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Tarefa 4

Apresentação

Esta tarefa consiste na implementação do método de parametrização de malhas desenvolvido por
Michael Floater. O método está originalmente descrito no artigo Parametrization and smooth
approximation of surface triangulations, publicado no periódico Computer Aided Geometric
Design, 14(3), April, p. 231-250, 1997. A leitura deste artigo é fortemente recomendada como
pré-requisito para o desenvolvimento da tarefa. Você pode baixar uma cópia eletrônica do
artigo através do śıtio da disciplina. Mas, o seu acesso deve ser feito de dentro da UFRN. Caso
contrário, você terá de pagar pelo artigo, a menos que você tenha acesso gratuito à biblioteca
digital da Elsevier. Se você tiver qualquer problema para baixar o artigo, entre em contato
comigo, pois eu posso lhe passar uma cópia dele. Após ler e entender o artigo, estude as notas
de aula que você fez, acesse o SIGAA e obtenha o código que acompanha esta tarefa. Este código
está no arquivo code-5.zip. Ao descompactar este arquivo, você verá os seguintes arquivos e
diretórios:

bin

common

data

install.sh

lib

meshpatch

numerics

offlib

src

tst

Os diretórios bin e lib estarão vazios. O diretório common contém uma classe com métodos
para calcular distâncias entre dois pontos, ângulo definido por dois vetores, entre outras rotinas
geométricas. O diretório meshpatch contém uma classe que implementa uma estrutura de dados
semelhante à Direct Edge, mas que é restrita a malhas cujo o espaço fundamental é homeomorfo
a um disco fechado no plano (i.e., o tipo de malha que o método de Floater parametriza). O
diretório numerics contém o código fonte de uma classe que implementa a Decomposição LU,
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que pode ser utilizada por você na resolução dos sistemas de equações lineares que surgem
na aplicação do método de Floater. O diretório tst possui código para testar o método de
parametrização de Floater. O código de teste lê um arquivo com extensão TOFF e gera dois
arquivos com extensão OFF. O arquivo com extensão TOFF contém os dados da malha a ser
parametrizada. Um arquivo OFF contém a malha a ser parametrizada e o outro, a malha
resultante da parametrização. O diretório offlib contém classes para ler arquivos do tipo
TOFF e escrever arquivos do tipo OFF. Finalmente, o diretório src contém uma implementação
parcial da classe FloaterPar, que contém o método parametriza(), que é responsável pela
parametrização. O objetivo desta tarefa é justamente completar a implementação da classe
FloaterPar.

Uma vez que você consiga finalizar a implementação da classe FloaterPar, você pode compilar
todo o código fornecido para você com a simples execução do script install.sh. Este script
gera as bibliotecas libNUMERICS.a, libOFFLIB.a e libFLOATERPAR.a no diretório lib, além do
executável test-fp no diretório bin. Uma vez gerado, o executável test-fp pode ser testado
com:

./bin/test-fp ./data/toff/<arq1> ./data/off/<arq2>

onde arq1 é o nome de qualquer arquivo TOFF (não inclua extensão) no diretório data/toff

e arq2 é o suffixo do nome dos dois arquivos OFF (não inclua extensão) gravados no diretório
data/off.

Submissão

Quando você finalizar a tarefa, gere um arquivo ZIP com o conteúdo do diretório src apenas.
Lembre-se de nomear o arquivo ZIP com o seu número de matŕıcula. Finalmente, envie este
arquivo ZIP através do SIGAA. Atente-se ao prazo estabelecido na página da disciplina para a
entrega desta tarefa.
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