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Resumo 

 

Em uma grande variedade de aplicações existe a necessidade de modelos digitais de 

objetos reais, como máquinas, produtos comerciais, esculturas, órgãos humanos, entre outros. O 

processo de criação desses modelos a partir de dados do objeto real que ele representa é 

chamado de Reconstrução. Neste trabalho é proposto um novo método de reconstrução de 

superficies que consiste na combinação de duas redes neurais para gerar uma representação em 

malha de triângulos da forma de um objeto a partir de um conjunto de pontos de sua superfície. 

O sistema de reconstrução recebe como entrada um conjunto de imagens de secções transversais 

de um objeto real ou um objeto sintético. A partir dessas entradas são adquiridos os pontos que 

são fornecidos à Rede Neural para a reconstrução da forma do objeto.  

Inicialmente o processo de Reconstrução de um modo geral será apresentado 

juntamente com algumas das soluções atualmente disponíveis. Em seguida é apresentado o 

sistema de Reconstrução desenvolvido, particularmente o novo método proposto para 

reconstrução de superfícies. Por fim são apresentados os experimentos realizados, os resultados 

alcançados, e discutidos os aspectos favoráveis e desfavoráveis do algoritmo proposto para 

Reconstrução de Superfície, bem como as possibilidades futuras de melhorias para o sistema. 

 

 

Palavras-chave: redes neurais, mapas auto-organizáveis, reconstrução de superfícies, 

nuvens de pontos. 
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Abstract 

 

Many applications need digital models of real objects, as machines, commercial 

products, sculptures, human organs, and others.  The creation of these models is a process called 

Reconstruction. In this work, it is proposed a new method of surface reconstruction that 

combines two neural networks to produce a triangular mesh representing the shape of the object 

given a set of points on its surface. The system receives as input a set of cross sections of a real 

object, or a synthetic object. From these inputs, the points used by the neural network to 

reconstruct the shape of the object are acquired. 

First, the Reconstruction problem is presented with some of the existent solutions. Next, 

the Reconstruction system developed in the work is presented, especially the new method 

proposed for surface reconstruction. Finally, the results of the experiments carried out are 

presented and the achievements and limitations of the proposed algorithm for surface 

reconstruction are discussed, as well as the possible future improvements for the system. 

 

 

 

 

Keywords: neural networks, self-organizing maps, surface reconstruction, point clouds. 
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Capítulo 1 

Introdução 

 

 

Nos últimos anos os avanços alcançados em tecnologias de hardware, como velocidade 

dos processadores, capacidade de armazenamento e placas de aceleração gráfica tornaram 

possível visualizar e manipular, em tempo real, modelos 3D complexos e detalhados, isto é, 

representados por malhas de polígonos com muitos vértices e faces, através de computadores, 

inclusive computadores pessoais. Estes modelos podem ser criados e visualizados por softwares 

desenvolvidos especificamente para este propósito. Estes softwares permitem que o usuário crie 

ambientes 3D virtuais que ofereçam representação realista de um cenário real.  

Em procedimentos tradicionais de engenharia são criados modelos de objetos reais que 

podem não existir ainda. Estes modelos são usados para facilitar o projeto de novos produtos em 

sistemas de Projeto Ajudado por Computador (Computer Aided Design – CAD). Os projetistas 

confiam mais em modelos 3D com os quais podem interagir que em imagens de projeções 

bidimensionais (Várady et alii, 1997).  

Em um outro tipo de aplicação existe a necessidade de criação de modelos que 

representem objetos reais existentes. A construção de um modelo 3D computadorizado a partir 

de dados de um objeto real digitalizado é chamada Engenharia Reversa (Barhak, 2003). O nome 

“Engenharia Reversa” refere-se ao fato de que os modelos são criados a partir de um objeto real 

existente, em oposição aos procedimentos tradicionais de engenharia em que os objetos reais 

são criados com base em modelos desenhados por projetistas. A utilização de modelos de 

objetos reais existe em uma grande variedade de aplicações, em diversas áreas de atividade. 
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Na manufatura a reconstrução de objetos pode ser desejada para criar modelos de um 

produto existente com o qual seja possível analisar as modificações necessárias para a 

construção de um novo produto melhorado (Sokovic M & Kopac J, 2006). Em aplicações de 

comércio eletrônico os vendedores disponibilizam modelos 3D de seus produtos com os quais 

os clientes podem interagir através do computador (Buffa & Lafon, 2000). Em medicina a 

reconstrução de modelos 3D a partir de dados específicos de cada paciente permite a criação de 

próteses bem adaptadas a cada um em particular (Chen et alii, 2006). Um outro tipo de 

aplicação onde a reconstrução de modelos é útil na medicina consiste na construção de um 

modelo 3D obtido a partir dos dados de um paciente que pode ser usado em planejamento pré-

cirúrgico (Satava & Jones, 1998).  

 A reconstrução de modelos de objetos reais também é utilizada em aplicações de visão 

computacional e robótica (Hahnel et alii, 2003). A reconstrução é útil também para contornar 

problemas relativos a artefatos culturais (Bernardini et alii, 2002), os quais estão sujeitos à 

degradação ao longo do tempo. Modelos precisos destes objetos permitem que depois de muitos 

anos seja possível visualizá-los exatamente da maneira como o objeto era quando foi 

digitalizado. Além disso, os modelos podem ser disponibilizados pela Internet permitindo o 

acesso de pessoas geograficamente distantes do objeto real. 

Várias características dos objetos reais podem ser representadas no modelo lhe 

proporcionado uma aparência realista, entretanto a discussão sobre Engenharia Reversa que é 

feita nesta dissertação diz respeito apenas à reconstrução da forma dos objetos.  

Como afirmado anteriormente, a Engenharia Reversa consiste na criação de modelos 3D 

a partir de dados de objetos reais digitalizados. Assim, tal procedimento envolve pelo menos 

duas etapas: Na primeira etapa um objeto real é digitalizado e uma representação de sua forma é 

adquirida, e na segunda os modelos 3D são criados a partir dos dados obtidos na primeira etapa. 

A primeira etapa pode ser feita com grande variedade de dispositivos atualmente disponíveis 

que capturam informações físicas de um objeto que podem ser analisadas apropriadamente para 

que a partir delas seja obtido um conjunto de pontos que representa a forma de sua superfície.  

O problema de geração dos modelos, ou reconstrução de superfícies, é um problema 

difícil que ainda não foi totalmente solucionado, apesar das pesquisas realizadas em diferentes 

áreas com este objetivo (Hoppe et alii, 1992; Bajaj et alii, 1995; Soucy & Laurendeau, 1992; 

Turk & Levoy, 1994; Rutishauser et alii, 1994; entre outros). Uma abordagem atualmente em 

avanço para reconstrução de superfícies é vê-la como um problema de aprendizado. Alguns 

algoritmos de aprendizado são capazes de processar grandes quantidades de dados e por isso são 

adequados ao processamento de nuvem de pontos, parte integrante do processo de reconstrução 

de superfícies (Ivrissimtzis, 2004). 
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Tendo em vista a disponibilidade de tecnologias para digitalização de objetos reais bem 

como para visualização e manipulação de modelos 3D computadorizados, os sistemas de 

reconstrução visam tirar proveito destas tecnologias pela criação automática de modelos que 

podem ser usados em diferentes aplicações. Nesta dissertação será apresentado um sistema de 

reconstrução cuja principal contribuição é um novo algoritmo para reconstrução 3D baseado em 

aprendizagem de regularidades extraídas de uma massa de dados. Este método se propõe a 

aprender a topologia e a geometria da superfície representada pela nuvem de pontos.  

O sistema de reconstrução que será apresentado neste trabalho não executa a 

digitalização do objeto real a ser reconstruído, pois sua entrada consiste de dados já 

digitalizados, que dizem respeito a objetos sintéticos (malhas de polígonos densas) ou imagens 

de secções transversais de objetos reais. Estes dados são processados para que a partir deles 

sejam obtidos os pontos a partir dos quais serão gerados os modelos 3D. No caso de objetos 

sintéticos a aquisição dos pontos é feita pela coleta dos vértices do modelo, dispensando 

qualquer informação sobre a maneira como estão conectados. Se a entrada fornecida consistir de 

imagens de objetos reais, estas são processadas para a formação da nuvem pontos da superfície 

a ser reconstruída. 

O novo método de reconstrução proposto nesta dissertação tem por objetivo resolver os 

principais problemas enfrentados existentes na reconstrução de superfícies, que são a grande 

quantidade de pontos que precisa ser processada e a geração da conectividade correta entre os 

pontos. 

Em alguns dos métodos (Dey et alii, 2001) a superfície reconstruída possui todos os 

pontos que lhe são fornecidos. Visto que as nuvens de pontos usadas para representar a forma 

do objeto são em geral densas, as reconstruções obtidas são modelos que ocupam muito espaço 

em memória e são difíceis de serem exibidos na tela de computadores, portanto apesar de 

precisos não são adequados para aplicações de tempo real, como jogos e realidade virtual. 

A principal dificuldade encontrada pelos métodos de reconstrução diz respeito à 

obtenção correta da conectividade entre os pontos. Alguns métodos propõem resolver este 

problema usando nuvens de pontos que, além das coordenadas dos pontos possuem informações 

adicionais a respeito da estrutura destes pontos (Soucy & Laurendeau, 1992; Turk & Levoy, 

1994; Rutishauser et alii, 1994). Estas informações são obtidas na etapa de digitalização do 

objeto real e nem sempre estão disponíveis. Quando estas informações não estão disponíveis se 

fazem necessários métodos capazes de gerar modelos usando como únicas informações as 

coordenadas dos pontos de uma superfície. Alguns destes métodos (Hoppe et alii, 1993b; Chen 

& Medioni, 1995) partem de um modelo inicial e deformam este modelo até que seja encontrada 

uma representação satisfatória da superfície em questão. Em Montagnat et alii (2001) é 
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apresentada uma revisão sobre modelos deformáveis. O problema desta abordagem é que nem 

sempre a superfície pode ser corretamente reconstruída pela deformação do modelo inicial. Por 

exemplo, se o modelo inicial for uma esfera não é possível deformá-la para que tome a forma de 

um anel. 

Desse modo, o novo algoritmo de reconstrução que será proposto possui os seguintes 

objetivos: reconstruir modelos que representem acuradamente a forma de um objeto, usando 

como única informação as coordenadas dos pontos de sua superfície, e sem que a reconstrução 

esteja restrita a modelos obtidos pela deformação de um modelo inicial; gerar modelos em 

diferentes níveis de detalhes, conforme seja desejado pelo usuário, não sendo necessária a 

utilização de métodos de simplificação ou refinamento para gerar representações mais ou menos 

detalhadas. A representação dos modelos gerados é feita com malhas de polígonos. 

Os resultados obtidos nos experimentos realizados com o método de reconstrução 

proposto mostram que foram atingidos os objetivos anteriormente mencionados. Nestes 

experimentos o novo método foi capaz de reconstruir malhas de polígonos que representam de 

maneira satisfatória a forma de diferentes objetos, pelo aprendizado da geometria e da topologia 

da nuvem de pontos destes objetos usando com única informação as coordenadas dos pontos, 

sem nenhuma informação adicional a respeito de sua estrutura. No início do aprendizado são 

fornecidos modelos que representam com poucos detalhes a forma dos objetos reconstruídos, 

durante o aprendizado novos nodos e faces são inseridos na malha aumentando a quantidade de 

detalhes da representação. 

Entretanto os modelos gerados apresentam algumas limitações. A primeira delas é que a 

malha de polígonos gerada não é uma variedade de dimensão 2, quando a maioria das 

aplicações que processam superfícies representadas por malhas de polígonos funcionam 

exclusivamente sobre variedades de dimensão 2 (Doo & Sabin, 1978; Varshney, 1994; Guéziec, 

1999; Taubin & Horn, 1998). Nestas aplicações a definição de variedade corresponde à própria 

definição do que é uma “superfície”, em oposição a um conjunto arbitrário de polígonos 

(Guéziec et alii, 1998) 

As malhas de polígonos geradas são consideradas não variedades devido à ocorrência de 

faces indesejadas nelas. Tais faces aumentam espaço de armazenamento demandado pelo 

modelo proposto e o tornam mais de difícil de ser exibido sem acrescentar detalhes da forma do 

objeto modelado. A segunda limitação diz respeito à presença de buracos indesejados no 

modelo reconstruído. Estas duas falhas do modelo gerado poderiam ser resolvidas pelo 

processamento posterior da malha por algoritmos de criação de variedades de dimensão 2 a 

partir de malhas que são não variedades (Guéziec et alii, 1998; Barequet & Kumar, 1997).  



 17 

O restante desta dissertação está organizado em mais cinco capítulos. No Capítulo 2 o 

problema de reconstrução de superfícies de um modo geral é apresentado junto com as 

ferramentas disponíveis para resolver cada etapa deste problema e toda a fundamentação 

necessária para entender o sistema de reconstrução desenvolvido nesta dissertação. No final 

desse capítulo é descrito o problema a ser tratado pelo sistema de reconstrução que será 

proposto e as ferramentas que serão utilizadas para resolvê-lo. No Capítulo 3 são apresentados 

os Mapas Auto-organizáveis, que são as técnicas de aprendizado usadas no método de 

reconstrução a ser proposto. Esse capítulo também descreve outros métodos de reconstrução que 

se baseiam nos Mapas Auto-organizáveis.  

No Capítulo 4  são apresentadas todas as etapas do sistema de reconstrução 

desenvolvido nesta dissertação, com atenção especial voltada para o novo método de 

reconstrução baseado em aprendizagem que é proposto. No Capítulo 5 são apresentados os 

resultados obtidos na reconstrução de superfícies utilizando o sistema desenvolvido com este 

propósito. As reconstruções obtidas com o novo método proposto são avaliadas e comparadas 

com as reconstruções obtidas pelas versões originais dos Mapas Auto-organizáveis nos quais se 

baseia e por um outro método de reconstrução também baseado em Mapas Auto-organizáveis. 

No Capítulo 6 são apresentadas as conclusões da dissertação e os trabalhos futuros. 
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Capítulo 2 

Reconstrução de Superfícies:  

Fundamentos de Descrição do Problema 

 

 

Em uma grande variedade de aplicações existe a necessidade de uma cópia digital de 

um objeto real onde este objeto pode ser qualquer coisa, desde partes de máquinas, a produtos 

comerciais ou ainda esculturas (Saleem, 2004). Em computação gráfica, Engenharia Reversa é o 

processo pelo qual essas cópias digitais são criadas, ou seja, modelos 3D computadorizados são 

reconstruídos a partir de dados de um objeto real (Varady, 1997). 

A reconstrução desses modelos se encaixa no framework geral do problema de 

modelagem geométrica, e é realizado em um processo passo a passo. Como os passos desse 

processo são realizados em uma ordem fixa, eles são comumente representados como um 

pipeline (Saleem, 2004), o qual é mostrado na Figura 1. 

   

Modelo Digital

(Malha de 

polígonos)

Representação

da forma

Geração

do modelo

Simplificação

da malha

Aquisição

Da forma

Objeto

real

Malha

simplificada

 

Figura 1 – Pipeline de Modelagem Geométrica. 
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A entrada do pipeline é um objeto real que será processado na etapa de aquisição da 

forma para que seja fornecida uma representação da forma do objeto. Na etapa de geração do 

modelo, ou reconstrução da superfície, a representação da forma é processada para que seja 

gerado um modelo digital do objeto real. Se o modelo gerado for representado por uma malha 

de polígonos um passo de pós-processamento é opcionalmente chamado para simplificar a 

malha, de acordo certo critério. 

Ainda neste capitulo serão apresentadas algumas das possíveis maneiras de como cada 

um dos passos do pipeline pode ser realizado. A Seção 2.1 apresenta as possíveis maneiras para 

adquirir a forma dos objetos. A Seção 2.2 mostra as formas como os modelos criados podem ser 

representados. A Seção 2.3 apresenta as principais categorias de métodos de reconstrução com 

exemplos de métodos em cada uma delas. A Seção 2.4 apresenta uma ferramenta usada para 

medir a distância entre duas superfícies e que pode ser usada para comparar os modelos obtidos 

por diferentes métodos. Na Seção 2.5 são mostradas as ferramentas usadas na criação e exibição 

de ambientes 3D. Na seção 2.6 é descrito o problema a ser resolvido pelo sistema de 

reconstrução proposto e são citadas e justificadas as ferramentas escolhidas para resolvê-lo. O 

algoritmo de reconstrução proposto neste trabalho gera malhas simplificadas em qualquer nível 

de detalhes que seja desejado. Por esse motivo o problema de simplificação de malhas não será 

abordado no restante desse trabalho. 

 

2.1. Aquisição da Forma 

A forma de um objeto é tipicamente adquirida como um conjunto de coordenadas 

correspondentes a pontos em sua superfície. Essas coordenadas são chamadas de valores de 

alcance (range values). O equipamento usado para medi-las é chamado determinador de alcance 

(range finder) e os dados adquiridos para todo o objeto são chamados de dados de alcance 

(range data) (Saleem, 2004). O dispositivo usado para examinar um objeto do mundo real e 

coletar dados sobre sua forma ou volume é também chamado sensor de varredura 3D (3D 

scanner). O procedimento realizado para examinar um objeto é chamado de varredura (scan). 

Nesta seção são apresentados os dispositivos mais usados por sistemas de reconstrução de 

superfícies para adquirir dados sobre a forma da superfície a ser reconstruída. 

Todos os dispositivos de aquisição da forma usam algum mecanismo ou fenônemo 

físico para interagir com a superfície ou volume examinado. Em alguns dispositivos a interação 

exige o contato físico com a superfície, ou seja, a superfície examinada é tocada pelo 

dispositivo. Em outros dispositivos não há contanto físico com a superfície, a interação é feita 

por meio da luz, som, raio-x ou campo magnético. Em cada caso é feita uma análise apropriada 
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das informações físicas obtidas com os dispositivos para determinar a posição dos pontos do 

objeto. A seguir estes tipos de dispositivos são apresentados. 

Os dispositivos que interagem com a superfície por contato físico são chamados 

Coordinate Measure Machines (CMM’s). As CMM’s são máquinas que interagem com a 

superfície examinada através de uma sonda. A sonda da CMM é um transdutor que converte 

medidas físicas em sinais elétricos. A localização do ponto de contato da superfície com a sonda 

é calculada pelo movimento realizado pela sonda com respeito a um determinado ponto de 

referência (Saleem, 2004). Os dados coletados por CMM’s são precisos e praticamente livres de 

ruídos (Várady et alii, 1997). No entanto o processo de aquisição de dados com as CMM’s é 

lento e exige um operador humano para manusear a máquina, além de ser inapropriado quando 

o objeto a ser examinado é frágil. 

Os demais dispositivos para aquisição de forma de objetos a serem apresentados não 

fazem contato físico com o objeto, ao invés disso usam outras maneiras de interagir com o 

mesmo: ondas de rádio, som, luz, raios-x e campos magnéticos. Os determinadores de alcance 

que usam ondas de rádio e sonoras obtêm os valores de alcance pelo tempo levado para que a 

onda seja refletida à fonte emissora. Esses sensores são usados principalmente para detecção 

remota a longo alcance (Saleem, 2004).  

Os dispositivos ópticos de captura da forma de objetos, ou seja, os que interagem com a 

superfície do objeto através da luz, são os mais populares e mais amplamente usados. Várady et 

alii (1997) discute cinco importantes categorias de métodos para determinação dos pontos do 

objeto por informações obtidas através da luz: triangulação (triangulation), alcance (ranging), 

interferência de ondas (interferometry), iluminação estruturada (structured lighting) e análise de 

imagens (imaging analysis). Também em Várady (1997) são discutidos muitos dos problemas 

existentes durante a aquisição dos dados da forma de um objeto. 

Dentre estes problemas destaca-se o de que, em uma dada direção sob a qual o objeto é 

examinado, algumas de suas regiões ficam encobertas, ou bloqueadas. Esse fenômeno é 

conhecido por oclusão (occlusion), e é primeiramente um problema dos sensores de varredura 

ópticos, mas outros sensores de varredura também podem ter esse problema (Saleem, 2004). A 

solução para isto é realizar várias varreduras do objeto a partir de diferentes pontos de vista, ou 

seja, diferentes lados do objeto, para que toda a sua forma seja capturada (Saleem, 2004). Após 

diferentes varreduras do objeto surge a necessidade de uma estratégia para combinar os dados 

obtidos em cada uma delas. Essa combinação é feita em dois passos como descrito logo a 

seguir. 

Em geral, cada uma das varreduras está representada em um sistema de coordenadas 

independente. Assim, os dados obtidos devem ser alinhados, ou seja, convertidos para um 
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mesmo sistema de coordenadas. Esse passo é chamado alinhamento (registration) e tem 

recebido a atenção de pesquisadores há mais de dez anos (Brown, 1992). A técnica mais 

comumente utilizada para resolver esse problema é chamada de ICP (Iterate Closest Point) 

(Chen & Medioni, 1992). 

Depois que os dados adquiridos em diferentes varreduras estão num mesmo sistema de 

coordenadas, o segundo passo para combiná-los é integrá-los para que seja obtida a forma do 

objeto como um todo. Durante esta fase, chamada integração (integration), deve ser dada 

atenção especial ao fato de que algumas das varreduras se sobrepõem. Além do ruído 

proveniente de cada uma das varreduras do objeto e dos erros inseridos durante a fase de 

alinhamento, a integração está sujeita aos seus próprios problemas, os quais estão relacionados 

com as imperfeições na costura dos dados de varreduras diferentes (Saleem, 2004). 

Os dispositivos que usam raios-x (CT - Computer Tomography) e campo magnético 

(MRT – Magnetic Ressonance Tomography) medem respectivamente a quantidade de radiação 

e de energia eletromagnética que é transmitida pelo objeto (Saleem, 2004). Esses scanners 3D 

fornecem um modelo volumétrico do objeto examinado que consiste de um conjunto de 

imagens de seções transversais do objeto. Essas imagens podem ser usadas para se obter a forma 

de uma superfície a ser reconstruída, como veremos a seguir. 

Uma secção transversal de um objeto 3D é a interseção desse objeto com um plano, 

como mostrado na Figura 2. Secções transversais paralelas de um objeto são obtidas pela 

interseção desse objeto com planos paralelos. 

 

Figura 2 - Seções transversais de um cubo. 

A obtenção dos pontos da superfície de um objeto pode ser feita delimitando-se os 

pontos do contorno deste objeto nas imagens de suas seções transversais paralelas (Saleem, 

2004). A Figura 3 mostra um cubo com um cilindro em seu interior. A determinação dos pontos 

da superfície do cubo ou do cilindro, pode então ser feita pela delimitação dos pontos do 

contorno de cada um deles nas diferentes secções paralelas. 
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Figura 3 - Determinação dos pontos de uma superífice: os pontos da superfície do cubo ou do 

cilindro em seu interior são os pontos de seu contorno em cada secção transversal. 

Após a identificação dos contornos do objeto em cada imagem, podem ser determinados 

os pontos da superfície do objeto. As coordenadas (x,y) destes pontos são obtidas pelas 

coordenadas (x,y) dos pontos do contorno em cada imagem e a terceira coordenada (z) é 

determinada pela profundidade da fatia do volume que cada imagem representa. Deste modo, os 

pontos de uma mesma imagem têm o mesmo valor da coordenada z. 

A nuvem fornecida para reconstrução de uma superfície deve representar 

adequadamente a distribuição de pontos na superfície do objeto. Para que esta condição seja 

satisfeita quando a nuvem de pontos é adquirida a partir do conjunto de imagens de secções 

paralelas do objeto, os pixels das imagens devem estar amostrados a uma mesma distância (d) 

nos eixos x e y, e a distância entre cada camada do volume também deve ser igual a d. A 

primeira condição em geral não representa um problema, pois, como será dito na Seção 2.1.1., a 

maioria dos sistemas de imagens digitais amostram uma imagem com a mesma resolução 

horizontal e verticalmente. A segunda condição pode ser um problema quando as imagens 

disponíveis são de secções transversais mais espaçadas entre si que os pontos de cada imagem. 

Quando isto acontece a nuvem de pontos obtida não representa de maneira adequada a 

distribuição de pontos na superfície. 

A delimitação dos pontos do contorno de um determinado objeto em uma imagem pode 

ser feita por um operador ou pelo processamento automático de imagens digitais. O 

processamento de imagens digitais é uma área que está evoluindo continuamente. No entanto, o 

trabalho aqui apresentado não tem por objetivo apresentar contribuições nesta área. Por isso, a 

discussão sobre processamento de imagens apresentada na Seção 2.1.1. não é de maneira 

nenhuma completa, mas visa unicamente apresentar o conhecimento da área necessário para 

entender como foi feita, no sistema a ser proposto, a aquisição da forma de um objeto a partir de 

imagens de suas secções transversais. 
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2.1.1. Processamento de Imagens Digitais 

O termo processamento de imagens digitais, em geral, se refere ao processamento de 

figuras bi-dimensionais por um computador digital. Em um contexto mais amplo pode se referir 

ao processamento digital de quaisquer dados bi-dimensionais. Existe uma grande diversidade de 

problemas e aplicações de processamento de imagens digitais, dentre elas Jain (1989) aborda as 

seguintes classes de problemas: representação e modelagem de imagens, realce de imagens, 

restauração de imagens, análise de imagens, reconstrução de imagens, compressão de imagens.  

A representação e modelagem de imagens digitais dizem respeito à caracterização do 

que o valor de cada pixel representa. Uma imagem pode informar: a intensidade de iluminação 

dos objetos em um ambiente (no caso de figuras adquiridas com câmeras fotográficas comuns); 

as características de absorção de tecidos do corpo (imagens adquiridas com raios X); a 

temperatura de uma região (imageamento infravermelho); entre outras possibilidades. O realce 

de imagens tem por objetivo acentuar certas características da imagem para sua posterior análise 

ou exibição. O processo de realce de imagens não aumenta o conteúdo da informação presente 

nos dados, ele simplesmente destaca certas características da imagem.  

A restauração de imagens se refere à remoção ou minimização de degradações 

conhecidas em uma imagem. As técnicas de restauração de imagens incluem eliminação de 

partes borradas das imagens e filtragem de ruídos. Reconstrução de imagens a partir de 

projeções é um caso especial do problema de restauração de imagens onde um objeto de duas 

(ou mais) dimensões, é reconstruído por várias projeções unidimensionais. A compressão de 

imagens trata da redução do número de bits necessários para armazenar ou transmitir imagens 

com o mínimo de perda de informações. 

Análise de imagens é área de processamento que trata das técnicas para extração de 

informações a partir de imagem. São exemplos de aplicações de analise de imagens: a aquisição 

autônoma aérea de alvos terrestres em que a informação a ser extraída com a análise da imagem 

é a presença de veículos em uma estrada; o auxílio ao diagnóstico médico em que a informação 

extraída com a análise de imagens é a presença de deformações nas células sanguíneas; entre 

outras. Uma das etapas fundamentais da análise de imagens é a segmentação, que consiste na 

subdivisão da imagem em suas partes ou objetos constituintes com o objetivo de localizar certos 

objetos de interesse na imagem (Gonzáles & Woods, 2000; Jain, 1989). 

Dentre as possibilidades anteriormente citadas, a aquisição da forma de um objeto para 

a reconstrução de sua superfície envolve a análise de imagens uma vez que a informação de 

interesse é o conjunto de pontos pertencentes a esta superfície. Para entender como as imagens 

digitais são processadas é preciso antes entender como elas são representadas digitalmente para 
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que possam ser armazenadas e manipuladas por computadores. Por isso esta Seção apresenta 

inicialmente como são representadas as imagens digitais. Em seguida são apresentadas algumas 

técnicas de segmentação de imagens, pois esta é uma etapa fundamental da análise de imagens. 

 

Representação de Imagens Digitais 

Esta breve discussão sobre representação de imagens digitais será restrita a imagens 

monocromáticas. O termo imagem monocromática refere-se à função f  bi-dimensional de 

intensidade da luz f(x,y), onde x e y denotam as coordenadas espaciais e o valor de f em 

qualquer ponto (x,y) é proporcional ao brilho (ou nível de cinza) da imagem naquele ponto 

(Gonzáles & Woods, 1992). 

Uma imagem digital é uma imagem f(x, y) discretizada tanto em coordenadas espaciais 

quanto em brilho. Uma imagem digital pode ser considerada como uma matriz cujos índices de 

linhas e colunas identificam um ponto da imagem, e o correspondente valor do elemento da 

matriz identifica o nível de cinza naquele ponto (Gonzáles & Woods, 1992). Os elementos dessa 

matriz digital são chamados de pixels (picture elements). O termo Razão de Amostragem de 

Pixel (Pixel Aspect Ratio), ou simplesmente Razão de Amostragem (Aspect Ratio), é usado para 

descrever a distribuição de pixels em uma imagem digitalizada. A maioria dos sistemas de 

imagens digitais usa uma grade quadrada de pixels, ou seja, amostram uma imagem com a 

mesma resolução horizontal e verticalmente. 

Em uma imagem monocromática a freqüência relativa de ocorrência dos vários níveis 

de cinza é representada pelo histograma da imagem. Diversas técnicas de processamento de 

imagens digitais se baseiam na distribuição dos valores de cinza representados no histograma da 

imagem (Gonzáles & Woods, 1992). Na Figura 4 é mostrado o histograma da imagem da Figura 

5. No eixo horizontal estão os valores das intensidades de cinza e no eixo vertical estão a 

freqüência, em percentual, com que essas intensidades aparecem na imagem. 

 

Figura 4 - Histograma da imagem mostrada na Figura 5(a). 
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Segmentação de Imagens Digitais 

A segmentação automática é uma difícil tarefa no campo de processamento de imagens 

e por isto diversos estudos têm sido realizados para torná-la mais eficiente. Este não é o objetivo 

principal deste trabalho, por isso a discussão aqui apresentada sobre as técnicas de segmentação 

de imagens não pretende ser uma discussão completa sobre o assunto, mas pretende apenas 

tornar possível se entender como o sistema proposto é capaz de obter, a partir de imagens 2D, os 

pontos de uma superfície a ser reconstruída. Gonzáles & Woods (1992) apresentam os 

algoritmos de segmentação mais usados. 

Em geral, nas imagens monocromáticas, a segmentação é processada com base nas 

propriedades dos níveis de cinza, baseando-se em duas características intrínsecas: 

descontinuidade e similaridade. A descontinuidade é a partição da imagem baseada em 

mudanças abruptas da intensidade dos níveis de cinza, ou seja, trata-se de uma partição local, 

vinculada à detecção de bordas. Já a similaridade, é a partição da imagem em regiões similares 

de acordo com critérios pré-definidos. 

As técnicas de detecção de bordas tratam da definição de um conjunto de pixels 

conectados através da determinação de fronteiras baseada na diferença relativa entre as 

intensidades dos níveis de cinza. Pressupõe-se, para o emprego desta técnica, que as regiões são 

suficientemente homogêneas e que permitem a determinação de bordas baseada apenas na 

descontinuidade dos níveis de cinza. Esta técnica apresenta o inconveniente de ser uma 

aplicação local e de não garantir a formação de segmentos fechados. A detecção de contornos 

pode ser feita pelo operador gradiente, que em imagens digitais podem ser calculados com 

operadores de Roberts ou de Sobel (Mather, 1999). 

Dentre as segmentações feitas com base em similaridade, serão discutidas as técnicas de 

limiarização e de crescimento de regiões. A limiarização consiste na escolha de um limiar (T) 

para dividir a imagem em dois grupos distintos, o grupo dos pixels com nível de cinza maior 

que o limiar e outro grupo com pixels cujos níveis de cinza são menores ou iguais ao limiar 

escolhido. Após a limiarização é obtida uma imagem binária da seguinte maneira:  
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onde f(x,y) é a imagem de entrada, g(x,y) é a imagem segmentada e T é o limiar 

utilizado. 

Portanto, os pixels rotulados como 1 (ou qualquer outro nível de cinza conveniente) 

correspondem aos pixels da imagem original cujos valores de cinza são superiores ao limiar (T), 
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enquanto que os pixels rotulados como 0 correspondem aos pixels da imagem original cujos 

valores de cinza são iguais ou inferiores ao limiar.  

A limiarização acima descrita é denominada Limiarização Global Simples e é a mais 

simples de todas as técnicas de limiarização.  O sucesso dessa técnica depende de quão bem as 

regiões a serem particionadas podem ser diferenciadas pelas suas intensidades de cinza. A 

Figura 5(a) mostra uma imagem monocromática e a Figura 5(b) mostra o resultado da 

segmentação da imagem da Figura 5(a)  usando um limiar T = 85. Todos os pixels da imagem 

com intensidade de cinza inferior ou igual a 85 foram rotulados de preto enquanto que os pixels 

com intensidade de cinza superior a 85 foram rotulados de branco. Como o objetivo chave é 

apenas a geração de uma imagem binária, a relação preto-branco poderia ser invertida (Gonzáles 

& Woods, 1992). 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 5 – Segmentação por limiarização: (a) Imagem monocromática (Retirada de Stell (2006)), 

(b) Imagem segmentada. 

Outras técnicas de limiarização descritas em Gonzáles & Woods (1992) são: 

Limiarização ótima, seleção de limiar baseada nas características da fronteira e limiares 

baseados em diversas variáveis. 

As segmentações geradas a partir da técnica de crescimento de regiões se baseiam na 

procura direta de regiões. Como o próprio nome implica, o crescimento de regiões é um 

procedimento que agrupa pixels ou sub-regiões em regiões maiores. Sendo R a região completa 

da imagem, as n sub-regiões (R1, R2,..., Rn), devem satisfazer as condições seguintes:  

RRU i

n

i
=

=1
, 

Ri é uma região conexa, i=1, 2,..., n, 

Ri ∩ Rj = ∅, para todo i e j, i≠j, 

P(Ri) = VERDADEIRO para i=1, 2,..., n, 

P(Ri ∪ Rj) = FALSO para i≠j, onde P(Ri) é um predicado lógico sobre os pontos do 

conjunto Ri. 
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A primeira condição indica que a segmentação deve ser completa, ou seja, cada pixel 

deve pertencer a uma região e a união destas regiões deve resultar na região completa da 

imagem. A segunda condição requer que os pixels em uma região sejam conexos, isto significa 

que devem ser adjacentes e possuírem a mesma intensidade de cinza. A condição (c) indica que 

as regiões diferentes devem ser disjuntas, ou seja, nem um pixel pode pertencer 

simultaneamente a duas regiões diferentes. A condição (d) diz respeito às propriedades que 

devem ser satisfeitas pelos pixels em uma região segmentada, por exemplo, P(Ri) é verdadeiro 

se todos os pixels em Ri possuírem a mesma intensidade. A última condição diz que os 

predicados lógicos sobre os pontos de duas regiões distintas são diferentes. 

A mais simples destas abordagens de crescimento de regiões é a agregação de pixels, 

que começa com um conjunto de pixels semente e, a partir deles, cresce as regiões anexando a 

cada pixel semente aqueles pixels que possuam propriedades similares (como nível de cinza, 

textura ou cor) (Gonzáles & Woods, 1992). A Figura 6 ilustra este procedimento. Os números 

dentro das células representam valores de níveis de cinza. O processo se inicia pela 

identificação de três pontos sementes. A propriedade P a ser usada para incluir um pixel em 

uma das regiões é a diferença absoluta entre os níveis de cinza daquele pixel e o da semente. 

Esta diferença deve ser menor que um dado limiar (T). No exemplo, T = 3. Ao final do processo 

os pixels estarão agrupados em três regiões distintas. 
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Figura 6 – Segmentação por crescimento de regiões. Em (a) e (b) estão em destaque os pixels 

escolhidos como sementes. Em (c) está o resultado da segmentação, com os pixels agrupados em três 

grupos. 

Apesar de simples, o exemplo acima mostra duas dificuldades envolvidas no 

crescimento de regiões. A primeira é a seleção de sementes que representem adequadamente as 

regiões de interesse. A seleção de um ou mais pontos iniciais pode freqüentemente se basear na 

natureza do problema. No caso de aplicações militares de imageamento infravermelho, por 

exemplo, os alvos de interesse aparecem mais claros que o fundo, sendo, portanto, natural 

escolha de pixels mais claros como sementes. A segunda dificuldade da segmentação por 
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crescimento de regiões é a seleção de propriedades apropriadas para a inclusão de pontos nas 

várias regiões durante o processo de crescimento. Possíveis soluções para essas dificuldades são 

apresentadas em Gonzáles & Woods (1992). 

Uma abordagem diferente para o crescimento de regiões é subdividir a imagem em um 

conjunto de regiões arbitrárias e disjuntas, e então realizar a divisão e/ou fusão das regiões na 

tentativa de satisfazer as condições de segmentação listadas anteriormente. Gonzáles & Woods 

(1992) apresentadam algumas maneiras possíveis para realizar a fusão e subdivisão das regiões.  

O problema de segmentação de imagens pode ser abordado sob o ponto de vista da 

Morfologia Matemática (Hirata, 1997). A morfologia matemática é uma técnica de tratamento 

de imagens com aplicações em diferentes áreas como reconhecimento de padrões, filtragem e 

segmentação (Serra, 1982; Banon & Barrera, 1994). A maior parte das operações morfológicas 

pode ser definida em termos de duas operações básicas: dilatação e erosão (Jain, 1989). A 

seguir serão apresentados essas duas operações e um algoritmo morfológico de extração de 

fronteiras. Outros algoritmos morfológicos são apresentados em Gonzáles & Woods (1992). 

 

Operações Morfológicas 

A linguagem da morfologia matemática é a teoria dos conjuntos. Desta maneira a 

morfologia oferece uma abordagem unificada e poderosa para inúmeros problemas de 

processamento de imagens. Em imagens binárias, os conjuntos em questão são membros do 

espaço bi-dimensional de números inteiros Z
2
, em que cada elemento do conjunto é um vetor bi-

dimensional cujas coordenadas são as coordenadas (x,y) dos pixels pretos da imagem. Imagens 

digitais em níveis de cinza podem ser representadas por conjuntos cujos componentes estejam 

em Z
3
. Nesse caso, dois componentes de cada elemento do conjunto se referem às coordenadas 

do pixel, enquanto que o terceiro corresponde ao valor discreto de intensidade.  

A descoberta de que tanto imagens binárias quanto imagens em níveis de cinza possuem 

uma estrutura algébrica comum, a estrutura de reticulado completo, representou um grande 

avanço no tratamento de imagens por operações morfológicas. Desde então a morfologia 

matemática tem ganhado cada vez mais espaço no âmbito de processamento de imagens, pois 

todas as operações entre imagens podem ser vistas como operações entre reticulados completos 

(Hirata, 1997). 

As operações morfológicas discutidas são dilatação e erosão, que são a base para a 

maior parte das demais operações morfológicas. Embora estas operações possam ser formuladas 

em termos do espaço Euclidiano n-dimensional (E
n
) (Gonzalés & Woods, 1992), a discussão 
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aqui apresentada está restrita a imagens binárias, cujos componentes são elementos de Z
2.
 A 

discussão sobre essas operações será iniciada pela apresentação de algumas definições básicas. 

Sejam, A e B conjuntos de Z
2
, com componentes a = (a1, a2) e b = (b1, b2). Denota-se 

por (A)x a translação de A de modo de que sua origem passe a estar localizada em x = (x1, x2). 

Desse modo, tem-se que: 

},|{)( AaparaxaccA x ∈+==  

A reflexão de B, denotada por B̂ , é definida como: 

},|{ˆ BbparabxxB ∈−==  

O complemento do conjunto A é definido como: 

}|{ AxxAc ∉=  

A última definição básica a ser dada é a diferença entre dois conjuntos A e B, denotada 

por    A – B, e definida como: 

cBABxAxxBA ∩=∉∈=− },|{  

Depois de apresentadas as definições básicas é possível discutir as operações 

morfológicas de dilatação e erosão como segue. 

A dilatação de A por B, denotada por BA ⊕ , é definida como: 

})ˆ(|{ ∅≠∩=⊕ ABxBA x  

Pela definição anterior, o processo de dilatação começa com a obtenção da reflexão de 

B em torno de sua origem, seguido da translação dessa reflexão por x. A dilatação de A por B é 

então o conjunto de todos os deslocamentos x, tais que B e A sobreponham-se em pelo menos 

um elemento não nulo. O conjunto B é normalmente chamado de elemento estruturante da 

dilatação, bem como de outras operações morfológicas. 

A erosão de A por B, denotada por BA Θ , é definida como: 

})(|{ ABxBA x ⊆=Θ  

Portanto, a erosão de A por B é o conjunto de todos os pontos x tais que B, quando 

transladado por x, fique contido em A. 

Depois de discutidas as operações morfológicas de dilatação e erosão, que são a base 

para a maior parte das demais operações morfológicas, será apresentado o algoritmo 

morfológico de Extração de Fronteiras. 
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A fronteira de um conjunto A, denotada por β(A), pode ser obtida pela erosão de A por B 

seguido da diferença de conjuntos entre A e sua erosão, ou seja: 

)()( BAAAB Θ−=β ,  em que B é um elemento estruturante adequado. 

A Figura 7 mostra uma ilustração, retirada de Gonzáles & Woods (1992), do 

mecanismo de extração de fronteiras. Nela são mostrados: (a) um objeto simples, (b) um 

elemento estruturante, (c) o resultado da erosão de A por B, (d) A fronteira extraída pela 

diferença entre A e sua erosão. 

 

Figura 7 – Operação morfológica de extração de fronteiras. 

Depois de adquirida a forma do objeto, como um conjunto de coordenadas 

correspondentes aos pontos de sua superfície, a próxima fase do pipeline de Modelagem 

Geométrica (Figura 1), é a reconstrução da superfície. Antes, no entanto, de serem apresentadas 

algumas das técnicas existentes para alcançar este objetivo, são mostradas algumas das maneiras 

possíveis de se representar o modelo gerado pelas técnicas de reconstrução. 

 

2.2. Formas de Representação de Objetos  

Algumas das formas de representação apresentadas nessa seção se limitam à 

representação das superfícies de objetos, outras delas são úteis na representação de seu volume. 

Existem diferentes maneiras de se representar objetos, a classificação das formas de 

representação apresentadas segue aquela apresentada em Azevedo & Conci (2003). 
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2.2.1. Representação por Aramado (Wireframe) 

Nesta representação os objetos são descritos por um conjunto de vértices e de arestas 

que definem as bordas do objeto, logo é uma representação restrita à modelagem de superfícies. 

A principal vantagem dessa técnica é a velocidade de exibição, pois apenas um conjunto de 

linhas será exibido. No entanto um modelo representado como aramado é ambíguo, com 

margem para varias interpretações. Na Figura 8(a) a representação aramada de um cubo é 

ambígua e poderia ser interpretada de maneiras diferentes. A representação aramada do cubo 

não fornece informação suficiente para que seja possível discernir se ele está aberto (Figura 

8(b)) ou fechado (Figura 8(c)). 

(a) (b) (c)
 

Figura 8 – Ambuiguidade nas representações aramadas. (a) representação aramada de um cubo. 

(b), (c) interpretações possíveis para a representação aramada.  

2.2.2. Representação por Faces Limitantes 

A representação por faces limitantes (ou superfícies limitantes), consiste em definir um 

modelo através de um conjunto de superfícies que delimita a região fechada do espaço que 

define o interior do modelo (Azevedo e Conci, 2003), de modo que nessa representação, assim 

como a anterior, apenas as superfícies dos objetos é que são representadas. As superfícies que 

limitam a região são chamadas de faces do modelo. Esta técnica também é chamada de 

representação por fronteiras (boundary representation ou B-rep), e descreve um modelo 3D 

como um conjunto de vértices, arestas e faces.  

Na representação por superfícies limitantes (B-Rep), as faces podem ser representadas 

através de uma ou mais listas explícitas de vértices contendo a topologia e a geometria da face. 

A topologia é responsável pelas relações entre os elementos, por exemplo, a aresta A é limitada 

pelos vértices V1 e V2 e pelas faces F1 e F2. A geometria define a posição dos elementos no 

espaço, pela determinação da sua forma geométrica, por exemplo, a aresta A é uma semi-reta e 

as coordenadas do vértice V1 do modelo são 10, 20, 30 (Azevedo & Conci, 2003). 
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Representação por Faces Poligonais 

A representação por Faces Poligonais, ou Malhas de Polígonos é um caso particular da 

representação por superfícies limitantes, em que todas as faces do modelo consistem em 

polígonos, figuras planas fechadas formadas por muitos segmentos de retas e muitos ângulos. 

Um polígono pode ter qualquer número de lados, mas o polígono mais simples é o triângulo, 

que possui três lados e três ângulos. Sendo o triângulo o polígono mais simples, quase todos os 

softwares de modelagem e renderização em tempo real (real-time rendering), como jogos e 

realidade virtual, utilizam a representação por faces triangulares (Azevedo & Conci, 2003). Esta 

representação usa menos memória e menor tempo de renderização. 

O nível de detalhamento de um modelo representado por malhas de polígonos é 

proporcional ao número de polígonos utilizados pelo modelo, quanto mais densa a malha, maior 

a quantidade de detalhes do modelo. As malhas de polígonos podem representar objetos de 

qualquer forma com o nível de detalhamento desejado, desde que exista espaço de 

armazenamento suficiente para a representação. Na prática, as memórias de computador 

disponíveis hoje em dia possibilitam a criação de malhas muito densas.  

A densidade necessária das malhas é dependente do contexto no qual o modelo será 

aplicado. Em aplicações de tempo real, como jogos, um nível muito grande de detalhes torna-se 

inviável, pois implica num alto custo de renderização. Mas existem aplicações que requerem 

modelos que representem os objetos da maneira mais realista possível, exigindo um nível de 

detalhamento muito alto. Em um mesmo modelo, a densidade da malha pode variar, sendo 

maior em regiões com mais detalhes e menor em regiões menos detalhadas do objeto. 

Diferentes estruturas de dados podem ser usadas para armazenar as informações de uma 

representação por faces limitantes. A seguir são mostradas as possibilidades apresentadas em 

Azevedo & Conci (2003). 

A estrutura mais simples é a do modelo baseado em vértices. Este modelo é usado para 

objetos de faces poligonais e se baseia na definição da topologia das faces planas por uma lista 

de vértices. Cada vértice define a geometria do objeto por suas coordenadas. Os vértices limites 

das faces devem ser descritos sempre no mesmo sentido horário (ou anti-horário) do exterior do 

objeto, para todas as faces.  

Quando a representação por superfícies limitantes usa faces curvas, é útil uma estrutura 

de dados que permita a descrição das faces através de uma seqüência de arestas fechadas, ou de 

um caminho fechado (loop) de arestas. Essa descrição é chamada estrutura de dados baseada 

em arestas. Nela, tem-se uma lista com as coordenadas de cada vértice, uma outra lista com os 

vértices que limitam cada aresta e uma última lista com as arestas que definem uma face. Nessa 
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representação a ordem das arestas nas faces também deve ter a mesma orientação e as próprias 

arestas são consideradas orientadas.  

A última estrutura de dados apresentada por Azevedo & Conci (2003) é chamada Aresta 

alada (Windged Edge), na qual as informações das faces vizinhas e das próximas arestas são 

adicionadas aos dados das arestas. Essa estrutura de dados foi proposta para melhorar os 

algoritmos de remoção de superfícies escondidas e sombreamento.  

2.2.3. Representação por Enumeração da Ocupação Espacial 

Esta representação decompõe um sólido em “pedaços”, como se estivesse fazendo um 

ladrilhamento (tesselation) do espaço. Chama-se ladrilhamento o particionamento de uma área 

plana, como um piso, por repetições sem fim de uma forma sem deixar vazios (Azevedo & 

Conci, 2003). Um aspecto importante é que, dentre os poliedros regulares existentes, apenas o 

cubo permite o preenchimento total do espaço por repetições infinitas dele mesmo. Assim, na 

representação por Enumeração da Ocupação Espacial, o espaço é subdividido em cubos que são 

chamados de elementos de volume (voxels), formando uma grade tridimensional, por isso é 

também chamada de subdivisão espacial. Isso pode ser considerado como sendo uma 

generalização da descrição de uma imagem 2D através de pixels (como visto na seção 2.1).  

As vantagens desta representação são facilidades para: determinar se um dado ponto 

pertence ou não a um sólido, bastando para isso verificar se o ponto pertence a alguns dos 

voxels; determinar se dois objetos se interferem; realizar operações boolenas (como união, 

diferença e intersecção) entre sólidos; obter a propriedade de massa e volume do objeto, 

bastando saber o volume de uma das partes e multiplicar pelo número total de divisões 

ocupadas.  

A representação por enumeração da ocupação demanda uma grande quantidade de 

memória para representar objetos complexos e muito detalhados. Esta técnica foi usada em 

alguns jogos, mas depois foi abandonada nestas aplicações devido ao alto custo de 

armazenagem e representação realista (render) (Azevedo & Conci, 2003). 

2.2.4. Representação por Decomposição do Espaço em Octrees 

Representação que pode ser vista como um caso particular de Subdivisão Espacial. 

Nesta representação o objeto é envolvido por um cubo, que em seguida é dividido em oito cubos 

menores, de igual tamanho (octantes). Cada um destes cubos é classificado como sendo cheio, 

se o objeto ocupar todo o cubo, vazio, se o objeto não ocupar nenhuma parte do cubo, ou cheio-

vazio, se o objeto ocupar parte do cubo. Cada octante classificado com “cheio-vazio” é dividido 
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em mais oitos partes iguais. Esse processo é refeito até que todos os cubos sejam classificados 

como “cheio” ou “vazio”. Nesta representação os voxels passam a ser cubos de dimensões 

variáveis. 

Este tipo de representação facilita as operações de união e interseção de dois objetos. Se 

em um determinado nível um deles estiver cheio, o resultado da operação de união será um 

objeto cheio nesse nível. No caso da interseção de dois objetos se um estiver vazio em 

determinado nível, o resultado da operação será um objeto vazio neste nível.  

2.2.5. Representação por Decomposição do Espaço em Quadtrees 

A representação de objeto 2D ou 3D com espessura constante pode ser feita pelo uso de 

Quadtrees. Estas estruturas dividem o plano onde está o objeto em quatro partes iguais, que são 

classificadas de forma semelhante às octrees. Esta representação apresenta as mesmas vantagens 

e desvantagens da subdivisão espacial e das octrees e, além disso, permitem uma representação 

mais detalhada que as octrees, com um gasto menor de memória (Azevedo & Conci, 2003). 

2.2.6.  Representação Implícita  

Esta forma de representação permite que um objeto complexo seja representado por 

uma função que se adapta a todos os seus pontos amostrados. O uso de representações implícitas 

é uma maneira simples de armazenar e executar operações sobre os objetos (Azevedo & Conci, 

2003).

 

Dentre todas as formas de representação, a representação por faces limitantes é a forma 

mais encontrada na modelagem de sólidos em geral. No entanto, muitos sistemas que a usam se 

restringem a representação de sólidos que tenham contornos formados por superfícies que sejam 

variedades de dimensão 2 (2-manifold) (Azevedo & Conci, 2003). A seguir é a apresentada uma 

breve discussão sobre as superfícies que são e as que não são variedades de dimensão 2. 

2.2.7.  Variedades de Dimensão 2 e Não Variedades 

Segundo (Mäntylä, 1988), “uma variedade de dimensão 2, ou simplesmente variedade, é 

um espaço topológico onde cada ponto tem uma vizinhança topologicamente equivalente a um 

disco aberto (círculo sem fronteira) no espaço bi-dimensional”. Um objeto é topologicamente 

equivalente, ou homeomorfo, a outro se é possível encontrar uma função biunívoca (inversível) 

e contínua que mapeie os pontos do contorno de um no outro (Azevedo & Conci, 2003). A 
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superfície de uma esfera é uma variedade de dimensão 2, por esse motivo, nós, que estamos 

sobre a superfície da Terra temos a impressão de que a terra é plana, pois a região que vemos ao 

nosso redor, é realmente bi-dimensional. 

Para se entender a noção de equivalência topológica pode-se fazer uma analogia física. 

Supondo que o objeto seja feito de um material extremamente elástico, se for possível mudar as 

formas da geometria construída neste material elástico (puxando e esticando), até conseguir 

transformá-lo em outra forma, ter-se-ão apenas modificações geométricas, mas não topológicas. 

Ou seja, todas as deformações que puderem ser feitas em um material elástico, sem rasgá-lo ou 

colar um ponto a outro, podem ser entendidas como equivalente físicos de transformações 

contínuas e biunívocas (ou inversíveis) (Azevedo & Conci, 2003). Segundo a conjectura de 

Poincaré, qualquer objeto não vazado, ou seja, sem furos, é homeomorfo a uma esfera, e esta 

regra pode ser extendida a espaços de qualquer dimensão n. 

Em um ambiente que não é uma variedade de dimensão 2, ou uma não variedade, a 

vizinhança ao redor de um ponto numa superfície não precisa ser um disco aberto, isto significa 

que, mesmo analisando localmente uma área bem pequena ao redor de um plano ela pode não 

ser plana. 

Uma malha de polígonos é uma variedade se não possui vértices nem arestas singulares. 

A seguir são explicados os conceitos de vértices e arestas regulares, de borda e singulares. Uma 

aresta regular é compartilhada por duas faces. Uma aresta de borda possui apenas uma face 

incidente. Uma aresta é singular se possui mais de duas faces incidentes. Um vértice regular é 

definido da seguinte maneira: seja {fi} o conjunto de faces do vértice vi, a ligação (link) de vi é 

um grafo que consiste das arestas e das faces que pertencem a {fi} mas não incidem no vértice vi. 

Se a ligação de vi forma uma curva poligonal fechada, então vi é um vértice regular, caso 

contrario vi é um vértice singular (Guéziec et alii, 1999). Um vértice regular que pertence a uma 

aresta de borda é chamado vértice de borda. 

Na Figura 9 é mostrado um vértice (vi) regular e suas faces. As arestas pontilhadas são 

as arestas incidentes em vi e as arestas preenchidas pertencem às faces de vi, mas não são 

incidentes em vi, ou seja, definem a ligação de vi. Estas arestas formam uma curva poligonal 

fechada caracterizando vi como um vértice regular. Na Figura 10(a) é mostrada uma variedade 

com borda. A borda se caracteriza pela ausência da face superior do cubo, como indicado na 

figura. A Figura 10(b) ilustra uma variedade sem borda. Na Figura 10(c) o vértice vs é singular, 

pois sua ligação não forma uma curva poligonal fechada, caracterizando a malha como uma não 

variedade. Na Figura 10(d) a malha é uma não variedade porque possui uma aresta singular (es), 

que é compartilhada por quatro faces.  
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vr

 

Figura 9 – Vértice regular: vr é um vértice regular. As arestas pontilhadas são incidentes em vr. As 

arestas preenchidas definem a ligação de vr e formam um polígono fechado. 

 

borda vs

es

(a) (b) (c) (d)
 

Figura 10 - Exemplos de variedades e não variedades: (a)  e (b) são variedades, (c) e (d) são não 

variedades. 

As Figura 10(b) e Figura 10(c) são formadas pela composição de duas formas que, se 

consideradas isoladamente, são variedades de dimensão 2. Tanto em representações que usam 

apenas variedades de dimensão 2 quanto nas que usam não variedades de dimensão 2, operações 

boolenas, como a união das formas nas Figura 10(c) e Figura 10(d), necessitam detectar e lidar 

com resultados que não são variedades de dimensão 2 (Arruda, 2005). Contudo, se a 

representação usa não variedades tais resultados são representados e manipulados 

uniformemente e de maneira nítida. Por isso, se é desejado que as operações booleanas formem 

um conjunto fechado de operações, é necessário que a representação por superfícies limitantes 

não esteja limitada ao uso de variedades de dimensão 2. Outra situação em que a representação 

por superfícies que não são variedades de dimensão 2 se faz necessária, é quando se deseja 

analisar as estruturas internas do volume e as relações entre elas (Arruda, 2005).  

Em aplicações em que malhas de polígonos são usadas para representar superfícies, a 

definição de variedade corresponde à própria definição do que é uma “superfície”, em oposição 

a um conjunto arbitrário de polígonos (Guéziec et alii, 1998). A maioria dos algoritmos que 

processam superfícies representadas por malhas de polígonos não aceita qualquer conjunto de 

polígonos como entrada, funcionando exclusivamente quando lhe são fornecidas variedades. 

São exemplos: algoritmos para subdivisão de superfícies (Doo & Sabin, 1978); algoritmos para 

simplificação de superfícies (Varshney, 1994), (Guéziec, 1999); algoritmos para compressão de 

superfície (Taubin & Horn, 1998); dentre outros. Outra característica que motiva o uso de 

malhas de polígonos que são variedades é que elas ocupam menos espaço de armazenamento 

(Arruda, 2005). 
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2.3. Reconstrução a partir de Nuvem de Pontos 

Desde que o problema de reconstrução de superfícies foi abordado de maneira eficiente 

pela primeira vez por Hoppe et alii (1992, 1994), pesquisas em diferentes áreas têm sido 

realizadas com este objetivo. Algumas das soluções propostas para esse problema serão 

apresentadas nesta seção.  

A reconstrução de superfície de objetos reais a partir de pontos desse objeto consiste na 

utilização dos pontos para a criação de um modelo digital do objeto real que possa ser 

visualizado e manipulado em computador. Antes de apresentar alguns dos métodos atualmente 

disponíveis para tal propósito, serão apresentadas as definições de modelo, modelos de 

superfícies e modelos de sólidos, que são importantes para que se entenda o objetivo dos 

métodos de reconstrução de superfícies. 

Um modelo é, em geral, um objeto construído artificialmente para facilitar a observação 

de um outro objeto (Mäntylä, 1988). Determinadas características de um objeto podem ser mais 

facilmente estudadas no modelo que em seu objeto real correspondente. Isto porque o objeto 

estudado ainda não existe (como é, frequentemente o caso dos modelos físicos), ou porque não 

são diretamente observáveis (modelos moleculares), ou ainda porque não podem ser observados 

de uma maneira controlada (modelos matemáticos). 

Os modelos de superfícies de objetos reais têm por objetivo fornecer uma representação 

da superfície, ou seja, a saída desses métodos são modelos “vazios” em seu interior. Isso é 

diferente dos modelos de sólidos que fornecem uma representação do volume do objeto, ou seja, 

não apenas da forma do objeto é representada, mas também o seu interior (Saleem, 2004). Os 

principais métodos de reconstrução de superfícies são apresentados a seguir seguindo uma 

classificação desses métodos de acordo com algumas de suas características. 

A classificação dos métodos de reconstrução de superfície não é uma tarefa fácil dado o 

grande número de algoritmos desenvolvidos com este objetivo. Com base nas classificações de 

métodos de reconstrução apresentadas em (Saleem, 2004) e (Fabio, 2003) são apresentadas a 

seguir algumas das categorias em que a maioria dos métodos de reconstrução poderia ser 

incluída de acordo com as características de cada um. Entretanto essas categorias não são de 

modo algum exclusivas, ou seja, um mesmo algoritmo pode possuir características de várias 

delas. Além da descrição de cada uma das categorias são apresentados exemplos de algoritmos 

que nelas se encaixam.  

Os métodos de reconstrução podem ser classificados pela natureza de seus dados de 

entrada, os quais podem ser nuvens de pontos não organizados (dispersos) ou estruturados. No 

primeiro caso as únicas informações usadas pelo método de reconstrução são as coordenadas 
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dos pontos, enquanto que no segundo caso são usadas informações adicionais sobre a estrutura 

dos dados obtidas pela maneira como eles são medidos (Boissonnat et alii, 2002). Os métodos 

que usam nuvem de pontos não organizados têm a vantagem de não usar qualquer suposição à 

priori a respeito da conectividade entre os pontos. Eles podem também ser usados com pontos 

estruturados, basta que sejam descartadas as informações adicionais, e são a única alternativa no 

caso da indisponibilidade de tais informações. No entanto, estes métodos descartam 

informações úteis para o processo de reconstrução, como normais de superfícies, que são usadas 

pelos métodos que usam pontos estruturados, tornando-os mais aptos para reconstruir 

superfícies contendo regiões de alta curvatura e quando existem distorções ou ruídos nos dados. 

Quanto à forma de representação, as técnicas de representação podem ser classificadas 

em técnicas poligonais, as quais fornecem uma representação da superfície com malha de 

polígonos, tipicamente malhas de triângulos por ser este o mais simples dos polígonos, e 

técnicas implícitas, que representam o objeto por uma função. As representações poligonais são 

suficientes quando o único objetivo da reconstrução é sua visualização, uma vez que as recentes 

soluções de hardware gráfico têm capacidade de manipular malhas de triângulos cada vez mais 

complexas. Por outro lado, a representações implícitas unificam a modelagem da superfície e 

volume dos objetos e facilitam várias operações de edição da forma, por isso são mais indicadas 

para aplicações CAD (Computer Aided Design) e de manufatura. As técnicas implícitas também 

podem ser vistas como técnicas de compressão, já que são representações compactas da 

superfície por descrevê-la por uma única fórmula (Saleem, 2004). 

Dentre as técnicas poligonais que usam pontos não organizados estão as técnicas 

propostas em Boissonnat (1984), e em Edelsbrunner & Mücke (1992). São exemplos de técnicas 

de reconstrução de superfícies implícitas a partir de pontos não organizados os métodos de 

Hoppe et alii (1992) e Bajaj et alii (1995). Soucy & Laurendeau (1992), Turk & Levoy (1994) 

Rutishauser et alii (1994) apresentam técnicas de reconstrução de superfícies poligonais a partir 

de pontos estruturados. Os últimos exemplos citados são de técnicas implícitas que usam pontos 

estruturados: Li & Crebbin (1994), Tarbox & Gottschlich (1994) e Curless & Levoy (1996), esta 

ultima é também apresentada em Curless (1997). As técnicas de Boissonnat (1984) e Curless & 

Levoy (1996) são ainda classificadas como técnicas volumétricas, as quais se caracterizam por 

construir primeiro algum tipo de representação do volume representado pela nuvem de pontos e 

em seguida extrair uma superfície deste volume. 

Ainda é possível classificar os métodos de reconstrução como esquemas de 

interpolação e esquemas de aproximação. Nos esquemas de interpolação a saída é uma 

superfície que possui todos os pontos fornecidos como entrada, enquanto que os esquemas de 

aproximação geram uma superfície que representa a nuvem de pontos, mas pode não possuir 
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alguns ou mesmo nenhum destes pontos. Neste grupo podem ser incluídos os esquemas 

baseados em física, os quais deformam um modelo deformável inicial de modo a minimizar 

alguma função de energia até que seja obtida uma boa aproximação da nuvem de pontos. Os 

métodos de interpolação são usados por aplicações que requerem modelos precisos, enquanto 

que os métodos de aproximação são usados quando um modelo mais leve, mas que represente 

uma boa aproximação da superfície, é desejável. Em Dey et alii (2001) é apresentado um 

esquema de interpolação e Hoppe at alii (1992) é um exemplo de esquema de aproximação. 

As técnicas que usam modelos deformáveis iniciam com uma malha e crescem esta 

malha sob algumas restrições até que ela se torne uma representação satisfatória da nuvem de 

pontos (Scarloff & Pentland, 1991; Kobbelt et alii, 1999; Liao & Medioni, 1995). Os métodos 

baseados em física controlam o crescimento do modelo inicial com base em um termo de 

energia a ser minimizada.  Vários termos de energia medem a proximidade do modelo à nuvem 

de pontos, a suavidade do modelo e outros atributos. O método proposto por Hoppe et alii 

(1993) deforma um modelo inicial sob tais condições. Chen & Medioni (1995) inicializam sua 

malha com um modelo de balão (ballon model) que está totalmente contido na nuvem de 

pontos. Esse modelo é então inflado até que ele alcance uma boa representação da nuvem de 

pontos. Uma revisão sobre modelos deformáveis é apresentada em Montagnat et alii (2001). 

Uma perspectiva diferente de reconstrução de superfícies é vê-la como um problema de 

aprendizado. Os métodos que se baseiam nesta abordagem assumem que toda informação 

necessária para reconstruir uma superfície está contida nos dados de entrada. Por essa 

perspectiva o problema de reconstrução se resume a um problema de aprendizado de tal 

informação. Como conseqüência os métodos de aprendizado automatizado, mais 

especificamente redes reurais artificiais, são usados para reconstruir superfícies a partir de suas 

nuvens de pontos.  

Em particular, os mapas auto-organizáveis têm sido usadas em aplicações de 

Computação Gráfica. Os Mapas Auto-organizáveis de Kohonen (Self Organizing Maps - SOM) 

(Kohonen, 1982) são usados para visualização de dados multidimensionais (Gross & Seibert, 

1993) e na reconstrução de superfícies (Hoffman & Várady, 1998; Yu, 1999; Barhak & Fisher, 

2001). Com o mesmo propósito, o Gás Neural (Neural Gas - NG) (Martinetz & Schulten, 1991) 

é empregado por uma rede neural chamada Gás Neural Estendido (Extended Neural Gas) em 

Barhak (2003). Redes com número variável de nodos baseadas na rede SOM também têm sido 

usadas para reconstrução de superfícies. As Estruturas de Células Crescentes (Growing Cell 

Structures - GCS) (Frtizkie, 2004) são usadas com esse propósito em Várady et alii (1999) e 

pelas Malhas Neurais (Neural Meshes) (Jeong et alii, 2003; Ivrissimtzis et alii, 2003; 
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Ivrissimtzis et alii, 2004). O Capitulo 3 apresenta uma revisão sobre as redes SOM, GCS, GNG, 

Malhas Neurais e Gás Neural Estendido.  

A qualidade das reconstruções obtidas podem ser medidas pela distância entre estas e 

um modelo considerado alvo. A determinação da distância é feita por uma ferramenta, chamada 

Metro (Cignoni et alii, 1998), desenvolvida com o propósito de medir a distância entre uma 

malha de triângulos e uma representação simplificada da mesma. Logo, as duas superfícies a 

serem comparadas devem estar representadas como malhas de triângulos. 

2.4. Distância entre Superfícies 

A ferramenta Metro (Cignoni et alii, 1998) foi desenvolvida com o objetivo de suprir 

uma deficiência de muitos dos métodos de simplificação propostos na literatura, que é o erro de 

aproximação introduzido durante a simplificação da malha. Tal ferramenta permite que seja 

calculada a distância entre um par de superfícies, que pode ser uma malha original e sua 

representação simplificada. 

No contexto de reconstrução de superfícies a partir de nuvem de pontos, os vértices de 

um modelo original denso, isto é, com uma grande quantidade de vértices, sem qualquer 

informação sobre a conectividade entre eles, podem ser usados como dados de entrada. A 

qualidade da reconstrução obtida pode ser medida pela distância desta à malha original. Logo, 

quanto menor a distância entre a malha reconstruída e a original, melhor é a qualidade da 

reconstrução.  

O sistema Metro recebe como entrada duas superfícies representadas como malhas de 

triângulos (M1 e M2), e retorna como saída as distâncias máxima, média e RMS de M1 a M2 e 

vice-versa (M2 a M1), além da Distancia de Hausdorff entre as duas malhas. Para medir a 

distância de uma superfície a outra, os pontos da primeira são amostrados e em seguida é 

calculada a distância entre o ponto amostrado e a segunda superfície. Em Cignoni et alii (1998) 

é descrito o processo de amostragem dos pontos de uma superfície. 

A seguir são apresentadas as medidas avaliadas pela ferramenta Metro. 

Dado um ponto p e uma superfície S, a distância e (p,S) é definida como sendo a 

distância mínima de p a um ponto p’ na superfície S. 

)',(min),(
'

ppdSpe
Sp ∈

=  

Sendo d(.) a distância Euclidiana entre dois pontos no espaço. 

A distância unilateral de uma superfície S1 e outra superfície S2 é então definida como: 
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A definição acima não é simétrica, ou seja, é possível que E(S1,S2) seja diferente de 

E(S2,S1).  Por este motivo se faz necessária uma distância bi-lateral (distância de Hausdorff), que 

pode ser obtida tomando-se o máximo entre E(S1,S2) e E(S2,S1).  

Dado um conjunto de distâncias uniformemente amostradas, a distância média de S1 a S2 

é definida como sendo a integral da distância dividida pela área da superfície S1: 
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Da definição acima, segue-se a definição do erro médio quadrático (RMS – Root Mean 

Square): 
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A ferramenta Metro é uma ferramenta geral por ser capaz de medir a diferença 

geométrica entre duas malhas, independentemente do método usado para obtenção dessas 

malhas. O uso de tal ferramenta é útil tanto para pesquisadores que desenvolvem novas técnicas 

de simplificação, e também geração, de malhas, quanto para usuários, para permití-los comparar 

os resultados obtidos por diferentes abordagens de simplificação para um mesma malha e então 

escolher o modelo simplificado que mais se aproxima do original. 

O processo de reconstrução de superfícies tem por objetivo a criação de modelos de 

objetos reais que possam ser representados dentro de ambientes virtuais para que sejam 

visualizados e manipulados através do computador. A Seção 2.5 trata de como cenários (cenas) 

de ambientes virtuais são criados e exibidos. 

2.5. Criação e Exibição de Cenas 

A modelagem geométrica, na engenharia, tem por objetivo representar os objetos da 

forma o mais real possível, uma vez que a modelagem se destina à prototipação e à construção 

física dos modelos gerados. Para as aplicações de engenharia a exatidão do modelo é 

fundamental, como também o é que algumas propriedades físicas do objeto, tais como volume, 

área da superfície, peso, etc., sejam determinadas automaticamente. Deseja-se também realizar 

simulações sobre o objeto para determinar o seu comportamento como, por exemplo, aplicar 

forças sobre ele causando deformações ou rupturas (Ferreira e Peregrino, 2004). 
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Nas aplicações de Realidade Virtual as exigências estão voltadas às necessidades de 

visualização dos objetos, já que o único objetivo é representá-los dentro de ambientes virtuais. 

A similaridade entre o objeto representado (modelo) e o objeto real é apenas visual. Nestas 

aplicações, as propriedades dos objetos que deverão ser consideradas dizem respeito ao seu 

aspecto visual, como forma, cor, características de reflexão e textura. 

É possível que dois objetos possuam a mesma forma, mas tenham características visuais 

diferentes. A aparência da superfície modelada depende do material de que é feita. Um metal, 

por exemplo, é imaginado como sendo uma superfície polida com cores diferentes e 

intensidades de reflexos que variam ao longo de sua extensão. Quando se fala em ouro, tem-se 

em mente um elemento de cor similar ao amarelo, muito reflexiva, cuja superfície é lisa e 

homogênea. Quando se fala de um espelho surge a idéia de reflexão de alguma imagem, assim 

como o termo vidro é associado a idéia de transparência.  

Tais características não seriam percebidas num ambiente onde não houvesse luz. Por 

isso a iluminação é um fator fundamental na composição de um ambiente virtual. Todo objeto 

de uma cena é potencialmente uma fonte de luz. A luz pode ser emitida ou refletida de objetos. 

Os emissores são fontes de luz, como lâmpadas, velas, estrelas. Os refletores, maioria dos 

objetos, refletem a radiação neles incidente. Outras propriedades da superfície de um objeto, 

como rugosidade e padronagem, são frequentemente modeladas com uso de mapas de textura, 

como descrito em Azevedo & Conci (2003). 

Os métodos de reconstrução de superfície mostrados na Seção 2.3, assim como o que 

será proposto neste trabalho, tem por objetivo a criação de modelos que representam a forma 

dos objetos. A modelagem das características visuais relacionadas com o material de que são 

feitas as superfícies não é tratada por esses métodos e por isso é citada apenas em caráter 

informativo, e não será mais abordada no restante do trabalho. 

Depois de criados, os modelos tri-dimensionais dos objetos podem ser visualizados na 

tela de um computador, que é plana, pela sintetização de imagens. A Computação Gráfica trata 

da síntese de imagens através do computador. Sintetizar uma imagem (cena ou objeto) é criá-la 

em termos da definição dos dados dos objetos que a compõem. Isto se faz a partir da geometria 

da cena (forma dos objetos e disposição destes no ambiente), das informações sobre os materiais 

de que são feitos os objetos (cores, texturas e outras propriedades visuais), das condições de 

iluminação do ambiente, e da posição de observação na cena, ou seja, o ponto de vista de 

geração das imagens. 

Neste processo de criação sintética, é denominado renderização (rendering) a fase de 

introdução, nas cenas, de realismo fotográfico. O processo de renderização pode ser interpretado 

como o de converter dados em uma imagem realística ou simplesmente sintetizar um objeto ou 
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cena até ter-se deles uma aparência de algo real e não de formas inteiramente criadas no 

computador. 

As malhas poligonais, particularmente as malhas de triângulos, é a representação 

utilizada pela maioria das bibliotecas gráficas responsáveis pela renderização dos modelos 3D. 

Desse modo quando outras formas de representação são usadas elas precisam ser convertidas 

em uma representação poligonal para que possam ser renderizadas. Existem diversas técnicas 

para geração de aproximações em malhas de polígonos a partir de outras formas de 

representação. Ning & Bloomenthal (1993) apresentam uma técnica para gerar aproximações 

em malhas de polígonos a partir de superfícies implícitas.  

As APIs de renderização mais usadas são OpenGL
1
 e Direct3D 

2
 sendo a primeira uma 

API (Application Programming Interface) de padrão aberto com implementação na maioria dos 

sistemas operacionais modernos e a segunda uma API projetada pela Microsoft Corporation 

para a plataforma Windows. Muitas das placas gráficas atuais provêem algum grau de 

aceleração de hardware baseadas nessas APIs, possibilitando a exibição de cenas 3D complexas 

em tempo real. 

Atualmente existe uma variedade de ferramentas disponíveis para a criação e 

visualização de modelos e ambientes 3D. Dentre elas as mais conhecidas são 3D Studio Max
3
 e 

Maya
4
. Uma grande dificuldade, entretanto é o intercâmbio de dados entre ferramentas 

diferentes. Isso porque cada uma delas possui um formato de arquivo próprio. Existem alguns 

conversores de formatos de arquivos gráficos (Polytrans
5
, 3Dwin

6
), mas a padronização dos 

muitos formatos seria ideal para facilitar a troca de modelos entre diferentes ferramentas. Nesse 

sentido, o formato VRML é o padrão desenvolvido para troca de modelos 3D na internet. 

VRML (Virtual Modeling Language) é um dos mais comuns formatos de arquivo e 

linguagem de modelagem de cenas e ambientes interativos em 3D. O padrão atual é VRML 97
7
, 

também conhecido como VRML 2. É um formato padrão  ISO para representar modelos 3D. A 

linguagem VRML permite a criação de cenas 3D através das quais o usuário pode navegar 

usando um plug-in para navegadores Web. Esses plug-ins são programas capazes de interpretar 

                                                      

1
 Open GL: http://www.opengl.org. Acessado em: Outubro, 2006. 

2
 Direct 3D: http://www.microsoft.com/windows/directx/default.mspx. Acessado em: Outubro, 2006. 

3
 3D Studio Max: http://www.3dmax.com. Acessado em: Outubro, 2006. 

4
 Maya: http://www.autodesk.com/maya. Acessado em: Outubro, 2006. 

5
 PolyTrans: http://www.okino.com/conv/conv.htm. Acessado em: Outubro, 2006. 

6
 3DWin: http://www.tb-software.com/products_2.html. Acessado em: Outubro, 2006. 

7
 VRML97: http://www.web3d.org/x3d/content/examples/Basic/Vrml97Specification/index.html. 

Acessado em: Outubro, 2006. 

 



 44 

a descrição da cena contida no arquivo VRML e em seguida renderizá-la. A maioria desses 

programas usam OpenGL ou Direct3D como bibliotecas de renderização. O Cortona VRML 

Client
8
 e Cosmo Player da Computer Associates

9
 são exemplos de plug-ins para visualização de 

arquivos VRML em navegadores Web. O Cosmo Player ainda é usado, mas a Computer 

Associates descontinuou sua manutenção. 

Os arquivos VRML são arquivos de texto comuns que podem ser criados com um editor 

de textos qualquer. Também é possível criar um arquivo VRML usando aplicações que 

permitem ao usuário editar as cenas em três dimensões (Ames et alii, 1996). No arquivo VRML 

estão descritas a forma dos objetos, a localização dos objetos na cena, as cores e outros atributos 

do objeto, a iluminação do ambiente, e assim por diante. Esses arquivos possuem a extensão 

.wrl (dot world), indicando que o arquivo contém um “mundo virtual” descrito em VRML. 

A forma dos objetos, em VRML, é representada por malhas de polígonos e a estrutura 

de dados usada para armazenar as informações da malha é o modelo baseado em vértices, 

apresentado na Seção 2.2.3. Seguindo esta estrutura de dados, a malha de polígonos é 

armazenada num arquivo VRML pela especificação das coordenadas dos vértices do modelo 

seguida pela especificação dos vértices que formam cada face do modelo.  

No modelo baseado em vértices, os vértices limites das faces devem ser descritos 

sempre no mesmo sentido (horário ou anti-horário) do exterior do objeto, para todas as faces. 

Este sentido define se as faces estão voltadas para o interior ou para o exterior do objeto, e 

apenas as faces voltadas para o exterior são desenhadas quando o modelo é exibido na tela. 

Entretanto, quando for desejável que todas as faces sejam desenhadas, é possível que isso seja 

informado na descrição do modelo em VRML.  

2.6. Descrição do Problema e Escolha de Ferramentas 

Ao longo deste capitulo 2 foram apresentadas as ferramentas e tecnologias disponíveis 

para as etapas de aquisição de forma e geração de modelo do pipeline de modelagem geométrica 

mostrado no início do capítulo. Além disso, também foram apresentados uma métrica para 

medir a qualidade das reconstruções obtidas, o processo de criação e exibição de cenas 3D para 

que os modelos possam ser visualizados e manipulados em computador e as ferramentas 

existentes para este propósito.  

                                                      

8
 VRML Client: http://www.parallelgraphics.com/products/cortona. Acessado em: Outubro/ 2006. 

9
 Cosmo Player: http://www.ca.com/cosmo. Acessado em: Outubro/ 2006. 
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O problema de reconstrução a ser resolvido pelo sistema que será proposto pode ser 

descrito da seguinte maneira: Dado um objeto sintético ou imagens de secções transversais de 

um objeto real, uma representação da forma do objeto será obtida na etapa de aquisição da 

forma, que será chamada também de etapa de aquisição de dados. A representação da forma 

obtida nesta etapa consiste de uma nuvem de pontos de uma superfície que será reconstruída. A 

nuvem de pontos obtida nesta etapa é fornecida como entrada para a próxima etapa do sistema 

de reconstrução, que é a geração do modelo (ou reconstrução da superfície). O problema de 

reconstrução de superfície propriamente dito será tratado por um novo mapa organizável de 

topologia variável para geração de malha de triângulos, que constitui a principal contribuição 

desta dissertação. A malha reconstruída pode ter o nível de detalhes desejado pelo usuário, 

estabelecido pelo número de nodos na rede. A Figura 11 ilustra as etapas do problema de 

reconstrução que será tratado pelo sistema a ser proposto. 

Objeto Sintético

Imagens de Secções

Transversais

Sistema de Reconstrução de Superfícies

Aquisição de dados

Processamento 

das imagens

Coleta das 

Coordenadas dos 

Vértices

Nuvem de Pontos Reconstrução com mapa 

auto-organizável

Modelo da Superfície

(Malha de Triângulos)ou

 

Figura 11 – Etapas do sistema de reconstrução que será proposto. 

A entrada do sistema a ser proposto, consistirá de objetos sintéticos ou de imagens de 

seções transversais de objetos reais. A aquisição da forma dos objetos sintéticos consiste em 

coletar as coordenadas 3D dos vértices do modelo descartando todas as informações sobre a 

conectividade entre eles. O procedimento para aquisição da forma a partir de imagens de 

secções transversais de um objeto real é apresentado na Seção 2.1. 

A reconstrução de modelos com aprendizagem a partir de nuvem de pontos não 

organizados é a principal contribuição deste trabalho. A abordagem escolhida trata o problema 

de reconstrução como um problema de aprendizado assumindo que a forma do objeto a ser 

modelado pode ser aprendida a partir de sua nuvem de pontos. A escolha da abordagem se 

justifica pelo fato de que a grande quantidade de dados, possivelmente ruidosos, que precisam 

ser processados está entre as principais dificuldades envolvidas no problema de reconstrução, e 

os algoritmos de aprendizado são bons na solução de problemas onde os dados possuem estas 

características. Em particular o método de aprendizado a ser proposto usará Redes Neurais Auto 

Organizáveis capazes de aprender a geometria e a topologia de uma distribuição de dados, que é 

o principal objetivo dos métodos de reconstrução a partir de pontos não organizados. 
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A forma de representação por faces poligonais, especificamente faces triangulares será 

usada, sendo assim os modelos gerados são malhas de triângulos. Em primeiro lugar, a escolha 

desta representação é justificada pelo fato de que a estrutura de nodos e conexões existentes nos 

mapas auto-organizáveis tem uma relação direta com a estrutura de vértices e arestas das malhas 

de triângulos. Em segundo lugar, uma vez que, neste trabalho, os únicos objetivos da 

reconstrução dos modelos são a visualização e manipulação deles em computador, a escolha da 

representação por malhas de triângulos também se justifica por ser esta a forma de 

representação usada pela maioria das bibliotecas gráficas de renderização.  

Dentre as categorias de métodos de reconstrução apresentadas na Seção 2.3, o método a 

ser proposto poderá ser classificado como sendo uma técnica: com pontos não organizados, 

poligonal e de aproximação. Além disso, assemelhar-se-á com métodos que usam modelos 

deformáveis, tendo em vista que nas fases iniciais do aprendizado o modelo será pouco 

relacionado com o objeto que será modelado e durante o treinamento o modelo será ajustado até 

que represente adequadamente o objeto. 

A qualidade dos modelos reconstruídos pelo método de reconstrução a ser proposto será 

determinada por medidas obtidas pela ferramenta Metro. Entretanto, as medidas só podem ser 

calculadas para as reconstruções dos objetos sintéticos, pois nas reconstruções dos objetos reais 

não se tem disponível um modelo original com o qual os reconstruídos possam ser comparados. 

A linguagem de modelagem de cenas e ambientes interativos em 3D escolhida será o 

VRML, por ser este o formato padrão para troca de modelos 3D através da Internet, e pela 

facilidade de visualização das cenas por navegadores Web comumente encontrados em PCs. O 

plug-in escolhido foi o Cortona da Paralel Graphics, por ser gratuito e usar as APIs OpenGL e 

Direct3D, já que a maioria das placas gráficas modernas provêem algum grau de aceleração de 

hardware baseadas nestas APIs. A escolha da API a ser usada é feita no momento da instalação 

do plug-in. Nesse caso foi escolhida a Direct3D, pois o sistema como um todo é executado 

sobre a plataforma Windows. 

Neste capítulo foram apresentados todos os fundamentos necessários para que se 

entenda o sistema a ser proposto. A principal contribuição desse sistema consiste de um método 

de reconstrução de superfícies usando um algoritmo de aprendizado. O Capítulo seguinte 

apresenta os algoritmos de aprendizado no qual o método de reconstrução a ser proposto se 

baseia. 
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Capítulo 3 

Mapas Auto-organizáveis 

 

Redes Neurais Artificiais são amplamente usadas na Ciência da Computação e suas 

aplicações. Uma das características mais importantes das Redes Neurais é a sua capacidade de 

aprender através de exemplos, sem a necessidade de serem explicitamente programadas. Uma 

Rede Neural é formada por várias unidades computacionais, chamadas neurônios ou nodos, 

interligados entre si por conexões associadas a pesos que armazenam o conhecimento 

representado na Rede Neural (Braga et alii, 2000). Os nodos estão frequentemente organizados 

em camadas. 

Durante o treinamento vetores de entrada são apresentados à Rede Neural, com ou sem 

a especificação do resultado que deve fornecido. De acordo com esta diferença as Redes 

Neurais são classificadas como supervisionadas ou não supervisionadas. Dentre as redes não 

supervisionadas, destacam-se os Mapas Auto-organizáveis (SOM – Self Organizing Maps) ou 

Mapa de Características Auto-organizáveis (Self-Organizing Feature Maps), propostas por 

Teuvo Kohonen (1982). Nesta dissertação o nome desta rede será usado no singular, portanto 

será chamada de Mapa Auto-organizável. Este mapa foi desenvolvido originalmente para 

agrupamento, visualização e abstração de dados (Braga et alii, 2000). 

O SOM usa competição e cooperação no aprendizado. Os nodos da rede disputam entre 

si para serem ativados sempre que num padrão de entrada p é apresentado. Essa competição é 

chamada de o vencedor leva tudo (winner take-all), pois apenas um dos nodos da camada de 

saída se tornará ativo. O nodo vencedor da competição é o nodo mais parecido com p. A rede 
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aumenta a semelhança deste nodo e de seus vizinhos ao padrão p e, conseqüentemente, eles 

terão maior probabilidade de vencer a competição quando o mesmo padrão (ou um outro 

semelhante) for apresentado novamente à rede. Quanto mais próximo um vizinho for do nodo 

vencedor mais será aumentada sua semelhança em relação ao padrão p, caracterizando a 

cooperação entre os nodos. Esta forma de aprendizado leva à construção de um mapa topológico 

onde nodos que estão topologicamente próximos respondem de forma semelhante a padrões de 

entrada semelhantes (Braga et alii, 2000).  

A estrutura básica das redes auto-organizáveis é formada por uma camada de entrada 

(fonte) e uma camada de saída (representação) (Braga et alii, 2000). Em geral, a topologia da 

camada de saída consiste de uma grade (ou reticulado) regular bi-dimensional de nodos 

organizados em linhas e colunas e cada um deles recebe conexões de todos os nodos de entrada 

da rede (Figura 12). Cada uma destas conexões possui um peso associado e o conjunto de todos 

os pesos de um nodo é chamado de vetor de pesos deste nodo. A grade pode ser também 

unidimensional e, mais raramente, possuir três ou mais dimensões. 

 

Figura 12 - Rede SOM: nodos organizados em grade 2D. 

Cada nodo da Rede SOM recebe todas as entradas. Quanto maior a semelhança entre o 

vetor de entrada e o vetor de pesos de um nodo, maior será o valor de sua saída. Durante a fase 

de aprendizado, os nodos da rede se especializam para a detecção de um conjunto de padrões de 

entrada com características semelhantes. O SOM forma mapas topológicos dos padrões de 

entrada, onde padrões semelhantes são detectados por nodos próximos no reticulado e as 

localizações espaciais dos nodos refletem as características dos padrões de entrada. Por esse 

motivo, esses mapas são também chamados de Mapas de Características Auto-organizáveis. 

O algoritmo de treinamento do Mapa Auto-organizável funciona da seguinte maneira: 

Cada vez que um novo padrão de treinamento é apresentado à rede, os nodos competem entre si 

para ver quem gera a maior saída. Definido o nodo vencedor tem início o processo de 

atualização dos pesos, em que apenas o nodo vencedor e seus vizinhos dentro de certo raio de 

vizinhança atualizam seus pesos de modo que seja aumentada a semelhança destes nodos ao 

padrão de treinamento apresentado. Durante o treinamento, a taxa de aprendizado e o raio de 
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vizinhança são continuamente decrementados. A descrição do algortimo de treinamento do 

SOM Haykin (1999) é a seguinte: 

1. Inicialize uma grade de nodos com vetores de peso iniciais wi(0) aleatórios. A única 

restrição é que os wi(0) sejam diferentes para i = 1, 2,..., N, onde N é o número de nodos na 

grade. Pode-se também selecionar os vetores de peso a partir do conjunto disponível de 

vetores de entrada de maneira aleatória. 

2. Retire uma amostra ξ  do espaço de entrada de acordo com certa probabilidade P( ξ ). 

3. Determine o nodo sw (vencedor), mais semelhante à amostra, usando a distância Euclidiana 

mínima: 

4. Ni
iw ss ,...,2,1||,|||||| =−<− wξwξ  

5. Adapte os vetores de peso dos nodos da rede usando a fórmula de atualização: 

))(()( , iwwiii ssssss tht wwww −+= ε                                        (3.1) 

Onde ε(t) é a o parâmetro da taxa de aprendizagem e )(, th
wi ss é a função de vizinhança 

centrada em torno do nodo vencedor sw. Ambos, ε(t) e )(, th
wi sis  variam durante a aprendizagem 

da seguinte maneira: 
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εε                                           (3.2) 

Onde t é a medida de tempo discreta determinada pelo número de iterações executadas, 

ε0 é o valor inicial de ε e τ1 é uma constante de tempo. 
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Onde 
2

, wi ssd  é a distância lateral entre si e o nodo vencedor e σ(t) é a largura da função 

de vizinhança no instante t. No caso de uma grade bidimensional a distância lateral é dada por:  

22

, ||||
wiwi ssssd rr −=                                                        (3.4) 

Onde 
isr e 

wsr definem a posição discreta dos nodos si e sw no espaço de saída discreto, 

neste caso é uma grade bidimensional. 

A largura da função de vizinhança no instante t é dada por: 
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 (3.5) 

Onde τ2 é uma constante de tempo. 

6. Volte ao passo 2 até que não sejam observadas modificações significativas no mapa de 

características. 

Apesar da habilidade da rede SOM na formação de mapas topológicos que refletem a 

distribuição dos dados fornecidos, as relações de conectividade entre os nodos da rede 

permanecem as mesmas durante o treinamento, dificultando a formação de Mapas 

Preservadores de Topologia (Topology Preserving Maps). Um Mapa Preservador de Topologia 

de um espaço de entrada ℜℜℜℜn 
em uma estrutura topológica A possui as seguites propriedades: (1) 

Vetores de entrada próximos em ℜℜℜℜn
 são mapeados em nodos vizinhos (ou iguais) em A; (2) 

Nodos vizinhos em A devem mapear vetores de entrada similares (Fritze, 1996). O desempenho 

da rede SOM na formação de Mapas Preservadores de Topologia depende do grau de 

semelhança entre o espaco de entrada e estrutura topológica previamente definida para a rede, 

uma vez que esta estrutura não é alterada durante o treinamento.  

A Figura 13 ilustra os resultados obtidos pela rede SOM no mapeamento de duas 

distribuições de probabilidade (regiões sombreadas). Pode-se observar a presença de nodos onde 

p(ξξξξ)=0 e de conexões entre nodos da rede que correspondem a pontos pertencentes a regiões 

desconexas do espaço de entrada. Tais “defeitos topológicos” são causados por diferenças entre 

a organização topológica da distribuição dos sinais de entrada e a organização topológica 

previamente estabelecida para a rede.  

 

Figura 13 – Retirada de Fritzke (1997), resultados de simulação da rede SOM após a apresentação 

de 40000 sinais de entrada para duas diferentes distribuições de probabilidade. 

A próxima Rede Neural apresentada, chamada de Rede para Representação Topológica, 

é capaz de contornar a limitação da rede SOM no que diz respeito à manutenção de uma 

estrutura topológica inicial, possibilitando a geração de Mapas Preservadores de Topologia.  
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3.1. Aprendizado Hebbiano Competitivo, Gás Neural e Redes para 
Representação Topológica. 

As Redes para Representação Topológica (Topological Representing Networks – TRN) 

foram desenvolvidas por Martinetz e Schulten em 1994 (Martinetz & Schulten, 1994) para a 

geração de Mapas Preservadores de Topologia por uma rede neural de tamanho pré-definido. 

Daqui em diante será usada a tradução no singular do nome desta Rede Neural, portanto ela será 

chamada de Rede para Representação Topológica, ou simplesmente TRN. 

A TRN consiste de uma combinação do algoritmo de aprendizado Gás Neural (Neural 

Gas – NG), para distribuir os nodos da TRN de acordo com a distribuição de probabilidade dos 

dados de entrada, com o Aprendizado Hebbiano Competitivo (Competitive Hebbian Learning – 

CHL), para gerar uma topologia entre estes nodos. A geração desta topologia é denotada por 

“Aprendizado de Topologia” (Fritzke, 1996). O Aprendizado Hebbiano previne a formação dos 

“defeitos topológicos” observados no Mapa Auto-organizável (SOM). Para entender o 

funcionamento da TRN é preciso entender os algoritmos de aprendizado que ela utiliza (NG e 

CHL), que serão apresentados nesta Seção.  

 

Aprendizado Hebbiano Competitivo 

Considere um conjunto de unidades neurais capazes de desenvolver conexões umas com 

a outras, chamadas de conexões sinápticas. O princípio básico que governa a mudança da força 

de uma conexão entre neurônios foi primeiramente formulado por Donald Hebb (1949). De 

acordo com Hebb, um neurônio pré-sináptico i aumenta a força de ligação sináptica com um 

neurônio pós-sináptico j, se ambos estiverem ativos simultaneamente, isto é, se suas atividades 

neurais estiverem correlacionadas. Em sua formulação mais simples a regra de Hebb é descrita 

pela equação: 

∆Cij ∝ yi . yj, onde:  

Cij denota a força da conexão entre os nodos i e j; que é proporcional às atividades pré e 

pós sinápticas. 

Os valores yi e yj denotam as atividades dos nodos i e j. 

A regra de Aprendizado Hebbiano Competitivo introduz o conceito de competição entre 

as ligações sinápticas. Analogamente às redes de aprendizado competitivo em que o vencedor 

leva tudo (winner-take-all networks), de acordo com a CHL, apenas a conexão sináptica com 

maior atividade Cij (com Cij = yi . yj) é modificada. A equação da regra de Hebb é como a seguir: 
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A seguir é apresentada a descrição formal do Aprendizado Hebbiano Competitivo feita 

em Fritze (1996).   

1. Inicialize o conjunto A contendo N nodos si com vetores de pesos aleatórios 

:,...,2,1, Ni
n

si
=ℜ∈w  

},...,,{ 21 nsssA =  

2. Inicialize o conjunto de conexões 
AACC ×⊂,

 com o conjunto vazio (inicie sem 

conexões) 

C = {} 

3. Gere aleatoriamente um sinal de entrada ξ  extraído de P( ξ ). 

4. Determine os nodos s1 e s2 (s1 e s2 ∈ A) tais que  

)(||||||||
1

Asss ∈∀−≤− ξwξw  e 

}){(|||||||| 12
sAss −∈∀−≤− ξwξw s  

5. Se ainda não existir adicione a C uma conexão entre s1 e s2 

6. Repita a partir do passo 3 até que o número máximo de sinais de entrada de apresentados 

seja alcançado. 

 

O Aprendizado Hebbiano Competitivo cria conexões entre nodos aleatoriamente 

posicionados, contudo, apenas entre nodos posicionados na região de ℜℜℜℜn
 onde P( ξ ) é diferente 

de zero, ou nas proximidades desta região. Os demais nodos são chamados de nodos mortos. 

Para que todos os nodos sejam utilizados eles precisam ser posicionados na região de ℜℜℜℜn
 onde 

P(ξ ) é diferente de zero. Isso pode ser feito por um procedimento de quantização de vetores. 

Com esse propósito, Martinetz & Schulten (1991) propuseram o método Gás Neural. 
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Gás Neural 

O algoritmo Gás Neural posiciona os nodos do conjunto A por um processo de 

aprendizado competitivo onde, para cada sinal de entrada apresentado, os nodos mais próximos 

ao sinal têm suas posições atualizadas. A cada apresentação de um sinal de entrada ξ  é feito um 

ordenamento de vizinhança (
110

,...,,
−Nsss www ) dos nodos, com 

0sw  sendo o mais próximo a ξ , 

1s
w o segundo mais próximo e assim por diante. A posição dos nodos sofre uma atualização que 

depende de sua posição no ordenamento. O número de nodos que sofrem atualizações 

significativas decresce com o tempo até que apenas o vencedor (nodo mais próximo à amostra 

apresentada) seja atualizado. O algortimo Gás Neural é formalmente descrito como a seguir 

(Fritzke, 1996). 

1. Inicialize um conjunto A contendo N nodos si com vetores de peso aleatórios 

:,...,2,1, Ni
n

si
=ℜ∈w  

A = {s1, s2, ..., sN} 

Inicialize o parâmetro t = 0 

2. Retire um vetor de entrada ξ  de acordo com a distribuição de probabilidade P( ξ ) 

3. Ordene todos os elementos de A de acordo com sua distância à ξ , isto é, encontre a 

seqüência de índices (i0, i1, ..., iN-1) tal que 
0i

w é o vetor de referência mais próximo de ξ , 

1i
w é o segundo vetor de referência mais próximo de ξ  e 1,...,0, −= Nk

ki
w  é o vetor de 

referência tal que existem k vetores wj com |||||||| ξwξw −<− kj . De acordo com Martinetz 

et alii (1993), o número k associado a wi é denotado por ki( ξ , A). Os vetores de referência 

indicam a posição dos nodos. 

4. Ajuste os vetores de referência de acordo com: 

NiAkh
ii sis ,...1)()),(( =⋅⋅=∆ wξξw ----λε                                    (3.6) 

Com as seguintes dependências: 

)/exp()()/()()/()(
// λεεεελλλλ λ kkhtt máxmáx tt

ifi

tt

ifi −===  

5. Incremente o parâmetro de tempo t:  t = t + 1.  

6. Se t < tmáx repita a partir do segundo passo. 
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Na equação (3.6), ]1,0[∈ε  denota o tamanho do passo de aprendizagem e decai ao 

longo do tempo. O valor hλ é 1 para ki = 0 e decai em direção a zero com o aumento de ki a uma 

taxa λ, determinando atualização maior dos vetores de referência mais próximos da amostra 

apresentada. O valor de λ também é decrescente com o tempo. O decaimento de ε e λ é função 

de seus valores iniciais e finais (εi, εf, λi, λf), do número de passos de adaptação executados até o 

momento e do número máximo de passos de adaptação, previamente definido. O decaimento do 

valor dos parâmetros ao longo do tempo visa atingir a convergência (Fritzke, 1996).  

Depois de apresentados o funcionamento do algoritmo Gás Neural e do Aprendizado 

Hebbiano Competitivo, será apresentada a seguir a Rede para Representação Topológica, que 

usa esses dois algoritmos para formar Mapas Preservadores de Topologia. 

 

Rede Para Representação Topológica 

Para construir mapas preservadores de topologia, pode-se executar o algoritmo Gás 

Neural para distribuir os nodos da Rede Neural de acordo com a distribuição de probabilidade 

da superfície M e, posteriormente, criar as conexões entre os nodos usando a regra de 

Aprendizado Competitivo Hebbiano. Seguindo esta linha, a Rede para Representação 

Topológica faz a distribuição dos nodos da rede e cria as conexões entre eles simultaneamente. 

Além da abordagem acima, a mudança de posição dos nodos da rede podem levar a que 

algumas conexões se tornam “excluíveis” durante a aprendizagem, por conectarem nodos que 

cujas atividades deixaram de estar correlacionadas. Assim, cada aresta tem um contador de 

idade (age) que acionará a remoção de uma aresta quando sua idade ultrapassar um determinado 

limite máximo (T). O algoritmo de aprendizagem da TRN é descrito a seguir. A seqüência de 

passos deste algortimo é apresentada em Martinetz & Schulten (1994). 

 

1. Inicialize a rede A com N nodos e valores aleatórios para seus vetores de peso 
isw , i = 

1,...N. Inicialmente não existem conexões entre os nodos. 

2. Gere um padrão de entrada aleatório ξ  de acordo com P( ξ ), sendo P( ξ ) a distribuição de 

probabilidade dos padrões de entrada. 

3. Ordene os nodos de A em ordem crescente de distância ao padrão ξ . 

4. Adapte os vetores de peso de cada nodo i da rede de acordo com a equação 3.6. 
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5. Se não existir conexão entre o primeiro e o segundo nodo vencedor, crie esta conexão. Se 

existir atribua zero à idade desta conexão. 

6. Incremente de um a idade das demais conexões do nodo vencedor. 

7. Remova as conexões cuja idade exceder um limite máximo (L). 

8. Se um critério de parada, convergência dos nodos da rede ou um número máximo de passos 

de adaptação, não for atingido, retorne ao Passo 2. 

Na TRN, a distribuição dos nodos da rede é feita como no Gás Neural (Passo 4), as 

conexões entre os nodos são criadas pela regra de Aprendizado Hebbiano Competitivo (Passo 5) 

e os Passos 6 e 7 tratam da remoção de arestas que se tornam inválidas durante a aprendizagem. 

A Figura 14 ilustra os resultados obtidos pela rede TRN no mapeamento das mesmas 

distribuições de probabilidade da Figura 13. Pelos resultados obtidos observa-se que o 

mapeamento gerado pela TRN não possui os “defeitos topológicos” apresentados na Figura 13. 

Em ambos os modelos a posição dos vetores de peso são aprendidos durante o treinamento da 

rede, porém enquanto os mapas gerados pelo SOM possuem uma topologia previamente 

definida, o processo de aprendizagem das TRN permite que a topologia da distribuição dos 

dados também seja aprendida. 

 

Figura 14 - Retirada de (Fritzke, 1997): resultados de simulação da rede TRN após a apresentação 

de 40000 sinais de entrada para duas diferentes distribuições de probabilidade. 

Ambas as redes, SOM e TRN, necessitam da definição à priori do número de nodos da 

rede, do número de passos de adaptação e de um mecanismo para decrementar o valor de seus 

parâmetros. O decaimento dos parametros é necessário para que as redes SOM e TRN atinjam a 

convergência, isto é, alcancem um estado em que posição de seus nodos não sofra mais 

alterações significativas. o raio de vizinhança do vencedor e a taxa de aprendizado do vencedor 

e de seus vizinhos são iniciados com um valor alto e decrementados durante o treinamento para 

que quando o mapa se aproxime de uma representação satisfatória do espaço de entrada a 
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mudança na posição dos nodos não seja significativa o suficiente para que a distribuição dos 

nodos se afaste da solução encontrada causando instabilidade no treinamento. 

Nos próximos mapas auto-organizáveis a serem apresentados, a Estrutura de Células 

Crescente (GCS) e o Gás Neural Crescente (GNG), o número de nodos da rede não precisa ser 

definido previamente. Durante o aprendizado destas redes além da adaptação do vetor de pesos 

dos nodos da rede são executadas inserções e remoções de nodos. A inserção de novos nodos 

durante o aprendizado permite que as redes GCS e GNG atinjam a convergência sem precisar de 

mecanismos para decaimento de parâmetros. 

A inserção de um novo nodo com vetor de pesos posicionado entre os vetores de pesos 

de seus vizinhos é equivalente à execução de certo número de passos adaptação em um nodo 

existente e não utilizado. No entanto o tempo necessário para a inserção de um novo nodo é bem 

menor que o tempo necessário para a execução de vários passos de adaptação até que um nodo 

existente seja adequadamente posicionado na rede. Com isso, o treinamento das redes GCS 

GNG é mais rápido que o treinamento das redes SOM e TRN.  

Uma vez que os passos de adaptação não são necessários para mover os nodos da rede 

em longas distâncias as taxas de aprendizado podem ser constantes e pequenas. Outro parâmetro 

que decai durante o treinamento do SOM e TRN é o raio de vizinhança dos nodos que serão 

alterados junto com o vencedor. Nas redes GCS e GNG este parâmetro não existe, pois durante 

todo o treinamento apenas o vencedor e seus vizinhos topológicos, ou seja, os nodos que 

possuem conexão direta com o vencedor são atualizados. 

3.2. Estruturas de Células Crescentes 

As Estruturas de Células Crescentes (Growing Cell Structures – GCS) foram propostas 

por Fritzke em 1994 para resolver alguns dos problemas encontrados nos Mapas Auto-

organizáveis descritos no início deste capítulo, como a escolha prévia da estrutura da rede e a 

definição de um agendamento para decrementar seus parâmetros. Como foi feito com as redes 

anteriormente apresentadas, o nome desta rede também será usado no singular, Estrutura de 

Células Crescente, daqui por diante.  

Ao contrário da  SOM, nem o número de nodos da GCS nem sua topologia precisam ser 

pré-definidos. O treinamento desta rede inclui um processo de crescimento onde novos nodos e 

novas conexões são inseridas. Além disso, nenhum agendamento precisa ser feito para 

decrementar os parâmetros da GCS, pois eles permanecem constantes durante o treinamento, 

nem o número de passos de adaptação precisa ser especificado. O treinamento da GCS é 
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encerrado quando se alcançar algum critério de desempenho ou um número especifico de nodos 

(Fritzke, 1996). 

A GCS compreende nodos s ∈ A, cada um com um vetor de pesos ws associado 

indicando o centro de seu campo receptivo no espaço de entrada ℜℜℜℜn
. O campo receptivo de cada 

nó consiste dos pontos em ℜℜℜℜn
 cujos vetores de peso mais se aproximam de seu centro. 

A topologia do mapa gerado consiste unicamente de blocos de construção básicos que 

são hipertetraedros de dimensão k, escolhida previamente. Um hipertetraedro k-dimensional é 

formado por k+1 vértices e (k+1)k/2 arestas. A Figura 15 mostra exemplos de topologias para 

k=1, hipertetraedro é uma linha, k=2, é um triangulo, e k=3, um tetraedro. 

.  

 

Figura 15 - Exemplos de estruturas k-dimensionais com valores de k respectivamente iguais a 1, 2 e 

3. 

Na Estrutura de Células Crescente, novos nodos podem ser inseridos durante o processo 

de aprendizado. Mais adiante será visto uma variação da GCS padrão na qual ocorre remoção de 

alguns nodos considerados supérfluos por seus vetores de pesos se encontrarem em uma região 

do espaço de entrada com densidade de probabilidade muito pequena. Por esta razão daqui por 

diante adota-se o termo “topologia variável” em lugar de crescente, para se referir a redes que 

não possuem número fixo de nodos. Não obstante, o nome Estrutura de Células Crescente, não 

será alterado porque sua atribuição original referia-se à possibilidade única de inserção de nodos 

na rede.  

A inserção de um novo nó é feita periodicamente após um numero λ de passos de 

adaptação. Cada nodo da rede possui um variável local onde é mantido um contador de erro 

atualizado durante os passos de adaptação. O contador de erro mede a distorção entre a posição 

do nodo e as posições das amostras para as quais aquele nodo é vencedor. O novo nodo é 

inserido sempre próximo ao nodo com maior erro acumulado, de modo a reduzir a distorção 

entre este nodo e as amostras próximas a ele reduzindo assim seu erro. Na GCS a insercão de 

um novo nodo é feita por uma operação chamada de divisão de aresta (edge split), que mantém 

a k-dimensionalidade do mapa topológico. 

O algoritmo de aprendizado da GCS é apresentado a seguir: 
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1. Inicie a rede (A) com um bloco de dimensionalidade k. Os k+1 nodos da rede são 

inicializados com vetores de peso aleatórios em ℜℜℜℜn
. 

2. Retire um vetor de entrada aleatório ( ξ ) de acordo com a distribuição P( ξ ) - distribuição 

de probabilidade dos padrões de entrada. 

3. Determine o nodo vencedor sw, ou seja, o nodo com vetor de pesos mais próximo ao vetor 

ξ : 

)(|||||||| Asiss iw
∈∀−<− wξwξ , onde 

isw  é o vetor de pesos do nó si 

4. Adicione 
wsE∆  à variável local de erro do nodo sw: 

2
|||| ξw −=∆

wiw ssE  

5. Atualize os vetores de pesos de sw e seus vizinhos topológicos aproximando-os de ξ : 

)(
ww sbs wξw −=∆ ε  

wii sisns Nspara ∈∀−=∆ )( wξw ε  

onde εb e εn correspondem às taxas de atualização dos vetores de pesos do vencedor e 

vizinhos, 

wsN denota o conjunto de vizinhos topológicos do nodo sw, nodos conectados a s por 

uma aresta. 

6. Se o número de sinais de entrada apresentados à rede desde a última inserção de um nodo 

for maior que uma constante λ, insira um novo nodo na rede, da seguinte maneira: 

 Determine o nodo sq com maior erro acumulado 

 )( AsEE iss iq
∈∀≥  

 Determine o vizinho topológico mais distante de sq. Este nodo vizinho é denotado por 

sf: 

)(||||||||
qqiqf sissss Ns ∈∀−≥− wwww  

 Insira um novo nodo sr entre sq e sf, e inicialize seu vetor de pesos com: 
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)(5.0
fqr sss www +=  

 Crie as conexões (sq, sr) e (sf, sr) e remova a conexão original (sq, sf). Para reconstruir a 

estrutura da rede de modo que ela ainda seja constituída unicamente por blocos de 

dimensão k, conecte sr aos vizinhos comuns de sq e sf, isto é, com todas as unidades do 

conjunto 
fq ss NN ∩ . 

A Figura 16 ilustra a estrutura da rede, antes e após a inserção do novo nodo sr. 

 Decremente a variável de erro de todos os vizinhos de sr 

)(
|| ri

i

i sis

s

s NsE
N

E ∈∀−=∆
α

 , sendo ||
isN o número de vizinhos do nodo si. 

 Inicialize o erro da nova unidade r, com a média dos valores de erro de seus vizinhos: 

∑=
∈

rsi

i

r

r
Ns

s

s

s E
N

E
1

 

7. Decremente o erro de todas as unidades: 

ii ss EE β−=∆   )( Asi ∈∀  

8. Se um critério de parada (tamanho da rede ou medida de desempenho) não foi satisfeito, 

retorne ao passo 2 

 

 

Figura 16 – Retirada de (Fritzke, 1996). Divisão de Aresta: Estrutura da rede antes (a) e após (b) a 

inserção de um novo nó.  

A Figura 17 apresenta os resultados da simulação da rede GCS para as mesmas 

distribuições de dados com as quais foram feitas simulações do SOM (Figura 13) e da TRN 

(Figura 14). Os resultados evidenciam que os mapas formados pela GCS ainda possuem defeitos 

topológicos como os apresentados pelos mapas formados pela SOM. Isso acontece porque, 
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mesmo não sendo fixada uma topologia exata como acontece com as redes SOM, a topologia 

dos mapas formados com a rede GCS possui a restrição de ser formada unicamente por blocos 

de dimensionalidade k. 

 

Figura 17 - Retirada de (Fritzke, 1997): resultados de simulação da rede GCS após a apresentação 

de 40000 sinais de entrada para duas diferentes distribuições de probabilidade. 

Em algumas situações, especialmente se P( ξ ) consiste de regiões separadas de 

densidade de probabilidade positiva, poder-se-ia melhorar os resultados por remoção de células 

“supérfluas”. Uma célula é dita supérflua se seu vetor de pesos encontra-se em uma região do 

espaço de entrada com densidade de probabilidade abaixo de um limiar. A identificação de 

nodos supérfluos pode ser feita após cada inserção de um novo vértice. Quando se verifica a 

existência de algum nodo supérfluo, este nodo deve ser removido.  

A operação de remoção do nodo, assim como a de inserção deve ser feita de tal modo 

que e a estrutura resultante se mantenha composta exclusivamente por hipertetraedros de 

dimensão k. Para atender à restrição topológica da GCS, é necessário e suficiente remover todos 

os hipertetraedros dos quais o nodo removido é parte, as conexões entre nodos que não possuem 

hipertatraedros comuns e os nodos que restarem sem conexões. Assim, a rede resultante após 

uma remoção é composta apenas por hipertetraedros de dimensão k (Fritzke, 1994). 

3.3. Gás Neural Crescente 

O Gás Neural Crescente (Growing Neural Gas - GNG), proposta por Fritzke (1995), 

também é um mapa auto-organizável de tamanho variável. Enquanto a GCS é formada 

exclusivamente de hipertetraedros de certa dimensão k, na GNG quaisquer arestas são 

permitidas e a topologia pode ter dimensões diferentes em regiões diferentes do espaço de 

entrada. A Gás Neural Crescente, pode ser vista como uma variação da GCS sem suas restrições 

topológicas ou como uma versão crescente da TRN. A GNG aprende a topologia e a 

distribuição de dados de entrada durante seu treinamento. 

Assim como a TRN, a GNG utiliza aprendizado Hebbiano competitivo para aprender a 

topologia dos dados de entrada. A GNG também se caracteriza por ter todos os parâmetros 
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constantes, não sendo necessário nenhum mecanismo para decaimento do valor de parâmetros 

nem a definição prévia do número total de passos de adaptação, como acontece na TRN. O 

crescimento da GNG acontece de maneira fractal, assim todos os estágios intermediários 

constituem uma descrição da distribuição dos dados de entrada com resolução dependente do 

tamanho atual da rede, o mesmo não acontece com os estágios intermediários da TRN, que não 

conseguem descrever a estrutura topológica dos dados de entrada. As Figura 18 e Figura 19 

apresentam os estágios intermediários de simulações da TRN e da GNG para uma mesma 

distribuição circular de dados. 

  

 

 

Figura 18 – Figura retirada de (Fritzke, 

1996). Estágios da simulação do modelo 

TRN para uma distribuição de dados 

circular. 

 

Figura 19 - Figura retirada de (Fritzke, 1996). 

Estágios da simulação do modelo GNG para uma 

distribuição de dados circular. 

A seguir é apresentado o algoritmo de aprendizado da GNG, conforme Fritze (1996) 

apresenta: 

1. Inicialize a rede com um conjunto A de unidades neurais contendo duas unidades sa e sb com 

vetores de peso 
asw e 

n
sb

ℜ∈w  aleatórios. 

2. A = {sa, sb}. 

Inicialize o conjunto de conexões (C) com uma conexão entre sa e sb cuja idade vale 

zero: 

0)},{( ),( ==
ba ssba agessC  

3. Gere aleatoriamente um sinal de entrada ξ  de acordo com P( ξ ) 

4. Determine os nodos s1 e s2 (s1, s2 ∈ A), tais que: 

Asiss i
∈∀−≤− ||||||||

1
ξwξw   e 

}{|||||||| 12
sAsiss i

−∈∀−≤− ξwξw  
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5. Se não existir conexão entre s1 e s2, adicione esta conexão a C: 

)},{( 21 ssCC ∪=  

6. Em qualquer caso: atribua zero à idade da conexão entre s1 e s2: 

0),( 21
=ssage  

7. Adicione 
1s

E∆  ao erro do vencedor: 

` 
2

||||
11
ξw −=∆ ssE  

8. Mova s1 e seus vizinhos topológicos (nodos conectados a s1 por uma aresta) na direção de ξ  

a taxas respectivamente iguais a εb e εn, respectivamente, da distância total: 

,)(

)(

1

1 1

sisns

sbs

Ns
ii

∈∀−=∆

−=∆

wξw

wξw

ε

ε
 

onde 
1s

N é o conjunto de vizinhos topológicos diretos de s1 

9. Incremente de um a idade de todas as arestas incidentes em s1: 

)(1),(),(
111 siii Nsssagessage ∈∀+=  

10. Remova as arestas com idade superior a um limite máximo (agemáx). Se a remoção resultar 

em unidades sem arestas, remova-as também. 

11. Se o número de sinais de entrada apresentados à rede desde a ultima inserção de um nodo 

for maior que uma constante λ, insira um novo nodo na rede, da seguinte maneira: 

 Determine o nodo sq com maior erro acumulado e o nodo sf, vizinho topológico de sq, 

com maior erro acumulado. 

 Insira um novo nodo sr e interpole seu vetor de pesos entre os vetores de sq e de sf:  

A = A U {sr} )(5.0
fq ssrs www +=  

 Adicione a C duas novas conexões: uma entre sr e sq, outra entre sr e sf, e remova a 

conexão original entre sq e sf. 

)},{()},(),,{( fqfrqr ssCCssssCC −=∪=  
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 Decremente as variáveis de erro de sq e sf: 

ffqq ssss EEEE αα −=∆−=∆  

 Atribua ao erro da nova unidade, a média do erro de sq e sf: 

)(5.0
fqr sss EeE +=  

12. Decremente o erro de todas as unidades: 

)( AsEE ss ∈∀−=∆ β  

13. Se um critério de parada, número de nodos ou medida de desempenho, não for atingido, 

volte ao Passo 2. 

 

A Figura 20 apresenta os mapas preservadores de topologia formados pela GNG para 

duas diferentes distribuições de dados. Nesta figura não são observados os defeitos topológicos 

dos mapas gerados pela rede GCS (ver Figura 17). Isso acontece porque na GNG não existem 

restrições topológicas na formação do mapa como acontece na GCS. Conexões entre qualquer 

par de nodos são permitidas. Essas conexões são criadas pelo Aprendizado Hebbiano 

Competitivo e quando se tornam inadequadas durante o treinamento são retiradas. 

 

Figura 20 - Retirada de (Fritzke, 1997), resultados de simulação da rede TRN após a apresentação 

de 40000 sinais de entrada para duas diferentes distribuições de probabilidade. 

Com base nas Redes Auto Organizáveis apresentadas até aqui, têm sido propostas 

variantes para reconstrução de superfícies representadas com malhas de triângulos. Algumas 

destas variantes são apresentadas na Seção 3.4. 
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3.4. Reconstrução de Superfícies Empregando Mapas Auto-
organizáveis 

Apesar das muitas abordagens propostas para o problema de geração de malhas de 

polígonos a partir de uma nuvem de pontos, como visto no Capítulo 2, ainda existem várias 

pesquisas nessa área, o que mostra que existem problemas que ainda não foram resolvidos 

adequadamente. Dentre estes problemas, destacam-se: A grande quantidade de pontos a serem 

processados para a geração de uma malha de polígonos, a presença de ruídos nos dados 

resultantes da forma como são adquiridos, a obtenção da conectividade entre os pontos, 

especialmente quando a reconstrução é feita a partir de pontos não organizados. 

Tendo em vista que os algoritmos de aprendizado são apropriados para a solução de 

problemas que requerem algoritmos robustos para processar dados em grande quantidade e 

ruidosos (Ivrissimtzis, 2004), eles devem mostrar bom desempenho no processamento de 

nuvens de pontos de objetos em problemas de reconstrução de superfícies. O SOM de Kohonen 

é, em particular, apropriado para posicionar adequadamente os vértices de uma malha de 

triângulos de modo que a forma da malha resultante aproxima o conjunto de pontos de entrada, 

que representa a forma da superfície reconstruída.  

Neste tipo de abordagem a camada de entrada da rede SOM possui três nodos, e o valor 

de cada entrada corresponde às coordenadas espaciais dos pontos de uma superfície. Os nodos 

da camada de saída correspondem aos vértices de uma malha de polígonos, e as conexões entre 

estes nodos às arestas da malha. Além das conexões com outros nodos da mesma camada, cada 

um dos nodos de saída possui três conexões com os nodos de entrada. Os pesos destas últimas 

conexões são considerados como sendo as coordenadas dos vértices da malha. A mudança do 

vetor de pesos dos nodos da rede durante o aprendizado faz com que os vértices da malha se 

movimentem em direção aos pontos do conjunto de entrada, que são os pontos da superfície.  

Em resumo, os vértices da malha correspondem aos nodos da camada de saída da rede. 

E as arestas às conexões entre estes nodos. O vetor de pesos de um nodo determina a posição de 

um vértice na malha. Deste modo, a configuração de uma malha é a mesma da rede neural 

correspondente, por isso, os termos nodos e vértices, assim como conexões e arestas, serão 

usados sem distinção. A Figura 21 ilustra a utilização de uma rede SOM como descrito 

anteriormente. 
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Figura 21 – Utilização da SOM para aprendizado da forma de um objeto. 

Diferentes abordagens baseadas em Redes Neurais têm sido propostas para reconstrução de 

superfícies. Yu (1999) e Júnior et alii (2004) apresentam abordagens semelhantes para o 

problema de reconstrução de superfícies que usam SOM para posicionar os vértices de uma 

malha de triângulos. Dada uma malha inicial o algoritmo de Aprendizado de Kohonen é usado 

para mover as coordenadas dos vértices na direção dos dados amostrados da superfície a ser 

reconstruída. A topologia da malha inicial não é alterada pelo movimento dos vértices. Apesar 

da sua capacidade de auto-organização, a SOM apresenta dificuldades para reconstruir regiões 

côncavas, de modo que, depois de terminado o treinamento, alguns vertices ou triângulos podem 

ser insstáveis, ficando suspensos (“dangling”) entre regiões separadas do espaço de entrada.  

Para eliminar estes problemas são realizadas operações sobre a malha resultante após a 

execução do algortimo de treinamento do SOM. Em Yu (1999) os vértices instáveis são 

movidos para junto de um de seus vizinhos considerados estáveis, e em Júnior et alii (2006) os 

vertices instáveis são removidos pelo procedimento de remoção de vértice proposto em 

Schroeder et alii (1992). Após a retirada dos vertices instáveis da malha, são executadas 

operações de troca de arestas (edge swap) (Hoppe, 1994) na malha resultante para que sejam 

eliminadas faces algongadas que conectam regiões separadas e preenchem estruturas côncavas.  

O processo de reconstrução termina após as operações de trocas de arestas e é seguido 

de uma etapa de refinamento para que seja obtida uma malha com mais detalhes. A malha 

refinada pode ser usada como uma nova rede neural e treinada pelo mesmo algoritmo descrito 

acima. A vantagem da abordagem apresentada em Júnior et alii (2004) é um método de 

refinamento em que o usuário tem melhor controle sobre o nível de detalhes desejado. 

O algoritmo de aprendizado do SOM também é usado por Hoffman (2005) para ajustar 

os nodos de uma malha inicial com topologia pré-definida gerando uma malha de controle para 

uma superfície B-spline. Esta é uma aproximação pouco precisa da nuvem de pontos, mas pode 
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ser usada em um processamento posterior como uma superfície base para a reconstrução de uma 

superfície mais detalhada. 

Em Liou & Kuo (2005) é proposta uma rede neural chamada Mapa Auto-organizável 

Esférico Conforme (Conformal Spherical Self Organizing Map – CSSM) para a criação de 

malhas poligonais de superfícies de objetos homeomorfos a uma esfera usando uma versão 

modificada da rede SOM, chamada (Conformal Self Organizing Map – CSM) (Liou & Tai, 

1999). Tal versão fornece um mapeamento contínuo e conforme
10

 de uma superfície em outra. 

Na CSSM os nodos da rede neural estão distribuídos em uma superfície esférica. Ao final do 

aprendizado é obtido um mapeamento conforme de uma esfera para a superfície de um objeto. 

Os resultados obtidos por esta rede são satisfatórios, mas se limitam a objetos topologicamente 

equivalentes a uma esfera. 

O problema de reconstrução é abordado usando três diferentes redes neurais em (Cretu 

& Petriu, 2006). A partir de uma nuvem de pontos do objeto modelado, é obtida uma 

representação volumétrica do objeto usando uma Rede Neural Multi Camada de Alimentação 

Direta (Multi Layer Feedforward Neural Network - MLFFNN), ou uma representação da 

superfície do objeto usando o SOM ou o NG (Gás Neural). Cabe lembrar que o NG não 

apresenta a propriedade de preservação de topologia presente no SOM.  

Entre os resultados obtidos por Cretu & Petriu (2006), esta dissertação considerará 

apenas os resultados obtidos pelos mapas auto-organizáveis. O SOM apresentou menor 

capacidade de representar adequadamente a forma de um objeto que o NG. Sua propriedade de 

preservação topológica o impede de aprender corretamente o contorno do objeto quando ele 

forma regiões côncavas. Como visto anteriormente essa restrição foi também observada por Yu 

(1999) e Júnior et alii (2004). O NG, por sua vez, é capaz de aprender a geometria do objeto, ou 

seja, a posição dos vértices, corretamente, mas as conexões entre os nodos não são definidas, e 

conseqüentemente também não o são as faces de uma representação por malha de polígonos.  

As abordagens para reconstrução de superfícies usando Mapas Auto-organizáveis 

(SOM) apresentadas até aqui não tratam o problema de obtenção da conectividade entre os 

vértices, citado no início desta Seção. Em uma das abordagens apresentadas em (Cretu & Petriu, 

2006), o Gás Neural é usado com sucesso para posicionar adequadamente os vértices que 

representam a forma de um objeto, mas não estabelece nenhuma conectividade entre eles. As 

demais abordagens usam o SOM para a geração de malhas de polígonos.  

                                                      

10
 Um mapeamento conforme é uma função que preserva ângulos. 
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Por ter sua topologia previamente definida, a malha resultante após o treinamento do 

SOM apresenta vértices em regiões vazias do espaço de entrada e triângulos conectando regiões 

separadas deste espaço. A presença destes elementos indesejáveis impede que o SOM reproduza 

adequadamente regiões côncavas de uma superfície. Yu (1999) e Júnior et alii (2004) 

propuseram que estes elementos sejam removidos em um procedimento posterior ao 

treinamento. Uma outra limitação comum ao NG e ao SOM é a necessidade do estabelecimento 

prévio do número de vértices impedindo a obtenção de malhas em diferentes níveis de 

detalhamento. Yu (1999) e Júnior et alii (2004) propuseram pós-processamento para 

refinamento das malhas obtidas. 

Como visto anteriormente outras redes auto-organizáveis foram propostas para 

contornar o problema da topologia e número de nodos fixos do SOM. Essas redes também têm 

sido utilizadas em abordagens de reconstrução de superfícies. Ivrissimitziz et alii (2003) propôs 

uma rede auto-organizável que se baseia na GCS para reconstrução de superfície. Esta rede, 

chamada Malha Neural, não apresenta topologia nem número de nodos fixos, mas a topologia 

da superfície reconstruída está sujeita às restrições impostas pela GCS. A capacidade de 

aprender topologia da TRN foi aproveitada na rede proposta por Barhak (2002), Gás Neural 

Estendido, para reconstrução de superfícies. Como na TRN, o número de nodos desta rede é 

fixo. Tanto a Malha Neural quanto o Gás Neural Estendido possuem relações estreitas com a 

rede neural que será proposta neste trabalho e por isso são apresentadas mais detalhadamente.  

3.5. Malha Neural 

O método proposto em (Ivrissimtzis et alii, 2003) baseia-se na Estrutura de Células 

Crescente e é chamado Malha Neural (Neural Mesh).  As principais diferenças entre a Malha 

Neural e a GCS estão na maneira de adaptar a posição dos vizinhos do nodo vencedor, inserir e 

remover nodos da rede. Maiores detalhes a respeito da Malha Neural podem ser encontrados em 

(Ivrissimtzis et alii, 2003), (Jeong et alii, 2003) (Ivrissimtzis et alii, 2004) e (Saleem, 2004).  

Na GCS o ajuste da posição dos nodos vizinhos ao vencedor é feito por uma 

combinação linear da posição da amostra e do nodo que está sendo ajustado na qual o nodo 

vencedor é movido em direção à amostra a uma taxa maior que a de seus vizinhos. Na Malha 

Neural, a posição de cada vizinho do vencedor é atualizada por uma fração da componente 

tangencial de seu Laplaciano visando melhorar a distribuição de vértices da malha e evitar 

soluções de mínimo local (Ivrissimtzis et alii, 2003).  

Para a inserção de novos nodos a GCS emprega divisão de aresta (edge split) enquanto 

a Malha Neural usa divisão de vértice (vertex split). Na divisão de aresta o nodo pré-existente 

(nodo sq na Figura 22(a)) mantém o mesmo número de vizinhos enquanto que o novo nodo 
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criado possui quatro vizinhos (Figura 23). Na divisão de vértice, a quantidade de vizinhos do 

nodo pré-existente e do novo nodo é distribuída de maneira uniforme (Figura 22(c)).  

Em ambas as operações a inserção de um novo nodo acontece sempre próximo ao nodo 

que teve maior atividade durante os últimos λ passos de adaptação. Cada nodo possui um 

contador de sinal local incrementado sempre que o nodo vence a competição. Após um número 

λ de passos de adaptação, determina-se o nodo sq da rede com maior valor no contador de sinal, 

e o nodo sf  para onde sai a maior aresta de sq, ou seja, o vizinho mais distante de sq. O novo 

nodo sr é inserido do meio da aresta e entre sq e sf. Na Figura 22(a) são mostrados os nodos sq e 

sf e a aresta e. A operação de divisão de aresta foi descrita na Seção 3.3 e a de divisão de vértice 

é descrita a seguir. 

s1

sq

sf

s2

e

e2

e1

sr

(a) (b) (c)

 

Figura 22 - Divisão de vértice. (a) Malha antes da inserção de nodo, (b) criação de duas novas 

arestas contendo sr (c) Malha após a inserção. 

 

Figura 23 - Divisão de aresta. Malhas mostrada na Figura 22(a) após a divisão de aresta. 

Iniciando pela aresta e são percorridas todas as arestas de sq, de modo a serem 

encontradas duas outras arestas e1 e e2 que dividem ao meio o conjunto de faces de sq, metade 

das faces fica de um lado do par de arestas e1 e e2, e a outra metade fica do lado oposto (Figura 

22(a)). São criadas arestas entre os nodos (sr, s1) e (sr, s2), sendo s1 e s2 os vértices que, junto 

com sq, formam respectivamente as arestas e1 e e2, ver na Figura 22(b). As arestas e faces do 

nodo sq são divididas entre ele e o novo nodo sr, caracterizando a divisão de vértice. As que 

estiverem do mesmo lado que e deixam de estar conectadas a sq e passam a estar conectadas a sr. 

As que estiverem no lado oposto não sofrem alterações. As arestas e1 e e2 permanecem na malha 

(Figura 22(b)). Por fim são criadas a aresta (sr, sq), e as faces (sr, sq, s1) e (sr, sq, s2), como mostra 

a Figura 22(c). 
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A remoção de nodos é executada a cada µ×n  iterações, onde n é o atual número de 

nodos na rede e µ é um parâmetro constante, tipicamente µ = 10. O objetivo da remoção é 

reduzir o número de nodos em regiões de baixa densidade. Todos os nodos que não foram 

ativados desde a última operação de remoção de nodos são removidos. O parâmetro µ funciona 

como um limiar. Em cada µ×n iterações cada um dos n nodos tem em média µ chances de ser 

vencedor. Os nodos que não tiraram proveito de nenhuma destas chances são removidos. 

Para remover nodos a GCS emprega eliminação de vértice, enquanto a Malha Neural 

utiliza a contração de aresta. Durante a eliminação de vértice, Seção 3.4, são eliminados: todos 

os hipertetraedros dos quais o vértice a ser removido é parte (na malha de triângulos são 

removidas as faces do vértice), as conexões entre vértices que não possuem hipertatraedros 

comuns e os nodos que restarem sem conexões. Esta operação leva à formação de bordas 

indesejadas na malha, como observado na Figura 24(d). Considera-se que esta figura representa 

apenas uma parte da malha e que as arestas da borda estao conectadas a outras faces.  

 

sa
sb

sc

sd

sn

sn

(a) (b)

(c) (d)

e

 

Figura 24 – Operações de contração de aresta e eliminação de vértice para remoção de nodos de 

uma malha: (a) situação inicial da malha, (b) sa é removido por uma operação de meio contração de 

aresta (c) sa é removido por uma operação de contração completa de aresta (d) sa é removido por 

uma operação de eliminação de vértice. 

A operação de contração de aresta, por sua vez, mantém a malha resultante após a 

remoção do vértice topologicamente equivalente à malha original (Figura 24(b) e Figura 24(c)). 

Esta operação consiste na unificação de dois vértices (sa e sb) conectados por uma aresta e em 

um único vértice sn, e conseqüente remoção da aresta e. O vértice inativo a ser removido é 

denotado por sa, o segundo vértice (sb) da aresta e que sofrerá a contração é escolhida do modo a 

resultar no menor erro de regularidade E, medido por: 
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 (3.7) 

sendo a o número de vizinhos do nodo sa, b o número de vizinhos do nodo sb, c e d o 

número de vizinhos de cada um dos nodos que formam faces com sa, sb, conforme ilustrado na 

Figura 24(a).       

Mais adiante será apresentada uma modificação da Malha Neural que permite a 

formação de bordas. Neste caso, o erro de regularidade de uma aresta de borda considerada para 

a contração é medido por: 

22 )7()7(
2

1
−+−+= cbaE                                                 

 (3.8) 

A operação de contração de aresta pode ser executada de duas maneiras. Em uma delas, 

denominada meio contração de aresta, o novo vértice é posicionado no mesmo local que um 

dos vértices que formavam a aresta que sofre a contração, como mostrado na Figura 24(b) No 

caso o vértice sb, pois se deseja que o vértice sa seja removido. Na segunda opção, denominada 

contração completa de aresta, o novo vértice é posicionado no meio da aresta que sofre a 

contração (Figura 24(c)). Na Malha Neural a operação executada é a de meio contração de 

aresta por modificar uma menor quantidade de faces (Saleem, 2004). Na Figura 24(d) é 

mostrada a malha após a remoção do vértice as pela operação de eliminação de vértice. 

A seguir é apresentado o algoritmo de aprendizado da Malha Neural. 

1. Inicialize a rede com uma malha inicial (A), geralmente um tetraedro. Os nodos da rede são 

inicializados com vetores de peso aleatórios em ℜℜℜℜn
. 

2. Gere aleatoriamente um sinal de entrada ξ  de acordo com distribuição de probabilidade 

p( ξ ) dos padrões de entrada. 

3. Determine o nodo vencedor sw, o nodo com vetor de peso mais próximo ao vetor ξ . 

4. Atualize o vetor de peso de sw 

ξww wsws ww
αα +−= )1(  

5. Atualize o vetor de peso de cada vizinho topológico (si) de sw: 

 Calcule o Laplaciano de si:  
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onde si são os vizinhos de sw e N(sw) é o número de vizinhos de sw. 

 Determine a componente tangencial de L:  

nnLLL ))(()()( ⋅−= iiit sss ,   

onde n é normal aproximada de 
isw  

 Atualize o vetor de peso de si 

)( itnss s
ii

Lww α+=  

6. Incremente de 1 o contador de sinal do nodo s, e multiplique todos os outros contadores de 

sinal por uma constante α < 1, com o objetivo de gradativamente apagar atividades antigas. 

1+=
ww ss ττ  

Asiss ii
∈∀= αττ  

7. Após num numero λ de iterações dos Passos 2 a 6, insira um novo vértice na malha por uma 

operação de colapse de aresta. 

8. Após um numero µ.n de iterações dos Passos 2 a 6, determine os nodos que estiveram 

pouco ativos. Os nodos poucos ativos são os que venceram a competição um número de 

menor de vezes que um limite µ durante as ultimas µ.n iterações. Onde n é o numero atual 

de nodos e µ é uma constante. A escolha do nodo vb que forma com o nodo inativo a ser 

removido (va) a aresta sobre a qual a contração de aresta deverá ser executada é feita de 

modo a resultar no menor erro de regularidade, medido pela equação (3.7), se a aresta 

considerada para contração for uma aresta regular, e pela equação (3.8) se for uma aresta de 

borda. 

9. Se um critério de parada ainda não foi alcançado, volte ao Passo 2. 

 

A Malha Neural não é capaz de aprender a topologia da forma alvo que está sendo 

modelada, isto significa que a malha gerada permanece homeomorfa, ou topologicamente 

equivalente, à malha inicial. Para isso, são propostas em Ivrissimtzis et alii (2004) operações de 

remoção de faces para criação de bordas da malha e de mesclagem dessas bordas.  
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As faces triangulares da malha criada durante o aprendizado de uma Malha Neural têm 

área inversamente proporcional à densidade da parte do espaço de probabilidade que elas 

representam, ou seja, triângulos muito grandes representam partes do espaço de entrada com 

densidade de probabilidade muito baixa. Quando essa densidade cai abaixo de um limiar, ela é 

considerada insignificante e as faces triangulares correspondentes são removidas. A remoção de 

faces resulta na criação de bordas na malha. Quando duas bordas estão relativamente próximas 

uma da outra, elas serão unidas, não existindo mais essa borda na malha. O critério para 

considerar duas bordas suficientemente próximas, é a distância de Hausdorff entre seus 

conjuntos de vértices. Se essa distância for menor que um limiar, as bordas deverão ser unidas.  

Os resultados obtidos pelas Malhas Neurais (Ivrissimtzis et alii, 2003), (Ivrissimtzis et 

alii, 2004), (Saleem, 2004), mostram que as redes neurais apresentam bom desempenho no 

problema de modelagem de formas. No entanto, como dito em Ivrissimtzis et alii, (2004) a 

Malha Neural, sem os operadores de mudança de topologia (Remoção de Triângulos e Junção 

de Bordas), não é capaz de aprender a topologia da forma alvo. Logo, a malha de triângulos 

formada poderá apresentar os mesmos defeitos topológicos que os modelos gerados com a GCS 

(Seção 3.3).  

A TRN é uma combinação do NG e do CHL que é capaz de aprender a topologia da 

superfície formada pelos dados de entrada durante seu treinamento. Nesse sentido, em Barhak 

(2002) é proposto o Gás Neural Estendido, para reconstrução de modelos 3D, que combina o 

NG e uma versão modificada do CHL para criação de malhas de triângulos.  

3.6. Gás Neural Estendido 

No trabalho apresentado em Barhak (2003) é proposta uma abordagem para reconstruir 

uma malha de triângulos aproximando a geometria e gerando a topologia da superfície de um 

objeto a partir de sua nuvem de pontos não organizados. A geração da topologia é uma das 

principais dificuldades enfrentadas pelos métodos que se propõem a reconstruir superfícies a 

partir de uma nuvem de pontos sem nenhuma informação de conectividade entre eles. O Gás 

Neural Estendido (Extended Neural Gás - ENG) busca superar tal dificuldade. 

O ENG aproxima a geometria e sintetiza a topologia dos dados de entrada combinando 

o NG, usado para posicionar adequadamente os nodos da rede, com o CHL, empregado para 

criar corretamente as conexões da rede. O NG usa a distância entre os pontos do espaço de 

amostras e os nodos da rede para ajustar as posições dos últimos. As conexões entre os nodos 

são estabelecidas durante o treinamento da rede pelo CHL.  
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A TRN combina NG e CHL para aproximar a geometria e sintetizar a topologia de um 

conjunto de dados. No entanto, o mapa resultante, não define uma malha de polígonos, uma vez 

que é composto apenas por vértices e arestas, enquanto que as faces não estão bem definidas. 

Para definir as faces, Barhak (2003) propõe uma extensão do CHL. 

Como visto na Seção 3.2, a regra de CHL diz que, se dois neurônios são ativados juntos, 

então uma conexão sináptica entre eles será fortalecida ou estabelecida. Esta regra pode ser 

colocada da seguinte maneira: Dada uma amostra, determina-se o primeiro e segundo nodo 

vencedores. Se estes nodos não estiverem conectados por uma aresta, então conecte-os. A 

extensão desta regra para a definição de faces em malhas de polígonos pode ser: Quando uma 

amostra é apresentada à rede, verifique quais são o primeiro, o segundo e o terceiro nodo 

vencedor. Se não existir aresta entre primeiro e o segundo vencedor, crie-a. Se existirem arestas 

conectando os três vencedores, crie uma face composta por estes nodos.  

Assim como acontece com as TRN, durante o aprendizado algumas arestas do ENG 

podem ficar inadequadas pela mudança de posição dos vértices da malha, por isto, um 

mecanismo baseado na idade das arestas é utilizado para identificar arestas inadequadas. 

Sempre que uma aresta inadequada for identificada, ela deverá ser removida da malha. O 

processo de remoção de arestas é semelhante ao que acontece nas TRN, sendo que as faces 

incidentes na aresta inadequada também são removidas da malha. 

Durante o aprendizado do ENG são calculadas aproximações das normais das faces da 

malha, que podem ser usadas para seu processamento posterior. O algoritmo de aprendizado do 

ENG, sem o cálculo e emprego das aproximações, como ocorre nesta dissertação, é colocado a 

seguir. 

1. Inicialize a malha A com N nodos (vértices) e valores aleatórios para seus vetores de peso 

isw , i = 1,...,N. Inicialmente não existem conexões entre os nodos. 

2. Gere um padrão de entrada aleatório ξ  de acordo com P( ξ ), sendo P( ξ ) a distribuição de 

probabilidade dos padrões de entrada. 

3. Ordene os nodos de A em ordem crescente de distancia ao padrão ξ . 

4. Adapte os vetores de referencia de cada nodo i da rede de acordo com a equação:  

NiAkh
ii sis ,...1)()),(( =⋅⋅=∆ wξξw ----λε , onde    

λ
λ

/),())(( Ak
i

ie,Akh ξξ −=  
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5. Se não existir conexão entre o primeiro e o segundo nodo vencedor, crie esta conexão. Se 

existir atribua zero à idade desta conexão. 

6. Se existir uma face com o primeiro (v1), o segundo (v2) e o terceiro (v3) vencedor, crie uma 

nova faces com esses vértices. 

7. Incremente de um a idade das demais conexões do nodo vencedor 

8. Remova as conexões cuja idade exceder um limite máximo (L) juntamente com as faces 

incidentes nessas arestas. 

9. Se um critério de parada, como a convergência dos nodos da rede, ou um número máximo 

de passos de adaptação não for atingido, retorne ao passo 2. 

 

Os resultados obtidos pela Malha Neural e pelo ENG comprovam que, como esperado, 

que as redes neurais auto-organizáveis apresentam bom desempenho no processamento de uma 

grande quantidade de dados, que é a nuvem de pontos de um objeto, para a construção de 

modelos 3D de objetos reais representados com malhas de polígonos. Foi visto que a Malha 

Neural é baseada em GCS e por isto impõe restrições topológicas às malha geradas. Já o ENG 

se baseia na combinação NG com o CHL, podendo aprender a topologia dos dados de entrada.  

Para que sejam reconstruídas malhas de triângulos com diferentes níveis de detalhes que 

representem adequadamente a forma de um objeto é desejável uma rede neural cujo algoritmo 

de treinamento apresente seguintes características: (1) ser capaz de aproximar a geometria e 

sintetizar a topologia dos pontos de uma superfície; (2) ser capaz de fornecer representações em 

diferentes níveis de detalhes, os quais dependem do número de nodos atual da rede. O ENG 

apresenta a primeira característica, no entanto a representação gerada ao final do treinamento 

possui uma resolução dependente do número de nodos da rede que precisa ser especificado 

previamente. Para obter representações em diferentes níveis de detalhes, a malha gerada poderia 

ser posteriormente processada por métodos de refinamento ou simplificação de malhas. 

A Malha Neural, por sua vez, é uma rede de topologia variável. Durante seu 

treinamento são fornecidas representações com diferentes níveis de detalhes dependendo do 

número de nodos que a rede possui em um determinado momento. O treinamento pode ser 

interrompido assim que seja alcançado o nível de detalhes desejado pelo usuário. Por outro lado, 

o algoritmo de aprendizado da Malha Neural não é capaz de sintetizar a topologia dos pontos 

que lhe são fornecidos. Para resolver este problema se faz necessária a adição de uma etapa na 

qual se executam operações de mudanças na topologia descritas em (Ivrissimtzis et alii, 2004). 
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A rede neural a ser proposta no próximo capítulo para reconstrução de malhas a partir 

de nuvem de pontos, denominada Malha Auto-organizável de Topologia Variável, apresenta as 

duas características citadas anteriormente, sendo capaz de sintetizar a topologia dos pontos que 

lhe são fornecidos e gerar representações em diferentes níveis de detalhes durante o seu 

treinamento. 
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Capítulo 4 

Reconstrução de Superfícies com Malha 

Auto-organizável de Topologia Variável 

 

 

O sistema proposto neste trabalho, tem por objeto reconstruir modelos de superfícies de 

objetos reais. Como visto no Capitulo 2, este é um problema de modelagem geométrica e sua 

resolução segue a seqüência de passos do pipeline da Figura 1: Aquisição da forma do objeto, 

geração do modelo, e simplificação da malha. Algumas das alternativas atualmente disponíveis 

para o primeiro e segundo passos foram discutidas no Capitulo 2. Em particular na Seção 2.6 

foram apresentadas e justificadas as escolhas usadas no sistema proposto. O último passo, 

simplificação de malhas, não foi discutido porque o método de reconstrução usado gera malhas 

simplificadas em qualquer nível de detalhes desejado. Neste capitulo, são apresentados detalhes 

específicos das soluções adotadas pelo sistema proposto.  

A entrada do pipeline de modelagem geométrica apresentado no Capitulo 2 consiste do 

objeto real cuja superfície será reconstruída. Seguindo a seqüência deste pipeline o primeiro 

passo a ser executado consiste na aquisição da forma do objeto, que é representada com um 

conjunto de coordenadas de pontos pertencentes à superfície do objeto, chamado nuvem de 

pontos. Na Seção 2.1 foram apresentados os possíveis métodos pelos quais é possível adquirir a 

forma do objeto, dentre os quais estão equipamentos de tomografia computadorizada e 
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ressonância magnética, empregados para gerar imagens de secções transversais paralelas do 

volume examinado a partir das quais os pontos da superfície do objeto podem ser adquiridos.  

Neste caso, a etapa de aquisição de forma consiste de duas sub-etapas: Na primeira 

delas são obtidas as imagens das secções transversais do objeto, na segunda as imagens são 

processadas para que a partir delas os pontos da superfície do objeto sejam obtidos. O sistema 

proposto faz uso de imagens de seções transversais de objetos disponibilizadas gratuitamente no 

repositório Volvis
11

, assim a etapa de aquisição de imagens não é realizada neste sistema. Ao 

invés disso, as imagens de secções transversais de objetos reais lhe são fornecidas como entrada.  

Outras formas de aquisição da forma de objetos reais podem ser posteriormente 

consideradas para o sistema proposto para reconstrução de superfícies, a única exigência é que 

seja fornecida uma nuvem de pontos da superfície a ser reconstruída ao método proposto para a 

reconstrução. 

Além de imagens de objetos reais, o sistema de reconstrução proposto recebe também 

como entrada objetos sintéticos, que são modelos de objetos reais representados com malhas de 

triângulos muito densas. A aquisição da forma, ou nuvem de pontos, destes objetos é feita 

através da coleta das coordenadas de seus vértices, dispensando qualquer informação de 

conectividade entre eles. Os objetos sintéticos são reconstruídos com o objetivo de se ter um 

modelo alvo com o qual o modelo reconstruído possa ser comparado, proporcionando uma 

maneira de avaliar a qualidade da reconstrução obtida. 

O segundo passo do pipeline de modelagem geométrica consiste na geração do modelo, 

ou reconstrução da superfície. Nesta etapa o sistema de reconstrução usa as Malhas Auto-

organizáveis Crescentes, um novo modelo de rede neural que tem por objeto a reconstrução de 

superfícies de objetos a partir de sua nuvem de pontos não organizados. O novo método de 

reconstrução é a contribuição principal desta dissertação e tem tal nome pois consiste de um 

mapa auto-organizável cuja topologia varia durante o treinamento, que se baseia nas redes 

neurais auto-organizáveis de topologia variável já existentes, Gas Neural Crescente (GNG) e 

Estruturas de Células Crescentes (GCS), para criar representações por malhas de triângulos da 

superfície de objetos a partir de suas nuvens de pontos não organizados.  

Duas características do método de reconstrução neural proposto devem ser destacadas 

por serem relevantes para o problema de reconstrução. A primeira delas é que o mapa é auto-

                                                      

11
 Volvis: http://www.volvis.org. Acessado em: Outubro/ 2006. 
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organizável, portnato, é capaz de aprender dos dados de entrada não organizados que se 

constituem nas informações necessárias para criar uma estrutura organizada, sem qualquer 

informação adicional. A segunda característica relevante é ser uma rede crescente, ou seja, as 

malhas geradas no ínicio do treinamento são malhas com um pequeno numero de vértices, 

extremamente simplificadas, portanto não reproduzem o objeto a ser reconstruído. Durante o 

treinamento novos vértices e conexões entre eles são adicionados para realizar a reconstrução. 

Todas as etapas do sistema de reconstrucao proposto, e o fluxo de dados entre elas, são 

mostrados na Figura 11. 

Uma vez que as imagens de seções transversais são o meio escolhido para a obtenção de 

pontos das superfícies de objetos reais reconstruídas nos experimentos realizados com as 

Malhas Auto-organizáveis Crescentes, as abordagens de segmentação de imagens digitais 

utilizadas durante a fase de pré-processamento são discutidas na Seção 4.1. A Seção 4.2 

apresenta o método de reconstrução baseado em aprendizado proposto, as Malha Auto-

organizável de Topologia Variável. (MATV). 

4.1. Processamento de Imagens 

Durante esta etapa a nuvem de pontos da superfície de um objeto real é adquirida a 

partir de um conjunto de imagens de secções transversais paralelas do volume do objeto. Os 

pontos da superfície correspondem aos pontos do contorno do objeto em cada uma das imagens. 

A identificação destes pontos é feita pela segmentação das imagens. Depois que o contorno do 

objeto é identificado em cada uma das imagens, as coordenadas dos pontos de sua superfície 

podem ser determinadas. A etapa de pré-processamento descrita é ilustrada na Figura 25.  

 

 

Figura 25 - Etapa de pré-processamento. 

Todas as imagens do volume são fornecidas ao sistema na ordem de profundidade da 

fatia do volume que representam para que sejam segmentadas. A segmentação gera um conjunto 

de imagens binárias onde os pixels brancos são os pontos do contorno do objeto naquela 

imagem. A ordem das imagens de saída é a mesma das imagens de entrada. As coordenadas dos 

pontos que representam a forma do objeto são determinadas com base nos pontos do contorno 

do objeto identificados na etapa de segmentação. 
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A segmentação de imagens é processo pelo qual a imagem é subdividida em suas partes 

ou objetos constituintes isolando certas regiões de interesse do restante da imagem. Para obter a 

nuvem de pontos da superfície de um objeto a partir de imagens de suas seções transversais, as 

regiões de interesse que precisam ser isoladas correspondem aos pontos do contorno do objeto 

em cada uma das imagens. Durante a fase de aquisição da forma, o sistema de reconstrução 

proposto empregou os métodos de segmentação automática apresentados na Seção 4.1.1. 

As coordenadas (x, y) dos pontos da superfície são determinadas pelas coordenadas dos 

pontos do contorno do objeto em cada imagem. O valor da terceira coordenada é o mesmo para 

todos os pontos de uma mesma imagem e é definido pelo nível de profundidade da fatia do 

volume que é representada por esta imagem. Para isso a distância entre fatias consecutivas deve 

ser conhecida. O valor da coordenada z dos pontos de uma fatia é igual ao valor da coordenada z 

da fatia anterior acrescido da distância entre duas fatias consecutivas. Considera-se que a 

coordenada z dos pontos da primeira fatia tem valor zero.  

 

Segmentação de Imagens Digitais  

A segmentação automática de imagens é uma das tarefas mais difíceis em 

processamento de imagens. Sendo um passo fundamental para a análise de imagens, a 

segmentação determina o sucesso ou fracasso na análise. De modo semelhante, quando usada 

para identificar, em imagens, os pontos de uma superfície a ser reconstruída, a segmentação 

pode determinar a qualidade final do modelo obtido no processo de reconstrução, tendo em vista 

que as únicas informações usadas pelos métodos de reconstrução com pontos não organizados 

são as coordenadas dos pontos amostrados da superfície. 

Apesar da importância dos métodos de segmentação de imagens, a contribuição desta 

dissertação não está voltada para esses métodos, por isso nada há de novo nos métodos de 

segmentação usados, que são: Limiarização, Crescimento de Regiões, baseados na similaridade 

de níveis de cinza na imagem, e Extração de Fronteiras por operações morfológicas. Tais 

métodos estão implementados na biblioteca do Sistema de Apoio a Pesquisa em Processamento 

de Imagens (SAPPI) (Bassani & Freitas, 2003) que foi utilizada na etapa de processamento de 

imagens da Malha Auto-organizável de Topologia Variável. 

Os algoritmos de Limiarização e Extração de Fronteiras são implementados exatamente 

como mostrado na Seção 2.1.1. Na Extração de Fronteiras o elemento estruturante que é usado 

para executar a operação de erosão na imagem é uma cruz 3x3 de pixels, mostrada na Figura 26. 

No sistema proposto, os pixels pretos da imagem binária são os pixels do fundo da imagem e os 
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pixels brancos são os pixels pertencentes ao objeto de interesse. Na Figura 26 os pixels 

sombreados são os pretos. 

 

Figura 26 - Elemento estruturante usado na erosão de imagens binárias. 

O valor do limiar a ser usado para segmentar as imagens que deve ser fornecido pelo 

usuário é o mesmo para todas as imagens fornecidas do volume. Essa opção é feita com base na 

suposição de que existe um valor de intensidade de cinza capaz de separar a região de interesse 

do restante da imagem que é o mesmo em todas as imagens do volume.  

Tendo em vista que um único nível de cinza dificilmente é suficiente para separar duas 

regiões de interesse em uma imagem, conclui-se que é ainda mais difícil um nível de cinza 

único que separe em duas regiões distintas todas as imagens de um volume. No entanto essa 

suposição facilita a etapa de processamento das imagens eliminando a necessidade de definição, 

pelo usuário, de um limiar diferente a ser usado em cada imagem, o que seria muito custoso no 

caso de volumes com muitas imagens. 

Se desejável, é possível reduzir o número de valores de intensidade de cinza diferentes 

na imagem para facilitar a escolha do limiar. No sistema proposto, o método usado com este 

objetivo é a segmentação por crescimento de regiões, que como visto na Seção 2.1.1 divide a 

imagem em um número n de regiões desejadas e atribui um valor de cinza que é o mesmo para 

os pixels de uma mesma região. 

Ainda na Seção 2.1.1, foi dito que o algoritmo de Crescimento de Regiões envolve dois 

problemas a serem tratados em sua implementação: o primeiro é a seleção de sementes que 

representem adequadamente as regiões de interesse, o segundo é a seleção de propriedades 

apropriadas para a inclusão de pontos nas varias regiões durante o processo de crescimento. A 

seguir, é descrita a solução adotada para estes problemas na implementação do algoritmo de 

crescimento de regiões usado pelo sistema proposto. 

A seleção dos pixels semente é feita pela identificação de picos de diferentes regiões do 

histograma da imagem, com alta freqüência, como descrita no algoritmo: 

É construído o histograma da imagem de entrada; 

Todos os pontos de máximo (picos) do histograma são determinados; 

São selecionados N (número de regiões) picos um a um dentre estes máximos segundo o 

seguinte esquema: 
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Para cada máximo calcula-se 
2)( iii distfreqmg ×=  onde mi é o i-ésimo pico, freqi é a 

freqüência deste máximo e 





=
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O máximo que resultar no maior valor para g é selecionado como pico.  

 

O critério de homogeneidade é definido da seguinte maneira: 
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onde I(x,y) é a intensidade do pixel de coordenadas (x,y), vi é o vale anterior e vi+1 o vale 

posterior ao pico pi. Os vales são determinados pelo ponto entre pi e pi+1 que minimiza a função  
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sendo freqx  a freqüência de x e middistx a distância para o ponto médio de pi e pi+1. 

 

Para que sejam obtidos, numa imagem, os pontos do contorno do objeto cuja superfície 

será modelada os métodos de segmentação usados pelo sistema proposto são aplicados na 

seguinte ordem: primeiro o Crescimento de Regiões, que produz uma imagem com menor 

número de intensidades de cinza diferentes que a imagem original, facilitando a escolha do 

limiar a ser usado pela segunda técnica a ser aplicada, que é a Limiarização. Esta gera uma 

imagem binária onde os pixels brancos correspondem aos pontos do objeto de interesse e os 

pretos correspondem ao fundo da imagem. Por fim, na imagem binária gerada pela 

Limiarização, é aplicado o método de Extração de Fronteiras que identifica os pontos que ficam 

na fronteira entre o objeto de interesse e o fundo da imagem, que são os pontos do contorno 

desse objeto. 

Mesmo que nem todas as técnicas acima citadas precisassem ser utilizadas, quando duas 

ou três são aplicadas a uma mesma imagem, a ordem descrita deve ser sempre obedecida para se 

identificar o contorno de um objeto de interesse na imagem, que é o objetivo final da 

segmentação. A escolha das técnicas é dependente das imagens que serão processadas. A única 

exigência é que ao final da segmentação seja obtida uma imagem binária onde os pixels brancos 

correspondem ao contorno do objeto cuja superfície será reconstruída. Na Seção 5 são 

mostradas as técnicas usadas em cada um dos experimentos realizados. 



 82 

Após a aquisição do conjunto de coordenadas que representa a forma do objeto, o passo 

seguinte no processo de reconstrução é a execução do método de reconstrução, responsável por 

produzir uma representação do objeto. Para isso é proposto um novo método, baseado em 

aprendizado, particularmente nos mapas auto-organizáveis descritos no Capitulo 3. O método 

proposto é uma nova Rede Neural que é apresentada na Seção 4.2. 

4.2. Malha Auto-organizável de Topologia Variável 

No Capítulo 3 foram apresentadas abordagens baseadas em mapas auto-organizáveis 

para reconstrução de superfícies de objetos reais. Os resultados apresentados pelos autores 

destas abordagens mostram que elas são capazes de gerar reconstruções de superfícies de 

objetos representadas com malhas de triângulos. Também foram mostradas as limitações de tais 

abordagens na reconstrução de superfícies. A Malha Neural está sujeita às mesmas restrições 

topológicas que as Estruturas de Células Crescentes (GCS) nas quais se baseiam, ou seja, o 

modelo final obtido é sempre homeomorfo a um modelo inicial. Já a Gás Neural Estendido, que 

se baseia na combinação de Gás Neural (NG) e Aprendizado Hebbiano Competitivo (CHL), 

aprendem a topologia dos dados de entrada, mas têm a desvantagem de ser um modelo com 

número fixo de nodos. 

A rede neural proposta (Malha Auto-organizável de Topologia Variável - MATV) 

possui semelhanças tanto com o Gás Neural Estendido quanto com a Malha Neural, pois usam 

CHL para aprender a topologia dos dados de entrada, e apresentam também características da 

rede Estrutura de Células Crescente (GCS). Assim, a MATV se beneficia da capacidade de 

aprender topologia do Gás Neural Estendido, sendo, no entanto uma rede com número variável 

de nodos, como a Malha Neural. Dentre as características favoráveis das redes com número 

variável de nodos destacam-se: não necessidade de se definir previamente o número de nodos da 

rede; não necessidade de estratégias para decaimento do valor de parâmetros, já que esses são 

constantes; crescimento fractal, ou seja, todos os estágios intermediários da rede constituem 

uma descrição dos dados de entrada com resolução dependente do número atual de nodos da 

rede. 

A Malha Auto-organizável de Topologia Variável é uma extensão do Gás Neural 

Crescente (GNG) para geração de malhas de triângulos. Foi visto na Seção 3.3 que o GNG 

aprende a geometria e a topologia dos dados de entrada. O aprendizado da geometria faz com 

que os nodos sejam distribuídos na rede de modo a refletir a distribuição dos dados de entrada. 

O aprendizado da topologia estabelece as relações de conectividade entre os nodos e é feito pelo 

Aprendizado Hebbiano Competitivo. 
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As conexões topológicas estabelecidas pela versão padrão do CHL, determinam as 

relações existentes entre os nodos na formação de arestas. A criação de malhas de triângulos 

pela Malha Auto-organizável de Topologia Variável é possível por uma extensão do CHL para 

que sejam aprendidas também as relações entre arestas que definem as faces da malha. A 

extensão usada é semelhante à que foi apresentada no Gás Neural Estendido.  

Como visto na Seção 3.2, a adaptação da posição dos nodos da rede pode tornar 

determinadas arestas inadequadas. Sempre que uma aresta for considerada inadequada, ela deve 

ser removida. A operação de remoção de arestas usada pelas redes TRN e GNG deve ser 

modificada na MATV de modo que, após sua execução, as faces das malhas de triângulos 

permaneçam definidas. Com o mesmo objetivo, o mecanismo de inserção de novos nodos em 

uma GNG deve ser modificado na MATV.  

A inserção de vértices na MATV é feita pela operação de divisão de arestas usada nas 

redes GCS. Esta operação garante que após a inserção de um nodo, a rede GCS permanecerá 

composta unicamente por blocos de construção k-dimensionais, e é usada para geração de 

malhas compostas unicamente por faces triangulares após a inserção de um novo nodo na 

MATV. 

Em resumo, as redes GNG e  MATV diferem nos seguintes pontos: 

Aprendizado Hebbiano Competitivo: Na GNG são estabelecidas apenas arestas entre os 

nodos. Na MATV são estabelecidas também as faces formadas pelos nodos. 

Mecanismo de Remoção de Arestas: Na MATV a remoção deve ser feita de modo a 

garantir a definição das faces da malha resultante. Na GNG não há esta exigência. 

Mecanismo de Inserção de Vértices: Na GNG os nodos inseridos são conectados a 

outros nodos já existentes na rede. Na MATV os nodos inseridos devem passar a pertencer a 

algumas das faces da malha. 

As modificações feitas em cada uma das características de aprendizado listadas são 

discutidas a seguir. Depois é apresentado o algoritmo de aprendizado da Malha Auto-

organizável de Topologia Variável. Por fim são mostradas as ferramentas usadas para 

visualização dos modelos gerados pela MATV. 

 

Aprendizado Hebbiano Competitivo 

Foi visto que a regra de aprendizado Hebbiano competitivo é responsável pelo 

aprendizado da topologia de uma distribuição de dados nas redes TRN e GNG. Segundo esta 

regra, a conexão entre dois neurônios deve ser reforçada sempre que eles foram ativados ao 
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mesmo tempo, isto é, para uma dada amostra, esses neurônios possuem vetores de referência 

mais próximos à amostra que todos os outros nodos da rede. A conexão sináptica é reforçada 

pela atribuição de zero à idade da conexão ou pela criação da conexão entre esses nodos, caso 

esta ainda não exista.  

Na Malha Auto-organizável de Topologia Variável, o CHL é estendido para a formação 

de faces conectando três nodos ativados simultaneamente. Para cada amostra apresentada à rede, 

são identificados os três nodos da rede com vetores de referência mais próximos da amostra que 

todos os outros nodos. Se não existir uma conexão sináptica entre cada par destes nodos, essa 

conexão é criada, se alguma destas conexões já existir, o valor zero é atribuído à sua idade. 

Além da criação de conexões, ou arestas, entre cada par dos três nodos vencedores, também será 

criada uma face (triângulo) composta por tais arestas, caso esta face ainda não exista. Essa 

extensão da regra de Hebb permite que as faces da malha, e não apenas as arestas, sejam 

definidas. 

 

Mecanismo de Remoção de Arestas 

Na Seção 3.2 foi visto que durante os passos de adaptação dos vetores de referência dos 

nodos da rede, algumas arestas podem se tornar inadequadas se as atividades dos nodos que são 

por ela conectados deixarem de estar correlacionadas, pois pela regra de Hebb, não deve haver 

conexão sináptica entre dois neurônios sem atividades correlacionadas. Desta maneira, arestas 

inadequadas deverão ser removidas da malha. Na MATV, o procedimento de identificação de 

arestas inadequadas é o mesmo usado pelas GNG padrão. Cada aresta guarda um contador de 

idade local e sempre que a idade de uma aresta ultrapassar um limite máximo pré-estabelecido, 

essa aresta deve ser removida.  

Na rede GNG padrão, as arestas inadequadas são removidas da rede e junto com elas 

também são removidos os vértices que restarem na rede sem nenhuma aresta incidente. Na 

Malha Auto-organizável de Topologia Variável as faces incidentes na aresta inadequada são 

removidas. Em seguida é feita a remoção da aresta inadequada e de outras arestas que restarem 

sem faces incidentes. O ultimo passo é a remoção dos vértices que restarem na rede sem 

nenhuma aresta incidente. 

 

Mecanismo de Inserção de Vértice 

A inserção de um novo nodo no modelo GNG original é feita pela inserção de um nodo 

no meio da aresta entre dois nodos da rede. A inserção deste novo nodo implica na remoção da 

aresta original, onde o novo nodo foi inserido, e na criação de duas novas arestas, entre o novo 
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nodo e cada um dos nodos da aresta original. Esta operação é inadequada para a MATV porque 

não redefine as faces de uma malha de triângulos após a inserção de um novo nodo. A 

modificação no modo de inserir um novo vértice na rede deve ser feita de modo que novas faces 

triangulares sejam definidas após a inserção do nodo. Para isso, a inserção é feita por uma 

operação de divisão de arestas, assim como acontece com a GCS. 

Após um número pré-determinado de iterações dos passos de adaptação um novo nodo 

(r) deverá ser inserido na rede. A inserção do nodo sempre é feita próximo ao nodo da rede com 

maior contador de erro, isto porque, o erro associado a um nodo é proporcional ao tamanho do 

campo receptivo deste nodo, ou seja, o nodo com maior erro tende a representar a região do 

espaço de entrada que está mais mal representada na rede. O vetor de referência deste novo 

nodo é inicializado com a média dos vetores de referência entre o nodo com maior erro (q) e seu 

vizinho topológico com maior erro (f). São criadas as arestas rq, rf e arestas entre r e os vizinhos 

comuns a q e f. Cada face contendo a aresta qf é substituída por duas novas faces, uma contendo 

a aresta rq e outra a aresta rf, caracterizando a divisão de arestas. Por fim, a aresta original qf é 

removida. 

 

Algoritmo de Aprendizado da Malha Auto-organizável de Topologia Variável 

O algoritmo de aprendizado da Malha Auto Organizável de Topologia Variável, método 

proposto para reconstrução de modelos de superfícies representados com malhas de triângulos, é 

apresentado passo a passo. Em seguida são apresentadas as semelhanças e diferenças de cada 

passo do algoritmo proposto com as versões originais das abordagens neurais em que se baseia. 

 

1. Inicialize os parâmetros da rede:  

 εn (taxa de aprendizado do nodo vencedor) 

 εb (taxa de aprendizado dos nodos vizinhos ao vencedor) 

 λ (número de passos de adaptação até a inserção de um novo nodo) 

 β (taxa com que todos os contadores de erro são decrementados a cada passo de 

adaptação) 

 α (taxa com que são decrementados os contadores de erro dos nodos da aresta onde um 

novo nodo é inserido) 
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 age_max (idade máxima das arestas) 

 nv (critério de parada: número de nodos na rede) 

2. Inicialize a rede com um conjunto A de unidades neurais contendo três unidades com 

vetores de referência retirados aleatoriamente da distribuição de dados de entrada P( ξ ). 

3. Gere aleatoriamente um sinal de entrada de acordo com P( ξ ) 

4. Determine o primeiro, o segundo e o terceiro vencedores, respectivamente s1, s2 e s3 ∈ A, 

tais que: 

Asiss i
∈∀−≤− ||||||||

1
ξwξw    

}{|||||||| 12
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−∈∀−≤− ξwξw  

},{|||||||| 213
ssAc
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5. Se não existir, crie conexão entre cada par de unidades vencedoras (s1, s2; s1, s3; s2, s3) e 

inicialize sua idade com zero.   

6. Se alguma(s) destas conexões já existir, atribua zero à idade da conexão existente. 

7. Se não existir, crie uma face (triângulo) com as arestas criadas (ou reforçadas) no passo 5. 

8. Adicione o quadrado da distância entre o sinal de entrada e o nodo vencedor ao erro do 

vencedor: 

2
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9. Mova s1 e seus vizinhos topológicos (nodos conectados a s1 por uma aresta) na direção de ξ  

a taxas respectivamente iguais a εb e εn, respectivamente, da distancia total: 
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10. Incremente de um a idade de todas as arestas incidentes em s1. 

11. Remova as arestas com idade superior a age_max (limite de idade máxima): 

 Remova cada face incidente nesta aresta. 
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 Remova arestas sem nenhuma face incidente. 

 Remova vértices sem nenhuma aresta incidente. 

12. Se o número de passos de adaptação desde a última inserção de um nodo for maior que uma 

constante λ, insira um novo nodo na rede, da seguinte maneira: 

 Determine o nodo sq com maior erro acumulado e o nodo sf, vizinho topológico de sq, 

com maior erro acumulado. 

 Insira uma nova unidade sr, e interpole seu vetor de referência entre os vetores de 

referência de sq e de sf: )(5.0
fqr sss www += . 

 Conecte o novo nodo sr aos nodos sq e sf  

 Para cada face contendo a aresta sq, sf: 

 Conecte o nodo sr ao nodo sv. Sendo sv o terceiro vértice da face, portanto, vizinho 

comum a sq e sf. 

 Crie duas faces com as arestas: (sr, sq; sr, sv; sq, sv) e (sr, sf; sr, sv; sf, sv). 

 Remova a face original contendo a aresta sq, sf. 

 Remova a aresta sq, sf. 

 Decremente as variáveis de erro de sq e sf: 

ffqq ssss EEEE αα −=∆−=∆  

 Atribui ao erro da nova unidade, a média do erro de sq e sf: 

)(5.0
fqr sss EeE +=  

13. Decremente o erro de todas as unidades: 

)( AsEE ss ∈∀−=∆ β  

14. Se um critério, como número de nodos ou medida de desempenho da rede, não foi 

alcançado, volte ao passo 2. 
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Nos passos 5 e 6 são aprendidas as arestas e as faces de uma malha de triângulos por 

uma extensão do Aprendizado Hebbiano Competitivo. Assim como na GNG, o Aprendizado 

Hebbiano Competitivo permite que a MATV aprenda a topologia dos dados de entrada. O passo 

8 corresponde à atualização da posição do nodo vencedor e de seus vizinhos topológicos, 

permitindo que a rede neural aprenda a geometria dos dados. A atualização da posição dos 

nodos é feita da mesma maneira que na GCS e na GNG. Os passos 9 e 10 executam a remoção 

de conexões inadequadas na rede. A identificação destas conexões é feita com base na idade das 

conexões, assim como as GNG, mas a remoção da conexão leva em conta a remoção das faces 

incidentes na aresta que está sendo removida. 

No passo 11 é executada a inserção de um novo nodo na rede. A determinação da 

posição do novo nodo baseia-se na posição do nodo com maior erro e de seu vizinho com maior 

erro, assim com acontece com a GNG. O contador de erro mede a distorção entre a posição do 

nodo e a posição das amostras para as quais aquele nodo foi vencedor, e é incrementado no 

passo 7. A inserção de um novo nodo próximo ao nodo com maior erro faz com que a 

distribuição dos nodos da rede represente melhor a distribuição de dados no espaço de entrada. 

A reorganização das arestas e faces do mesh é feita por um procedimento igual ao usado pelas 

GCS. 

As figuras a seguir ilustram o comportamento da MATV no que diz respeito ao 

aprendizado da posição dos seus nodos e das relações de conectividade entre eles. Na Figura 27 

são ilustrados os passos de 3 a 6. A  Figura 27(a) mostra a situação original da rede. Na Figura 

27(b) podem ser observados a amostra apresentada ( ξ ), o primeiro (
1s

w ), o segundo (
1s

w ) e o 

terceiro (
1s

w ) nodos da rede mais próximos a esta amostra. Neste exemplo, é criada uma nova 

aresta entre o primeiro e o segundo nodos vencedores, uma face com os três nodos vencedores, 

e o nodo vencedor e seus vizinhos têm seus vetores de referência movidos em direção à 

amostra. A Figura 27(c) mostra a rede neural após a criação da aresta, da face, e da adaptação 

do vencedor e de seus vizinhos. 

 

Figura 27 – Adptação de nodos e criação de arestas na MATV. (a) Malha antes da apresentação da 

amostra, (b) Determinação dos três nodos mais próximos à amostra, (c) Adaptação da posição do 



 89 

nodo vencedor e seus vizinhos, criação de aresta entre o primeiro e o segundo vencedor, criação de 

face com os três vencedores. 

Na Figura 28 é ilustrada a operação de remoção de arestas inadequadas, passo 10 do 

algoritmo de aprendizado. A Figura 28(a) mostra a situação da rede neural antes de ser 

removida a aresta inadequada (aresta pontilhada na figura). A Figura 28(b) mostra a rede após a 

remoção da aresta inadequada e das faces incidentes nesta aresta. Depois da remoção destas 

faces, resta uma aresta sem nenhuma face incidente (a aresta pontilhada na Figura 28 (b)) que 

deve ser também removida. A Figura 28 (c) mostra a rede após a operação de remoção da aresta 

inadequada. Pode-se observar que a operação de remoção desta aresta envolve a remoção das 

duas faces incidentes nela e de outra aresta que passou a não pertencer a nenhuma face. 

 

Figura 28 – Remoção de aresta na MATV: (a) Malha antes da remoção da aresta inadequada 

(pontilhada), (b) Malha após a remoção das faces incidentes na aresta obsoleta. A aresta pontilhada 

não possui faces incidente e deve ser rmovida, (c) Rede após a operação de remoção da aresta 

indadequada. 

A operação de inserção de um novo nodo na rede, passo 11 do algoritmo de 

aprendizado, é ilustrada na Figura 29. Na Figura 29(a), estão destacados o nodo sq com maior 

contador de sinal, o nodo sf  (vizinho de sq com maior contador de sinal) , a aresta sq, sf (que será 

substituída por duas novas arestas contendo o novo nodo) e as faces incidentes em sq, sf, cada 

uma das quais serão substituídas por novas faces contendo o novo nodo. A Figura 29(b) mostra 

o novo nodo sr inserido na rede, as arestas criadas entre sr e os vizinhos comuns a sq e sf, e a 

substituição da aresta sq, sf por duas novas arestas (sr, sq e sr, sf), e de cada face contendo aresta 

sq, sf por duas novas faces, uma com a aresta sr, sq e outra com a aresta sr,sf. 

 

Figura 29 – Inserção de nodo na MATV (Divisão de aresta). (a) Malha neural antes da inserção de 

novo nodo, (b) Malha após a inserção do nodo. 
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Como apresentado acima, a abordagem neural proposta combina características das 

redes GCS e GNG, incluindo algumas modificações nesses modelos de redes neurais resultando 

num novo modelo neural capaz de aprender a geometria e a topologia de uma nuvem de pontos 

3D e gerar malhas de triângulos representando modelos de superfícies.  

O desempenho do treinamento da rede Malha Auto Organizável de Topologia Variável 

depende de um conjunto de parâmetros que devem ser fornecidos à rede. Como dito nas seções 

3.2 e 3.3, o conjunto de parâmetros das redes com número variável de nodos GCS e GNG, nas 

quais a rede neural proposta está baseada, permanece constante, portanto, os parâmetros da 

Malha Auto Organizável de Topologia Variável também permanecem constantes durante o 

treinamento, não sendo necessária a escolha de um mecanismo para decaimento de parâmetros, 

com acontece com as redes em que o número de nodos é fixo (SOM e TRN). Os parâmetros da 

MATV e seus significados serão descritos a seguir.  

Os parâmetros εb e εn (passo 8), correspondem respectivamente à taxa de aprendizado 

do nodo vencedor e de seus vizinhos, ou seja, a taxa com que estes são movidos na direção de 

uma amostra apresentada à rede. Taxas muito baixas tornam o processo de aprendizado muito 

lento enquanto que taxas muito altas podem levar à instabilidade do treinamento e impedir a 

convergência do processo de aprendizado. O nodo vencedor aprende mais com a amostra que 

seus vizinhos, por isso sua taxa de aprendizado (εb) deve ser maior.  

O limite de idade máxima para que uma aresta seja removida (passo 10) é outro 

parâmento que deve ser fornecido à rede (age_max). Se esse limite for muito baixo pode levar à 

remoção de arestas que não deveriam ser removidas, por outro lado, um limite muito alto pode 

fazer com que arestas que deveriam ser removidas não o sejam. 

O parâmetro λ (passo 11) determina a velocidade com que novos nodos são inseridos na 

rede. Um valor muito alto desse parâmetro torna o crescimento da rede muito lento. A MATV 

compartilha com a GNG a característica de que, todos os estágios intermediários de treinamento 

da rede constituem uma descrição da distribuição dos dados de entrada com resolução 

dependente do número atual de nodos da rede. O crescimento lento faz com que o treinamento 

leve muito tempo até que a rede atinja a resolução desejada pelo usuário. Por outro lado, valores 

muito baixos do parâmetro λ implica em um menor número de passos de adaptação entre cada 

inserção de um novo nodo, de maneira que esses novos nodos são inseridos sem que os nodos já 

existentes tenham tempo suficiente para aprender com os dados de entrada.  

Quando um novo nodo é inserido na rede, entre dois outros nodos existentes (sq e sf), a 

região do espaço de entrada coberta por estes nodos diminui. Como o erro dos nodos da rede 

reflete o tamanho da região de entrada coberta por estes, este erro deverá ser reduzido. A taxa de 
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redução do erro dos nodos sq e sf é definida pelo parâmetro α. No passo 12 o erro de todos os 

nodos é decrementado por uma taxa β, com o objetivo de dar aos erros recentes uma influência 

maior e evitar que os erros locais aumentem indefinidamente.  

Por fim, também deve ser fornecido à rede, o critério de parada do treinamento a ser 

utilizado, dentre os critérios possíveis estão o número de nodos da rede, ou alguma medida da 

qualidade do mapa topológico gerado pela rede. Para fins de testar o modelo proposto, o critério 

de parada utilizado nos experimentos realizados foi o número de nodos da rede (nv). 

Ao final da fase de treinamento, a rede neural terá aprendido a posição dos vértices e a 

maneira como estão conectados entre si formando as arestas e faces de uma malha de triângulos 

que representam um modelo da superfície cuja nuvem de pontos foi fornecida à rede. Depois de 

criado, o modelo poderá então ser visualizado e manipulado em computador. A Seção seguinte 

descreve as ferramentas usadas para isto. 

 

Visualização do Modelo 

Foi visto na Seção 2.5 que existe uma diversidade de ferramentas para a criação e 

exibição de modelos 3D em computador. Neste trabalho a tarefa de criação de um modelo para 

representar a forma de um objeto real é executada pelo processo de reconstrução de superfícies 

realizado pela MATV, que gera uma representação por malha de triângulos. 

Para que seja exibido, este modelo precisa ser codificado em um formato de arquivo 

próprio que seja entendido por uma determinada ferramenta de visualização. Na Seção 2.6 foi 

dito que o formato de arquivo escolhido foi o formato VRML, que é um dos mais comuns 

formatos de arquivo e linguagem de modelagem de cenas e ambientes interativos em 3D, e é o 

padrão para o intercâmbio de modelos 3D através da Internet. A forma representação usada pela 

linguagem VRML é a mesma usada pela MATV ou seja, a representação por malhas de 

triângulos. 

Também na Seção 2.5 foi visto que a estrutura de dados usada pelo formato VRML para 

armazenar as malhas de polígonos é o modelo baseado em vértices. Assim, as malhas de 

polígonos são armazenadas em VRML pela especificação das coordenadas dos vértices seguida 

pela especificação dos vértices que formam cada uma das faces da malha. A Malha Auto-

organizável de Topologia Variável não guarda informação sobre a ordem em que os vértices de 

uma malha gerada devem ser descritos, por isso, na codificação VRML dessa malha é 

informado que todas as faces do modelo devem ser desenhadas durante a exibição.  

Após armazenados em uma arquivo VRML, a malha de triângulos pode ser visualizada 

e manipulada em qualquer computador que possua um navegador Web e um plug-in para 
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visualização de arquivos VRML, que é um programa capaz de interpretar a descrição da cena 

contida no arquivo VRML e em seguida renderizá-la.  

O plug-in usado para visualizar os modelos gerados pela MATV foi o Cortona da 

Paralel Graphics, por ser gratuito e usar as APIs OpenGL e Direct3D para renderização dos 

modelos. A utilização destas APIs para a renderização de modelos 3D é importante porque a 

maioria das placas gráficas se baseiam nelas para prover algum grau de aceleração de hardware. 

A escolha da API a ser usada (OpenGL ou Direct3D) é feita no momento da instalação do plug-

in. Nesse trabalho foi escolhida a API Direct3D, projetada para a plataforma Windows, já que 

todo o restante do sistema foi desenvolvido e executado sobre esta plataforma. 
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Capítulo 5 

Resultados 

 

 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os experimentos de reconstrução de 

superfícies executados com o sistema de reconstrução proposto. Como dito no Capítulo 4, as 

entradas deste sistema são objetos sintéticos ou imagens de secções transversais de objetos reais. 

Qualquer que seja a entrada fornecida a nuvem de pontos da superfície que será reconstruída é 

obtida na fase de aquisição dos dados (ou aquisição da forma). A nuvem de pontos obtida nesta 

fase é processada pela Malha Auto-organizável de Topologia Variável (MATV) que aprende a 

geometria e a topologia destes pontos e fornece um modelo 3D da superfície representado por 

uma malha de triângulos. 

Nos experimentos mostrados na Seção 5.1 foram fornecidos ao sistema três objetos 

sintéticos, que são modelos 3D de superfícies representadas por malhas de triângulos com 

muitos vértices. A aquisição das nuvens de pontos é feita pela coleta das coordenadas dos 

vértices das malhas, dispensando qualquer informação adicional sobre as conexões entre estes 

vértices. A reconstrução de malhas de triângulos a partir destas nuvens de pontos foi feita 

usando três redes neurais diferentes: GNG, GCS e MATV. Os mesmos objetos foram 

reconstruídos pela Malha Neural e os resultados são mostrados em Saleem (2004).  
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Os experimentos foram realizados com o objetivo de comparar as reconstruções obtidas 

pela MATV com as reconstruções obtidas com as redes: GNG, GCS, e Malha Neural. A 

comparação com o Gás Neural Estendido não foi possível por que os dados de entrada usados 

nos experimentos mostrados em Barhak (2003) não estavam disponíveis, nem o estavam as 

métricas de comparacão utilizadas. Ainda na Seção 5.1 outros dois experimentos com objetos 

sintéticos foram realizados usando a MATV para testar a habilidade desta rede na reconstrução 

de objetos mais complexos. Todos os modelos testados foram implementados pela autora desta 

dissertação na Linguagem C++. 

Na Seção 5.2 foram realizados experimentos em que a entrada fornecida ao sistema 

consiste de um conjunto de imagens de seções transversais de um objeto que são processadas 

para obtenção da nuvem de pontos da superfície a ser reconstruída. Estes experimentos foram 

realizados com o objetivo de testar a habilidade da MATV na reconstrução de superfícies de 

objetos reais. 

5.1. Experimentos com Objetos Sintéticos 

Nesta seção são apresentados inicialmente os resultados fornecidos por três redes 

neurais para construção de modelos 3D da superfície de três objetos sintéticos, a partir de um 

conjunto de pontos (nuvem de pontos) formados pelas coordenadas dos vértices destes objetos 

sem nenhuma informação de conectividade entre eles. As três redes neurais testadas são: A 

MATV e as redes neurais nas quais ela se baseia, que são a GCS e a GNG. Em todos os 

experimentos os modelos gerados possuem 5000 vértices. Estes experimentos foram executados 

em um computador com as seguintes configurações: Processador Intel Pentium M 1.73 Ghz, 

1GB de RAM, sistema operacional Windows XP Professional. 

Dois destes objetos, uma mão (Hand) e uma face (Max Planck) foram gentilmente 

cedidos por Ioannis Ivrissimtz, autor da Malha Neural (Ivrissimtz et alii, 2003), apresentada na 

Seção 3.5. A mão possui 136663 vértices e a face possui 100086 vértices. O terceiro objeto, um 

coelho (Bunny), com 35947 vértices, foi obtido no Repositório Stanford
12

. Este repositório tem 

por objetivo disponibilizar dados obtidos por dispositivos de varredura 3D, e reconstruções 

detalhadas obtidas a partir destes dados, ao público de pesquisadores na área de Computação 

Gráfica. Os objetos sintéticos (modelos 3D) disponibilizados neste repositório são considerados 

                                                      

12
 The Stanford 3D Scanning Repository: http://graphics.stanford.edu/data/3Dscanrep. Acessado em: 

Outubro/ 2006. 
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benchmarks e são usados com freqüência pelas comunidades de Computação Gráfica e Visão 

Computacional. Dentre os usos destes modelos encontrados na literatura (Cohen et alii, 1996; 

Praun et alii, 2000; O'Brien & Hodgins, 2000; Carlson et alii, 2002) estão inclusos 

simplificação, compressão, mapeamento de texturas, modelagem, deformação, animação e 

renderização entre outros. 

Como visto na Seção 3.3., a GNG aprende apenas as informações relativas à posição 

dos vértices e as arestas entre eles, não fornecendo nenhuma informação sobre as faces de uma 

representação por malhas de polígonos, ou seja, as redes GNG não fornecem informação a 

respeito dos vértices que formam cada face de uma malha de polígonos. Por esse motivo, apenas 

representações em aramados são obtidas após o aprendizado de uma GNG.  

A Tabela 1 mostra os valores dos parâmetros de treinamento utilizados e a Figura 30 

mostra os aramados gerados pela rede GNG, vistos de frente e por baixo. A vista inferior é 

relevante porque os objetos possuem furos nesta região. Os valores dos parâmetros escolhidos 

são os mesmos usados no experimento mostrado em Fritzke (1996), exceto pelo valor de λ. 

Outros valores também foram experimentados, no entanto os resultados alcançados não foram 

visualmente melhores.  

As imagens da Figura 30, demonstram que a forma dos objetos foi corretamente 

reconstruída pela GNG. Por estas imagens É possível observar que GNG conseguiu reconstruir 

corretamente os contornos dos objetos e os furos em suas superfícies (presentes na parte inferior 

do modelo), muito embora os furos não possam ser percebidos nas imagens pela ausência de 

faces que delimitam a região fechada do espaço que define o interior do modelo. Nestas 

imagens não são observados defeitos topológicos como vértices em regiões vazias no espaço de 

entrada ou arestas indevidas conectando vértices de regiões separadas do espaço de entrada. 

Tabela 1 – Valores dos parâmetros usados para treinar o GNG. 

λ εb εn Idade máxima (L) α β 

300 0.05 0.0006 88 0.5 0.0005 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

 

 

(d) 

 

(e) 

 

(f) 

Figura 30 - Aramados com 5k vértices gerados pela rede GNG padrão. 

A GCS, por sua vez, gera um mapa topológico dos dados de entrada cuja topologia 

consiste unicamente de blocos de construção básicos que são hipertetraedros de certa dimensão 

k, previamente escolhida, de modo que ao final do treinamento as faces da malha de polígonos 

estejam definidas. Como comentado na Seção 3.2., a GCS não é capaz de se adaptar para 

reproduzir a topologia dos dados de entrada. Ao invés disso, a malha de polígonos gerada após o 

aprendizado da GCS sempre equivale topologicamente à malha inicial, no caso, um tetraedro.  

Foram realizados experimentos com três variações da GCS: Na primeira não é 

verificado se existem vértices supérfluos para removê-los. Na segunda esta verificação é feita 

periodicamente e os vértices considerados supérfluos são removidos por contração de aresta. Na 

terceira variação da GCS, a remoção de vértices considerados supérfluos é feita por eliminação 

de vértice. Em todas as variações a inserção de vértices é feita na GCS pela operação de divisão 

de aresta. Todas as operações de inserção e remoção de vértices citadas foram discutidas no 

Capítulo 3. 
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A Tabela 2 mostra os valores utilizados no treinamento das redes GCS, escolhidos por 

tentativa e erro. O parâmetro µ só é usado nas variações do algoritmo onde os vértices 

supérfluos são periodicamente removidos. 

Tabela 2 - Valores dos parâmetros usados para treinar a GCS. 

εb εn λ µ α β 

0.06 0.0002 100 10 0.95 0.0005 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

 

(c) 

 

(d) 

 

 

(e) 

 

(f) 

Figura 31 – Malhas de triângulos geradas com o GCS padrão, sem remoção de vértices supérfluos. 

Vistas frontal e inferior dos modelos da face, coelho e mão, respectivamente. 

As Figura 31 a Figura 33 mostram as reconstruções geradas pela GCS. Primeiro são 

mostradas as reconstruções geradas pela GCS padrão sem remoção de vértices supérfluos 

(Figura 31). Em seguida são mostradas, na Figura 32, as reconstruções geradas pela rede GCS 
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com remoção de vértices supérfluos pela operação de contração de aresta. Na Figura 33 são 

mostrados os resultados dos experimentos realizados com a rede GCS em que a remoção de 

vértices supérfluos é feita pela operação de eliminação de vértice. Serão mostradas as vistas 

frontal e inferior de cada modelo. Estas vistas são suficientes para verificar a habilidade de cada 

uma das redes na reconstrução dos contornos da forma dos objetos (vista frontal) e na 

reconstrução dos furos existentes em suas superfícies (vista inferior).  

 

(a) 

 

(b) 

 

 

(c) 

 

 

(d) 

 

 

(e) 

 

 

(f) 

Figura 32 – Malhas de triângulos geradas pelo GCS com contração de aresta. Vistas frontal e 

inferior dos modelos da face, coelho e mão, respectivamente. 

Pelas Figura 31 e Figura 32 pode-se observar que a remoção de nodos que se tornam 

supérfluos durante o aprendizado da rede faz com que sejam removidos nodos localizados em 

regiões vazias do espaço de entrada. Isto pode ser observado pela menor quantidade de ligações 

falsas entre os dedos da mão na Figura 32(e) que na Figura 31(e). As operações de divisão de 
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aresta, para inserção de vértice, e de contração de aresta, para a remoção de vértices em uma 

malha de polígonos, têm a propriedade de manter a malha topologicamente equivalente à malha 

inicial, neste caso um tetraedro. Ou seja, apenas são geradas malhas que podem ser obtidas pela 

deformação do tetraedro. 

Como o tetraedro não possui furos, as variações da GCS sem remoção de vértice e com 

remoção por contração de aresta, não são capazes reconstruir os furos na parte de baixo dos três 

objetos, como pode ser observado nas Figura 31 e Figura 32. Nestas figuras as regiões onde 

deveriam existir furos são preenchidas por faces de área grande proporcionalmente às demais 

faces da malha. 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

 

(c) 

 

 

(d) 

 

 

(e) 

 

 

(f) 

Figura 33 – Malhas de triângulos geradas pelo GCS com eliminação de vértice. Vistas frontal e 

inferior dos modelos da face, coelho e mão, respectivamente. 
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A operação de remoção de vértices por eliminação de vértices permite alterações na 

topologia do objeto inicial, pela criação de bordas na malha, permitindo assim que sejam criados 

os furos na parte inferior dos objetos, como pode ser visto na Figura 33. Entretanto, esta 

operação faz com que apareçam também bordas indesejadas no modelo, como é possível 

observar na Figura 33. Na Figura 33(d), por exemplo, não é possível distinguir as bordas 

indesejadas e as desejadas (furos) no modelo. Dois furos existem na parte inferior do coelho e 

podem observados na Figura 34(d). Outras bordas indesejadas nos modelos podem ser verificas 

pela comparação de suas imagens nas Figura 33 e Figura 34. Nota-se que a parte de dentro dos 

modelos, que pode ser observada pela abertura dos furos, aparece mais escura na imagem, isso 

acontece porque estas partes estão sendo menos iluminadas que a superfície externa. 

A operação de eliminação de vértice também faz com que sejam eliminadas arestas da 

rede conectando nodos que correspondem a pontos pertencentes a regiões desconexas do espaço 

de entrada, aumentando a capacidade da GCS de reconstruir regiões côncavas. Isto pode ser 

observado pela eliminação quase total das ligações falsas entre os dedos da mão na Figura 33(e).  

Pelos resultados anteriores, percebe-se que o modelo é corretamente reconstruído se a 

topologia do modelo inicial, um tetraedro, for modificada. Mesmo as variantes da GCS com 

remoção de vértices não são capazes de reconstruir satisfatoriamente os objetos, pois a 

contração de aresta mantém equivalência topológica entre o modelo gerado e o modelo inicial, e 

a eliminação de vértice faz com que bordas indesejáveis apareçam no modelo. Como dito na 

Seção 3.3 e ilustrado na Figura 30, o Gás Neural Crescente (GNG) é uma rede de topologia e 

número de nodos variáveis que cria corretamente as conexões topológicas entre os vértices da 

malha. Entretanto, suas faces não são definidas, sendo fornecida apenas uma representação por 

aramado e não uma representação por faces poligonais.  

A MATV foi desenvolvida com o objetivo de tirar proveito da capacidade de aprender 

topologia da GNG mantendo definidas as faces da representação por faces poligonais como faz 

a GCS. As reconstruções obtidas pela MATV são mostradas na Figura 34. Pelos resultados 

obtidos, é perceptível que a MATV forneceu melhores reconstruções que as variações da GCS. 

A MATV conseguiu reconstruir os furos na parte inferior dos objetos, sem que fossem formadas 

as bordas indesejadas decorrentes da operação de eliminação de vértice usada em uma as 

variantes da GCS. Na Figura 34(b) é mostrado o furo existente na parte inferior da face, na 

Figura 34(d) observa-se dois furos da parte inferior do coelho e na Figura 34(f) verifica-se o 

furo na parte inferior da mão. Também os contornos dos objetos foram mais bem reconstruídos 

pela MATV que com as variações da GCS, como pode ser observado na Figura 34(e) pela 

ausência de ligações falsas entre os dedos. Os melhores resultados visíveis são comprovados por 

métricas de distância como será apresentado na Seção 5.1.2.  
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(a) 

 

(b) 
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(d) 

 

 

(e) 

 

(f) 

Figura 34 – Malhas de triângulos geradas pela MATV. Vistas de frente e baixo dos modelos da face, 

coelho e mão, respectivamente. 
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5.1.1. Considerações sobre os Resultados 

As restrições topológicas existentes no aprendizado da rede GCS fazem com que a 

malha gerada seja topologicamente equivalente à malha inicial (freqüentemente um tetraedro) e, 

portanto uma variedade de dimensão 2, exceto pela variação da GCS onde vértices supérfluos 

são removidos pela operação de eliminação de vértice, permitindo que sejam criadas bordas no 

modelo. Em qualquer uma das variações a malha resultante é sempre uma variedade, sem 

bordas nas variações em que não há remoção de vértices e em que a remoção é feita por 

contração de aresta, e com bordas na variação em que a remoção de vértices é feita pela 

operação de eliminação de vértice. A geração de variedades é uma característica favorável da 

GCS, pois como visto no Capítulo 2, em muitas das aplicações que usam a representação por 

malhas de polígonos, as malhas devem ser variedades de dimensão 2. 

va

vb  

Figura 35 - Face indesejada criadas pela rede MATV. 

Durante o aprendizado da MATV, as conexões entre os nodos da rede são estabelecidas 

pelo Aprendizado Hebbiano Competitivo sem qualquer restrição, resultando numa malha que 

não é uma variedade de dimensão 2, por apresentar arestas que são compartilhadas por mais de 

duas faces (Guéziec, 1998). A aresta va, vb em destaque na  Figura 35 exemplifica esta situação. 

Como visto na Seção 2.2.8, as arestas de uma variedade devem ser compartilhadas por 

no máximo duas faces. Quando mais de duas faces compartilham uma única aresta, duas devem 

permanecer e todas as outras devem ser removidas da malha. As faces que permanecem são 

aquelas que formam o maior ângulo diedro entre si. No exemplo ilustrado na Figura 35, as faces 

listradas são as que permaneceriam na malha, enquanto a face preenchida seria removida, de 

modo que aresta va, vb passaria a ser compartilhada por apenas duas faces, como devem ser as 

arestas de uma variedade. A remoção de faces indesejáveis resulta em uma malha com menor 

número de faces tornando o modelo mais fácil de ser exibido e manipulado na tela do 

computador e reduzindo o espaço necessário a seu armazenamento. 

As reconstruções obtidas pela MATV podem ser processadas de modo a se tornarem 

variedades. Para isto, Guéziec et alii (1998) e Barequet & Kumar (1997) propõem algoritmos 
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para converter um conjunto de polígonos que forma uma não variedade em um outro que forma 

uma variedade. As arestas compartilhadas por mais de duas faces decorrem do modo como são 

criadas as conexões entre os nodos pelo CHL, pois nenhuma restrição é feita para criação destas 

conexões. O Gás Neural Estendido usa este mesmo algoritmo para criar as conexões entre os 

nodos de modo que suas reconstruções também apresentam arestas compartilhadas por mais de 

duas faces. Assim sendo, em Barhak (2003) também é proposto um algoritmo para criação de 

variedades a partir das malhas de triângulos obtidas com o Gás Neural Estendido, o qual poderia 

também ser usado para transformar em variedades as reconstruções obtidas com a MATV. 

Outra característica desfavorável das reconstruções obtidas com a MATV é o 

aparecimento de buracos durante a operação de remoção de arestas realizada no aprendizado. 

Como pode ser observado, a remoção da aresta tracejada na Figura 36(a) leva a formação de 

arestas de borda (descritas Seção 2.2.8), que são as arestas tracejadas na Figura 36(b). Estas 

arestas de borda formam um polígono que constitui um buraco na superfície representada pela 

malha. 

(a) (b)
 

Figura 36 – Formação de bordas pela MATV. 

A presença de buracos decorrentes da operação de remoção de arestas realizada durante 

o treinamento pode ser observada na Figura 37, onde é mostrado um zoom da reconstrução 

obtida com a MATV para o objeto sintético face. Os buracos indesejados podem ser 

posteriormente preenchidos pela triangulação dos polígonos que os constituem. Os algoritmos 

anteriormente indicados para converter não variedades em variedades podem também ser 

aplicados para preencher estes buracos. É importante lembrar que, se por um lado, a remoção de 

arestas leva à criação de buracos indesejados na malha, por outro lado, ela também é 

responsável por prevenir conexões que se tornam inadequadas durante o treinamento, e, 

portanto, a remoção tem um papel relevante no processo de aprendizado da rede. 
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Figura 37 - Buracos indesejados criadas pela MATV no modelo da face. 

O aparecimento de buracos após a remoção de arestas inadequadas na MATV acontece 

de uma maneira semelhante aos buracos que são gerados pela operação de eliminação de vértice 

executada pela rede GCS. Entretanto, a remoção de uma aresta na MATV leva à remoção das 

faces incidentes nesta aresta, enquanto que a eliminação de vértices leva à remoção das faces 

incidentes em todas as arestas do vértice a ser removido, resultando em buracos poligonais de 

maior tamanho, como observado quando se compara a Figura 33 à Figura 34. Como visto 

anteriormente, as bordas indesejadas criadas pela GCS com eliminação de vértices são 

suficientemente grandes para serem confundidas com as bordas verdadeiras, de modo que não 

podem ser identificadas para que sejam removidas como os buracos poligonais pequenos 

formados pela MATV. 

Outra observação a ser feita em relação aos modelos obtidos com a MATV diz respeito 

à ordem em que os vértices limites das faces são descritos. Como visto na Seção 2, esta ordem 

define os lados da frente e de trás da face e, conseqüentemente os lados da face que são 

desenhados na exibição do modelo. Durante o aprendizado da rede MATV não houve 

preocupação com ordem em que os vértices são descritos. Ao invés disso, na exibição do 

modelo tanto a parte de frente quanto a de trás das faces são desenhadas, como visto na Seção 

2.6. 

O crescimento fractal do GNG pode ser observado nos estágios intermediários dos 

modelos gerados pela MATV. Em qualquer dos estágios de crescimento, a MATV fornece um 

modelo do objeto cuja distribuição dos vértices descreve a distribuição dos pontos fornecidos 

como entrada, sendo a resolução do modelo dependente do tamanho atual da rede. 

A Figura 38 mostra a reconstrução do coelho da MATV em diferentes estágios do 

treinamento da rede. Observa-se que desde os estágios iniciais do treinamento, A MATV produz 

uma representação da forma do objeto. À medida que a rede cresce, ou seja, novos nodos, 

arestas e faces, são inseridos, mais detalhes da superfície são representados pela malha de 

triângulos. A Figura 38 mostra o modelo representado pela MATV com 20, 100 e 500 nodos. 

Observa-se que a forma rudimentar do coelho pode ser reconhecida nas malhas de 100 ou 500 

nodos apesar delas não possuírem os detalhes representados na malha com 10k vértices, Figura 

34(c), onde partes tais como os pés e as curvas da perna do coelho estão mais bem delineados. 
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(b) 

 

(c) 

Figura 38 – Crescimento fractal da MATV: Modelo do coelho gerado pela MATV em diferentes 

estágios de crescimento: 20 vértices, (b) 100 vértices, (c) 500 vértices. 

5.1.2. Avaliação dos Resultados 

Para comparar as diferentes malhas reconstruídas foi medida a distância de cada uma 

delas ao objeto sintético correspondente, ou seja, a malha original cujos vértices foram 

utilizados como nuvem de pontos para a reconstrução. Quanto menor a distância entre a malha 

reconstruída e a malha original, melhor é a qualidade da reconstrução. A distância entre as 

malhas foi medida com a ferramenta Metro (Cignoni et alii, 1998), apresentada na Seção 2. 

As Tabelas 3, 4 e 5 mostram as distâncias unilaterais máxima, média e o RMS (erro 

médio quadrático) das malhas originais (M1) às malhas com 5k vértices reconstruídas pelas 

redes experimentadas (M2) e das malhas reconstruídas às malhas originais, e a distância bilateral 

(distância de Hausdorff) entre as duas malhas. As distâncias unilaterais de M1 a M2 são 

denotadas por M1 → M2, e as distâncias unilaterais de M2 a M1 são denotadas por M2 → M1.  

Tabela 3 - Distâncias calculadas para o modelo da face. 

 GCS-P GCS – eliminação GCS - contração MATV 

Distância Máxima 6.42 7.539 6.79 4.762 

Distância Média 0.419 0.558 0.407 0.304 M1 → M2 

RMS 0.578 0.926 0.552 0.413 

Máxima  35.56 8.142 32.418 7.687 

Média  0.812 0.383 0.726 0.342 M1 → M2 

RMS 2.758 0.602 2.402 0.477 

Distância bilateral (Hausdorff) 35.35 8.142 32.418 7.687 

 

As redes experimentadas são denotadas na tabela abaixo da seguinte maneira: Malha 

Auto-organizável de Topologia Variável (MATV); GCS padrão sem remoção de vértices 

supérfluos (GCS-P); GCS com remoção de vértices supérfluos pela operação de eliminação de 

vértices (GCS - eliminação); GCS com remoção de vértices supérfluos por contração de arestas 
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(GCS – contração). As reconstruções obtidas pelo Gás Neural Crescente são representadas com 

aramados, assim, não constituem uma malha de triângulos e por isso não é possível calcular 

suas distâncias às malhas originais. 

Tabela 4 - Distâncias calculadas para o modelo da mão. 

 GCS-P GCS – eliminação GCS - contração MATV 

Distância Máxima  3.911 3.837 4.568 2.748 

Distância Média 0.307 0.354 0.298 0.193 M1 → M2 

RMS 0.466 0.56 0.443 0.262 

Distância Máxima 20.891 13.382 20.986 9.292 

Distância Média 1.122 0.236 0.886 0.238 M2 → M1 

Distância RMS 2.613 0.495 2.237 0.329 

Distância bilateral (Hausdorff) 20.891 13.382 20.986 9.292 

 

Pelos resultados obtidos observa-se que em todos os experimentos as distâncias 

máximas M1 → M2 obtidas foram menores que as distâncias M2 → M1, ou seja, o os pontos da 

superfície M1 estão mais bem mapeados na superfície M2 que o inverso. Em todos os casos as 

menores distâncias máximas M2 → M1 foram obtidas pela MATV e as maiores pelas redes 

GCS-P e GCS – contração, que não alteram a topologia inicial, não sendo, portanto, capaz de 

reconstruir os furos na parte inferior dos objetos, como mostrado nas Figura 31 e Figura 32, nem 

as regiões de contorno como pode ser observado pelas ligações falsas entre os dedos da mão nas 

Figura 31(e) e Figura 32(e). Deste modo, a superfície reconstruída possui pontos que 

correspondem a regiões vazias no espaço de entrada e por isso geram uma distorção grande no 

mapeamento M2 → M1. 
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Tabela 5 - Distâncias calculadas para o modelo do coelho. 

 GCS-P GCS – eliminação GCS - contração MATV 

Distância Máxima  0.004370 0.003837 0.003863 0.004080 

Distância Média  0.000393 0.000354 0.000359 0.000290 M1 → M2 

RMS 0.000556 0.000560 0.000516 0.000421 

Distância Máxima  0.014258 0.013382 0.013482 0.005929 

Distância Média 0.000742 0.000236 0.000597 0.000382 M2 → M1 

RMS 0.001538 0.000495 0.001231 0.000572 

Distância bilateral (Hausdorff) 0.014258 0.013382 0.013482 0.005929 

 

Como visto na Seção 2.4, a distância de Hausdorff corresponde à maior das distâncias 

unilaterais máximas. Como visto, as distâncias máximas de M2 para M1 foram maiores que as 

distancias máximas de M1 para M2. Neste caso, os valores das distâncias de Hausdorff são iguais 

aos valores das distâncias máximas M2 → M1. Os resultados obtidos mostram que, pela 

distância de Hausdorff, as malhas reconstruídas com a MATV são as que estão mais próximas 

às malhas originais. 

A Tabela 6 mostra as distâncias de Hausdorff entre as malhas originais e as malhas 

reconstruídas com a Malha Neural. Estes resultados foram tirados de Saleem (2004) e as malhas 

reconstruídas possuem 20k vértices.  

Tabela 6 – Distâncias de Hausdorff entre os modelos originais e as reconstruções obtidas com a 

Malha Neural. 

Modelo Hausdorff Distance 

Max 5.23 

Hand 6.60 

Bunny 0.006 

 

Os resultados mostrados na Tabela 6 apontam melhores reconstruções obtidas com a 

Malha Neural que com a MATV, exceto na reconstrução do coelho, em que a MATV gerou 

modelos mais próximos ao modelo original que a Malha Neural. Todavia, cabe ressaltar que 

estes resultados não foram obtidos com a versão original da Malha Neural (Ivrissimtzis, 2003), 

mas pela versão da Malha Neural que adiciona um passo adicional dedicado ao aprendizado de 

topologia, apresentado em (Ivrissimtzis, 2004), pois como visto, o aprendizado de topologia não 

é uma característica da GCS, na qual a Malha neural se baseia. 
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Uma outra consideração a ser feita diz respeito ao número de vértices das malhas 

reconstruídas. Por restrições de tempo não foram reconstruídas malhas com 20k vértices usando 

a MATV, por outro lado, não havia disponíveis métricas de distância de malhas originais a 

malhas com 10k vértices obtidas usando a Malha Neural.  

Pelos experimentos realizados com redes GCS observa-se que a distância de Hausdorff 

tende a diminuir com o aumento do número de vértices das malhas reconstruídas pelas GCS 

com remoção de vértices supérfluos, como pode ser observado na  

Tabela 7, onde são mostradas as distâncias de Hausdorff entre as malhas originais 

usadas nos experimentos e suas reconstruções obtidas com as variantes da GCS experimentadas 

em que é feita a remoção de vértices supérfluos.  

Tabela 7 - Distâncias de Hausdorff entre a malha original e suas reconstruções de 1k e 5k vértices 

obtidas com três variações da GCS. 

  GCS – eliminação GCS - contração 

1k vértices 17.609 65.448 
Max 

5k vértices 8.142 32.418 

1k vértices 13.618 21.134 
Hand 

5k vértices 13.382 13.382 

1k vértices 0.036084 0.019354 
Bunny 

5k vértices 0.025155 0.013482 

 

Uma vez que o treinamento da Malha Neural está baseado no treinamento da GCS com 

remoção de vértices supérfluos, é possível que as distâncias de Hausdorff de suas reconstruções 

às malhas originais diminuam com o aumento do número de vértices da malha reconstruída, de 

modo que malhas com 10k vértices devem apresentar maiores distâncias que malhas de 20k. 

Assim sendo, os resultados obtidos pela MATV podem ser considerados satisfatórios mesmo 

em relação à versão da Malha Neural com o passo adicional de aprendizado de topologia. 

Além disto, as faces indesejadas, como a face mostrada na Figura 35, que caracterizam 

as malhas reconstruídas pela MATV como não variedades, sugerem que a distância máxima 

M2→M1 seja aumentada porque os pontos pertencentes a estas faces não possuem 

correspondentes próximos na malha original. Deste modo, o processamento posterior das 

malhas reconstruídas pela MATV para criação de variedades resultaria em malhas mais 

próximas à malha original.  

Depois avaliada a qualidade das reconstruções obtidas com a MATV, é importante 

considerar o tempo necessário para a obtenção destas reconstruções. Durante os experimentos 
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observou-se que quanto maior o número de nodos da rede maior será o tempo necessário para a 

obtenção de malhas com mais nodos. Isto acontece por causa do aumento do número de nodos 

que são processados durante o treinamento. O gráfico da Figura 39 apresenta o tempo de 

execução da MATV para a reconstrução do dragão (Figura 40) com 1k, 5k, 9k e 10k vértices. 

Este gráfico ilustra o que foi anteriormente dito: quanto mais nodos existem na rede mais tempo 

é levado para aumentar o número de nodos. Este experimento foi executado em uma máquina 

com as seguintes configurações: Processador Pentium 3 800Mhz, Memória 256MB, Sistema 

Operacional Microsoft Windows 2000. A seguir é feito um breve comentário sobre o tempo de 

execução da MATV. 

A amostragem (passo 3) é o único passo em que a nuvem de pontos fornecida na 

entrada é processada e independe do número de pontos na nuvem. Assim, o tempo de execução 

do algoritmo é independente do número de pontos fornecidos. Esta é uma vantagem sobre 

outros métodos que processam todos os pontos de entrada. Os passos 4 e 11 e 12 do algoritmo 

de aprendizado da MATV são os responsáveis pelo aumento do tempo de processamento à 

medida em que aumentam o número de nodos da rede. A seguir são apresentadas as razões para 

isto a as soluções que poderiam ser adotadas para resolver este problema. 

No passo 4, todos os nodos são percorridos e são calculadas as distâncias de cada um 

deles à amostra atual. Estas distâncias são comparadas e os nodos mais próximoa à amostra são 

definidos como vencedores. Com o aumento do número de nodos a rede, aumenta também o 

tempo gasto para percorrer todos eles, calcular as distâncias à amostra atual e determinar os 

vencedores. A Malha Neural reduz o tempo gasto com a busca do vencedor usando uma busca 

baseada em octree. Quando o número de nodos na malha chega a 1000, eles são copiados para 

uma octree (Subramanian & Fussel, 1992). Durante o aprendizado a octree é constantemente 

atualizada de acordo com a mudança de posição dos vértices na malha, adicionando um custo 

adicional ao algoritmo. Mesmo com este custo adicional para atualização da octree, a busca pelo 

vencedor se torna mais eficiente (Ivrissimtziz, 2003). 

No passo 11, também são percorridos todos os nodos da rede na busca por um único 

nodo com maior contador de erro. No passo 12 todos os nodos da rede são novamente 

percorridos no passo de atualização dos contadores de erro. Com o aumento do número de 

nodos da rede, o tempo necessário para percorrê-los também aumenta. Para evitar o desperdício 

de tempo gasto para percorrer todos os nodos da rede nos passos 11 e 12, Saleem (2004) propõe 

que seja mantida uma ordenação aos nodos de modo que os nodos com valores extremos de 

contadores de erro possam ser acessados de uma maneira mais rápida. A abordagem proposta 

por Saleem (2004) reduz os custos com a atualização global dos contadores de erro de todos os 

nodos da rede no passo 12 e com a busca pelo nodo com maior contador de erro no passo 11. 
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Figura 39 - Tempo de execução da Malha Auto-organizável de Topologia Variável. 

5.1.3. Outros Experimentos com a Malha Auto-organizável de 
Topologia Variável 

Nesta seção serão apresentados outros experimentos em que a MATV foi utilizada para 

reconstruir modelos de objetos sintéticos. As nuvens de pontos a serem processadas são obtidas 

da mesma maneira que na seção anterior. Os experimentos entretanto não foram realizados com 

o objetivo de comparar as reconstruções obtidas por redes neurais diferentes, mas de ilustrar e 

avaliar o desempenho da MATV na reconstrução de objetos mais complexos. Os objetos 

sintéticos que serão reconstruídos são um dragão (dragon) e uma estatueta do buda (budha), 

ambos obtidos no Repositório Stanford. Estes experimentos foram executados em um 

computador com as seguintes configurações: Processador Pentium 3 800Mhz, Memória 

256MB, Sistema Operacional Microsoft Windows 2000. 

As malhas originais, cujos vértices foram utilizados como nuvens de pontos nos 

experimentos, possuem 437645 (dragão) e 543652 (estatueta do Buda). As Figura 40 e Figura 

41 mostram, respectivamente, imagens de seis vistas da reconstrução do dragão (10k vértices) e 

da estatueta do Buda (9k vértices): frontal, traseira, lateral esquerda, lateral direita, superior, 

inferior. Na Tabela 8 estão as distâncias das malhas originais (M1) às malhas obtidas com a 

MATV (M2), as distâncias de M2 a M1 e a distância de Hausdorff entre as duas malhas. 
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(e) 

 

(f) 

Figura 40 – Modelo do dragão reconstruído com a MATV. São mostradas imagens de 6 vistas: (a) 

frontal, (b) traseira, (c) lateral esquerda, (d) lateral direita, (e) superior, e (f) inferior. 
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(f) 

Figura 41 - Modelo da estatueta do Buda reconstruído com a MATV. São mostradas imagens de 6 

vistas: (a) frontal, (b) traseira, (c) lateral esquerda, (d) lateral direita, (e) superior, (f) inferior. 

Tabela 8 - Distâncias entre as malhas originais (M1) e as obtidas com a MATV. 

 Dragon (10k) Budha (9k) 

Distância Máxima 0.002350 0.003299 

Distância Média 0.000288 0.000298 M1→M2 

RMS 0.000406 0.000422 

Distância Máxima 0.011197 0.007390 

Distância Média 0.000291 0.000303 M2→M1 

RMS (M2→M1) 0.000411 0.000428 

Distância bilateral (Hausdorff) 0.011197 0.007390 
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As reconstruções obtidas pela MATV nos experimentos apresentados até aqui mostram 

que, esta malha é capaz de, a partir da nuvem de pontos de uma superfície, aprender sua 

topologia e geometria como esperado, e que as modificações feitas ao CHL tornaram possível a 

obtenção de uma representação da superfície por faces poligonais e não apenas por aramados, 

como são representações fornecidas pelo GNG Padrão (Figura 30). As reconstruções podem ser 

melhoradas através de pós-processamento das malhas para eliminação dos buracos indesejados 

e criação de variedades. 

Em todos os experimentos até aqui apresentados objetos sintéticos foram fornecidos ao 

sistema para serem reconstruídos. Para testar a habilidade da rede neural proposta na 

reconstrução de modelos 3D a partir de dados do mundo real, foram executados experimentos 

em que imagens de secções transversais de um objeto real, obtidas por tomografia 

computadorizada ou ressonância magnética, foram alimentadas como entrada ao sistema. Como 

dito no Capítulo 4, durante etapa de aquisição das formas do sistema de reconstrução estas 

imagens são processadas para que sejam identificados os pontos da superfície que será 

reconstruída.  

5.2. Experimentos com Seções Transversais 

Até agora foram apresentados resultados de experimentos onde a nuvem de pontos 

consistia das coordenadas dos vértices de objetos sintéticos, representados por malhas de 

triângulos muito densas. Esta nuvem de pontos que consiste dos vértices de uma malha densa 

está livre de ruídos e outros problemas presentes na nuvem de pontos obtida por varredura 3D, 

como os descritos no Capítulo 2, que foi usada para construir o modelo da malha densa original. 

Para testar a habilidade do modelo neural proposto na reconstrução de modelos 3D a partir de 

dados de objetos reais obtidos por sensores de varredura, foram realizados experimentos com 

imagens (em escala de cinza) de seções transversais do objeto cujo processo de aquisição está 

descrito no Capítulo 4. Os experimentos apresentados nesta seção foram executados em uma 

máquina com as seguintes configurações: Processador AMD Athlon64™ 3000+ 1.8Ghz, 

Memória 992MB, Sistema Operacional Microsoft Windows XP Professional versão 2000. 

As imagens foram obtidas em dois repositórios. Primeiro serão apresentados os 

experimentos realizados com imagens obtidas no repositório Volvis, o qual reúne e 

disponibiliza bases de dados de volumes fornecidos por outras instituições. Em seguida será 

apresentado um experimento que utilizou imagens obtidas no repositório Atlas Completo do 
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Cérebro (The Whole Brain Atlas
13

), onde está disponível uma coleção de imagens de cérebros 

humanos. 

O primeiro repositório é voltado para pesquisa em renderização de volumes, enquanto 

que o segundo é voltado para a área medica. A quantidade de imagens por volume necessária 

para uso médico é muito menor que a quantidade necessária a renderização de volumes. Assim 

sendo, o primeiro repositório disponibiliza bases de dados de volumes com uma quantidade de 

imagens muito maior que o segundo. 

Duas bases de dados obtidas em [11] foram usadas. A primeira contém imagens de 

varredura por tomografia computadorizada de um bule (SIGGRAPH 1989 teapot) com uma 

pequena lagosta dentro (AVS lobster), dois modelos amplamente usados pela comunidade de 

Computação Gráfica. Essas imagens foram escolhidas porque, como se pode observar na Figura 

42 os pontos pertencentes à superfície a ser reconstruída podem ser facilmente identificados. 

Esses dados são cortesias de Terarecon Inc, MERL, Brigham and Women's Hospital.  

A segunda base de dados usada é uma angiografia da cabeça de um humano, cortesia de 

Özlem Gürvit (Institute for Neuroradiology, Frankfurt, Germany). Estas imagens foram 

escolhidas para mostrar a viabilidade do uso do sistema proposto para reconstrução de estruturas 

anatômicas. Todavia, a qualidade da reconstrução é dependente de uma definição correta dos 

pontos da superfície e, no caso das imagens de estruturas anatômicas, a definição desses pontos 

não pode ser feita de maneira simples, como nas imagens do bule. Ao invés disso seria 

necessária uma segmentação mais cuidadosa dessas imagens, o que não é objetivo deste 

trabalho. 

A base de dados do bule consiste de 178 imagens de seções transversais paralelas de seu 

volume. Os pontos amostrados estão espaçados entre si de 1mm no eixo x, 1mm no eixo y e 

1mm no eixo z. A Figura 42 mostra as imagens de secções localizadas na parte inferior, no meio 

e na parte superior do volume. Do total de 178 imagens do volume, as imagens das Figura 42(a), 

Figura 42(b) e Figura 42(c) são respectivamente a 12°, a 81° e a 168° imagens. 

                                                      

13
 The Whole Brain Atlas: www.med.harvard.edu/AANLIB. Acessado em: Outubro/ 2006. 
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` 

(b) 

 

(c) 

Figura 42 - Imagens de CT scan do bule com uma lagosta dentro.   

Foi visto no Capitulo 2 que, quando são fornecidas ao sistema de reconstrução proposto 

imagens de secções transversais de um objeto estas imagens são segmentadas na fase aquisição 

de dados (ou aquisição da forma), que é a etapa do sistema onde a nuvem de pontos da 

superfície que será reconstruída é obtida. Esta segmentação é feita para identificar, em cada 

imagem, os pontos do contorno do objeto cuja superfície será reconstruída. Em seguida está 

descrito o procedimento que foi realizado para obtenção da nuvem de pontos do bule. 

A técnica de Limiarização foi usada para segmentar as imagens do bule. Nesta etapa 

foram separados em grupos distintos os pixels com intensidade superior e inferior a 20. Os 

pixels do primeiro grupo receberam a cor branca e os pixels do segundo grupo a cor preta. Os 

pixels pretos correspondem aos pontos do fundo da imagem e os pixels brancos aos objetos 

representados na imagem, neste caso o bule e a lagosta. Apenas os pixels do bule são 

adicionados à nuvem de pontos. A identificação dos pontos da lagosta dentro do bule foi feita 

por suas localizações na imagem. Na Figura 43 são mostradas as mesmas imagens da Figura 42 

após a limiarização. 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 43 - Imagens limiarizadas do bule. 
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A partir das imagens foi obtida uma nuvem muito densa, com 893161 pontos. Essa 

nuvem de pontos foi fornecida como entrada à Malha Auto-organizável de Topologia Variável. 

O resultado das reconstruções com 1000, 5000 e 10000 vértices são mostrados na Figura 44. 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 44 - Reconstruções do bule obtidas com (a) 1k vértices, (b) 5k vértices, (c) 10k vértices. 

As malhas obtidas fornecem uma representação satisfatória da geometria e da topologia 

da superfície, entretanto melhores resultados poderiam ser obtidos por uma melhor delimitação 

dos pontos da superfície, pois como pode ser observado na Figura 43 os contornos identificados 

são muito espessos. Isto acontece porque os pixels com intensidade superior a 20 (valor do 

limiar que separa os pontos do objeto dos pontos do fundo da imagem) adicionados à nuvem de 

pontos correspondem não só aos pixels da superfície do objeto, mas a todos a os pontos que 

fazem sua espessura. As conexões destes pontos com os pontos da superfície dão o aspecto 

“amassado” ao modelo, como pode se observar nas Figura 44(b) e Figura 44(c). Uma melhor 

representação da forma do objeto poderia ser obtida por métodos de segmentação capazes de 

identificar apenas os pontos pertencentes à superfície do bule, sem os pontos que fazem sua 

espessura. 

No segundo experimento realizado com imagens de seções transversais paralelas, foi 

reconstruída a forma de artérias cujos pontos foram extraídos de uma angiografia da com 112 

imagens de seções transversais paralelas da cabeça de um humano. O espaçamento entre os 

pontos na angiografia, em milímetros, é de 0.412 no eixo x, 0.412 no eixo y e 0.412 no eixo z. 

O processamento das imagens da angiografia para obtenção da nuvem de pontos foi 

realizado de modo semelhante ao experimento anterior. As imagens foram segmentadas pela 

aplicação da Limiarização. Os pixels com intensidade de cinza maior que o limiar de 160 

receberam a cor branca e os pixels com intensidade de cinza abaixo desse limiar receberam a cor 

preta. Os pixels brancos correspondem aos pontos das artérias que serão reconstruídas e suas 

coordenadas foram acrescentadas à nuvem de pontos.  

Neste experimento nem todos os pontos da imagem foram tomados para formar a 

nuvem de pontos, mas apenas os pontos dentro de uma sub-região da imagem. O retângulo em 

destaque na Figura 45 delimita a sub-região da imagem que será reconstruída. Ao final deste 
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processamento foi obtida uma nuvem com 26951 pontos. A Figura 45 mostra imagens de três 

seções transversais das artérias, localizadas na partes superior, meio e inferior do volume. Do 

total de 112 seções, as imagens das Figura 45(a), Figura 45(b) e Figura 45(c) correspondem 

respectivamente a 1°, 56°, e 112° secções.  

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 45 - Imagens de angiografia de uma cabeça humana. O retângulo define a sub-região da 

imagem que será reconstruída. 

A Figura 46 mostra as mesmas imagens da Figura 45 após a aplicação da limiarização, e 

na Figura 47 são mostradas as reconstruções obtidas com 1k e 5k vértices. Os pontos brancos da 

imagem que estão dentro da região a ser reconstruída, destacada na Figura 45, são os pontos das 

artérias que serão reconstruídas, portanto, estes foram os pontos adicionados à nuvem de pontos 

fornecida para a reconstrução do modelo. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 46 - Imagens resultantes da limiarização das imagens mostradas na Figura 45. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 47 - Reconstruções das artérias obtidas com (a) 1k vértices, (b) 5k vértices. 

O próximo experimento apresentado foi realizado com imagens obtidas em [12]. Estas 

são imagens de seções transversais do cérebro de uma pessoa idosa e saudável. No experimento 

será reconstruída a superfície de um olho (o olho direito). 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 48 – Exemplos de imagens de MRI do cérebro. 

 

A base de dados de todo o volume do cérebro é formada por 46 imagens. A distância 

entre os pontos amostrados (em milímetros) é de 1mm no eixo x, 1mm no eixo y, e 3mm no 

eixo z. Do total de 46 imagens do cérebro A região do olho pode ser observada em 8 delas. 

Estas 8 imagens foram processadas para a obtenção dos pontos da superfície que será 

reconstruída. A Figura 48 mostra três das imagens do cérebro que serão processadas. 

Inicialmente foi aplicado nas imagens o algoritmo de Crescimento de Regiões para 

agrupar seus pixels em duas regiões (Figura 49(a)). Em seguida a imagem foi segmentada por 

meio de um Limiarização em que os pixels com intensidade de cinza maior que o limiar 120 

receberam todos a cor branca e os pixels com intensidade de cinza menor que o limiar 
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receberam a cor preta, resultando na Figura 49(b). Por fim, o algoritmo morfológico Extração de 

Fronteiras foi aplicado à imagem binária para identificar os pontos do contorno do olho em cada 

imagem (Figura 49(c)). 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 49 – Imagem da Figura 48(a) após a aplicação dos algoritmos de segmentação.  (a) 

crescimento de regiões, (b) limiarização, (c) extração de fronteiras. 

Após o processamento das imagens foi obtida uma nuvem com 656 pontos, quantidade 

significativamente inferior àquelas dos experimentos anteriores. Logo, a quantidade de dados 

que pode ser aprendida pela rede neural é conseqüentemente inferior, por este motivo será 

mostrado um modelo reconstruído com uma menor quantidade de vértices que os anteriores, 

500 vértices. A reconstrução, vista de direções diferentes é mostrada na Figura 50.  

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 50 – Reconstruções da superfície do olho. 

Diferentemente dos experimentos anteriores nos quais todos pontos amostrados estão 

eqüidistantes com respeito a cada dimensão, neste experimento a distância entre os pontos no 

eixo z é três vezes maior que nos eixos x, y. Em outras palavras, a distância entre duas secções 

do volume é três vezes maior que a distância entre os pixels da imagem de cada secção levando 

a um modelo reconstruído que apresenta espaços vazios entre as secções. Na Figura 50 é 

possível observar o espaçamento que existe entre as 8 secções das quais os pontos da superfície 
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do olho foram extraídos. Para solucionar esse problema, se faz necessário que sejam 

interpolados pontos entre secções consecutivas. 

Novos pontos foram adicionados à nuvem de pontos da superfície do olho por 

interpolação linear (Roque, 2000) dos pontos de camadas (secções) consecutivas. Essa 

interpolação foi realizada da seguinte maneira: Para cada par de camadas consecutivas, 

determina-se a camada que possui a maior quantidade de pontos. Para cada um dos pontos (p1) 

desta camada, busca-se o ponto (p2) mais próximo na segunda camada. Um novo ponto cujas 

coordenadas correspondem à média das coordenadas de p1 e p2 é adicionado à nuvem de pontos. 

Após essa interpolação a nuvem de pontos passou a ter 1508 pontos. A Figura 51 mostra as 

reconstruções obtidas com a MATV a partir da nuvem com pontos interpolados. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 51 - Reconstruções da superfície do olho usando pontos interpolados. 

Esta não é a melhor estratégia para interpolar pontos, mas foi usada unicamente com o 

propósito de mostrar que, quando as imagens das seções transversais de um volume estão muito 

espaçadas umas das outras, é possível interpolar pontos entre estas camadas para aproximar 

informações sobre as regiões do volume não representadas nas imagens. Uma técnica de 

interpolação mais apropriada levaria a uma melhor aproximação das informações não 

representadas nas imagens e conseqüentemente a melhores reconstruções. 
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Capítulo 6 

Conclusões e Trabalhos Futuros 

 

 

Neste trabalho inicialmente foi descrito o problema de reconstrução de superfícies e 

discutidas algumas ferramentas atualmente disponíveis para serem empregadas em cada uma 

das etapas do processo de reconstrução, exceto pela última etapa deste processo, que na 

abordagem clássica (Capítulo 2) trata da simplificação de malhas de polígonos, já que o método 

de reconstrução que foi proposto gera malhas com qualquer nível de detalhes que seja desejado 

pelo usuário. Também foram apresentados os fundamentos necessários à compreensão do 

sistema desenvolvido nesta dissertação para a reconstrução de superfície e exibição do modelo 

reconstruído. 

Em seguida foram apresentados os algoritmos de aprendizado nos quais se baseia o 

algoritmo de reconstrução proposto, que são os mapas auto-organizáveis. Foram descritos o 

Mapa Auto-organizável de Kohonen (1982) (SOM), Martinetz & Schulten (1994) (TRN), 

Fritzke (1994) (GCS) e Fritzke (1995) (GNG). Os dois primeiros possuem número de fixo de 

nodos e nos últimos o número de nodos é variável. Foram discutidos também o Gás Neural 

(NG) e o Aprendizado Hebbiano Competitivo (CHL) que são combinados na TRN. Também 

foram apresentadas redes neurais que usam os mapas auto-organizáveis para resolver o 

problema de reconstrução sob uma perspectiva de aprendizagem. Em particular, foram descritas 

as Malhas Neurais (Ivrissimtzis, 2003) e o Gás Neural Estendido (Barhak, 2003), que usam 
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respectivamente GCS e GNG para aprender a forma dos objetos, por serem estas as duas redes 

que também servem de base a rede neural proposta. 

Depois de apresentados uma visão geral do processo de reconstrução e desta 

reconstrução empregando-se mapas auto-organizáveis, foi apresentado o sistema de 

reconstrução desenvolvido nesta dissertação, que recebe como entrada objetos sintéticos ou 

imagens de secções transversais de objetos reais. A primeira etapa do sistema consiste na 

aquisição, a partir dos dados de entrada fornecidos ao sistema, da forma do objeto que será 

reconstruído, representada por uma nuvem de pontos. A segunda etapa do sistema trata do 

problema de reconstrução de superfície propriamente dito. Nesta etapa é apresentada a principal 

contribuição da dissertação: um novo algoritmo baseado em aprendizagem e auto-organização 

para a reconstrução de superfícies, este algoritmo é capaz de gerar uma representação correta da 

forma do objeto a partir de nuvem de pontos não organizados. 

Por fim foram apresentados os resultados dos experimentos realizados com o sistema 

desenvolvido para a reconstrucao de superfícies. Nos primeiros experimentos executados foram 

fornecidos ao sistema objetos sintéticos, e a etapa de reconstrução propriamente dita foi 

executada por três redes neurais diferentes: o GNG, a GCS e rede neural proposta, chamada de 

Malha Auto-organizável de Topologia Variável (MATV). Sendo que, da GCS, foram testadas 

três variações: GCS sem remoção de vértices, GCS com remoção de vértices supérfluos por 

contração de aresta, GCS com remoção de vértices por eliminação de vértice. 

Os resultados obtidos confirmam as restrições esperadas da GNG e da GCS na 

reconstrução de representações de superfícies com malhas de polígonos. A GNG aprendeu 

corretamente a posição dos vértices da malha (geometria) e a conexão entre estes vértices 

(topologia), reconstruindo, assim, uma representação correta da forma do objeto, entretanto só 

gerou representações aramadas, pois as informações aprendidas por esta rede não incluem a 

definição das faces de uma malha de polígonos. A GCS por sua vez fornece representações por 

malhas de polígonos, mais especificamente, a GCS utilizada foi desenvolvida para gerar 

representações por malhas de triângulos, que são o tipo de polígono mais simples, portanto mais 

fácil de ser desenhado na tela do computador durante a renderização do modelo e mais utilizado 

nas representações por faces poligonais.   

Entretanto, a GCS padrão e a GCS com contração de aresta não conseguiram reconstruir 

corretamente a forma dos objetos usados nos experimentos, pois geram malhas topologicamente 

equivalentes ao modelo inicial usado, um tetraedro. Isto foi demonstrado nos experimentos 

realizados em que estas redes não conseguiram reconstruir os furos existentes nos objetos 

reconstruídos nem as suas regiões côncavas. No GCS com contração de aresta alguns defeitos 

topológicos relativos à presença de vértices em regiões vazias do espaço de entrada foram 
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removidos, aumentando a habilidade desta rede na reconstrução de regiões côncavas, mesmo 

assim estas regiões não foram satisfatoriamente reconstruídas. A GCS com eliminação de 

vértice altera a topologia do modelo inicial permitindo a formação de bordas na malha de 

triângulos gerada, entretanto as bordas geradas por esta operação aparecem também em regiões 

onde não existem bordas na superfície reconstruída. 

A MATV foi desenvolvida com o objetivo de combinar a capacidade da GNG de 

aprender corretamente a geometria e a topologia dos pontos que lhe são fornecidos como 

entrada, com a habilidade de gerar representações por malhas de triângulos das redes GCS 

testadas, gerando representações corretas da forma dos objetos reconstruídos, representadas por 

malhas de triângulos. Os resultados obtidos demonstraram que a MATV gerou reconstruções 

que representam, com uma malha de polígonos e de maneira correta, a forma dos objetos usados 

nos experimentos, como se esperava. A seguir são mostradas as características do aprendizado 

da GNG e da GCS que foram aproveitadas na MATV e as novidades adicionadas pela MATV 

que a tornam capaz de gerar malhas de triângulos que representam satisfatoriamente a forma de 

objetos quaisquer. 

O Aprendizado Hebbiano Competitivo utilizado pela GNG para o aprendizado da 

topologia dos dados de entrada foi estendido no aprendizado da MATV. As informações 

topológicas aprendidas com o CHL padrão são suficientes para gerar representações aramadas 

(vértices e arestas), a extensão deste algoritmo usada na MATV permite sejam aprendidas 

também as informações necessárias para gerar representações por faces poligonais (vértices, 

arestas e faces).  

O mecanismo de remoção de arestas da GNG também foi adaptado na MATV para se 

adequar à representação por faces poligonais. Na GNG as arestas são removidas e junto com 

elas são removidos vértices que restarem sem nenhuma aresta incidente. Em uma malha de 

triângulos, a remoção de uma aresta implica na remoção de suas faces incidentes. Como as 

representações geradas pela MATV são malhas de triângulos, seu mecanismo de remoção de 

arestas envolve a remoção das faces incidentes nesta aresta.  

A última alteração, com relação a GNG, incluída na MATV é a operação de inserção de 

vértices. Na GNG as conexões entre os nodos são refeitas de modo que sejam adicionadas 

arestas com o novo vértice inserido. Na MATV a estrutura da rede é reconstruída de modo que 

permaneça composta unicamente por faces triangulares após a inserção de um novo nodo. Isto é 

alcançado com a operação de divisão de aresta, a mesma operação usada pela GCS para a 

inserção de vértices na malha. 

As malhas reconstruídas com a MATV representam satisfatoriamente a forma dos 

objetos, mas apresentam dois aspectos desfavoráveis. Um deles é que estas malhas são não 
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variedades, que são desejáveis por ocuparem menos espaço de armazenamento, serem mais 

facilmente exibidas na tela do computador, e serem exigidas em muitas das aplicações que usam 

a representação por malhas de polígonos. O outro aspecto desfavorável é o aparecimento de 

buracos indesejados no modelo gerado decorrente do mecanismo de remoção arestas 

inadequadas que, por sua vez, tem um papel importante no aprendizado da MATV. 

Como trabalho futuro é interessante que seja adicionada ao sistema desenvolvido neste 

trabalho uma etapa de processamento posterior à reconstrução da superfície em que sejam 

geradas variedades a partir das malhas reconstruídas com a MATV e preenchidos os buracos 

que aparecem nos modelos reconstruídos com esta rede. Guéziec et alii (1998) e Barequet & 

Kumar (1997) propõem algoritmos para converter um conjunto de polígonos (não variedade) em 

uma variedade. Estes algoritmos também oferecem uma maneira para preencher os buracos 

indesejados, de modo que um deles poderia ser empregado na etapa de processamento posterior. 

A qualidade das reconstruções geradas pela MATV pode ser melhorada pela 

substituição da maneira como atualmente é feita a atualização dos vetores de pesos dos nodos 

vizinhos ao vencedor pela suavização laplaciana como faz a Malha Neural. Nesta suavização a 

posição dos nodos vizinhos ao vencedor é atualizada por uma fração da componente tangencial 

de seu Laplaciano. Outra melhoria a ser incluída no aprendizado da MATV é a utilização da 

operação de divisão de vértice, em lugar da divisão de aresta, para a inserção de novos nodos. A 

divisão de vértices distribui uniformemente o número de vizinhos do novo nodo e do nodo 

escolhido para a divisão (nodo com maior erro), resultando em uma melhor distribuição dos 

vértices da malha.  

Os resultados dos experimentos de reconstrução em que foram fornecidas imagens de 

secções transversais de objetos reais como entrada para o sistema mostram que a qualidade da 

representação por nuvem de pontos da forma do objeto que será reconstruída depende da 

precisão com que são delimitados os contornos do objeto em questão em cada uma das imagens 

e da distância entre as secções transversais que estão representadas nas imagens. 

A delimitação precisa dos contornos dos objetos nas imagens pode ser alcançada por um 

mecanismo de segmentação manual que permita ao usuário definir em cada imagem o contorno 

do objeto, ou por técnicas mais elaboradas para segmentação automática de imagens que as 

técnicas usadas pelo sistema desenvolvido nesta dissertação. A segmentação manual é uma 

solução que resultaria em contornos precisamente delimitados, porém muito trabalhosa. 

Técnicas de segmentação mais elaboradas são apresentadas em Lin et alii (1996). As redes 

neurais têm sido também empregadas em diversas aplicações de processamento de imagens, 

inclusive em segmentação, uma revisão dos métodos de processamento de imagens que usam 

redes neurais é apresentada em Egmont-Petersen et alii (2002).  
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Se as secções transversais representadas nas imagens estiverem muito espaçadas entre 

si, o uso de métodos de interpolação mais apropriados para aproximar as informações que são 

estão representadas nas imagens que a interpolação linear usada pelo sistema de reconstrução 

desenvolvido, faria com que a nuvem de pontos resultante após a interpolação fornecesse uma 

representação mais precisa da forma da imagem. Como conseqüência a malha de triângulos 

obtida a partir desta nuvem de pontos também representaria com mais precisão a superfície que 

está sendo modelada. 
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