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OBJETIVO
Desenvolver um método simples e de baixo custo
para transformação de superfícies complexas do
corpo humano, escaneadas em formato .STL
(Stereolitografia) em modelos com formatos editáveis
em sistemas CAD.
EXPERIMENTAL
Para o processo de transformação do formato das
superfícies o trabalho fez uso do software Rhinoceros
6®. O software trabalha com superfícies NURBS, com
modelagem livre e foi complementado com a extensão
Mesh2Surface que propicia um aumento nas funções
de transformações das superfícies do modelo original
com maior precisão e fidelidade. Para o estudo,
realizado em 5 etapas, foi variado no número de faces
da superfície de 200 a 10.000 faces. Foram avaliados
a fidelidade geométrica do modelo versus o
processamento computacional exigido.
CONCLUSÕES
A avaliação dos resultados foi realizada sobre o
aspecto de número de elementos (malha) e sua
influência no tempo de processamento para a geração
da malha e desvio máximo da superfície em relação a
superfície original. Foram extraídos resultado para 2
casos: adequação postural (forma externa do corpo
humano) e cranioplastia (calotas cranianas).

Para o caso das adequações posturais, por possuírem
uma geometria mais comportada (suave) e de maiores
dimensões, o tempo total de calculo computacional
variou 15,8 vezes a mais comparando-se 200 e 10000
faces. No caso das calotas cranianas, com sua
geometria menor e com maior complexidade, o tempo
de calculo variou de forma semelhante as adequações
posturais, ou seja, cerca de 16,5 vezes entre 200 e
10000 faces.
Para os desvios de forma, o aumento do numero de
faces aumenta a aproximação da forma geométrica
original. Para as adequações posturais, com cerca de
2 mil faces obtém-se resultados adequados dada a
sua aplicação e precisão. Para as calotas cranianas,
por necessitarem um encaixe de maior precisão, foi
utilizado uma maior quantidade de faces. Nesse caso,
com 10 mil faces obtém-se um desvio de 0,005mm
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