
Arranjos e Dualidade

PS. Alguns slides baseadas nas notas de curso de Craig Gotsman e Darius Jazayeri

Ray Tracing x 
Supersampling



Sample Point 
Set

(4x zoom)Rendered Half-
Plane

Discrepância
Dado um conjunto S de n pontos dentro do quadrado unitário U=
[0,1]2 

Para um dado hiperplano h, quantos pontos estão abaixo desta 
linha ?

Se os pontos são igualmente distribuídos este valor deve 
estar perto de nµ(h), onde µ(h) = |U!h|. Defina µS(h) = |S!h|/|S|.

A discrepância de S com respeito a h é:

                    "S(h) = |µ(h)-µS(h)|

     e a discrepância do semi-espaço é 

   "(S) = suph "S(h)

U

S h

Lema: Para calcular a discrepância de S, é suficiente considerar aqueles semi-
espaços que passam por um par de pontos

                Algorithm simples: O(n3)



Duality Transforms

• A duality transform is a mapping which takes 

an element e in the primal plane to element e* 

in the dual plane.

One possible duality transform:
point p: (p

x
,p

y
)  ! line p*: y = p

x 
x – p

y

line l: y = mx + b ! point l*: (m, -b)

Duality Transforms
This duality transform takes

points to lines, lines to points

line segments to double wedges

This duality transform preserves order

Point p lies above line l ! point l* lies above 
line p*

p

l
p*

l*
!



Parábolas e Dualidade

A linha dual de um ponto na parábola y = x2/2 é a 
tangente da parábola neste ponto.

Usando parábolas encontramos a linha dual de 
cada ponto no plano.

y’ = 2x-2

P = (a,a2/2)  #  P*: y = ax-a2/2

Coeficiente angular da 
tangente: a 

Tangente intercepta: aa
+b=a2/2 $ b = -a2/2.

y = x2/2,

(2,2)

Back to the 
Discrepancy problem

To determine our discrete measure, 
we need to:

Determine how many sample points 
lie below a given line (in the primal 
plane).

 



Back to the 
Discrepancy problem

To determine our discrete measure, 
we need to:

Determine how many sample points 
lie below a given line (in the primal 
plane). 

dualizes to

Given a point in the dual plane we 
want to determine how many sample 
lines lie above it.

 

Arranjos de Linhas e Aplicações



Arranjos de Linhas

Dado n linhas.

Número de Vértices %                   (cada par de 
linhas possui interseção).

Número de arestas % n2 (cada linha é cortada pelas 
demais n-1 linhas).

Número de faces %                 (formula de Euler e 
conectando todos os raios a um ponto no infinito).

Arranjo de Linhas

Calcular uma mapa planar (lista de arestas 
duplamente encadeadas - DCEL).

Um Plane Sweep rodaria em O(n2log n) (O(n2) 
eventos, O(log n) cada).



Algoritmo de 
Arranjo de Linhas

Entrada: Conjunto L de n linhas no plano.

Saída: Arranjo DCEL (A(L)) para a subdivisão 
induzida por L em uma bounding box B(L).

Algoritmo: 

Calcular uma bounding box B(L), e inicializar 
DCEL. 

Inserir uma linha após a outra, e atualizar o 
arranjo, célula por célula.

Algoritmo de Arranjo 
de Linhas

A complexidade de cada inserção de uma linha 
depende da complexidade da sua zona.



Zona de uma linha

• A zona de uma linha no arranjo A(L) é o conjunto de 
faces de A(L) que interseptam l.

• A complexidade da zona de l corresponde a 
complexidade de todas as faces: soma das arestas e 
vértices destas faces.

O Teorema da Zona 
(Zone Theorem)

• Teorema: Em um arranjo de n linhas em 2D, a complexidade 
da zona de uma linha é O(n).

• Prova (idéias): 

Assumir que L é horizontal (WLOG)

Conte o número de arestas esquerdas limitadoras, e prove que 
este número é no máximo 3n.

l

l3l2

l1
l4



Prova
Por indução em n.

Para m=1 – trivial.

Para m>1:

• l1 é a linha mais a direita intersectando l. 

Pela hipótese de indução, a zona de l em A(L\{l1}) possui no 

máximo 3(n-1) arestas esquerdas. 

Quando adicionando l1, o número de arestas aumenta de tal 
forma:

• Uma nova aresta em I1.

• Duas arestas antigas cortadas por l1.
l

l1

w

v

Portanto, a complexidade é  
3(n-1)+3 = 3n

Construindo o 
Arranjo

O tempo necessário para inserir uma linha li é 
linear com a complexidade da zona, a qual é 
linear no número de arestas. Portanto:

Note que este valor independe da ordem de inserção.



Triângulo de área mínima

Dado um conjunto de n 
pontos, determinar os três 
pontos que formam o 
triângulo com a menor 
área.

Fácil de resolver em O(n3).

Algoritmo O(n2) usando Dual

Construir arranjo dual em O
(n2)
Para cada par de pontos pi e pj 
(assuma que este é o 
triângulo base):

Identificar o vértice v do 
arranjo correspondente a 
linha que passa por estes 
pontos.
Encontra a linha do arranjo 
mais próxima verticalmente a v.

Guarde a melhor linha.

Emitir ponto correspondendo 
a melhor linha

pi

pj

pk

pi*
pj*

pk*

v=(a,b)

primal

dual

y=ax+b

y=ax+b’

(a,b’)



Calculando 
Discrepância

No plano dual é equivalente a contar o número de 
linhas sobre o ponto dual.

p
q

q*

p*S
S*

Calculando 
Discrepância
Para cada vértice em A(S*), 
calcular o número de 
linhas acima , sobre e 
abaixo ele. 

Estes três números somam 
n, portanto é suficiente 
calcular dois deles.

Da DCEL podemos 
calcular quantas linhas 
passam pelo vértice.



Níveis de um 
Arranjo

Um ponto está no nível k de um 
arranjo de n linhas se exsitem 
pelo menos  k-1 linhas sobre 
este ponto e no máximo  n-k 
linhas sobre este ponto.

Existem n níveis em um arranjo 
de n linhas.

Um vértice pode estar em 
múltiplos níveis, dependendo 
do número de linhas ele 
intersecta. 

L1

L3

L5

Algoritmo O(n2) para Cálculo da Discrepância

Constrir o arranjo dual.

Para cada linha, calcular os 
níveis de todos os vértices.

Começando com o vértice mais a 
esquerda. Calcule seu nível 
examinando todas outras 
linhas  (O(n)).

Passe para o próximo vértice. 
Incremente ou decremente o 
nível, dependendo da direção 
(coeficiente angular) da linha 
sendo cruzada. 

4
5

4

3
2
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L3

L5



Topological Sweep

Topological Sweep



Dual-Ray Space
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Fig. 3. Simple scenes (top) and their dual ray space (bottom). In this figure, each trapezoid in

the ray space has the color of the segment it corresponds to. (a) and (b) each show an occluding

segment. is occluded from in (c) and is visible in (d); the black point in the ray space of (d)

corresponds to the dashed visibility ray.

which is used for line detection in image analysis [16]. However, the dual ray space

is a bounded region (as opposed to the infinite dual planes of the above-mentioned

transforms) that can be efficiently discretized. This is a crucial advantage that served

as the main motivation for the current definition of the dual ray space. In this sense,

the dual ray space is similar to the lumigraph [10] and the light field [17]. (Notice that

Gortler et al. [10] also use the term “ray space”.) In the context of related work in

computational geometry, our exact algorithm corresponds to local computation of one

face of the visibility complex [20]. The visibility complex has been previously applied

to ray-tracing [2] and radiosity [19].

5.2 Hardware-accelerated algorithm

We wish to determine whether covers the unit square . This can be ac-

complished conservatively by discretizing into a bitmap and rendering all

onto this bitmap using graphics hardware. All are drawn in white, without z-

buffering or shading, onto an initially black background. If a black pixel remains, the

segments and are reported to be mutually visible. This algorithm avoids the com-

plex analytic computation of the union and alleviates robustness problems common in

geometric algorithms.

The default behavior of OpenGL is to color a pixel if its center is inside a drawn

polygon. This may cause inaccuracy, since our algorithm is conservative provided that

only the pixels that are completely covered by are colored white. This be-

havior is ensured by “shrinking” the double-triangles and trapezoids prior to rendering.

Their edges are moved inward by , where is half the pixel size (see Figure 4).

The center of a pixel is inside after shrinking, only if the pixel was completely

covered by it prior to shrinking [28].

Dual Ray

(a) A viewcell of size 50x50x2

(b) A viewcell of size 300x300x2

Fig. 6. Results of two experiments. Overviews of 25 square kilometers of the London model

are shown, with outlines of the buildings in white. The algorithm has classified the red areas as

occluded from the green viewcell, which is 50x50x2 meters large in (a), and 300x300x2 meters

large in (b). Discretization resolution of 128x128 was used.



Dual Ray(a) A viewcell of size 50x50x2

(b) A viewcell of size 300x300x2

Fig. 6. Results of two experiments. Overviews of 25 square kilometers of the London model

are shown, with outlines of the buildings in white. The algorithm has classified the red areas as

occluded from the green viewcell, which is 50x50x2 meters large in (a), and 300x300x2 meters

large in (b). Discretization resolution of 128x128 was used.

Parábola e Dualidade: 
Parte 1
As linhas duais de dois pontos (a,b1) e (a,b2) 

possuem mesmo coef. angular, e uma distância 
vertical de |b1-b2|. 

p1=(a,b1)

p2=(a,b2)

p*
1

p*
2



Parábolas e 
Dualidade: Parte 2

Para encontrar a linha dual de um ponto p:

Encontrar duas linhas através de p tangentes a parábola.

A linha unindo estes dois pontos de tangência é a linha 
dual de p.

p está sobre l1 # l1
* (=p1) esta sobre p*.

p*

p

l2

p1

p2

l1


