triângulos que compartilham 

a mesma aresta). No primeiro caso, / (t) é definida como / (t) = / (e) e í é marcado como vetor 

gradiente de e. No segundo caso, um dos triângulos, por exemplo t, é escolhido arbitrariamente, 

/ (t) é definida como / (í) = / (e) e t é marcado como vetor gradiente de e, e finalmente, / (£') é 

definida corno / ( £ ) + ! tornando-se um triângulo singular. 
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Pode-se observar, na figura 5.1, um exemplo da construção da função de Morse discreta em um 

complexo simplicial formado pelos vértices a,b,c e d. O primeiro passo é definir o valor da função 

nas arestas (que poderá ser perturbado durante o processo); em seguida deve-se definir o valor 

da função em cada vértice. No vértice a, o conjunto Ev contém apenas a areta ãb. Neste caso, 

defini-se f (a) = f (ab) e ab é rotulada como vctor gradiente de a. Já para o vértice 6, o conjunto 

Ev também contém apenas a aresta ab, mas como esta aresta já é vetor gradiente do vértice a, 

defini-se f (b) = 0 e consequentemente b se torna um ponto crítico de / . A situação no vértice c é 

similar à do vértice a, defini-se / (c) = / (cò), e a aresta cb é rotulada como vetor gradiente de c. Já 

para o vértice d, o conjunto Ev possui duas arestas [de e da). Neste caso, a aresta dc foi escolhida, 

o valor de / nela foi redefinido para / (dc) — e e ela foi rotulada como vetor gradiente de d. O 

último passo é definir o valor da função nos triângulos. Para o triângulo t\ = bed a maior aresta 

é db. Neste caso, definc-se / (ty) = f (cíò)e t\ é rotulado como vetor gradiente de db. Finalmente, 

para o triângulo to = abd, a maior aresta também é db. Como ela já tem vetor gradiente, defini-se 

/ (^2) = / (db) + 1 e, por conseguinte, Í2 também é um ponto crítico de / . 

Teorema 16 A função f juntamente com o esquema de perturbação introduzido acim,a caracteriza 

uma função de Morse discreta. 

Demonstração . Para cada vértice v, a única forma de / não satisfazer a definição 44 é haver 

mais de uma aresta c, incidente em v, com f (e) < f (v). Como pode ser visto na definição acima, o 

valor na função nos vértices ou é zero ou é o valor da menor aresta, que é único devido ao esquema 

de perturbação. Para cada aresta e = existem duas formas de / não satisfazer 44: ou tem-se 

/ (^í) > / ( e) e / (^2) > / ( e) o u / ( e) é maior ou igual ao valor da função nos dois triângulos que 

a compartilham. O primeiro caso é evitado pelo esquema de perturbação, que zera a função em 

um dos vértices, tornando-o singular. O segundo caso é evitado pela a escolha do valor da função 

110 triângulo como sendo o valor da aresta de maior comprimento ou, no caso da perturbação, um 

valor maior ainda. Para cada triângulo í, uma ambiguidade ocorreria se / (t) < f (e) para mais de 

uma aresta e C t. Novamente, o esquema de perturbação impede que isso ocorra. • 

Um fato interessante derivado da definição acima é que os vértices de P ou são críticos (ver 

a definição 45) ou seu vetor gradiente é constituído de tal forma que o conjunto imagem de V, 
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Figura 5.1: Construção da função de Morse em um complexo simplicial formado por dois triângulos, 
cinco arestas e quatro vértices 
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denotada por Im (V), é o conjunto das "menores arestas" em DT. Embora essenciais, estas arestas 

não são suficientes para garantir a reconstrução correta do objeto original, de forma que, além da 

Im (V), serão usadas algumas arestas críticas, como mostrado no seguinte algoritmo: 

Algor i tmo 6 Tor (Topological Object Reconstructor) versão bidimensional 
(Para um conjunto P de amostras ) 

1. Calcule-se a triangulação de Delaunay de P . 
2. Defina-se a função de Morse discreta / como foi descrita anteriormente. 
3. Calcule-se Im (V). 
Para cada amostra p contida em apenas uma aresta de Im (V) Faça 

4. Calcule-se a menor aresta crítica incidente em p. Seja Ec o conjunto de todas estas arestas. 
Fim do Para 
5. Retorne-se G = ECU Im (V) 

O conjunto de arestas G retornado pelo algoritmo 6 é a reconstrução poligonal da curva suave 

C. Assumiu-se que a curva suave original C é uma curva fechada simples (sem auto-intersecções). 

A aproximação poligonal G também deve ser simples e fechada. 

A figura 5.2 mostra o resultado do algoritmo. A figura 5.2a) apresenta o conjunto de arestas 

regulares, isto é, as arestas cm Im(V). As arestas críticas que completam a reconstrução são 

mostradas nas figuras 5.2b) e a reconstrução completa, na figura 5.2c). 

cJi-, // 
a) b) 

Figura 5.2: Reconstrução de um pato. a) arestas na /m(V) ; b) arestas críticas; c) Curva final. 

Obscrve-se que este procedimento não é equivalente a tomar as duas menores arestas incidentes 

em cada amostra. Na figura 5.3, onde as flechas representam o campo vetorial em cada aresta, 

pode ser visto que a segunda menor aresta incidente à amostra p não faz parte da reconstrução e 

não é capturada pelo algoritmo porque não é uma aresta crítica. 

A complexidade computacional do algoritmo 6 é dominada pela triangulação de Delaunay, uma 

vez que a função de Morse discreta e os elementos críticos e regulares podem ser computados em 

6(n) , onde n é o número de amostras. 
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aresta 

Figura 5.3: Arestas incidentes a uma amostra 

A seguir será discutida a demonstração de que, sob uma taxa de amostragem adequada, G é. 

na verdade, uma correta reconstrução da curva original C. 

5.3 Ga ran t i a s Teóricas 

Com o objetivo de garantir a correta reconstrução poligonal, assume-se que o conjunto de amostras 

P 6 uma r-amostragem de urna curva fechada simples C. 

E iniciada a seção estabelecendo três resultados demonstrados em Amenta et al. (1998a). 

L e m a 6 (Amenta et ai, 1998a) Seja C uma curva fechada suave em M2. Qualquer disco B que 

íntersecta C em, pelo menos duas componentes conexas contém pelo menos um ponto do eixo medial 

de C. 

L e m a 7 (Amenta et ai, 1998a) Seja C uma curva suave e r-amostrada em K2 com r < 1. 0 

ângulo entre três amostras adjacentes é pelo menos 7r — 4 arcsin(r /2) . 

T e o r e m a 17 (Amenta et ai, 1998a) A distância de um ponto p em uma curva suave r-amostrada 

C até a reconstrução poligonal de C é no máximo ( y ) / / s ( p ) . 

O lema seguinte apresenta uma importante propriedade que relaciona a distância entre amostras 

e seus respectivos I f s . 

L e m a 8 l f s ( p ) < lfs(q) + l{pq) Para quaisquer dois pontos p e q em P. 

D e m o n s t r a ç ã o . Considerando-se q o ponto do eixo medial tal que lfs(q) = l(qq), segue-se 

que l f s ( p ) <lfs(q) + l(pq)- • 
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Lema 9 Seja e = ab uma aresta conectando duas amostras adjacentes a e b. Se r < 1, então 

He) < fyfs{a). 

Demonstração . O bissetor perpendicular de e interseeta C em pelo menos dois pontos. Seja 

p o ponto de intersecção contido no arco de C definido por a,p, e b e que não contém nenhum outro 

ponto de P além de a e de b. 

Seja B o disco centrado em p com raio l(pã) — l{pb). B interseeta C ou em apenas uma 

componente conexa ou em mais de uma componente. Se ocorrer a intersecção em mais de uma 

componente, pelo lema 6, o raio de B deve ser maior do que o lfs(p), o que implica l(pã) > lfs(p). 

Isto contraria a condição de r-amostragem. Assim, B fl C gera apenas um arco de C. Pelo lema 

8, tem-se lfs{p) < lfs(a) + l(pã) < lfs(a) + r x lfs(p), então lfs{p) < 0 lema segue desde 

que l(e) < 2r x lfs(p). • 

Propos i ção 1 Seja e = ab uma aresta de DT tal que b é a amostra mais próxima adjacente a a. 

Se r < jj, então e G Trn (V). 

Demonstração . Seja p o ponto como na demonstração do lema 9. Sem perda de generalidade, 
2 

pode-se assumir l f s ( p ) = 1. O teorema 17 assegura que a distância de p até e é, no máximo, y . 

Dessa forma, l(e) < 2r \Jl — A bola B' centrada em a com raio l (e) não contém pontos de P 

em seu interior além de a e 6. De fato, se existir uma amostra c no interior de B', ou c é adjacente 

a 6, ou c pertence a um arco de C intersectado por B'. No primeiro caso, o ângulo definido por abe 

é menor que 7r/2, contrariando o lema 7. Se c pertence a um arco de C, pelo lema 6, B' contém 

pelo menos um ponto do eixo medial de C em seu interior. Note-se que a distância de p até a é 

menor do que r x l f s ( p ) = r e que r + l(e) = r + 2 r y l — ^ < 1. Dessa forma, B' está contida 

na bola unitária centrada em p (figure 5.4), que não contém pontos do eixo medial cm seu interior. 

Então, e é a menor aresta incidente em a, assegurando que e G Im (V). • 

A proposição acima é extremamente importante, uma vez que ela assegura que cada amostra 

se conecta, através de seu campo vctorial, com sua amostra adjacente mais próxima. Além disso, a 

proposição garante também que toda a amostra está contida em pelo menos uma aresta na /m(V) . 

A próxima proposição é o ingrediente final para assegurar a reconstrução correta fornecida pelo 

algoritmo proposto neste capítulo. 
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r 

Figura 5.4: Aresta na Im(V) 

Propos ição 2 Seja e = ab uma aresta conectando duas amostras adjacentes em uma curva suave 

r-amostrada C, com r < Se e ^ Irn(V), então e é uma aresta crítica de f . Além disso, e é a 

menor aresta crítica incidente tanto em a quanto em b. 

Demonstração . Suponha-se que e 0 Im (V) não é uma aresta crítica, isto é, e é a maior 

aresta de algum triângulo t £ DT. Seja c um vértice de t que não é incidente em e, e seja B o 

circuncírculo de t (figure 5.5). Pelo lema 7, sabe-se que c não é adjacente nem a a nem a b. Então, 

B intersecta C cm mais de uma componente conexa. Logo, pelo lema 6, B contém um ponto x do 

eixo medial dc C em seu interior. Como r < 1, x deve estar na região de B entre e e c, dessa forma, 

l (e) > lfs(a). Como l (e) < - ^ l f s ( a ) (lema 9), tem-se l f s ( a ) < l (e) < j z ^ l f s ( a ) contrariando 

a hipótese de r < 

Suponha-se, agora, que existe outra aresta crítica e', menor que c, contendo a. A bola que tem 

e' como seu diâmetro contém um ponto do eixo medial cm seu interior. Desta forma , lfs(a) < l{e'). 

Como l(e') < l(e) < - j ~ l f s (a), então r > novamente contrariando a hipótese. • 

B 

Figura 5.5: Proposição 2 
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O teorema seguinte segue diretamente das proposições 1 e 2. 

Teorema 18 Se r < então as arestas de G conectam exatamente cada par de amostras adja-

centes de P. 

E importante notar que a amostragem exigida pelo teorema 18 é melhor do que a de algums 

algoritmos descritos na literatura. 

5.4 Resu l t ados 

Nesta seção, são apresentados os resultados do nosso algoritmo quando aplicado em problemas 

práticos. Também são mostradas comparações com alguns resultados de outros métodos de recon-

strução bidimensionais, a saber, Crust, /3-skeleton, Power-Crust, e NN-Crust. Os algoritmos foram 

implementados em C++, e conjuntos de amostras de um mapa do Brasil e de um pato foram utiliza-

dos como entrada de dados durante as comparações. Os testes foram realizados em um processador 

Intel Pentium III de 1.0 Ghz de velocidade. Além disso, os tempos mostrados na tabela 5.1 de-

sconsideram a primeira triangulação de Delaunay, já que ela á passo inicial de todos os algoritmos 

comparados. 

A figura 5.6 mostra um exemplo de um conjunto de amostras e sua reconstrução. Pode-se 

observar, neste exemplo, que o algoritmo Tor é capaz de capturar diferentes componentes conexas 

num mesmo conjunto de pontos. 

a) ' ' ' b) 

Figura 5.6: Exemplo de reconstrução a) conjunto de pontos b) curva reconstruída 

A figura 5.7 mostra a reconstrução de um pato obtida pelos quatro algoritmos. Pode ser 

observado que os algoritmos Tor, Power Crust e NN-Crust obtiveram reconstruções satisfatórias; 
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O Crust e o /?-skeleton apresentaram falhas na reconstrução. 

; \ 

b) 

i 
/ 
/ 

d) 

Figura 5.7: Reconstrução de um pato a) Tor b) Crust; c) Power-Crust; d) Beta-skcleton e) NN-
Crust 

Novamente, a figura 5.8 mostra os resultados obtidos com cada algoritmo. Os melhores resul-

tados foram obtidos pelo nosso algoritmo e pelo Power-Crust, como pode ser visto nas figuras 5.8 

b) e d) , respectivamente. A figura 5.8 c), mostra que o algoritmo Crust perde algumas arestas, 

gerando urn conjunto de curvas abertas. O /?-skeleton retorna uma reconstrução não satisfatória 

(figura 5.8e) ) e, finalmente, o algoritmo NN-Crust produz algumas arestas que não fazem parte da 

reconstrução (ver figura 5.8 f) ). 
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b) 

d) 

f) 

Figura 5.8: Reconstrução do mapa do Brasil: a) Conjunto de amostras; b) Tor; c) Crust; d) 
Power-Crust; e) Beta-skeleton f) NN-Crust 

A tabela 5.1 apresenta os tempos de processamento gastos por cada algoritmo. Pode-se ver que 

o algoritmo aqui desenvolvido é por volta de quinze vezes mais rápido que o Power Crust, o único, 

além dele, a produzir uma reconstrução satisfatória do mapa do Brasil. Embora o /3-skeleton e o 

NN-Crust tenham apresentado uma performance similar à do algoritmo Tor, ambos produziram 

arestas que não pertencem ã reconstrução. 

Outro fato importante que merece ser mencionado é a instabilidade numérica apresentada pelo 

Power-Crust. Perturbando alguns pontos próximos da ilha de Marajó (observe a figura 5.9a)), o 
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Tabela 5.1: Tempo de execução dos algoritmos bidimensionais. 
Algoritmo Tempo (s) 
Tor 0.032 
Power-Crust 0.484 
Crust 0.359 
/3-Skcleton 0.032 
NN-Crust 0.032 

Power-Crust conectou o continente à ilha, como mostrado na figura 5.9b). Com a mesma per-

turbação, nosso algoritmo ainda produziu uma reconstrução correta, como na figura 5.8b). 

/ 

V . . / 

/ ^ I 

,' / 

a) V b) 

Figura 5.9: Instabilidade numérica do Power-Crust 

5.5 Considerações Finais 

Os resultados, tanto teóricos quanto práticos, permitem concluir que a reconstrução utilizando 

funções de Morse discretas representa um avanço para a reconstrução de curvas a partir de nuvem 

de pontos, uma vez que preserva as boas propriedades dos melhores algoritmos, a saber: garantias 

teóricas, robustez e performance computacional. 

Além disso, os resultados bidimensionais se mostraram fundamentais para fornecer a intuição 

necessária para produzir um algoritmo de reconstrução tridimensional com o mesmo nível de 

eficiência e robustez do algoritmo bidimensional. 

O capítulo seguinte apresentará em detalhes o algoritmo Tor na sua versão tridimensional, 

discutindo seus principais aspectos e apresentando resultados computacionais, garantias teóricas e 

comparações com os algoritmos mais clássicos da literatura. 



Capítulo 6 

Reconstrução de Superfícies 

6.1 Considerações Iniciais 

Os resultados obtidos no caso bidimensional, além de motivarem o desenvolvimento da extensão 

para o caso tridimensional do algoritmo Tor, ofereceram a intuição necessária a tal extensão. 

E apresentado, neste capítulo, o algoritmo Tor em sua versão tridimensional. Assim como no 

caso bidimensional, ele se baseia na análise do campo gradiente discreto de uma determinada função 

de Morse definida sobre a triangulação de Delaunay das amostras. 

A maior complexidade do caso tridimensional colocou este pesquisador diante de problemas 

bastante atuais da área de reconstrução a partir nuvem de pontos, o que lhe permitiu entrar em 

contato dircto com os pesquisadores de destaque deste campo do conhecimento. 

6.2 P re l imina res 

Vários problemas foram encontrados durante a extensão do algoritmo Tor para o caso tridimen-

sional. O principal deles foi definir, de forma adequada, a função de Morse discreta para o caso de 

complexos simpliciais tridimensionais. Algumas tentativas de definir a função a partir dos triângulos 

foram testadas utilizando-se como primitivas o perímetro, área e perímetro/razão de aspecto. Na 

versão final, que será apresentada a seguir, a função de Morse é definida a partir do circunraio dos 

triângulos. 

Um ponto essencial apontado em vários algoritmos da literatura (Amenta et al., 2001b; Amenta 

e Choi, 1999; Amenta et al., 1998a; Dey e Goswami, 2003) é a utilização de uma triangulação de 

Delaunay robusta e confiável. Optou-se por utilizar a triangulação de Delaunay implementada na 

biblioteca CGAL (2004). A biblioteca CG AL é um conjunto de classes escritas em C + + para 
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algoritmos geométricos. Seu objetivo é fornecer estruturas de dados e algoritmos geométricos 

robustos, confiáveis e fáceis de usar. Uma de suas ferramentas mais utilizadas é a classe que inclui 

a triangulação de Delaunay. Esta implementação se beneficia de várias características presentes 

nas triangulações encontradas nas classes da biblioteca CGAL, entre elas estão: 

• Funções versáteis de acesso às faces da triangulação na forma de tterators e circulators; 

• Mecanismos flexíveis para adicionar atributos aos vértices e aos tetraedros da triangulação; 

• Escolha de representações numéricas mais confiáveis do que a representação de ponto flutu-

ante. 

Uma característica que não se encontrou nas classes da biblioteca CGAL e que foi fundamental 

para o funcionamento do algoritmo Tor é a capacidade de adicionar atributos às faces e às arestas 

de uma triangulação. Para resolver este problema, implementou-se uma adaptação da solução 

encontrada 110 trabalho de Giesen e John (2002a). 

Outro problema que merece ser mencionado é o de saber quais arestas considerar para a 

reconstrução. Obscrve-se que, 110 caso bidimensional, o algoritmo captura as arestas a partir dos 

vértices (amostras). Uma extensão natural para o caso tridimensional seria capturar as faces a 

partir das arestas. Entretanto, a questão principal é como identificar as arestas que fazem parte 

da reconstrução, levando-se em conta que agora tem-se um complexo simplicial de três dimensões, 

com vértices, arestas, triângulos e tetraedros. Giesen e John (2002b), em seu trabalho, utilizam as 

arestas do grafo de Gabriel como aproximação inicial, mas isso representa um cálculo geométrico 

que poderia aumentar o custo do algoritmo aqui proposto. A solução foi partir de um conjunto ini-

cial de arestas, as quais sabe-se pertencer a reconstrução da superfície e, em seguida, ir adicionando 

arestas a este conjunto à medida que são selecionadas as faces pertencentes à reconstrução. 

6.3 Algor i tmo 

Descreve-se, a seguir, o algoritmo desenvolvido para o processo de reconstrução de superfícies em M3. 

Exatamente como no algoritmo bidimensional, a idéia deste algoritmo é construir uma aproximação 

linear por partes de uma determinada superfície S, a partir da análise do campo gradiente discreto 

de uma específica função de Morse definida sobre a triangulação de Delaunay das amostras. 
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Antes de apresentar o algoritmo propriamente dito, definir-se-á formalmente a função de Morse 

utilizada. 

Sejam P um conjunto de amostras de uma superfície fechada e suave S C M3, DT o complexo 

simplicial formado pela triangulação de Delaunay de P, e rc(t) o circunraio de um triângulo t G DT. 

Sejam também V, E, T e C o conjunto de vértices, arestas, triângulos c células (tctraedros) de DT, 

respectivamente. Seja ainda V : C2 (DT) -> C 3 (DT) a função que a cada triângulo associa o seu 

vetor gradiente. 

Assim como no caso bidimensional, a função de Morse discreta / : DT —> K será construída 

de forma recursiva jun tamente com o campo gradiente nas arestas e nas faces, de maneira a evitar 

ambiguidades. Considere-se / : DT —> R a seguinte função: 

1. para cada célula c G C, f(c) — m a x { f ( t ) 11 C c}; 

2. para cada tiângulo t G T, f ( t ) = r c (í); 

3. para cada aresta e G E, f (e) — inin{/(£) | e c t}; 

4. para cada vértice v G V, f (v) = — 1. 

De maneira semelhante à versão bidimensional, a função pode não satisfazer a definição de 

função de Morse discreta devido a possíveis ambiguidades. Para poder evitá-las, também foi intro-

duzido o seguinte esquema de perturbações: 

Suponha-se que a função / já esteja definida nos triângulos £ G T como f ( t ) = rc (t) e nos 

vértices v G V como / (v) = — 1. Seja e G E uma aresta de DT, a = min{r c (t) |e C í ; í € T}; e 

seja Te — {£ j e C t e rc (t) = a } o conjunto de triângulos de menor circunraio contendo e. Duas 

situações são possíveis: ou Te possui um único elemento í, ou possui mais de um elemento. No 

primeiro caso, se t ainda não é vetor gradiente de nenhuma de suas arestas, / (e) = / (t) e t é 

marcado como vetor gradiente de e. Caso contrário, / (e) = 0 (e neste caso e é ponto crítico de 

/ ) . No segundo caso, em que Te possui mais de um elemento, um triângulo t é arbi trariamente 

escolhido a partir de Te. Como no primeiro caso, se t já é vetor gradiente de alguma de suas arestas, 

então / (e) = 0. Caso contrário, / (t) é redefinida para / (í) = rc (t)—e e / (e) = / (í), onde e > 0 

é escolhido de maneira a assegurar que o valor de / em t continue maior ou igual ao valor de / nas 

arestas de t. 

Existe um tipo similar de ambiguidade nos tetraedros de DT que pode ser resolvido com um 

esquema de per turbação equivalente. 
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Observa-se que a função / é definida nos vértices apenas por uma questão de rigor matemático, 

uma vez que os valores da função nos vértices não são usados durante o processo de reconstrução. 

Teorema 19 A função construída acima, juntamente com o esquema de perturbação aplicado é 

urna função de Morse discreta. 

Demons tração . E necessário mostrar que / satisfaz a definição 44 para os vértices, arestas, 

triângulos e tetraedros de DT. E trivial verificar que, segundo a definição de / , todos os vértices 

são singulares. Suponha-se que / (e) não satisfaz a definição 44 para alguma aresta e que não pode 

ser vetor gradiente de nenhum de seus vértices. A única alternativa é que existam dois triângulos 

nos quais o valor d e f e menor ou igual ao valor de / em e, mas o esquema de perturbação 

assegura que, no caso de e não ser ponto crítico de / , uma única face é escolhida como seu vetor 

gradiente. Se algum triângulo t não satisfaz a definição 44, três situações são possíveis: ou t é vetor 

gradiente para mais que uma de suas arestas, ou existem dois tetraedros como vetores gradiente 

de t, ou, ainda, t é vetor gradiente de uma de suas arestas e existe um tetraedro como seu vetor 

gradiente. O esquema de perturbação assegura que o primeiro caso não pode acontecer. O fato 

de t ter dois vetores gradientes nele definidos implica que í deve ser a face de maior circunraio 

para os dois tetraedros que o compartilham. Como este esquema de perturbação escolhe apenas 

um tetraedro para ser vetor gradiente de í, esse caso também não pode ocorrer. Finalmente, seja 

e c c, respectivamente, a aresta da qual t é vetor gradiente e o tetraedro que é vetor gradiente de 

t. Isso implica que c tem duas faces de mesmo circunraio] contendo e. Neste caso, o esquema de 

perturbação teria diminuído o valor de / em urna delas. Portanto, esse caso também não pode 

acontecer. O argumento para mostrar que / respeita a definição 44 nos tetraedros é semelhante ao 

utilizado nas arestas. • 

Uma vez definida a função de Morse discreta, pode-se derivar a versão tridimensional do algo-

ritmo Tor (algoritmo 7). A seguir este algoritmo será descrito e detalhes de sua implementação 

serão comentados. 
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Algor i tmo 7 Tor (Topological Object Reconstructor) versão tridimensional 
(Para um conjunto P de amostras. ) 

1. Calcule-se a triangulação de Delaunay de P . 
2. N := 0; Ep ~ 0 
3. Defina-se a função de Morse discreta / como foi descrita acima. 
Para cada amostra p 6 P. Faça 

4. Calcule-se a menor aresta e incidente em p e adicione-se e ao conjunto Ep. 
Fim do Para 

Enquanto houverem arestas livres não visitadas em Ep Faça 
Para cada aresta livre e não visitada em Ev Faça 

5. Marque a aresta e como visitada. 
Se existir t, vetor gradiente de e, Então 

6 fN-.= NU{t}^ \ 
y Adicionem-se à Ep as arestas livres de t que não estavam em Ep. J 

Caso Contrário (Seja t' a face de menor circunraio incidente em e, tal que t' 0 N e V(í') = 0. 
N := JVU{('}. 

Adicionem-se à Ep as arestas livres de t' que não estavam em Ep. 
Fim do Se 

Fim do Para 
Fim do Enquanto 
8. Retorne-se N. 

No algoritmo acima, N 6 o conjunto de faces que perfaz a aproximação linear por partes da 

superfície S. Ep armazena o conjunto de arestas ativas que guia o processo de reconstrução. Estão 

sendo chamadas de arestas "livres" aquelas incidentes em não mais que uma face do conjunto N. 

No passo 4, o algoritmo captura as menores arestas incidentes em cada arnostra(observe-se que, 

neste momento, todas elas são livres). Dar-se-á uma demonstração de que essas arestas realmente 

pertencem à reconstrução do modelo. No passo 6, apenas as faces regulares são incluídas no modelo 

e, no passo 7, ambos os tipos de faces, críticas e regulares, podem ser incluídas. 

E fácil observar que as faces incluídas na aproximação poliedral são as menores com relação 

ao circunraio. Será demonstrado que, para uma r-amostragem adequada, as faces com circunraio 

pequeno são aquelas que formam a reconstrução final do modelo. Vale a pena mencionar que a 

função de Morse faz o trabalho de converter informação geométrica em atributos topológicos. 

Dada uma triangulação de Delaunay eficiente, a versão tridimensional do algoritmo Tor é de 

simples implementação. Ele não exige cálculo de normais, rotulação de células ou cálculo de pólos. 

Outro problema que foi enfrentado na versão tridimensional do algoritmo Tor eque é comum 

em praticamente todos os algoritmos de reconstrução tridimensional baseados em esculpimento, é 

o aparecimento de tetraedros sliver. Um tetraedro sliver é um tetraedro com uma razão de aspecto 
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ruim e ainda com um circunraio razoavelmente pequeno (ver figura 6.1). Um tetraedro desse tipo 

é formado por quatro vértices quase igualmente espaçados na área do equador de sua circunsfera. 

Figura 6.1: Tetraedro Sliver 

O principal problema deste tipo de tetraedro é que ele possui as faces quase do mesmo tamanho 

e, por isso, é fácil tomar uma face errada como parte da reconstrução. Dey e Goswami (2002b), em 

seu trabalho, argumentam que vários algoritmos de reconstrução, dentre eles o Crust (Amenta et al., 

1998a) e o Cocone (Amenta e Choi, 1999), selecionam um conjunto de faces que são as "candidatas" 

à reconstrução e, em seguida, executam uma etapa de pós-processamento para "extrair" uma 

variedade. Este pós-processamento, que também é detalhadamente discutido no artigo de Dey et al. 

(2001), trata exatamente do problema dos tetraedros sliver. A figura 6.2 ilustra o aparecimento 

de triângulos mal posicionados devido à presença de tetraedros slivers. Observe-se que, neste caso, 

aparecem arestas compartilhadas por mais de dois triângulos, fato que não pode ocorrer numa dois 

variedade. 

Slivers 

Figura 6.2: Falha decorrente de tetraedros slivers. 

A solução adotada neste trabalho foi evitar que ele aconteça. Ao se adicionar uma face no 

conjunto de saída, um teste verifica se acontece alguma situação semelhante a da figura 6.2. Caso 
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isso aconteça, a face não é adicionada. 

Assim como no algoritmo bidimensional, o algoritmo tridimensional captura dois tipos de faces. 

O primeiro são as faces que pertencem ao campo de vetores gradientes nas arestas da triangulação 

de Delaunay, isto é, pontos regulares da função de Morse; o segundo tipo, por sua vez, é composto 

por faces que são pontos críticos da função de Morse. A figura 6.3 ilustra ambos os tipos de faces 

capturadas pelo algoritmo Tor. 

Figura 6.3: Reconstrução de um cavalo, (a) apenas as faces pertencentes ao campo de vetores 
gradiente; (b) pontos críticos da fun ção de Morse; (c) o modelo completo. 

6.4 Resul tados Computacionais . 

São apresentados aqui alguns exemplos práticos do algoritmo Tor em funcionamento. As figuras 6.4 

e 6.5 apresentam dois modelos reconstruídos pelo algoritmo Tor e iluminados com um software de 

Ray-tracing, e as figuras 6.4 (b) e (c) dão uma idéia da qualidade da malha gerada pela reconstrução 

dos modelos. 

Foram realizadas comparações com alguns algoritmos encontrados na literatura, a saber, o Crust 

(Amenta et al., 1998a), o Power Crust (Amenta et al., 2001b), o Cocone (Amenta e Choi, 1999) 

e o Tight Cocone (Dey e Goswarni, 2003). Todos os algoritmos foram implementados em C + + e 
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Figura 6.4: Modelo de um dragão reconstruído com o algoritmo Tor. (a) Textura; (b) Textura e 
malha; (c) Zoon. 

utilizam a triangulação de Delaunay da biblioteca CG AL. Os algoritmos Crust e Power Crust foram 

implementados pelo aluno João Paulo Gois, como parte de seu projeto de mestrado, e os algoritmos 

Cocone e Tight Cocone foram gentilmente cedidos pelo pesquisador Tamal Dey. O primeiro teste 

foi feito empregando-se um conjunto de pontos que constitui uma amostragem pobre de um objeto, 

no caso um coelho com 1000 pontos. Este teste mostrou que, para este exemplo, o algoritmo aqui 

desenvolvido teve um desempenho semelhante ao do Cust e Power Crust, e ligeiramente superior 

ao Cocone e aoTight Cocone, uma vez que estes últimos desconectaram partes do modelo, como 

pode ser visto na figura 6.6. 

A segunda comparação foi a velocidade de processamento. Escolheram-se alguns modelos com 

maior quantidade de pontos e mediu-se o tempo de processamento de cada algoritmo. Descontou-
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Figura 6.5: Reconstrução do modelo de uma mão com aplicação de textura. 

se o tempo da triangulação de Delaunay, já que ela é passo inicial de todos os algoritmos citados. 

Os testes de velocidade foram executados em um processador dual Athlon 2200+ com 1Gb de 

memória RAM. As comparações de velocidade são mostradas nas tabelas 6.1 e 6.2, cujas figuras 

foram geradas pelo algoritmo Tor. 

n 

9.697 pts 13.321 pts 

& 
35.947 pts 

1 » 
54.707 pts 

Crust 23,47 40,75 85.83 160,88 
Power Crust 21,59 31,74 82.73 129,86 
Cocone 7,27 10,35 33,18 49,91 
Tight Cocone 5,11 7,86 20,29 35,09 
Tor 1,33 1,93 5,59 10,01 

Tabela 6.1: Tempo de processamento, em segundos, para a obtenção dos modelos mostrados. 

Observamos que o algoritmo Tor se mostrou mais rápido (aproximadamente três vezes mais 

rápido que o Tight Cocone, que é o mais veloz deles) e apresentou reconstruções satisfatórias dos 

objetos testados. 

Adicionalmente, a figura 6.7 mostra as reconstruções de um modelo da nave estelar Enterprise 

obtidas pelos algoritmos Crust, Cocone, Tight Cocone e Tor. Pode-se observar que faces impróprias 



84 Reconstrução de Superfícies 

Figura 6.6: Reconstrução do Coelho a) Nosso algoritmo; b) Crust; c) Power Crust; d) Cocone; e) 
Tight Cocone 

54.366 pts 109.108 pts 

75. 
172.974 pts 

I 
921.085 pts 

Crust 145,75 534,41 536,21 Sem resultado 
Power Crust 125,89 268,55 458,46 Sem resultado 
Cocone 46,16 85,14 246,38 1286.01 
Tight Cocone 33,68 66,75 112,49 1354,42 
Tor 10,54 17,1 29,39 446,21 

Tabela 6.2: Tempo de processamento, em segundos, para a obtenção dos modelos mostrados. 

foram adicionadas aos modelos obtidos pelos algoritmos Crust e Cocone, muito provavelmente em 

consequência de instabilidades numéricas geradas pelo cáluculo do diagrama de Voronoi. Prob-

lemas similares afetaram a rotulação de céluas do Tight Cocone, resultando numa reconstrução 

insatisfatória. O algoritmo TOR produziu uma melhor aproximação para o modelo, embora prob-

lemas localizados nas regiões próximas de onde a superfície não é suave podem ser observados. 

Entretanto, este é um bom exemplo da robustez proporcionada por uma abordagem topológica. 

Executaram-se ainda, testes adicionando-se, de forma aleatória, ruídos aos conjunto de pontos. 
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C) d) 

Figura 6.7: Modelo da Enterprise reconstruído por: (a) Crust; (b) Cocone; (c) Tight Cocone; (d) 
Tor. 

A tabela 6.3 mostra um determinado conjunto de pontos com três níveis de ruídos e em ordem 

crescente de perturbação. Na sequência, as tabelas 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 e 6.8 mostram os modelos 

perturbados reconstruídos pelos algoritmos Tor, Crust, Power Crust, Cocone e Tight Cocone, 

respectivamente. 

i í 
mâ 

V 

V 

f 
2) 

M: í.i'-".;.. mm* % 

M: "i 

•m. 

3) 

Tabela 6.3: Pontos com adição artificial de ruídos. 
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Tabela 6.4: Reconstrução dos modelos com ruídos retornada pelo algoritmo Tor (Topological Object 
Reconstructor). 

Tabela 6.5: Reconstrução dos modelos com ruídos retornada pelo algoritmo Crust. 

Tabela 6.6: Reconstrução dos modelos com ruídos retornada pelo algoritmo Power Crust. 

Pode-se observar, nesta sequência de testes com adicionamento de ruídos, que todos algoritmos 

testados apresentaram resultados semelhantes, com a ressalva de que a implementação do Power 

Crust produzida no trabalho de Gois (2004) levou uma pequena desvantagem, apresentando uma 

superfície rugosa já no primeiro nível de perturbação. Além disso, o Tight Cocone não produziu 

nenhuma saída para o último nível de perturbação. Vale lembrar que nenhum desses algoritmos foi 

projetado especificamente para o tratamento de ruídos. 
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Tabela 6.7: Reconstrução dos modelos com ruídos retornada pelo algoritmo Cocone. 

Tabela 6.8: Reconstrução dos modelos com ruídos retornada pelo algoritmo Tight Cocone. 

Acredita-se que funções de Morse discretas possam ser bastante úteis no tratamento de conjuntos 

com ruídos e, por isso, talvez o próximo passo na evolução do algoritmo Tor seja adaptá-lo para 

identificar e eliminar ruídos. 

O algoritmo Tor também demonstrou robustez no tratamento de conjuntos com grandes quan-

tidades de pontos, chegando próximo da casa de um milhão de pontos sem apresentar problemas. 

A figura 6.8 mostra dois exemplos da reconstrução destes modelos. 

6.5 Garan t i a s Teóricas 

Serão apresentadas, nesta seção, as demonstrações matemáticas de que o algoritmo Tor retorna, 

sob uma taxa de amostragem adequada, uma reconstrução homeomorfa e próxima à da superfície 

original. 

Assumiu-se que P C M3 é uma r-amostragem de uma superfície S e que P está em posição 

geral. Será mostrado que o espaço gerado pelas faces capturadas por este algoritmo é homeomorfo 

e próximo à superfície S. 

Em duas dimensões, fica claro que a "resposta certa" para o problema de reconstrução é 
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Figura 6.8: Modelos com grandes quantidades de pontos, a) leão 636.646 pontos: b) Lucy 921.085 
pontos 

uma curva linear por partes conectando pontos adjacentes ao longo da curva onde as amostras 

foram tomadas. A generalização dessa ideia para o caso tridimensional não é imediatamente óbvia. 

Será usada a definição de conjunto "correto" de triângulos encontrada em Chew (1993) e em 

Edelsbrunner c Shah (1994). A ideia é considerar os triângulos da triangulação de Delaunay, que 

são duais a arestas do diagrama de Voronoi que intersectam a superfície S. Os triângulos deste 

conjunto são chamados de triângulos de Delaunay de superfície ou simplesmente de triângulos 

Delaunay restritos. 

Formalmente, sejam Dp e Vp a triangulação de Delaunay e o diagrama de Voronoi de P, 

respectivamente. Considere-se a intersecção de Vp com a superfície S. Esta intersecção define uma 

partição de S em regiões. Essa decomposição é chamada de diagrama de Voronoi restrito de P 

em S e é denotada por Vps- O dual do diagrama de Voronoi restrito define a triangulação de 

Delaunay restrita e é denotado por Dp}s- Seja p 6 P. A intersecção da célula de Voronoi de p 

com a superfície S é denotada por Mais especificamente, uma aresta pq está em Dpts se, e 

somente se, Vp,s n V,hs ^ 0; um triângulo pqr está em Dp.s se, e somente se, Vp_s n Vq s fl Vr.s / 0. 

Assumindo-se a hipótese de posição geral, não existem tetraedros em D ps-

Edelsbrunner e Shah mostraram que a superfície gerada por D p s é homeomorfa a 5 se vale 

a propriedade das "bolas fechadas". Se cada VPts é uma bola bidimensional, cada Vp s n V,hS é 
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uma bola unidimensional e cada VPiS n VqtS H Vr<s é um único ponto, isto é, uma bola fechada de 

dimensão zero. Posteriormente, Amenta e Bern (1998) usaram este resultado para mostrar que se 

P é uma r-amostragem de S com r < 0.1, VPS satisfaz esta propriedade e, portanto, DP contém 

todos os triângulos necessários para uma reconstrução correta da superfície S. 

Os triângulos Delaunay restritos possuem certas propriedades específicas, como o circunraio 

pequeno. Todo triângulo Delaunay restrito t possui circunraio medindo O ( r ) I f s (p), onde p é um 

vértice de t. Além disso, são triângulos "chatos", isto é, a normal de cada triângulo t forma um 

ângulo pequeno, O (r), com a normal da superfície no vértice p, em que pé o vértice de t com maior 

ângulo interno. Amenta e Bern mostraram que triângulos "pequenos" são sempre "chatos". 

Considere-se S uma superfície suave sem auto-intersecções, P uma r-amostragem de S e r < 0.1. 

Lema 10 (Amenta e Choi, 1999) Para quaisquer dois pontos p e q em S corri d (p,q) < pmm{lfs (p) , l f s (q 

para p < o ângulo entre as normais a S nos pontos p e q é, no máximo, jS^,-

Lema 11 (Amenta e Choi, 1999) Seja y um ponto qualquer em Vp tal que d(p,y) > Slfs(p) para 

S > YZJ.- O ângulo entre y e np, onde y é o vetorpy e np é o vetor normal à S em p, é menor 

que arcseno + arcseri • 

Corolário 3 (Amenta e Choi, 1999) Para qualquer y em Vp tal que o ângulo entre y e np é maior 

que arcseno + arcsen a d (y,p) < 51 f s (p). 

Estes dois últimos resultados dão a idéia de que, se a superfície estiver bem amostrada, a célula 

de Voronoi tridimensional de uma amostra s deve ser "fina" e "comprida". 

Teorema 20 (Amenta e Choi, 1999) Seja r (t) o circunraio de um triângulo Delaunay restrito t. 

Para qualquer vértice p de t, r (t) < - ~ l f s (p). 

Um resultado imprescindível nesta demonstração é de que as faces capturadas pelo algoritmo 

Tor tenham circunraio pequeno. Observe-se que ele captura dois tipos de faces, faces pertencentes 

ao campo gradiente nas arestas e faces com vetor gradiente nulo. Cada tipo será analisado sepa-

radamente. 

Dado um vértice p em um complexo simplicial, uma vizinhança de p é um conjunto de simplexos 

incidentes a p. Observe-se que, quando r < 0.1, existe um guarda-chuva Up (ver definição 37) que 

aproxima localmente a superfície 5 em p. 
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Lema 12 Seja p urna amostra e q sua amostra mais próxÍTiia. Para r <c 0.1 a a?'esta conectando p 

e q é Delaunay restrita. 

Demonstração . Snponha-se, por absurdo, que e = pq não seja Delaunay restrita. Como 

r < 0.1, existe uma superfície N linear por partes composta apenas por triângulos Delaunay 

restritos e homeomorfa à superfície S. Existe, ainda, um guarda-chuva Up, composto por triângulos 

Delaunay restritos, que é hoineomorfo a urna vizinhança de p em S (ver figura 6.9). Como e não 

é Delaunay restrita, ela não pertence a nenhum triângulo de Up\ no entanto, todas as arestas que 

contêm p e pertencem aos triângulos de Up têm comprimento de, no máximo. f r - ^ / s (p), pois 

este é limitado pelo circunraio de cada triângulo. Como e é a menor aresta que contém p, seu 

comprimento também é menor que jz^lfs (p) e, além disso, ela não conecta p com nenhum de 

suas amostras adjacentes sobre S. Considere-se B a bola que tem e como seu diâmetro. B toca 

a superfície S em polo menos duas componentes conexas, portanto contém pontos do eixo medial, 

e além disso, o raio I*b de B é, no máximo, ~;lfs(p). Então, tem-se l f s ( p ) < 2rg < Y^lfs(p), 

portanto lfs(p)( 1 — < 0, o que é uma contradição, desde que r < 0.1. • 

P \ 
i \ 

• i 
i 

í • 
; 

/ 

q 

Figura 6.9: Vizinhança de uma amostra. 

Lema 13 Seja e uma aresta Delaunay restrita e V(e), se existir, o seu vetor gradiente. Então, 

V (e) é um triângulo com circunraio menor ou igual que jz^lfs (p) onde p é um vértice qualquer 

de e. 

Demonstração . Note-se que, para r < 0.1, e está contida em dois triângulos Delaunay restri-

tos, e portanto com circunraio menor ou igual que jz^lfs (p). Se V (e) não for nenhum deles, terá 

circunraio menor do que o de ambos. • 
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L e m a 14 Seja e uma aresta Delaunay restrita incidente em uma única face t e N, de tal forma 

que t é campo vetorial de uma de suas arestas. Então, a face t', capturada no passo 7 do algoritmo 

Tor, tem circunraio menor ou igual que j~plfs (p) onde p é um vértice de e. 

D e m o n s t r a ç ã o . Suponha -sc, por absurdo, que rc (t') > f s (p). Sem perda de generalidade, 

pode-se supor que t' é a primeira face escolhida pelo algoritmo com essa propriedade. Sejam p e q 

os vértices de e, s o vértice de t' oposto a e e Up, como na demonstração do lema 12. Como t' não 

está em Up (teorema 20) ou q ou s (ou ambos) não estão em Up, o vértice q tem que estar em Up; 

caso contrário, a condição de r-amostragen seria violada. Logo e € Up. Pelo teorema 20, existe uma 

face TI com r c (T\) < y Y ^ l f s (p). V (íi) = C\ deve ser não nulo; caso contrário, ela seria capturada 

pelo algoritmo. Neste caso, haveria uma face t2, também compartilhando e, com ?'c (t2) < rc(t\). 

Neste caso, V (t2) = c2 também é não nulo. Seguindo esse raciocínio seria encontrada uma face ti 

com V (t{) — 0 e, ainda, rc (ti) < rc (tr) o que leva a uma contradição. • 

Os dois resultados acima mostram que os dois tipos de faces capturadas pelo algoritmo Tor têm 

circunraio pequeno. Isto é um fator essencial no restante das demonstrações. 

O próximo resultado, de Amenta c Bem, demonstra que triângulos "pequenos" são "chatos". 

T e o r e m a 21 (Amenta et al., 2002b) Seja p o vértice incidente no maior ângulo de um triângulo 

t, c np a normal a S em p. Se t possui circunraio menor que Yz^lfs(p), então seu vetor normal 

forma um ângulo menor que a -f aresen ^-y^sen (2a)^ com np, em que a < aresen ( x r f ) • 

Mostrar-se-ão um homeomorfismo entre S e uma variedade linear por partes N formada pelos 

triângulos "candidatos" capturados pelo algoritmo Tor. O homeomorfismo é definido explicitamente 

por meio de uma função. Primeiro é necessário definir uma aplicação /i : K3 —» 5 , em seguida 

considera-se sua restrição à variedade N . 

Seja /í : M3 —> S uma aplicação que leva cada ponto p G R3 no ponto mais próximo de S. A 

restrição de /í à variedade N será denotada por / i N . 

L e m a 15 A restrição de fi à superfície N é uma função contínua e bem definida 

D e m o n s t r a ç ã o . As descontinuidades de p, como aplicação de R 3 em S, estão exatamente nos 

pontos do eixo medial. Considere-se q e N. Isso implica que q pertence a algum triângulo t de 

N. Considerando-se p um vértice de t, a distância de q até o ponto x = fiN (q), denotada por 
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d(q,x), é menor ou igual a d(q,p); aliás, é menor ou igual à distância de q até qualquer vértice de 

t, uma vez que os vértices de t estão em S. Como o circunraio de t é menor ou igual a jz^lfs (p), 

d{q,p) < Y ^ l f s ( p ) mas existe um vértice de t, diga-se s, cuja distância até q é menor ou igual a 

YZ^lfs(p); por tanto d(q,x) < y z r p l f s ( p ) , onde p é um vértice qualquer de t, para r < 0.1. Logo 

N não contém pontos do eixo medial. Como N evita pontos do eixo medial, pN é contínua em N. 

m 

O próximo passo é mostrar que p N é ' 'bem comportada" sobre as amostras e que esse "bom 

comportamento" se estende para o interior de cada triângulo. Para isso será usado um resultado 

demonstrado em Amenta et al. (2002b) 

Corolário 4 (Amenta et ai, 2002b) A função p>N é mjetiva sobre o conjunto P. 

Em seguida mostrar-se-á que, na verdade, f i N é injetora em todo N. Antes disso, necessita-se 

de mais um resultado técnico. 

L e m a 16 Seja q um ponto sobre um triângulo t £ N. O ângulo entre nx, normal à superfície S 

em x = (q), e a normal nt de t é no máximo 43.643° para r < 0.063. 

D e m o n s t r a ç ã o . Seja p o vértice de t com maior ângulo interno. No pior caso, d(x,p) < 

d(x,a) + d(p,a), em que a é o vértice de t mais próximo de x. Logo, d(x,p) < r l f s ( x ) + 

f ~ l f s ( a ) . Da propriedade Lipschitz de lfs(.), d(x,p) < r l f s ( x ) + -^p(lfs(x) + d(x ,a) ) , então 

temos d(x, p) < rlfs{x) + fc{lfs(x) + r l f s ( x ) ) < ( r + / / s ( j - ) . Para r < 0.063, obtém-

se d{x,p) < 0.205 lfs{x): e d(x, p) < 0.201//.s(p); uma vez que d{x,p) < y^lfsip). Logo, 

d(x,p) < pm\n{lfs(x),lfs(p)},p < 1/3, o ângulo entre nx e np é no máximo 30.876° (lema 

10) . 

Como o ângulo interno em p é maior ou igual a 7t/3, e o circunraio de í é menor ou igual 

a o teorema 21 assegura que o ângulo entre nt e np é, no máximo, 12.768° (para 

r < 0.063). Por tanto , o ângulo nx e nt é, no máximo, 43.643°. • 

Da mesma forma que no artigo de (Amenta et al., 2002b), vai-se assumir como hipótese que dois 

triângulos adjacentes se encontram em um vértice (ou aresta) em um ângulo maior que Define-se 

dois triângulos como adjacentes se eles compart i lham pelo menos um vértice. Está hipótese evita 

variedades com cantos excessivamente agudos. 
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A demonstração se segue em três passos. Vai-se mostrar, em primeiro lugar, que p N induz 

um homeomorfismo em cada triângulo; na sequência, em cada par de triângulos adjacentes e, 

finalmente, em N como um todo. 

Lema 17 Seja (J uma região contida em um triângulo t £ N ou em triângulos adjacentes de N. 

A função jiN define um homeomorfismo entre U e pN (U) C S. 

Demonstração . Sabc-se que p,N é contínua e está bem definida em U; portanto, basta mostrar 

que /íiV é injetora. Vai-se mostrar, em primeiro lugar, que pN é injetora em um triângulo t. 

Suponha-se que existam dois pontos, q e y e t com pN (y) = piN(q). Os pontos q, pN (q) e y 

são colineares e estão na reta suporte do vetor normal a S em JJ,n (q); caso contrário, haveria uma 

violação na condição de r-amostragem. O fato de t conter o segmento de reta entre q e y contradiz 

o lema 16. 

Considere-se, agora, o caso em que U não está completamente contido em um único triângulo. 

Suponha-se, por absurdo, que existam dois pontos q e y em U tais que pN (y) = /tjV (q) = x e 

seja v um vértice comum aos triângulos que contêm U. 0 fato de (iN ser injetora em um único 

triângulo significa que q e y estão em triângulos distintos, diga-se tq e ty. Seja nx o vetor normal em 

x. Considere-se l a reta suporte de nx. Esta reta deve intersectar a região U pelo menos duas vezes. 

Se q e y não forem adjacentes ao longo de basta redefinir q para que isso seja verdade. Considere-

se, agora, a orientação da região U de acordo com o pólo (vértice de Voronoi mais distante) em v. 

Ou l atravessa N de dentro para fora e volta para dentro, ou de fora para dentro e volta para fora, 

o que significa que os dois triângulos possuem orientações opostas. 

Os ângulos entre as normais dos triângulos íq , ty c nx são de, no máximo, 43. 643° (lema 16), isto 

é, os triângulos são perfurados por nx quase perpendicularmente. Uma vez que os dois triângulos 

possuem orientações opostas, o ângulo entre suas duas normais e de, pelo menos, ir — 87. 286, 

significando que tq e ty se encontram em um ângulo obtuso. Isso contraria a hipótese assumida 

anteriormente. • 

Termina-se esta demonstração utilizando-se um teorema da topologia. 

Teorema 22 A função define um homeomorfismo da triangulação N para a superfície S. 

Demons tração . Considere-se pN (N) = S' C S. Vai-se, em primeiro lugar, mostrar que 

(N,pN) é um espaço de recobrimento para S'- De maneira informal, pode-se pensar que (N,p,N) 
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Figura (i.10: Demonstração do lema 17 

é um espaço de recobrimento de S' se fiN leva N em S' de maneira suave sem nenhuma dobra ou 

outro tipo de singularidade. Detalhes sobre esses tipos de singularidades podem ser encontrados 

em (Massey, 1967), capítulo 5. Mostrar que ( N , H n ) é um espaço de recobrimento sobre S' é um 

resultado mais fraco do que mostrar que /j,N é um horneomorfismo. Um espaço de recobrimento 

admite, por exemplo, que várias componentes conexas de N sejam levadas na mesma componente 

conexa de S'. A reta real, por exemplo, é um espaço de recobrimento da esfera s1 . 

Formalmente, ( N , f i N ) é um espaço de recobrimento de S' se, para todo x <E S', existe uma 

vizinhança elementar Vx, conexa por caminhos e contendo x de tal forma que cada componente 

conexa por caminhos de /t^,1 (Vx) é levada homeomorficamente em Vx por fiN. 

Construa-se uma vizinhança elementar de x. Note-se que o conjunto de pontos {m-v* ( x ) } é não 

vazio e finito, desde que existe somente um número finito de triângulos em N. 

Para cada ponto q em fijj1 (x), considere-se uma vizinhança aber ta Uq contendo q e suficiente-

mente pequeno para que Uq esteja contido apenas nos triângulos que contém q. Afirma-se que 

leva Uq homeomorficamente em (Uq) , uma vez que ela é contínua e injetora (lema 17). Seja 

U' (x) = n^^-i^/íjY (Uq) a intersecção da imagem de cada um dos Uq. U' (x) c a interseção de 

um número finito de conjuntos abertos, portanto ele é aberto e ainda contém x. Pode-se extrair de 

U' (x) um disco Vx contendo x e conexo por caminhos de forma que fi^,1 (Vx) é um subconjunto 

de algum Uq. em triângulos adjacentes e, pelo lema 17, é injetora. Logo, (N,fiN) c um espaço de 

recobrimento de S'. 

Mostrar-se-á, agora, que fiN define um horneomorfismo entre N e S'. Para isto, basta mostrar 
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que f i N ê injetora. Considere-se uma componente conexa G de S'. Um teorema da Topologia 

Algébrica (ver Massey (1967), Capítulo 5 Lema 3.4) garante que, quando (N,/J,n) é um espaço de 

recobrimento de 5 ' , os conjuntos /i^1 (x) para todo o x e G tem a mesma cardinalidade. Usando-se 

o fato de que /j.N é injetora em toda a amostra (corolário 4), como cada componente conexa de S' 

contém várias amostras, concluí-se que /J,n é injetora em todo N. 

Finalmente, é necessário mostrar que S = S'. Tem-se que S' é um conjunto compacto (limitado 

e fechado) pois Ar o é. Sendo assim, S' não pode incluir parte de uma componente conexa de 

5 e, então, S' deve consistir de um subconjunto de componente conexas de S. Desde que cada 

componente conexa de S contém uma amostra s (de fato contém várias), e JJLN (S) = s, todas 

as componentes conexas de S estão em 5". Portanto, 5 ' = S e consequentemente, Ar e S são 

homeomorfos. • 

6.6 Considerações Finais. 

Concluíu-se, neste capítulo, a apresentação de um algoritmo para a reconstrução de superfícies a 

partir de pontos não organizados. O algoritmo apresentado neste trabalho se mostrou altamente 

eficiente comparado aos algoritmos mais conhecidos da literatura. Acredita-se que tal eficiência 

é consequência direta da abordagem topológica empregada para derivar o algoritmo. Além disso, 

apresentou-se garantias teóricas de que, sob uma taxa de amostragem adequada, a reconstrução 

retornada pelo algoritmo Tor é homeornorfa e próxima à superfície original. 

Serão resumidos, no próximo e último capítulo, os principais resultados e conclusões deste 

trabalho, além de algumas considerações sobre as possibilidades de trabalhos futuros. 



Reconstrução de Superfícies 



Capítulo 7 

Conclusões e Trabalhos Futuros 

"Batalhas são ganhas por meio de carnificina e manobras. Quanto melhor a estratégia, mais ela 

contribui em manobras e menos exige em carnificina" - Winston Churchill. 

7.1 Considerações Iniciais 

Enfatiza-se que o uso de conceitos de topologia em aplicações computacionais tem sido objeto de 

recente pesquisa e tem apresentado resultados bastante promissores, especialmente quando a ênfase 

dos problemas se encontra 11a conectividade e continuidade, tanto de espaços quanto de funções 

(ver trabalhos de Dey et al. (1999a), Lewiner (2002) e Bern e Eppstein (1999)). Este trabalho 

apresenta uma elegante aplicação de topologia num problema geométrico, fato que permitiu o 

desenvolvimento de um algoritmo robusto e eficiente. 

Este capítulo finaliza o trabalho de doutorado sumarizando os resultados alcançados no decorrer 

do período de desenvolvimento, apresentando suas principais conclusões. Também são feitas algu-

mas considerações sobre possibilidades de trabalhos futuros e sobre questões em aberto deixadas 

por este trabalho. 

7.2 Pr inc ipa is Resu l t ados 

Este trabalho se iniciou com o estudo da teoria de Robin Forman (Forman, 1998a,b) sobre teoria 

de Morse discreta. Posteriormente, um algoritmo de reconstrução de curvas a partir de nuvem de 

pontos, chamado de Tor (topological object reconstructor) foi desenvolvido. Foram feitas com-

parações com alguns algoritmos bidimensionais bastante conhecidos na literatura especializada, o 

/3-skeleton, o Crust, o NN-Crust e o Power Crust. 
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O Crust e o Power Crust apresentaram resultados semelhantes do algoritmo Tor, entretanto 

os tempos de processamento foram bastante superiores devido à grande quantidade de operações 

geométricas executadas por esses algoritmos. O NN-Crust se mostrou quase equivalente ao nosso 

algoritmo bidimensional, apresentando apenas alguma instabilidade numérica devido ao cálculo 

de ângulos que ele realiza. Finalmente, o ^-skeleton apresentou um tempo de processamento 

semelhante do algoritmo deste trabalho, porém com resultados muito inferiores. 

Apresentarain-se, ainda, garantias teóricas de que, sob uma taxa de amostragem adequada, o 

algoritmo Tor, na sua versão bidimensional, fornece uma reconstrução correta do objeto original. 

Na sequência, estende-se o algoritmo Tor para o caso tridimensional. Vários problemas e desafios 

foram encontrados durante esta extensão. Entre os principais podem-se citar o problema de uma 

triangulação de Delaunay tridimensional robusta e eficiente, o problema de encontrar uma função 

de Morse Discreta adequada para a aplicação em reconstrução e, ainda, o problema da manipulação 

de tetraedros slivers, que são relativamente inevitáveis no caso tridimensional. 

Realizaram-se, como no caso bidimensional, comparações com alguns dos algoritmos mais co-

nhecidos na literatura, como o Crust, Power Crust, Cocone e Tight Cocone. Enfatizou-se que 

o algoritmo Tor saiu-se extremamente bem nessas comparações. Foram apresentados tempos de 

processamento consideravelmente mais baixos do que os dos outros métodos baseados em esculpi-

mento c, ainda, com resultados semelhantes em termos de reconstrução. O algoritmo Tor também 

se mostrou útil em modelos com grandes quantidades de pontos (próximas a um milhão de pontos), 

o que demonstra a robustez do código. 

Finalmente, aprcsentou-se garantias teóricas de que, sob determinada taxa de amostragem, o 

algoritmo Tor retorna uma reconstrução homeomorfa e próxima à superfície original. 

7.3 Pr inc ipa i s Conclusões 

A teoria de Morse discreta permite transformar informações de natureza geométrica em pro-

priedades topológicas. Essa transformação possibilitou o desenvolvimento de um algoritmo que 

tem como principais vantagens a robustez, a eficiência e uma elevada velocidade de processamento, 

além de capturar componentes internas da superfície. As principais desvantagens do algoritmo Tor 

são a exigência de uma superfície suave e fechada, isto é, sem bordo (o algoritmo Cocone reconstrói 

superfícies com bordo) e a falha na identificação e eliminação de ruídos. 

Além disso, foram elaboradas demonstrações teóricas, tanto para o caso bidimensional quanto 
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para o caso tridimensional, de que, sob uma taxa de amostragem adequada, o algoritmo aqui 

proposto produz uma correta reconstrução do objeto amostrado. Vale a pena salientar que a taxa 

de amostragem obtida no caso bidimensional é melhor do que as dos algoritmos utilizados nas 

comparações. 

Finalizando, a teoria de Morse discreta se mostrou uma excelente ferramenta, quando aplicada 

em um problema prático, pois permitiu o desenvolvimento de um algoritmo de reconstrução a partir 

de nuvem de pontos que preserva todas as boas propriedades dos algoritmos mais conhecidos na 

literatura, com um ganho considerável de desempenho computacional. 

7.4 Traba lhos Fu turos 

São comentados, aqui, algumas possibilidades de trabalhos futuros deixadas em aberto por esta 

tese. 

O próximo passo natural c o uso de funções de Morse discretas para a identificação e eliminação 

de ruídos. Uma possibilidade, por exemplo, é tentar encontrar uma função de Morse na qual todos 

pontos que não pertencem à superfície fossem pontos críticos da função. Outra possibilidade a ser 

explorada c a utilização dos caminhos gradicntes(ver definição 49, capítulo 4) para a identificação 

dos ruídos. Uma extensão para que o algoritmo funcione em superfícies com bordo também pode 

ser pensada. 

Outra questão interessante que pode colaborar com os testes teóricos dos algoritmos é a deter-

minação da condição de r-amostragem para conjunto de amostras. Em todos os conjuntos testados, 

não havia como saber se o conjunto estava r-amostrado e, se estivesse, não havia como saber qual 

o valor de r. 

Uma questão que também merece ser explorada mais a fundo é a relação existente entre os pontos 

críticos da função de Morse e a homologia, isto é, número de cavidades, buracos e componentes 

conexas de um determinado conjunto de amostras. Talvez seja possível identificar e tratar estes 

objetos por meio da análise dos pontos críticos de urna determinada função de Morse discreta. 

Uma grande limitação presente em todas as técnicas de csculpimento é a necessidade da 

construção de uma triangulação de Delaunay tridimensional. Além do custo computacional ele-

vado. esta exigência impede a aplicação destas técnicas em conjuntos de dados muito grandes. Um 

grande desafio, portanto, seria a tentativa de aplicar os conceitos topológicos evitando a construção 

da triangulação de Delaunay tridimensional como passo inicial. 



100 Conclusões e Trabalhos Futuros 

7.5 Cons iderações Fina is 

Os resultados apresentados neste trabalho permitem concluir que o uso de funções de Morse discre-

tas representa um avanço em reconstrução a partir de nuvem de pontos, tanto bidimensional quanto 

tridimensional, pois diminui consideravelmente a quantidade de operações geométricas envolvidas 

110 processo e preserva as boas propriedades dos melhores algoritmos, tais como garantias teóricas, 

robustez e boa performance computacional. 

Acredita-se ainda que o uso de conceitos de topologia em problemas de geometria computacional 

é urna tendência que vem se desenvolvendo entre os pesquisadores tanto de uma área quanto de 

outra, mostrando um bom exemplo de integração entre estes dois campos do conhecimento. Essa 

integração é bastante positiva e pode trazer avanços para os pesquisadores de ambas tis áreas. 

Ao longo do desenvolvimento desta tese, este pesquisador teve dois artigos publicados: o 

primeiro, intitulado "Uma Abordagem Topológica Para a Reconstrução de Curvas e Superfícies a 

Partir de Pontos não Organizados", publicado nos proceedings do Cilamce 2004; o segundo, com o 

título de "Topological Tetrahedron Characterization with Application in Volumetric Reconstruc-

tion" foi aceito para publicação na revista "International Journal of Shape Modeling". Foram 

Produzidos, ainda, mais dois artigos que estão submetidos, um com o título de "A Topological 

Approach to Curve Reconstruction from Scattered Points" e o outro com o de "A Topological 

Approach for Surface Reconstruction from Sample Points". 
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