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Resumo 

Esta dissertação descreve a integração da técnica de modelagem por semi-espaços e da 
representação implícita a um sistema de modelagem de sólidos dotado inicialmente de uma forma de 
representação por fronteira e da técnica de modelagem por varredura translacional e rotacional. 

A representação implícita consiste em uma forma alternativa para representar os modelos 
descritos por semi-espaços. Cada representação implícita criada é convertida, pelo modelador, para a 
representação por fronteira correspondente, que é mantida como a principal forma de representação do 
sistema. A conversão entre as duas representações é baseada em um método simplicial de aproximação 
de superfícies definidas implicitamente. 

A técnica de descrição por semi-espaços ampliou consideravelmente o poder descritivo do 
modelador, pois permite a descrição de sólidos cuja fronteira possui forma complexa, as quais não são 
facilmente descritas através das técnicas de varredura. A disponibilidade de duas formas de representação, 
implícita e por fronteira, para os modelos descritos por semi-espaços, possibilita aos procedimentos de 
aplicação optarem pela representação mais adequada aos seus propósitos. 



Abstract 

This text describes the integration of the modeling technique by halfspaces and of an implicjt 

representation form into a solid modeling system that supports a boundary representation form and 

translational and rotational sweeping as the modeling technique. 

The implicit representation provides an altemative form of representing the models described 

by halfspaces. Each implicit representation created is converted into a corresponding boundary 

representation, which is kept by the system as the primary form. The conversion between representations 

is based on a simplicial method that aproximates implicitly defined surfaces. 

The modeling technique by halfspaces considerably enhances the descriptive power of the 

modeler as it allows the description of solids with complex geometries that cannot be easily described by 

sweeping techniques. The availability of both implicit and boundary representation forms for representing 

the models described by halfspaces enables application procedures to select the most appropriated form 

in order to reach their aims. 
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Capítulo 2 

Modelagem de Sólidos 

2.1 - Considerações Iniciais 

Entende-se por modelagem a criação, representação e manipulação de objetos por computador. 

Denomina-se sistema de modelagem o sistema computacional capaz de modelar objetos [GoVe90]. O 

termo modelagem de sólidos compreende um conjunto de teorias e técnicas para a descrição e 

representação de objetos sólidos tal que a representação de cada modelo criado seja completa (não 

ambígua), isto é, contenha informações suficientes para permitir o cálculo automático de qualquer 

propriedade geométrica bem definida referente ao sólido modelado [Re80]. 

• Qual modelo corresponde a esta representação? 
• Qual é a área superficial do objeto? 
• Qual é o volume do objeto? 

Figura 2.1: representação wirefnune de um modelo de sólido 

Denomina-se sistema modelador de sólidos (SMS) o sistema de modelagem de objetos sólidos. 

A modelagem através de um SMS envolve a criação, representação e manipulação de modelos de sólidos 

por computador. A criação do modelo é baseada em métodos geométricos e de análise numérica. A 

representação do modelo utiliza técnicas de estrutura de dados e topologia combinatória para armazenar 

o objeto modelado no computador. A manipulação do modelo é realizada por aplicações que tém por 

finalidade o estudo de propriedades do objeto modelado [GoVe90]. 
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