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Abstract.

A widespread approach to generating polygonal approximations of iso-surfaces in
volume data is the Marching Cubes algorithm. This algorithm, however, has the disadvantage that
the quantity of polygons generated is considerable. The Multiresolution Marching Cubes presented
here reduces this quantity by a variable size marching cube. The resulting polygonal chain o ers a
wide spectrum for representing the desired surface.
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1 Introduc~ao

A obtenc~ao de aproximac~oes poligonais de iso-superfcies e uma alternativa largamente utilizada para visualizac~ao de volumes de dados. Dentre suas vantagens destacam-se uma consideravel reduc~ao dos dados a serem analisados e a exist^encia de suporte em
hardware para renderizaca~o de malhas poligonais.
Em particular, no caso de aproximac~oes por malhas de tri^angulos, tem-se que o calculo das normais
(e, consequentemente, da func~ao de iluminac~ao) ca
favorecido, pelo fato de todos os pontos de um tri^angulo serem coplanares. Por este motivo, algoritmos para extrac~ao de malhas de tri^angulos a partir
de volumes de dados s~ao largamente utilizados.
Um dos mais difundidos algoritmos de extraca~o
de iso-superfcies e o algoritmo Marching Cubes (MC)
[3]. Este algoritmo se destaca pelo fato de n~ao necessitar de processamento de imagem para extraca~o
da iso-superfcie. Porem, dentre as suas principais
desvantagens, tem-se que o numero de polgonos gerados e consideravel. Em volumes medicos atinge-se
facilmente 100k tri^angulos.
A nova abordagem aqui proposta promove a extrac~ao de malhas com reduzido numero de polgonos
sem comprometer de forma acentuada a representaca~o da superfcie em estudo.

2 Trabalhos correlatos
Como mencionado, o MC gera malhas com alto nu-

mero de polgonos pois pode extrair ate 4 tri^angulos
por iterac~ao. Para alguns volumes de tomogra a
computadorizada a extrac~ao de iso-superfcies usando o MC pode gerar malhas poligonais de 500k ate
2000k [6]. Dessa forma, tem-se um alto custo computacional a nvel de armazenamento e visualizac~ao

da superfcie obtida.
Como soluco~es para este problema existem algoritmos executados apos o MC que realizam a dizimac~ao de tri^angulos irrelevantes a superfcie [6].
Segundo seus autores, o numero de tri^angulos pode
ser reduzido em ate 75% sem grandes consequencias.
Este n~ao e um processo muito inteligente, pois
esta-se gastando tempo de processamento para gerar
tri^angulos que ser~ao posteriormente eliminados.
Como ilustrado na gura 1, o objetivo basico do
Marching Cubes Multiresoluc~ao (MCMR) e gerar uma
quantidade reduzida de tri^angulos evitando, assim, o
uso do algoritmo de dizimac~ao.

Figura 1: o objetivo do Marching Cubes Multiresoluc~ao e gerar uma quantidade reduzida de
tri^angulos tornando o uso do algoritmo de dizimac~ao
desnecessario.
Um outro algoritmo de poligonalizac~ao de isosuperfcies e o Splitting-Box [4]. O Splitting-Box gera
malhas poligonais com reduzido numero de polgonos, no entanto, possui o inconveniente de gerar quadrilateros, alem de tri^angulos.
Anais do X SIBGRAPI (1997) 1{?

2

S. S. Andrade, T. de A. Buck

3 A abordagem proposta
List: utilizada para gerenciamento e armazenamento
de vertices e tri^angulos.
A ideia basica do MCMR e seguir a mesma aborTriangMesh
: utilizada para gerenciamento de madagem do MC com a vantagem de ter-se um cubo de lhas de tri^angulos.
Composta de duas listas: lista de
tamanho variavel n. Dessa forma, o cubo ira "mar- vertices e lista de tri^
angulos.
char" de n em n linhas, colunas e nveis. Em outras
Vis
:
classe
respons
avel pela visualizac~ao de mapalavras, aumentando-se o deslocamento do cubo ao lhas poligonais.
longo das linhas, colunas e nveis do volume, reduz-se
FastVol8: responsavel pelo gerenciamento e aro numero de tri^angulos gerados.
mazenamento
de volumes de dados.
O algoritmo proposto recebe dois par^ametros: o
MarchingCubesMR
: responsavel pela extrac~ao
valor da iso-superfcie e o tamanho n do cubo.
A gura 2 apresenta algumas iterac~oes do algoritmo ilustrando o seu funcionamento. Acima, com
o cubo de tamanho 1, tem-se oito iterac~oes e, consequentemente, um numero maior de tri^angulos. Abaixo, com o cubo de tamanho 2, tem-se uma iterac~ao
somente, desprezando os voxels entre os extremos das
arestas e reduzindo assim o numero de tri^angulos gerados.

multiresoluc~ao da geometria de iso-superfcies. Promove metodos tais como: ajustar volume, ajustar
tamanho do cubo e ajustar limiar.
As malhas de tri^angulos geradas pelo algoritmo
s~ao exportadas em arquivos com um formato adequado para posterior renderizac~ao. Para extrac~ao
das superfcies utilizou-se o seguinte codigo C++ :
#include <CG/MarchingCubesMR.h>
#define
#define
#define
#define
#define
#define

ARG_PROGRAM
ARG_DENFILE
ARG_THRESHOLD
ARG_CUBESIZE
ARG_TRIANGFILE
TOTAL_ARGS

0
1
2
3
4
5

void main (int argc, char** argv)
{
MarchingCubesMR mc;
mc.setDenFile (argv[ARG_DENFILE]);
mc.setThreshold (atoi(argv[ARG_THRESHOLD]));
mc.setCubeSize (atoi(argv[ARG_CUBESIZE]));
mc.makeTriangMesh ();
mc.save (argv[ARG_TRIANGFILE]);
}

Figura 2: tri^angulos gerados com cubos em dois
tamanhos. Nota-se claramente a reduc~ao na quantidade de tri^angulos gerados.
O tratamento dos 15 casos e feito de modo semelhante ao MC: calculo do ndice, utilizac~ao de lookup tables e interpolac~oes de vertices e normais. Com
esta abordagem, tem-se um sistema multiresoluc~ao
de geometrias que n~ao afeta consideravelmente a forma da superfcie. Ao nal consegue-se uma representaca~o para uma iso-superfcie com malhas mais
detalhadas e malhas menos detalhadas.

4 Implementac~ao

Seguindo o paradigma de orientaca~o a objetos, foram
implementadas as seguintes classes:
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5 Resultados

Para veri car os efeitos da multiresoluc~ao foi criado um volume arti cial contendo um simples cubo.
Apos a extrac~ao de varias superfcies em resoluco~es
diferentes, foram obtidos os resultados mostrados na
gura 3.
O conjunto de imagens na gura 4 ilustra as
malhas de tri^angulos obtidas a partir de um volume
de tomogra a computadorizada. A partir de uma
variaca~o do limiar obtem-se o cr^anio e o rosto do
paciente e a partir de uma variac~ao no tamanho do
cubo obtem-se diferentes resoluc~oes da malha.

6 Discuss~ao e conclus~oes
Utilizando o algoritmo MC o numero de tri^angulos

extrados de volumes medicos pode facilmente chegar
a 100k. Fazendo uma analise a nvel de renderizaca~o, suponha-se uma imagem 256x256. Ao admitir
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pede a construc~ao de animac~oes satisfatorias (mnimo de 30 quadros por segundo). Segundo a tecnica
conhecida como re namento progressivo, anima-se o
objeto de interesse em malhas menos densas e, escolhida a posic~ao para obter mais detalhes, interrompese o processo de interac~ao e inicia-se o re namento,
renderizando as malhas mais densas. Evidencia-se
assim a necessidade de se ter uma hierarquia de malhas poligonais.

Figura 3: malhas poligonais obtidas com cubos de
tamanhos 32, 16 e 8 (de cima para baixo). O numero
de tri^angulos gerados foi 296, 1196 e 6344 respectivamente. Utilizando-se o algoritmo MC obtem-se
307196 tri^angulos.
que cada tri^angulo ocupe um pixel apenas, ter-se-ia
um maximo de 65535 tri^angulos por imagem. Desta
forma, tem-se que 100k e um numero relativamente
alto para a renderizac~ao de pequenas imagens pois
um pixel conteria mais de um tri^angulo.
Para a soluc~ao deste problema, foi proposto o
algoritmo Dividing Cubes (DC) [2]. Entretanto, o
DC n~ao possui a capacidade de extrair malhas poligonais visto que e um algoritmo de renderizac~ao. O
MCMR e uma outra alternativa para a soluc~ao deste
problema.
Uma outra aplicac~ao do MCMR e a produc~ao
de animaco~es. Como observado, utilizando o MC o
tempo de renderizac~ao das malhas resultantes im-

Figura 4: na esquerda est~ao ilustradas as malhas
poligonais obtidas com limiar igual a 100 e cubos
de tamanhos 16, 12 e 8 (de cima para baixo). O
numero de tri^angulos gerados foi 2288, 4698 e 12798
respectivamente. Na direita est~ao ilustradas as malhas poligonais obtidas com limiar igual a 50 e cubos
de tamanhos 16, 12 e 8 (de cima para baixo). O
numero de tri^angulos gerados foi 1754, 3446 e 9286
respectivamente.
Como desvantagem, tem-se que o MCMR continua sendo um algoritmo que pode apresentar extrac~oes ambguas da malha poligonal. Para o fuAnais do X SIBGRAPI, outubro de 1997
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turo, implementar-se-a o Marching Tetrahedra Multiresoluc~ao, eliminando assim o problema da ambiguidade [1].
Como ilustrado na gura 2 nota-se que o MCMR
despreza alguns voxels do volume de dados durante
a analise dos casos. Como soluca~o para este problema prop~oe-se realizar uma reduc~ao da resoluc~ao
do volume atraves de processos de ltragem [5] e,
posteriormente, aplicar o MCMR com um cubo de
tamanho menor para extrac~ao da superfcie.
Devido a necessidade medica de resultados em
tempo real, algoritmos de poligonalizac~ao de superfcies implcitas est~ao sendo cada vez mais utilizados,
pois o suporte em hardware existente promove visualizac~oes satisfatorias a nvel de tempo e qualidade.
O alto custo computacional e a grande quantidade de
dados gerados pelos exames medicos foram os principais fatores de motivac~ao a elaborac~ao do MCMR.
Nesta contribuic~ao foram discutidos a ideia, implementac~ao e resultados da abordagem proposta.
Tambem foram analisados vantagens, desvantagens
e trabalhos futuros, rati cando assim a crescente import^ancia da computac~ao visual na medicina.
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