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Abstract. This paper presents a new set membership classi cation algorithm that can partition

the points of two intersecting non-manifolds A and B in such a way that their Boolean combinations
can be readily computed. A concept of minimal embbedding space is used to ensure the consistent
point neighborhood classi cation.

1 Introduc~ao
Operaco~es booleanas constituem uma das mais versateis ferramentas para modelar formas geometricas
complexas a partir de formas simples. O processo de
construca~o com base nessas operac~oes se identi ca
com varios processos fsicos com os quais estamos familiarizados, tais como \retirar" um pedaco de uma
peca para fazer um furo ou \encaixar" duas pecas
para formar uma terceira. Os algoritmos para operac~oes booleanas entre duas formas geometricas consistem basicamente em determinar todas as possveis
intersec~oes geometricas entre os vertices, as arestas
e as faces dessas formas e selecionar corretamente
os subconjuntos de pontos que devem fazer parte do
resultado.
Pode-se obter todas as possveis combinac~oes
booleanas de dois objetos A e B, se os pontos de A
forem particionados em relac~ao a B em quatro subconjuntos disjuntos - os pontos de A exterior a B, os
pontos de B exterior a A, os pontos de A interior a
B e os pontos de B interior a A. Um procedimento
ou uma func~ao que particiona os pontos de dois objetos em subconjuntos, a partir dos quais obtem-se as
possveis combinac~oes booleanas, e conhecido como
classi cac~ao de pertin^encia dos pontos desses dois
objetos.
Como existem distintas formas equivalentes para
expressar uma combinac~ao booleana em funca~o dos
pontos interiores, de fronteira e complementares (ou
exteriores), o desenvolvimento de algoritmos de classi cac~ao e intimamente ligado ao desenvolvimento
dos algoritmos de operac~oes booleanas. Os procedimentos de classi cac~ao tem sido propostos para
atender os requisitos particulares de cada conjunto

de operadores, que por sua vez s~ao dependentes do
domnio de objetos em considerac~ao.
Originalmente, a proposta da classi cac~ao de
pertin^encia [7] [8] e de nida em termos dos operadores booleanos regularizados [9] para o domnio de
r-sets1. Para garantir que esses operadores sejam fechados no domnio dos r-sets, foi mostrado que um
conjunto candidato deve ser particionado em subconjuntos regularizados de pontos de fronteira, do
interior e do exterior em relac~ao ao conjunto de refer^encia. Requicha e Voelcker [10] aplicaram tambem
este procedimento em algoritmos de merging e boundary evaluation.
Mantyla [6] prop^os um conjunto de operac~oes
booleanas fechadas sobre o domnio de objetos topologicamente equivalentes a variedades bidimensionais
fechadas. Ele introduziu uma maneira de considerar o \sobre-positivo" (ON + ) e o \sobre-negativo"
(ON ) para tratar corretamente os pontos de fronteira coincidentes numa combinac~ao booleana. Para
isso, foi utilizada a noc~ao de pontos interiores e exteriores de um objeto em relac~ao ao outro.
Gonzaga e Wu [2] propuseram um algoritmo para operac~oes booleanas fechadas sobre o domnio de
objetos da NM-classe2 . Foi mostrado que, neste caso,
pode-se tambem reduzir o problema de operac~oes booleanas em classi cac~ao de pertin^encia. No entanto,
as func~oes de classi cac~ao propostas pelos trabalhos
anteriores n~ao se aplicam a esse proposito por dois
1 Denota-se como o conjunto regularizado de um conjunto
o fecho dos pontos interiores deste conjunto. Um r-set e
o conjunto que coincide com o seu conjunto regularizado
correspondente.
2 Objetos represent
aveis pelos complexos celulares de ate
dimens~ao tr^es.
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motivos. O primeiro e que os subconjuntos considerados s~ao diferentes; e o segundo, o mais importante,
e que, diferentemente das situac~oes ja estudadas, o
espaco de imers~ao dos pontos de um objeto da NMclasse em relac~ao ao proprio objeto pode ser distinto
do espaco de imers~ao em relac~ao a combinac~ao booleana deste objeto com um outro da NM-classe.
Este artigo sugere uma estrategia de classi cac~ao
de pertin^encia para os pontos de dois objetos da NMclasse. Mostramos que, com a utilizac~ao da noc~ao
de espaco de imers~ao mnimo, o problema de classicaca~o se reduz a um problema de determinac~ao do
tipo de vizinhanca dos pontos. Em relac~ao aos algoritmos de combinac~oes booleanas existentes, antes
da classi cac~ao de pertin^encia precisa-se fazer uma
classi cac~ao da vizinhanca dos pontos em relac~ao ao
espaco de imers~ao mnimo, se a intersec~ao envolve
objetos de dimens~ao distinta. Com isso, garante-se
a gerac~ao de resultados corretos.
O artigo e organizado em 7 sec~oes. Na sec~ao 2
s~ao apresentadas as de nic~oes das operac~oes booleanas fechadas sobre o domnio de objetos da NMclasse em termos de 8 subconjuntos. Na sec~ao 3 sera
introduzida a noc~ao do espaco de imers~ao mnimo.
Na sec~ao 4 mostraremos como pode ser feita a reclassi caca~o dos pontos a partir dos espacos de imers~ao
mnimos para obter corretamente os subconjuntos
utilizados em combinac~oes booleanas de nidas de acordo com [2]. A sec~ao 5 descreve sucintamente uma
implementac~ao e alguns resultados s~ao apresentados
na seca~o 6. E, nalmente, na sec~ao 7 s~ao feitas algumas consideraco~es nais.

2 Operadores Booleanos Fechados
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2. Se dim(e)=k + 1 ( 2 ),
ent~ao ([e ] e )  C k
3. ei \ ej = ;; i 6= j
Wu [11] implementou uma estrutura de dados
com uma interface funcional simples para manipular consistentemente esse domnio de objetos. Essa
estrutura de dados e denominada Modelo de Dados
Topologico, TDM.
Gonzaga e Wu [2] sugeriram uma forma de representar os operadores booleanos fechados sobre o
domnio dos objetos da NM-classe em func~ao dos
operadores booleanos ordinarios. Nesta sec~ao s~ao
transcritos os principais resultados obtidos em [1],
usando as seguintes notac~oes:

 iA: conjunto de pontos do interior de A
 bA: conjunto de pontos de fronteira de A
 kA: fecho de A
O operador intersec~ao fechado para dois objetos A e B, obtido a partir do fecho do resultado da
intersec~ao ordinaria de A e de B, e dado por:
A B = [(iA \ iB) [ (bA \ iB)] [
[(bB \ iA) [ (bB \ bA)]

(1)

A uni~ao fechada  entre A e B, obtida a partir
do fecho do resultado da uni~ao ordinaria de A e B,
e dada por:

O domnio de objetos que formam a NM-Classe conA  B = [(iA B) [ (iB A)] [
grega solidos, entidades desprovidas de volumes como
[(iA \ iB) [ (bA B)] [
\cascas", curvas e pontos. Matematicamente, eles
[(bA \ iB) [ (bB \ iA)] [
podem ser modelados por complexos celulares de di[(bB A) [ (bA \ bB)]
(2)
mens~oes inferiores ou igual a tr^es. Uma celula ndimensional, ou simplesmente uma celula-n, e um
A diferenca fechada entre A e B, obtida a
subconjunto do espaco <n homeomorfo3 a uma bola
aberta n-dimensional B n (p; R)4. Um complexo celu- partir do fecho do resultado da diferenca ordinaria
lar C n de dimens~ao n e uma colec~ao nita de celulas de A B, e dada por:
e , com  2  = f0; 1; :::; ng, tal que [3, 4]:
A B = [(iA B) [ (bA B)] [
S
n
1. C = 2 e
[(iA \ bB) [ (bA \ bB)] (3)
Dois espacos M e N s~ao topologicamente equivalentes ou
homeomorfos, se e somente se, existe uma bijeca~o contnua de
M para N cuja inversa 
e tambem contnua[5].
4 Sejam p um ponto em <n e R > 0 um n
umero real.
De ne-se como uma bola aberta B n(p; R) de centro p e raio
R o conjunto dos pontos de <n cuja dist^
ancia ao ponto p e
menor do que R [4]. Particularmente, B 1(p; R) e B 2 (p; R)
s~ao comumente conhecidas como intervalo e disco abertos,
respectivamente.
3
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Ja que a diferenca n~ao e comutativa, temos que
o fecho da diferenca ordinaria de B A pode ser
expresso por:
B A = [(iB A) [ (bB A)] [
[(iB \ bA) [ (bA \ bB)]

(4)
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As equac~oes (1), (2), (3) e (4) nos permitem
identi car oito subconjuntos de pontos basicos para
determinar qualquer combinac~ao booleana fechada.
Esses oito subconjuntos s~ao agrupados na Tabela 1.
Atribuimos a cada grupo um identi cador para facilitar refer^encias posteriores.
iA
iA
iB
bA
bB
bA
bB
bA
(bA

Grupo

\
\
\
\
\

ID

iB
1
B
2
A
3
iB
4
iA
5
B
6
A
7
bB
8
bB) 8

Tabela 1: Subconjuntos basicos para combinac~oes
booleanas fechadas.
O subconjunto (bA \ bB) difere do subconjunto
(bA \ bB) no fato que ele so considera os pontos de
fronteira que tenham como vizinhanca os pontos pertencentes a um dos tr^es primeiros subconjuntos que
aparecem nas equac~oes (3) e (4).
Para distinguir os 8 subconjuntos de pontos listados na Tabela 1 e necessario distinguir os pontos
do interior e de fronteira de cada objeto. Para isso,
necessita-se classi car a vizinhanca dos pontos. A
noc~ao de vizinhanca e uma noc~ao relativa, isto e, ela
diz respeito a um espaco de ambiente (ou espaco de
imers~ao). Por exemplo, um ponto sobre uma reta
tem como a vizinhanca um intervalo aberto nesta
reta; enquanto se o considerarmos sobre um plano
a vizinhanca sera um disco aberto. O algoritmo de
pertin^encia proposto pelo Tillove [7] [8] tem como
premissa que a vizinhanca de todos os pontos seja
topologicamente equivalente a uma bola tridimensional aberta, uma vez que o domnio de objetos e
constitudo por r-sets. Mantyla [6], por outro lado,
trabalhou com a premissa que a vizinhanca de cada
ponto seja homeomorfa a um disco aberto, ja que o
seu domnio cobria variedades bidimensionais fechadas.
No nosso caso, devido a heterogeneidade das dimens~oes das componentes dos objetos, deparamos
com o problema de determinar um espaco de imers~ao
conveniente para classi car os pontos dos objetos
em considerac~ao. Esse espaco deve ser de nido de
tal forma que possibilite uma classi cac~ao re nada
da vizinhanca dos pontos comuns aos objetos de dimens~oes distintas, procurando preservar a distinc~ao

entre o interior e a fronteira. Isso facilita a ltragem
topologica no modelo que se resulta de uma operac~ao
booleana5.

3 Espaco de Imers~ao Mnimo

Para nosso proposito introduzimos o conceito de
bola topologica aberta. Entendemos como uma
bola topologica aberta Bn (p) \centrado" em p um
conjunto de pontos no espaco topologicamente equivalente a uma bola aberta B n (p; R).
Sejam (W; ) um espaco topologico6 e Bn (p) uma
bola topologica aberta. A vizinhanca N(p; C) de
um ponto p em relac~ao a um complexo celular C
no espaco (W; ) e dita:
 completa, se N(p; C) = Bn (p), ou seja, se p
pertence ao interior de C.
 nula, se N(p; C) = ;, ou seja, se p pertence ao
complemento de C.
 parcial, se N(p; C) 6= Bn (p) e N(p; C) 6= ;, ou
seja, se p pertence a fronteira de C.
De acordo com essa de nic~ao, Bn (p) desempenha o papel de espaco de imers~ao (local) do ponto
p 2 C. A princpio, n pode assumir qualquer valor inteiro desde que Bn (p) cubra a vizinhanca de
interesse. No nosso caso, para evitar a \descaracterizac~ao" dos pontos interiores, tomamos o menor
valor inteiro m que satisfaz esta condic~ao. Bm (p) e
chamada espaco de imers~ao mnimo (local) de p.
S
P

Q

V

Figura 1: Classi cac~ao de vizinhanca em
relac~ao a um complexo celular.
Figura 1 ilustra as vizinhancas de alguns pontos
em relac~ao ao complexo celular Cf (uma superfcie
com bordo). No caso, podemos tomar B2 (p), 8p 2
Cf , para classi car p. Assim, a vizinhanca N(P; Cf )
e completa; as vizinhancas N(Q; Cf ) e N(V; Cf ) s~ao
parciais e a vizinhanca N(S; Cf ) e nula.
5 Filtragem topol
ogica e um procedimento que elimina redund^ancias de informac~oes geometricas atraves da exclus~ao de
entidades topologicas.
6 Um espa
co topologico (W;  ) e um conjunto W provido
de uma topologia  [5].
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De forma analoga, ao considerarmos dois ou mais
complexos celulares, podemos determinar consistentemente a vizinhanca dos pontos em relac~ao a estes complexos desde que sejam atribudos aos pontos
destes complexos o mesmo espaco de imers~ao. Figura 2 ilustra a classi cac~ao de vizinhanca dos pontos P1 , P2, P3 e P4 em relac~ao a dois complexos C1
e C2, considerando que o espaco de imers~ao comum
aos dois seja B2 (p), 8p 2 C1 ; C2.
C1

C2
(a)
P1

P3
P4

P2

dimens~ao do espaco de imers~ao mnimo comum
maxfk; lg. As Figuras 3.(a,b) mostram duas
celulas que se sobrep~oem. Na Figura 3.(a) s~ao
apresentadas duas curvas cujos pontos p s~ao
classi cados na base de B1 (p); portanto, a dimens~ao do espaco de imers~ao mnimo comum e
1. Enquanto na Figura 3.(b) os pontos p das
celulas s~ao classi cadas com base em B1 (p); porisso, a dimens~ao do espaco de imers~ao mnimo
comum e 2. Na Fig 3.(c) um segmento (cujos
pontos p tem como o espaco de imers~ao mnimo
B1 (p)) intercepta com o bordo de um polgono
(cujos pontos p classi cados de acordo com o
espaco de imers~ao B2 (p)); ent~ao, o espaco de
imers~ao mnimo comum a duas celulas e 2. Finalmente, na Figura 3.(d) uma curva intercepta
com o interior de um polgono; segue-se que a
dimens~ao do espaco de imers~ao mnimo comum
e 2.

(b)

N(P1,C1;R)

N(P2,C1;R)

N(P3,C1;R)

N(P1,C2;R)

N(P2,C2;R)

N(P4,C1;R)

N(P3,C2;R)

N(P4,C2;R)

R
R

(a)

2

(b)

Figura 2: Classi cac~ao de vizinhanca dos
pontos em relac~ao a dois complexos celulares.
R2

Quando as vizinhancas de um ponto p em
relac~ao a dois complexos celulares tiverem espacos
de imers~ao (locais) distintos, precisa-se \normalizar"
esses espacos de tal forma que as classi cac~oes de vizinhanca de p em relac~ao a ambos os complexos sejam consistentes. Normalizamos esses espacos com a
menor bola topologica B (p) que cubra a uni~ao das
vizinhancas de p. Esta bola e denominada espaco
de imers~ao mnimo comum. Veremos a seguir
que essa normalizac~ao pode ser feita com base na
classi cac~ao de vizinhanca dos pontos em relaca~o a
cada complexo ao qual eles fazem parte individualmente.
Consideremos duas celulas A e B de dimens~ao
ate dois (vertices, arestas ou faces), cujos pontos foram devidamente classi cados em relac~ao a dois complexos celulares, CA e CB , aos quais elas fazem parte.
Se essas duas celulas se interceptam em um ponto p,
distinguem-se basicamente tr^es situac~oes quanto a
relac~ao de pertin^encia entre as vizinhancas N(p; CA)
e N(p; CB ) classi cadas, respectivamente, conforme
os espacos de imers~ao Bk (p) e Bl (p):
1. A vizinhanca N(p; CA) esta contida em
N(p; CB ), ou vice-versa: Considera-se como a
Anais do IX SIBGRAPI, outubro de 1996

R2

(c)
(d)

Figura 3: Espacos de imers~ao mnimopara
vizinhancas sobrepostas.
2. As vizinhancas N(p; CA) e N(p; CB ) s~ao parciais
e disjuntas: Considera-se como a dimens~ao do
espaco de imers~ao mnimo comum a dimens~ao
da menor bola topologica Bj (p) que inclui tanto
os pontos de N(p; CA) quanto os pontos de
N(p; CB ). Em modelagens restritas a <3 , podese mostrar que a dimens~ao do espaco de imers~ao
mnimo comum e sempre maxfk; lg. A Figura 4(a) ilustra a intersec~ao de uma curva e um
polgono num ponto p. Em relac~ao ao polgono,
este ponto tem como espaco de imers~ao mnimo
B2 (p); e em relac~ao a curva, o espaco B1 (p);
ent~ao, a dimens~ao do espaco de imers~ao mnimo
comum e 2. Caso dois polgonos se interceptam
num segmento (Figura 4.(b)), este segmento tem
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vizinhancas homeomorfas a \semi-discos"; portanto, a dimens~ao do espaco de imers~ao mnimo
e tambem 2. Na Figura 4.(c) e apresentado o
caso de intersec~ao de duas curvas num ponto extremo p, cujo espac de imers~ao mnimo e B1 (p);
segue-se que o espaco de imers~ao mnimocomum
e 1.

R3

(a)

R3

R2

(a)
(b)

(c)

Figura 5: Espacos de imers~ao mnimopara
vizinhancas disjuntas, sendo uma delas
completa.
(b)

(c)

Figura 4: Espacos de imers~ao mnimopara
pontos com vizinhancas parciais.
3. As vizinhancas N(p; CA) e N(p; CB ) s~ao disjuntas e uma delas e completa: Como no caso anterior, considera-se como a dimens~ao do espaco de
imers~ao mnimo comum a dimens~ao da menor
bola topologica Bj (p) que inclui tanto os pontos de N(p; CA) quanto os pontos de N(p; CB ).
Em modelagens restritas a <3, pode-se mostrar que a dimens~ao do espaco de imers~ao
mnimo comum e sempre (maxfk; lg + 1). A Figura 5(a) apresenta a intersec~ao de uma curva
e um polgono num ponto p. Em relaca~o ao
polgono este ponto e classi cado com base em
B2 (p) e em relac~ao a curva, B1 (p); ent~ao, a dimens~ao do espaco de imers~ao mnimo comum e
3. Caso dois polgonos se interceptam num segmento (Figura 5.(b)), os pontos deste segmento
s~ao ambos classi cados em relac~ao a uma bola
topologica bidimensional; assim, a dimens~ao do
espaco de imers~ao mnimo e tambem 3. Na Figura 5.(c) temos a intersec~ao de duas curvas
num ponto, cujas vizinhancas s~ao classi cadas
de acordo com a bola topologica unidimensional; portanto, a dimens~ao do espaco de imers~ao
mnimo comum e 2.
Ressaltamos aqui que, por quest~ao de consist^encia, ao alterarmos o espaco de imers~ao dos pontos de

uma celula, precisamos reclassi car todas as celulas
vizinhas recursivamente ate que n~ao haja ambiguidade na distinc~ao entre os pontos de fronteira e os
pontos do interior para o operador fecho.

4 Func~ao de Classi caca~o de Pertin^encia

Dados dois objetos A e B da NM-classe. Se determinarmos os pontos de intersec~ao e reclassi carmos as
vizinhancas dos pontos de A e B em func~ao destes
pontos de intersec~ao de acordo com o algoritmo dado
na sec~ao 3, podemos particiona-los em 8 subconjuntos de pontos listados na Tabela 1. Nesta sec~ao e
apresentado um procedimento de partic~ao ou uma
func~ao de classi cac~ao de pertin^encia.
Uma analise rapida aos tipos de pontos existentes em cada subconjunto listado na Tabela 1 nos leva
a concluir que a partic~ao, em termos do tipo de vizinhanca, deve ser feita de acordo com os seguintes
criterios:

 subconjunto 1: os pontos que tenham a vizinhanca completa em relac~ao a A e em relac~ao a
B.

 subconjunto 2: os pontos que tenham a vizi-

nhanca completa em relac~ao a A e a vizinhanca
nula em relac~ao a B.

 subconjunto 3: os pontos que tenham a vizi-

nhanca completa em relac~ao a B e a vizinhanca
nula em relac~ao a A.
Anais do IX SIBGRAPI, outubro de 1996
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 subconjunto 4: os pontos que tenham a vizi- simples - polgonos, segmentos de reta e pontos no <3

nhanca parcial em relac~ao a A e a vizinhanca
completa em relac~ao a B.
 subconjunto 5: os pontos que tenham a vizinhanca parcial em relac~ao a B e a vizinhanca
completa em relac~ao a A.
 subconjunto 6: os pontos que tenham a vizinhanca parcial em relac~ao a A e a vizinhanca
nula em relac~ao a B.
 subconjunto 7: os pontos que tenham a vizinhanca parcial em relac~ao a B e a vizinhanca
nula em relac~ao a A.
 subconjunto 8: os pontos que tenham a vizinhanca parcial em relaca~o a A e a vizinhanca
parcial em relac~ao a B.
Como o subconjunto (bA \ bB) e de nido em
func~ao dos subconjuntos 2, 5 e 6 para (A B), e
em func~ao dos subconjuntos 3, 4 e 7 para (B A),
podemos considerar que, tendo esses 8 subconjuntos
identi cados, gera-se qualquer combinac~ao booleana
entre A e B. Se a operac~ao for diferenca fechada,
basta aplicar o operador fecho sobre os subconjuntos
2, 5 e 6 para obter (bA \ bB) no lugar de (bA \ bB).
Figura 6 exempli ca a identi cac~ao das celulas
que se resultaram da intersec~ao entre uma superfcie
e uma curva de acordo com os grupos listados na
Tabela 1.

- no nosso laboratorio. Como o objetivo deste trabalho e prover um procedimento para classi cac~ao
de pertin^encia dos pontos de dois objetos da NMclasse que se interceptam, e n~ao um algoritmo de interseca~o, decidimos implementar o nosso algoritmo
em func~ao dos algoritmos ja implementados.
Para processar corretamente os solidos macicos
e as cascas fechadas que coexistem no domnio de objetos da NM-classe, decidimos ainda introduzir uma
segunda reclassi cac~ao da vizinhanca dos pontos no
lugar da implementac~ao de novas func~oes para computar a intersec~ao entre os pontos de uma celula de
dimens~ao tr^es com outras celulas. Com isso, a intersec~ao entre um solido e um objeto e calculada
indiretamente atraves da intersec~ao da sua \casca
envoltoria" com o objeto. E, atraves da interseca~o
obtida, infere-se os pontos comuns com o interior do
solido. Por exemplo, a interseca~o de um segmento
com um cubo macico e calculada atraves das intersec~oes deste segmento com as seis faces do cubo.
Se o resultado for dois pontos, sabe-se que um dos
tr^es trechos do segmento coincide com o interior do
cubo. Para determinar este trecho, pode-se tomar
um ponto qualquer e veri car a sua vizinhanca em
relac~ao ao solido.
Como resultado dessa decis~ao implementamos
um algoritmo com tr^es modulos distintos conforme
mostra o uxograma na Figura 7.

6

PRE-CLASSIFICAÇÃO
6

7
8

2

INTERSEÇÃO GEOMÉTRICA

5
6
6

5

CLASSIFICAÇÃO LOCAL

2

7

CLASSIFICAÇÃO GLOBAL
8
6
6

Figura 6: Identi cac~ao de subconjuntos
conforme a Tabela 1.

5 Uma Implementac~ao

Para testar o algoritmo apresentado neste artigo, e
necessario dispor de func~oes de intersec~ao entre as
formas geometricas. No incio deste trabalho so tinhamos func~oes de intersec~ao para formas geometricas
Anais do IX SIBGRAPI, outubro de 1996

Figura 7: Fluxograma de Classi cac~ao.
O modulo de pre-classi cac~ao classi ca a vizinhanca dos pontos de cada celula levando em considerac~ao do espaco de imers~ao do complexo de celulas
ao qual ela faz parte. Por simplicidade, sem comprometer o resultado, consideramos como o espaco
de imers~ao a propria celula e que os dois complexos
sejam disjuntos. Assim as celulas recebem um dos
quatro seguintes identi cadores da Tabela 1: 2, 3, 6
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O modulo de classi cac~ao local leva em considerac~ao do espaco de imers~ao mnimo comum e reconsidera o tipo de vizinhanca atribudo aos pontos
comuns aos dois complexos. Os pontos comuns s~ao
determinados pelo algoritmo de intersec~ao. A medida que o tipo de vizinhanca for atualizado, atribuise ainda a esses pontos um identi cador da Tabela 1
segundo os criterios descritos na sec~ao 4. Nesta etapa,
zemos uso da estrutura de dados TDM para facilitar a atualizac~ao recursiva do tipo de vizinhanca dos
pontos \vizinhos" dos pontos identi cados e identica-los tambem com um dos rotulos da Tabela 1.
O modulo de classi cac~ao global so e executado
se existir alguma celula de dimens~ao tr^es. Ele detecta os pontos comuns com as celulas de dimens~ao
tr^es e faz uma segunda reclassi cac~ao do tipo de vizinhanca desses pontos. Simult^aneamente s~ao atualizados tambem os identi cadores atribudos a esses
pontos pelo modulo de pre-classi cac~ao ou classicac~ao local.

6 Resultados

Os resultados apresentados aqui s~ao provenientes de
operac~oes booleanas fechadas implementadas para o
sistema ProSIm7 com base no algoritmo de classicac~ao de pertin^encia apresentado.
A Figura 8 mostra a operac~ao booleana entre
duas faces planares no espaco.
A Figura 9 mostra a operac~ao booleana entre
duas faces perpendiculares a uma superfcie composta de duas faces.
Observe que os resultados gerados s~ao validos
para o domnio de objetos da NM-classe.

Figura 8: Combinac~oes booleanas fechadas entre duas faces planares.

7 Considerac~oes Finais

A principal contribuic~ao deste trabalho e o uso da
noc~ao de espaco de imers~ao mnimo para classi car
corretamente o tipo de vizinhanca dos pontos comuns a objetos de dimens~ao distinta. Com isso, foi
possvel utilizar o mesmo padr~ao de algoritmos de
combinac~oes boolenas existentes, cujo maior trunfo
e a reduc~ao de um problema complexo em um problema local de determinac~ao do tipo de vizinhanca
dos pontos.
O procedimento de classi cac~ao de pertin^encia
proposto n~ao e so um mecanismo e ciente na implementac~ao dos operadores booleanos fechados sobre
os objetos da NM-classe como mostrado neste trabalho. Ele e tambem util para quaisquer problemas que
possam ser reduzidos ao problema de classi cac~ao de

Figura 9: Combinac~oes booleanas fechadas entre quatro faces.

7 ProSIm
e um sistema para prototipaca~o e sntese de imagens desenvolvido pelo DCA/FEEC/UNICAMP
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pertin^encia como o problema de detec~ao de colis~ao [8] R.B. Tilove. Set membership classi cation:
entre os objetos da NM-classe.
A uni ed approach to geometric intersection
O algoritmoproposto viabiliza ainda a concepc~ao
problems. IEEE Transactions on Computers,
de algoritmos de operac~ao booleana interativos, por29(10):847{883, Oct. 1980.
que ele particiona indistintamente todos os pontos
dos dois objetos que se interceptam. A partir dos [9] A.A.G. Requicha; H.B. Voelcker. Constrcutive
solid geometry. Technical Memoradum 25, Colsubconjuntos obtidos e possvel computar todas as
lege of Engineering and Applied Science. Unipossveis combinac~oes booleanas. Podemos, portanto,
versity of Rochester, Rochester, New York, Nov.
oferecer por exemplo ao usuario a facilidade de veri1977. Production Automation Project.
car essas possibilidades sem maior custo computacional.
[10] A.A.G. Requicha; H.B. Voelcker. Boolean opeA func~ao de classi cac~ao de pertin^encia foi imrations in solid modeling: Boundary evaluaplementada para processar pontos, segmentos e potion and merging algorithms. Proceedings of the
lgonos. Esta em fase de desenvolvimento um alIEEE, 73(1):30{44, Jan. 1985.
goritmo de intersec~ao para superfcies racionais no
nosso laboratorio. Pretende-se, como um dos futuros [11] S.T. Wu. Topologie von Hybriden Objekten.
trabalhos, a inclus~ao dessas superfcies no domnio
PhD thesis, Technischen Hochschule Darmsdos nossos objetos da NM-classe.
tadt, Darmstadt, Germany, 1991.
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