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Calcular a visibilidade em nuvem de pontos utilizando o artigo

Direct Visibility of Point Sets (Katz et al. 2007)  como

J. Rourke – Computational Geometry in c. Cambridge, 1999.

Direct Visibility of Point Sets (Katz et al. 2007)  como

referência



� Determinar quais pontos são visivíveis a partir de 

uma dada posição de câmera.

� Exceto em casos especiais,  não existe oclusão entre 

pontos. pontos. 

� Visto como o maior desafio em renderização

baseado em pontos (Sainz e Pajarola, 2004).



� Dificuldade do problema



� Pode ser calculada a partir da reconstrução da

superfície (Hoppe et al., 2004)

� Alto esforço computacional

� Necessidade do vetor normal

� Nuvem suficientemente densa

� O grande desafio é não utilizar a reconstrução no cálculo



� Proposto em (Katz et al., 2007)

� Independente de renderização e reconstrução da

superfície

Não exige vetor normal associado a cada ponto� Não exige vetor normal associado a cada ponto

� Apresenta bons resultados mesmo para nuvem de 

pontos esparsas

� Complexidade assintótica O(n log n)



� Entrada:

� nuvem de entrada

� Posição de câmera C

d

i RnipP ⊂≤≤= }1|{

� Consiste basicamente de dois passos:

1. Inversão da nuvem de pontos

2. Extração do fecho convexo



� Há diversas maneiras de realizar a inversão

� (Katz et al., 2007) sugerem a utilização do Sphere Flipping

� Sphere Flipping reflete um ponto pi є P em relação a esfera de 

acordo com a seguinte equação:acordo com a seguinte equação:

Imagem retirada de (Mehra et al., 2010)



� Implementação do algoritmo incremental (Rourke, 

1999)

� Seja P a nuvem de pontos transformada de P

Calcula-se o fecho convexo de P U {C}� Calcula-se o fecho convexo de P U {C}

� Principal contribuição do artigo:

� Um ponto pi є P é considerado visível a partir de C se o 

seu ponto invertido pi reside no fecho convexo P U {C}



Nuvem de pontos P e uma câmera C (origem do sistema de coordenadas)



Raio da inversão R



Calcula-se o fecho convexo de PUC }{ˆ CP ∪



Calculo do fecho convexo de PUCP̂



Pi é considerado visível se pi fizer parte do resultado do fecho convexo



� Regiões com alta curvatura

Câmera

Pontos oclusos

Pontos Visíveis

Imagem retirada de (Mehra et al., 2010)



� Modelo do coelho – 35947 pontos



� Modelo do coelho – 35947 pontos



� Modelo do coelho – 35947 pontos



� Modelo da mão – 3160 pontos



� Modelo da mão – 3160 pontos





� A técnica utilizada apresentou bons resultados

� Resultados equivalentes ao artigo de referência

� Dependência do Raio da inversão

� Necessidade de uma implementação do fecho

convexo em placa gráfica
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