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Resumo. Este trabalho apresenta uma técnica baseada em Realidade Au-
mentada que permite a deformação de superfı́cies homeomorfas à esfera
interativamente. Para demonstrar como o processo é feito, um cenário de
modelagem de terrenos foi escolhido. Objetos virtuais foram aumentados
utilizando marcadores e a detecção dos mesmos é feita através de proces-
samento de imagens. Um sistema de partı́culas foi usado para simular a
deformação por atender as necessidades que este cenário exige. A deformação
segue a formulação da força entre partı́culas em nı́vel molecular aproximada
pelo potencial de Lennard-Jones. A interação entre particulas é feita através
de marcadores fı́sicos. A técnica proposta, mesmo sendo simples de usar,
proporciona maior imersão ao usuário no cenário proposto.

Palavras-chave: Deformação de malhas, Interface 3D, Realidade Aumentada,
Multiresolução, Sistema de Partı́culas.



1. Introdução
A deformação de malhas representa um recurso importante para a área de geometria com-
putacional por permitir a modificação de uma superfı́cie para atender a um determinado
fim. Devido a sua importância, várias técnicas de deformação foram desenvolvidas ao
longo do tempo, como visto em [Barr 1984, Sederberg and Parry 1986]. Algumas des-
tas técnicas levam em consideração a decomposição de superfı́cies muito detalhadas em
nı́veis hierárquicos [Sha et al. 2007]. A representação de superfı́cies em múltiplos nı́veis
de detalhamento permite que alterações sejam feitas em qualquer um desses nı́veis, resul-
tando em um controle fino da malha.

O cenário de modelagem de malhas em multiresolução é de interesse para área
de Interfaces de Usuários em 3D (IUs 3D) [Igarashi et al. 2007], onde é necessário um
alto nı́vel de interação com um modelo em 3D. Esta área em especial é importante para
este trabalho, pois nela estuda-se o desenvolvimento de interfaces que utilizam a natureza
espacial inerente ao ambiente de realidade aumentada. Associar um modelo e deformá-lo
utilizando marcadores fı́sicos é possı́vel neste ambiente, calculando-se a posição real da
câmera e a orientação relativa a tais marcadores.

Neste trabalho é utilizado um objeto virtual previamente definido para deformar
uma malha calculando-se colisão e forças entre eles. Desta forma o usuário interage com
o modelo movendo manualmente o marcador relativo ao objeto deformador ao longo da
superfı́cie que se deseja alterar. Associando uma malha a um marcador fı́sico é possı́vel
que o usuário rotacione e translade livremente um modelo utilizando suas mãos, provendo
assim um maior nı́vel de interação entre usuário e modelo.

1.1. Definição do Problema

O problema tratado neste trabalho é o de deformar terrenos com topologia homeomorfa à
esfera (terrenos esféricos) em múltiplos nı́veis de detalhamento através de interação por
realidade aumentada.

1.2. Objetivos

O objetivo principal deste trabalho é propor métodos interativos de deformação de ma-
lhas adequados ao problema. Como objetivo secundário pretende-se desenvolver uma
interface 3D de interação por realidade aumentada.

2. Trabalhos Relacionados

2.1. Renderização de Terrenos em Multiresolução

Um modelo de terreno em multiresolução que dê suporte a renderização depen-
dente da visão, deve codificar eficientemente os passos realizados por um refina-
mento de malha ou processo de engrossamento em uma estrutura de dados compacta
[Pajarola and Gobbetti 2007]. A partir desta estrutura um conjunto virtualmente contı́nuo
de resoluções variáveis pode ser extraı́da, carregada sob demanda e eficientemente rende-
rizada em tempo real.

Várias abordagens para renderização de terrenos em multiresolução existem,
como métodos que utilizam modelos baseados em malhas triangulares totalmente irregu-
lares com atualizações explı́citas [De Floriani et al. 1997], ou implı́citas [Hoppe 1998].



Um trabalho que lida com estes tipos de modelos em um ambiente de desenvolvimento
independente de dimensão ou multi-tesselagem é [Puppo 1996], que se aproxima do tra-
balho aqui proposto.

2.2. Interfaces de Usuários em 3D
Um survey sobre as categorias e metas da área de pesquisa de IUs em 3D pode ser encon-
trado em [Bowman et al. 2008]. Trabalhos próximos ao que é proposto aqui podem ser
encontrados em [Igarashi et al. 2007], que propõe a criação de uma malha poligonal 3D
baseada em esboços de forma livre feitos em uma interface 2D e em [Sinha et al. 2008]
onde os autores apresentam um sistema interativo para gerar modelos 3D fotorealistas,
texturizados e lineares por partes de estruturas arquiteturais e cenas urbanas de conjuntos
não ordenados de fotografias. A essência destes trabalhos é seguida aqui, o usuário pode
deformar uma malha 3D utilizando marcadores fı́sicos.

2.3. Deformação de malhas em realidade aumentada
Não existem muitos trabalhos que lidam com a problemática de deformações de terre-
nos baseadas em modelos fı́sicos em realidade aumentada. Em vários estudos, o foco
está nos modelos de deformação em geral ou em aplicações de áreas como simulação
de operações cirúrgicas [Nealen et al. 2006], modelagem de roupas [Nealen et al. 2006]
e modelagem de acidentes [O’Brien and Hodgins 1999]. Em todos estes casos o modelo
que sofre deformação não corresponde à terrenos que consistem de milhares de triângulos.

Um trabalho que trata de deformação de malhas e realidade aumentada pode ser
encontrado em [Do and Lee 2010], onde os autores apresentam um sistema de modela-
gem em 3D em um ambiente de realidade aumentada chamado 3DARModeler. Com este
sistema é possı́vel criar um modelo 3D, aplicar texturas, adicionar animações, estimar
fontes de luz real e projetar sombras. Este sistema também possibilita a customização de
objetos e a criação de modelos por combinação de geometrias primitivas.

3. Modelos de Deformação
Deformação é o processo de modificar, interativamente, a superfı́cie de um modelo em
resposta a um mecanismo de controle [Sheffer and Krayevoy 2004]. O modelo pode ser
representado por uma malha, definida como uma coleção de vértices, arestas e faces que
representam a forma de um objeto poliédrico.

Existem várias formas de se implementar um sistema a fim de gerar deformação
plástica em uma malha. Um método comum é utilizar modelos baseados em fı́sica,
como o massa-mola e o sistema de partı́culas fracamente acopladas. No decorrer desta
seção será apresentada uma descrição detalhada de ambos esses sistemas e como esta
deformação permanente é alcançada.

3.1. Modelos Baseados em Fı́sica
Na década de 1980 modelos deformáveis baseados em fı́sica apareceram em Computação
Gráfica [Lasseter 1987, Terzopoulos et al. 1989]. Desde então pesquisadores almejam
a animação fisicamente e visualmente plausı́vel de objetos e fluidos deformáveis. Esta
área de pesquisa possui um caráter interdisciplinar combinando dinâmica newtoniana,
mecânicas do contı́nuo, computação numérica, geometria diferencial, cálculo vetorial,
teoria de aproximação e Computação Gráfica.



3.1.1. Sistema Massa-Mola

No sistema massa-mola clássico um corpo fı́sico pode ser representado por uma malha
com n nós. Cada nó i desta malha é, então, associado à uma partı́cula de massa mi e cada
aresta possui uma constante elástica Kij , denotando a conexão entre os nós i e j. A força
Q aplicada à partı́cula i pela mola i→ j é

Qj
i = Kijq

i
j,

sendo o conjunto de forças atuando em um nó i calculado por

Qi =
k∑

j=1

Kijq
i
j ,i = 1, 2, ..., n.

Uma equação de movimento dinâmico do sistem pode ser então definida de forma
simplificada como

mir̈i −
k∑

j=1

Kijq
i
j +

k∑
j=1

βij q̇
j
i − F e

i = 0, (i = 1, 2, ..., n) (1)

onde o primeiro termo representa a massa do nó imultiplicada pela sua aceleração,
o segundo termo relaciona-se com a força elástica, o terceiro refere-se a um fator de
amortecimento e o último termo denota as forças externas atuando no sistema. Muitas
vezes é necessário realizar uma deformação permanente em uma malha, de forma que
o equilı́brio do sistema não seja alcançada na posição original dos nós. Este efeito de
deformação plástica pode ser alcançado incorporando-se uma força de viscosidade ao
modelo de deformação [Tonnesen 1998]

f~vi = Wd(~vj − ~vi), (2)

onde f~vi é a força viscosa de amortecimento atuando na massa i,Wd é o coeficiente
de amortecimento viscoso, ~vj e ~vi são as velocidades das massas i e j. Um fator impor-
tante a ser lembrado é que calibrar um sistema massa-mola para qualquer modelo sig-
nificante pode representar um desafio para o desenvolvedor [Morris and Salisbury 2008]
devido aos vários parâmetros livres. Uma possı́vel solução, que foi utilizada neste traba-
lho, é desenvolver um sistema de partı́culas fracamente acopladas.

3.1.2. Sistema de Partı́culas Fracamente Acopladas

Seguindo a mesma idéia de sistemas baseados em fı́sica Newtoniana, é possı́vel substi-
tuir as molas fixas entre nós (partı́culas) presentes no sistema por um campo potencial
representando a relação interpartı́cula. Associada a este campo existe a força potencial,
que precisa ser repulsiva quando a distância entre duas partı́culas é menor que a distância



de repouso e atrativa quando maior. Um jeito possı́vel de definir esta força é modelá-
la a nı́vel molecular, sendo um exemplo de aproximação o potencial de Lennard-Jones
definido como

fij =

(
48ε

σ2

)[(
σ

rij

)14

− 1

2

(
σ

rij

)8
]
rij .

O termo fij representa a magnitude do potencial, ε e σ são parâmetros especı́ficos
variando com o efeito de material desejado a ser alcançado, rij é a distância entre duas
partı́culas.

4. Método SOAR

Este método foi proposto em [Lindstrom and Pascucci 2001] e se propõe a ser um ambi-
ente de desenvolvimento (framework) para renderização e gerenciamento de massas de
dados maiores que a memória principal. Os dois componentes básicos deste método são
o refinamento dependente do observador e a organização simples dos dados, de forma a
otimizar o acesso ao disco.

4.1. Métricas de erro

4.1.1. Esferas aninhadas

O critério de refinamento adotado neste método é baseado em esferas aninhadas. Cada
esfera é centralizada na posição pi de um vértice i da malha e representa o isocontorno do
erro de i projetado no espaço de tela, ρ = ρ (εi, pi, e), onde εi é um erro de i (no espaço
do objeto ou do mundo) e e é o ponto de observação.

4.1.2. Erro geométrico

Uma medida para calcular erros geométricos em mapas de alturas é a distância vertical
entre o ponto original e o ponto aproximado pela malha. Lindstrom e Pascucci sugerem
utilizar o erro incremental ou o erro máximo. O erro incremental oferece uma maneira de
se calcular o quanto a malha mudaria removendo-se um vértice. Já o erro máximo serve
para visualizar o quanto a malha se diferencia de sua versão mais refinada. Estes erros são
definidos para um vértice i em função do conjunto de triângulos Ti que formam diamante
com i. Sendo zt (xi, yi) a altura de um triângulo t no ponto (xi, yi). O erro vertical entre
i e t é

δ̂i,j =| zi − zi(xi, yi) | .

O erro incremental é o desvio vertical entre i e o meio de sua aresta base (z0, z1).
É dado por

ε̂inci = max
t∈Ti

{δ̂i,j} =| zi −
z0 + z1

2
| .



Já o erro máximo é a maior distância entre i e todos os descendentes dos triângulos
no diamante Ti.

ε̂max
i = max{ε̂inci ,max

t∈Ti

max
j∈Di,t

{δ̂j,t}}.

4.2. Erro dependente do observador

O método SOAR utiliza como métrica de erro dependente do observador a projeção de
erro isotrópica. Dado um erro ε do objeto, para calcular o erro dependente do observador,
basta projetar ε na tela, resultando no erro do espaço de tela ρ (ε). Para contornar as
singularidades da projeção perspectiva, substitui-se a distância sobre a direção de visão
pela distância Euclidiana d entre o ponto de visão e e o vértice p. Define-se a métrica
como

ρ (ε, p, e) = λ
ε

‖ e− p ‖
= λ

ε

d
.

5. Método Proposto

Para alcançar o efeito desejado de deformação plástica a medida que o terreno é modifi-
cado, a equação de movimento dinâmico do sistema foi definida como

mir̈i −
k∑

j=1

Wd(~vj − ~vi)−
k∑

j=1

fij − F e
i = 0, (i = 1, 2, ..., n)

onde o primeiro e segundo termos são os mesmos da Equação 1, o terceiro termo
representa a força de interação potencial e o último termo refere-se às forças externas.

Para incorporar esta interação potencial e a força de viscosidade ao sistema, é ne-
cessário conhecer e atualizar as posições, velocidades e acelerações das partı́culas do sis-
tema. Isto leva à necessidade de resolver equações diferenciais de segunda ordem, o que
pode ser alcançado utilizando a Integração de Verlet. O algoritmo Velocidade de Verlet
[Swope et al. 1982] foi utilizado neste trabalho, pois no algoritmo original a velocidade é
implı́cita. O algoritmo Velocidade de Verlet pode ser resumido como:

Define a small ∆t;

Velocity Verlet();

x(t+ ∆t) = x(t) + v(t)∆t+
1

2
a(t)∆t2;

a(t+ ∆t) = −(
1

m
)∇V (x(t+ ∆t));

v(t+ ∆t) = v(t) +
1

2
(a(t) + a(t+ ∆t))∆t;

End Velocity Verlet();
Algorithm 1: Verlet integration algorithm.



Após calculados os valores para o tempo t+∆t, a aceleração pode ser modificada
pela força de viscosidade. Neste trabalho a força de interação potencial e a força de
viscosidade são calculadas entre um grupo de partı́culas associadas a um marcador móvel
e as partı́culas da malha. Quando o marcador móvel se aproxima da malha, a força de
repulsão faz com que as partı́culas se movam, ganhando velocidade e aceleração. A
medida que a velocidade das partı́culas da malha aumenta, a força de viscosidade faz
com que estas desacelerem até pararem, criando o efeito de deformação plástica.

6. Resultados

No estado atual do trabalho é possı́vel visualizar terrenos esféricos em vários nı́veis de de-
talhamento. Já as deformações de superfı́cie ainda não foram aplicadas aos mesmos. Para
exemplificar o resultado esperado de deformações interativas em superfı́cies são apresen-
tados os resultados para terrenos de topologia planar.

Figura 1. Visualização de terrenos esféricos em multiresolução, escala global
(esquerda) e local (direita).

A Figura 1 mostra a visualização de um terreno esférico em duas escalas diferen-
tes. A medida que o marcador no qual o terreno está associado se aproxima da câmera, é
realizada a tesselagem e o nı́vel de detales aumenta. O método SOAR foi utilizado para
renderização e gerenciamento de dados.

Figura 2. Terrenos criados usando o sistema de partı́culas.

A Figura 2 mostra os resultados usando o sistema de partı́culas fracamente aco-
pladas em uma malha de topologia planar. Estes exemplos foram feitos utilizando-se uma
grade de 400×400 partı́culas. O potencial de Lennard-Jones foi calibrado com σ = 4,
ε = 20 e Wd = 1. Estes valores podem ser modificados para aumentar, ou diminuir os
efeitos de deformação.



Figura 3. Funcionalidades do sistema, transparência (esquerda) e aramado (di-
reita).

A figura 3 demonstra algumas funcionalidades da interface desenvolvida. É
possı́vel definir um ponto no globo através de valores de latitude e longitude, modifi-
car a escala com auxı́lio de mouse (ou deixar o sistema decidir um valor adequado) e
modificar o valor de transparência do modelo, permitindo que os marcadores sejam vis-
tos. Vale mencionar que todos os resultados utilizaram a mesma resolução de câmera,
640×480 pixels.

7. Conclusão
Sistemas interativos proporcionando liberdade para modelagem real em 3D são raros.
Neste trabalho, é proposta a deformação de terrenos esféricos em um arcabouço de mo-
delagem interativa em 3D. O processo completo é simples de configurar e fácil de ser
controlado pelo usuário. A superfı́cie modelada em tempo real fica com aparência natural
ao final do processo, mesmo com um pequeno número de ações do usuário.

A utilização de marcadores, a fim de deformar uma malha, fornece um método
intuitivo de criar formas e padrões através do terreno. Isto permite uma fácil modelagem
de superfı́cies, não necessitando de qualquer conhecimento prévio de programação por
parte do usuário.
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