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Resumo 

Este trabalho descree a criação e implementação de uma ferramenta para simulação 
do sistema visual hu‘mno. Tal ferramenta se baseia na modelagem tridimensional dos 
principais componen es que são responsáveis pela visão humana. A fim de modelar o 
caminho dos raios d luz dentro do olho utiliza-se unia técnica de coiaputação  gráfica 
chamada ray-traciny. 

O modelo propos neste trabalho é capaz de simular a visão a partir de dados reais 
de olhos humanos, os quais são obtidos de medições oftalmológicas. Como consequência 
disso, alguns distúrbi s visuais como miopia e hipermetropia podem ser simulados e seus 
efeitos sobre o sistern visual analisados. 

Os resultados obt dos dessas simulações são apresentados e o uso da ferramenta em 
oftalmologia é discuti o. 
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Abstract 

he ereation and implementation of a tool for simulating Lhe human 
01 is hased on Mie modeling of Lhe «iam n three-dimensional structures 
or Lhe human vision. In order to model the path of Lhe light beaan 
use of a computational technique called ray-tracing. 
ed iii this work is able to simulate the vision from real human data, 
ed from ophthalmological measurements. As a consequence, some 

myopia and hypermetropia can be simulated and their effects over 
Lhe visual system antdyzed. 

The results ohtained from Lhe shnulations are presented and Lhe use of this tool iii 
ophthalmology is disbussed. 

This work describes 
visual system. This t 
that are responsible 
into the eye we mak 

The model propo 
which can be obtai 
vision disturbs such 
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Introdução 

Uma das áreas da ciênci que mais evoluiu nas últimas décadas foi a medicina, devido 
principalmente aos avanç s tecnológicos e científicos proporcionados pelo homem. Através 
da invenção de novas téc icas para auxiliar diagnósticos, eles se tornaram mais rápidos, 
fáceis e precisos, deixan -os assim mais confiáveis. O homem desenvolveu a tomografia 
computadorizada, a ressi nãncia magnética, a medicina nuclear, e tantas outras técnicas 
importantes. 

Uma ferramenta vali sa para os médicos no auxilio a diagnósticos é a computação. 
O uso do computador e consultórios médicos agilizou muitas das tarefas que antes ou 
eram extremamente dem iradas e complicadas, ou simplesmente eram impossíveis de serem 
feitas. Foi através desse ovo recurso que a medicina deu um grande salto na qualidade de 
seus serviços. É graças à informática e suas técnicas que os médicos hoje podem detectar 
certos tipos de doenças Icomo o câncer, por exemplo [Hoh96]). 

Este trabalho trata d um avanço em uma área específica da medicina: a oftalmologia, 
que estuda e trata as do nças relacionadas com a visão e com problemas oculares. 

Um dos principais p oblemas enfrentados em oftalmologia é o diagnóstico das cha-
madas ametropiasi  da v são, como miopia, hipermetropia e astigmatismo. Hoje em dia, 
esse diagnóstico é feito través de um teste de capacidade visual chamado de Teste de 
Acuidade Visual, onde ii médico questiona o paciente sobre "o que ele consegue ver". 
Porém esse teste é bast te impreciso devido à subjetividade das respostas fornecidas. 
Seria interessante para édicos e também para estudantes de medicina, tornar possível a 
execução de tal teste at avés do computador, ou, pelo menos, simular o funcionamento 
ótico do olho do pacien e sob exame, de maneira que os resultados obtidos fossem mais 
confiáveis. 

A proposta deste trai' alho foi elaborar uma ferramenta capaz de representar, através de 
técnicas de computação gráfica e visualização científica, os principais componentes óticos 
de um olho e, a partir d simular o seu funcionamento ótico. Para isso, utilizou-se dentre 
outras coisas, uma técn ca de computação gráfica denominada Ray-Tracing (descrita no 
capítulo 2) que traça o é• minho que os raios de luz percorrem desde a córnea até a retina, 
formando uma imagem. Dada uma imagem no mundo real, o simulador forma a imagem 
vista pelo olho, seja el amétrope (com defeitos na visão) ou normal. Acredita-se que 
o estudo dessa ferrame ta seja um importante passo inicial para a elaboração de uma 

'Defeitos da visão devidi a problemas decorrentes em um ou mais componentes do olho. 
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ferramenta capaz de aw biliar em diagnósticos oftalmológicos. 
A idéia deste trabali io surgiu da colaboração entre o grupo de computação gráfica e 

processamento de imagE ris do ICMC - USP e o grupo de ótica do Instituto de Física de 
São Carlos - USP. 

Q capítulo 1 desta m )nografia apresenta o olho humano e seus principais componentes, 
seu funcionamento ótico e as principais ametropias visuais. Será abordado ainda um tópico 
sobre acuidade visual cc m a descrição de como é realizado o teste e quais resultados são 
esperados. 

E apresentado, no c Lpítulo 2, uma breve introdução sobre a técnica Ray- Tracing a 
qual foi a base para a re alização deste trabalho. 

Em seguida, o capítt lo 3 apresenta a modelagem do olho em seus diversos componen-
tes. Optou-se por mode Lar apenas os seguintes componentes: córnea, pupila, cristalino e 
retina (pelos motivos a ;erem apresentados no decorrer do capítulo). 

No capítulo 4 será bordada a simulação do funcionamento ótico do olho humano, 
através da utilização da técnica Ray- &acing, onde são apresentados os resultados obtidos 
pela pesquisa. 

Por fim, no capítulo são apresentadas as conclusões sobre a pesquisa e ainda algumas 
sugestões para futuros abalhos relacionados com o mesmo tema. 



Capítulo 1. 

O Olho Hilmano 

A visão pode ser consia rada um dos principais sentidos do ser humano. Ela é responsável 
pela maior parte das inf rmações que uma pessoa adquire. O processo de receber estímulos 
visuais (luz) e convertê los em imagens coerentes é uma das tarefas mais custosas para o 
cérebro humano. 

O estudo do olho e seus componentes (ver Figura 1.1) é essencial para que se possa 
compreender seu funcio amento e, assim, permitir sua simulação computacional. O início 
deste capítulo descrev cada uma das estruturas principais do olho. Essas descrições 
permitirão sua modela em matemática e a criação de um sistema ótico virtual capaz de 
simular a ótica (descrit na seção 1.3) de um olho. 

Figura 1.1: Olho Humano e seus Componentes 



O olho tem um funci 
por um sistema de lente 
filme colorido) [Car96]. 

Apesar de nenhum 
fluida, é bastante usual  
mm (chamada de Escle 
Córnea). 

A figura 1.2 ilustra 
posterior, e que os cent 
A região que une a cór 

A representação util 
descrita no capitulo 3. 

namento semelhante a uma máquina fotográfica. Ele é composto 
, um sistema de diafragma variável e a retina (que age como um 

rgão no corpo humano possuir uma forma geométrica bem de-
a representação do globo ocular como uma esfera de raio 12 
a), acoplada anteriormente a outra de raio 8 mm (chamada de 

que, na verdade, um olho é um pouco achatado na sua parte 
os das duas esferas citadas anteriormente distam 5 mm entre si. 
a com a esclera é chamada de timbus. 
zada para a modelagem do olho durante a simulação será melhor 

Figura 1.2: Geometria do Olho (Adaptada de [Car96]) 

Podemos dividir o g 
um certo conjunto de es 
estruturas oculares que  

obo ocular em dois pólos: Anterior e Posterior. Cada um possui 
ruturas óticas, que serão descritas na próxima seção. As principais 
fazem parte do pólo anterior são (figura 1.1) [Gra80]: 

• Córnea 

• Humor Aquoso 

• íris 

• Pupila 

• Cristalino 

Já o pólo posterior composto basicamente por: 

• Humor Vítreo 

• Retina 



• Fóvea 

Vale ressaltar que ess estruturas não são as únicas encontradas em um globo ocular. 
São apenas as estruturas iticas principais, responsáveis diretas pelo funcionamento do olho 
(captação da luz ambie e para geração de imagens), que é o interesse deste trabalho. 

1.1 Partes di Olho 

A seguir serão descritas 
ordem em que elas são 

A primeira estrutura 
camadas de tecido, cbr 
refração da luz no olho. 
da superficie e a diferem 
figura 1.3 mostra o cem" 

segundo [Cax96), as principais partes de um globo ocular, na 
ercorridas pelos raios de luz que atingem o olho. 
a receber os raios de luz do ambiente é a córnea, um conjunto de 
e transparentes que são responsáveis por 75% de todo poder de 
refração da luz ocorre na córnea por dois motivos: a curvatura 

a dos índices de refração do ar (e=d- 1.00) e da córnea (2-=' 1.37). A 
ho dos raios de luz, dentro do olho, desde a córnea até a retina. 

Figura 1.3: Caminho da Luz no Olho 

Logo atrás da córnea 
a coesão e a pressão do 
Aquoso. Uma caracte 
é praticamente igual a 
significativo do caminh 
função importante do h 

A próxima estrutur 
ciliares responsáveis pel 

A pupila é justam 
controlado pela íris e p 
da pupila é dado prin6 
outros fatores interfir 
pupila se feche complet 

A seguir vem o cris 
como uma lente natur  

existe uma substância líquida e clara que tem a função de manter 
globo ocular (r.' 15 mm/Hg nos adultos), é o chamado Humor 
ística importante do humor aquoso é que seu índice de refração 
índice de refração da córnea, não produzindo, portanto, desvio 
da luz no olho, podendo até ser considerado desprezível. Outra 
mor aquoso é a de nutrir a córnea e o cristalino. 
ocular é a íris que nada mais é do que um conjunto de músculos 
abertura (e fechamento) da pupila. 

nte a abertura do olho por onde entra a luz. Seu diâmetro é 
de variar de 1.5 a 8 mm. Esse processo de abertura e fechamento 
almente em função da quantidade de luz do ambiente, embora 
em seu funcionamento. Pode levar até 5 segundos para que a 
ente e até 5 minutos para que se abra por completo. 

alino, que é uma estrutura muito importante no olho. Ele age 
que tem a capacidade de alterar sua distancia focal de acordo 
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com a necessidade. Devi o a essa capacidade, ele consegue alterar também o seu poder de 
refração, e, portanto, é d responsabilidade dele controlar a focalização dos raios de luz na 
retina (região do olho on e se forma a imagem). Em ótica são consideradas duas situações 
distintas para a focaliza ão do olho: pontos próximos (distância menor que 6 metros) e 
pontes no infinito (dist ncia maior ou igual a 6 metros). Ao processo do cristalino se 
adaptar a essas situaçõe dá-se o nome de acomodação. 

Conforme pode ser isto na figura 1.1, o próximo componente do olho é o Humor 
Vítreo, que é uma subs ância parecida com o humor aquoso e tem a mesma função: con-
trolar a pressão e a coes o do globo ocular. Analogamente também, seu poder de refração 
pode ser considerado de prezível devido a seu índice de refração ser muito parecido ao do 
cristalino. 

Finalmente a luz ati ge a retina, que é a região na parte posterior do olho responsável 
pela captação e convers o dos estímulos luminosos em impulsos elétricos, os quais serão 
transmitidos através do ervo ótico até o cérebro. Lá, esses impulsos serão interpretados, 
e será formada a image ai da visão. Na retina existem dois tipos de células chamadas 
de fotorreceptores: os c nes e os bastonetes', que são responsáveis por captar os fótons 
da luz, produzindo uma reação fotoquímica, transformando-os em estímulos visuais. Um 
fóton infravermelho não possui energia suficiente para iniciar a reação e portanto não é 
detectado pelo olho. Já 
antes de atingir a retin 
humano. 

Segundo [Lim90], os 
sendo, por esse motivo, mais utilizados para a visão diurna. Outra função dos cones 
é a captação das cores Existem, na retina, três tipos diferentes de cones, cada um 
com sensibilidade para 
responsáveis pela capta 
cones) e, por isso, são 
luz ambiente diminui c 
cones, por esse motivo 
pouco iluminados. 

A concentração dos 
madamente 0.3 mm na 
globo ocular tentará in 
à noite, um objeto foca 

1.1.1 A Córnek-, 

Por ser essa uma das puueipais partes do olho a ser estudada (pelos motivos a serem 
expostos na seção 1.2), descreveremos a córnea detalhadarnente segundo [Gra80]. 

A córnea é uma me brana que recobre a parte anterior do olho e tem uma espessura 

um fóton ultravioleta possui energia suficiente mas é absorvido 
. Isso explica a faixa de radiação eletromagnética visível ao ser 

cones são estruturas menos sensíveis à luz do que os bastonetes, 

ma cor específica (vermelho, verde ou azul). Os bastonetes são 
ão de luz de baixa intensidade (são bem mais sensíveis que os 
les que captam a luz noturna. Como à noite a intensidade de 
nsideravelmente, não há luminosidade suficiente para excitar os 
que se reduz a capacidade de percepção de cores em ambientes 

cones é máxima em uma pequena depressão circular de aproxi-
egião central da retina chamada de fiávea. É nessa região que o 
idir os raios de luz. Na fóvea não existem bastonetes. Portanto, 
izado nessa estrutura não é percebido pelo olho. 

'Existem aproximadamente 7 milhões de cones e cerca de 120 milhões de bastonetes na retina [Lim90] 



de 0.4 a 0.7 mm no póld anterior e aumenta em direção à periferia. Ela é composta por 
várias camadas: 

Epitélio é a camada m 
na periferia e é res 
recoberta por um 
preencher pequen 
oxigenação ela pe 

is externa da córnea com uma espessura de 45pm no pólo e 39pm 
onsável pela sua "aparência suave". Está constantemente sendo 
fina camada de lágrima a cada piscar. A função da lágrima é 
imperfeições na superfície da córnea, além de irrigá-la, pois sem 

e e a característica de transparência; 

Lâmina Anterior t 
muito bem empac 
periferia; 

Estroma constitui a 
lâminas sobrepost 

bém chamada de Membrana de Bowman. É formada por fibras 
tadas, conferindo-a uma espessura de 16pm no ápice e 9pm na 

ior parte da córnea (90% de sua espessura) e é composto por 50 
e por células chamadas de keratócitos; 

Lâmina Posterior ou 
Possui uma espes 
Essa espessura v 
velhice; 

Endotélio é a camad 
importante funçã 
evitando com isso 

Membrana de Deseemet é muito similar à membrana de Bowman. 
ura de 7pm no ápice e llpm na periferia (em pessoas adultas). 
a conforme a idade do indivíduo, podendo chegar a 20pm na 

mais posterior da córnea, com uma espessura de 6pm e tem a 
de bombear para fora o humor aquoso absorvido pela córnea, 

que ela se torne opaca. 

A figura 1.4 mostra ma seção transversal de uma córnea e suas diversas camadas. 

EPtérts 

Met:atrasa 
Bocal 	#1- 

Estruma 	 
^"Z" 	•••• 

Membrana de 
Descemet 

Figur4 1.4: Camadas da Córnea (Retirada de [Car96]) 



1.1.2 O Cristalino 

Conforme já foi citado, 
aquoso, que tem a respo 
sua própria acomodação 
acomodada (linha cheia 
máximo. 

o cristalino é uma lente natural localizada logo após o humor 
sabilidade de focalizar os raios de luz sobre a retina, através da 
A figura 1.5 ilustra a lente acomodada (linha pontilhada) e não 
• Quando o cristalino está acomodado, seu poder de refração é 

Figura 1.5: Acomodação do Cristalino (Adaptada de [Gra80]) 

Essa lente se desenv lve durante toda a vida do indivíduo e suas dimensões crescem 
através da superposição de novas camadas sobre as mais antigas (da mesma forma que os 
anéis de uma árvore), f rmando uma estrutura estratificada como uma cebola. Em um 
recém-nascido, o cristali o mede 3.5 mm de espessura e 6 mm de diâmetro (no equador) 
sendo mais esférica do e em um indivíduo adulto (4 por 9 mm) ou, na velhice (4.5 por 
9.5 mm). 

A concentração de gua em uma lente adulta é considerada baixa para um tecido 
orgânico (66 %) e essa axa decresce com a idade. Além de água, é encontrada na lente 
uma certa quantidade e minerais como potássio, sódio, adenosina trifosfato (ATP), e 
proteínas. O equilíbrio entre essas substâncias e a água é o que garante a capacidade 
de transparência à lent . A lente pode se tornar opaca (catarata) [Gra80] por diversos 
motivos tais como: idad , doenças (como a diabetes mellitus), ação de radiações ionizan-
tes, radiação infraverm lha, frio, deficiências alimentares, substâncias tóxicas ou algum 
trauma. 

1.2 Ametrop 

Toda vez que os elemen 
tipo de ametropia visu 
se tratar de um olho e 
projetados diretamente 

as da Visão 

•os oculares não funcionam harmoniosamente, percebemos algum 
1. Se um olho não possui problemas referentes à visão dizemos 
étrope ou normal, ou seja, os raios que atingirem a córnea serão 
obre a retina, conforme pode ser visto na figura 1.6(a). 
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3€3 
(A) 
	

(3) 
	

(C) 

Figura .6: Ametropias da Visão (Retirada de [Car96]) 

O caminho percorrid 
mente, os raios atingem 
sofrem uma alteração e 
A seguir, a luz atravessa 
ao da córnea, não produ 
é a pupila, que é a aber 
bloqueados e não contri 
dos raios de luz que en 
focalizar a luz na retina 
de curvatura. A luz ain 
não contribui para o po 
receptores captam seus 
nervo ótico. 

Um olho é tido com 
seja, por algum motivo, 
ser visto nas figuras 1.6 

A miopia ocorre qua 
1.6 (b)) devido ao fato 
imagens borradas, e sen 
metros). 

A hipermetropia é j 
(figura 1.6 (c)), o pont 
objetos" para um ponto 
O astigmatismo é u 

ou de índice de refraçã 
fericidade da córnea ou 
Devido a esse erro de c 
baixa curvatura irão fo 
uma região de alta cur 

2Ponto de localização do 

pelos raios de luz ao atingirem o olho é o seguinte: primeira-
a córnea onde, devido à sua curvatura e seu índice de refração, 
seu percurso, sendo convergidos para o interior do globo ocular. 
humor aquoso que, por ter um índice de refração muito próximo 
refração significativa. A próxima estrutura ocular a ser atingida 
ura do olho, ou seja, os raios de luz que não a atingirem serão 
uirão para a formação da imagem da visão. A "pequena" parcela 
aram no olho, atingem o cristalino, que é a lente que tentará 
terando seu poder de refração através da mudança do seu raio 

a atravessa o humor vítreo que, analogamente ao humor aquoso, 
er de refração ocular; e finalmente atinge a retina, onde os fotor-
aios formando a imagem que será enviada ao cérebro através do 

amétrope quando apresenta algum tipo de defeito da visão, ou 
o ponto remoto2  está localizado fora da retina, conforme pode 
b) e (c). 
do os raios de luz convergem antes de atingirem a retina (figura 
de que o globo ocular é mais alongado que o normal, gerando 
o necessário "trazer os objetos" para uma distância finita (< 6 

stamente o oposto. Quando um olho é excessivamente curto 
remoto localiza-se após a retina, sendo necessário "afastar os 

nfinito (> 6m). 
defeito da visão causado por erro de curvatura, de centralização, 
[Car96]. O astigmatismo de curvatura é causado pela não es- 
o cristalino, sendo mais comum na córnea (grau mais intenso). 
rvatura, raios de luz que atingirem a córnea em uma região de 
alizar em um ponto mais próximo do que aqueles que tocarem 
tura. Disso resulta que o olho astigmata irá formar padrões de 

bjeto para um dado olho em repouso onde a imagem se forma na retina 
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visão dos quais será esc4lhido (pelo olho) aquele mais simétrico possível que representa 
o círculo de menor confOão, o qual será mantido sobre a retina. A figura 1.7 ilustra os 
padrões visuais gerados jio or um olho astigmata. 

Figura 1.7: Padres gerados por um olho astigmata (Retirada de [Car96]) 

A correção das amet opias é feita através de lentes colocadas na frente do olho, com o 
intuito de efetuar peque as correções no caminho do raio de luz, de maneira que quando 
esse raio atravessar o ol o amétrope essa variação será suficiente para minimizar, ou até, 
em alguns casos, corrig r o defeito da visão. Esse conceito já é conhecido do homem 
deste o século XIV [Gr 01 sendo que, no século XVII, foi descoberto o princípio do uso 
de lentes de contato, qur  por motivos técnicos só foram realmente utilizadas há algumas 
poucas décadas atrás. 

1.3 Acuidad& Visual 

Acuidade visual é a ca 
próximos entre si, ou se 
emétrope, somente a na 

De fato, objetos cujo 
como simples pontos; a 
dessa ordem de grande 
acima, irão contribuir s 

Para médicos oftal 
paciente é através de u 
projetados em um ante 
determinar o menor ân 
há muitos anos [Ven94 

3  É importante salientar 

acidade que o olho humano tem de distinguir entre dois pontos 
a, o quão detalhada é a imagem formada na retina. Em um olho 
ureza ondulatória da luz pode determinar a nitidez dos detalhes. 
diâmetro é menor que 1 minuto de grau (1') parecerão (na retina) 
enor dimensão angular percebida pelo olho é aproximadamente 

a. Obviamente, defeitos inerentes à visão, como os mencionados 
ificativamente para a diminuição da acuidade visual. 

ologistas, a maneira atual de medição da acuidade visual de um 
teste que o questiona sobre símbolos (frequentemente letras) 

aro, de maneira que, de acordo com as respostas dadas, pode-se 
ulo de visão daquele olho3. Esse tipo de teste já vem sendo usado 
e apresenta alguns inconvenientes, como a baixa precisão dos 

  

ue um mesmo paciente pode ter acuidades visuais diferentes nos dois olhos 
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resultados devido à subjiptividade das respostas dadas pelo paciente, e ainda o problema 
do teste requerer um espaço livre em torno de 7 metros para sua realização. 

z de simular o caminho percorrido pelos raios de luz dentro do 
imagem na retina, auxiliaria na compreensão das causas que 
lemas de acuidade visual. Através dela, seria possível manipular 
o a abertura da pupila ou a acomodação do cristalino) e produzir 

em imagens da visão. Assim, seria possível estudar a relação 
a dada estrutura e a capacidade de acuidade visual do olho. 
a a realização desta pesquisa. Numa próxima etapa, anexou-se 
s para, com isso, produzir resultados que refletissem a realidade 
ra motivação para o desenvolvimento de tal ferramenta, é que ela 
e testes de acuidade visual em pacientes que apresentem algum 
a realização do teste convencional, como deficientes mentais, 
a sensibilidade à luz, etc. 
ados obtidos pela pesquisa, indicam que simular a ótica do olho 
•fa tão simples como possa parecer em um primeiro momento. 
a considerar, sendo um dos principais o fato de que a quantidade 
captores na retina pode tornar o processo computacionalmente 
diversos resultados satisfatórios foram obtidos (os quais serão 
deste trabalho). 
a detecção automática de defeitos da visão (miopia, hiperme-

oi desenvolvida por profissionais da USP de São Carlos/SP e de 
elhor descrita em [Ven94, Ven96], sendo um importante ponto 
esquisa. Essa ferramenta possui um sistema capaz de medir os 
mencionadas anteriormente de forma objetiva e automática em 
la se baseia na projeção de seis anéis (em três meridianos distin-
er Figura 1.8) sobre o olho e a posterior captação e análise da 
a. Os anéis se deslocarão de posição de acordo com a ametropia 
sob análise. Se o olho for míope, os anéis se aproximarão. Se o 
correrá um distanciamento entre cada par de anéis. Em um olho 
que cada par de anéis (pertencentes a um mesmo meridiano) se 
diferente para cada um dos meridianos. 
tropias consiste da projeção dos anéis no olho e a captação da 
• de uma câmera CCD. A imagem resultante é então analisada, 

in

ocessamento de imagens. O resultado é a medição das distâncias 
cada meridiano, permitindo assim o diagnóstico. 

lização de técnicas de simulação do funcionamento ótico do olho 
alternativa promissora como auxílio aos medidores automáticos 
is permitiriam quantificar a confiabilidade dos resultados obtidos 

Uma ferramenta cap 
olho, até formarem um 
levam um olho a ter prol  
parâmetros do olho (corr  
simulações que resultari 
entre o problema em u 
Essa foi a motivação pa 
informações reais de olh 
de um paciente. Uma ou 
permitiria a realização 
tipo de dificuldade par 
crianças, pessoas com ai 

Infelizmente os resul 
humano não é uma tar 
Existem diversos fatores 
de raios de luz e fotorr.  
inviável. Apesar disso, 
apresentados no decorre 

Uma ferramenta pa 
tropia e astigmatismo) 
Ribeirão Preto/SP e é 
de referência para esta 
três tipos de ametropi 
cerca de 3,5 segundos. 
tos: 120°, 240° e 360°) ( 
imagem refletida na reti 
visual percebida no olh 
olho for hipermétrope, 
astigmata, a quantidad 
afasta ou se aproxima, 

A detecção das am 
imagem refletida atrav" 
através de técnicas de 
dos centros dos anéis, e 

Acredita-se que a ut 
humano possa ser uma 
de ametropias visuais p 
nas medições. 
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Figura 1.8: Anéis utilizacjios pela ferramenta para a definição de ametropias visuais (Adap-
tada de [Ven96]) 

1.3.1 Critérios ara Medida da Acuidade Visual 

Segundo [A1v94] existe alguns critérios importantes a serem considerados durante a 
execução do teste de aci.idade visual. Esses são apresentados a seguir. 

Mínimo Visível 

{. 
" Corresponde à melhor cuidade visual na percepção da menor superfície, cuja luminosi-
dade é diferente do fun o sobre o qual ela se apresenta". Em outras palavras, representa 
a capacidade de percep ão do brilho ou contraste de um objeto. 

De uma maneira ger I, superfícies que apresentem contraste inferior a 1% (em relação 
ao fundo) não são sufici ntemente brilhantes e portanto não são percebidas pelo olho. 

Mínimo Separável 

Esse é o critério princip 
fato de se tentar medir • 
que sugeriu o valor de 
partir daí, em 1862, Sn 
tabela composta por le 
ângulo visual de cinco 
tamanho, conforme pod 

Nessa tabela, as let 
que indicavam a distân 
a acuidade visual consi 
realização do exame e 
subentende um ângulo  

utilizado para a medição da acuidade visual de um olho devido ao 
mínimo legível. Esse critério é baseado nos estudos de Helmholtz 
minuto de grau (1') como sendo a acuidade visual normal. A 
llen, um jovem assistente de uma clínica, estudou e criou uma 
ras (optótipos) de diferentes tamanhos, que representavam um 
inutos (5'), onde cada letra é composta por elementos de k.  desse 
ser visto na figura 1.9 abaixo. 
as de mesmo tamanho eram dispostas em linhas com números 
ia que subentendia um ângulo de cinco minutos. Medir, então, 
te de uma fração onde o numerador representa a distância da 
o denominador representa a distância em que aquele optótipo 
e 5'. 

12 



Figura 1.9: lemento da Tabela de Snellen (Retirada de [A1v94]) 

distancia do exame 
ade Visual -  	 (1.1) 

distancia que subentende 5' 

idade visual 20/20 representa a visão considerada normal, pois 
situado a 20 pés, consegue distinguir o optótipo que subentende 
s. Outro exemplo: a acuidade visual 0.5 (ou 10/20) representa 
guir ler um optótipo que subentende 5' a 20 pés, precisa estar 
e distância do local do teste. 

tipos correspondentes a diferentes acuidades visuais, pode ser 

H = 14,6• (1.2) 

onde H é a altura do optótipo (em milímetros), .D é a distância de apresentação do 
optótipo (em metros), V o valor da acuidade visual (em décimos) e a constante 14,6 repre-
senta a tangente de 5' m ltiplicada por 10.000 para compensar a utilização de milímetros 
e décimos nas demais co ponentes. 

Ângulo Visual 

"É o ângulo formado p;lo objeto, no ponto nodal4  do olho". A equação que converte a 
marcação de Snellen em minutos é descrita na equação (Eq. 1.3): 

Acui 

Desse modo, uma ac 
significa que um pacient 
um ângulo de 5', a 20 p 
um olho que, para cons 
situado a apenas 10 pés 

O tamanho dos opt 
determinado por: 

1 
a 'guio visual (mm) - (1.3) 

marcacao de Snellen 
portanto 20/20 correspo de a 1 minuto de grau, 20/40 a 2 minutos e assim por diante. 

1.3.2 Fatores qu- influenciam a Acuidade Visual 

Existem alguns fatores •ue influenciam os resultados dos testes de acuidade visual: 

4Ponto que representa u a simplificação do sistema ótico do olho. 
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• Ambliopia é um d 
se estas estiverem 

• A acuidade visual 
mente a partir dos 

• O diâmetro da pu 1 

inconvenientes da 

• As letras de Snell 
difícil enquanto qu 

• A iluminação influ 
a iluminação no a 
paciente. 

eito da visão que se caracteriza por identificar melhor as letras 
eparadas; 

ana de acordo com a idade do paciente, decrescendo gradativa-
60 anos; 

iSa pode aumentar ou diminuir os defeitos da ótica ocular e os 
atureza ondulatória da luz; 

ri (optótipos) não são igualmente legíveis. A letra E é a mais 
• a letra L é a de mais fácil reconhecimento; 

ncia diretamente no resultado da acuidade visual: quanto maior 
biente do teste, menores serão os optótipos reconhecidos por um 

Neste capítulo foram descritas cada uma das estruturas principais que compõem o olho 
humano. O objetivo de e estudar tais estruturas é que, para permitir uma simulação que 
se identifique com a real dade, se faz necessária a compreensão do problema real (relação 
entre ametropias visuais e acuidade visual, e o caminho da luz dentro do olho). 

No próximo capítulé será descrita a técnica utilizada para a simulação da interação 
dos raios de luz com os diversos componentes do olho humano Essa técnica é chamada 
Ray- Tracing e se baseia no princípio do funcionamento de uma máquina fotográfica. 
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Capítulo 

Ray-Trae g 

Neste capítulo serão dis 
simulação do princípio 
de fontes luminosas que 

O estudo dessa técn 
caminho de raios de luz 
do olho humano. 

A seção 2.1 trata d 
fotografia no final do sé 
visto um modelo de rep 
orifício). O princípio de 
2.3, na qual será visto 
seção 2.4, o conceito so 
modelagem de objetos 

utidas técnicas de geração de imagens foto-realistas através da 
ico da fotografia, ou seja, o rastreio de raios de luz provenientes 

atingem um filme fotográfico, registrando assim, uma imagem. 
ca  é importante para o trabalho pois acredita-se que rastrear o 
é uma boa alternativa para a simulação do funcionamento ático 

um breve histórico da síntese de imagens, desde a invenção da 
ulo passado. Essa discussão se aprofunda na seção 2.2, onde será 
esentação de uma máquina fotográfica simplificada (a câmera de 
funcionamento dessa câmera será a base para o estudo da seção 
algoritmo Ray- 2hzcing. Completando este capítulo temos, na 

ré modelo de iluminação e ainda, na seção 2.5, vemos técnicas de 
superfícies. 

2.1 Da Foto 

Desde o inicio da hum 
seu redor, como se obs 
criando formas mais efi 
devem representar infor 

Foi em meados do s 
através desse invento q 
até então nunca experi 

Com o advento do 
experimentou uma nov 
os profissionais da com 
naimente, imagens co 

'A fotografia foi invent 

afia à Síntese de Imagens Realistas 

nidade, o homem procurou maneiras de representar o mundo a 
rva nas gravuras rupestres. De lá pra cá, ele vem descobrindo e 
ientes e sofisticadas de se representar imagens, que por sua vez 
ações bem mais complexas. 

culo XIX que o princípio básico da fotografia foi inventado', e foi 
e o homem conseguiu criar imagens do mundo com uma qualidade 
entada. 
omputador e posteriormente da computação gráfica, o homem 
forma de criação e representação de imagens. Por algum tempo, 
utação gráfica imaginavam uma maneira de gerar, computacio-
uma qualidade que imitasse as fotografias. O ponto de partida 

a em 1839 pelo francês Louis-Jacques-Mandó Daguerre (1787-1851) [AssO9] 
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Orifício 

para a solução desse pro 
os físicos desenham, no 
fonte, passando através 
caminho dos raios de lu. 

Como o princípio d. 
física ótica seria uma bo 
A partir daí, as técnicas 
se basear nessa idéia. Pu 
poder de processamento 
Porém esse problema fo 
se tornaram mais poten 

Hoje em dia, a técni, 
síntese de imagens, ape 
profissionais da área. 

Para que se possa en' 
o princípio ótico do fun 1 

"fotografar uma cena vi 
seria representada em u 

lema veio dos livros de física. Com  o desenvolvimento de lentes, 
apel, o caminho percorrido pelos raios de luz desde uma dada 

das lentes e atingindo um anteparo. Esse processo de seguir o 
foi chamado de Ray- Tracing. 
fotografia também se baseia na luz, percebeu-se que simular a 
alternativa para a síntese de imagens com alto grau de realismo. 

de geração de imagens foto-realistas mais populares passaram a 
rem, na época (início dos anos 60), os computadores não tinham 
suficiente para a geração de imagens em tempo aceitável [G1a91]. 
solucionado com o avanço da tecnologia dos computadores, que 
es a um custo cada vez menor. 
a Ray- Tracirig se tornou uma das mais populares e poderosas na 
ar de não ter ainda atingido a qualidade considerada ideal por 

ender como funciona a técnica Ray- Tracing, é necessário estender 
onamento de uma máquina fotográfica [Weg92]. A idéia básica é 
tual"e gerar uma matriz de pontos que aproxima a imagem que 

filme fotográfico. 

2.2 	Model II de uma Câmera de rifício 

O algoritmo Ray- Traci 
nada mais é do que o 
fotografia do mundo re 

A câmera de orifíci 
composta por uma caix 
orifício com uma tamp 
filme fotográfico, que é 
raio de luz que o ating; 
orifício [G1a91]. 

o 

g é baseado no funcionamento ótico da câmera de orifício, que 
rincípio básico de como uma máquina fotográfica registra uma 

[G1a91, We193] é um dispositivo extremamente simples. Ela é 
oca e escura onde, em uma das extremidades, temos um pequeno 
removível. Na parte interna da extremidade oposta temos um 

ma superfície plana que tem a propriedade de registrar a "cor" do 
A figura 2.1 ilustra os componentes básicos de uma câmera de 

Fila,. 

igura 2.1: Modelo da Câmera de Orifício 
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Para se registrar um fotografia no filme, basta remover a tampa do orifício durante 
algum tempo. Nesse per'odo, a luz ambiente entra na câmera e atinge o filme registrando 
a imagem. Depois, bast 

O orifício é uma part 
o filme fotográfico diret 
filme, gerando, assim, u 
é responsável por contr 
ilustra esse processo. 

recolocar a tampa sobre o orifício e o processo está concluído. 
fundamental no processo, pois se tentássemos removê-lo e expor 
mente à luz ambiente, teríamos uma super-exposição de luz no 
a fotografia saturada (totalmente branca). Portanto, o orifício 

lar a quantidade de luz que entra na caixa. A figura 2.2 abaixo 

 

11L  

 

 

 

Figura 24: Funcionalidade do Orificio (Retirada de [G1a91]) 

2.3 	Algoritm Ray- Tracing 

O princípio de funcion mento da câmera de orifício é utilizado na técnica Ray-Tracing. 
Para tal, algumas adap ações são necessárias: 

• para o orifício te os um ponto de observação, ou seja, o ponto onde ocorre a con-
vergência dos rai s de luz que atingem a câmera; 

• para o filme foto ráfico temos um plano de projeção (representado através de uma 
matriz de pontos que representa a tela do computador; 

• para os raios de 1 z temos semi-retas orientadas; 

• cada raio de luz tratado como sendo monocromático2; 

• para a cena do ando real, temos representações matemáticas ou geométricas de 
primitivas gráfic 	(esferas, cilindros, planos, etc.). 

Outra modificação 
programação, o plano 
conforme pode ser vist  

ignificativa está no fato de que, para efeito de simplificação de 
de projeção é deslocado para a frente do ponto de observação, 
na figura 2.3. 

2A cor de um raio de 1 e determinada pelo comprimento de onda predominante entre um conjunto 
de vários comprimentos de onda diferentes. 
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Campo de VMo 

Figura 2.3: ámen de Orifício Modificada (Retirada de [G1a91]) 

2.3.1 Pixeis e R 

Gerar uma imagem usan 
cada pixel do plano de p 

jos 

o Ray- Tracing consiste basicamente em se determinar a cor de 
ojeção. Isso é feito através da realização dos seguintes passos: 

1. Determinar o raio 
compõem o plano 

2. Determinar, nos o 
observador no cara 

3. Aplicar um model 
um dos pontos det 

4. Repetir o processo 
haja mais interaçõ 

Cada uma dessas eta 

e luz proveniente da cena, que atinge cada um dos pixeis que 
e projeção passando pelo ponto de observação; 

jetos que compõem a cena virtual, o ponto mais próximo ao 
nho de cada raio de luz; 

de iluminação (a ser descrito no decorrer deste texto) a cada 
rminados no item anterior; 

acima para considerar possíveis reflexões e refrações até que não 
s de raios de luz com a cena virtual. 

as é melhor descrita a seguir. 

2.3.2 Traçado d 

A primeira etapa do alg 
disparam-se" raios de 1 

do piano de projeção 
determina-se qual(is) o 
pontos de intersecção o 
visão). 

Os raios de luz, co 
através de uma reta. N 
reta, da forma: 

Raios 

ritmo consiste do traçado de raios (Ray-Castirig). Inicialmente 
z, partindo do observador (0), em direção a cada um dos pixeis 
). Cada raio é determinado através de R = P —O. A seguir, 
jeto(s) da cena é(são) interceptado(s) pelo raio R. Dentre os 
tidos, escolhe-se aquele mais próximo ao observador (ponto de 

forme já foi apresentado na seção anterior, são representados 
verdade, a representação utilizada é a equação paramétrica da 
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1' X=Px+Vx 

1 
	

(2.1) 

1 z=P+v*t 

onde: 

são as coorde 

14, Vi,, 14  são as coorden 

t é o termo paramétrico 

A partir disso, pode 
origem e a direção varia  

das do ponto de origem da reta 

das do vetor direção da reta 

a equação. 

os determinar um raio de luz tendo o observador como ponto de 
do em relação a cada um dos pixeis do plano de projeção. 

Forward Ray Tracing 

No mundo real, o fenôm 
emissora de luz (p. ex.: 
que refletem esses raios e 
olho do observador (ou o 
ilustra esse fenômeno. 

e Backward Ray Tracing 

no de propagação da luz segue o seguinte modelo: uma fonte 
uma lâmpada ou o sol) emite raios de luz iluminando objetos 

direções diversas. Uma certa quantidade desses raios atinge o 
filme fotográfico), gerando assim a imagem final. A figura 2.4(a) 

Figura 2.4: Alternativ 
Ray-Tracing (Adaptada 

para o Ray-Tracing - (a) Forward Ray-Tracing (b) Bac/cward 
e [Wel93]) 

Em termos computa onais, usar essa alternativa é inviável devido ao fato que a quan-
tidade de raios de luz q P e atinge o olho do observador é apenas uma "pequena" parcela 
do total de raios emitidos pela fonte. Sendo assim, o algoritmo estaria efetuando proces-
samento desnecessário, e evando o tempo de renderização a um nível inaceitável. 

Essa técnica de traça raios partindo da fonte de luz em direção a cena, e então ao olho 
do observador, é chamai a de Forward Ray Tracing. Devido aos problemas mencionados 
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anteriormente, desenvoli 
representar fisicamente c 

A técnica Backward 
considerar os raios de luz 
do ponto de observação. 
refletidos em direção ao 
2.4(b)), melhorando assi 

Em outras palavras, 
desde a fonte até o obse 
voltar pelo caminho per' 

Devido à sua melho  

eu-se uma nova alternativa para a técnica, que apesar de não 
fenômeno, em nada denigre a qualidade final da imagem. 

?ay Tracing trabalha no sentido inverso da anterior. Ao invés de 
partindo da fonte de luz em direção à cena, considera-os partindo 
Com isso, os raios que, ao partirem da fonte de luz não sejam 

dano de projeção, são automaticamente desconsiderados (Figura 
o tempo de processamento de uma imagem, significativamente. 

técnica forward ray tracing trata o percurso que cada raio fará 
vador enquanto que na bac/cward ray tracing, o foco está em se 
orrido pelo raio de luz desde o observador até a fonte. 
eficiência na geração de imagens sintéticas, a partir de agora, 

ao se mencionar a técn ca Ray-Tracing, fica subentendido que se trata da alternativa 
bacicward ray tracing. 

Cálculo de Intersecç 

Uma vez determinadas 
intersecções de cada raio 
qual é o ponto que está 

O processo de se det 
nem sempre é uma taref 
sentadas por equações, ' 
(a mais simples das pri 

Nesses casos, determ 
torna uma simples opera 
um exemplo através de 

Seja E uma esfera i 
partiu do observador O 
então teremos:  

es 

equações de cada raio de luz, o próximo passo é o cálculo das 
com os objetos que compõem a cena virtual, e assim determinar 
fetivamente sendo "visto" pelo observador. 
rminar a(s) interseção(ões) de um raio com um objeto qualquer 
trivial. Porém, muitas das primitivas gráficas podem ser repre-
que facilita a tarefa. E o que ocorre, por exemplo, com esferas 

itivas) e com os planos. 
nar se houve intersecção entre um dado raio R e um objeto, se 
ão algébrica entre equações. Para ilustrar esse processo, vejamos 
sferas. 

raio re  e centro em (e1, ei,, e) e ainda um raio de luz R que 
posicionado em (Os, O, 0) na direção do vetor V (V1, IÇ, 

E = (X - e1)2  + (Y - e)2  + (Z - e)2 - (2.2) 

R1 =01 +V1 *t 
(2.3) 

= O + V * t 

.3) representam as equações que definem a esfera E e o raio de 
Determinar se existe alguma intersecção entre esses elementos 

.e existe pontos comuns a ambos. Sendo assim, basta fazermos 
nova equação (Eq. 2.4) que tem como única incógnita o valor 

onde (Eq. 2.2) e (Eq. 
luz R respectivamente. 
consiste em determinar 
E = R e teremos uma 
paramétrico t: 
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((o+v*t) —ex) 

Resolvendo a equaçã 
valor é que se determin 

Se t > O houve intersec 

Se t = O houve intersec 

Se t < O não houve int 

+((Qy +vy*t)_ey)2 +((Oz +Vz *t)ez)2 —r=o (2.4) 

anterior obtém-se um valor para o parâmetro t, e a partir desse 
se houve ou não interseção de E com R: 

ão e t representa a distância do observador O da esfera E; 

ão e o observador situa-se sobre a superfície da esfera; 

secção ou não apresenta solução real. 

Uma vez encontrado 
as coordenadas exatas 

Caso um mesmo rai 
em objetos distintos) se 
t, que é o ponto visível 

Uma vez determinad 
etapa é a aplicação de u 
colorido o pixel corresp 

o valor de t basta substituí-lo na equação (Eq. 2.3) e determinar 
R,1, R) do ponto onde ocorreu a intersecção. 

de luz intercepte mais de um ponto (seja no mesmo objeto ou 
á considerado o menor dentre todos os valores encontrados para 
ais próximo ao observador, conforme é ilustrado na figura 2.5. 

as coordenadas do ponto visível dè um raio de luz, a próxima 
modelo de iluminação para a definição da cor com a qual será 

udente no plano de projeção. 

Ponto Visível 

Figura 2.5: Cálculo de Intersecções 

Os modelos de ilumi 
Para o cálculo de int 

o processo é análogo. A 
deste, as coordenadas d 

Caso o objeto não s 
secções se torna um po 
de polígonos' é uma alt 

O raio R, sempre que i 
tangente a E. Nesse caso, u 

4Um polígono é descrito 

ação serão melhor descritos nas próximas seções. 
rseções de raios de luz com qualquer outra primitiva geométrica, 
partir das equações, encontra-se o termo paramétrico, e a partir 
ponto visível para, então aplicar um modelo de iluminação. 

ja descrito por uma equação, o processo de se determinar inter-
co mais complexo. Aproximar uma superfície por um conjunto 
rnativa bastante utilizada no caso de objetos complexos. 

terceptar a esfera E, o fará em dois pontos distintos, exceto quando 1% for 
a única intersecção ocorrerá. 
través de um conjunto de vértices ligados por arestas 
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Para determinar se am objeto poligonal foi interseptado por um raio de luz, basta 
verificar se pelo menos am dos polígonos que compõem esse objeto foi interceptado. O 
processo para se determ nar intersecções com um polígono pode ser dividido em 2 passos: 

1. A partir da equação do plano que passa pelos vértices que compõem o polígono, 
encontra-se o pon o de interseção do raio com o piano (conforme já descrito nos 
parágrafos anterio es); 

2. Verificar se o ponto encontrado é interno ao polígono correspondente. 

Após essas duas eta 
raio se o ponto de inter 
polígono. Para se deter 
da Curva de .Jordan[Gl 
em uma direção arbitrár 
do polígono. O ponto 
considerado externo. A  

as, considera-se um polígono como sendo interseptado por um 
ecção com o plano do polígono for interno aos vértices daquele 
mar se um ponto é interno a um polígono, utiliza-se o Teorema 

911 ou seja, disparando um raio (a partir do ponto a ser testado) 
a, determina-se o número de interseções desse raio com as arestas 
interno se o número de interseções for ímpar, caso contrário, é 
gura 2.6 ilustra esse teorema (Adaptada de [01a91]). 

2 inteueçôes - externo 
3 ,ntexzeçócs w interno 
2 intusoções = externo 

1 in(ersoço = interno 

gura 2.6: Teorema da Curva de Jordan 

Até o presente mom 
nação local, ou seja, det 
na luz que atinge esse p 
pela iluminação local, 
da luz na superfície de 

A partir de agora es 
anexá-los ao modelo do 

Reflexões 

nto, o algoritmo Ray-Tracing cuidou apenas da chamada ilumi-
rminou a intensidade de luz no ponto visível, se baseando apenas 
nto. Porém, a superfície de um objeto é iluminada não somente 
as também pela iluminação proveniente de reflexões e refrações 
utros objetos no ambiente. 
aremos preocupados em entender como tratar esses dois casos, e 
algoritmo de traçado de raios. 

Ao olhar para uma su 
tros objetos presentes n 
fenômeno ocorre devido 

erfície lisa e polida pode-se perceber imagens refletidas de ou-
ambiente, como se estivéssemos olhando em um espelho. Esse 

a reflexão dos raios de luz sobre a superfície. Quando um raio de 
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luz atinge a superfície, p'  de-se observar dois princípios básicos da ótica. Primeiro, o raio 
incidente, a normal à suo erfície no ponto e o raio refletido são co-planares. Isso significa 
que um é combinação li i ear dos outros dois. Além disso, o ângulo formado entre _o raio 
incidente (7)e a norma (N) é o mesmo que entre a normal e o raio refletido (R) (ver 
figura 2.7). 

Matematicamente, a . ireção do raio refletido .fi é dada pela equação 2.5: 

(2.5) 

onde: 

1 é o raio incidente 

N é o vetor normal à sII erfície no ponto de reflexão 

.àé o raio refletido 

e ainda, todos os vetores possuem módulo unitário (II) = 	= INI = 1). 

Figura 2. Geometria da Reflexão (Adaptada de [Gla911) 

Uma vez determinad 
tinuar o traçado de raios 
pelo ponto de reflexão, e 
A partir daí calcula-se 
mais próximo ao ponto 
resultante desse processe

Quando se está deter 
levadas em consideração 
(coeficiente de difusão, e 
de reflexão de um ponto 
sobre uma superfície co 
opaca) significa que nen 
e portanto esse cálculo é 

Uma vez determinad 
valor previamente calcul  

a direção do raio refletido ], a próxima etapa consiste em con-
(visto na seção 2.3.2), onde o ponto de observação é substituído 
o vetor do raio de luz passa a ser o vetor do raio de luz refletido. 
odas as intersecções para esse novo raio, determina-se o ponto 
e origem, e aplica-se um modelo de iluminação sobre ele. A cor 
é a chamada componente de reflexão do ponto. 
mando a cor de um dado ponto na superfície de um objeto, são 
características físicas do material que compõem essa superfície 

.pecularidade, transparência, e outros). Portanto, a componente 
está diretamente ligada a esses parâmetros: se um ponto estiver 

coeficiente de especularidade zero (superfície completamente 
um raio de luz é ref

o 	

letido especularmente a partir da superfície, 
desnecessário. 
o valor da componente de reflexão, o mesmo é composto com o 

do pelo modelo de iluminação local (e também pela componente 
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de refração, conforme se á visto na próxima seção). O valor resultante dessa composição 
recebe o nome de model de iluminação global e é a cor que realmente será representada 
no plano de projeção pa a o pixel em questão. 

A seguir veremos co o determinar a componente de refração. 

Refrações 

O processo de cálculo d 
acima. Primeiramente, 
mal a superfície no pon 
resultante. 

O fenômeno da refra 
determinada superfície, 
que esses raios atravesse 
esta característica é o vi 

Um fato importante 
mente os dois lados da 
copo de vidro transpare 
pela luz: o vidro, a água  
terá passado do ar para 
e finalmente do vidro p 

Sempre que um feno 
tes), a direção desse raio  
do meio que está atrav 
mergulharmos uma régu 
brada" (figura 2.8).  

componente de refração é análogo ao cálculo da reflexão descrito 
efine-se a direção do raio de luz transmitido (em relação à nor-
o), e então aplica-se o modelo de iluminação para o novo vetor 

do (também chamado de transmissão)[Gla911 ocorre quando uma 
ue foi atingida pelos raios de luz, tem a capacidade de permitir 
a superfície. Um exemplo clássico de superfície que apresenta 

TO. 

ressaltar, quando se fala de transmissão, é que não necessaria-
uperfície transmissora precisam ser iguais. Se imaginarmos um 
te cheio de água, teremos três superfícies que serão percorridas 
e o ar ao redor do copo. Um raio de luz que atravesse esse copo 
vidro, depois do vidro para a água, então da água para o vidro, 
a o ar. 
eno como esse ocorre (um raio de luz atravessar meios diferen-
irá sofrer uma pequena distorção (em função das características 
ssando). É justamente esse fenômeno que explica porque, ao 
em um copo cheio de água, nós a veremos aparentemente "que- 

Figura 2.8: Efei causado pelo fenômeno da refração (Retirada de [G1a91]) 

  

É importante salientar que essa distorção realizada pela luz ao atravessar um certo 
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sina - no  
sin /3 
	

17$ 
(2.6) 

meio é determinada pelo 
luz é justamente a relaç 
e do ângulo de incidênci 
do fenômeno da refraçã 

A relação entre o ra 
(T) é baseada na Lei de  

índice de refração5  daquele meio. O que quantifica a distorção da 
o entre os índices de refração dos dois meios sendo atravessados 

dos raios de luz na superfície. A figura 2.9 ilustra a geometria 
em uma superfície qualquer. 
o incidente (1), a normal à superfície (N) e o raio transmitido 
Snell: 

onde: 

a ângulo de incidência 

/3 ângulo de transmissã 

17. índice de refração do 

77$ índice de refração do 

a luz 

da luz 

meio 1 

meio 2. 

Meio Fisio, 1 
Meio Fisico 2 

Figura 2.3: Geometria da Refração (Adaptada de [G1a91]) 

A seguir é mostrada urna tabela com os índices de refração de alguns meios físicos 
[G1a91]: 

'Velocidade da luz em u determinado meio em comparação com a velocidade da luz no vácuo. 
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eio Físico 	Indice de Refração 
gua 	 1.33 
icool Etílico 	 1.36 
r (1 atm, 20° C) 	 1.00003 
idro ondulado 	 1.52 
idro rígido 	 1.66 
loreto de Sódio 	 1.53 

Uma vez determinad 
lhante ao que foi realiza 
ponto de observação, a 
compõem-se o resultado 

a direção do ralo de luz transmitido, é realizado processo seme-
o para a reflexão, ou seja, aplica-se um modelo de iluminação ao 
artir do ponto atualmente sendo considerado pelo algoritmo, e 

com a iluminação local e a componente de reflexão. 

Árvore Ray Tracing 

Uma vez definida a for 
refração, pode-se compr 
Primeiramente, é deter 
a um pixel do plano de 
componentes de reflexã 

Entretanto, cada ve 
calculada, novas intera 
uma árvore de raios qu 
na cena virtual para um 

A figura 2.10 exemp 
raio na cena (arestas gro 
em árvore, as arestas à 
e os vértices representa 
iluminação. Os raios sã 
para o ponto sendo ren 

Assim que a árvore é 
para o ponto em questã 
levando em consideraçã 

A seguir, será descr 
lação (como o próprio 
tridimensional. 

6Essa representação de 
desde que mantenha a disti 

a de cálculo das intersecções e das componentes de reflexão e 
ender melhor a idéia básica e completa do algoritmo Ray- Tracing. 
inado, para cada raio de luz partindo do observador em direção 
rojeção, a intersecção mais próxima. A seguir, determinam-se as 
e refração (se necessário), e compõem-se todas. 
que uma componente de reflexão (ou refração) estiver sendo 

ões (com outros objetos) podem ser realizadas, gerando assim 
só terminaria quando já não houvessem mais interações da luz 
dado raio. 
ifica essa árvore, onde cada aresta representa o "disparo"de um 
sas representam reflexões e finas as refrações). Na representação 
ireita são as reflexões enquanto que à esquerda são as refrações 6, 

pontos de observação aos quais serão aplicados modelos de 
compostos até resultarem (na raiz da árvore) no valor da cor 

erizado. 
gerada, torna-se relativamente simples determinar o valor da cor 

Percorrem-se todos os vértices da árvore compondo as cores, 
as características da superfície do objeto. 

to um modelo de iluminação, que é uma técnica para a simu-
ome sugere) da interação da luz com objetos em um ambiente 

ore é meramente uma convenção, podendo ser adotada qualquer outra, 
ção entre reflexões e refrações. 
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Figura 2.10: Árvore do Ray-Tracirig 

e Iluminação 

delo de iluminação[Fol90, Hea97, G1a91] é simular computacio-
propagação da energia luminosa em um ambiente tridimensional. 
tado na seção 2.3, o algoritmo Ray- Tracing determina os pontos 
nal, que são visíveis a um observador. Associando essa idéia a 
o, pode-se determinar a cor de cada um desses pontos e com isso 

idade e elevado custo computacional, o modelo de iluminação aqui 
o em uma série de aproximações que resultam em uma sensível 
do algoritmo, preservando ainda a qualidade final da imagem 

to visível é o fato dele refletir luz. Qualquer quantidade de luz 
erfície irá ser refletida, transmitida ou absorvida e transformada 
e porventura um objeto absorver toda a luz incidente sobre ele, 
rpo negro e será invisível. 
z se comporta na superfície de um objeto depende diretamente 
do material do qual o objeto é composto. Uma superfície pode 

aneira diferentes: luz proveniente do ambiente, de reflexões e de 

iscutindo detalhadamente cada uma dessas possibilidades. 

2.4 Modelo 

A idéia básica de um 
nalmente o fenômeno de 

Conforme foi aprese 
de uma cena tridimensi 
um modelo de iluminaç 
gerar uma imagem. 

Devido à sua comple 
apresentado será basea 
melhora no desempenh 
resultante. 

O que torna um obj 
incidente sobre uma su 
em calor pela mesma. 
esse será chamado de c 

A maneira como a 1 
das características físic. 
ser iluminada de três 
refrações. 

A seguir estaremos 

2.4.1 Ambiente 
O algoritmo Ray- Traci 
os raios de luz que ati 
além de um objeto se 

se baseia na iluminação direta, isso significa que ele trata apenas 
em diretamente a superfície do objeto. Porém, no mundo real, 
iluminado pela luz proveniente da fonte de luz primária (por 
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N 

(.) 
Superf. 1 Superf. 2 

(b) 

dA/cos O 

N 

exemplo, uma lâmpada) 
internas no ambiente e 

Como determinar t 
da uma aproximação p 
de iluminação de ambie 
(usualmente 30% da ilu 
iluminados diretamente 
que o ponto seja consid 

A equação que repre  

ele também é iluminado por raios de luz provenientes de reflexões 
todas as direções. 

dos esses raios é muito custoso computacionalmente, é realiza-
ra incluir no modelo de iluminação essa componente chamada 
te. Matematicamente, é feito um acréscimo de uma constante 
inação total). Sendo assim, para todos os pontos que não forem 

será considerada essa iluminação constante, evitando com isso, 
rado negro (sem iluminação). 
enta essa componente é dada por: 

'A = 'L 	 (2.7) 

onde IL  indica a intens dade da fonte de luz e KA representa o fator de iluminação do 
ambiente. 

2.4.2 Reflexão 
A reflexão da luz ocorre 
que será refletida depen 
tipos de reflexão: a dif 

Reflexão Difusa 

em qualquer objeto visível, porém a maneira e quantidade de luz 
e basicamente do material de que o objeto é feito. Existem dois 
sã e a especular. 

Na reflexão difusa, tam 
intensidade em todas 
intensidade da reflexão 
entre o raio de luz e a 
que a área (dA) que o r 
entre o mesmo e a nor 

ém conhecida como reflexão lambe rtiana, a luz se reflete em igual 
direções, sendo de menor intensidade que a luz incidente. A 

difusa em uma superfície é proporcional ao ângulo O formado 
ormal à superfície (ver Figura 2.11(a)). Isso se deve ao fato de 
io ilumina no objeto varia inversamente proporcional ao ângulo 

al, conforme pode ser visto na figura 2.11(b). 

Figu a 2.11: Reflexão Difusa (Adaptada de [Fo190]) 

A equação de Lamb rt para a reflexão difusa é dada por: 
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In=ILJ<DcosO 	 (2.8) 

onde: 

'L representa a intensid 

KD representa a consta 

de da fonte de luz 

te de difusão do material 

onde (9 E) representa o 
os vetores .t e N como 
coso. 

Determinar a reflexã 
um objeto. Quanto mai 
A figura 2.12 mostra v 
assim, diferentes intensi 

11J1L.KD.(N.L) 	 (2.9) 

produto escalar entre o vetor normal e o raio de luz. Se adotarmos 
itárjos (lL 1 = 19  = 1) então teremos (N L) = 19  LI, cosO = 

difusa significa, na realidade, determinar a cor da superfície de 
difusamente um objeto reflete mais intensa será a cor do mesmo. 
rias esferas com diferentes constantes de difusão representando 
ades de reflexão difusa. 

Figura 2.12: Diferentes 
[Fo190]) 

Pelo fato do algorit 
que não recebem luz di 
mente escuras. Esse pro 
ambiente. Assim a resu 

oeficientes de difusão lCd = 0.4,0.55,0.7,0.85 e 1.0 (Retirada de 

o Ray- Tracing trabalhar apenas com iluminação direta, regiões 
eta simplesmente não são iluminadas e apresentam-se completa-
lema é amenizado se acrescentarmos a componente de iluminação 
tante de iluminação, até o momento, é dada por: 

IA+l'D1L.KA+IL.KD(N.L) 	 (2.10) 

Reflexão Especular 

A reflexão especular é r 
nada pela equação de 
Idealmente, todo raio d 
perfeitamente espelhad 
na direção do observad 

sponsável pela "aparência brilhante" da superfície. Ela é gover-
'resnel[Ces95], que afirma que a reflexão especular é direcional. 
luz será refletido com o mesmo ângulo de incidência (superfície 

). Porém a reflexão especular é percebida em maior intensidade 
r. Por esse motivo é que ocorre o fenômeno chamado highlight 
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(ponto luminoso), o qua pode ser concentrado ou esparso, dependendo das características 
do material. 

O modelo empírico se Rui- Taong Phong é muito utilizado devido a sua simplicidade, 
para a representação d fenômeno da reflexão especular. Ele é expresso pela seguinte 
equação: 

onde: W(i, À) é a razão 
do comprimento de ond 
da reflexão (highlight)7  
refletido na superfície 

A figura 2.13 ilustra 
ridade, e também difere 
que a cor do highlight n 
se trata de uma reflexã 

Computacionalment 
qual terá o mesmo signi 
processamento sem per 

IS = 	W(i,À) cos" a 	 (2.11) 

entre a luz refletida especularmente e a luz incidente i em função 
À; n é a aproximação matemática para a concentração espacial 
a é o ângulo formado entre o raio de luz incidente (1') e o raio 
(ver Figura 2.7). 

ários exemplos de esferas com diferentes coeficientes de especula-
tes concentrações especulares (highlight). E importante salientar 
o depende da cor do objeto e sim da cor da fonte de luz, já que 
perfeita. 
pode-se substituir a função W(i, À) por uma constante Ks, a 
cado da função W(i, À), simplificando os cálculos necessários ao 

a significativa na qualidade da imagem resultante [RogSS]. 

Figura 2.13: Exemplo d e reflexão especular. Todas as esferas possuem K = 0.1 e Kd = 
0.45. Da esquerda para direita temos ri = 3.0,5.0,10.0,27.0 e 200.0. De cima para baixo 
temos K5  = 0.1, 0.25 e O .5. (Retirada de [Fo190]) 

TVa.lores pequenos para vi representam materiais opacos (pouco especulares) enquanto que valores 
grandes representam mater ais altamente especulares como por exemplo, metais. 
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2.4.3 Modelo d: 

Um modelo de iluminaç 
dera apenas a luz direta 
óticos existentes no mu 

Conforme foi visto 
para a intensidade de 1 
através do cálculo das i 
desses valores determin. 

A equação que com' 

Iluminação Local 

:o local nada mais é do que um modelo de iluminação que consi-
sobre um ponto, sem levar em consideração a maioria dos efeitos 
do real como sombras, espelhamentos, transparências, etc. 
as seções anteriores, é possível determinar valores aproximados 
z que um dado ponto está recebendo em um ambiente virtual 
uminações ambiente, difusa e especular. Através da composição 
-se o valor da cor do pixel a ser armazenado no plano de projeção. 
õem essas três componentes é a seguinte: 

1 = .T . KA + 'L (KD . cosO + Ks . cos" a) (2.12) 

Um fator important 
onalmente, estamos nos 
Azul)[Fo190, Hea971 e s 

uma das componentes 
nação local fica:  

é que quando estamos falando em armazenar cores computaci-
referindo ao sistema RGB (Red-Vermelho, Green-Verde e Blue-
ue a equação 2.12 deve ser aplicada individualmente para cada 

G e B. Portanto, na realidade a equação do modelo de ilumi- 

IR 
IG 
IB 

Outra informação i 
será aplicado individual 
de um valor resultante.  

'14, . K, + 114, . (KDR  cos O + Ks . cos" a) 
'La •KA+IL . (KD . cos O+Ks .cos"a) 	 (2.13) 

K, + 'L (KDB  cosO + Ks . cos" a) 

portante é que, caso haja mais de uma fontes de luz, o modelo 
ente para cada uma e os resultados compostos para a produção 

2.4.4 Modelo d 

Um modelo de ilumina 
são acrescidas caracterí 
luminosa. 

A partir de agora 
modelo de iluminação, 
de texturas. Apesar de 
um modelo de iluminaç 
podem ser obtidos em 

Sombras 

Iluminação Global 

ão global é uma extensão da idéia do modelo local. Nesse caso, 
ticas inerentes a qualquer sistema físico de propagação da energia 

eremos como adicionar efeitos mais sofisticados e desejáveis ao 
ais como: sombas, espelharnentos, transparências e n'apeamento 
existirem várias outras características que podem ser anexadas a 
o, aqui serão estudadas apenas as mais comuns. Maiores detalhes 
0190]. 

Gerar sombras usando 
resultado não ser o idea 
fornecendo uma noção Ii 

Ray- Tracir&g é um processo relativamente simples. Apesar do 
ainda sim serve para ajudar na idéia de perspectiva da imagem, 

e profundidade. 
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No mundo real, u a região encontra-se na sombra se, entre ela e a fonte de luz, 
existirem objetos opacos ou translúcidos. Desta forma eles impedirão a passagem dos 
raios de luz, gerando uma área de escuridão. Sombras, porém, não podem ser consideradas 
como sendo regiões ond; 
direta de fontes, ainda 
porque uma sombra ger 

Esse conceito confro 
trata apenas da ilumi 
sombras. Computacion 
de luminosidade e serão 

Sendo assim, deter 
um processo simples: 
algum outro objeto co 
conforme visto na seçã 
o modelo de iluminaçã 
possíveis interseções co 
sombra é equivalente a 
afirmativo, este recebe 
objetos transparentes, 
composição dos coeficie 
intersecções, o ponto é 

Uma vez determina' 
(Eq. 2.13).  

haja ausência de luz pois, apesar delas não receberem iluminação 
ira são iluminadas por reflexões da luz no ambiente. Isso explica 
imente não é completamente escura. 
ta diretamente com a idéia básica do algoritmo Ray- Tracing que 
ção direta, o que impede uma representação mais realista de 

lmente, sombras serão tratadas como regiões onde haja ausência 
consideradas negras (intensidade de luz incidente igual a O). 
mar se um dado ponto na cena está ou não na sombra se torna 
asta definir se entre o ponto em questão e a fonte de luz existe 

características opacas. Isso é feito através de traçado de raios, 
2.3.2. Tendo como origem o ponto ao qual está se aplicando 
"dispara-se" um raio em direção a fonte de luz e determina-se 
outros objetos. A partir daí, determinar se o ponto está na 

saber se existem objetos opacos no caminho do raio, em caso 
ntensidade de luz nula (Ir = O). Se existirem intersecções com 
ponto está numa penumbra e recebe intensidade de luz igual à 

ites de transparência dos objetos interceptados, e se não houverem 
luminado (IL  = 1). 
o o valor para 'L  basta substituí-lo no modelo local de iluminação 

Espelhos 

Definir uma superfície c. 
do que de modelo de ilu 
as reflexões a partir de 
de origem é o ponto a s 
se o resultado com o v 
ponderado através de u 
da superfície. 

Portanto o novo mo 

1 = IL 

onde 'AI  representa o 
refletido. 

pelhada no Ray-Tracing, é um processo mais de traçado de raios 
inação. A seção 2.3.2 mostrou como gerar raios que determinam 

um dado ponto na cena. Para esse raio refletido, onde o ponto 
r iluminado, aplica-se o modelo de iluminação local e compõem-
lor já calculado, no próprio ponto. O valor do espelhamento é 
a constante (KM) que determina a característica de espelhamento 

elo de iluminação seria: 

• KA + It (KD . cos O + IC co? a) + 'AI 	 (2.14) 

odelo local de iluminação aplicado ao ponto iluminado pelo raio 
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Figura 2.14: (a)Tr sparências sem refração (b) 'ftansparências com refração. 

Transparêrrcias 

Assim como para os esp' 
feita através da aplicaçã 
o resultado (IT)  ao mo 
transparência (KT): 

lhos, determinar o valor para a transparência de uma superfície é 
do modelo local para o raio transmitido (seção 2.3.2) e anexando 

leio anteriormente calculado, ponderado por uma constante de 

  

I = 	1<,, 1- 'L (KD cosO + IC cos" a) + 'AI Km  + 'T 	(2.15) 

A figura 2.14(a) ilust a uma superfície transparente onde não foi considerado o fenômeno 
da refração, ou seja, não há mudança no índice de refração entre diferentes meios e o raio 
de luz não sofreu desvio Na figura 2.14(b) temos o exemplo oposto: transparência com 
refração da luz através d .0 objeto (Adaptada de [Fo190]). 

Texturas 

Até agora vimos como epresentar diversas características físicas de um modelo de ilu-
minação permitindo cri. r imagens tridimensionais com bom grau de realismo. Porém, 
no mundo real as super' ícies não são sempre lisas (como estão sendo representadas no 
modelo até agora). El. podem apresentar aparências diversas tais como: rugosidade, 
granularidade, variação as cores, entre tantas outras possibilidades. Para exemplificar, 
imagine como seria ger. urna laranja através de Ray-Tracing: como gerar uma superfície 
que apresente a aparênc a da casca da laranja? Ou então, como criar o piso quadriculado 
que é visto na figura 2.1 ? 

A resposta para ess: problema está na aplicação de uma textura sobre a superfície 
sendo renderizada. Um. textura é, via de regra, uma matriz de pontos gerados externa-
mente ao algoritmo, ou través de um procedimento. Esses pontos são então aplicados ao 
modelo, representando cor da superfície no ponto. Isso é feito através de uma função 
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- - - 

de mapeamento que associa pontos específicos da matriz (2D) ao ponto na superfície do 
objeto (3D). A figura 2. 5 mostra como funciona uma função de mapeamento para uma 
esfera. 

Figura 2.15: 	nção de Mapeamento de Textura (Retirada de [01a911) 

Além das característi as avançadas de iluminação já vistas, inúmeras outras podem ser 
anexadas a um modelo d iluminação global, como, por exemplo: atenuação da intensidade 
de luz em função da dis ância, névoa e movimento. 

A seguir, serão descr tas algumas das principais técnicas de modelagem de objetos e 
superfícies, sobre as qua s podem ser aplicados os modelos de iluminação estudados. 

2.5 Modelag:m de Objetos e Superfícies 

Definir os objetos que 
Existem diversas técnic 
ferentes. Uma das form 
paramétricas ou implíci 
Essa técnica se baseia n 
estrutura do objeto. E 
interior aos objetos (obj 

Apesar dessa limitaç 
utilizam a técnica Ray- 

Outra forma bastant 
de uma dada superfície 
de uma grande varieda 
uma equação para tal. 
superfície é aproximada 
para se representar um 
do objeto e com o grau 
várias esferas representa  

ompõem a imagem que será gerada não é um processo trivial. 
que realizam essa tarefa com complexidades e resultados di-
mais simples para a definição da cena é através de equações 

as, tais como: esferas, elipsóides, planos, toróides, entre outros. 
representação de uma superfície tridimensional que captura a 

tretanto, ela não consegue tratar de forma adequada a região 
tos são apenas "cascas"e não sólidos). 
o, essa técnica satisfaz a necessidade de parte das aplicações que 
acing para gerar imagens tridimensionais foto-realistas. 
utilizada e bem mais genérica que a primeira, é a aproximação 

por malha de polígonos. Essa técnica permite a representação 
e de superfícies complexas sem a necessidade que seja definida 
No entanto, ela não é muito precisa devido ao fato de que a 
por polígonos planos. A quantidade de polígonos necessários 
dada superfície cresce proporcionalmente com a complexidade 
e aproximação que se deseja obter. A figura 2.16 [Ces95] ilustra 
as por essa técnica, com grau de aproximação diferenciados. 
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(d) 	 (e) (c) 

Figura 2.16: Esfe com diferentes resoluções apresentadas em fio de arame 

  

Uma terceira manei a bastante útil para se representar objetos complexos é através 
de operações booleartas{ e193} que consistem de operações lógicas realizadas sobre um 
conjunto de primitivas ( u objetos) para a criação de outro objeto. As operações booleanas 
mais comuns são a união, a intersecção e a diferença (ver Figura 2.17). 

Figura 2.17: Operações 
A - B, (e) B - A (Retira 

ooleanas - (a) Objetos Originais, (b) União, (c) Intersecção, (d) 
a de [Fo191) 

As técnicas apresent 
a geração de imagens n 

A seguir, estudarem 
dos durante a simulação 
discutida no capítulo 4  

das neste capítulo deverão ser, em parte, utilizadas para simular 
retina de um olho virtual. 
s a modelagem dos componentes básicos do olho humano utiliza-
de seu funcionamento ótico. A simulação propriamente dita será 
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22.33 mim 

20. 

Capítulo 

Modelage dos Componentes 
envolvido' na Simulação 

Neste capítulo é aprese 
durante a simulação. N 
humano e, a seguir, seu 
Snellen. 

O olho humano é a 
nações, de indivíduo pa 
tes. Por esse motivo, a 
cada componente. A fi 
que serviu de base para  

tada a modelagem dos componentes do olho que serão utilizados 
primeira seção discute-se a maneira como foi modelado o olho 
principais componentes. Por fim, na seção 3.6, os optótipos de 

a estrutura bastante complexa e pode apresentar grandes va-
a indivíduo, em relação ao tamanho e forma de seus componen-
nação de um modelo do olho é feita a partir de dados médios de 
ra 3.1 mostra o modelo do olho, proposto por H.V. Helmholtz, 

esta pesquisa. 

Figura 3.1: Represe tação Esquemática do Olho Humano (Retirada de [Gra80]) 

36 



Modelo Tridimensional dos componentes do Olho 

A maneira como tai componentes foram utilizados pela ferramenta durante a simu-
lação será descrita em d-talhes no capítulo 4. 

Inicialmente trata-se da 
pelo modelo matemátic 

Tentar simular todo 
nalmente, bem como d 
componentes do olho sã 

Pode-se simplificar o 
pais: a córnea que é r 
e é onde se percebe a 
orifício responsável pelo 
controle da profundidad 
pela luz, no olho, é o c 
e permitir com isso a co 
é a parte posterior do ol 
estímulos luminosos, os 
A figura 3.2 ilustra o m  

modelagem do globo ocular, ou seja, as estruturas consideradas 
e a forma de representação utilizada para cada uma. 
os componentes do olho seria uma tarefa inviável computacio-

snecessária. Isso se deve ao fato de que apenas alguns poucos 
efetivamente responsáveis pelo seu funcionamento ótico. 

funcionamento do olho para apenas quatro componentes princi-
sponsável pela maior parte do poder de refração da luz no olho 
aioria das ametropias visuais (ver seção 1.2); a pupila que é o 
controle da quantidade de luz que entra no olho, bem como do 
de foco da imagem. A próxima estrutura importante percorrida 
talino, uma lente natural capaz de mudar seu raio de curvatura 
eta focalização dos raios de luz na retina. Por fim, a retina que 
o responsável pela captação dos raios de luz e sua conversão em 
uais são enviados ao cérebro para a criação da imagem da visão. 
delo proposto. 

O capítulo 2 mostroi que realizar uma simulação utilizando Ray- Tracirig não é uma 
tarefa trivial computaciónalmente. Devido a isso, toda e qualquer otimização que possa 
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.3: Esquema dos componentes do Olho Teórico 

ser feita sem que isso r 
sempre desejável. Moti 
dos anteriormente, igno 
componentes são suficie 

A figura 3.3 mostra  

presente perda significativa nos resultados finais da simulação é 
o pelo qual optou-se por simular apenas os componentes cita-
ando-se os demais. Como será visto no próximo capítulo, esses 
tes para produzir resultados satisfatórios. 

distâncias entre os componentes modelados (em mm). 

A seguir, discute-se s paradamente cada um dos componentes tratados pela ferramenta 
de simulação. 

Conforme foi apresentad 
por um conjunto muito 
pela captação da luz e o 

Computacionalment 
polígonos triangulares d 
receptores. 

O processo de criaç 
partir de uma malha mi 
da malha, divide-se su 
posicionados sobre a su 
desses novos vértices, co 
exemplos de malhas res 

Devido a grande qu 
120 milhões segundo [L 

na seção 1.1, a retina é a parte posterior da esclera e é composta 
rande de células fotorreceptoras. Essas células são responsáveis 

envio dos estímulos luminosos ao cérebro através do nervo ótico. 
a representação adotada para a retina foi a de uma malha de 
maneira que, os vértices desses polígonos representem os fotor- 

o dessa malha é realizado através de refinamentos sucessivos a 
ial grosseiramente refinada (Figura 3.4(a)). Para cada polígono 
arestas ao meio, gerando três novos vértices os quais são re- 

erfície da esfera. Quatro novos polígonos são criados a partir 
forme é ilustrado na figura 3.5. As figuras 3.4(b) e (c) ilustram 

Itantes de diferentes refinamentos. 
tidade de fotorreceptores presentes na retina humana (acima de 

m90]), se faz necessário um refinamento bastante grande. Mo- 
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E2 

El 

E3 

(a) (b) 

Figura 3.4: Processo e Refinamentos Sucessivos para a criação da malha da retina 

delar tal quantidade de értices em uma malha tornaria o processo computacionalmente 
inviável. Desse modo, o 'tou-se por criar um modelo simplificado do olho onde os polígonos 
ficam mais concentrado (refinados) na região mais próxima à fóvea (parte posterior da 
retina) e diminuem de d nsidade na região periférica da retina (multi-resolução). 

igura 3.5: Refinamento de um polígono 

Essa aproximação c ndiz com a realidade pois percebe-se que a maior parte da luz 
incidente no olho atinge c região próxima à fóvea. Apenas uma pequena parcela dos raios 
de luz atinge as demais egiões da reti,na formando o que chamamos de visão periférica. 
Sendo assim, tal artifíci não representou perda significativa nos resultados obtidos nas 
simulações. 

O processo de criaçã desta malha é descrito a seguir. 

3.2.1 Multi-Res u lução 

O processo de criação da malha poligonal consiste basicamente na utilização de refinamen-
tos sucessivos a partir cl uma malha inicial pouco refinada. Subdivide-se cada polígono 
que compõem a malha riginal, tantas vezes quanto necessário, até se obter um grau de 
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• região 1: 3 divisõe 

• região 2: 4 divisõe 

• região 3: 9 divisõe 

Para se realizar o pr 
os polígonos da malha). 
necessário percorrer a li 

'As fronteiras foram posi 
'Valores escolhidos em 

refinamento satisfatório 
qual será a densidade d 

No caso da malha u 
A idéia do refinamento 

1. Divide-se cada ar 
vértices para a m 

2. Eliminam-se as ar 

3. Criam-se quatro 
com suas respecti 

No caso da retina, 
vos pontos gerados em 
superfície da esfera. A 
seguinte forma: 

1. Determinam-se d 
vértices de cada a 

2. Somam-se esses di 
da aresta; 

3. Multiplica-se o ve 

4. O resultado são 

Para se produzir a 
refinada) em diferentes 
regiões distintas1  (com 

O refinamento por r 

O número de vezes que a malha inicial sofre refinamentos diz 
s polígonos resultantes. 
ilizada na pesquisa, utilizou-se triângulos como o polígono base. 
e um triângulo é conceitualmente simples (Figura 3.5): 

a do triângulo inicial ao meio encontrando assim, três novos 
ha(V4,V57 V6); 

stas (E,, E2, E3) existentes para o triângulo atual; 

ovos triângulos (T1 , 2'2, T3, T4) a partir dos 6 vértices resultantes 
as novas arestas. 

malha resultante tem a forma esférica. Sendo assim, os 3 no-
ada triângulo serão deslocados a partir do centro em direção à 
ivisão das arestas e deslocamento dos novos vértices é feito da 

s vetores (1)j e 9) a partir do centro da esfera em direção aos 
esta; 

s vetores (1?j e 172). O vetor resultante A? passa pelo ponto médio 

or normalizado A?, pelo raio da esfera desejada; 

coordenadas do ponto na superfície da esfera. 

alha com multi-resolução deve-se dividir a malha inicial (não 
egiões. No caso da retina, optou-se por dividir a malha em três 
iferentes graus de refinamento) conforme a figura 3.6 ilustra. 
gião utilizado durante as simulações é o seguinte2: 

(fundo do olho). 

cesso começa-se pela região menos refinada (dividindo-se todos 
seguir, refina-se as regiões 2 e 3 (em sequência). Para tal, se faz 

ta de polígonos definindo a qual região cada polígono pertence. 

ionadas em -9.0, 10.0 e 11.75 mm no eixo Oz 
ção da memória disponível 
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Figura 3.6: Regiões da multi-resolução 

Um polígono será consi 
pertencerem à região 1. 

Um problema inere 
regiões. Entre dois nívs 
na figura 3.7(a). Tais p 
encontrada foi dividir 
a topologia da malha c  

• erado como pertencendo à região 2 se todos os seus vértices não 
O mesmo aplica-se aos polígonos da região 3. 
te a esse processo pode ser percebidos nas fronteiras entre as 

is de refinamento existem polígonos com mais de 3 vértices como 
lígonos dificultam a manutenção da estrutura de dados. A solução 
triângulo vizinho em dois (Figura 3.7 (b)) de maneira a manter 

insistente. 
1 

i 

Figura 3.7: Divisões de um polígono 

Para se determinar 
nhança (polígonos que 
vizinho pertencer a out 

A próxima seção dis  

's polígonos que necessitam ser adaptados basta verificar a vizi-
ompartilham uma aresta) de um polígono de fronteira. Se o seu 
a região, este deve ser dividido pela aresta compartilhada. 
ute a forma de modelagem do cristalino, a lente natural do olho. 
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3.3 O Cristal 

O cristalino é uma len 
curvatura para com isso 
retina. 

Em termos de model 
tação através da equaçã 
A figura 3.8 ilustra essa 

e natural do olho que tem a capacidade de mudar seu raio de 
mudar o seu poder de refração e garantir a focalização da luz na 

gem para a ferramenta de simulação, optou-se por uma represen-
implícita das superfícies do cristalino, como será visto a seguir. 
superfícies. 

no 

Face 
Posterior 

Face 
Anterior 

Figura 3.8: A superfície do cristalino 

Para representar o cr stalino como duas calotas esféricas de raios diferentes é necessário 
definir os parâmetros d tais superfícies de forma precisa. 

A equação implícita ia esfera é dada por : 

= (X — ex)2  (y — ey)2  (z  _ ez)2 _ r e2 
	

(3.1) 

onde (em, ey, ez) represe 
valores das coordenadas 
o qual é ilustrado na fig 

O modelo matemáti 
os parâmetros referente 
centro de cada uma, mii  
focalizado. 

Segundo o modelo p 
valores médios para sua 

a as coordenadas do centro da esfera e re  representa seu raio. Os 
utilizadas na simulação foram retirados do modelo de Helmholtz, 
ra 3.1. 
• do cristalino é adaptativo com a distância de focalização, isto é, 
ao raio de curvatura de cada superfície, bem como a posição do 
da em função da distância (em relação ao olho) do objeto sendo 

posto por Gullstrand [Gra80], o cristalino apresenta os seguintes 
acomodação: 
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Face Posterior 

0.3 	 6.0 Dist. (m) 

Ponto Remoto(> 6.0m) Ponto Próximo(< 0.3m) 
Indice de Refração 
Raio de Curvatura 
Sup. Anterior 
Sup. Posterior 

1.40 	 1.42 

10.0 	 5.33 
6.0 	 5.33 

Baseado nesses valor 
A figura 3.9 abaixo ilu 
cristalino separadament  

-es, criou-se um modelo automático de acomodação do cristalino. 
stra uma variação linear do raio de curvatura de cada face do 
e, em relação à variação da distância do objeto sendo focalizado. 

Face Anterior E 
E 

10.0 

5.33 

6.0 

5.33 

o 
	1 

6.0 Dist.(m) 

Figura 3.9: Acomodação das faces do cristalino 

Embora a acomodaç 
de indivíduo para mdiv 
optou-se pela conduta 1 
e pela falta de dados rei  

Para se determinar 
a função linear apresent  

ão não seja realmente linear, como na figura 3.9, ela varia muito 
:duo, dificultando a criação de um modelo preciso. Desta forma, 
near para a acomodação do cristalino por razões de simplicidade 
tis que guiassem nossa modelagem. 

valor do raio de curvatura de uma face do cristalino utilizou-se 
ada na equação 3.2. 

Y=m.(X—Xo)—Yo 	 (3.2) 

onde X representa a distância do olho ao objeto sendo focalizado, Y representa o raio de 
curvatura da superfície, (X0 , )") é o ponto inicial da reta (conforme a figura 3.9) e m é a 
inclinação da reta dada por: 

33 

:5 3.2 e 3.3 é possível determinar o valor do raio de curvatura 
ualquer. Criou-se um modelo para cada uma das superfícies do 
na equação 3.4: 

Através das equaçõ 
para uma distância 19 
cristalino, apresentadas 
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(D 	- in 
.U) - 
fl\ - 10.0-5.33  

6.0-0.3 	D - 11a 	U  

(R - 6.0) 6$ (D - 6.0) 

sendo Ra  o raio de curvtura da face anterior e R7, o raio de curvatura da face posterior. 
Resolvendo a equação 3 4 temos: 

(3.4) 

= 0.83 (D - 6.0) + 10.0 
14 = 0.12 - (D - 6.0) + 6.0 

equação 3.5 é possível se determinar o raio das faces do cristalino 
ocalização do objeto. 
geométrico ocorre aqui, se o centro de curvatura de cada face 

variação dos raios, as dimensões da superfície (largura 4.0 mm 
ai seriam alteradas. Sendo assim, se fez necessário também, a 
variação dos centros de curvatura em função da mesma distância 
r as proporções desejadas para a superfície resultante. 

(3.5) 

Portanto, a partir d. 
a qualquer distância de 

Porém, um problem 
permanecer fixo, com a 
e altura 9.0 mm) tamb 
criação de um modelo d 
D para, com isso, mant 

Figu . 3.10: Cálculo do centro da face do cristalino 

Conforme a figura 3. 
com  o raio da face. Pa 
calcular a distância ent 
resolve este problema é 

onde Rf  é o raio de eu 
superfície do cristalino 

De posse das equaçu 
acomodação do cristali 
passados para a equaç 

A figura 3.11 ilustra 

0, o centro de cada uma das faces do cristalino, varia linearmente 
a determinarmos a posição exata do centro de curvatura, basta 
e C (centro do cristalino) e 671  (centro da face). A equação que 
cada em 3.6. 

Cf = - JR - 452 	 (3.6) 

atura da face e a constante 4.5 representa a metade da altura da 
Figura 3.10). 
es 3.5 e 3.6 já é possível a construção do modelo automático de 
o em função da distância de focalização. Esses parâmetros são 
3.1, a partir da qual é realizada a simulação. 

a superfície do cristalino variando em função da distância. 
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Figura 3.11: Processo de acomodação do cristalino em relação à distância 

O próximo componente a ser estudado é a pupila, que é a abertura de entrada da luz 
no olho. 

3.4 A Pupila 

Por ser a porta de entn 
para a simulação. De 
raios de luz utilizados 

A pupila é represen 
lar)3. 

3A abertura pupilar pod 

ida da luz no olho, a pupila foi escolhida como ponto de partida 
.odelagem extremamente simples, a pupila é a origem de todos os 
a simulação (maiores detalhes no capítulo 4). 
ada no modelo como sendo um círculo de raio R (abertura pupi- 

variar entre 0.75 e 4.0 mm [GraSO] 
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Durante a simulaç 
ser "disparados" no am 
quais são fundamentai 
de anéis e resolução de 
concêntricos deverá se 
quantas divisões dever 

O cálculo da discre 
círculo: 

onde (C,C,C) são 
Assim, as coordena 

é necessário informar ao modelo, quantos raios de luz devem 
iente. Esse processo é definido através de dois parâmetros, os 
para a discretização dos pontos na superfície da pupila: número 
um anel. O primeiro parâmetro informa em quantos sub-círculos 
dividida a pupila, enquanto que, o segundo parâmetro informa 
ter cada sub-círculo. 
ização é feito ponto a ponto, a partir de coordenadas polares do 

X = C + Raio• cos 9 
Y = C + Raio sinO 
	

(3.7) 
z=cz  

coordenadas do centro do círculo e O varia entre [O, 27r]. 

as de um ponto na pupila são dadas pelas equações 3.8 e 3.9: 

onde Ra  representa o r 
tura pupilar; RingReso 
Processed representa a 
RingResolution). 

Uma vez definidas 
ao simulador que inici 
Esse processo se repet 
disparo de um raio (V) 

onde P são as coord 
direção do raio dispar 
pupila. 

A próxima seção d 

Px  = C, + Ra cosO 
PyCy+Ra .sinO 	 (3.8) 
Pz=cz 

Ra RP  = 	 RingsProcessed 	 (3.9) 
RingResolution 

io do anel (sub-círculo) sendo discretizado; 14 representa a aber-
ution é a quantidade de anéis utilizados na discretização e Ringa-
quantidade de anéis já discretizados no processo (varia entre O e 

coordenadas de um ponto na pupila, essa informação é passada 
o disparo de raios a partir daquele ponto em direção à córnea. 
até que todos os pontos da pupila tenham sido processados. O 
é determinado pela equação 3.10 abaixo: 

(3.10) 

nadas de um ponto discretizado na direção da córnea e indica a 
do e P, representa as coordenadas do ponto discretizado sobre a 

creverá a modelagem da córnea. 

3.5 A Córne 

Em termos óticos, a c 
por 75% de todo pode 
ocorrem aqui. 

rnea é a estrutura principal do olho humano. Ela é responsável 
de refração do olho e os principais problemas inerentes à visão 
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A modelagem dessa 
equação implícita da es 

Primeiramente, disc 
esfera. Analogamente 
do raio e do centro par. 
de apoio ([GraSO, Car9 
pesquisa. A partir de a 

O processo matem 
na seção 2.3.2, sendo 
implícita se torna uma  

strutura foi feita, para efeito de estudo, de duas formas distintas: 
era e malha poligonal da superfície de córneas de olhos reais. 
tiremos a modelagem da córnea através da equação implícita da 

0 cristalino, a córnea "implícita"necessita apenas dos parâmetros 
sua simulação. Esses dados foram obtidos a partir da bibliografia 

Ped87, San93]) e compostos para se criar o modelo utilizado na 
ora, o modelo aqui proposto será denominado olho teórico. 

tico de simulação da luz através de uma esfera já foi discutido 
.sim, compreender como essa técnica foi aplicada para a córnea 
arefa simples: 

• Para cada raio di •1' arado a partir da pupila, calculam-se as interseções com a esfera; 

dois pontos de interseção; 

de interseção que gerar um termo paramétrico positivo 4. 

alcula-se o vetor normal e o raio refratado pela superfície. 

• Serão encontrado 

• Escolhe-se o pont 

• Para esse ponto, 

Prossegue-se com a simulação (melhor descrita no capítulo 4). 

A córnea modelada 
resultados próximos ao 
tropias da visão). A se 
partir de dados forneci 
Física (IFSC) da USP 

Os dados fornecidos 
de córnea, o conjunto 
A medição da curvatu 
ou topógrafo de córne 
ilumina-se a superfície 
superfície da córnea e 
máquina fotográfica). 

Uma vez obtida a i 
de imagens [Gon93, Fil 
da córnea [Car96] (disc 

O resultado de uma 
em coordenadas cilíndr  

partir de uma esfera produz (conforme o capítulo 4 irá mostrar) 
que se espera para um olho emétrope (que não apresenta ame-

ir, trata-se a forma como foi modelada a córnea real, obtida a 
os por pesquisadores do grupo de ótica oftálmica do Instituto de 
e São Carlos. 
são chamados de topografia de córnea. Entende-se por topografia 
de diversas curvaturas nas diversas regiões da córnea humana. 
a das regiões da córnea é feita através de um videoceratógrafo 

Esse aparelho funciona da seguinte maneira: primeiramente, 
1 o olho com anéis concêntricos de luz. Esses anéis irão refletir na 
imagem resultante dessa reflexão é captada por uma câmera (ou 

agem dos anéis sobre o olho, através de técnicas de processamento 
91 obtêm-se o valor da curvatura em diversos pontos da superfície 
etização). 
topografia de córnea é usualmente apresentado como uma matriz 
cas(flgura 3.12) e cada ponto amostrado é do tipo (r, p, z) onde: 

r representa a distânci 

p significa o ângulo rac 

z indica a elevação da 

do ponto em relação ao centro dos anéis; 

ial sendo amostrado (00  até 3600) 

órnea no ponto. 

o 
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tEU,  

  

Figura 3.12: atriz de pontos gerada por uma topografia de córnea 

Outro conceito imp 
dioptria como sendo o p 
irá ser desviada em sua 

O cálculo da dioptri 

tante em topografia de córnea é o de dioptria. Pode-se entender 
der de refração de uma região da córnea, ou seja, o quanto a luz 

trajetória ao atravessar a córnea naquele ponto. 
é dado por: 

onde: 

D Dioptria (Poder de 

7c índice de refração da 

77ar índice de refração d 

r raio de curvatura da 

Vale salientar que es 
em uma série de simplifi 

Os dados da topogr 
x 17 anéis) sendo que a 
enquanto que na segun 
a cada ponto na outra 

4A interseção ocorreu à 
'Arquivos no formato AS 

D 
- ?lc - /ar 

r 

efração) 

córnea ( 1.37) 

ar ( 1.00) 

(3.11) 

nea 

relação entre o raio de curvatura e o poder de refração se baseia 
ações, e que portanto pode variar de um instrumento para outro. 
a de córnea são passados na forma de duas matrizes' (360 raios 
primeira contém os dados referentes ao raio e ao ângulo (r, p), 

matriz temos as informações referentes à elevação (z) relativa 
atriz. Muitas vezes, essas matrizes estão em pixels e não em 

Me do ponto de origem do raio de luz 
1] 
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milímetros (unidade utilizada para modelagem). Neste caso, uma conversão pixel/mm 
se faz necessária. Para isso, o fator de calibração do topógrafo' deve ser considerado no 
sistema antes da criaç o da malha. Unindo-se as informações de ambas as matrizes, é 
possível a criação de u a malha poligonal triangular que aproxima a superfície original 
da córnea examinada. 

A malha poligonal é armazenada em uma lista linear em uma ordem pré-determinada 
para, com isso, ser pos-ível otimizar as simulações realizadas (ver Capítulo 4). A ordem 
escolhida foi a radial, o seja, os polígonos são armazenadas ângulo por ângulo, anel por 
anel. A figura 3.13 ilus ira essa ordem de modelagem da córnea. 

Figura 3 13: Ordenação da malha poligonal para a córnea 

Após ter sido criada 
plano (Eq. 3.12) que p 
equação, utiliza-se a eq 

a malha poligonal, a próxima etapa é o cálculo da equação do 
sa pelos vértices de cada triângulo. Para se determinar essa 
ção 3.13 abaixo: 

Ax+By+Cz+D=O 
	

(3.12) 

PM + P2 . (3 - 
3=) + P2  (P%, - 

C=Pi.(P2,, P39 ) + P2 . (]J;  - 

D=—P1,,.(P2 .P3z—Psv.P2j—
Pa . (P' . P2 

') + P; - (Pia - 
P11 ) + P3z (rir - P21) 

(3.13) 

onde (P1 , P2, P3) são as c 
pode-se efetuar o cálculo 

Até o presente mome 
os componentes do olho 

ordenadas dos vértices do polígono. A partir dessas informações, 
das intersecções do raio de luz com cada triângulo. 
to, foram apresentadas as técnicas de modelagem utilizadas para 
o modelo matemático do sistema visual humano. A partir de 

'Relação pixel/rnm que é ornecida pelo grupo do IFSC. Usualmente 0.024 
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agora, trata-se da modelagem de outro componente que, apesar de não fazer parte do olho, 
foi utilizado como padr3o de testes nas simulações realizadas: os optótipos de Snellen. 

3.6 Optótip$ de Snellen 

Conforme já foi apreseni ado no capítulo 1, os optótipos de Snellen são símbolos dispostos 
em linhas, em uma tab ela, usados para se efetuar medições da acuidade visual de um 
olho de um indivíduo. Essas medições são feitas a partir de um teste que solicita que 
a pessoa teia (a uma di tância pré-determinada) algumas linhas dessa tabela, onde cada 
linha apresenta optótipc com tamanhos diferentes, representando assim, diferentes graus 
de dificuldade na leitur Dependendo de qual linha a pessoa consegue ler, o médico é 
capaz de medir sua cap cidade visual'. 

Um optótipo é repres antado como uma matriz 5x5 (ver Figura 3.14) onde seu tamanho 
representa um ângulo visual de 5' de grau e cada k representa 1' de grau (valor aceito 
para uma visão emétrope). Para se determinar o tamanho de um optótipo da tabela de 
Snellen, usa-se a fórmul. 3.14, já descrita na seção 1.3.1. Foi baseado nesta equação que 
criou-se o modelo geom rico dos optótipos. 

Figur. 3.14: Elemento da Tabela de Snellen[A1v94] 

H= 14,6• 

A criação de um optó ipo segue os seguinte passos: 

(3.14) 

 

1. Calcula-se o taman o do optótipo a ser modelado (em função da distância ao ob-
servador); 

2. Gera-se a matriz bi ária 5x5 que contém o elemento da tabela (0=preto e 1=branco); 

'Cada linha da tabela de . nelien apresenta uma marcação que representa a distância máxima que a 
pessoa deve estar e ainda con eguir lê-la. 
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3. Cria-se um conju to de 5x5 polígonos quadrados para representar o optótipo (a cor 
de cada polígono depende do valor armazenado na matriz binária anteriormente 
gerada); 

4. Um polígono ext:rno (que englobe todos os demais) é criado para otimização da 
simulação (Boun.ng Box[Fo190, Hea97]). 

Esse processo é ilust ado na figura 3.15 abaixo: 

 

00000 
01111 
00011 
01111 
00000 

(2) 

 

I-I=14.6xD 
V 

.... 
em 

geme 

  

(1) (3) (4) 

    

Fig ra 3.15: Processo de criação de um optótipo 

Neste capítulo fora apresentadas as diferentes formas de modelagem para cada um 
dos componentes utiliza!m os durante a simulação do sistema visual humano. No próximo 
capítulo, será discutido simulação ray-traeing propriamente dita, bem como os resulta-
dos obtidos. 
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Capítulo 

Simulado 
Humano 

do Sistema Visual 

Este capítulo descreve 
humano. Essa simulaç 
seções discutem as dife 
etc.) experimentadas. 
simulações realizadas ut 
A seguir descreve-se, se 

a ferramenta desenvolvida para a simulação do sistema visual 
utiliza os componentes já descritos no capítulo 3. As primeiras 
entes alternativas de simulação (traçado de raios, modelagem, 
s seções seguintes irão mostrar os resultados obtidos nas várias 
lizando-se a ferramenta, bem como, uma análise desses resultados. 
aradamente, cada um dos módulos que compõem a ferramenta. 

4.1 A Simula ao 

Conforme já foi adianta 
em ambientes tridimens 
onde se simula o camin 
luz têm origem nas fon 
ambiente. Essa alterna 
maioria dos casos, gerar 
luz disparados no ambi 
da imagem final (mais 
traçado de raios na ord 
caminho inverso percor 
alternativa minimiza os 
o custo computacional d 

Ambas as formas for 
próximas seções irão tra 

O processo de simu 
humano proposto nesta  

o nos capítulos anteriores, quando se trata de simulações da luz 
onais, existem duas alternativas principais: forward ray-tracing, 
o da luz conforme as leis físicas da natureza, isto é, os raios de 
es de luz e são disparados em direção aos objetos presentes no 
'va, apesar de realista fisicamente, apresenta o problema de, na 
"desperdicio"de raios, ou seja, uma grande parcela dos raios de 
nte serão desconsiderados por não contribuírem para a geração 
etalhes na seção 2.3.2). A outra alternativa é a execução do 
inversa, o chamado backward ray-tracing, onde se considera o 

do pelos raios desde o destino até seu ponto de partida. Essa 
roblemas inerentes ao desperdício de raios e, com isso, diminui 
simulação. 
m implementadas para efeito de comparação de resultados. As 
ar com maiores detalhes cada alternativa implementada. 
ação dos raios de luz através do modelo matemático do olho 
esquisa se baseia no seguinte conjunto de passos: 

1. Pré-processamento das informações de entrada, tais como: criação da malha poli- 
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gonal a partir da topografia da córnea, criação da malha poligonal multi-resolução 
da retina, etc. 

2. Inicialização (pel 

3: Traçado de raios 
nentes descritos 

4. Criação dos arqu 
resultados obtido 

5. Geração das ima 

No caso da malha d 
resultado desse process 
o procedimento adotad 
(distâncias radiais e de 
necessários são: 

usuário) dos parâmetros necessários à simulação; 

o ambiente 31), onde estão presentes as modelagens dos compo-
capítulo anterior; 

vos (formato VTK - Visualization Toolkit[Sch98]) contendo os 
na simulação; 

ris resultante nesse processo. 

retina, o pré-processamento já foi descrito na seção 3.2. Como 
é produzido um arquivo no formato VTK; já para a córnea, 

para a criação da malha resultante se baseia nas duas matrizes 
levação) fornecidas pela topografia da córnea, sendo que os passos 

• Ler os valores das 

• Gerar uma malha 

• Determinaras equ 
normal a esse p1 

• Calcular os vetore 
todos os polígono 

duas matrizes iniciais; 

inicial baseada simplesmente na ligação dos pontos fornecidos; 

ções dos planos que passam por cada polígono, bem como o vetor 
o; 

normais em cada vértice da malha (composição das normais de 
vizinhos); 

O cálculo das norm 
cretização da malha, p 
qualquer ponto da malh 
(ver apêndice). 

O próximo passo é d 
parâmetros são nove, se 
Os parâmetros de entra  

s nos vértices da malha têm a finalidade de melhorar a dis-
is através desses valores serão interpolados vetores normais em 

original, sem a necessidade de uma discretização mais refinada 

finir os parâmetros necessários para o início da simulação. Esses 
o que cinco são parâmetros de entrada e quatro de inicialização'. 

a2  são: 

Optótipos Conjunto c 

NumberüfRings Nu 

R.aysPerRing Número 

'Entende-se por parâmet 
inicialiação aqueles que são i 

2A aplicação de cada par 

m 5 optótipos (representando uma linha da tabela de Snellen); 

ero de anéis utilizados no traçado de raios; 

de raios disparados para cada anel processado; 

o de entrada aqueles que são fornecidos pelo usuário e por parâmetro de 
icializados antes da compilação do programa. 

etro é apresentada nas seções seguintes. 
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Distance Distância d0 optótipos em relação ao olho (distância do exame), em milímetros 
(mm); 

Pupil Radius Raio dabertura pupilar (em mm). 

e os parâmetros de inicI

a 

lização são: 

Tipo Córnea Indica a simulação usará o olho teórico ou o olho real'; 

Marcação Marcação 	tabela de Snellen (20/20, 20/30, etc.) para os optótipos já 
definidos; 

Matriz Distância M)triz que contém as distâncias radias da topografia de córnea; 

Matriz Elevação Ma iz que contém as elevações (alturas) correspondente a cada ponto 
da matriz distânca. 

Com relação à aber ura da pupila, um problema matemático ocorre, pois quando o 
olho abre a pupila signi ca que o ambiente está menos iluminado (por isso precisa entrar 
mais luz no olho); poré , o modelo criado não considera esse efeito e assim, mesmo com 
a pupila aberta, é dispa ada a mesma quantidade de luz gerando assim uma imagem am-
pliada (maiores detalhe nas próximas seções). Por esse motivo, a maioria das simulações 
realizadas se basearam . m uma pupila pontual (abertura igual a 0). 

Uma vez definidos t dos os parâmetros necessários ao início da simulação, a próxima 
etapa é o traçado de ra is. Esse processo é realizado a partir da discretização de pontos 
sob a superfície da córn a indicando, assim, a direção dos raios sendo simulados. 

Em termos matemá icos, disparar um raio de luz significa definir dois parâmetros: 
ponto de origem e vetor direção do raio (equação paramétrica da reta). O cálculo desses 
parâmetros depende da alternativa ray-tracing que se esteja implementando: na técnica 
forward ray-tracing, os r os são disparado partindo dos optótipos em direção à córnea, já 
na backward ray-tracing o ponto de origem está posicionado sobre a pupila e também é 
disparado em direção à 'órnea. A figura 4.1 ilustra essas alternativas de traçado de raios. 

A característica com m às duas alternativas é o ponto de destino do vetor direcional 
do raio disparado: a suo erfície da córnea. Sendo assim, o processo de disparo dos raios 
começa com a discretiza ão de pontos nessa estrutura. Isso é feito através da criação de 
"anéis virtuais"sobre a s perfície, de modo a determinar o ponto de destino. 

A quantidade de ané s discretizados, bem como, a quantidade de pontos discretizados 
em cada anel é determin da pelos parâmetros de entrada NurnberOfRings e RaysPerfting. 
Através da equação 4.1 talculam-se as coordenadas (P, P,, P) de um ponto em um dado 
anel virtual. 

P2  = C + Radius . cosa cos a 
= C + Radius sin e . cos a 

	
(4.1) 

= C + sin a 
São representados pelas 'onstantes K_Cornea e K_CorneaReal respectivamente 
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(6) 

Figura 4.1: 'flaçado 

onde Radius é o raio d 
tado segundo a razão: 

Já o ângulo a varia e 
onde 95% dos raios são 
5% dos raios são dispar  

e Raios - (a) Forward Ray-'hacing (b) Backward Ray-Tracing 

superfície da córnea. O ângulo 8 varia entre [0, 21r] e é incremen- 

Ratiog = RaysPcrRing 	 (4.2) 

tre [0, fl e a sua razão de incremento segue um critério adaptativo 
disparados na região central da córnea (30% dos anéis) e apenas 
dos nos 70% restantes, conforme a equação 4.3. 

Ratio1 
= 	

2 
 O.95.NumberOfftinga 

2  Ratio02 = 0.05NumõerOfRings 

(4.3) 

Esse processo adapt 
mulações sem a necessi 
incidem sobre a região 
da imagem da visão, o 
disso, alguns testes utili 
implementada e os resu 

Uma vez discretizad 
metros de um raio a ser  

tivo foi realizado como forma de melhorar os resultados das si-
ade de aumentar a quantidade de raios disparados. Os raios que 
central da córnea são os responsáveis principais pela formação 
demais são responsáveis pela chamada visão periférica. Apesar 
ando uma razão de incremento constante entre todos os anéis foi 
tados também serão apresentados. 
s os pontos na superfície da córnea, pode-se determinar os parâ-
disparado: 

t7 =PD -PO 	 (4.4) 

onde: .PD são as coordenadas de um ponto discretizado em um dos anéis (Ponto Destino) 
e PO  um ponto discreti ado na origem dos raios (depende da alternativa utilizada). 

Um procedimento de otimização no traçado de raios foi desenvolvido para se eliminar 
processamento desnecessário: caso, em um determinado anel processado, não ocorrer 
nenhuma intersecção co os optótipos o programa considera que todos os pontos visíveis 
já tenham sido processados e a simulação é encerrada, exibindo-se os resultados obtidos 
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até aquele momento. Graças a essa otimização, não obrigatoriamente todos os raios 
solicitados pelos parâmetros de entrada sejam efetivamente processados pelo programa. 

As próximas seções apresentam as formas de simulação utilizadas pela ferramenta. 
Inicialmente discutem-se as simulações que se basearam na técnica backward ray-tracing e, 
a seguir, na técnica fornard ray-tracing. 

4.1.1 Backward Ray-Tracing 

O processo de simulação através da técnica backward ray-tracing se baseia nos seguintes 
passos: 

1. Determina-se um ponto na pupila (origem dos raios disparados),- 

2. 

isparados);

2. Determina-se (conforme descrito anteriormente), um ponto destino na direção da 
córnea; 

3. Dispara-se um railo  de luz; 

4. Determina-se o pànto de intersecção do raio com a superfície da córnea; 

5. Calcula-se a refração da luz nesse ponto (em relação ao vetor normal no ponto); 

6. Determinam-se pssíveis intersecções do raio refratado com os optótipos: 

7. Caso ocorram intersecções, redispara-se (a partir da pupila) o raio inicial com sentido 
invertido (V = —V),  em direção ao cristalino; caso contrário, descarta-se o raio e 
reinicia-se o processo com novo raio na pupila; 

8. Calcula-se o pont de intersecção com a face anterior do cristalino; 

  

9. Calcula-se a refraão da luz nesse ponto; 

10. Calcula-se, usando o novo raio refratado, a intersecção e a refração da luz ria segunda 
face do cristalino; 

11. Determina-se a intersecção do raio com a retina; 

12. Encontra-se o vértice (na malha poligonal da retina) mais próximo ao ponto de 
intersecção; 

13. Atribui ao ponto na malha o valor 1 (cor branca) indicando que este foi iluminado; 

14. Repete-se o processo até todos os anéis (na córnea) terem sido processados. 
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A grande vantage dessa alternativa é a garantia automática de que todos os raios 
processados necessari.. ente passem pela pupila (condição básica para a simulação da 
visão). Essa caracterí .tica não é garantida na técnica forward ray-tracing. Uma des-
vantagem percebida é sue, uma vez que os raios atravessam a superfície da córnea, não 
há garantia que estes caminhem na direção dos optótipos (a direção do raio refratado 
depende uma série de atores como o vetor normal na superfície da córnea e o índice de 
refração da córnea). S-  rido assim, vários dos raios disparados na pupila serão descartados 
e não contribuirão par a formação da imagem na retina. No decorrer desta seção, serão 
apresentados dados est tísticos sobre o desempenho deste método quanto a utilização dos 
raios disparados. 

Algumas particula idades na determinação de intersecções do raio de luz disparado 
com cada componente do olho, são apresentadas no apêndice ao final desta monografia. 

O processo de cria ão do modelo matemático do olho ocorreu de forma gradativa, 
ou seja, os component •s modelados foram sendo incorporados ao modelo um a um, de 
maneira que fosse pos ível a análise quanto a sua função no sistema visual humano. A 
partir de agora, serão a 'resentados os resultados obtidos em cada etapa de implementação, 
ilustrando assim os di ersos modelos criados durante a pesquisa, para deste modo, ser 
possível uma avaliação de qual modelo seria mais adequado para a solução do problema. 

Inicialmente será IIresentado um modelo onde os dados de todos os componentes 
foram obtidos a partir da bibliografia de apoio (olho teórico) 

Modelo do Olho Te rico 

O modelo do olho teór co é composto basicamente pelos seguintes componentes: a malha 
poligonal multi-resolu 
cristalino, a pupila e a 

A intenção ao se cr 
trução de um modelo 
da luz em seus comp 
o uso deste modelo er 
problema. Vale lembr 
comportar como um ol 
simulações são de gran 
sistema visual humano 

Esse modelo foi o ú 
tona forward ray-traci 
apresentados no decor 

Para efeito de sim 
em todas as simulaçõ 
(E,T,I,C,A); desta for 

Apesar disso, a ferram 

ão da retina, o modelo automático de acomodação das faces do 
córnea modelada por equação implícita da esfera. 
ar este modelo era, primeiramente, avaliar a viabilidade da cons-
atemático do olho humano e testar a possibilidade de simulação 

nentes. De posse dessa confirmação, a próxima motivação para 
avaliar se os tipos de modelagem escolhidos eram adequados ao 

r que o modelo do olho baseado em uma córnea esférica deve se 
o emétrope, ou seja, sem problemas de visão. Sendo assim, essas 
e importância no processo de entendimento do funcionamento do 

ico que foi testado tanto na alternativa backward ray-tracing quan-
g. Os resultados obtidos pela alternativa forward ray-tracing serão 
r do capítulo na seção 4.1.2. 
lificação na análise dos resultados obtidos, optou-se por utilizar 
s, nos diferentes modelos implementados, os mesmos optótipos 
a, simplifica-se a tarefa de avaliar e interpretar os resultados 4. 

nta suporta a modelagem de quaisquer sequência de optótipos 
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Conforme já foi apn 
lização dos parâmetros 
os optótipos de Snelle 
anéis x resolução de u 
(mm), a presença (ou 
durante a simulação (p 
observador). 

Em função dos par 
possível se determinar 
Esse valor é dado pela  

entado nas seções anteriores, uma simulação começa com a inicia-
esejados. Os parâmetros considerados para as simulações foram: 
a quantidade de raios a ser disparada no modelo (número de 
anel), a distância do exame (em mm), a abertura da pupila 

ão) do cristalino e o tamanho dos optótipos a serem utilizados 
dem ser fixos' ou variáveis conforme a distância dos optótipos ao 

metros de entrada número de anéis e resolução de um anel, é 
quantidade de raios de luz que se espera disparar no sistema. 

quação 4.5 : 

II 

Raios..Esprados = (Numero..Arieis - 1) . Resolucao..Anel + 1 	(4.5) 

ia da otimização realizada (de testar a ocorrência de interseções 
pos) o número de raios efetivamente disparados pode ser menor 
*os obtidos a seguir). Em decorrência do fato de que nem todos 
girem os optótipos, varios deles serão descartados pelo modelo e 

que atingirá a retina formando a imagem pode ser ainda menor. 
dos nas simulações com o olho teórico são apresentados na tabela 

Porém, em decorrên 
dos raios com os optót 
(ver a tabela de result 
os raios disparados ati 
assim, o número de raie 

Os parâmetros utili 1 

abaixo. 

Optótipos Raios Distância Pupila Cristalino Tamanho Opt. 
01 E,T,I,C,A 850x500 6000.0 0.0 Não Fixo 
02 E,T,I,C,A 850x500 1500.0 0.0 Não Fixo 
03 E,T,I,C,A 850x500 6000.0 0.0 Sim Fixo 
04 E,T,I,C,A 850x500 1500.0 0.0 Sim Fixo 
05 E,T,I,C,A 850x500 6000.0 0.0 Sim Variável 
06 E,T,I,C,A 8E0x500 1500.0 0.0 Sim Variável 
07 E,T,I,C,A 8E0x500 6000.0 1.5 Sim Variável 

Os resultados obtid s em cada simulação foram7: 

  

Raios Esperados Raios Disparados Raios na Retina 
01 424.501 41.501 (9.77%) 7.650 (18.43%) 
02 424.501 407.001 (95.87%) 90.635 (22.26%) 
03 424.501 41.501 (9.77%) 7.650 (18.43%) 
04 424.501 407.001 (95.87%) 90.635 (22.26%) 
05 421.501 36.501 (8.59%) 6.648 (18.21%) 
06 424.501 37.501 (8.59%) 6.832 (18.19%) 
07 424.501 409.501 (96.46%) 86.474 (21.11%) 
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b) 
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Figura 4.2: (a) Resultado da 1' simulação (h) Resultado da r simulação 

b) 

Visualization Toolkit - Win32...  ECIP2  

Figura 4.3: (a) 

 

esultado da r simulação (b) Resultado da Lla simulação • 

 

Percebe-se clarame 
da visão é apenas uma 
resultante apresenta u 
a imagem na retina (co 

Na segunda simulaç 
simulação mostrou, co 
aparecerá maior na reti 
de perceber corretamen 
(a qualidade das image  

e que a quantidade de raios que efetivamente formam a imagem 
Is equena parcela dos raios disparados e, assim mesmo, a imagem 
a qualidade satisfatória mantendo as propriedades esperadas para 
o, por exemplo, o fato da imagem aparecer invertida). 
o, testou-se o efeito da variação da distância do optótipo. Esta 
correção (Figura 4.2(b)), que aproximando o objeto do olho, este 
a. As duas primeiras simulações mostram que o sistema é capaz 
e as relações de perspectiva e proporção nas imagens resultantes 
s resultantes é altamente dependente do refinamento da malha 

6Adotou-se o valor 100.1 mm para os optótipos de tamanho fixo 
60 primeiro anel disparado é representado por um único ponto disparado sobre o ápice da córnea 
7  0 percentual apresentado na coluna raios disparados é relativo ao total de raios esperados, enquanto 

que, o percentual de raios na retina é relativo aos raios disparados 
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Figura 4.4: (a) Ii  

Ei Visualization Tonikit - Win32... [à [E í EU Visualization Toolkit - Win32... [ÍJ [ 

u Á 	
tbMC3t 

b) 

esultado da 5' simulação (b) Resultado da 6" simulação 

Ir 
(t 

tWwU 1,21 	11,11 

5 Visualization Tooflçit - Win32... 

Figura 4.5: Resultado da 7" simulação 

da retina. Um refinam-nto melhor produziria melhores resultados). 
As simulações 3 e 4 estam o modelo automático de acomodação do cristalino. Através 

das imagens resultante. dessas simulações, percebe-se que o cristalino produz um leve 
aumento nas imagens (em relação às mesmas imagens sem o cristalino nas figuras 4.2(a) e 
(b)) melhorando a qual dade da imagem da visão. A seguir, as próximas duas simulações 

e 6") se basearam na utilização do modelo de ajuste automático do tamanho dos 
optótipos, ou seja, o tamanho dos optótipos varia em função da distância destes com o 
olho. O capítulo 1 apr sentou como é feito o cálculo para se determinar o tamanho de 
um optótipo em função da distância. Essas simulações têm a finalidade de representar os 
optótipos na tabela de nellen (a variação do tamanho representa a mudança de linha na 
tabela). 

Como os optótiposariando com a distância têm a finalidade de representar um mes-
mo ângulo visual, esp rava-se que as imagens resultantes fossem projetadas na retina 
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com o mesmo tamanh 
variação significativa c 
se comparado com os r 
(ver simulações 3 e 4). 

9 próximo compo 
simulação (Figura 4.5) 
(raio 1.5 mm). Vale le 
da quantidade de luz n 
entra no olho (número 
gera problemas nas im 

Como a quantidad 
ocorre o problema da a 
essa variação. Os raios 
com a pupila aberta e 

(ou muito próximo). Apesar dos resultados apresentarem uma 
m relação ao tamanho (ver Figuras 4.4(a) e (b)), ela é pequena 
sultados obtidos nas simulações com o optótipo de tamanho fixo 

Sendo assim, considerou-se os resultados aceitáveis. 
ente a ser considerado nos testes realizados foi a pupila. A ya  

ostra os resultados obtidos onde a pupila foi parcialmente aberta 
brar que, em um olho real, a abertura da pupila varia em função 
ambiente. Porém, nos testes realizados, a quantidade de luz que 
de raios disparados no ambiente) permaneceu constante, o que 
gens resultantes. 
de luz não foi considerada proporcional à abertura da pupila, 
pliação da imagem resultante. A figura 4.6 ilustra o motivo para 

de luz que entram no olho representam diferentes ângulos visuais 
e ch ad a. 

Fechada 
Aberta 

Figura 4.6: Ampliaçã indesejável da imagem resultante em simulações com a pupila 
aberta 

Os exemplos acima 
liação do modelo. Perc 
decorrência da resoluçã 
essa resolução, aument 
método inviável. 

A próxima seção tr 
córnea real para um o 
grupo de ótica oftálmi  

itados são alguns dos testes realizados com a ferramenta para ava-
be-se que o modelo reflete a realidade sendo, porém impreciso em 
utilizada (principalmente na malha da retina). Aumentar porém 
ria proporcionalmente o custo computacional podendo tornar o 

ta das simulações realizadas utilizando-se de uma topografia de 
ho emétrope, obtida através da parceria com pesquisadores do 

da USP/São Carlos. 

Modelo com dados 

Para as simulações com 
implícita pela malha p 

O processo de siniu 
conforme a seção irá 
fatórios pois as mesm 

eais de um olho emétrope 

o chamado olho real, substituiu-se a córnea modelada por equação 
ligonal triangular conforme já descrito nas seções anteriores. 
ação sofreu uma sensível redução no desempenho das simulações 
ostrar, mas, mesmo assim, os resultados são considerados satis-
propriedades dos testes com o olho teórico foram preservadas. 
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Para as simulações com o olho com córnea real, utilizou-se os mesmos parâmetros dos 
testes realizados com o olho teórico. Porém, conforme é ilustrado na figura 4.10(a), os 
resultados obtidos inici lmente foram muito abaixo do esperado. 

) 

Figura 4.7: (a) esultado da i'simulação (b) Resultado da 2  simulação 

Sendo assim, optou 
raios (região central d 
vetores normais em poli 
As simulações realizad  

se por utilizar o avanço adaptativo do passo para o traçado de 
córnea recebe mais luz que a periferia) e ainda o cálculo dos 
ono foi realizado através de interpolação trilinear (ver apêndice). 
com o olho emétrope real: 

Optótipos Raios Distância Pupila - Cristalino Tamanho Opt. 
01 E,T,I,C,A 850x500 6000.0 0.0 Não Fixo 
02 E,T,I,C,A 850x500 6000.0 0.0 Não Fixo 
03 E,T,I,C,A 850x500 1500.0 0.0 Não Fixo 
04 E,T,I,C,A 8E0x500 6000.0 0.0 Sim Fixo 
05 E,T,I,C,A 850x500 1500.0 0.0 Sim Fixo 
06 E,T,I,C,A 850x500 6000.0 0.0 Sim Variável 
07 E,T,I,C,A 850x500 1500.0 0.0 Sim Variável 
08 E,T,I,C,A 850x500 6000.0 1.5 Sim Variável 

A seguir são apresertados os resultados das simulações. 
Raios Esperados Raios Disparados Raios na Retina 

01 424.501 22.001 (5.18%) 4.575 (20.79%) 
02 424.501 12.501 (2.94%) 2.074 (16.59%) 
03 424.501 116.001 (27.32%) 25.463 (21.95%) 
04 424.501 12.501 (2.94%) 2.074 (16.59%) 
05 424.501 116.001 (27.32%) 25.463 (21.95%) 
06 424.501 34.001 (8.01%) 6.269 (18.43%) 
07 424.501 34.001 (8.01%) 6.310 (18.55%) 
08 424.501 37.001 (8.71%) 6.115 (16.52%) 
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vzcja 

Baseado nos resulta 
semelhantes aos obtidos 
garantir que o olho visu 
auxílio da focalização pr 
a permanecer com tama 

Além das simulações 
foram realizados para ol 
apresenta as simulações  

os obtidos pelas simulações 6 e 7 é passível inferir que estes são 
com o olho teórico. Como o tamanho dos optótipos varia para 
lize um objeto que represente 5' de grau, percebe-se que, com o 
porcionada pelo cristalino, a imagem resultante na retina tende 
ho constante mesmo quando o objeto se afasta do observador. 
tilizando-se dados de olhos reais emétropes, alguns teste também 
os que apresentavam algum tipo de ametropia. A próxima seção 

realizadas com essas córneas. 

b) 

fi Visualization TooIkit - Win32.. 

Figura 4.8: (a) esultado da 31  simulação (b) Resultado da 41  simulação 

  

b) 

Figura 4.9: (a) Resultado da 5" simulação (b) Resultado da 6" simulação 
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b) 

Figura 4.10: (a) esultado da 7' simulação (b) Resultado da 8" simulação 

Modelo com dados rais de um olho amétrope 

Esta seção apresenta os resultados obtidos a partir de topografias de córneas que resul-
taram em ametropias d visão. Serão apresentadas duas simulações: uma córnea com 
astigmatismo e outra com ceratocone (região com alta curvatura sobre a córnea seme-
lhante a uma elevação ou "calo" na superfície, conforme a figura 4.11). 

Fig4ra 4.11: Exemplo de córnea com ceratocone 

Os parâmetros utilizdos em ambas as simulações foram: 

Optótipos Raips Distância Pupila Cristalino Tamanho Opt. 
E,T,I,C,A 850x00 6000.0 0.0 Sim Variável 

A tabela abaixo ilus ra os resultados obtidos. 
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b) 

Figura 4.12: • esultados obtidos - a) Astigmatismo b) Ceratocone 

VinjriI.iiion Taolkil Wii320ncnGL ... 

alter 

Rios Esperados Raios Disparados Raios na Retina 
Astigmatismo 424.501 38.501 (9.07%) 4.608 (11.96%) 
Ceratocone 424.501 35.501 (8.36%) 5.385 (15.16%) 

Estas simulações denonstram que a ferramenta é capaz de tratar vários tipos de 
córneas sejam elas eméropes ou não. As simulações 4.12(a) e (b) demonstram que a 
ferramenta é capaz de imular arnetropias, sendo os resultados dependentes de fatores 
como a discretização d9 córnea e o refinamento da malha da retina. Esses resultados 
podem servir como auxíio a profissionais no estudo de problemas inerentes à visão, sejam 
eles médicos ou estudan$es de oftalmologia. 

A próxima seção irá mostrar outra alternativa de simulação: forward ray-tracing que 
trata os raios partindo dos optótipos em direção ao olho. 

4.1.2 Forward Rfay-Tracing 

A técnica forward ray-trjtcirig apesar de ser uma representação realista do traçado de raios 
apresentou resultados diferentes do esperado para o problema estudado nesta pesquisa. 
Ela foi implementada n tentativa de melhorar o desempenho do traçado da ferramenta, 
haja visto o baixo perce4tual de raios significativos à simulação obtidos através do método 
descrito anteriormente. 

A idéia dessa alterntiva é tratar como sendo a origem dos raios de luz disparados 
no ambiente, a superfície dos optótipos de Snellen. Para tal, determinou-se um círculo 
imaginário (Figura 4.13)J que engloba a bounding boz pertencente ao conjunto de optótipos, 
conforme já foi descrito kna seção 3.6 do capítulo anterior. A função do círculo é delimitar 
uma região com maior probabilidade de ocorrerem raios significativos para a visão. 

O processo para se determinar o círculo externo aos optótipos é: 

• Determinar as co4rdenadas do centro da Bounding Boz que engloba aos optótipos 
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Círculo externo 

Figura 4.13: Círcu lo imaginário para traçado de raios a partir dos optótipos 

  

   

(C0 ). Essas coorIenadas coincidem com as coordenadas do centro do círculo ex-
terno; 

• Calcular a distân4a entre o centro obtido e qualquer um dos quatro vértices que 
compõem o polígoio. Esse valor representará o raio do círculo. 

Um vez obtidas os parâmetros do círculo basta discretizá-lo de forma análoga ao 
processo já descrito pai 'a a discretização da pupila (ver seção 3.4). Essa discretização 
representa os pontos dE origem dos raios sendo disparados no modelo. Os pontos de 
destino serão os mesmo discretizados pela alternativa backward ray-tracing. 

Os resultados obtido por esta técnica realmente melhoraram o aspecto do aproveita-
mento de raios disparad os (ao contrário do suposto inicialmente, o desperdício de raios 
disparados diminuiu sigi iificativamente). O problema que se percebeu com as simulações 
que utilizam essa alterm itiva, é o fato de que somente em simulações com a pupila aberta 
se pode obter resultados satisfatórios, conforme é ilustrado na figura 4.14. 

A simulação apresen ;a utilizou os seguintes parâmetros: 

Optótipos Raios Distância Pupila Cristalino Tamanho Opt. 
E,T,I,C,A 850x00 6000.0 4.0 Sim Variável 

sendo os resultados .presentados na tabela abaixo: 

Raios Esperados Raios Disparados Raios na Retina 
424.501 80.647 (18.99%) 80.641 (99.99%) 

A próxima seção dis 
que a compõem.  

ute a implementação da ferramenta e apresenta quais os módulos 
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Figura 4.14: Res 

4.2 Os Módu 

itado obtido por simulação usando Forward Ray-'Ifracing 

os 

Este trabalho foi imple rneutado utilizando a linguagem C++ (Microsoft Visual Studio 
C++) em conjunto com a biblioteca gráfica de visualização científica VTI< - Visualization 
Toolkit[Sch98}. Esta bit lioteca é de dominio público e implementa as principais técnicas 
de visualização científic . e computação gráfica. Seu código é aberto, isto significa que é 
possível se ter acesso a sua implementação e, assim, promover alterações e inclusões no 
mesmo, se necessário. 

A ferramenta desenv lvida durante esta pesquisa é composta por 9 diferentes módulos: 
mainfile.cpp, EyeModel. Epp, Eye.cpp, CCrystalline.cpp, CCornea.cpp, Optotype.cpp, CMa-
trix.cpp, CLists.cpp e E efs. cpp. 

O módulo mainfile .cpp, como o próprio nome sugere, é o módulo principal do pro-
grama. E nele que está' D definidas todas as inicializações e solicitação de parâmetros de 
entrada ao usuário (ver seção 4.1). 

O módulo que impli ementa a simulação propriamente dita é o EyeModel. cpp. O 
código-fonte da definiÇ o da classe CEyeModel é descrito na figura 4.15. 

O método CEyeMo el::Simulate() é responsável pela realização da simulação descrita 
nas seções anteriores. J o método CEyeModel:: VisualizeO utiliza a biblioteca VTK para 
exibir os resultados da àimulação. Os demais métodos são responsáveis pela inicialização 
da classe. 
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class CEyeModel 
{ 
private: 

vtkUnstructuredGrid grRetlnn; 
vtkUnstructuredGricMfler * ugwRetina; 
vtkunstructuredoridRoader • ugrRetina; 
cEye eye 
Coptotype cptotypeF5; 
CVector ShotRay(CPoIntCPolnt); 

pubt 
CEyeModelfl 
- CEyeModeIQ; 

1 te int OetwumberOfRingso( return eye.GetwumberølRbngso; ) 
inline irá OetRingResolutiono( rettxn eye.GetRingResolutlono; 
i,Iine void LoadDistances(char * Fn)( eye.LoadDistances(Fn); } 
inline void Loactleigrts(char tFn)( eye.LoedHeights(Fn); 
inline void SetDistance(float Dlst)( eye.oLens.SetDistance(Dist) 
inline void SetNumberOfRingsQnt Nr)( eye.SetNumberøfRings(Nr); 
hline void SetRingResolution(i,t Rr)( eye.SetRlngResclutlon(Rr ) 
inline void SetPupilRadius(float Pr){ eye.SetPupilRaciius(Pr 
void Setoptotype(fioet,floatohar ); 
void MekeRetina(X 
void Simulate(Int) 
void Visualize(int); 

Figura 4.15: Definição da classe CEyeModel 

O módulo Eye.cpp implementa as rotinas referentes aos componentes do olho, cálculos 
de interseções de raios de luz com diferentes superfícies, de vetores normais às superfícies, 
entre outros. E neste módulo que são tratados a pupila e a córnea teórica (simulação 
feitas a partir da semi-esfera). 

Como o cristalino é uma estrutura ocular que requeriu uma modelagem específica, 
foi criado o módulo CCrystalline.cpp. Este módulo trata das interações dos raios 
de luz com cada uma das superfícies do cristalino. E através do método CCrystalli-
ne::SetDi.stanceo que a classe é capaz de adaptar automaticamente os valores dos raios 
e centros de curvatura de cada face do cristalino em função da distância, conforme já foi 
descrito na seção 3.3. 

Outro módulo que i' i criado para tratar um componente do olho em particular, foi o 
CCornea. cpp. Quando o simulador utiliza dados de topografias de córneas para, com 
isso, simular córneas reais no sistema, a classe CConiea é ativada. Os métodos prin-
cipais dessa classe são: CCornea::QetPoiritso cuja função é (a partir dos valores lidos 
pela classe CMatriz) gerar a malha poligonal que aproxima a superfície da córnea; CCor-
nea::Makearído que gera um vtkUnstructuredGrid8  para posterior visualização usando 
VTK (ver Figura 4.16'; GCornea::SrnoothGrid() que é o método responsável pela sua- 

8Estrutura de malha po igonal do VTK 
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4. 4 

    

kRende,WnowInteractcr 

vização da malha origin 
entre vértics vizinhos na 
nea::LoadHeights() cuja 
triz ler as matrizes de di 
exemplo de uma córnea 

1 (este processo é feito através do cálculo de sucessivas médias 
malha) e ainda os métodos CCorriea::LoadDistancesO e CCor-
nção é simplesmente enviar uma mensagem para a classe CMa-
tâncias e elevação para uma córnea. A figura 4.11 mostrou um 
erada por esta classe. 

Figura 4.1 Pipeline de visualização usando biblioteca VTK 

O próximo módulo a 
função é a de criar e arm 
O principal método dest 
posicionamento dos opt e 

O programa inclui 
pela leitura dos dados ar 
O módulo CLists. cpp 
serve para armazenar os 
O último módulo do sis 
constantes e tipos utiliza 
Norm Vector que é respo 

O ponto chave do pr 
seções dos raios de luz c 
uma das estruturas é de 

O próximo capítulo 
feiçoamento e implemen  

ser estudado é o Optotype.cpp o qual é bastante simples: sua 
zenar uma lista contendo os 5 optótipos utilizados na simulação. 
classe é o COptotype::SetPosition() responsável pela criação e 

tipos em relação à distância dos mesmos ao observador. 
nda três módulos auxiliares: CMatrix. cpp que é responsável 
azenados no arquivo ASCII e sua posterior conversão numérica. 

implementa uma estrutura de dados do tipo lista encadeada e 
vértices, arestas e polígonos das malhas utilizadas pelo sistema'. 
ema (Defs.cpp) é tão somente um módulo para definição das 

e os, bem como, de funções auxiliares como por exemplo, a função 
nsável pela normalização de vetores. 
cesso de simulação usando ray-tracing está no cálculo das inter-
m os diversos componentes do olho. O cálculo utilizado em cada 
crito, em maiores detalhes, no apêndice. 
presenta as conclusões da pesquisa, bem como sugestões de aper-
ação de novas funcionalidades na ferramenta. 

'Esta classe foi impleme tada baseada numa estrutura template (lista encadeada genérica) 
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Capitulo 5 

ConclusõeS e Trabalhos Futuros 

Baseado nos resultados presentados, conclui-se que simular o funcionamento ótico do 
sistema visual humano uma tarefa extremamente complexa. Existem diversos fatores 
que influenciam nos resu tados finais, como problemas inerentes ao conhecimento médico 
com relação ao olho (nã o há dados seguros sobre vários aspectos aqui considerados na 
pesquisa, tais como, a foi •ma e dimensões reais do cristalino, assim, utilizou-se um modelo 
aceito entre oftalmologis as). 

Apesar das dificuldad s encontradas, várias conclusões preliminares podem ser obtidas. 
A primeira e mais impo ante é que considera-se que o objetivo inicial desta pesquisa foi 
atingido. Provou-se qu é possível criar um modelo matemático do olho humano e, a 
partir dele, simular seu uncionamento ótico. E ainda, de posse de aparelhos capazes de 
efetuar aferições de tam nho e forma dos componentes do olho, seria possível criar um 
modelo baseado em dad s reais de olhos humanos, o que permitiria tornar a ferramenta 
de simulação, uma ferra enta de auxílio a médicos e estudantes de oftalmologia. 

Considera-se que est trabalho tenha sido um importante ponto de partida para que 
se possa simular o funci namento do sistema visual humano de maneira completa e pre-
cisa. A aplicação de té nicas de traçado dos raios de luz em ambientes tridimensionais 
permitiria o desenvolvi ento de uma grande quantidade de aplicações relacionadas à of-
talmologia, tais como a simulação de lentes corretivas para ametropias (Figura 5.1). O 
médico poderia, através de uma ferramenta de simulação do sistema visual, analisar van-
tagens e desvantagens d uso de uma lenie específica para a correção da ametropia aferida, 
aumentando assim a pr cisão e confiabilidade de diagnósticos. Outra aplicação seria a 
simulação de cirurgias •m córneas para se analisar os reais ganhos da intervenção, na 
melhoria da qualidade ii a visão do paciente. 

Outras sugestões p a possíveis melhoramentos do trabalho realizado seria a modela-
gem da superfície da co nea por superfícies splines [Fo190, Hea97], o que permitiria (em 
teoria) aumentar a qual dade da imagem simulada devido ao fato de estar-se trabalhando 
com uma superfície "co tiram" ao invés de uma discretizada. Outra melhoria prevista com 
o uso dessa modelagem seria no desempenho da ferramenta (é mais rápido tratar a inte-
ração da luz com uma e uação implícita do que com uma malha poligonal). Ainda como 
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Figura 5.1: Simulações de lentes corretivas 

sugestão de melhoramen o, temos o estudo de um modelo de iluminação mais realista que 
considere a abertura da upila e consiga determinar a quantidade de luz necessária para 
a simulação, permitindo om isso, produzir resultados ainda mais precisos. 

Permitir ao olho visu lizar imagens coloridas poderia ser um importante passo para a 
criação de uma ferramen a de auxilio a pesquisadores (médicos ou estudantes). 

Acredita-se que os re ltados tenham sido promissores, sendo assim, espera-se que este 
trabalho sirva de incenti o para novas pesquisas na área, dada a importância do tema. 
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Apêndice 

O cálculo das interseçõe 
sido descritos nos capítu 
peculiaridades que serão 

A primeira estrutur. 
descrita na seção 4.1.1) 
equação implícita e mal 
intersecções é exclusi 
cálculo de intersecções n 

A estratégia para de 
de luz é um processo c 
das as faces da lista ori 
separadamente', até qu 
completo, indicando assi 
mização nesse processo, 
na seção 3.5. Essa orde 
dos os polígonos, apen 
o tempo de processame 

Como os polígonos s 
a idéia é processar ape 
próxima ao ângulo de d 
dado um certo ângulo O 

Utilizando-se essa a 
sendo a diferença no n 
(busca em toda a lista 
completam a região ce 
a serem testados. Enq 
a procura se resume a 
cada raio possui 2 políg 

lo  cálculo de intersec 
2Esse ângulo é obtido e 

se diferencia de estrutura para estrutura e apesar de já terem 
os anteriores, existem peculiaridades de cada uma. Serão essas 
descritas aqui. 
a receber a luz (segundo a estratégia utilizada na simulação e 
é a córnea. A córnea foi modelada de duas formas distintas: 
a poligonal. Através de equação implícita, o cálculo de possíveis 
ente algébrico e já foi descrito na seção 2.3.2. Com relação ao 
malha poligonal, o processo é mais complexo. 

nir se uma malha poligonal foi interseptada por um certo raio 
stoso computacionalmente. E necessário que se percorram to-
nal, efetuando-se a verificação de intersecção em cada polígono 
se encontre uma intersecção ou se tenha percorrido a lista por 

a ausência de intersecções. Para que fosse possível alguma oti-
ptou-se por ordenar a lista de polígonos conforme já foi descrito 

ação permitiu que, ao invés de ser necessária a verificação de to-
alguns poucos seriam verificados, diminuindo significativamente 
to. 
o armazenados segundo uma ordem polar (coordenadas polares), 
as os polígonos que estejam em uma região da malha (fatia) 

sparo do raio de luz'. Essa região é definida pelos polígonos que 
estejam na região [9 - 1°..6 + 1°], conforme a figura Ai. 
ternativa pode-se determinar o ganho de tempo de busca como 

ero de polígonos a serem processados. Na primeira alternativa 
temos 360° com 16 anéis por raio mais os 360 polígonos que 

ral da malha, o que resulta em 16• 360 + 360 = 6120 polígonos 
anto que, ao utilizarmos a ordenação de lista e busca por fatia, 
graus (ao invés dos 360° do método anterior) e sabendo-se que 
nos temos 16 2 . 3 = 96 polígonos. 

raio/polígono é descrito em detalhes no capítulo 2 
uanto se discretizam pontos na superfície da pupila (ver seção 3.4) 
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Figura A.1: Cálcui otimizado de intersecções da luz com uma malha poligonal 

  

Para se determinar q ais polígonos devem ser testados para um certo valor de O, utiliza-
se a equação A.1 abaixo (buscam-se os polígonos que estejam entre [Inicio, Fim])° : 

Angulo 
Angulo 
Prev 
Next 
Inicio 
Fim= 

Uma vez determinad 
próxima etapa é determi 
para essa finalidade: a 
o mesmo vetor normal 
a imagem resultante p 
normal, em função das 

Para se determinar 
faces que compartilham 
sobre o polígono (Figur 
diz que um ponto pode 
triângulo conforme a e 

o ponto de intersecção da reta com um dos polígonos da malha, a 
ar o vetor normal ao ponto. Foram implementadas duas técnicas 
rimeira considera todos os pontos de um polígono como tendo 
Figura A.2(a)). A outra alternativa suaviza significativamente 
is executa uma interpolação trilinear nas coordenadas do vetor 
ormais calculada para os vértices dos polígonos (Figura A.2(b)). 
normal a um vértice, faz-se a composição (média) entre todas as 
o vértice. Para se determinar a normal a um ponto arbitrário (P) 
A.3), utilizam-se as coordenadas baricêntricas do triângulo que 

er escrito como uma combinação linear dos vértices (A, .B, C) do 
ação A.2. 

C art = 
C art = Anff  gulo_Cart == 0?360 : Angulo_Cart 
(Angulo _C art — 1) > 0?Angulo_Cart — 1: 360 
(Angulo_Cart + 1) < 360?Angulo_C art + 1: 1 
(Prev — 1) • 31 + 1 
Next • 31 

(A.1) 

P=a•A+P•B+7•C 	 (A.2) 

3Código-fonte em C++ 
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Figura A.2: 1 nterpolação trilinear das normais em um polígono 

onde: 

e ainda: 

a+0+7=1 

- 
a - ATeaADC 
A - AreaA pri 

AreaABc 
- AreapRp 

7 - AT€GABC 

(A.3)  

(A.4)  

   

onde AreaABC represen a a área do triângulo formado pelos vértices A,B,C. Para se 
determinar a área de u triângulo, inicialmente definem-se dois vetores (V1, V2)  a partir 
de um dos vértices (em i ireção aos outros dois vértices) e, então, através da equação A.5 
determina-se seu valor. 

Ar&LABC = . 19j  x (A.5) 

Figura A.3: C ordenadas baricêntricas de um ponto em um triângulo 

Outro componente da simulação que apresenta particularidades no cálculo das inter-
secções é o optótipo. ara determinar se um optótipo foi interseptado por um raio é 
necessário realizar dois èassos: 

1. Verificar se houve intersecção do raio com o bounding boz (polígono externo que 
engloba todos os (emais); 

2. Verificar se o mes4io raio intercepta pelo menos um polígono interno preto (valor O 
na matriz bináriagerada). 
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Para definir quais po 
que armazena o optótip 
tados, os demais podem 
demais podem ser desce 
interceptado. 

Analogamente ao pr 
cálculo para o cristalino 
particularidade é que no 
cada face). 

igonos internos devem ser testados, utiliza-se a matriz binária 
Todos os elementos cujo valor seja preto (0) deverão ser tes- 

•er desconsiderados. Se o raio interceptar um polígono, todos os 
siderados e o processo é encerrado sendo o optótipo considerado 

cesso de cálculo de intersecção para a córnea teórica temos o 
e a retina, onde o processo é realizado algebricamente. A única 
caso do cristalino, o processo é realizado duas vezes (uma para 

a 
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