..

~

1 "
•

' . , .

•

,

'\

t~~:_
,,, , ! ~ .

,
.

. .

,

~

j

'

I

•

•

•

i;;,

,

• • '

•

,I

'

.

-<~ )

..
co /u na

n~.

A tria n guLa<;:ao de

e suas apLica<;:oes em GIS

Segundo 0 que foi apresentado na ultima coluna , 0 principal recurso
de que se dispoe para resolver problemas que envolvem 0 conceito
de pro ximidade no plano 0 diagrama de Voronoi (Figura 1) Este
diagrama e formado com base na seguint e regra: da do um conjunto
de locais (pontos) no plano , associar a cada local a reqiao do plano
mais proxima dele do que de qualquer out re. Com isso, pode-se
resolver com eficiencia uma grande variedade de problemas ligados
ao conceito de pro ximidade no plano.

Existem diverso s programa s para a const rucao do diagrama ' de
Voronoi e da tr ianqulacao de Delaunaydisponfveis na Internet. 0 URL
http://www.g eog .umn.edu/software/cgl ist co nt ern links para
diver sas paqinas que oferecem free ware na area de geometria
computacional . Uma otirna implernen tac ao dos algoritmos de
const rucao do diagrama de Vorono i e da trianqulacao de Delaunay
pod e ser encon t rada em http://net lib. bell-Iabs.co m/ net lib/ vo ro noil
ind ex/html, incluindo 0 codiqo fon te .

o

A t rianqu lacao de Delaunay
usada sempre q ue se t em a
necessidade de repar tir 0 plano co m ' base em um conjunto de
pontes. Sao frequentes as situacces em que os pontos representam
locais onde se consegue amo strar alguma variavel ffsica, como
altitude, temperatura ou indice de chuvas, sendo necessario produz ir
um mapeamento continuo da variavel para toda uma reqiao de
int eresse. Nestas sit uacoes. a trianqu lacao de Delaunay e im bativel,
po is foi demo nstrado que maximiza 0 menor angu lo interne de cada
tr ianqul o, 0 que confe re a mal ha tria ng ular uma aparencia mais '
regu lar. Alern disso, a possibi lidade de sua t ransformacao no
diag rama de Vo ron oi abre toda uma serie de perspectivas de

e

e

di agrama de Voronoi
fo rma do por pol/gonos, que sao
constit ufdo s por sequencias de arestas e vertices. 0 nurnero de
arestas que se conec ta a um vert ice do diagr ama de Voronoi
denorni nado grau do verti ce. Considerando que 0 maxim o grau de
um verti ce seja igual a t res. define-se 0 dual de um di agr ama de
Voronoi at raves de um grafo . Neste grafo, os nos correspondem aos
locais e os arcos conectam locai s cujos pol igonos de Voronoi
compartilham uma aresta do d iagrama . Trac;ando 0 grafo com linhas
retas entre os vert ices (locals),
produzida uma triangular;ao do
cd njunt o de locais, que
denominada triangular;ao de Delaunay
(pronuncia-se "delo ne" ). A Figura 2 mostra a tri an qul acao de
Delaunay so bre 0 diag rama de Voro noi da Figura 1.
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Uma vez q ue as arestas dos po ligonos de Voro no i e do s trian qul os
sao perpend icula res, a tra nsfo rrnacao do diag rama de Voronoi para
a trianqul acao de Delaunay e bastante simples. A ssim, os algoritmos
em gera l con strcern apenas uma das estrutu ras, e a partir dela
produ zem a outra. Parece existir uma tendencia , no entanto, a
preferir a const rucao da tr ianqul acao de Delaun ay, derivando dela, se
necessario. 0 diag rama de Vorono i.

,J

Uma das princ ipa is aplkacoes da triar:1gu la ~ao de Delau nave a
criacao de modelos dig it ais do terre no (MDT) . Parte-se em geral de
um conjunto de amostras (po nt os cotados) distribuidos de maneira
irregular pelo terreno. As fontes de inforrnacao sao a restituicao de
f otos aereas por proce sso estereoscopico ou levantamentos
topograficos de campo. A part ir destas amostras deseja-se const ruir
uma superffcie qu e represente 0 relevo do local. Para isso, criada
uma trianqulaca o con t ida no fecho convexo dos po ntos amos t rais, e
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Figura 3 - Int~rse ~a o en/re tri!Jngulo e plano

. a su perf icie e entao apro xima da pelos t rianqul os tridime nsionai s
formados. Como os t res vertices de um t rianqulo def inem um plano,
esta estrateq ia equivale a imag inar que 0 relevo varia linearmente
entre do is pon tos co tados co nhecidos, 0 que e suficient e para a
ma ior ia das ap licacoes . Se 0 grau d e aproximaca o obtido nao for
sat isf at o rio. po de-se densificar a mal ha de trianqul os, int rod uzindo
nova s pont os.
A part ir da tria nq ulacao (denomi nada por algu ns GIS de TIN 
Trian gulated Irregular Network) pode-se produz ir mapa s de curvas
de nfvel, usando um alg orit m o simpl es. Bast a deter min ar a intersecao
de cada tr ianqu lo co m 0 plano co rrespondente a cota da cu rva de
nivel que se prete nde tr acer. Esta intersecao pode ser nula (Figura 3a),
po de ser um ponto (Figu ra 3b) , um seg me nto de reta (Figu ra 3c) ou
mesm o tod o 0 tri anqulo (Figur a 3 d). Nos casas em que a intersecao e
um segm ent o, est e e dete rminado e ar mazenado pa ra comp o r a
curva de nivel. Os outros casas pod em ser ign orados para efeit o de
t racado das curva s. A con.tinui dad e de cada cu rva esta gara ntida pelo
fat o de que os pon tos ext remos do segmen to d e in te rsecao entre
plano e tr ianqul o sao os mesmos nos t rianqul osadjacent es.
Naturalm ente. a qualidade do result ado dep ende da dens idade de
tri anqul os - qu anto rnais t rianqul os, ma is refin ado sera 0 aspecto da
curva gerada , especial mente nas regi6es on de 0 relevo muda mais
bruscamente . Mesm o assim , cur vas de nivel tre cadas por este
processo tendem a adquirir um aspect o angu loso, po uco natu ral.
Assim, e executada uma etapa de p6s-processame nt o, em qu e a
curva e suaviza da por um a spline ou outro processo qua lquer.
Observe-sa que e necessario que a suavizacao nao altere as
caracteristica s t opol6g icas das curvas de nfvel, ou seja, as curvas
suavizadas, assim co mo as originais, nao pode m se int ercepta r. A
Figura 4 m ostr a 0 resultado d o tracado da cu rva de nivel de cota 50
so bre a t rianqul acao apresent ada na Figura 2.
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Um tipo de con sult a frequ en temente associada co m 0 MDT e a
deterrninacao da cot a do terreno em urn ponto q dad o. Isto pode ser
f eito determin and o qual t rianqulo co nt ern q, e fazen d o um a
interpolacao lin ear ent re os verti ces do triangu lo para obter a cota
pro curad a. Existem tarnbem processos de interpol acao qu e utiliza m
as curvas de nivel para o bter a cota d e pontos intermed iaries
quai squ er.

o mesmo

pro cesso descrito para MDT pod e ser usado para tratar
outras variaveis de distribuicao conti nua e que sao medidas em
pontos discr et os, tai s com o t emperatura, fndice pluviornetrico ou
rul do am biental .
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Figura 4 - Curve de nfvel trar;ada
sabre triangular;ao de Delaunay
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