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Apresentação

Esta tarefa consiste na implementação do método de estimação do tensor de curvatura em
malhas de triângulos, proposto por Gabriel Taubin no artigo Estimating the tensor of curvature
of a surface from a polyhedral approximation, publicado nos anais da Fifth Conference on
Computer Vision, em 1995. 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 IEEE.
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 acima, estude as notas de aula que você
fez.

A implementação do algoritmo proposto por Taubin deve ser realizada com o aux́ılio da bib-
lioteca Open Mesh. Escreva um arquivo para ler uma malha de triângulos e representá-la
usando a Open Mesh. Em seguida, para cada vértice da malha, estime as curvaturas principais
e as direções principais. Lembre-se de que o cálculo dessas medidas para um dado vértice, v,
depende apenas da posição de v, da posição dos vértices do link de v e das áreas dos triângulos
incidentes em v. Logo, você pode escrever uma função para calcular as curvaturas principais e
as direções principais para um vértice e, dáı, chamar esta mesma função para cada vértice da
malha.

Para exibir o resultado de sua implementação, escreva uma função que escreve, na sáıda padrão,
a posição do vértice, o valor das curvaturas principais estimadas para o vértice e as coordenadas
dos vetores das direções principais. Se preferir, como bônus, calcule o valor da curvatura gaus-
siana (ou da curvatura média) para cada vértice. Em seguida, normalize o valor da curvatura
em cada vértice, dividindo-o pelo maior valor (em módulo) encontrado. Consequentemente,
cada valor variará de −1 a 1. Em seguida, divida o intervalo [−1, 1] em 10 intervalos, por
exemplo, e crie uma tabela de cores com 10 cores. Finalmente, atribua uma cor da tabela para
cada intervalo e gere um arquivo do tipo OBJ com a malha de triângulos e os valores de cor
associados a cada vértice. Se você abrir este arquivo com um software tal como o Meshlab,
você poderá visualizar, através das cores que você gerou, a variação da curvatura gaussiana ao
longo da malha.
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Submissão

Quando você finalizar a tarefa, gere um arquivo ZIP contendo o seu código inteiro, com ex-
eceção dos arquivos da Open Mesh. Lembre-se de usar o seu número de matŕıcula como nome
para o arquivo ZIP. Finalmente, envie este arquivo ZIP através do SIGAA. Atente-se ao prazo
estabelecido na página da disciplina para a entrega desta tarefa. Qualquer dúvida, contacte-me.
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