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Muitas vezes, a construção de modelos de objetos ou processos é não apenas conveniente mas também 

necessária para que se possa analisar e manipular processos ou objetos reais de maneira mais fácil e barata. Existem 

vários tipos de modelos, entre os quais os modelos computacionais. Estes são, geralmente, criados utilizando 

sistemas de modelagem interativos, como os sistemas de modelagem de sólidos, intensamente utilizados nas áreas 

de projeto e construção de peças, aviões, automóveis, etc... Esses modeladores podem utilizar várias técnicas de. 

modelagem geométrica para descrever um objeto, como os modelos por fronteira ("Boundary Representation", B-

Rep) e os modelos CSG ("Constructive Solid Geometry"). 

Este trabalho trata da técnica de modelagem por fronteira e relata a construção de um primeiro protótipo 

do Sistema de Modelagem de Sólidos Tridimensionais (SMS), que está sendo desenvolvido no ICMSC-USP, São 

Carlos. Esse protótipo é constituído de um subsistema gerenciador de representações, responsável pelo acesso e 

atualização da representação B-Rep (interna), e uma interface simples contendo algumas operações de descrição 

de objetos. 

O sistema teve seu desenvolvimento baseado no "Paradigma da Orientação a Objetos". Uma discussão 

sobre modelagem de sólidos e modeladores de sólidos é apresentada, juntamente com a descrição do projeto 

orientado a objetos e a implementação do protótipo. 



ABSTRACT 
The creation of object or process models is not only convenient but necessary to analyze 

and manipulate real processes and objetcs at a low cost in a simpler way. Among the several 

types of models, used by professionals in different areas are the computer models. These models 

are usually created using interactive modeling systems such as the solids modeling systems 

extensive by used in the design of airplanes, mechanical parts, automobiles, etc... These 

modelers make use of a variety of geometric modeling techniques to represent objects, such as 

both the B-Rep (Boundary Representation) and the ÇSG (Constructive Solid Geometry) models. 

This work discusses the B-Rep solid modeling technique and reports the construction of 

the first 3D Solid Modeling System (SMS) prototype. II is being developed at the ICMSC-USP, 

in São Carlos. The prototype is composed by both a B-Rep Representation Manager 

Subsystem, responsible for accessing and updating the (internai) B-Rep representation, and a 

simple interface with "sweeping-based" operations for describing the objects. Its design 

followed the object-oriented approach. A general discussion about solid modeling and solid 

modelers are also presentexl. It is also presented a description of the object-oriented project for 

the prototype and its implementation. 
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coimo 
INTRODUÇÃO 

1.1 - Considerações Gerais. 

Muitas vezes, a construção de modelos de objetos ou processos é não apenas conveniente 

mas também necessária para que possamos manipular e analisar os processos ou objetos reais. 

Construir um modelo de um objeto significa substituir o objeto por uma representação que 

possa ser analisada de maneira mais fácil e barata. Existem vários tipos de modelos, entre os 

quais pode-se citar os modelos moleculares, os modelos matemáticos, os desenhos de engenharia 

e os modelos computacionais [MAN_88]. 

Os modelos computacionais consistem de dados armazenados em "arquivos" que podem 

ser manipulados e analisados. A quantidade de informações que um modelo computacional deve 

conter depende do conjunto de perguntas que ele pretende responder, e portanto depende da 

aplicação. A principal vantagem dos modelos computacionais sobre os outros tipos de modelos 

mencionados é que eles são de propósito geral e por isso podem ser usados em uma grande 

variedade de aplicações. Em geral, modelos computacionais são criados usando sistemas de 

modelagem interativos, entre os quais encontram-se os sistemas de modelagem de sólidos 

[M1L_89], que são intensamente utilizados nas áreas de projeto e construção de peças, aviões, 

automóveis, etc... 

A modelagem geométrica é um conjunto de técnicas ou metodologias utilizadas para 

descrever e analisar a forma e outras características geométricas de um objeto [MAN 88], ou 

seja, concentra-se na criação, modificação e análise dos modelos geométricos. Ela faz uso de 
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conceitos de várias áreas como geometria espacial, geometria analítica, cálculo, topologia e 

análise numérica. 

O termo modelagem geométrica começou a ser usado nos primeiros anos da década de 

70, com o crescimento rápido da computação gráfica e da tecnologia de CAD/CAM ("Computer 

Aided Design" / "Computer Aided Manufacturing") [MOR 85].  A modelagem de sólidos é um 

ramo da modelagem geométrica que surgiu para cobrir as limitações de outras técnicas de 

modelagem, como "wire frame" (fio de arame) e modelagem por superfícies, na representação 

de objetos sólidos tridimensionais [M0R_85, GOM_90, THA_85, CAS_85]. Os modelos fio-de-

arame ("wire-frame") caracterizam-se por serem ambíguos e incompletos (figura 1.1) e os 

modelos de superfícies tradicionais possuem como principal limitação a ausência de informações 

sobre a topologia do objeto. Dentro da modelagem de sólidos existem várias abordagens que 

usam conceitos diferentes para descrever os objetos, sendo que as mais comuns são denominadas 

modelagem por decomposição, modelagem construtiva e modelagem por fronteira (por bordo 

ou B-Rep) [GOM_90, MAN_88, MOR_85, VAR_84]. 
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Figura 1.1:-Modelo fio-de-arame 
para o objeto representado. 

1.2 - Motivação 

e três possíveis interpretações 

O avanço tecnológico ocorrido nas últimas décadas permitiu a utilização da Computação 

Gráfica em inúmeras áreas, como industrial, cinematográfica e médica. Na área industrial, os 

sistemas CAD/CAM estão sendo cada vez mais utilindos em diversas aplicações, tornando-se 

mais poderosos e sofisticados. Esses sistemas (e outros como, sistemas para visualização de 

moléculas, reconstrução de imagens médicas e de satélites, ...) requerem mecanismos de 

modelagem precisos e abrangentes, o que tem incentivado as pesquisas nas áreas de modelagem 
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geométrica e modelagem de sólidos, e torna essas áreas campos de bastante interesse dentro da 

Computação Gráfica. 

Existe um projeto no ICMSC-USP São Carlos, que visa a construção de um Sistema 

de Modelagem de Sólidos Tridimensionais, voltado para aplicações científicas e de engenharia. 

Um sistema de modelagem de sólidos (SMS) é um sistema computacional que permite a criação, 

edição e acesso a representações de objetos sólidos. Os processos que acessarn essas 

representações de sólidos são programas de visualização que podem ser considerados parte do 

SMS e programas de aplicação externos ao SMS [REQ_82]. 

O sistema a ser desenvolvido deverá suportar diferentes técnicas convencionais de 

modelagem de sólidos (como Geometria Construtiva e Representação por Fronteira) associadas 

às técnicas de representação de superfícies. Desta forma, pretende-se obter um modelador de 

sólidos híbrido capaz de aproveitar as vantagens das diferentes representações. 

1.3 - Descrição do Trabalho. 

O projeto no qual está inserido este trabalho tem por objetivo a construção da arquitetura 

básica de um modelador de sólidos B-Rep, que possa ser estendido posteriormente para acomodar 

outros tipos de representações de sólidos, como CSG. O trabalho, descrito nessa dissertação 

relata portanto o desenvolvimento e implementação de um primeiro protótipo do SMS, que 

consiste de um subsistema gerenciador de representações B-Rep e uma interface inicial para a 

descrição de objetos. 
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O subsistema gerenciador de representações é responsável pela manutenção e 

gerenciamento do conjunto de representações internas do modelador. Este subsistema é composto 

por dois níveis de "software": o primeiro é formado pelas estruturas de dados para a 

representação dos modelos e um conjunto de primitivas básicas de acesso a essas estruturas, e 

o segundo é formado pelos Operadores (Topológicos) de Eulers. A nível de interface, foram 

implementados procedimentos para a descrição de modelos, de forma a permitir a verificação da 

funcionalidade e correção do subsistema de representação. O protótipo teve seu desenvolvimento 

baseado no "Paradigma da Orientação a Objetos", permitindo um estudo dos problemas e 

vantagens do uso desta técnica no projeto e na implementação de um modelador de sólidos. 

1.4 - Organização do Dissertação. 

O capitulo 2 contém os conceitos básicos da modelagem de sólidos, e uma breve 

introdução às três principais técnicas de modelagem de sólidos entre muitas que são discutidas 

na literatura. A modelagem por fronteira é discutida em detalhes, uma vez que foi a técnica 

implementada nesse primeiro protótipo do SMS. No capítulo 3, são discutidos os Modeladores 

de Sólidos em geral. Primeiramente, são apresentadas arquiteturas de software para modeladores 

de sólidos. A seguir são apresentadas várias estruturas de dados B-Rep, bem como os 

procedimentos geométricos e topológicos responsáveis pela manipulação dessas estruturas. 

Também são feitas algumas observações sobre a interface dos modeladores. Por último, 

apresenta-se uma breve descrição de alguns modeladores de sólidos encontrados na literatura e 

suas principais características. 
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No capítulo capítulo 4, são discutidos os principais conceitos do paradigma da orientação a 

objetos e a abordagem para projeto orientado a objetos adotada para o desenvolvimento do 

sistema. A seguir, é descrita a análise dos requisitos e funcionalidade do SMS, também são 

apresentados os resultados do projeto orientado a objetos para o protótipo desenvolvido. 

O capitulo 5. trata da implementação. Inicialmente, é discutida a simulação da orientação 

a objetos utilizada na implementação do protótipo. A seguir, a estrutura de dados implementada 

é apresentada, juntamente com os métodos básicos de manipulação associados. A interface do 

modelador, e as operações de modelagem de alto nível implementadas também são discutidas. 

Também são abordados alguns aspectos de teste do protótipo. O capítulo 6 apresenta a conclusão 

do trabalho, apresentando as suas contribuições, seguidas de sugestões para futuras pesquisas. 

Juntamente com a dissertação foram criados dois documentos contendo detalhes do 

projeto e da implementação do protótipo [SC0_93a, SC0_93b], que servem como referências 

adicionais à dissertação. Encontra-se em preparação o manual do usuário. 
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emitruto 2 

2.1 - Considerações Iniciais. 

A modelagem de sólidos possui como principal objetivo a representação completa e não 

ambígua de objetos sólidos. Esse objetivo traz alguns problemas para os modelos de sólidos, 

entre eles a complexidade e a garantia de integridade [MAN_88], tornando a construção de 

modeladores de sólidos uma tarefa não trivial. 

A modelagem de sólidos surgiu na década de 60 com pouco suporte teórico. Uma teoria 

adequada e matematicamente rigorosa apareceu somente no final dos anos 70 com o trabalho de 

A. Requicha [REQ_80, REQ_82]. As técnicas de representação mais comuns dentro da 

modelagem de sólidos são a modelagem por decomposição, modelagem construtiva e modelagem 

por fronteira. 

A partir das propriedades de um sólido válido (rigidez, finitude, homogeneidade 

tridimensional, determinismo de fronteira, ...) definidas por Requicha [REQ_80], pode-se 

estabelecer uma série de propriedades que são desejáveis nos esquemas de representação 

[REQ_82, MAN_88], entre as quais incluem-se: 

-não ambigüidade: cada representação admitida pelo esquema corresponde a um único objeto. 

-unicidade: cada objeto possui uma única descrição em um dado esquema. 

-potência descritiva: o conjunto de objetos possíveis de serem representados deve ser o mais 

amplo possível. 



Capitulo 2- Modelagem de Sólidos 	 8 

-potência descritiva: o conjunto de objetos possíveis de serem representados deve ser o mais 

amplo possível. 

-concisão: o esquema deve ser capaz de representar os sólidos da maneira mais concisa 

possível, isto é, armazenando o mínimo de informações. 

-facilidade descritiva: o esquema deve permitir ao usuário descrever os objetos de maneira 

simples. 

Apesar de serem propriedades desejáveis, nem todas são encontradas nos esquemas de 

representação de sólidos, com exceção da primeira. 

Neste capítulo são introduzidas as principais técnicas de modelagem de sólidos, a saber, 

a modelagem por decomposição (seção 2.2), modelagem construtiva (seção 2.3) e modelagem 

por fronteira (seção 2.4). Esta última técnica será discutida em detalhes, uma vez que no 

trabalho desenvolvido utilizou-se desse tipo de representação. Mais informações sobre estes 

esquemas podem ser encontrados em 1MAN_88, MIL 89, MOR_85, REQ_82, HOF_89). 

2.2 - Modelagem por Decomposição. 

Os modelos por decomposição descrevem os sólidos através da combinação (união) de 

blocos básicos de construção. O tipo de bloco usado e a maneira como a combinação dos blocos 

é armazenada dão origem a diferentes modelos por decomposição. Têm-se por exemplo modelos 

gerados por enumeração exaustiva e modelos de decomposição celular, entre outros. Estes 

modelos são introduzidos a seguir. 
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2.2.1 - Enumeração Exaustiva. 

Nos modelos por enumeração exaustiva, os blocos básicos são cubos de tamanhos 

iguais. Assim, estes modelos representam os sólidos através de cubos contidos (total ou 

parcialmente) no sólido. Pressupõe-se que os cubos não se sobrepõem e possuem tamanho e 

orientação uniformes, formando uma subdivisão regular do espaço. A enumeração exaustiva 

fornece uma representação aproximada do objeto que, em geral, não é concisa. Um exemplo 

desse tipo de representação pode ser visto na figura 2.1. 

Figura 2.1:- Exemplo de modelo por enumeração exaustiva [1171/4_88]. 

2.2.2 - Decomposição Celular. 

A decomposição celular é semelhante à enumeração exaustiva, porém os blocos básicos 

não precisam ser cubos e não precisam ter tamanho uniforme, podendo inclusive ser células 

(blocos) curvas. 
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As células são semidisjuntas, isso é, tocam-se apenas nas superfícies que as limitam, 

sendo que uma célula não pode conter pontos internos a outra célula. Um exemplo de modelo 

por decomposição celular é mostrado na figura 2.2. 

Figura 2.2:-Exemplo de modelo por decomposição celular [ali_88]. 

2.3 - Modelagem Construtiva. 

Os modelos construtivos representam os sólidos como uma combinação de primitivas 

pré-definidas. Todo modelo construtivo considera um sólido como um conjunto de pontos do 

espaço euclideano tridimensional (W), e a idéia é combinar conjuntos de pontos simples, que 

possam ser representados de maneira direta, para modelar outros conjuntos de pontos mais 

complexos. 
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ME. 

Existem dois tipos de modelos construtivos, os modelos "half-space" (semi-espaços) 

puros e os modelos CSG ("Coustructive Solid Geometry"), sendo que estes últimos são os 

mais comuns [MAN_88, MIL_86]. Os "half-spaces" são conjuntos infinitos de pontos, resultantes 

da divisão do espaço euclideano por um plano em dois sub-conjunto infinitos. Os modelos "half-

space" puros são formados pela combinação desses conjuntos através de operações booleanas 

(união, intersecção e diferença); de forma a se obter regiões limitadas do espaço que descrevem 

um sólido. 

Já a técnica CSG usa o conceito de "half-space" (semi-espaço) para definir as suas 

primitivas sólidas básicas, mas permite que o usuário trabalhe apenas com as primitivas pré-

definidas (finitas). Modelos CSG são formados por primitivas básicas combinadas através de 

operações booleanas regularizadas [MAN 88, M1L_86, MOR_85, GOM_90] e movimentos 

rígidos (rotação e translação). A maneira mais natural de representar um modelo CSG é através 

da chamada árvore CSG, cuja definição é apresentada na "caixa" a seguir (box 2.1). 

árvore CEIO>: 

:xprizait ima> 

::ii.cárvore coo> <operações de conunto> <árvore CBG 

    

    

    

Box 2.1:-Definição de árvore CSG. 

Onde <primitiva> é a instância de uma primitiva sólida, representada por um 

identificador e um conjunto de parâmetros que definem a sua dimensão; <movimento rígido> 

é uma translação ou rotação e <operação de conjunto> é uma operação booleana (ou operação 
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de conjunto). As operações de conjunto realizadas sobre as primitivas devem ser operações

"regularizadas" para garantir a construção de sólidos válidos [MAN_88, JAR__85, GOM__90].

Da definição de árvore'CSG, percebe-se que as primiu'vas estarão nas folhas da árvore,

e as operações de conjunto e os movimentos rígidos formarão os nós internos. A figura 2.3

ilustra uma árvore CSG e o sólido que ela descreve.

Ú©
Figura 2.3z—Representaçâo de um sólido através de uma árvore" CBG
[nw_ea].

O poder de expressividade dos modelos CSG, isto é, o conjunto de sólidos que a técnica

consegue representar, depende do conjunto de primitivas e operações disponíveis, uma vez que

os objetos modelados são combinações das primitivas. A validade de um modelo CSG é fácil de

ser garantida, pois toda árvore CSG é topologicamente válida [MAN_88]. As duas principais
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vantagens dos modelos CSG é que eles tendem a ser bastante concisos e podem ser descritos

facilmente por uma pessoa.

2.4 - Modelagem por Fronteira (B-Rep: "Boundary

Representation").

Os modelos por fronteira (B.Rep, ou por Bordo) diferem dos modelos por

decomposição (enumeração, decomposição celular,...) e dos modelos construtivos, que

descrevem os objetos como conjuntos de pontos do espaço, pois representam os mesmos

indiretamente, através das superfícies que os limitam. Estes modelos evoluíram dos modelos

"tio de arame” [MAN_88]. Eles dividem a superfície que representa o sólido em faces, de tal

forma que estas tenham uma representação matemática compacta. Uma série de critérios

topológicos deve ser respeitada durante essa divisão [MAN_88]. As curvas que limitam as

superfícies às quais as faces pertencem também são subdivididas em arestas que possuam uma

representação conveniente (isso é, pertençam a uma curva que possua uma equação paramétrica).

A porção da curva que forma cada aresta é representada em função dos vértices (pontos

extremos). A tigura 2.4 ilustra essa decomposição para um cubo.
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Figura 2.4z-Representaçâo B-Rep de um cubo [u_u].
Dessa maneira, um modelo B—Rep possui três elementos básicos: as faces, arestas e

vértices que compõem um sólido, além de informações geométricas (equações de curvas e

superfícies que definem as arestas e faces) e informações topológicas (dados sobre as relações

de adjacência, ou conectividade, entre os elementos).

2.4.1 - Conceitos Básicos.

Os modelos por fronteira são também chamados de modelos explícitos, porque

trabalham explicitamente com infomações topológicas sobre os objetos. Modelos B-Rep que

possuem apenas faces planares são denominados modelos políedrais. Nesse caso, as arestas são

sempre segmentos de reta, o que simplifica bastante a estrutura de dados que deve ser mantida

por um modeladorpara armazenar a descrição dos sólidos [TUR_88]; e também a implementação

de operações de modelagem.
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Sempre que um modelo de um objeto é criado, é preciso validá-lo. Os critérios de 

validade para um modelo B-Rep analisam considerações geométricas e topológicas, e incluem 

as seguintes condições: 

1- O conjunto de faces de um modelo por fronteira forma uma 	casca fechada e 

completa do sólido. 

2- Faces do modelo não interceptam outras faces exceto em 	vértices e arestas 

comuns a elas. 

3- As bordas da face são polígonos simples, que não se 	interceptam entre si. 

A primeira condição está relacionada com a integridade topológica dos sólidos 

modelados e é fácil de ser imposta através da estrutura de dados. Infelizmente, a integridade 

geométrica definida pelas duas últimas condições não pode ser "forçada" facilmente. Assim, 

informações geométricas inadequadas podem ser associadas a modelos B-Rep, criando dessa 

maneira modelos inválidos [JAR_85, MAN_88]. 

Já vimos que os modelos B-Rep usam a superfície que limita o sólido para descevê-lo, 

e possuem como principais elementos as Faces, Arestas e Vértices que os compõem, além de 

informações geométricas e topológicas sobre o sólido modelado. Alguns conceitos importantes 

para a compreensão dos modelos B-Rep, entre os quais os conceitos de Modelos Planares e de 

Operadores de Euler, são introduzidos a seguir [MAN 88, MIL 86, B0Y_82] . 
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2.4.2 - Modelos Planares.

Tem-se queo espaço Euclidiano Eª é uma idealização apropriada do espaço real onde

encontram-se os objetos sólidos que queremos modelar. Dessa maneira a abstração matemática

mais geral de um objeto sólido e um sub—conjunto de Eª, isto é, um conjunto de pontos do espaço

Euclidiano.

Assim, podemos representar um sólido matematicamente como um conjunto fechado,

limitado e regular, que possua a propriedade de rigidez sobre operações de translação e rotação

[MAN_88]. Porém, o conceito de conjunto contínuo de pontos não possui significado no

computador, e assim é necessário manter uma representação indireta do sólido. Dessa maneira,

utiliza—se a superfície do sólido como uma representação indireta paa ele.

A caracterização do sólido baseada em superfícies considera a fronteira (borda) do

objeto: A borda é formada por um conjunto de faces ”grudadas“ que formam uma "casca"

completa ao redor do objeto. lntuitivamente uma superfície pode ser considerada um sub—conj unto

de Eª, que é essencialmente "bidimensional“, isso é, todo ponto da superfície está rodeado por

uma região ”bidimensional" de pontos pertencentes à superfície.

Essa bidimensionalidade inerente de uma superfície indica que ela pode ser estudada

através de um modelo bidimensional, denominado modelo planar. Porém, antes é necessário

deãnir uma noção mais abstrata de uma superfície que representa um sólido válido em E, para

então construir um modelo bidimensional simpr para representar estas superfícies. Desta

maneira, usa—se o conceito de "Variedade de Dimensão 2" ("Z-Manifold"). A deãnição formal

édadaa seguirnacaixa2.2.
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Definição:" Soma variedade de «dimensão ªzºxum "':—Manitou") x“ é
um espaço “tópologico. onde todo ponto possui uma vizinhança

_

ÍS”“._Atopólioêiieame'nte equivalente a um dieco “de Eª (espaço Íeuo'liâiano

Caixa 2 . 2 : — Definição natuãtíca formal de uma variedade de
dimensão 2.

Para tornar mais fácil a compreensão do que é uma variedade de dimensão 2, pode-se

usar uma noção intuitiva. Assim, intuitivamente, um inseto vivendo em uma M vê uma região

simples e contínua da superfície ao seu redor; esta visão pode ser aplicada a nós e a Terra, ou

seja, a esfera é uma variedade 2. Superfícies que não são deste tipo ("variedades de dimensão

2") são ilustradas na figura a seguir (figura 2.5).

Figura 2.5:- Exemplo de superfícies que não correspondem e
variedades de dimensão 2 [1131138].

Uma restrição das técnicas de representação B-Rep mais convencionais e que os modelos

planares, criados para representar a "casca" (superfície) de um sólido, conseguem representar

apenasvariedades de dimensão 2. Com isso, os modelos planares correspondem necessariamente

a representações apenas de sólidos manufaturaveis.
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Portanto, um modelo planar é a representação da superfície de um objeto sólido,

decomposta em faces e fornece uma abstração matemática para os modelos de fronteira. As

propriedades topológicas da superfície de um objeto podem ser obtidas a partir do seu modelo

planar.

Um modelo planar é um grafo planar dirigido.[N, A, R), com um número finito de

vértices N = (n,, li,, na...), arestas A = «[a,, a,, nª,...) e polígonos R = (r,, r,, rª,...)
limitados pelas arestas e vértices. Cada polígono possui uma certa orientação com suas arestas

e vértices. O modelo planar de uma pirâmide é ilustrado na figura 2.6.

vi

01 ::aªa'5 ú
. 1

el ª
VI « 11 VI

03

N '!
d 3R7

vl

Figura 2.6:-Bxemplo de ,um modelo planar para uma pirâmide[“_"]-

2.4.3 - Operadores de Euler.

É possível mostrar, através de um desenvolvimento matemático (v. Mãntylã [MAN__88]),

que um conjunto pequeno de operações (e suas inversas) é suficiente para descrever e manipular
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todos os modelos planares que correspondem a sólidos válidos. Pois garante-se que todo modelo

planar construído por esse operadores obedece a fórmula de Euler-Poincaré: v -e +f = 2(s+h).

Onde "v" é o número de vértices, "f" o número de faces, "e” o número de arestas, "s" o número

de “shell" (cascass) e “h" o número de buracos do sólido representado pelo modelo planar.

Esta teoria pode ser extendida para os modelos de fronteira. As operações de

manipulaçãode modelos planares correspondem aos operadores de Euler, que amam na topologia

da estrutura de dados de um modelo de fronteira.

A teoria matemática dos modelos planares, que está por trás dos Operadores de Euler,

garante que, através deles, apenas sólidos topologicamente válidos são construídos. Assim , esses

operadores possuem duas propriedades muito importantes para a técnica B-Rep, que são:

l-"Toda estrutura de dados B—Rep (que descreve sólidos) válida pode ser criada por uma

sequência de operadores de Euler".

2-"Os operadores de Euler não podem criar estruturas de dados B-Rep (sólidos)

topologicamente inválidas".

Os operadores de Euler podem ser agrupados em operadores globais (que podem

mudar propriedades topológicasglobais dos objetos) e locais. Isso significa que os operadores

globais podem dividir um sólido em dois componentes, ou criar buracos nas faces de um sólido

[MAN_88]; enquanto os operadores locais apenas criam arestas, vértices ou dividem as faces de

um sólido.
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2.4.4 - Propriedades e Validade.

Entre as propriedades dos modelos B—Rep pode-se mencionar:

l-São difíceis de serem descritos diretamente pelo usuário.

Esse problema pode ser resolvido usando estratégias que auxiliem na descrição dos modelos

e que garantam a validade dos modelos construídos, ou pelo menos dificultem a construção de

modelos inválidos. Entre as estratégias que podem ser empregadas a nível de interface com o

usuário estão: fornecer ao usuário uma linguagem de descrição baseada na técnica CSG, e

posterior conversão automática (exata ou aproximada) dos modelos CSG para B—Rep; a

construção de sobre primitivas bidimensionais e a realização de operações de varredura

(”sweeping") dessas primitivas para gerar um objeto tridimensional (a operação de varredura

corresponde a transladar ou rotacionar, em torno de um eixo, uma superfície bidimensional no

espaço tridimensional); e fornecer suporte para a execução de modificações locais e de operações

booleanas sobre os modelos.

2- Facilitam os algoritmos de visualização, devido a disponibilidade de informações

explícitas sobre a topologia do sólido (conectividade entre faces, arestas e véru'ces). Todas as

técnicas de visualização podem ser diretamente aplicadas aos modelos B—Rep. Além disso, se o

modelo B-Rep for poliedral, técnicas bem conhecidas de remoção de linhas e superfícies

escondidas podem ser aplicadas.

3- São não ambíguos, ou seja, um modelo válido corresponde a um único objeto sólido.
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4- Não são únicos, pois um mesmo objeto pode ser decomposto de várias maneiras

diferentes. Por isso, um mesmo objeto pode ser representado por diferentes modelos B—Rep

válidos.

S-Sua validade e difícil de ser estabelecida. Existe uma vasta teoria matemática baseada

em modelos planares e conceitos de validade topológica, que fornece a base para a construção

de modelos B—Rep válidos [MAN__88, JAR_85].

6-Por armazenarem as infomações topológicas de forma explícita, os modelos por

fronteira podem se tomar muito extensos. Existem alguns métodos para tornar o modelo mais

conciso, sendo que uma possível estratégia é descrita por Mãntylã em [MAN_88].

2.4.5 - Conjunto de Superfícies e Curvas.

O conjunto de curvas e superfícies admitidas por um modelador B-Rep é influenciado

pela estrutura de dados e pelos procedimentos geométricos disponíveis do modelador [GOL_87,

CAS__85]. O conjunto de superfícies e curvas que o sistema admite, por sua vez, influencia o

conjunto de objetos que podem ser modelados pelo sistema e também o desempenho do

modelador. Atualmente, existe sintensa pesquisa sobre a incorporação de superfícies de foma—

livre1 a modeladores de sólidos, pois isso aumenta significativamente o conjunto de objetos que

podem ser modelados. Ainda existem vários problemas sérios relacionados à incorporação de

superfícies de forma—livre aos modeladores de sólidos. Pois complicam bastante os algoritmos

l-Supent'.ícíes cuja forma não pode ser classificada em uma
família como a das quádrícas.
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geométricos (responsáveis por garantir a validade geométrica dos sólidos) e alguns algoritmos

de modelagem como as operações booleanas de conjunto (ver discussões em [MIL_89, GOL__87,

CAS__87, LIC_87]).

2.5 — Considerações Finais.

Existem várias técnicas de modelagem de sólidos e cada qual possui vantagens e

desvantagens em contextos específicos. Duas técnicas bastante utilizadas atualmente são CSG e

B—Rep. Os modelos B—Rep são muito empregados para modelar objetos sólidos, sendo

sustentados e validados por uma forte base matemática que envolve conceitos de topologia e

geometria; e possuem importantes vantagens em relação aos outros para a visualização dos

modelos e cálculos de propriedades, além de outras. Mas é importante enfatizar que nenhum

esquema de representação é perfeito, e um esquema em particular será mais ou menos adequado

dependendo do tipo de uso a ser feito da representação.

Neste capítulo, introduziu-se a modelagem de sólidos e seus principais esquemas de

representação, para a seguir apresentar, no capítulo 3, um estudo sobre modeladores de sólidos

em geral.
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3.1 - Considerações Iniciais.

Todos os modeladores de sólidos possuem uma arquitetura de software que depende das

técnicas de modelagem presentes no mesmo, uma vez que estas influenciam os componentes

necessários ao modelador. Por sua vez, a precisão e poder de descrição estão diretamente ligados

à arquitetura dos modeladores. Baseado nos conceitos sobre as técnicas de modelagem de sólidos,

vistos no Capítulo 2, é apresentada neste capítulo uma revisão bibliográfica sobre alguns tópicos

que são importantes para a compreensão da especificação e do desenvolvimento do protótipo

desenvolvido nesse trabalho, descritos nos Capítulos'4 e S .

Na seção 3.2 são feitas algumas considerações gerais sobre a arquitetura de software de

um modeladorde sólidos, e os componentes de um modelador B-Rep. 0 estudo dos componentes

foi feito principalmente a partir da descrição do modelador GWB ("Geometric Workbench“)

proposto por Mãntylã [MAN_88], que dá um tratamento bastante detalhado do processo de

construção. A seguir, na seção 3.3 é apresentado um estudo sobre várias estruturas de dados B-

Rep descritas na literatura. Na seção 3.4 são discutidos os operadores topológicos e geométricos

essenciais a um modelador B—Rep, e a na seção 3.5 são feitas algumas observações sobre a

interface de um modelador.
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Os componentes básicos que definem o gerenciador de representações do modelador,

isto é, a estrutura de representação interna e as operações para sua manipulação (operações

topológicas) são descritas em detalhes por serem mais relevantes para o trabalho desenvolvido,

que concentrou—se na implementação desse gerenciador. Finalmente, a seção 3.6 apresenta

brevemente alguns modeladores de sólidos descritos na literatura.

3.2 - Alternativas de Arquitetura.

Um conceito fundamental da Modelagem Geométrica é a separação funcional entre o

processo e as técnicas de modelagem e à aplicação. É importante que as técnicas de modelagem

sejam relativamente independentes dos objetos a serem modelados e do uso que se pretende a

fazer dos modelos. Dessa forma, é possível distinguir funcionalmente entre o software
que

manipulaos modelos e fornece respostas às questões geométricas e a aplicação propriamente dita.

A figura 3.1 ilustra os componentes funcionais de um modelador de sólidos e o papel do

modelador em um sistema geométrico.
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Simetria Geométrico

Figura 3.1 :- sistema Geométrico e seus componentes.

O sistema da figura 3.1 assume que os objetos são descritos em termos de uma

linguagem de descrição,. baseada nos conceitos de modelagem disponíveis no modelador. O

usuário pode fornecer a descrição em forma textual ou através de uma interface gráfica. As

descrições dos objetos são então traduzidas para a representação interna e armazenadas pelo.

modelador. A relação entre a linguagem de descrição e a representação interna não precisa ser

direta: as representações internas podem empregar conceitos de modelagem diferentes daqueles

utilizados na descrição original. Além disso, o modelador de sólidos pode incluir várias

linguagens de descrição, voltadas para diferentes tipos de usuários e aplicações.

O modelador também deve fornecer interfaces para a comunicação com outros sistemas

(algoritmos, ou outros modeladores) e deve também incluir facilidades para armazenardescrições

de objetos e outros dadosem bases de dados permanentes.
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Quando leva—se em conta a escolha das técnicas de modelagem, existem várias

arquiteturas possíveis para um modelador de sólidos. Um fator importante a ser considerado é

que um modelador pode admitir múltiplas representações internas coexistindo (arquitetura

híbrida). Dessa forma, um sistema de modelagem por fronteira pode ser puro (isto é, usar apenas

a representação B—Rep), ou ser híbrido (usar outras formas de representação além da B—Rep).

A necessidade de se ter um sistema híbrido é uma questão de eficiência, pois, como já

foi mencionado, cada esquema de representação (modelagem por decomposição, modelagem por

fronteira e modelagem construtiva) Pºssui vantagens e desvantagens em situações

especfhcas [MAN_88, THA_85 , MIL_86]. Os modelos construtivos, por exemplo, são concisos

e fáceis de serem construídos, mas não muito apropriados como fonte de dados para algoritmos

de visualização (responsáveis pela geração das imagens correspondentes aos modelos). 'Já os

modelos por fronteira são extensos e difíceis de serem descritos pelo usuário, mas são adequados

para a utilização direta por algoritmos de visualização eficientes.

Dessa maneira, o ideal é que o sistema de modelagem possua uma arquitetura híbrida,

que possa utilizar a representação mais apropriada para cada tarefa. Isso não é fácil, pois os

sistemas híbridos apresentam vários problemas [ltdlL_86]. O principal deles está em como

manter consistentes as representações que coexistem no sistema. Ao modilicar uma

representação é necessário atualizar as outras, o que é possível utilizando algoritmos de

conversão que possam traduzir (de maneira exata ou aproximada) dados de uma representação

para outra.

Os algoritmos de conversão criam um modelo do objeto em uma determinada

representação, a partir do modelo desse objeto em outra representação. Porém nem todas
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conversõesentre representações são possíveis (e muitas vezes só é possível fazer uma conversão

aproximada). Um típico algoritmo de conversão muito usado e conhecido é o que converte

representações CSG para representações B—Rep, denominado genericamente algoritmo de

avaliação de borda [MIL_86, MAN__88, CAS__85]. Uma arquitetura híbrida ideal é ilustrada na

figura 3.2. Apesar de ideal, essa arquitetura não é factível devido, entre outros problemas, à

ausência de algoritmos de conversão da representação B-Rep para a CSG (v. “[MIL_86]).
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Figura 3.2:- Arquitetura ideal de u- nodelndor de sólidos.

A maioria dos modeladores de sólidos discutidos na literatura apresenta uma arquitetura

híbrida CSG-B—Rep como alternativa à arquitetura ideal, onde a técnica CSG é usada

principalmente para auxiliar a descrição inicial dos objetos pelos usuários do sistema e a B—Rep

é empregada para a representação interna sobre a qual serão posteriormente executadas operações

de edição e manipulação. Essa arquitetura, denominada primariamente B-Rep, é ilustrada na

figura 3.3
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Figura 3.3:— Arquiteture primariamente B—nep.

A figura 3.4, a seguir, apresenta os principais componentes do modelador GWB

[MAN_88]. Muitos desses componentes são encontrados em todos os modeladores B-Rep, e

alguns são indispensáveis, como a estrutura de representação interna e os procedimentos para

manipulação dessa estrutura, os operadores topológicos (chamados Operadores de Euler)

e os operadores geométricos.

O GWB é organizado em camadas de software, sendo que as principais são: uma

camada formada pela estrutura de dados, uma camada formada pelos procedimentos que
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implementam os operadores de Euler e os procedimentos geométricos básicos, e outra camada

formada pelos componentes que definem a interface (linguagem de descrição, primitivas pré-

definidas, técnicas de modelagem como operações de modificação local e global (operações

booleanas), operações de varredura ("sweeping') e mecanismos para correção de erros). A

organização em camadas garante um sistema modular e os procedimentos em uma camada

específica acessam apenas os procedimentos da camada anterior.

WhWoW
Operador-ade”

% mesmo»
&

WCW-ico. Caninde

Webne—

Primitivas Sólido & 'Swooping'

Figura 3.4:- Estrutura em camadas do m [MA)LBB].

3.3 - Possíveis Estruturas de Representação

A escolha da estrutura de dados é importante porque influencia o conjunto de

superfícies e curvas que o sistema admite (certas estruturas admitem faces descritas por vários

tipos de superfícies, inclusive superfícies de forma livre, enquanto que outras só permitem

faces planares), bem como o conjunto de objetos que pode ser representado.

Existem várias estruturas de dados para representar a geometria e a topologia de um

modelo B-Rep, a maioria derivada da estrutura Arrasta-Alada ("Winged—Edge"), proposta por
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Baumgart em 1975 [BAU_75]. Algumas delas são descritas a seguir. Elas têm complexidade

variável, dependendo da quantidade de infomações sobre relações de adjacência que

armazenam, e cada uma possui vantagens e desvantagens em termos de tempo de acesso,

simplicidade dos algoritmos de manipulação e conjunto de sólidos que podem ser representados.

Em [WOO_85] pode—se encontrar uma análise da eliciência de várias estruturas B—Rep

em termos do eSpaço de armazenamento exigido e tempo de acesso à entidades topológicas

(faces, arestas, vértices). O estudo é baseado em analise e topologia combinatorial, com o

objetivo de definir uma técnica para o projeto de estruturas de dados que simplifique os

algoritmos geométricos. O termo algoritmo geométrico é usado de maneira geral, referindo-se

a qualquer algoritmo que use a estrutura de dados.

Neste estudo, Woo identifica um conjunto de nove funções básicas de atualização e

acesso a estruturas 'B—Rep que são comuns à maioria do algoritmos geométricos. Também

classilica as estruturas em oito classes, de acordo com o número de relações de adjacência entre

os elementos topológicos que elas armazenam. Usando fórmulas de contagem e análise

combinatorial, o autor calcula a complexidade de armazenamento e estabelece limites superiores

e inferiores para o tempo de acesso à cada estrutura de dados. Apresenta também uma nota

estrutura de dados (que denomina "simétrica”), que afirma ser mais eficiente em termos de

espaço de armazenamento e tempo de acesso que a Arista-Alada, devido ao tipo de relações de

adjacência que a estrutura armazena.

3.3.1 — Aresta—Alada ("Winged-Edge").

A Arena-Alada é a estrutura de dados B—Rep mais tradicional. Ela (assim como as

outras que serão discutidas no texto) é uma estrutura baseada em arestas, ou seja, representa as
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faces de um objeto em termos da seqúéncia fechada de arestas denominada "Ciclo de arestas",

ou "Loop de matas" ou simplesmente "Ciclo" ou "Loop" que as compõem, usando a aresta

como elemento de referência a partir do qual a adjacência com outros elementos é determinada.

Os vértices que compõem a face são obtidos indiretamente a partir das arestas.

A Arena-Alada possui nós explícitos associados a cada um dos três elementos básicos

que compõem o objeto (vértices, faces e arestas) (figuras 3.5 e 3.6). Cada aresta possui uma '

orientação que pode ser negativa ou positiva, dependendo do sentido em que ela aparece no ciclo

que delimita a face. Como cada aresta ocorre exatamente em duas faces, devido a critérios

topológicos de validade, em uma face ela possui sentido positivo e na outra face possui sentido

negativo.

Para determinar o sentido das arestas em cada face, basta olhar o objeto de fora para

dentro, verificando se a aresta ocorre no sentido horário ou anti—horário no ciclo que delimita

a face. Se a aresta ocorre no sentido horário, define—se que possui orientação positiva; caso

contrário possui orientação negativa.

Aos nós vértice são associadas apenas as suas coordenadas. Ao nós aresta são

associadas quatro infomações: o vértice inicial, o vértice final, a próxima aresta na face em que

ela ocorre no sentido positivo, e a próxima aresta da face em que ela ocorre no sentido

negativo. Finalmente, são associadas aos nós face duas informações: a identilicação da aresta

inicial do ciclo que define a face e o sentido em que ela ocorre na face.
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Figura 3.6:- Informações armazenadas pela estrutura nesta-Alada
para representar um cubo.

A estrutura Afasta-Alada possui a vantagem de facilitar a implementação de algoritmos

de remoção de superfícies escondidas e algoritmos de sombreamento, por armazenar
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explicitamenteinfomações sobre faces vizinhas. Entretanto esta estrutura só representa objetos

sólidos cujas faces não possuam buracos (isto é, cujas faces possuam uma única borda), pois ela

armazena uma única sequência fechada de arestas para cada face.

3.1.2 — Aresta Alada Completa ("Full Winged Edge")

A Artista—Alada Completa 6 uma derivada da Aresta—Alada que também não é capaz

de representar faces delimitadas por mais de uma borda. A diferença entre ambas está no

conjunto de dados associados aos nós faces e arestas, e na disponibilidade de informações de

adjacência.

Para cada nó Face, a Aresta—Alada completa armazena uma aresta pertencente à face.

Para cada nó Vértice são armazenadas as coordenadas e o identificador de uma aresta adjacente.

A cada nó Aresta são associadas 8 infomações: o vértice inicial, o vértice fina], a próxima

aresta da face em que ela ocorre no sentido positivo, a próxima aresta da face em que ela ocorre

no sentido negativo, os identificadores das faces vizinhas (isto é, as duas faces nas quais a aresta

ocorre), o identificador da aresta anterior da face na qual ela ocorre no sentido positivo e o

identificador da aresta anterior da face na qual ela ocorre no sentido negativo.

A figura 3.7 ilustra a visão hierárquica da estrutura Aresta-Alada—Completa, e a figura

3.8 exemplificaas informações armazenadas para um cubo.
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3.3.3 - Semi—Aresta ("Haledge").

Essa estrutura de dados também é derivada da Aresta—Alada, tendo sido proposta por

Mântylã em [MAN_88] e utilizada no modelador GWB. A estrutura básica proposta suporta

apenas modelos poliedrais (ver capítulo 2), mas pode ser estendida, segundo o autor, para

acomodar diferentes tipos de curvas e superfícies quádricas.

A semi—aresta é lraseada na definição dos modelos planares como grafos dirigidos (N ,

A, R), onde N é o conjunto de vértices, A é o conjunto de arestas e Ro conjunto de polígonos.

Para representar o grafo [N , A, R), é utilizada uma estrutura com cinco níveis hierárquicos

constituída de nós do tipo Sólido, Face, Ciclo, Semi Anata e Vértice.

Essa estrutura usa o conceito de "semi— aresta" ("halfedge"), que interpreta cada aresta

como composta de duas ”metades" que correspondem às suas ocorrências nos sentidos positivo

e negativo nas faces adjacentes. Assim cada aresta é decomposta em dois componentes (duas

semi-arestas), que são segmentos de reta em um ciclo. A &gura 3.9 ilustra a decomposição da

aresta (e) em duas metades (hl e li2), e a visão hierárquica da estrutura de dados semi-aresta

é mostrada na figura 3.10.
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Figura 3.10:-Visâo hierárquica da estrutura de dados Semi-Arena ("halfedge") [MAN_88].

Uma das vantagens dessa estrutura sobre a Aresta—Alada é a de permitir que uma face

possua várias bordas, o que é possível porque a cada face é associada uma lista de ciclos. Isso
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permite que um número maior de objetos possa ser modelado, quando uma face possui mais de

uma borda, uma é considerada externa e as outras são consideradas como anéis (isto e, ciclos

internos que delimitam buracos na face).

Segundo Mãntylã [MAN_88], a estrutura semi-aresta pode ser estendida para incluir

todos os tipos de superfície encontrados na forma CSG (quádrieas naturais e tori) e também

“superfícies paramétricas (de forma livre). Mãntylã fornece também uma implementação, em

"C", dessa estrutura.

3.3.4 - Vértice-Aresta ("Vertex-Edge") e Face-Aresta

("Face-Edge").

Weiler, em [WEI_85], apresenta três novas estruturas de dados baseadas em arestas,

denominadas “aresta-alada modificada", "Vertex-Edge" (ou vértice aresta) (V-E) e "Face-

Edge" (ou face aresta) (EB). O propósito das estruturas discutidas no artigo é a representação

das informações topológicas com generalidade suliciente de maneira que uma grande variedade

de superfícies e curvas geométricas possa ser utilizada.

A estrutura aresta—alada modificada mantém as informações sobre a aresta em um único

nó, enquanto as outras duas dividem as informações relacionadas a cada aresta em duas partes,

de forma semelhante à semi-aresta. A aresta-alada modificada é semelhante à Aesta—Alada

Completa (descrita no item 3.3.1.4), diferenciando-se apenas pelo fato de armazenar as

infomações de adjacência com um campo a mais que as identifica com cada um dos vértices
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finais da aresta (isto e, representa explicitamente os elementos adjacentes para cada uma das

extremidades da aresta).

As estruturas Face—Aran (F-E) e Vértice—Arena (V-A) são idênticas no seu formato

de armazenamento,mas diferem na interpretação semântica [WEI_85]. Também pode-se observar

que a F-E e V-E armazenam um conjunto de informações muito semelhante ao da semi—aresta,

sendo que a estrutura Vértice-Areca é a mais semelhante à 'Semi-Aresta" em termos de

interpretação semântica.

A V-E divide as infomações de adjacência das arestas em dois componentes

(elementos do tipo "semi—aresta“), cada um relacionado a um dos vértices finais da aresta. A

implementaçãodesta estrutura, em Pascal, e sua visão hierárquica são apresentadas na caixa 3.1

e na ãgura 3.11, respectivamente.

Caixa 3.1— Detalhes de inpluentaçâo da estrutura virtice-Aroata.
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Figura 3.ll:—Visâo hierárquica da Vértice-Amu: [WEI_85].

Pode-se ver que & vértice-aresta possui quatro nós, associados aos elementos casca,

face, ciclo e semi-aresta ('edgehalf'). O Elemento casca ("shell") representa um conjunto de

faces conectadas e limitadas que formam um sólido ou uma cavidade, e permite a representação

de objetos como o dalãgura 3.12.



Capítulo 3 - Modeladores de Sólidos * .41_

..........................

Figura 3.12:- Objeto com cavidades [WEI_85].

A diferença entre a interpretação semântica da "Vértice-Mk da "Face-Aratu",

é que esta última armazena as informações de adjacência das arestas dividindo-as em dois

componentes, cada um relacionado a um. dos lados da aresta. A implementação e visão

hierárquica da EE é idêntica a da V-E.

As principais vantagens mencionadas para essas estruturas

são o fato de poderem suportar uma grande variedade de curvas e superfícies geométricas

(inclusive superfícies de forma livre) e de permitirem objetos com cavidades.

3.3.5 - Afasta-Híbrida ("Hybrid Edge").

Essa estrutura de dados também é derivada da Aresta-Alada e pode-se dizer que ela

é resultado da união das estruturas Artista-Alada e Semi-Aratu. Em [KAL_89] encontramos

a proposta dessa estrutura, uma análise de suas vantagens e uma implementação.
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A principal diferença e (vantagem) desta estrutura em relação as outras descritas é que
-

ela suporta a representação e manipulação de linhas e polígonos, além de sólidos. É importante

frisar que, apesar desta característica, a Nesta—Híbrida também não permite descrição de sólidos

topologicamente inválidos [KAL_89, MAN_88] (assim como a aresta-alada e suas derivadas).

Uma visão hierárquica dos elementos que compõem a estrutura pode ser vista na figura

3.13, e a estrutura é apresentada na figura 3.14.

(:.—)"“1Em Jogn-flo

ha Amu MD.—M
Figura 3.13z-Visão hierárquica da estrutura Anita-Híbrida [KAL_89].
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3.3.6 - Alça—Aresta ("Handle—Edge").

Ao contrário das estruturas de dados discutidas anteriormente, que são variações da

Aresta—Alada, a Alça-Aresta, ou ”Handle—Edge", [TAV_92] é uma extensão da estrutura semi—

aresta
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usada por Mãntylã, sendo manipulada pelos “Operadores de Morse", ao invés do usuais

Operadores de Euler.

”

Superfície

saca ”um: Bºrdª

F

m“º"“ caraca
%

Semi-Nesta H, Nesta
*

l'ª—
; H2
à Wo Va

&

“Vértice

Figura 3.15- Estrutura Alça-Amu [TAV_92].

Os Operadora de Morse desempenham o mesmo papel que os operadores de Euler,

manipulando a estrutura de dados B-Rep de maneira que estas continuem topologicamente

» válidas. Eles são mais simples que os de Euler; e todo Operador de Euler pode ser escrito como
—

uma composição de operadores de Morse. É importante observar que a Alça—Arena pode

representar objetos que não correspondem a sólidos tridimensionais válidos (ou manufaturáveis),

assim não se restringe à representação de variedades de dimensão 2. Esta estrutura foi utilizada
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para visualizar superfícies matemáticas complexas imersas em dimensão maior que três, que

apesar de não apresentarem as propriedades de um sólido em Rª, podem representar "sólidos

válidos" em dimensões maiores que 3 [TAV__92].

3.4 - Procedimentos Topológicos e Geométricos.

Procedimentos que implementam os Operadores (Topológicos) de Euler são

indispensáveis para os modeladores B—Rep, porque são os responsáveis pela manipulação direta

da estrutura de dados, além de servirem de base para a deãnição de procedimentos de níveis

mais altos, como por exemplo os procedimentos que implementam operações booleanas e

operações de modificação local [MAN_84]. No modelador GWB [MAN_88], esses

procedimentos pertencem à segunda camada mais interna do modelador (logo acima da estrutura

de dados B-Rep, Egura 3.1) e, juntamente com uma modificação da semi-aresta foram

implementados no protótipo desenvolvido.

No GWB, os procedimentos que implementam os operadores de Euler são agrupados

em procedimentos de alto nível e baixo nível. Os procedimentos baixo nível manipulam

diretamente os ponteiros da estrutura de dados, enquanto os de alto nível têm seus operandos

parametrizados em termos de identificadores de faces, arestas e vértices. Uma descrição dos

Operadores de Euler utilizados no GWB é apresentada a seguir. Todos os operadores são

executados sobre sólidos:

MEV— make edge, vertex. Cria uma aresta e um vértice.

MEF- make edge, face. Cria uma aresta e uma face.
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MVFS—make vertex, face, solid. Cria um sólido com um vértice e uma face (ou seja, cria o

esqueletoldo sólido).

KEMR-kill edge, make ring. Remove uma aresta e cria um anel (ciclo interno a face).

KFMRH-kill face, make ring, hole. Remove uma face e cria um anel e um buraco.

KEV-kill edge, vertex. Remove uma aresta e um vértice.

KEF—kill edge, face”. Remove uma aresta e uma face.

KVFS-kill vertex, face, solid. Remove um vértice, uma face, e o sólido.

MEKR-make edge, kill ring. Cria uma aresta e remove um anel.

MFKRH-make face, kill ring, hole. Cria uma face e remove um anel e um buraco.

Um exemplo do funcionamento dos Operadores de Euler é mostrado a seguir, onde

uma caixa retangular é construída aplicando-se uma sequência desses operadores. A figura 3.16

mostra o estado do objeto e do modelo planar correspondente, a cada passo.

No primeiro passo aplica—se o operador MVFS, que cria o esqueleto do objeto (figura

3.16 (a)). No segundo passo aplica-se o operador MEV três vezes, resultando na figura 3.16 (b)

(foram criadas três arestas e três vértices). No próximo passo aplica—se o operador MEF e é

obtida a primeira face da caixa (figura 3.16 (c)). A seguir o operador MEV é aplicado a cada

vértice, o que resulta na figura 3.15 (d). Por último aplica—se quatro vezes o operador MEF,

formando a caixa retangular (figura 3.16 (e)).
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Figura 3.16:-Construçâo de um modelo planar, usando Operadores de Euler [MAN_88].

Denomina—se procedimentos geométricos, ou algoritmos geométricos [MAN_88], os

algoritmos responsáveis pela manipulação das infomações geométricas contidas no modelo B-

Rep. Esses procedimentos, juntamentecom os que implementam os operadores de Euler, formam

a segunda camada mais básica do modelador GWB e também são indispensáveis a um modelador

B—Rep (figura 3.1).
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Os procedimentos geométricos podem ser divididos em algoritmos que detectam se uma

entidade (superfície, curva ou ponto) está contida em outra, e algoritmos que calculam a

intersecção entre duas entidades geométricas. Exemplos de procedimentos geométricos seriam,

encontrar a sobreposição entre duas faces, calcular a intersecção entre uma face e uma aresta

e calcular a intersecção entre duas faces. Esses procedimentos não foram implementados no

protótipo apresentado nos Capítulos 4 e 5.

3.5— Observações sobre a Interface.

A interface é a camada mais externa do GWB. É importante que a interface de um

modelador ofereça bons mecanismos para a construção e edição de modelos, principalmente

devido à já mencionada dificuldade de se descrever diretamente modelos por fronteira (válidos)

[VAR__84, BOY_82 CHI_83, HD._82]. Em geral, os sistemas B—Rep devem apresentar, a nível

de interface, os seguintes mecanismos:

l—Linguagens de Descrição, que podem por exemplo ser baseadas na técnica CSG. Quando

um modelador B-Rep utiliza um mecanismo como esse, é necessário implementaralgoritmos de

conversão entre representações CSG e B—Rep.

2- Definiçãode objetos tridimensionais a partir da criação de modelos bidimensionais,seguida

' de operação de varredura ("sweeping').

3- Deíinição de objetos tridimensionais, a partir da realização de operações de varredura

sobre primitivas tridimensionais pré-deãnidas.

4- Operações de modiiicação local, que são operações que modificam a forma do objeto,

construídas com base nos operadores de Euler [VAR_84] e operações de modificação global.
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5- Mecanismos que desfan operações errôneas ou indesejadas que tenham sido realizadas

sobre os objetos. Esses mecanismos são necessários porque é comum, durante o processo de

modelagem, que o usuario realize operações geometricamente inválidas ou indesejadas.

3.6— Exemplos de Modeladores de Sólidos.

O número de modeladores de sólidos desenvolvidos e a pesquisa nesta área tem crescido

cada vez mais, devido à necessidade de sistemas de modelagem mais abrangentes e precisos, para

a aplicação em diversos. campos. A seguir descreve—se alguns dos principais modeladores

discutidos na literatura. Além do GWB, são descritos brevemente outros sistemas bastante

discutidos na literatura como os modeladores da família BUILD-X . Essa família de modeladores

é especialmenteimportante, pois serviu de base para muitas pesquisas na area de modelagem por

fronteira [JAR_85, HIL__82]. Também são apresentados o GMSolid [MOR_85, BOY__82] e

o GeneSys, um sistema desenvolvido no Brasil [FIS_91].

3.6.1.GMSolid.

Este modelador foi desenvolvido pela General Motors com o propósito de aumentar o

uso do computador no auxílio de projetos ("design"), análise e manufactura de peças para

automóveis e ferramentas. 0 GMSolid é um modelador híbrido B—Rep—CSG, isto e, possui as

duas formas de representação [BOY__82].

No GMSolid, a maneira mais básica de descrever um sólido é através da criação de

primitivas (blocos, cilindros, cones e esferas) e a combinação destas através de operações
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booleanas de conjunto: união, intersecção e diferença. Quando uma operação de conjunto é

realizada, são criadas duas representações para o sólido resultante a CSG e a B-Rep. Esta

última contém as informações topológicas de maneira explícita. A Representação por fronteira

pode ser gerada diretamente pelo usuário, ou indiretamente através da conversão da CSG para

B—Rep por um subsistema chamado "Avaliador de Fronteira".
.

As superfícies suportadas pelo GMSolid são as quádricas, que podem ser representadas

por equações da forma P(x, y, z)=0, onde F é um polinômio de segundo grau em x, y, z. Este

modelador, como a maioria dos modeladores de sólidos, possui várias operações de descrição

à nível de interface além das operações booleanas; como por exemplo diferentes operações de

corte ("cut").

3.6.2.Família BUILD—X.

Essa família de modeladores, possui diversas versões (BUILD-I, BUILD—H,

BUILD—III,...), que foram desenvolvidos por um grupo na Universidade de Cambridge, sendo

que o BUILD—Il foi concebido como uma ferramenta para experimentar técnicas e algoritmos

de modelagemgeométrica. Vários sistemas B-Rep comerciais foram desenvolvidos baseados nesta

família de modeladores.

Os BUlLDs são sistemas de modelagem que utilizam a representação por fronteira e

possuem um conjunto de 10 Operadores de Euler para manipular a estrutura de dados B—Rep.

Esses modeladores apresentam diversas operações de descrição de sólidos, varredura

(“sweeping“) translacional e rotacional de objetos bidimensionais e tridimensionais;
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operações de modificação local (que alteram a topologia e geometria dos objetos sólidos) e

operações booleanas de conjunto.

Após a realização de uma operação de modificação local, o BUILD—III sempre veriãca

a consistência geométrica do sólido resultante. Entre as operações de modificação local

apresentadas por estes modeladores estão, “Tweaking" e "Chamfering' (Chanframento),

ilustradas nas ngras abaixo (3.17, 3.18) [JAR_85]. As operações citadas acima são baseadas

nos Operadores de Euler.

Objeto
Antes da operação

(b)

(º)ºª
Oblatos

após

duas

operações

((b)
º
(º))

Figura 3.17:- Operação de “tweaking' [JAR_85].
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.c
:
:
:*

Figura 3.18:- Operação de chanframento [JAR__85].

3.6.3—"Geometric Workbench" (GWB).

Este modelador já foi comentado no início do capítulo e baseado nele foram descritos

os principais componentes de um sistema de modelagem de sólidos [MAN_88]. O GWB é um

modelador B-Rep que possui uma arquitetura de software organizada três camadas principais

(v. figura 3.4). Ele utiliza a estrutura de dados semi-aresta ("halfedge") para armazenar a

representação dos sólidos e um conjunto de 10 Operadores de Euler para manipula-la. Esses

operadores estão organizados em duas classes: Operadora de Alto Nível, onde os parâmetros

são identiãcadores de entidades topológicas (vértice, aresta, sólido,...), e Operadora de Baixo

Nível, cujos parâmetros são ponteiros para elementos da estrutura de dados.

O modelador proposto por Mãntylã possui diversas operações para descrição de objetos:

varredura translacional e rotacional, operações de conjunto, de colagem ("glucing"), e de

particionamento("splitting"), entre outras, todas construídas sobre os operadores de Euler. O

modeladorpossui um mecanismo interessante para desfazer operações errôneas e indesejáveis,
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pois é muito facil o usuário realizar uma operação indesejada e este tipo de mecanismo impede

que ele perca a cena ou um sólido complicado e tenha que recomeçar a descrição do objeto

novamente.

Por último, observa-se que esse sistema apresenta uma linguagem e um interpretador

para o usuário descrever os sólidos na forma de "arquivos”. O GWB foi desenvolvido em "C”.

Uma tabela comparativa dos modeladores descritos pode ser encontrada em [MAG_93].

3.6.4—GeneSys.

O último modelador a ser comentado, 0 GeneSys, foi desenvolvido na Pontifícia

Universidade Católica do Rio de Janeiro [FIS__91]. É um sistema recente e possui uma

arquitetura híbrida contendo várias formas de representação de maneira integrada, sendo que as

principais são a B-Rep e uma modificação da CSG [FIS_91]. O desenvolvimento desse

modelador foi iniciado em 1988, e teve como ponto de partida a implementação de um protótipo

que demonstrou a viabilidade da estrutura Aresta-Alada proposta por Baumgart e também que

os Operadores de Euler são indispensáveis para manipular de forma consistente essa estrutura.

O núcleo de representação do GeneSys é constituído basicamente de uma representação

B—Rep e a CSG modificada, chamada CSGHO, ('High-Level Constructive Solid Operation

Geometry"). Existem outras formas de representação no GeneSys, porém estas duas são as

principais. A representação B-Rep do sistema possui uma alteração em relação às representações

tradicionais como a 'Aresta-Alada", que consiste na inclusão três entidades topológicas
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("World", ”Object" e "Solid"). A respresentaçâo CSG“, caracteriza—se por permitir em uma

estrutura a multiplicidade de versões de um mesmo sólido, e também permitir que os nós da

árvores CSG sejam primitivas B-Rep.

O GeneSys possui uma arquitetura de software baseada em dois princípios:

Modularidade e Abstração [FIS_91], sendo composto de três subsistemas e uma base de dados

(figura 3.19).

wmv—a

Figura 3.19:— Arquitetura do modelador GeneSys [FIS_91].

Os dois primeiros subsistemas "UDI" (User Interface & Application) e "MIA"

(Modeling Interface & Application) são responsáveis pela interface gráfica, captação de dados

e aplicações. A camada mais inferior é composta pelo subsistema "GTM" ("Geometry e

Topology Modeling") e pela base de dados. O GTM possui um papel importante no GeneSys,

sendo responsávelpor oferecer métodos para a criação e alteração consistente das representações

contidas na base de dados. Todos os subsistemas são decompostos em módulos com

funcionalidades independentes.
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A representação B—Rep deste sistema nunca é alterada diretamente pelo usuán'o,que faz

as alterações por intermédio da CSG”. A visão "hierárquica da estrutura B-Rep utilizada é

ilustrada a seguir (figura 3.20)

' ºw -

Solid !W)
_ shºu » _ CGL“

]
A - , Face ! W |

]
_ , W

(

- mae -—1

m- - % -.::
Egura 3.20:- Visão hierárquica da estrutura de dados B-Rep do GeneSys [FIS_91].

têãtttêêâ

0 sistema GeneSys possui várias características interessantes: e arquitetura híbrida,

uma preocupação com modularidade e encapsulamento de informaçõese uma representação

CSG modificada onde as primitivas da árvore CSG não são representadas apenas por semi-

espaços ("half-spaces"), mas podem ser instâncias consistentes de uma representação B—Rep.
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3.7—Considerações Finais.

Existem várias arquiteturasde software possíveis para um modelador de sólidos. O ideal

é que o modelador seja híbrido, ou seja, admita mais de uma representação. Entretanto, a

construção de um sistema desse tipo ainda apresenta problemas sérios e não resolvidos

[SAK_90], entre eles o de manter consistentes as diferentes representações que coexistem no

sistema. No caso de um modelador que utilize a técnica B—Rep, a decisão sobre que estrutura de

dados usar é importante, pois influencia o conjunto de superfícies que o modelador admite, e

portanto o conjunto de sólidos que pode ser modelado.

Deve-se lembrar que os modelos B—Rep são difíceis de serem construídos diretamente,

de forma que os modeladores devem apresentar recursos para a definição de objetos a nível de

interface com o usuario [KIM__84]. Neste capítulo, foram discutidas as alternativas de

arquitetura dos modeladores de sólidos, possíveis estruturas de representação B-Rep, os

operadores topológicos e geométricos e a alguns aspectos sobre a interface. Também foi

apresentada uma breve descrição de alguns modeladores encontrados na literatura, cujo estudo

permite extrair os requisitos e a funcionalidade para o SMS.

O protótipo apresentado nos Capítulos 4 e S concentrou-se na implementação de uma

estrutura de representação, dos operadores topológicos que constituem o Gerenciador de

Representações do modelador. Foi implementada também uma interface simples, baseada na

técnica de varredura ("sweeping"),e algumas operações de alto nível, como colagem ("glueing").



4.1-Considerações Iniciais.

Neste capítulo, são apresentados inicialmente os conceitos básicos do Paradigma da

Orientação a Objetos (seção 4.2), juntamente com a abordagem para projeto orientado a objetos

utilizada no desenvolvimento do protótipo do SMS (seção 4.3). Na seção 4.4 é apresentada uma

análise dos requisitos e funcionalidade do SMS. A seguir, nas seções 4.5 a 4.8 são apresentados

os resultados do projeto orientado a objetos feito para o protótipo. Algumas considerações finais

são feitas na seção 4.9.

4.2—Conceitos Básicos do Paradigma da'Orientação a Objetos.

A engenharia de software, durante esses anos, evoluiu em busca de uma filosofia que

eliminasse os problemas encontrados no desenvolvimento e manutenção de software, dando

origem a várias técnicas e métodos. Como um dos mais recentes candidatos a solução apareceu

a orientação a objetos. Este termo tem sido utilizado em conexão com 'ambientes de

software", "arquiteturas", interfaces com usuários, métodos para especificação, análise e

projeto de sistemas computacionais e linguagens de programação.

A idéia básica por de trás da orientação a objetos e simples, e está relacionada com a

nossa percepção do mundo como uma coleção de objetos que interagem entre si. O paradigma
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computador, assim os sistemas podem ser representados como um conjunto de objetos

interagindo. Portanto, desenvolver um sistema orientado a objetos é mais que uma escolha de

estilo de programação.

É importante distinguir entre projeto ("Design") e programação orientada a objetos e ter

em mente que são dois conceitos relacionados mas não necessariamente dependentes. Um projeto

orientado a objetos pode ser implementado (programado) sem usar a programação orientada a

objetos. O ideal, é claro, é que a orientação a objetos seja aplicada tanto ao projeto quanto à

programação.

O paradigma da orientação a objetos possui alguns conceitos básicos que são descritos

a seguir. No estudo desses conceitos, encontrou—se alguma dificuldade inicial devido à falta de

uma moneclatura uniforme e a existencia de deúnições algumas vezes conflitantes [WEG_90,

GIB_90]. Essa diiiculdade foi superada, pela adoção da moneclatura e conceitos definidos por

[BOO_91, WEG_90,HEN_92] que mostraram—se muito semelhantes e fáceis de serem

compreendidos.

O conceito de objeto é o primeiro e o mais básico. Um objeto, no mundo físico, é

tipicamente um produtor ou consumidor de itens de infomações [PRE_87]. Portanto pode ser

uma máquina, comandos, arquivos, sinais, "strings“ , pessoas, etc...

Quando mapeia-se um objeto do mundo físico em software, este é constituído de uma

estrutura privada e de processos chamados métodos. Assim, um objeto em software pode ser

delinido como na caixa a seguir [HEN_92].
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Caixa 4.1- Definição de objeto.

Objetos interagem entre si através da troca de mensagens que ativam os métodos

associados a eles. Todo objeto pode possuir métodos e atributos, que são conceitos que aparecem

tanto na programação como no projeto. Muitos objetos do mundo físico possuem características

similares e podem ser agrupados em um conjunto chamado Classe de Objetos. Portanto define—se

uma classe de objetos como sendo um conjunto de objetos que possuem atributos e/ou métodos

semelhantes.

Métodos são procedimentos definidos e declarados, que atuam sobre um objeto ou uma

classe de objetos. Atributos são variáveis que definem o estado de um objeto, ou seja, são

entidades que caracterizam os objetos. Cada objeto possui seu próprio conjunto de atributos.

Juntamente com os conceitos de classe, objeto , atributos e métodos, os conceitos de

herança e polimorfismo são essenciais para o paradigma da orientação a objetos. Herança é a

habilidade de um objeto derivar seus atributos (dados) e métodos (funcionalidade)

automaticamente de outro objeto. Tanto objetos como classes possuem esta habilidade.

Polimorfismo é a possibilidade de se ter diferentes tipos de objetos respondendo de maneira
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diferente a uma mesma mensagem. Na prática, corresponde à existência de diferentes métodos

com o mesmo nome.

Existem atualmente várias linguagens orientadas a objetos, como Smalltalk, C++,

Objective C, Objective Pascal. Na literatura há uma discussão polêmica a respeito do que é

necessário para que uma linguagem seja considerada orientada a objetos [TAK_90, GIB_90].

Como exemplo é apresentada a classificação proposta por Peter Wegner [WEG_90], que define

três classes de linguagens (caixa 4.2).

-Línquagens"Baseadas " Objetos. .. São as que Supºrtªr“.concelto de ºbjetocomo umaspecto da linguagem Ex; ADA._..

3.3 definição__àehierarquiasde classe j

Caixa 4. 2- Classitícaçâo das linguagens segundo wagner.
Com a evolução e a disseminação das linguagens Smalltalk e ADA nos anos 80, o

interesse por métodos de projeto usando a visão de objetos cresceu muito, e hoje diferentes

métodos de projeto e análise orientados a objetos [YOU__90, RUM_88, BOO_91] são

empregados nas mais diversas áreas da computação.

Métodos de projeto orientado a objetos, assim como outros métodos orientados a

informação, criam uma representação do mundo real e mapeiam essa representação em software.

O objetivo, é construir um sistema que possua três importantes propriedades: abstração,

encapsulamentode informaçõos e modularidade [PRE_87, TAK_90]. Todo método de projeto
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esforça-se para que o software apresente essas propriedades, mas segundo seus defensores, os

métodos de projeto orientado a objetos atingem esses objetivos de maneira simples e correta.

4.2.1 - Aplicações em Computação Gráfica.

A visão orientadaa objetos está sendo utilizada em quase todas as áreas da computação,

em aplicações que vão desde Banco de Dados & Computação Gráfica. Na computação gráfica,

Wisskirchen [WIS__90] discute gráficos orientados a objetos, com ênfase em interfaces gráficas.

Em [BLA_90] encontra-se uma coleção de artigos descrevendo interfaces e sistemas graficos

orientados a objetos.

Já existem modeladores de sólidos projetados utilizando a orientação a objetos, como

o modelador descrito em [GRA_86]. Apesar disto, existe ainda muito a ser estudado quanto

à aplicação desse paradigma na computação gráfica, principalmente na área de modelagem de

sólidos.

4.3 - Abordagem para o Projeto Orientado a Objetos.

Neste item é apresentado um resumo da metodologia definida por Booch [BOO_91], que

foi estudada e adotada (parcialmente) para desenvolver o projeto orientado a objetos do primeiro

protótipo do SMS. Booch, em [BOO__91],estende e modifica seu método descrito em [BOO__86],

tornando-o mais completo e abrangente. Assim, em sua nova versão o método passa a explorar
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acrescentados vários tipos de relações possíveis entre as classes e os objetos que compõem um

sistema.

O método de Booch & complexo e possui vários diagramas e gabaritos para descrever

um projeto orientado a objetos, como os diagramas de classes, que descrevem as classes

existentes no sistema e as relações entre elas; os diagramas de objetos que descrevem os objetos

e as relações entre eles (indicando a troca de mensagens entre objetos); os diagramas de

módulos que mostram como as classes estão agrupadas em módulos e como estes se relacionam

entre si; os diagramas de temporização que descrevem a relação entre os métodos acionados,

objetos e tempo (podem mostrar o tempo de vida de um objeto dentro do sistema).

Durante o desenvolvimento do modelo orientado a objetos para o Gerenciador de

Representações do SMS foram utilizados, por motivo de simplicidade e objetividade, apenas os

principais diagramas, que seriam os diagramas de objetos e de classes que compõem o sistema,

juntamente com os gabaritos que descrevem os métodos e atributos associados a eles.

Durante a fase de análise, devido à diãculdade inerente para a definição das classes,

objetos, atributos e métodos relevantes para o sistema, Booch propõe como alternativa, entre

outras, o uso da análise estruturada em uma primeira etapa, para então derivar os objetos,

classes, e métodos a partir dos Diagramas de Fluxos de Dados (DFDs) [GAN_86] obtidos.

Como a notação ,de Booch mostrou-se complexa e de difícil compreensão, na última

fase do projeto ela foi substituída pela proposta por Mullin [MUL_89], que mostrou-se mais

prática e compreensível. Esta notação é descrita na caixa 4.3.
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Na análise e especificação do protótipo do SMS, foram seguidos os passos descritos por

Booch [BOO_91] para se decompor um sistema em classes e objetos com atributos e métodos

associados. O primeiro passo foi fazer uma análise detalhada da funcionalidade e componentes

do sistema desejado. O resultado dessa análise é apresentado na seção 4.4 a seguir.

Em um segundo passo, foram encontradas as classes, atributos e métodos apenas do

primeiro protótipo do SMS, a ser desenvolvido nesse projeto, que engloba o gerenciador de

representações B—Rep e uma interface simples. Esse passo foi dividido em quatro: (i)

identificação da hierarquia das classes do sistema, (ii) identificação das relações de
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dependência entre as classes, (iii) & listagem dos métodos associados à cada classe, (iv)

definição do fluxo de mensagens entre as classes de objetos do sistema. Desta maneira, na

primeira fase (especificação dos requisitos e funcionalidade) foi considerado o SMS como um

todo, mas o projeto orientado a objetos restringiu-se a funcionalidade desejada para o protótipo

a ser desenvolvido. É importante observar que apesar de alguns métodos e trocas de mensagens

terem sidos definidos ainda na fase de projeto, a lista final dos métodos e o fluxo de mensagens

só pôde ser definido completamente durante a implementação do sistema.

4.4 - Análise dos Requisitos e Funcionalidade do SMS.

A especificação dos requisitos e funcionalidade do SMS, primeiro passo da fase de

análise, foi desenvolvida em duas etapas: descrição informal e análise estruturada do SMS.

Antes de descrever estas fases, os componentes do SMS são apresentados para situar o protótipo

que foi desenvolvido com relação ao sistema de modelagem de sólidos como um todo, e auxiliar

o estudo dos requisitos e funcionalidade do modelador.

Todos os sistemas de modelagem de sólidos apresentam alguns componentes básicos,

como uma estrutura de dados para armazenar os esquemas de representação, um conjunto de

algoritmos básicos para manipulação dessa estrutura e mecanismos de interface com o usuário

que implementam diferentes técnicas de modelagem. Com base no estudo dos requisitos e

funcionalidade apresentados pelos modeladores híbridos (BRep—CSG), foram definidos os

componentes do SMS, e foi feita uma descrição informal que refletisse a funcionalidade e os
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pn'ncipais requisitos desejados. Os componentes e a descrição informal são apresentados a seguir.

4.4.1 - Componentes.

0 SMS deverá ser um modelador hibrido B—Rep—CSG, que possui a representação B—Rep-

como principal esquema de representação interna. Os componentes do modelador são ilustrados

na figura 4.1.

Pode-se ver que o sistema de modelagem é composto por três subsistemas:

Um Subsistema de Interface, que fornece aos usuários uma (ou mais) linguagens de

descrição de objetos baseadas nos conceitos de modelagem disponíveis no modelador, bem como

um conjunto de operações que possam ser executadas sobre os objetos e cenas.

Um Subsistema de Modelagem, que traduz as descrições de objetos para a

representação interna. Deve fornecer interfaces para comunicação com outros sistemas

(algoritmos, aplicações, outros modeladores), bem como incluir funções para armazenagem de

cenas e objetos em base de dados permanentes. Deve também admitir múltiplas representações

internas de objetos fornecendo os procedimentos de conversão necessários.

Um Subsistema de Representação, responsável pela manutenção e gerenciamento do

conjunto de representações internas (estruturas de dados) admitidas pelo sistema. O trabalho

apresentadoconcentrou-se no desenvolvimento do subsistemade gerenciamento de representações

B—Rep. Porém, algumas operações de modelagem de alto nível para descrição de objetos, a nível

de interface, foram implementadas para que o gerenciador de representações pudesse ser testado.

Dessa maneira, foi desenvolvido um primeiro protótipo do SMS.
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Figura 4.1:- Componentes do SMS.

4.4.2 - Descrição Informal.

0 SMS permite a criação, edição e acesso a representações de objetos sólidos e cenas

compostas por um ou mais objetos. Além dos processos ativados pelos usuários durante a fase

de modelagem interativa, outros processos que acessam essas representações são programas de

visualização (que podem ser considerados parte do modelador) e programas aplicativos (externos
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ao modelador), que as utilizam para responder a questões práticas referentes aos objetos

modelados (como cálculo de volume, área, etc.).

0 SMS é composto de três subsistemas que colaboram entre si, mas operam de forma

independente, conforme ilustrado nas figuras 4.1 e 3.1 (Capítulo 3).

Os usuários interagem com o sistema para descrever e editar objetos através de uma

interface gráfica interativa que constitui o subsistema de interface do modelador. Os comandos

recebidos pela interface são traduzidos em solicitações para o subsistema de modelagem, que

implementa as técnicas de modelagem disponíveis no sistema e é responsável pela execução das

operações de modelagem. Para tal, esse subsistema interage com o subsistema de representação,

que acessa e altera quando necessário as representações de objetos mantidas pelo sistema. os

programas aplicativos interagem diretamente com o subsistema de modelagem, emitindo

solicitações através de uma linguagem de comandos.

Um usuário pode, a nível de interface, descrever objetos criando instâncias de primitivas

sólidas pré-definidas (blocos, pirâmides, esferas, cilindros, cones, tori, ...) e combinando-as

através de operações booleanas (intersecção, união e diferença) e transformações geométricas

(rotação, translação e escala). Durante essa fase, o processo de modelagem pode ocorrer sobre

a representação CSG ou B—Rep dos objetos. A interface permite ainda a descrição de objetos

através da execução de Operações de varredura ("sweeping") rotacional ou translacional sobre

primitivas bi- ou tri—dimensionais.

Uma vez obtida uma descrição inicial para o objeto desejado, o modelo CSG ou de

varredura ("sweep") é convertido para um modelo B—Rep, e um segundo conjunto de operações

básicas estão disponíveis para efetuar operações de edição (globais e locais) sobre tais modelos.
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Entre estas estão incluídas operações booleanas, operações de modificação local (como extrusão

de uma face, chanframento, ...) e de seccionamento. Tais operações, ativadas pela interface,

serão executadas pelo módulo B—Rep do subsistema de modelagem do SMS.

O subsistema de interface deve também fornecer uma (ou mais) visões do objeto sendo

modelado, e para tal interage com o módulo de visualização, que faz parte do subsistema de

modelagem.

Todas as operações são ativadas pela seleção de menus e ícones através do "mouse" e,

quando conveniente, por linhas de comando textuais. Dessa maneira, o subsistema de interface

pode incluir um analisador léxico simples para checar a sintaxe dos comandos. A interface deve

ainda, sempre que possível, fornecer mecanismos para desfazer operações errôneas, bem como

impedir a execução de operações incorretas (esse último caso requer interação com o subsistema

de modelagem). Uma vez analisado o comando, e julgado correto, a interface traduz o comando

ou seleção em solicitações ao subsistema de modelagem.

O subsistema de modelagem é responsável pelo disparo das operações solicitadas pelo

usuário através da interface. Para tal, este subsistema requer um interpretador de comandos

("command parser") para analisar a Operação, checar sua validade (semântica) e ativar os

procedimentosde modelagem associados - que poderão atuar nas representações CSG ou B—Rep,

dependendo das operações e do contexto (uma vez executada uma operação de edição na B-Rep,

a CSG original deve ser-marcada de alguma forma, uma vez que a modificação não poderá ser

refletida na CSG).

Além disso, fica a cargo deste subsistema fornecer uma interface para comunicação com

outros modeladores e aplicações externas, fornecer procedimentos para a visualização dos objetos
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sendo modelados, providenciar mecanismos para armazenardescrições dos sólidos em uma base

de dados permanente e fornecer procedimentos para efetuar a conversão de representações CSG

para B—Rep (algoritmos de avaliação de fronteira).

O subsistema gerenciador de representações e reSponsável pelo acesso direto às

estruturas de dados CSG e B—Rep: qualquer acesso às representações de objetos exigido pelo

subsistema de modelagem é feito através do gerenciador. A B—Rep constitui a principal forma

de representação interna do sistema (já que "sweep' é temporario, mantida apenas durante a fase

inicial de descrição dos objetos, e a CSG é secundária) e armazena, de forma separada, as

infomações topológicas e geométricas sobre os objetos (além de atributos adicionais, como

material, etc.), ou seja, dados sobre como as faces, ciclos de arestas, vértices e buracos que

compõem um sólidos estão conectados; bem como as coordenadas dos vértices.

A representação só pode ser manipulada através de algoritmos básicos de acesso que

garantam a integridade topológica dos objetos. Estes algoritmos implementam os Operadores de

Euler e alguns procedimentos geométricos básicos. Os operadores de Euler garantem a

integridade topológica da representação B—Rep, e fornecem a base para a implementação dos

mecanismos para desfazer operações errôneas ou indesejadas: a estrutura de dados armazena a

sequência de operadores de Euler utilizados e seus parâmetros, e para desfazer uma operação

basta percorrer a estrutura de dados ativando os operadores inversos.

Os procedimentos geométricos percorrem a estrutura de dados acessando e manipulando

apenas as informaçõesgeométricas, e são usados para responder questões geométricas e garantir

a validade dos objetos depois da execução de uma operação local. Estes algoritmos podem ser

agrupados em duas classes: os que detectam se duas entidades topológicas (face, aresta ou
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vértice) interceptam-se e os que detectam se uma entidade está contida em outra (algoritmos de

classiHcação) .

4.4.3 - Especificação da Funcionalidade.

Como última fase da análise dos requisitos e funcionalidade (isto é, o primeiro passo

proposto por Booch), definiu-se um projeto lógico para o SMS a partir da descrição informal do

sistema, utilizando a análise estruturada e a notação de Gane [GAN_86]. Isso porque a análise

estruturada, no nosso caso, é mais familiar que os métodos de análise orientada a objetos

"puros". O método tradicional de análise estruturada ajudou no processo de definição das classes

do protótipo e das relações entre elas, apresentando candidatos a objetos e relações funcionais

entre esses. A seguir são apresentados alguns dos DFD's que compõem o projeto lógico do SMS.

0 DFD geral pouco expressa, porém já é possível verificar a presença do componente cena, um

candidato a objeto importante.

Figura 4.2:- DFD geral..



Figura 4.3:- Expansão do DFD geral

A ngra 4.3 ilustra os principais componentes e funções do SMS. Entre os componentes

(depósitos de dados) encontram-se cena, representação (ou sólido) B—Rep e CSG e “LOG“

(arquivo que armazena todas as operações realizadas sobre os sólidos, para que uma

operação indesejada possa ser desfeita). Como algumas das pn'ncipais funções tem—se: mostrar

a cena que está sendo editada; validar geometricamente uma cena e realizar operações de

descrição de sólidos e manipulação de sua representação. Neste diagrama, já é possível notar
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432.l . . Wcandidatos a objetos, como cena, sólido B—Rep e sólido CSG. Além disso, deve—se notar que o

fluxo de dados "dados sobre cena" consiste do nome dos sólidos que compõem a cena e dados

sobre os componentes desses sólidos (faces, arestas, curvas,....).

P2.3

&
'

)
Figura 4.4z-Expansão do processo 2.

O DFD na Egura 4.4, apresenta a expansão do processo "mostrar cena", composto de

três processos principais que podem ainda se desdobrar em vários sub—passos, podendo dar

origem a um subsistema de visualização. A expansão do processo 2 apresenta um fluxo chamado

cena iluminada que consiste de outro candidato a objeto do sistema, sendo uma especialização

de cena. Observa—se que os fluxos de dados estão dando origem aos candidatos a objetos, como

Booch descreve [BOO_91].
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O diagrama da figura 4.5 apresenta a expansão do processo 4 "manipular cenas", que

consiste do processo principal do modelador e engloba o subsistema de representações e parte

dos subsistemas de modelagem e de interface.

Eles são responsáveis por permitir ao usuário manipular os modelos (objetos) através

de operações de alto nível., que são decompostas em operações de manipulação das estruturas de

dados existentes. Essas operações, por sua vez, buscam informações na estrutura de dados ou

alteram as informações nela contida, e são candidatas a métodos (como por exemplo buscar uma

face, criar uma aresta, remover um vértice, ...). Ainda nesse diagrama os candidatos a objetos

sólido, sólido B-Rep, faces, superfícies, curvas, arestas, semi-arestas e vértices aparecem

implicitamenteno fluxo de dados "dados sobre cena“.
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Figura 4.5:- Expansão do processo 4

Dessa maneira, especificou—se a funcionalidade do SMS, e obteve-se sérios candidatos

à classes, objeto e métodos. O projeto lógico completo, contendo as expansões de todos os

principais processos, pode ser encontrado em [SCO_93a].

4.5- Hierarquia de Classes.

Neste primeiro sub-passo foram definidas 16 classes para o protótipo do SMS, a partir

dos candidatos a objetos identiíicados durante a análise estruturada e também durante a fase de

implementação do gerenciador de representações. A figura 4.6 ilustra o diagrama de hierarquia

de classes do sistema.
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Na âgura, nota-se que a herança não foi intensamente utilizada nesta fase do projeto,

consequência da abordagem ascendente ("bottom—up") adotada para o desenvolvimento do

modelador; ao contrário da abordagem descendente ("top—down“) geralmente seguida nos projetos

orientados a objetos. Assim, o protótipo foi desenvolvido a partir da camada mais interna do

modelador: a estrutura de dados, no topo da qual serão construídas as outras, mais externas

(procedimentosde modelagem, interface,...).

No desenvolvimento desse primeiro protótipo, o que se verilicou é que foram exploradas

mais as relações de uso entre as classes (ver seção 4.6) do que a relação de herança. Acredita-se

que a herança devera ser utilizada mais extensivamente a medida que o modelador seja estendido

para suportar outros tipos de representação de sólidos, que seriam especializações da classe
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genérica sólido. Isso é indicado pelo fato de um dos poucos usos identificados de herança ocorre

na deãnição das classes "sólido B-Rep" e "sólido CSG", que são ambas especializações da classe

”sólido".

Muitas classes de objetos, como cena, sólido e sólido B—Rep, foram identificadasa partir

do estudo de requisitos e funcionalidade do modelador desenvolvido na seção anterior.

Entretanto, a definição das classes, objetos e métodos sofreu vários refinarnentos durante a fase

de projeto e implementação do protótipo. O modelo orientado a objetos inicial foi modiiicado

várias vezes, com a especificação de novos objetos, métodos e atributos. Assim, pode-se dizer

que o projeto do sistema evoluiu juntamente com a sua implementação. Essa flexibilidade e

facilidade para modificação e uma das principais características do paradigma da orientação a

objetos, que o toma particularmente interessante para o desenvolvimento de protótipos.

Existe uma certa subjetividade no processo de identificação de classes e objetos em um

sistema orientado a objetos, e o conjunto de classes e métodos encontrado para o protótipo

poderia ser diferente se a abordagem utilizada no processo fosse outra.

A abordagem utilizada para a identificação das classes resultou em classes do SMS que

agrupam objetos com atributos semelhantes o que aparentemente é a solução mais "natural". Em

[GRA_86] entretanto, os autores descrevem o desenvolvimento de um sistema de modelagem e

utilizam a abordagem de agrupar em classes os objetos que possuem métodos semelhantes, o que

poderia resultar em um projetos com um número maior de classes mas um número menor de

métodos.
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4.6—Dependência entre Classes.

Após a definição da hierarquia de classes, foram especificadas as relações de

dependência entre objetos dentro do protótipo, isto e, quais classes de objetos são usadas

(referenciadas) por outras em sua deãniçâo. As dependências entre as classes de objetos são

facilmente identificadas a partir da estrutura de dadosB—Rep implementada (modificação da

estrutura semi—aresta ou "halfedge" (v. Capítulo 3). Essa estrutura é apresentada na figura 4.7,

e está construída principalmentesobre listas duplamente encadeadas de objetos. Assim, pode-se

ter uma lista de cenas, sendo que cada cena consiste de uma lista de sólidos. Sólidos, por sua

vez são compostos por listas de faces, e assim por diante.
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Egura 4.7:- Estrutura itnplementada (modificação da semi—amu).
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Figura 4.8:- Diagrama de dependências entre classes do protótipo.
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indicam os objetos, enquanto os retângulos arredondados indicam os elementos (campos de

dados) que servem como. conexão entre pares de objetos. Por exemplo, os objetos na classe

aresta usam objetos da classe semi—aresta através dos campos 'semi_esq" e "semi_dir" (v.

figura 4.8). Isso porque uma aresta contém ponteiros para as duas semi-arestas que a compõem,

conforme indicado na figura 4.7. Os objetos da classe face, por sua vez, usam objetos da classe

ciclo, porque cada face possui um ponteiro para uma lista de ciclos, conforme pode ser visto

na ãgura 4.7.

Os objetos das classes sólido, cena, sólido B-Rep, face, aresta, semi-aresta, ciclo,

curva, superfície e vértice possuem uma relação de dependência com os objetos da classe lista

e nó (não ilustrada de maneira explícita no diagrama). Isso ocorre porque a estrutura de dados

B-Rep implementada é totalmente baseada em listas, como pode ser visto na figura 4.7. Isso faz

com que esses objetos sejam sempre manipulados como nós ou elementos de listas. O diagrama,

portanto, reflete a estrutura de dados utilizada.

Novas relações de dependência deverão ser estabelecidas, principalmente para as classes

genéricas como cena, sólido e vértice, quando o modelador for estendido e novos usos forem

estabelecidos para essas classes. O aparecimento de novas relações de adjacência provavelmente

não alterará signiãcativamente as dependências já estabelecidas entre as classes mais

especializadas (específicas da estrutura implementada), como face, aresta e semi—aresta.
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4.7 - Listagem de Métodos.

Foram definidos 269 métodos associados às classes, que são listados em tabelas no

relatório de documentação do sistema [SCO__93a]. Nesse relatório, são fornecidas as tabelas de

métodos para cada classe. As tabelas apresentam o nome de cada método, uma breve descrição

de sua funcionalidade, seu tipo (Privado ou Público) e os parâmetros de entrada e saída, além

de um número de identificação. Esse número pode ser utilizado para localizar a implementação

do método no código do SMS. Os métodos públicos são aqueles que podem ser requisitados por

objetos de outra classe, e os privados apenas por objetos da classe a qual pertence (para a qual

está definido).

Todas as classes de objetos poderão ter no futuro novos métodos associados, tais como

os que implementam operações de modiãcaçãolocal e global sobre sólidos, bem como operações

geométricas e topológicas (auxiliares) para suportar esses métodos. Portanto, a definição dos

métodos associados às classes é um processo contínuo durante o desenvolvimento do modelador.

Acredita—se que o suporte fornecido a esse processo de desenvolvimento contínuo é uma das

vantagens oferecidas pelo método de projeto e desenvolvimento orientado a objetos adotado. A

distinção entre os métodos públicos e privados é mantida para auxiliar os "desenvolvedores" do

sistema. A título de exemplo, as tabelas de métodos para as classes Lista e Semi-Aresta são

ilustradas a seguir.
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BÉTUDU

Criar (Público)

;
.Cria objetos do tipo LISTA

,Iista a ser criada.

OBJETO: LISTA

PAR'METRUS emm
.tipo: ponteiro para na TIPU,

que conte! a infnrlacbn
dizendo de que tipo deve ser :

PARÃHETRUS SAIDA

.ponteiro para a

lista criada

numnçhc

&-

objeto a ser reenvído

Apagar (Público) .II: ponteiro para a lista a .nenhum

ser destruída 2

.Destrbi objetos do tipo LISTA

Relaver (Público) .II: ponteiro para a lista da .nenhu:
. qual será relovido o objeto

' .Releve ul nó de un objeto do tipo .eIeeent: ponteiro para UI
LISTA NUDE, contendo os dados do 3

Retirar (Público)

.Retira un nó de un objeto do tipo
LISTA, seu deselocar este no,

: retornandº UI ponteiro para ele

.II: ponteiro para 3 LISTA da
qual será renoviún o NU

.eIelent: ponteiro para un
NUDE, cºntendº os dados de
elelento a ser retirado

.ponteirb para ue
NU (elenento
retirado da lista)

Adicionar (Público!

.Adicibna ue nó a UI objeto LISTA

.II: ponteiro para & LISTA na
qual o eIelentc será inserido
.novo_eIe|ent: ponteiro para
un NUDE, contendo os dados do

elelento & ser inserido
|.onde: ponteiro para ue NU,

indicando a posição onde o
novo_eIelent deve ser
inserido. Caso seja NULL,

novo_ele|ent é inserida no
final da lista; caso
contrário, e inserido antes de
onde

.panteiro para un
NU, que teste: e
elenento inserido
na Iista

Procurar_lista (Público)

.Procura no deterninadc NU de un

objeto LISTA

.II: ponteiro para 3 LISTA na
qual a elelenta será
pesquisado
.elenent: ponteiro para un
NUDE, contendo os dados do
elelento & ser pesquisadº

.ponteiro para un
NUDE que contél os
dados de eleeentu
a ser pesquisado

, Pri:eiro_plenenta (Público?

; .Retorna o priceiro eIeeento de una

.aux_liste: ponteiro para una
LISTA, a lista da qual deseja-
se o príleiro eIelente

.
lista.

.ponteiro para na
NU, o pri-eira
elenento de

aux_lísta



Eh'ítlle l- Prnjlin lo Prltltipl Io SHS

OBJETO: SEHI_BRESTQ
'

MÉTODO

Serar_jdentíficação (Privado)

.Eera um núeerc que serve de
identificador único do objeto SEMI-
ARESYh

eeetnerees ENTRADA

.nenhue

eeeânereus serve

.um ponteiro para
um CODIGO

numeração

27

Criar (Pública)

.Cría objeto SEKI-ARESTR

.Iaap_paí: ponteiro para ND,

que assuee a estrutura de um

loop (LBOP do qual e SENI—

' ARESTA & ser criada fará
parte)
.vertf: ponteiro para HD que
assume a estrutura de VERTICE

(o VERTICE para o qual &

aresta irá apontar)
.solido_pai: ponteiro para ue
NU que assuee a estrutura de
SBLIDD—BREP (sólido ao qual &

seni-aresta irá pertencer)

.ponteiru para um

objeto NB (SEMI—

ARESTA criada)

28

Renovar (Publica)

.Destróí ue detereínadu objeto SERI-
ARESTA

.lop: ponteiro para um no que
assuee & estrutura de um LODP

(LOU? pai da SEHI-ARESTA a ser
reenvida)
.eleeent: ponteiro para um HD

que assuee & estrutura de uma
SEHI-ARESTA (a que deve ser
reeevida)

.nenhum

29

Achar_joop (Publica)

.Encontra o LDDP pai ao qual usa SENI—

âRESTB pertence

.eleeent: ponteiro para um HD

que assuee & estrutura de uma
SEH!—ARESTA

.ponteiro para ua
Nº (LOOP ao qual a
SEHI-ARESTA

pertence)
$ª

Aresta_pai (Público)

.Encontra a DRESTA & qual ue objeto
SEHI—ARESTA pertence

.eleeent: ponteiro para um na
que assuee a estrutura de uma
SEHX-ARESTG

.ponteiru para um

NG (& ARESTA a
qual a SEHI—ARESTA

eleeent pertence) 31

'

Identificador

(Publico)
.Retorna o identificador de SENI-
RRESTA

'

aux_5emíaresta: ponteira para
eu Nº, que assume a estrutura
de uea SERI-ARESTQ

.ponteiro para um
CGDXGG

(identificador de

eux_seuiaresta)
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Ccpítulu 4— Projeto do Protótipo do SHS !ª)'ª..

um“

Achar_yertice (Público) ,eleaent: ponteiro para ua NU .ponteiro para um

que assume a estrutura de uea Nº (VERTICE para 0
“Encontre o vértice de SEHI-ARESTA SEKI—ARESTA qual a SEHl-ARESTA 43

(eleuent)
L pertence)

, Mudar_vertíce (Público) .eleuent: ponteiro para ua ND
.

.nenhum
I que assume a estrutura de uma

É .Hude o vértice da SEHI-ARESTA SER:—ARESTA

% .vert: ponteiro para ue ªº que 49
% assume a estrutura de um

É VERTICE
,

Ligar_5eeiaresta_eresta .eleuent: ponteiro para um NG .nenhue
que assuee a estrutura de use

(Público) ARESTQ (& ARESTA à qual a 33 '

;( SENI—ARESTA será associada)
% .Liga a SEHI—ARESTA & sua ARESTA pai .seui_arestas: ponteira para ;
ª? ue NG que assume a estrutura ?
3% de uma sem—enem ;;

% Hud3r_5emiaresta_ligada_yertice .aux_yert: ponteiro para um RO .nenhuu %

83 que assuee & estrutura de ue %

? (Público) t'ERTIC—S 44 l;
?; .lnop: ponteirº para ue NB que ª
É .Hude e VERTICE da SEHI—ARESIA que % issues & estrutura de ue LOOP &

? está ligada & ue deterainada vértice & ª
%

Hudar_iaop (Público) .aux_;eeiaresta: ponteiro para .nenhue !

; .Hude o LOOP ac qual a SEHI—ARESTA ue NQ que assuse & estrutura
; pertence , de uma SERX-ARESTQ :;
ê .aux—Ieup: ponteiro para um Nº 34 É
É que aeeuee a estrutura de um &

% objetº LGQP %

!* *É

É Proxiea_seeiareste (Publico) .auu_5eeiareste: ponteirº para .ponteíra para um _%

_E um NS que assume a estrutura no que assuee &
'

É
% .Encontra a próxima SEHI-RRESTA de un de uue EEªI-ARãSYê estrutura de una 36 35

% detereinada SEHX-ARESTA SEHI-ARESIA É
& (próxima SEHI- &

& ARESTA de à
5 aux_5emíareste)

A—ª

ã Retirar (Pública) .!op: pºnteirº para ue Nº que .ponteiro para a ª
% assuee ; estrutura de uu LOG? SEHI—RREBTA

%%

% .Retira um detereinado objeto SEHI— [Inep pai da seei'aresta & ser retirada 3
% ARESTA de ue LUGP seu destrui-lo retiraãat ?
% ,eteeent: pºnteirº para Nº que 32 É

%;

' â
mm.

assume a estrutura de 853!—

ARES?A (& SENI-QRSSTQ & ser
é retirada;
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É Semíaresta_;nterior (Públicº)
":

.Encuntra & SEMI-ARESTA anterior a uma

pcnterin para
]

.eu: _sewiarestu
%u«R$ e:: ass:.me & egtrutw
de uma SEFI-ARESTE

.ponteiro para um

NC que assume a

estrutura de uma

”323

: determinada SERI-ARESTA, na lista de % SEHI—ARESTA (SEHI- 37 ª

: SEMI-âRESTAS : RRESTQ anterior de ;
*“ ã aux=5eaiarestaJ %

; Nate (Público) % .aux_geaíaresta: pºnteiro para .ponteiro para um
ª

: ; 5: Nª que assume a estrutura RS que assuse & É

; .Encontra & SEHI—ARES?A irsã de ua : de URE SEMI-ARESTA estrutura de um %

; deterªinada SEHZ—ARESTê : 3 oàjetn SEHI-ARESTA 46 É

;
% (SEM-ARES“: imã

& : de aux-semíaresta) ª

2% i
,

'
:? Hudar_proxima_semiaresta gaux_5emiaresta: ponteiro para .nenhum 3

E um no que assuse a estrutura %

É; (Público) , de um sam—Axim :;

: % ,prax_semíaresta: pºnteira % ' 41 É

,.Mudaa seguinte S€RI——ARESTA de uaa ; safe cm RS que assume a É É

: deteraidada SEHI--ARESTÉ ; estrutura da um: SEªZ_ARES?A É É ª
:; ; :: nova próxima SEM—ARENA de ; É?

ª : a::_5emiarestà) % &
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4.8 - Fluxo de Mensagens.

A quantidade de fluxo de mensagens entre os objetos do protótipo é bastante grande.

A tabela a seguir ilustra as trocas de mensagens entre os objetos das diferentes classes do sistema

(figura 4.9). Nas linhas da tabela estão os objetos origem (de onde partem as mensagens), e nas

colunas encontram-se os objetos que recebem 'as mensagens. As mensagens são referenciadas

através de um número que pode ser usado para localiza—los na lista de métodos das classes

[SCO__93a], e também no código do sistema.
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Figura 4.9- Tabela dos métodos ativados pelas classes do sistema.
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4.9-Considerações Finais.

Nesse capítulo, foram introduzidos os conceitos básicos do paradigma da orientação a

objetos bem como abordagem utilizada para o projeto orientado a objetos do SMS. A seguir,

foram apresentados a especificação detalhada dos requisitos e funcionalidade do modelador, bem

como os resultados do projeto orientado a objetos do protótipo do SMS, no qual foi baseada a

implementação descrita no Capítulo 5.

O projeto orientado a objetos do protótipo, foi desenvolvido utilizando uma linguagem

de programação não orientada a objetos (“C”), devido à necessidade de compatibilidade da

linguagem com a versão do sistema "Xview" disponível no ICMSC, que foi utilizado para

implementar a interface do SMS. Para não comprometer o projeto e desenvolvimento orientado

a objetos, foram simuladas algumas características da orientação a objetos. Essa simulação é

descrita no Capítulo 5, juntamente com os detalhes de implementação do gerenciador de

representações, da interface e de algumas operações de modelagem de alto nível que

constituem o protótipo desenvolvido.
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5.1-Considerações Iniciais.

O protótipo do SMS foi desenvolvido em ”estações de trabalho" SUNs, utilizando a

linguagem "C" e o sistema "Xview" [HEL_90], e atualmente totaliza aproximadamente9.500

linhas de código. Apesar de não ser a solução ideal, a utilização de uma linguagem não orientada

a objetos deveu—se à necessidade de compatibilidade da linguagem com a versão do sistema

Xview disponível nas estações do ICMSC.

Neste capítulo, são vistos os aspectos de implementação do primeiro protótipodo SMS,

cujo projeto foi descrito no capítulo anterior. Inicialmente, descreve—se como é realizada a

simulação da orientação _a objetos em "C" (seção 5.2). A seguir, é discutida a implementação

do sub—sistema de gerenciamento de representações (seção 5.3), da interface (seção 5.4) e de

algumas operações de modelagem de alto nível (seção 5.5). Na seção 5.6 são abordados alguns

aspectos de teste do protótipo.
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5.2— Simulação da Programação Orientada a Objetos.

Foram implementados mecanismos e estruturas de dados básicas para simular os

conceitos de classe, polimorfismo, herança, abstração e encapsulamento de dados em 'C'. Antes

da descrição dessas funções e estruturas, é apresentada uma breve descrição do funcionamento

da simulação.

Todas as classes de objetos básicos do sistema (variáveis globais) são definidas no

arquivo "objetos_básicos.h". Entre os objetos delinidos como básicos as classes CADEIA (uma

string) e CODIGO (long int). Além disso, toda classe de objetos possui sua delinição (atributos)

em um arquivo " <objeto> .h" (por exemplo, sólido.h, aresta.h,...) e seus métodos de

manipulaçãoe acesso encontram—se em um arquivo " < operações_objeto.h > "
. Os objetos devem

ser acessados ou manipulados através de seus métodos apenas, reforçando os conceitos de

abstração de dados e encapsulamento de informações [DUF_90].

A nível de notação, foram definidas algumas diretn'zes de programação durante

implementação do protótipo:
.

. O nome das classes de objetos (tipo de dados) criadas é composto de letras

maiusculas.

. O nome de todas as instâncias de objetos (variáveis) declaradas é composto de letras

minúsculas.
'

. O nome de toda função que implementa um método é iniciado com letra maiuscula.

Toda classe de objetos possui uma tabela (dinâmica) contendo seus métodos, sendo que

cada método é associado à mensagem que o ativa e à função que o implementa. Para que um
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objeto ative um método pertencente a sua própria classe ou à outra classe qualquer, ele deve

chamar uma função denominada Enviamensagem (ver seção 5.2.2) com o nome da mensagem

como primeiro parâmetro e um objeto da classe destino como segundo (este faz o papel do objeto

que recebe a mensagem). Esta função verifica a que classe pertence o objeto que recebeu a

mensagem e busca na tabela de métodos dessa classe o endereço da função que implementa o

método correspondente. As tabelas de métodos são dinâmicas, existindo apenas em tempo de

execução, sendo inicializadas toda vez que o protótipo é executado.

Se o método não for encontrado na classe do objeto que recebe a mensagem, a função

Enviamensagem veritica se a classe possui uma classe pai. Caso possua, a tabela de métodos

da classe pai é percorrida. Portanto pode-se ter uma mensagem (por exemplo criar,...)

implementadapor diferentes funções (o que equivale ao conceito de polimorfismo) e pode-se ter

também classes herdando métodos de outras classes (herança, ainda que em um único nível).

Além disso, no código do protótipo, um objeto de uma classe A não deve fazer acesso

direto aos atributos de um objeto de outra classe, acessando-os apenas através da ativação de

métodos da outra classe, através da função Enviamensagem.

Uma classe importante do sistema é a classe NO, cujos objetos compõem a classe

LISTA. Objetos NO podem assumir o papel de qualquer objeto delinido no sistema (sólido,

aresta, vértice, .. .), e ao objeto NO que é associado o e a tabela de métodos da classe que deãne

o tipo de NO. Isto porque todos os objetos do sistema são listas ou nós de listas, devido à

natureza da estrutura de dados B—Rep utilizada, que é baseada em listas (ver Capítulo 4).
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A simulação da orientação a objetos seguiu as sugestões apresentadas em [DUF_90].

Para possibilitar a simulação, foram criadas algumas estruturas de dados e funções básicas que

são descritas a seguir.

5.2.1 - Estruturas e Tipos de Dados.

0 tipo de dado que implementa o conceito de método, descrito abaixo, consiste de uma

estrutura composta de dois campos: o nome da mensagem e um ponteiro para a função que

implementa o método, a qual retorna sempre um ponteiro do tipo void que pode, através da

operação de "casting" do C, apontar para qualquer estrutura definida.

Typedefstruct METD(
MÉTODOS mensagem;
void *“ 'metfunc) 0);

)METODO_MAP;

O tipo de dado que implementa o conceito de classe é uma estrutura composta por três

campos: o nome da classe, um ponteiro para a classe pai, da qual a classe pode herdar métodos

e um ponteiro para um vetor contendo os métodos da classe.

Typedefstruct aasszsg
METODO_MAP ('(!!!etodos) (341);
CADEIA nome_chsse;
struct CLASSES 'ancestor;

) CLASSE;

A deiinição de uma tabela contendo um número máximo de 34 métodos não possui

nenhuma razão especial: era preciso estabelecer um limite máximo, que foi fixado em 34. Esse

valor pode ser aumentado se preciso.
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A estrutura que “contém os métodos associados a uma classe possui um único campo:

um ponteiro para um vetor de métodos (METODO_MAP). Cada classe possui em sua definição

uma estrutura desse tipo, declarada como sendo do tipo MET.

Typedef struct mst
METODO_MAP 'metodos [34];
)MET;

Abaixo são descritas as estruturas que contém os métodos associados a cada classe do

protótipo do SMS e a seguir, a estrutura que contém as mensagens definidas no sistema.

Cena: Sólido:
. MET *metodos_cena; MEI” 'metodos_solido

Sólido B—Rep. Face
MEI“ *metodos_sólido_brep; MET *metodosjnce;

Loop (Ciclo) Superfície
MEI“ 'metodos_loop; MEI" *metodos_mperf|cie;

Aresta Curva
MET 'metodos_ar$ta; MET 'metodos_curva;

Semi—Arena Vértice
MET 'metodos_semiaresta; MET 'metodos_vertice;

Lista
MET *metodosJista;

typedef enum METODS

(GERAR_IDENTIFICACAO, CRIAR, REMOVER, ACHAR_ FACE, ACHAR_ARESTA VERTICES,
LlGAR_VERTICE_SOLIDOMVFS, KVFS, SEM1_ARESTA_ DIREITA, SEL/[L ARESTA_ESQUERDA,
IDOP_EXTERNO, ACHAR_ LOOP, FACE_PAI, SOLIDO_PAI, ACHAR_SEMI_ARESTA, ARESTA_PAI,
ACHAR_VERTICE, LIGAR__ SEMIARESTA_ARESTA, COORDENADAS_VERTICE, SEMI_ARESTAS,
LIGAR_SEMIARESTA_VERTICE, APAGAR, PROCURAR, ADICIONAR, MUDAR_VERTICE,
ACHAR_SEMIARESTA_LIGADA_VERTICE, COMPARA_VERTICE, LIGAR_ARESTA_SEMIARESTA,
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MUDAR_SEMIARESTA_LIGADA_ VERTICE, MUDAR _lDOP_EXTERNO, MUDAR_I..00P_SEMIARESTA,
SEMIARESTA_ANTERIOR, PROXIMA_SEMIARESTA, MUDAR__SEMIARESTAANTERIOR
MUDAR_PROXINIA_SEMIARESTA, MUDAR_SEMARESTA_ LOOP, BUSCAR,
VERIFICAR_E)GSTENCIA, KEV, MEV, KEF, MEF, VERIFICAR_VERTICE, PROXINIA_ARESTA,
A_KEV, A_,MEV A_MEF, A_KEF, VERIFICAR_MESMA_FACE, MATE, ULTIMA_SEMI_ARESTA,
IDOP_DIFERENTES, NIEKR, A_MEKR, A_KEMR, KEMR, KFMRH, A_KFMRH, MUDAR_FACE,
MFKRH, A_MFKRH, MUDAR_LOOP_FACE, PROXIMO_VERTICE, ULTIMO_VERTICE,
FACE_EXTERNA, VERTICE_ANTERIOR, SWEEPING, CRIA_CIRCUIJO, CRIA_ARCO,
ACHAR_SÓLIDOS, ACHAR_CENA, CRIA_RETANGULO, CRIAR_QUADRADO, CRIAR_POLIGONO,
CRIA_SPLINE, IDENTIFICADOR, MOSTRAR, DESENHA, PROXNO, PROXIMA,
ASSOCIAR_DESCRICAO, ARMAZENAR, NOME, TIPO_OBI, PRIMEIRO_ELEMENTO, DESCRICAO,
ACHAR_SUPERFICIE, CALCULAR_SPLINE, ROTACIONAR, TRANSLADAR,
MUDAR_COORDENADAS, PROC_ROTACIONAR, PROC_TRANSLADAR, CRIAR_BDOCO,
CRIAR_CILINDRO,CRIAR_PRISMA,CRIAR_PIRAMEDE,UNIR_SOLIDOS , RETIRAR,NUMERO_FACES,
RECUPERAR, ESCREVER, LISTAR, TROCAR

) METODOS;

A estrutura acima simula o conceito de mensagem, sendo que toda vez que um método

é criado a' mensagem deve ser inserida nesse conjunto, caso ela ainda não exista. Cada elemento

da estrutura METODS (uma mensagem) está associado a um ou vários métodos implementados.

Para saber qual método implementa uma certa mensagem enviada a um objeto de uma

classe, basta percorrer a função "Inicializa_metodos" da classe, (ver a seção a seguir), e

relacionar o nome atribuído ao campo mensagem da estrutura!metodos_<objeto> ao nome da

função armazenado no campo metfunc. Para saber quais métodos uma mensagem ativa, seria

necessário “realizar o mesmo processo, percorrendo a função inicializa_metodos<objeto> de

todas as classes definidas no sistema.

5.2.2 - Funções.

A função Enviamensagem, descrita abaixo, é responsável por verificar a qual classe

uma certa mensagem está associada, e acionar a função que implementa o método

correspondente. Caso o método não exista, uma mensagem de erro é retomada.
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void Enviamensagemhemagem, receiver, argumentol, argumentoz, argumentoS, argument“, ....,
argumento9)

long int mensagem;
struct NO 'receiver; (Objeto ao qual pertence o método)
void argumento];
void argumentoz;
void argumento:);
void argument“; (Parâmetros para o método)
void" argumentos;
void argumentoó;
void argumento7;
void argumento8;
void argumento9;
(

int índice;
CLASSE 'eu, 'uma;
METOD0_MAP 'map, 'auxz;

aux =receiver->classe;
do

(
indice =O

do
(

map=NULL;
free-(map);
map =(struct MEI'D ') malloc(sizeof(METDO_MAP));

aux2 =map;
map= ((*aux-> métodos) [índice]);
if (map == NULL)

(
operaçâo_erro(l7);
return NULL;

)
if (mensagem ==map—>memagem)

(
free(aux2);

return((map->metfunc) (argumentol, argumentoz, argumentoS, argumento4, argumentoS,
argumentoó, argumento7, argumentos, argumento”);

)
Índice+ +;

)while(map != NULL);
aux =anx->ancestor;
)while(aux != NULL);

operação_erro (17);
return NULL;
)
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A função Enviamensagem identifica no seu primeiroparâmetro a mensagem, no segundo

parâmetro o objeto ao qual esta foi enviada, e nos seguintes, os parâmetros necessários para

executar o método. Assim, em uma primeira fase a função identifica a classe do receptor

("receiver"), localiza a tabela de métodos dessa classe e veriãca se o metodo associado à

mensagem está definido na tabela. Caso não o encontre, busca na tabela da classe pai do

receptor, e se o método não for encontraclo uma mensagem de erro é enviada. Caso o método

seja encontrado, Enviamensagem ativa a função que o implementa. O número de parâmetros

para o método foi estabelecido em 9 porque era necessário ser lixado e nenhum método criado

exigiu mais de 9 parâmetros. Esse número pode ser aumentado, se preciso.

A função Inicializa_métodos_<classe> é responsável pela inicialização dos métodos

associados a uma classe, sendo que cada classe possui uma função como esta. Toda vez que o

protótipo do SMS é inicializado, o primeiro passo consiste em chamar essas funções,

inicializando os métodos de todas as classes. A seguir, é' apresentada a função de inicialização

associada à classe Lista como exemplo.

void lnicinliza_métodos_l'sta0
(

métodos_lista =(struct MEI'S ') malloc(sizeof(MEl'));
métodosj'stalºl =(struct METD ') malloc(sizeof(h£ETODO_MAP));
métodos_l'sta[0]->mensagem= CRIAR;
métodos_l'sta[0]->metfunc= Criar_l'sta;

métodos_lista[l] =(struct METD *) manoc(sizeof(ME'IODO_MAP));
métodos_lista[l]->memagem= DESTRUIR;
métodos_l'sta[l]->metfunc= Destruirjista;

métodosJisle] =(struct METD ') malloc(sizeof(MEl'0D0_MAP));
métodos_l'sta[2]->mensagem=REMOVER;
métodos_lista[2]->metfunc= Removerjista;

métodos_lista[3] =(struct METD *) malloc(sizeof(ME10D0_MAP));
métodos_lista[3]—>memagem= ADICIONAR;
metodos_l'sta[3]—>metfunc= AdicionarJ'mta;

métodos_l'sta[4] =(struct MEI'D *) malloc(sizeof(ME'l'0D0_MAP));
métodos_l'sta[4]—>mensagun= PRIMEIRO_ELEMEN'IO;
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métodos_l'sta[4]—> metfunc= Prineiro_elemento;

métodos_lista[5] = (struct METD *) malloc(sizeof(METOD0_MAP));
métodosj'stam—> mensagem = PROCURAR;
métodos_lista[5]— > metfunc= Procurar_lista;

métodos_lhta[6] = (struct METD ') malloc(sizeof(ME'IODO_MAP));
métodos_l'sta[6]- > mensagem = RETIRAR;
metodosj'lslalól- > medunc = RetirarJBta;

Foi também criada uma função chamada Inicializa_objeto, ilustrada a seguir, que cria

um objeto de uma classe qualquer que não possui nenhum atn'buto além do ponteiro para a tabela

de métodos da classe a qual o objeto criado pertence. Esta classe é deãnida na chamada de

Ixúcializa_objeto, sendo o único parâmer dessa funçâo.

NO *Inicializa_objeto(tipo)
TIPO tipº;

NO *element;

l'Alocando espaco'l

element =(struct NOS*)malloc(sizeof(N0));

element->classe =(struct CLASSES*)malloc(siuof(CLASSE));I'Associando ” Classes e os metodos correspondentes

switch(fipº)(
case FAC.stªtPY(elelnenl—>classe->mme classe, "FACES");

element->classe—>metods =mêtodos_ faceace;
break;

case :(strcpy(element- > classe— > nome classe 'lDOPS");
|,lement->classe—>metods =mâodos_'Ioo;

reak
case (strcpy(element—>clmse—>nome clase, "ARESTAS");

element—>classe—>metods =mâodos_arm ;
break;

case T: [
su-cpy(element- > clase-> nome_clase, WENCES”);
element—> classe— > metoik =metodos_vertice;
break;
)

case SEMIARFST : [
etrchMement-> classe— > nome_classe, "SEMI-ARESTAS");
element—> classe— > metods =metodos_semiaresta;
break;
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)
case SOLIDBREP: [

strcpy(element—> classe— >nome;“. "SOLIDOBREP");
element—> classe— > metods =metodos_solidos_brep;
break;

)
case LIST:

(
mpHelement- > classe— > nome_chsse, 'LJS'I'AS");
element- > classe- > metods =metodw_lista;
break;
)

case CURV:
(
strcpy(element—> classe- > nome_dme, "CURVA");
element- > disse-> metods =metodos_curva;

break;
)

cose SUPERFIC:
(
stmpy(element— >classe->mºds», "SUPERFICIE");
element—> classe- > metock =metodos_superflcie;
break;

)

meCEN:

(
strcpy(element— > cime- >nome;“, "CENA");
element—>chme— > metolh =metodos_cena;
break;
)

case SOLID:
(
strcpy(element- > clase->nome;“, 'SOLIDO”);
element- >dasse- > metods =metodos_solidos;
break;
)

)
realm element;
)

As funções descritas são responsáveis pela simulação de polimorfismo, envio de mensagens

e herança de métodos. Os métodos do protótipo são implementados através de funções e

"procedimentos", que internamente podem chamar dois tipos de funções apenas:

Inicializa_objeto (responsável por criar um objeto temporário de uma determinada classe que

possui apenas o ponteiro para a tabela de métodos da classe, e nenhum valor para os atributos)
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e Enviamensagem (através da qual os métodos são acionados). Portanto os endereços reais das

funções e procedimentos que implementam os métodos não são conhecidos em tempo de

compilação, mas apenas em tempo de execução.

Para adicionar um novo método associado a uma classe, é necessário:

l-Criar a função que o implementa no arquivo de operações da classe

(operações_ < classe> .h).
2—Inserir o novo método na tabela de métodos da classe, o que é feito alterando a função

Inicializa_métodos da classe.

3—Também é preciso definir a mensagem associada ao método na estrutura METODS

(descrita anteriormente), caso ela ainda não exista.

4—Por último, é verificado se o número de parâmetros do método excede 9. Caso exceda,

é necessário alterar a função Enviamensagem.

É interessante comparar genericamente o funcionamento de um sistema realmente

orientadoa objetos, com a simulação implementada. Em um sistema orientado a objetos define—se

uma classe descrevendo seus atributos e os métodos associados. Os objetos podem ser criados

e destruídos dinamicamente. Os atributos de um objeto só podem ser acessados pelos métodos

da sua classe. Na simulação pode-se forçar uma disciplina de programação na qual os atributos

de um objeto são acessados por seus métodos apenas, mas não é possível impedir eventuais

quebras nessa disciplina. Nos sistemas orientados a objetos, se uma classe A for definida como

uma especialização de outra, A herdará automaticamente os atributos da outra, além de novos

atributos. Esta característica é perdida na simulação.

Em sistemas orientados a objetos, a classe é uma característica intrínsica a todos os

elementos de dados e não está necessariamente associada a um ou a vários tipos de dados

criados. Isso também não acontece na simulação descrita aqui, onde toda classe está associada

ao elemento NO. Mais detalhes sobre a simulação da orientação a objetos e um exemplo do

funcionamento podem ser encontrados em [SCO_93b].

Para desenvolver o protótipo do SMS foram implementadas 12 classes de objetos às

quais foram associados 269 métodos (ver caixa 5.1)
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Caixa SA.-Lista das classes implementadas e total de nétodos
associados à cada uma.

5.3- Subsistema de Gerenciamento de Representações

O subsistema de gerenciamento de representações implementado é composto por duas

camadas de software: a primeira formada pela estrutura de dados B-Rep e os algoritmos básicos

de manipulação da estrutura; e a segunda que implementa os Operadores (Topológicos) de

Euler.
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A estrutura de dados B—Rep implementada, responsável por armazenar a descrição dos

objetos, consiste de uma ligeira modificação da Semi-Arena proposta por Mãntylã [MAN_88]

e é composta por 10 elementos hierárquicos: Cena, Sólido, Sólido B—Rep, Face, Ciclo, Amu,
Semi Arenas, Vértice, Curva e Superfície. A visão hierárquica desta estrutura é apresentada

na figura 5.1

Mwm—dc Mºnume—Cun r—-——-º-
Meme—edemª Mªmmª—dom“magnum Sóliib ' Mphandª-Gib
MwodlldoB-BQMI ? Menem-atuam

Mmowm
Figura 5.1- Fstrutura de dados B—Rep implementada.

O elemento "Sólido", presente na estrutura, permitirá que objetos descritos pelo SMS,

no futuro, possam ser formados por mais de um sólido e que estes possuam mais do que um tipo

de representação. A estrutura interna dos objetos (aresta, face, ...) que compõem a estrutura de

dados da figura 5.1 são descritas em [SCO_93b]. Juntamente com a estrutura de dados acima,

foram implementados 136 métodos básicos de manipulação, responsáveis por buscar,
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armazenar ou alterar infomações sobre sólidos B—Rep na estrutura. A lista dos métodos

associados à classe de objetos a que pertencem é ilustrada na caixa 5.2.
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::Í—c1szso Cons: Ge:s:_1dentificador, c:ia:,Sólidos, Identificador,
'Prõxima, Busca:, Remover, _Liste_curvªs e Lista_superfícíes. '

-c1slse sólido: Gera:_Identíficador,  C:is:, Cena, Nome,
fAssocxsDesc:ição, Tipo, Descrição, Retirsr, Remove:,_Buscs: e Buscarz.

»,J' '

." —c1::co Sólido B-Bop: Gerd: Identificador, c:ís:, Bemove:, Bacen,,qàrestss, Vértices, Ligar_vértice sªlida, Busca:,nada:faces, Nome,, :,
j.",Sólzdo,Ptõxmo, Retirar—9 Ohmsvértice, númerofªces, '

..
“

.,É_ :-Ciss-e Superfície: c:ía:, .Se:a:identificador, Remover, Retirar,
*Nome, Classe,?P:6xima -e Indetificador.s_. .“

'

_.j =;.. :“:Ã—c1asss rsce: Gera:Identificador, C: s:, Remover, . '._
ªLoop_exte:no,  861160_pai, Busca:, Mudª:_loop,Pªritins:mesma_faCe, na.

. P .

Caixa 5.2-Lísta do métodos que compoem o gerencxado: de
representações.

Na segunda camada do gerenciador de representações, implementou-se os 10

Operadom de Euler propostos por Mântylã [MAN_84, MAN_88], como métodos associados
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à classe Sólido B—Rep. No SMS, os ºperadores de Euler também são divididos em operadores

de Alto Nível e Baixo Nível. Nos operadores de baixo nível os parâmetros são ponteiros para

os elementos da estrutura de dados; e nos de alto nível os parâmetros são identificadores e

nomes de entidades topológicas (sólidos , sólidos B-Rep, faces, loops, arestas, semi-arestas,

vértices, curvas e superfícies). A lista de métodos que implementam os Operadora de Euler

totaliza 18 métodos, e é ilustrada a seguir, na caixa 5.3.

andvortex .vfgand vertex . ..
.

.

and faco".na face" -

andkill& ring“
"andlake. ting“

Caixa 5. iª.—Lista dos metodos que inplementam os ºperadores de Euler.

A implementação dos Operadores de Euler baseou-se na descrição dada por Mãntylâ em

[MAN_88]. As funções que implementam esses operadores utilizam intensamenteos métodos

de acesso básicos, mencionados na caixa 5.2. Formando assim, uma estrutura em camadas

semelhante à apresentada no Capítulo 3. No modelador GWB [MAN_88] os Operadoresde Euler

compõem, juntamente com os procediementos básicos de acesso, a camada que protege a

estrutura de dados B—Rep. Porém, no SMS a estrutura de dados é totalmente protegida pelos
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procedimentosbásicos (caixa 5.2). Nem mesmo os Operadores de Euler possuem acesso direto

à estrutura, que é manipulada através dos métodos de acesso e manipulação básicos (Caixa 5.3).

Esta camada de proteção à estrutura de dados, que impede o acesso direto dos operadores

topológicos não existe no'GWB e em outros modeladores discutidos na literatura.

5.4- Interface do SMS.

A interface do sistema foi desenvolvida utilizando as bibliotecas do ”toolkit "Xview"

desenvolvido para o protocolo XWindow [HEL_90, SCH_90], e é composta de três telas

principais: inicial; para edição de uma cena nova; e para edição de uma cena recuperada.

A tela inicial fica aguardando que o usuário ative um menu pressionando um dos botões

do "mouse”. O menu apresentado possui três opções: editar nova cena, sair do sistema e

recuperar cena. O usuário pode retornar à tela inicial sempre que precisar recuperar ou editar

outra cena, podendo assim editar várias cenas "concorrentemente", já que o usuário pode

"chavear" de uma cena para outra. Entretanto, o usuário pode, em um determinado momento,

estar manipulando uma única cena, uma vez que só existe uma janela de edição. Essa

característicapode ser melhor aproveitada se o sistema for modiãcadopara trabalhar com várias

janelas de edição. Esta tela é ilustrada na figura 5.2 (abaixo).
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Figura 5.2z-Tela inicial do protótipo.

A tela para editar uma nova cena é composta por quatro "buttons" que acionam um

conjunto de menus contendo as operações de edição para os objetos: cena, sólido, curva e SMS

(este último possui apenas duas operações: sair do sistema e retornar à tela inicial, que são as

duas opções que o usuário possui caso desista de editar a nova cena). Antes de dar o nome para

a nova cena a ser editada e confirmar a operação de edição de uma cena nova, apenas o "Button"

relacionado com o objeto SMS está habilitado. Para cada operação sobre cena, sólido e curva,

uma pequena tela é apresentada para o usuário entrar com os dados. A tela para edição de uma

nova cena é apresentada na figura 5.3. A seguir, são ilustrados os menus contendo as operações

possíveis para cada objeto (cena, sólido e curva), nas figuras 5.4 a 5.6.
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E V SMS— Sistema de Modelagem de Solldos v 1.0 '
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Figura 5.3:— Tela para edição de uma nova cena.
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Figura 5.6:- Menu contendo as possíveis operações sobre o objeto curva.

No protótipo, curvas que não são segmentos de retas são permitidas apenas

temporariamente para realizar a operação de varredura. Associadas às arestas existe apenas

segmentos de reta. Portanto o sistema aproxima todas as arestas e faces por segmentos de reta

e planos, respectivamente (modelo poliedral).

A tela para a edição de uma cena recuperada, figura 5.7, é semelhante à tela de edição

de uma nova cena. Ao invés do sistema pedir o nome de uma nova cena a ser editada, ele pede

o nome da cena a ser recuperada do disco. Os "buttons" contendo os menus, e os próprios menus

são idênticos aos da tela descrita anteriormente, pois as operações de modelagem disponíveis

são as mesmas. Cada umadelas apresenta uma janela para que o usuário possa entrar com os

dados necessários, como já mencionado. Dois exemplos dessas janelas são ilustrados nas figuras

5.8 e 5.9.
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-Tela para a recuperação de uma cena e sua edição.Figura 5.7
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Figura 5.9:-Operação juntar sólidos.

A operação "listar cenas" mostra ao usuário a lista de cenas armazenadas na memória

e a lista dos objetos que as compõem, porém não relaciona os nomes com os sólidos

apresentados. Toda operação requer que o usuário selecione os objetos através de nomes de
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sólidos, curvas e identificadores de elementos topológicos, obrigando o usuário conhecer o nome

de cada objeto. Esta é uma das limitações apresentadas pela interface do protótipo, que pode ser

tratada permitindo que o usuário selecione os objetos, que participam das operações de

modelagem (sólido, face, aresta,...), através do "mouse" e não através dos nomes e

identificadores desses objetos.

il?

Figura 5.10:- Exemplo mensagem de erro.

As mensagens de erros são enviadas através de "notices" e impedem que o usuário

realize qualquer operação antes que pressione o "Button" continue presente no "notice". A

figura 5.10 ilustra uma mensagem de erro.
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Figura 5.11:- Exemplo de uma cena criada contendo, um bloco, uma pirâmide e um
] cilindro.

N



-ws—Wouwum -114-

' Ll - lllS— um» .. Ml...- .- mnes v ::

, CEM DRAM .! ———

Figurura 5.12:-Cena criada como exemplo, contendo um sólido criado pela operação de
varrredura rotacional de uma curva.
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Uma das limitações da interface, é que ela permite varredura rotacional (figura 5.11)

apenas sobre um dos eixos principais e não sobre qualquer eixo especificado. Também realiza

operação de varredura sobre curvas abertas apenas, e não sobre sólidos.

É importante observar que a interface é um dos elementos principais de um modelador

e deve Ser amigável e bem projetada.- Assim a interface que foi apresentada é apenas um

protótipo e precisa sofrer mudanças. Como mencionado, ela possui várias limitações, sendo que

a principal é não permitir que o usuário selecione os objetos diretamente através do“mouse". Isso

dificulta muito a edição de cenas e objetos, pois o usuário precisa conhecer cada ”detalhe" da

cena (isto é, o nome associado a cada objeto e os identificadores de seus elemento topológicos).

Outra limitação existente é com respeito visualização da cena, já que o protótipo apresenta ao

usuário apenas o modelo "ão de arame" dos objetos, sem tratamento de curvas e superfícies

escondidas. Além disso, não permite o usuário alterar os parâmetros de visualização como

distância e posição do observador, tipo de projeção, etc...

As limitações existentes na interface são consequência desta não ser o objetivo principal,

do trabalho, mas apenas um protótipo criado para testar o gerenciador de representações e

algumas operações de modelagem de alto nível.
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5.6 Operações de Modelagem de Alto Nível.

Implementou-se algumas operações de modelagem de alto nível para descrição de

sólidos, com o propósito inicial de realizar algum testes. Na caixa 5.3 são apresentadas todas as

operações de modelagem disponíveis. As operações de armazenamento e recuperação de umas,

apesar de não serem operações de modelagem, fazem parte do subsistema de modelagem e são

de grande importância, pois permitem que o usuário não perca as cenas editadas e que possa

alterar uma cena sempre que desejar.
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5.5 — Testes

O protótipo do SMS foi testado em duas etapas diferentes. Na primeira etapa, as

operações foram testadas sem que os objetos resultantes fossem desenhados. O sistema gerava

um arquivo texto descrevendo a estrutura de dados B—rep resultante das operações. Assim, foi

possível verificar manualmente por, inspeção, se a estrutura resultante estava representando

corretamente os objetos, e portanto se as operações estavam corretas.

Em uma segunda etapa, com o protótipo da interface concluída, as operações foram

testadas com o esqueleto dos objetos (modelos fio-de—arame) resultantes sendo mostrados na tela,

permitindo assim uma visualização simples das cenas e seus objetos.

Casos especiais de aplicação dos operadores de Euler, como a criação de um ciclo com

apenas uma aresta e condições de erro foram testadas. Entre as condições de erros testadas têm-

se: a aplicação de uma operação a um sólido inexistente ou a aplicação uma operação sobre uma

entidade topológica inexistente. O sistema de gerenciamento de representações foi testado

através das operações de descrição de objetos implementadas e da aplicação dos Operadores

de Euler de Alto Nível individualmente. Além disso, três usuários que não participaram do

desenvolvimento testaram o protótipo e encontraram alguns erros, falhas de interface e

dificuldades de uso não detectados pelos testes realizados pelo "desenvolvedor”, e estão sendo

resolvidos.
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5.8 - Considerações Finais.

Neste capítulo foram apresentados os detalhes de implementação do primeiro protótipo do

SMS. As estruturas e funções criadas para permitir a simulação da orientação a objetos foram

descritas. Também foi discutida a implementação do gerenciador de representações, da

interface e de algumas operações de modelagem; e finalmente, foram abordados aspectos de

teste. Acredita-se que a extensão e manutenção do modelador será bastante facilitada com o

projeto orientado a objetos , apesar da dificuldade adicional introduzida pela simulação da

orientação a objetos a nível de programação. É importante relembrar que a interface desempenha

um papel importante nos modeladores e que a interface desenvolvida precisa ser aperfeiçoada,

assim como as operações de edição e de descrição de sólidos a nível de interface. Esta é uma

tarefa complicada, já que o desenvolvimento de uma interface simples e de algumas operações

de modelagem de alto nível acarretou bastante trabalho e consumiu um tempo considerável.
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6.1—Considerações Iniciais.

A necessidade de modeladores de sólidos mais abrangentes e precisos têm feito crescer

a pesquisa por sistemas que possuam uma arquitetura mais o próximo possível da ideal [MIL_89,

FIS_9l, MIL_86], ou seja, poderosa o bastante para manipular o maior número possível de

objetos da forma mais eticiente possível. Esta busca porarquiteturas híbridas e mais abrangentes

têm originado sistemas de modelagem complexos [CRO_91, NIE_92] e com as mais variadas

combinações de representações possíveis, como o GeneSys, desenvolvido no Brasil [FIS_91].

Seguindo esta Filosofia, pretende-se desenvolver , no lCMSC-USP, um modelador de

sólidos híbrido B—Rep—CSG que possa, no futuro, incorporar superfícies de forma livre, e ainda,

que seja preciso, abrangente, fácil que de ser estendido, com possibilidades de possuir uma

interface poderosa e amigável. Assim, o projeto de Mestrado constituiu—se do desenvolvimento

de um primeiro protótipo desse Sistema de Modelagem de Sólidos, o qual foi desenvolvido

seguindo o paradigma da orientação a objetos. O protótipo é consituído de um gerenciador

de representações B-Rep e uma interface simples que fornece algumas operações de

descrição de sólidos (varredura rotacional e translacional de curvas, "glucing" e criação de

primitivas pré—definidas).

A utilização da orientação a objetos tanto no projeto, quanto, na implementação do

modelador, teve o propósito de facilitar a extensão do protótipo para o futuro modelador híbrido.
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Deve—se enfatizar que o sistema desenvolvido representa o ponto de partida, que serviu

de base para o estudo da modelagem de sólidos por fronteira e também para adquirir experiência

no desenvolvimentode sistemas orientados a objetos.

6.2—Contribuições 'do Trabalho.

0 desenvolvimento do protótipo do SMS teve como principá objetivo dar início ao

projeto que visa a construção de um modelador de sólido híbrido B—Rep—CSG que suporte,

futuramente, superfícies de forma livre. Portanto, como contribuições deste trabalho pode-se

mencionar:

* O desenvolvimento do gerenciador de representações orientado a objetos (e

núcleo básico do modelador), e de algumas operações de descrição de sólido a nível de

interface.

* A aquisição de experiência no desenvolvimentode sistemas de modelagem B-Rep

e sistemas orientados a objetos, criando uma base para futuros trabalhos e estudos nesta

área, no ICMSC-USP.

* O estudo de algumas notações e abordagens para projeto orientado a objetos.

* O desenvolvimento de dois documentos, sobre o projeto e sobre a implementação do

protótipo, que deverão ser bastante úteis para futuras extensões do protótipo.

Apesar de existirem diversos modeladores de sólidos, a maioria deles foi desenvolvida

no exterior. Sistemas de modelagem de sólidos desenvolvidos no Brasil são poucos, e os

grupos trabalhando nesta área também são poucos e na maioria recentes. Portanto, esta é uma
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área de pesquisa no Brasil que necessita crescer, já que pode trazer inúmeras contribuiçõespara

a medicina, automação de projetos e análises de peças, automóveis, aviões, navios, etc...

6.3—Sugestões para Futuros Trabalhos.

Existem diversos trabalhos que podem ser realizados com base no protótipo criado, entre

estes:

.O desenvolvimento de várias operações de modelagem de alto nível sobre sólidos

(como operações de modificação local e global)

. Implementação de um mecanismo que permita desfazer operações errôneas ou

indesejáveis.

.O desenvolvimento de uma interface mais amigável e poderosa.

.A inclusão de outras formas de representação, como a CSG, juntamente com

algoritmos de conversão de representações

.A incorporação de superfícies de forma livre no sistema.

. O desenvolvimento de um sistema de visualização que possua algoritmos de

iluminação e remoção de superfíces escondidas.
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