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RESUMO 

ALBUQUERQUE, L.A.L., (2003). Visualizaçtío Cientifrca Computacional Aplicada a 
Modelos Aerodinâmicos simulados em Método dos Painéis. São Carlos, 2003. 43p. 
Dissertação (Mestrado) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. 

O aumento do poder computacional e conseqüente desenvolvimento das técnicas de 

simulação numérica, aliados ao avanço tecnológico dos periféricos de medição, fizeram com 

que muitas áreas de pesquisa, passassem a necessitar de ferramentas gráficas e de auxilio 

computacional para apoiar o processo de interpretação das informações geradas. A 

Aplicação de técnicas gráficas para ampliar a capacidade de interpretação de dados 

científicos tem sido denominada Visualização em Computação Científica (ViSC

Visualization in Scientific Computing). Modelos aerod inâmicos construídos no laboratório, 

foram simulados em software numérico de Método dos Painéis e submetidos a rotinas 

desenvolvidas em C++ as quais serviram de superfície para uma ferramenta do tipo 

biblioteca, de baixo custo, muito utili zada em Universidades elo mundo todo, chama VTK 

(Visualization Tool Kit), que possui elementos gráficos para a geração ele visualizações de 

qualquer tipo de dados. Esses códigos em C++ são responsáveis pelos tipos de visualização 

gerados e principalmente por permitir o uso da ferramenta. As vi sualizações de distribuição 

de pressão e isolinhas nas superfícies dos modelos são de suma importância na identificação 

de problemas aerodinâmicos possibilitando correções e modificações antes mesmo de o 

modelo ser construído. 
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ABSTRACT 

ALBUQUERQUE, L.A.L., (2003). Open Source Visualization of Scientific Computationa/ 
Development to Aircrafts Models simu/ated in Metlwd of the Pane/s. São Carlos, 2003. 
43p. Master Degree - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. 

The increase of computational power and the technical development of numerical 
simulation are responsible for the creation of many new areas that use graphies tools and 
computational aid for the interpretation of the information generated. The application of 
graphics techniques to increase the capability of scientific interpretation is called ViSC or 
Visualization in Scientific Computation. Laborat01y built freeflight and wind tunnelmodels 
were calculate using numerical software anel submitted to routines developed in C++ 

language which produced various types o f visual ization while using VTK. Visualization o f 
pressure distributions and streamlines on the model surfaces are important for identification 
of aerodynamic problcms and making corrections anel modifications possible before the 
construction ofthe physicalmodcl. 



INTRODUÇÃO. 

1. Introdução. 

A Visualização, no seu sentido mais amplo, é desde muito tempo uma ferramenta muito 
utilizada pelo homem para facilitar o entendimento em todo tipo de problema. Antes do surgimento 
dos computadores os homens utilizavam o desenho como forma de diagramar as mais variadas 
questões. Mesmo com a precariedade destes desenhos, pois a quantidade de dados deveria ser 
pequena, eram muito úteis ao que se propunham, uma vez que a visão para o ser humano tem 
grande caráter intuitivo. Entretanto seria impossível a demonstração de enorme quantidade de 

dados, com bom entendimento, através de desenhos. 

A Visualização Computacional definida como uma tradução de informações para um 

formato gráfico, é uma área que atualmente conta com uma grande contingência de pesquisadores 
do mundo todo. A razão para esse destaque e desenvolvimento é o desa fio e a necessidade, uma vez 
que parece existir mais informação disponíve l para ser interpretada do que tempo hábil para fazê-lo. 
O aumento do poder computaciona l e conseqüente desenvolvimento das técnicas numéricas de 
simulação, aliados ao avanço tecnológico dos periféricos de medição, fizeram com que muitas áreas 
de pesquisa, passassem a necess itar de ferramentas grá fi cas c de auxilio computacional constante 
para apoiar o processo de interpretação das informações geradas. Recentemente a Visualização 

Computacional foi subdividida em Científica, de Informação e de Software. A Visualização 
Cientifica trabalha com dados científicos de diversas úreas como a Medicina, a Meteorologia, 

Dinâmica e Mecânica de Fluidos, Estudos dos Solos e muitos outros exemplos. Enquanto que a de 
Informação trata de Base de Dados, Web, Carga em Redes, Relações Humanas, etc. E a de Software 
trata ele Projetos, Depuração, Testes, etc. 

Inúmeras áreas têm se beneficiado elos produtos da Visualização, em particular a área 
científica. Merecem destaque o campo de Mecânica dos f- lu idos, precursor do uso de Visua lização 
na área científica devido aos resultados gerados por simulação numérica e, as aplicações 
envolvendo Imagens Médic<ls. 

Profiss ion<~is de medicina constituem exemplos típicos de usuários de Visualização, 

conseqliência do aumento dos periféricos de medição (como Tomografia Computadorizada, 
Ressonância Magnética, etc.). Muitas outr<~ s aplicações científicas e profi ss ion <~ i s se beneficiam dos 
resultados da Visualização, como a biologia molecular, meteorologia, ciências ambientais, 
microscopia, odontologia, fisica nuclear, engenharia aeronáutica e automot iva, geologia e geografia. 
A aplicação ele técnicas gráficas para ampliar a capacidade de interpretação de dados cientificas tem 

VISUALIZAÇÃO CIENTiriCA COMPUTAC IONAL APLICADA A MODELOS AERODINÂMICOS 
SIMULADOS EM MÉTODO DOS PAINEIS. 
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sido denominada internacionalmente Visualização em Computação Científica (ViSC -
Visualization in Scienti.fic Computing). 

A Mecânica dos r luidos que estuda problemas físicos a respeito das relações entre os 
fluidos e o meio em que estão inseridos possuem implicações em problemas de projeto e análise na 
engenharia (aerodinâmica, termodinâmica, hidráulica, etc.). A complexidade real dos esconmentos 
de fluidos acnbou de ser confirmadn com a expressão completa das equações de movimento de 
Navier-Stokes, obtida na primeira metade do século XIX. Os grandes avanços dn aeronáutica neste 
século passaram a impor novos desafios, com mui tos problemas que demandariam soluções 
eficientes. Assim, várias formas de aproximação teórica tornaram-se úteis, mesmo que inexatas. O 
desenvolvimento de computadores digitais de alta velocidade abriu a possibilidade de solucionar as 
equações completas de movimento de um fluido ntravés de métodos numéricos. No entanto, mesmo 
trabalhos recentes indicam que, parn aplicações aerodinâmicas práticas as soluções das equações de 
Navier-Stokes impõem dificuldades ele ordem prática. A elaboração ele métodos numéricos 
intermediários, cuja capacidade se localizn entre a solução das equnções completas ele Navier
Stokes e as aproximações simplificadas atenderam à necessidade de soluções mais rápidas e 
eficientes. Esses métodos, embora ainda submetidos a hipóteses restritivas, aumentaram a 
generalidade das apl icações e a complementação dos métodos experimentais. 

O Método dos Painéis é um dos primeiros desses métodos intermediários, que parte das 
hipóteses do escoamento potencial incompress ível. roi implementado e utilizado pela primeira vez 
em meados da década de 1950. Este tipo de método foi desenvolvido em diversas formas e ut ilizado 
com sucesso em inúmeras aplicações industriais c de pesquisa em aerodinâmica e aeronáutica. O 
Método dos Painéis possui a capacidade de prever velocidades e forças atuantes sobre corpos de 
geomet ria qualq uer, imersos em escoamentos ideais (invísciclos e incompressíveis). Estas hipóteses 
podem ser bastante satisfatórias para vários tipos ele escoamentos reais, para o quais o número ele 
Reynolds esteja acima de um certo limite mínimo e as camadas-l imite envolvidas não apresentem 
separação ou espessamento aprcciftvel. Este tipo de condição é bastante freqUente em aplicações 

aeronáut icas, as quais muitas vezes também aceitam correções para efeitos de compressibilidade e 
viscosidade. Mesmo com o surgimento de métodos mais avançados, com hipóteses mais 
abrangentes, o baixo custo, a fl exibilidade e a exatidão relativa dos métodos dos painéis os tornam a 
escolha mais adequada para muitas aplicações aeronáuticas, sob escoamentos subsônicos e 
subcríticos. 

A aná lise elos escoamentos acrod inâm i cus em aplicações aeroespaciais envolve a obtenção 
de quatro ou cinco variáveis independentes. No caso de simulações numéricas típicas, atualmente 
esses dados podem ser obt idos sobre uma quantidade de pontos ela ordem de mais de um milhão. 
(DELMARCELLE & 1-I ESSELINK, 1995). É evidente que a análise desses grandes conjuntos de 
dados vem exatamente de encont ro às propostas da Visualização Científica (BRODLIE et ai., 
1992), ou seja, " tornar visível o in visível" ele maneira a possibilitar o entendimento loca l ou globa l 
de um determinado fenômeno a partir ele conjuntos de dados que o descrevam. A criação de 
mapeamentos/representações capazes de transmitir, dentro das limitações humanas, a maior 
quantidade de dados ela melhor manei ra possível é o objet ivo principal ela Visualização Científica. 

O presente trabalho tem como principais objet ivos o entendimento c a utilização do 
software de simulação numérica em método elos painéis, o Panflo 2.0 (comentado nos próximos 

VISUALIZAÇAO CIENTIFICA COMPUTACIONAL APLICADA A MODELOS AERODINÂMICOS 
SIMULADOS EM MÉTODO DOS PAINEIS. 



INTRODUÇÃO. 3 

capítulos e explicado no Apêndice A), criar uma Visualização Cientifica adequada para aplicar a 
modelos aerodinâmicos, promover a viabilidade de utilização desta ferramenta para o laboratório e 
por fim aplicar a simulação e o pós-processamento a dois modelos aerodinâmicos de pesquisa do 
laboratório. Para isso foram gerados os dados da geometria dos modelos em malhas simples de 
vértices que servem de entrada para o simulador, além dos dados de simulação, como velocidade, 
angulo de ataque, entre outros que o programa possui, ou seja, montar os arquivos pfi e pfg 

exemplificados no Apêndice B. Ao obter os resultados da simulação estes foram submetidos as 
rotinas criadas para visualização e em seguida preparados para a apresentação e análise. 

VISUALIZAÇÃO CIENTI FICA COMPUTACIONAL APLICADA A MODELOS AERODINÂMICOS 
SIMULADOS EM MÉTODO DOS PAINEI S. 
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2. Revisão Bibliográfica. 

2.1. Método dos Painéis 

2.1.1. Histórico: (Origem c evolução dos métodos de painéis) 

Os métodos de painéis tiveram seu surgimento em meados da década de 1950. O autor 
(KRAUS, 1978) foi um dos primeiros autores a estabelecer um discernimento entre os tipos de 

métodos de painéis até então existentes. Os autores (KATZ & PLOTKlN, 1991) apresentam uma 

revisão histórica resumida, colocando os trabalhos de desenvolvimento de métodos de painéis numa 
seqiiêneia cronológica, dividida em três gerações de desenvolvimento que teriam as seguintes 
principais características. 

Primeira Geração: surgimento dos métodos de painéis. Propostas de métodos de ordem 
reduzida que se utiliza m de painéis planos associados a distribuições constantes de singularidades. 
Maior utilização da condição de contorno de Ncumann. 

Segunda Geração: caracterizada por um aumento da sofisticação dos modelos empregados, 

com o surgimento de métodos de ordem elevada na busca por um suposto incremento de exat idão 

da solução. Utilização ampla de ambas as formas de condição de contorno (Neumann e Dirichlet). 

Terceira Geração: caracterizada por um retorno às formas de modelagens mais simples, 
típicas da primeira geração. Aumento da utilização da condição de contorno de Diriehlet. Maior 
acesso aos métodos de painéis por pa rte de entidades e empresas menores, devido a mnior 
disponibilidade de equipmnento computacionnl de capac id ade suficiente. 

2.1.2. Aspectos particulares aos métodos de painéis. 

Muitos desses nspeetos são fonte de divergências entre os diversos autores revisados, 
gerando debates qunnto à fonnn eventualmente mnis ndequnda de tratá-los. Os assuntos variam 
desde a sofi sticação necessária aos modelos utilizados na representação da geometria e 

VISUALIZAÇÃO CIENTif-ICA COMPUTACIONAL APLICADA A MODELOS AERODINÂ!viiCOS 
SIMULADOS EM MÉTODO DOS PAINEIS. 
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singularidades (ordem de representação) até os méritos relativos entre as condições de contorno de 
Neumann e Dirichlet, chegando a pontos relativos à praticidade, tais como eficiência numérica e 
custo computacional. 

Por se tratar de um método amplamente esludado, o presente capítulo se restringe a fazer 
uma breve introdução, utilizando-se da revisão bibliográfica feita sobre o assunto. Seguindo 

também o modelo utilizado na implementação do software de Método dos Painéis utilizado neste 

trabalho, o qual se restringe a métodos dos painéis para escoamentos tridimensionais, em regime de 

escoamento estacionário, subsônico e subcrítico, voltados para aplicações relacionadas à engenharia 

de mobilidade (aeronáutica, automobilística, etc.). 

"Método de Painéis" é como são chamadas, genericamente, técnicas de análise numérica 

dos fluidos que obedecem a equação de Laplace e se encaixam na categoria chamada de métodos de 
contorno, (HESS, 1990), ou seja, tratam da cons ideração das condições de contorno, e que no caso 
específico desses métodos tratam das condições do escoamento de um fluido na superfície de um 
corpo sob análise, (dividida em elementos de área chamados de painéis), assim definindo as 

caracteríslicas do escoamento ao redor de um ou mais corpos, sob a hipótese de que o escoamento 

seja potencial. 

(1) 

A solução diferencial linear da equação de La place (1), permite obter tjJ c 
conseqüentemente o vetor velocidade em qualquer ponto do escoamento. Para resolver essa 
equação esses métodos se utilizam da reprcscnlação do potencial por singularidades superficiais, 

usualmente na forma da seguinle equação: 

Onde: 

SI = superfície de integração onde: 

SI=S, se P não pertence à superfície. 

SI=S-P (S excluindo-se P), se P pertence a superfície. 

JIP = O, se P não pertence a superfície. 

JIP =(rj;(P) - rj;i(P))12 = JI(P)/2 , se P pertence a superfície. 

S= área superficial do corpo. 

VISUALI ZAÇÃO CIENTiriCA COMPUTACIONAL APLICADA A MODELOS AERODINÂMICOS 
SIMULADOS EM MÉTODO DOS PAINEIS. 
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1= distância de P a um ponto centrado no elemento dS. 

Uma das características mais importantes da equação (2) é o fato de que as incógnitas cr e 

j.i (singularidades de dipolos) são associadas apenas à superfície do corpo, assim qualquer método 

de solução para esses valores deverá atuar apenas sobre essa superfície, não sendo necessário 

resolver o valor de r/J em todo o campo do escoamento o que significa uma grande redução em 

trabalho computacional. 

Soluções para as distribuições de intensidades de singularidades cr e j.J sob a condição de 

contorno de velocidade normal a superfície, não podem ser obtidas em forma analítica fechada, a 

não ser para alguns casos de geometria simples. 

Em um método de painéis, a geometria da superfície do corpo e as funções de distribuição 

de singularidades são discretizadas. Para isso, a superfície do corpo é aproximada, por elementos 

que a subdividem. A geometria de cada elemento é descrita por uma função aproximada com base 

nos pontos conhecidos da superfície do corpo. Sobre a superfície de cada elemento, as distribuições 

de singularidades são aproximadas por funções de forma determinada onde as intensidades locais 

são expressas como uma combinação linear ele um certo número de parâmetros. 

A descrição de um método de ordem reduzida, ou seja, que utiliza representações mais 

simplificadas em sua geometria, é apresentada a seguir em etapas básicas presentes em qualquer 

método de painéis. 

I . A superfície do corpo é aprox imada por elementos quadrilaterais, ou painéis. Os quatro 

vértices de cada painel são pontos pertencentes a superfície. 

2. Sobre cada painel assume-se que as singularidades são distribuídas com intensidades cr ou 

j.i sobre a superfície. 

O procedimento usual para este tipo de método é selecionar um ponto da superfície de cada 

painel como ponto de controle. Norma lmente o ponto selecionado é aproximado como sendo o 

centróide dos outros cantos de cada paine l. O versar normal n é aproximado pelo versar na direção 

do produto vetorial entre os vetores diagonais do painel. 

,; = (BDxAC)IjBDxAcJ pc= ponto de controle: centróide de ABCD. 

VISUALI ZAÇÃO CIENTIFICA COMPUTACIONAL APLICADA A MODELOS AERODINÂMICOS 
SIMULADOS EM MÉTODO DOS PAINEIS. 
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FIGURA 2.1.2.1. - Ponto de controle c versor normal sobre um painel quadrilatcral. 

De posse das velocidades loca is, pressões podem ser calcu ladas a partir da equação de 
Bernou lli. Usualmente, as pressões locais p são expressas em termos de sua diferença em relação à 

pressão do escoamento livre, p00 • através do coeficiente adimensional de pressão Cp: 

C 
p - poo 

p = 
1 
- pUoo2 

2 

(3) 

As forçns resultantes sobre o corpo podem ser cnlculndns por integração numérica dessas 

pressões na superfície, ou por avaliação dns velocidndes induzidas pelo corpo nas faces de um 

volume de controle que o envolve. 

Quanto à questão do tipo de combinação de singularidades devem ser relativos ao tipo de 

aplicação desejada para o método, além disso, leva-se em conta o melhor condicionamento 

numérico que uma combinação de singularidades pode proporcionar a essa aplicação. 

VISUALIZAÇÃO CIENTir iCA COMPUTACIONAL APLICADA A MODELOS AERODINÂMICOS 
SIMULADOS EM MÉTODO DOS PAINEIS. 
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2.1.3. Aplicação de método de painéis em configumçõcs aeronáuticas. 

Em aerodinâmica aeronáutica o principal interesse está relacionado não apenas ao 

comportamento do escoamento ao redor dos corpos, mas também as forças resultantes que estes 

corpos sofrem, as quais gera lmente definem a eficiência aerodinâmica de uma aeronave. 

Com o conceito de camada limite, a viscosidade de um fluido possibilita que camadas 

adjacentes de fluido, definidas por superficies de corrente, troquem quantidade de movimento por 

difusão. Sobre superfícies sólidas, é possível constatar experimentalmente que a velocidade 
tangencial é nula. Combinando-se os dois efeitos, a presença da fronteira sólida promove uma 
redução da quantidade de movimento do fluido em uma região próxima, à medida que o fluido se 
movimenta ao redor da superfície. Em muitos escoamentos este efeito limita-se a uma região bem 

definida, a camada limite, sendo que na região externa a essa camada o escoamento não sofre 

efeitos apreciáveis da viscosidade e pode ler seu movimento descrito pelas equações de Euler. 

A taxa de deformação do fluido associada à camada limite correspondente a uma tensão 

tangencial aplicada a superfície, que resulta em uma força de arrasto, no sentido do escoamento 

livre, aplicada sobre o corpo. A medida em que se desenvolve, a camada limite pode também sofrer 

separação sob gradientes adversos de pressão, o que promove regiões turbulentas ele grande perda 

de energia e baixa pressão, que contribuem para o aumento dessa força de arrasto. 

O grad iente de velocidades ca racterístico da camada limite introduz vortieidade no 

escoamento, tornando possível a ex istência de circulação não nula ao redor dos corpos envolvidos. 

Observa-se experimentalmente que, para corpos com certas geometrias particulares, tais 

como os aerofólios de superfícies sustentadoras ele aeronaves (asas, estabi li zadores e auxi li ares), 

essa vorticidade pode induzir a condição de Kutla. Sob essa condição o escoamento, quando não 

separado, flui continuamente a partir do bordo de fuga agudo do acrofólio introduzindo circulação 

no escoamento. 

Segundo a lei de Kutta-Joukowski (KATZ & PLOTKJN, 199 1), a circulação provoca uma 
taxa de variação de quantidade de movimento na direção transversal ao escoamento livre, que se 

reflete em uma força resultante aplicada sobre o corpo nesta direção. Esta força é usualmente 
chamada de sustentação, e constitui a base da capacidade de vôo na maioria das aeronaves 
utilizadas hoje. 

Portanto, num escoamento subcrítico, quaisquer forças sofridas por um corpo serão sempre 

causadas pelos efeitos da viscosidade do fluido em conseqiiência da vort icidade do campo de 

velocidades a ela associada. No entanto, uma das hipóteses para a representação potencial do 

escoamento consiste justamente na suposição de um tluido invíscido, ou seja, incapaz de gerar 

vorlicidade. 

Para auxiliar na determi nação das características aerodinâmicas de novas aeronaves ou de 
mod ificações de outras j á ex istentes. As aplicações mais freqüentes são: 

• Análise comparativa entre diferentes configurações de aeronaves. 

VISUALIZAÇÃO CIENTIFICA COMPUTACIONAL APLICADA A MODELOS AERODINÂMICOS 
SIMULADOS EM MÉTODO DOS PAINEIS. 
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• Predição de forças de sustentação e arrasto induzido, com métodos 
acoplados a representações de camada limite ou não. 

• Predição de características de estabilidade longitudinal de aeronaves e suas 
variações devido a alterações geométricas em superfícies auxi liares (estabilizadores e 

outros). 

• Avaliação qualitativa de distribuição de pressão e velocidades e sua 
alteração devido a modificações geométricas. Localização de características inadequadas, 
permitindo sua correção. 

• Predição de distribuições de sustentação sobre asas, necessárias para 
estimar as cargas estruturais a serem resistidas. 

• Interferência de esteiras de vorticidade c as partes de aeronaves, através de 
métodos de precisão da geometria dessas esteiras. 

• Auxilio na integração aerod inâmica de sistemas em aeronaves de 
transporte, buscando reduzir perdas de energia. 

• Predição de características gerais de configurações para sustentação 
elevada, envolvendo napes c outras estruturas geometricamente complexas. 

Tendo em vista as limitações impostas pelo escoamento potencial incompressívcl, ainda 
assim os métodos de painéis encontraram aceitação para uma gama tão diversa de utili zações 
devido às várias condições e características citadas a segui r: 

• Os métodos de painéis possuem boa capacidade de previsão de forças de 
sustentação e arrasto induzido para pequenos ângulos de ataque. 

• Muitos resultados podem tornar-se satisfatórios com correções adequadas, 
tais como modelo de camada limite c métodos para a determinação da forma de esteiras. 

• Em muitas aplicações práticas, não se espera exat idão absoluta de 
resultados uma vez que os métodos são utilizados em combinação a outras técn icas, tais 
como testes experimentais. A utilização de vários tipos de métodos permite a compensação 
das deficiências de cada um. 

• Na maioria dos casos, a condição idealizada representada pelo escoamento 
potencial também representa uma máxima efic iência teórica que seria at ingida para Re 
~ rf:> . Desta maneira, muitos resultados definem limites para as possíveis características do 
escoamento real, garantindo que este "nunca será melhor" que o resultado ideal. 

• Apesar de suas capacidades I imitadas em muitas situações os métodos de 
pa inéis podem ser mais exatos dentro de suas próprias hipóteses do que outros métodos 
com hipóteses mais abrangentes, como por exemplo, soluções numéricas das equações de 
Euler e Navier-Stokes. Dessa maneira, é possível afirmar que os métodos de painéis são 
relativamente mais exatos, gerando confiabilicladc em seus resultados. 

• A confiabilidade dos métodos de painéis, ainda que dentro de suas 
hipóteses, garante estudos comparativos concisos. Por exemplo: se dois casos de geometrias 
diferentes devem ser comparados, existe grande probabilidade de que as diferenças nos 

VISUALIZAÇÃO CIENTIFICA COMPUTACIONAL APLICADA A tvtODELOS AERODINÂM ICOS 
SIMULADOS EM MÉTODO DOS PAINEIS. 
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resultados refletirão as diferenças geométricas entre os casos, com os níveis relativos de 
importância física (aerodinâmica) de cada um devidamente representada . 

• As hipóteses básicas dos métodos de painéis em geral não pressupõem 

quaisquer restrições quanto à geometria que pode ser analisada, o que não é o caso de 

outros métodos com hipóteses de escoamento mais abrangentes. 

• Em muitas aplicações práticas, o discernimento e a experiência do analista 
no julgamento do resultado tem importante papel, definindo que valores podem ser úteis ou 
não. Este fato pode tornar úteis resultados que, a rigor, não reproduzem a realidade. 

• Em termos de utilização prática, a maioria dos autores afirma que as 
maiores vantagens dos métodos de painéis são: 

I. Custo computacional mais baixo que outros métodos de hipóteses mais 
abrangentes 

2. Maior facilidade na preparação da discretização geométrica, uma vez que 

não é necessário gerar uma complexa malha volumétrica. 

3. Uma absoluta generalidade muito abrangente quanto à geometria que pode 
ser analisada, por ser um método potencial. 

Uma revisão completa e bem discutida sobre Método dos Painéis pode ser 
encontrada em (MARTINS, 1997). 

VISUALIZAÇÃO CIENTIFICA COMPUTACIONAL APLICADA i\ MODELOS AERODINAMICOS 
SIMULADOS EM MÉTODO DOS PAINEIS. 
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3. Visualização Computacional 

A visualização, como é chamada, consiste em uma "tradução" de dados c informações para 

um formato gráfico e é considerada essencial para se utilizar o grande potencial humano em 

visualizar. 

Para o termo Visualização já existem várias definições. Em seu sentido mais amplo, pode

se dizer que Visualização significa uma geração de imagens para a organização e entendimento de 

um conceito idéia ou informação. 

Recentemente a área de Visualização foi subdividida, conforme a classe de aplicações para 

qual uma técnica especifica é utilizada, em três sub-áreas. Dentre elas a chamada Visualização 

Científica que tem como definição típica a seguinte citação: "Visualização é mais do que um 

método de computação. Visual ização é o processo de transformar informação para uma forma 

visual, permitindo aos usuários observar a informação. A apresentação vi sual resultante permite ao 

cientista ou engenheiro perceber visualmente características que estão escondidas nos dados, mas 

que são necessárias para tarefas de exploração e análise". (GERSHON, 1994) 

VISUALIZAÇÃO CIENTif-ICA COMPUTACIONAL APLICADA 1\ tviODELOS AERODINÂMICOS 
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A figura 3.1. a seguir ilustra dois exemplos de visualizações cientificas. 

FIGURA 3.1.- Exemplo de aplicações (à esquerda, em meteorologia; à direita, em medicina) 

Em qualquer sub-área a Visualização é baseada na utilização de algoritmos e bibliotecas de 

Computação Gráfica, assim, alguns conceitos de CG devem ser brevemente citados: 

1\ chamada renderização é o que se pode definir como um processo de geração de uma 

imagem em uma tela a partir de um algoritmo ou descrição computacional qualquer. Essa 

renderização gera a imagem de um objeto s imulando seu ambiente, sua iluminação e uma fonte de 

observação. Para se apresentar objetos (rendering) em computação grafica é necessário definir uma 

cena que é o ambiente, objetos chamados atores, uma fonte de observação cham ada câmera, uma 

fonte de luz, entre ouh·as coisas. Para facilitar o processo de iluminação e cor, que é chamado de 

tonalização (shading) existem modelos de cores como o RGB (Red , Green, Blue) e o HSV (Hue, 

Saturation, V alue, ou Matiz, Saturação, Brilho). 

A Visualização C ientífica ou ViSC (Vi sualization m Scientific Computing) tem como 

objetivos estudar formas e algorihnos para mapear informações numéricas em representações 

gráficas, não se propondo a entender os dados por s i só mas si m o fenômeno que os gerou. 

Uma técnica de Visualização envolve vários passos: a construção ele um modelo empírico a 

partir dos dados; a seleção de algum mecani smo de mapeamento elo modelo em um objeto ele 

visualização abstrato, como uma imagem ou um mapa de contornos; e a renderização ela imagem no 

dispositivo de ex ibição gráfico. 

VISUALIZAÇÃO CIENTIFICA COMPUTACIONAL APLICADA A MODELOS AERODINÂMICOS 
SIMULADOS EM MÉTODO DOS PAJNEIS. 
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Em ViSC, os dados podem estar definidos sobre domínios bidimensionais (20), 

tridimensionais (30) e, genericamente, multidimensionais. Em geral estão organizados em uma 

malha (regular ou irregular) , mas podem se constituir de um conjunto de pontos esparsos. As 

informações associadas a cada ponto podem ser um ou mais valores escalares, e os dados podem ser 

estáticos ou variantes no tempo. Os dados em si podem ser de natureza escalar (números que 

indicam temperatura, pressão, umidade, etc), vetorial (vetores que indicam velocidade, campo 

elétrico, etc.) ou tensoriais (tensores que indicam fadiga de um material, etc). No caso de dados 

vetoriais, uma técnica natural é a utilização de setas, ou seja, segmentos de retas orientados para 

representar visualmente cada vetor (g/yphs). Outro exemplo de técnica para visualização de dados 

vetoriais é a de streamlines, construídas escolhendo-se um ponto inicial de onde partem os 

segmentos de reta que descrevem de forma aproximada a trajetória de partículas no fluxo. 

Os sistemas de visualização devem ser usados como parte integrante do processo de 

investigação científica. Ao investigar um fenômeno se está, normalmente, tentando encontrar um 

modelo que explique os dados empíricos obtidos do "mundo real". 

No ciclo de investigação, o cientista usa o seu discernimento c conhecimento sobre o 

fenômeno para formular uma hipótese, coletar dados, controlar um processo de computação, 

visuali zar e interpretar os resultados c, em seguida, repetir e refinar o ciclo. 

3.1. Visua/izaçtio Científica em 1l1ecânica dos Fluidos. 

Os estudos em Mecânica dos Fluidos sempre envolvem a observação de inúmeras variáveis 

em espaços multidimensionais contínuos e, portanto apresentam o potencial de gerar grandes 

conjuntos de dados multivariados os quais, podem gerar problemas complexos de visualização. 

A grande fonte de dados relati vos a análises de problemas fluídicos tem sido a 

disponibilidade crescente de potência computacional suficiente para a so lução numérica das 

equações de movimento/estado que descrevem o comportamento de fluidos. Antes do advento 

computacional, a solução destes sistemas de equações diferenciais parciais não lineares era 

praticamente impossível. Como exemplo da complexidade dos dados envolvidos, pode-se citar a 
' 

análise do escoamento aerod inâmico em aplicações aeroespaciais, que tipicamente envolve a 

obtenção de quatro a cinco variáveis esca lares/vetoriais independentes. 

VI SUALIZAÇÃO CIENTIPICA COMPUTACIONAL APLICADA A MODELOS AERODINÂMICOS 
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No caso de simu I ações numéricas típicas, atualmente estes dados podem ser obtidos sobre 

uma quantidade de pontos da ordem de mais de um milhão (DELMARCELLE & HESSELINK, 

1995). 

É evidente que a análi se destes grandes conjuntos de dados vem exatamente de encontro às 

propostas da Visualização Científica enquanto di sciplina (BRODILIE et ai., 1992), ou seja, "tornar 

visível o invisível" de maneira a possibilitar o entendimento local ou global ele um determinado 

fenômeno a partir de conjuntos de dados que o descrevam. A criação de 

mapeamento/representações capazes de transmitir, dentro das limitações humanas, a maior 

quantidade de dados da melhor maneira possível é um dos objetivos da Visua lização Científica. 

Aplicações de Visualização em Fluidos segundo a bibliografia (DELMARCELLE & 

HESSELINK, 1995) onde os autores identificam três principais campos de aplicação das 

representações, considerados indispensáveis: 

• Aumento do conhecimento do processo físico: obviamente, a possibilidade 

de visualizar o fenômeno de diferentes maneiras permite um maior discernimento dos 

fatores envolvidos e suas relações. Além disso, no caso de CFD, certas grandezas que não 

são visuali záveis experimentalmente (tais como tensões ou vorticidade) podem ser incluídas 

no modelo visual e nssociadas n característicns gráficas. 

• Refi nnmento de métodos computncionnis e/ou experimentais ta nto em 

procedimentos experimentais quanto de simulação computac ional (CfD), a visualização de 

resultados intermediários permite descobri r eventuais discrepâncias dos modelos ou 

métodos adotndos, que podem ser corrigidas numa re-execução dos procedimentos, num 

processo interativo de refi namento. 

o Va lidação de métodos computacionais: estes podem ser validF~clos através 

da visualização comparativa com outros métodos e rcsultF~dos experimentais. Esta 

exp licação é diretamente relncionacla, por exemplo, à validação ele modelos de turbulência 

adotados em CfD. 

3.1.1. Visualização de Campos Escala•·es. 

Dados esca lares como, densidade, pressão, temperatura e entalpia, são visualizados em 

Mecânica dos f luidos, de forma similar as demais aplicações que envolvem este tipo de 

VISUALIZAÇÃO CIENTirlCA COMPUTACIONAL APLICADA A MODELOS AERODINÂM ICOS 
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informações. As técnicas principais envolvem traçado de contorno em 2D e de superfícies de nível 

em 3D. A primeira delas permite identificar valores de interesse em visualizações bidimensionais e 

a segunda apóia a descrição do comportamento de valores de interesse num volume, para imagens 

estáticas. 

Dados escalares bidimensionais podem ser visualizados de diversas formas, dentre elas 

traçados de contornos (isolinhas), sombreamento discreto, mapeamento por cores e visualização 

superficial. Algumas destas técnicas se prestam a visualização de mais de dois escalares ao mesmo 

tempo. Dados escalares tridimensionais são usualmente visualizados através de superfícies de nível 

(isosurfaces). Conjuntos de dados escalares volumétricos podem ser considerados de dimensão 4 e 

representados por uma função de três variáveis: 

w = f(x,y,z) 

Onde x, y e z são as coordenadas dos pontos no espaço 3D e w é o valor simulado (ou 

amostrado) naquele ponto. 

A criação de superfícies de nível envol ve a execução de um processo para mapear este 

conjunto 4D, visualizanclo o comportamento elo dado em certas regiões ou valores críticos e 

plotando a superfície dada por: 

k = f(x,y, z ) 

Onde k (constante) é o valor sob análise. 

Algumas vantagens elas isos111jaces incluem a poss ibilidade de observação de estrutura nas 

medições ou simulações, além de permitir a geração e análise em tempo real na maioria do 

hardware disponível para geração ele imagens. Com o uso de isos/1/faces, entretanto, perde-se a 

informação do conteúdo do conjunto de dados fora dos valores de interesse. 

3.1.2. Representação de Campos Vetoriais 

As representações elementares são: 

VISUALIZAÇÃO CIENTIFICA COMPUTACIONAL APLICADA A MODELOS AERODINÂMICOS 
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• Ícones Puntuais - consiste em atribuir um segmento de reta orientado ao 

ponto em questão, com direção e sentido do vetor e, em geral, o comprimento proporcional 

a magnitude do vetor. Uma técnica análoga à colocação de tufts. 

• Linhas de Escoamento- Representações que envolvem linhas atravessando 

o domínio são mais abrangentes, uma vez que implicam numa interpolação dos valores 

envolvidos. Para campos vetoriais em escoamento de fluidos, tem-se casos específicos 

como trajetórias (particle traces), linhas ele emissão (streaklines) e linhas ele corrente 

( streaml ines). 

• Superfícies ele Escoamento (streamsurfaces) - Para cada linha ele 

escoamento temos um ponto de origem x0 , uma superfície de escoamento seria gerada ao 

traçarmos as linhas de escoamento para cada um dos infinitos pontos de um segmento de 

linha de origem, ou seja, um conjunto contínuo ele pontos de origem x0. O equivalente 

experimental para um campo de velociclacles seria a emissão de várias partículas adjacentes 

numa mesma linha simultaneamente, que seriam conveccionadas pelo escoamento, 

desenvolvendo uma superfície. 

Os autores defendem que o realismo da imagem final é uma das características mms 

importantes para facilitar a visualização qualitativa de escoamentos de fluidos, enfati zando que os 

pacotes para visualização ele fluidos atualmente disponíveis não empregam os devidos recursos e 

destacam a variação de detalhes que possibilitam o ajuste ele parâmetros de renderização e 

iluminação. 

Os modelos de iluminação são baseados no conceito de Blinn/Kajiya, descrito em detalhe 

em (WA IT,A. & WA IT, M., 1992), que inclui, em geral, contribuições ela densid ade do meio, 

reflexiviclade do material e as posições elas fontes de luz c do observador. Os métodos apresentados 

em ordem de complex idade são: 

o Renderização bás ica com modelo básico de iluminação, adequado para 

"previews" e elaboração de animações. 

• Renderização com modelo simplificado de iluminação, porém com maior 

fl exibilidade das funções transferência de cor e opacidade empregadas, possibilitando a 

elaboração ele "máscaras" para realçar ou isolar regiões ele interesse do domínio. 

• Renderização com modelo complexo de iluminação, para obtenção de 

maior realismo. 

VISUALIZAÇAO CIENTIFICA COMPUTACIONAL APLICADA A MODELOS AERODINÂMICOS 
SIMULADOS EM MÉTODO DOS PAINEI S. 



VISUALIZAÇÃO COM PUTACIONAL 17 
------~-------------------------------------------------

Por um lado o realismo é um fator desejável na visualização em Mecânica dos fluidos para 

uma validação qualitativa com resultados experimentais, mas sem esquecer de um dos principais 

objetivos da Visualização Científica que é "superar as limitações da observação experimental" e 

que para alcançar esse objetivo é imprescindível à geração de representações abstratas, e não apenas 

de simulações realísticas. 

3.1.2.1. Representações Vetoriais Locais 

Representações locais são aquelas que transmitem informação sobre os pontos do domínio 

que ocupam e sobre pontos numa região adjacente. Os autores (DELMARCELLE & HESSELINK, 

1995) introduzem a abordagem e representações loca is para campos vetoriais em fluidos com o 

conceito de pontos críticos. Estes são pontos que correspondem a singu laridades na solução das 

equações diferenciais parciais que regem o escoamento de fluidos, nas quais a magnitude do campo 

é nula e as declividades das linhas de corrente que ali convergem são indeterminadas. Geralmente, 

correspondem a pontos do escoamento nos quais importantes características do comportamento do 

fluido são definidas, tais como separação da camada limite, pontos/regiões de adesão, bolhas de 

separação, centros de vórtices, etc. 

Em escoamentos bidimensionais, os pontos críticos se dividem em seis tipos básicos, cada 

qual com seu padrão característico do campo vetoria l adjacente. Em três dimensões, os possíveis 

campos adjacentes aos pontos críticos correspondem a combinações dos seis tipos de campos 

bidimensionais, definidos em três planos perpendiculares e intersectantes no ponto critico. 

Outras representações locais apresentadas por (DELMARCELLE & HESSELINK, 1995) 

são os conceitos de "streamribbons" (làixas de escoamento) e "streamtubes" (tubos ele escoamento); 

ambas são capazes de transmitir a configuração loca l do escoamento/campo vetorial ao redor e ao 

longo de I inhas de escoamento. 

3.1.2.2. Representações Vetoria is Globais 

Um ca mpo vetorial de um escoamento não pode ser visualizado como um todo apenas 

acrescentando-se grandes quantidades de representações elementares e loca is em muitos pontos do 

domínio, devido ao inevitável congest ionamento visual decorrente. Além disso, o reconhecimento 
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de características importantes passaria a depender dos pontos esco lhidos para introduzir as 

representações; no caso geral , muitas destas características poderiam ser perdidas durante a análise 

dos dados visualizados, levando a conclusões errôneas, principalmente para escoamentos 

complexos. Conforme (DELMARCELLE & HESSELINK, 1995), existe a necessidade evidente de 

maior abstração na representação: as características chave do escoamento devem ser localizadas por 

algum algoritmo e então representadas simplifícadamente, porém de uma forma que o 

comportamento geral do campo vetorial possa ser intuído a partir da visualização. 

Os autores (HELMAN & HESSELINK, 1991) propuseram a extração da topologia do 

campo vetorial, a qual seria definida loca lizando-se dois tipos de características chave: os pontos 

críticos do campo e as linhas ou superficies de corrente que os interligam, num dado instante do 

tempo; esse conjunto corresponde a topologia da solução das equações diferenciais parciais que 

regem o escoamento. Todo campo vetorial pode ser intuído a partir desta topologia, pois se sabe que 

o campo é tangente as linhas/superfícies de corrente e o comportamento geral do campo na região 

dos pontos críticos também é conhecido. Uma vez definida a "malha" ele interligações entre os 

pontos e as linhas, todo o problema é contornado com poucas entidades geométricas. 

Em sua obra (DELMARCELLE & HESSELINK, 1995) citam ainda duas outras 

representações globais para campos vetoriais . A primeira seria a chamada contração dos dados, feita 

obtendo-se do campo vetorial uma grandeza esca lar de interesse. A Outra técnica sugerida é a 

detecção de linhas centra is de vórtices ("vortex cores"). As linhas centrais são linhas de escoamento 

em torno das quais se desenvolvem vórtices, que são entidades determinantes do escoamento como 

um todo. 

Segundo as conclusões dos autores em (MARTINS, 1997), as representações elementares 

locais são tão importantes quanto as globais. Não se trata apenas da maior ou menor eficiência na 

transmissão de informação, mas sim da necess idade de que a análise científica passe por uma 

seq iiência completa de etapas, partindo de representações elementares; estas, devido a sua 

semelhança com técnicas experimentais e sim plicidade inerente, fornecem noções intuitivas 

subjetivas que são imprescindíveis para fornecer ao anal ista um embasamento adequado a geração e 

compreensão de representações mais abstratas c práticas. Outro papel importante das técn icas de 

representação elementar é a possibilidade de gerar visuali zações de resultados de aná li se numérica 

(CFD) com características semelhantes a resultados experimentais. Esse procedimento pode 

constituir um passo inicial de validação qualitativa dos resultados numéricos, o qual permite definir 

premissas para guiar e poupar esforços numa posterior va lidação quantitativa. Outro mérito 
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importante de muitas representações elementares é seu baixo custo de obtenção e a possibilidade de 

interação com o usuário analista através de animação e/ou dispositivos virtuais. 

Para aplicações aeroespaciais, existe uma defasagem/atraso considerável entre a criação de 

novas técnicas de visualização Ílteis e sua utilização em pesquisa nessa área. Técnicas mais antigas, 

tais como glyphs de vetores e linhas/superfícies de contorno, ainda predominam nos trabalhos de 

visualização de fluidos com aplicações aerodinâmicas. Em muitos casos, a aplicação simultânea de 

técnicas mais modernas poderia trazer esclarecimentos e " insight" maiores. Em resumo: 

aparentemente, ocorre resistência considerável a aplicação de novas técnicas, sendo a visualização 

de dados geralmente tratada em segundo plano. Os autores declaram acreditar que um maior contato 

deveria ser estabelecido entre o meio da Visualização Científica e muitos de seus usuários em 

Mecânica dos Fluidos. 

3.2. Visua/izaçtio de Fluidos em Aerodinâmica. 

O principal objetivo da mecânica dos fluidos aplicada ao projeto de veículos consiste na 
obtenção de pressões superficiais atuantes na superfície de um corpo devido a sua interação com 
fluido em movimento. A distribuição de pressões superficiais determina as resultantes de força e 
momento sofridas pelo sistema, definindo seu comportamento dinâmico e eficiência energética 
como veículo (consumo de combustível). Além disso, refletem fenômenos importantes do campo 
completo de escoamento que podem ser controlados pelas características geométricas do sistema. 

Distribuições de pressão superficial são resultados típicos de ensaios experimentais em 

túneis de vento. Além disso, no inicio dos anos 70 tornaram-se disponíveis os primeiros métodos 

viáveis de simulação numérica aplicáveis a escoamentos aerodinâmicos ao redor de geometrias 
tridimensionais complexas, referidos de forma genérica como métodos de painéis. Hoje, existem 
métodos de simulação numérica cada vez mais abrangentes que necessitam de uma ferramenta, tão 
poderosa quanto sua capacidade, para a visualização ele seus resultados. 
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4. VTK - Visualization Tool Kit. 

É um modelo de software mult iplataforma de baixo custo, que está adqu irindo aceitação nas 

universidades e empresas do mundo todo. O sofhvare consiste em uma biblioteca de algoritmos e 

estruturas de dados para visualização compatível com plataformas UNIX, Windows NT e Windows. 

O VTK fo i desenvolvido em C++ segundo a metodologia de orientação a objetos e é extensível, 

permit indo o desenvo lvimento de novas aplicações com uma interface gráfi ca própria, a altet·ação 

das técnicas já implementadas e a inclusão de novas técnicas de visuali zação, pois o código fonte 

está disponível. Embora a definição de open source, como é chamado, seja discutível, a premissa 

básica é que o código fonte é livremente disponível para qualquer um que o queira . A 

disponibilidade do código fonte para muitas pessoas cria muitns oportunidndes e vnntngens no 

processo de desenvolvimento de softwa re. 

Recentemente, vários projetos de alto perfil têm encont rado so luções para atender o publico 

em geral. Dentre estes projetos inclui-se o sistema operacional LINUX, o Apnche o \Veb Server e 

out ros. Embora pessoas compart ilhem códigos fontes desde o in ic io dos computadores, novos 

modelos de negócios, o desenvolvimento de ferramentas e a intemet permitiram a pratica de uma 

grande expansão deste tipo de atividnde nos últimos 5 anos. 

Os métodos implementados no VTK abrangem um conjunto relati vamente grande de 

técnicas de visualiznção, e não são voltados para nenhum domínio de nplicação especifico, pois um 

dos objetivos dos desenvolvedores foi o de manter a generalidade do sistema. Dessa fo rma, o 

ambiente é extensível e relativamente fácil de usar por um usuário com conhecimentos de 

programação e algum domínio inicial de técnicas de visualização, oferecendo uma plataforma 

bastante adequada para a im plementação de tarefas de visuali zação. Uma limitação, entretanto, é 

que o custo da genera lidade do VTK é a perda de eficiência: é poss ível gerar boas visuali zações a 

um custo relativamente alto em termos de tempo de processamento e ocupação de memória, pois 

nem algoritmos nem estruturas de dados estão otimizados para explorar aspectos específi cos de uma 
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aplicação. Ainda assim, o sistema oferece uma plataforma valiosa - e de baixo custo- para usuários 

de visualização experimentarem com as técnicas existentes. 

O VTK oferece uma biblioteca de rotinas que executam funções gráficas 3D e ele 

visualização. O ambiente, como já foi dito, foi projetado segundo a metodologia orientada a objetos, 

e escrito em C++, podendo ser programado em C++ e Tclffk. Uma camada de código cria uma 

interface entre as funções do VTK e, no caso deste trabalho, C++. Dessa forma, todas as funções elo 

VTK estão disponíveis. 

Para criar uma representação gráfica ele um conjunto de dados, um programa deve possuir 

dois pipelines. Um de visualização, que transforma os dados originais (escalares, vetores ou 

tensores) em uma representação visual, e outro de renderização, que exibe a representação gráfica 

em tela, segundo atributos visuais selecionados pelo programador. A criação da visualização requer 

a conexão de módulos que manipulam e transformam os dados originais em uma representação 

gráfica (rede ele visualização). Existem, basicamente, dois tipos de objetos: 

Objetos de dados: são objetos que implementam os tipos de dados: Grids (malhas), 

valores, vetores, tensores, metadados (como fontes de luz, dimensões, transformações) e muitos 

outros. Como exemplo tem-se vtkStructuredPoints, que gcrencia uma malha cartesiana, e o 

vtkPolyData, que manipula uma malha poligonal. 

Objetos de Processo: são objetos que executam a criação e a transformação de dados. 

Exemplos são o vtkContourFilter, que gera linhas de altura em conjuntos 20 e superfícies de nível 

em conjuntos de dados 30, e o vtkGiyphJD, que gera uma representação iconográfica de uma 

malha de dados vetoriais. Esses objetos geram dados (fontes - sources), transformam c manipulam 

esses dados (filtros - filters), ou gravam informação em arquivos (writers). 

O último tipo de módulo a ser conectado ao pipeline de visualização é um mapeador 

(mapper), que é o inicio do pipeline de renderização, e que transforma a representação visual gerada 

em primitivas compatíveis com a biblioteca gráfica em uso. 

Conexões em programas VTK se fa zem através de comandos que unem saídas de um objeto 

a entradas de outros. Cada possível saída de um objeto pode ser ligada a entrada de vários outros, 

como se seu resultado pudesse ser visto por quaisquer objetos. Tal conexão, entretanto, só pode ser 

feita se a saída de um objeto e a entrada do objeto destino forem de tipos compatíveis. Por exemplo, 

um objeto que retoma em sua saída um conjunto de dados do tipo vtkStructuredPoints só pode ser 

conectado a objetos cuja entrada é, também do tipo vtkStruturedPoints, ou de uma superclasse dessa 

classe. 
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O VTK permite a conexão de vários tipos de dados, incluindo modelos poligonais 

(vtkPolyData), que podem representar malhas planares irregulares, malhas cartezianas 

(vtksStructuredPoints), malhas regulares (vtkStructuredGrid) e malhas irregulares com células 3D 

(vtkUnstructuredGrid). Em VTK, as malhas são compostas por células, ou seja, os dados (escalares, 

vetores ou tensores) são armazenados nos vértices da estrutura. Possui também um formato de 

arquivo próprio de armazenamento de dados. Cada arquivo armazena um único objeto (ou malha) e 

seus dados, além de um número variado de tabelas de cores. 

Após a definição do pipeline de visualização, uma cena deve ser criada, o que corresponde 

ao inicio do pipeline de renderização. Ou seja, a partir dos objetos gerados e mapeados, deve-se 

determinar o layout para a renderização. Isso é feito estabelecendo objetos do tipo atores, que são 

então colocados em cena. Esses atores são associados a mapeadores. Um mesmo mapeador pode ser 

associado a vários atores, de forma que o objeto a que ele corrcsponde pode aparecer diversas vezes 

na mesma cena ou em cenas diferentes, apresentando propriedades visuais (cor, posição, dimensão, 

etc.) variadas. 

De uma maneira geral, os passos para visualizar uma cena são: 

I . Criar os dados a serem visualizados 

2. filtrar os dados para técnicas desejadas 

3. Criar uma janela de rendering 

4. Criar um rendcrer 

5. Mapea r os dados para o sistema de rendering (biblioteca gráfica) 

6. Renderiza r a cena 

7. Opcionalmente, criar um interactor (objeto responsável por manipulação 

interativa do resultado). 

Os objetos básicos do VTK encarregados de realizar a renderi zação são: 

vtkRenderWindow: gerencia uma janela no periférico de apresentação. 

vtkRenderer: é o renderizador. Coordena o processo de renderização envolvendo luzes, 

câmeras e atores. 
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vtkLight: define uma fonte de luz para iluminar a cena. 

vtkCamera: define uma posição de observação e outras propriedades visuais da cena. 

vtkActor: representa um objeto renderizado numa cena. 

vtkProperty: define as propriedades de aparência de um ator, incluindo cor, transparência, e 

coeficientes de iluminação especular e difusa. 

vtkMapper: a representação geométrica de um ator. Vários atores podem refereciar o 

mesmo mapper. 

Existem aplicações em medicina (dados escalares de tomografia, ressonância magnética, e 

outros modos de captura para diagnóstico), em odontologia (reconstrução de dentes e arcadas para 

estudo), em dinâmica dos fluidos (visualização de movimento, velocidade, pressão, temperatura de 

gases, liquido, etc.), em biologia molecular, topografia, meteorologia, e outras áreas. 

Para cada uma dessas áreas existem sistemas dedicados, e também sistemas de propósito 

geral, que podem ser adaptados e modificados para acomodar necessidades específicas de cada 

aplicação. Nestes casos, é essencial a interação entre profissionais da área gráfica e da área de 

aplicação. 

No entanto, muitos problemas importantes ainda estão por ser resolvidos. Do ponto de vista 

dos conjuntos de dados, são necessárias estratégias para manipular conjuntos de dados cada vez 

maiores, já atingindo a dimensão de terabytes. Do ponto de vista de técnicas, é preciso desenvolver 

estratégiils adequadas e efetivas para a visu11 li zação de informações altamente complexils e de 

natureza variada. 

As fi guras a seguir ilustrnm alguns exemplos de aplicações em VTK. A fi gura 4. 1. se trata 

de aplicações médic11s. A figura 4.2. é um projeto p11ra a pesquisa com animais. A figura 4.3. é um 

trabalho de informação sobre mapas e solos. 
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FIGURA 4.1.- Los Alamos National Lab 

................... ....... ........ ... ........ ......... .. .. ...... ......... ........................... ...................................... ... . . . . .. . . . . . . 

FJG lJRA 4.2. - The virtual creatures projcct - StanfonllJniversi ty 
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FIGURA 4.3.- Maplnfo Corporation (NASDAQ: MAPS) 

Matchitl!J Hcsults 

Le·1e l 
-CJ4 -87 -n'l -A7 -O'i ·02 -on ·70 -7G -73 

FIGURA 4.4.- Universidade do Porto - Portugal 
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As figuras a seguir (Figuras 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8), ilustram resultados de simulações 

realizadas no Laboratório de Aeronaves - EESC - USP visualizados com a ferramenta VTK 

utilizando programação em linguagem Tclffk. 

... 
I . .. - _ .. .. -.:.·::· 

FIGURAS 4.5.- Exemplo asa/fuselagem. 

FIGURA 4.6. - Paturi. 
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FIGURA 4.7. - Mel09. 
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FICURA 4.8.- Brasllifl. 
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5. Resultados 

O tipo de visualização que atende os principais requisitos para o caso de pequenos modelos 

aeronáuticos consiste em visualizar o campo escalar na superfície. Para o desenvolvimento desta 

visualização foram adotadas duas técnicas consagradas: 

Mapeamento por cor na superfície modelada por polígonos; 

Linhas de contorno de pressão constante na superfície modelada por 

polígonos. 

As duas técnicas acima foram implementadas num script em C++ para o YTK 3 .I. A 

associação entre os objetos YTK empregados pode ser observada no pipeline apresentado na figura 

5.1. Um objeto vtkPolyDataReader lê um arquivo texto ASCJI em formato padrão VTK contendo o 

conjunto de dados com os pontos-amostra da superfície a ser visualizada, assim como a topologia 

da superfície poligonal que será formada entre estes pontos e o va lor esca lar associado a cada um. 

Em seguida, parâmetros são definidos para um filtro de linhas de contorno vtkContourFilter, que 

processa os escalares gerando os contornos para constantes pré-definidas. Os parâmetros são 

definidos para uma tabela de mapeamento ele valores esca lares para tons de cores, representada por 

um objeto vtkLookupTable. Finalmente, a supert1cie é renderizada com as cores atribuídas pela 

tabela e com as linhas de contorno geradas. 

Além dos objetos descritos no pipeline podemos destacar o uso do objeto 

vtkScalarBarActor que desempenha o papel de legenda a partir da leitura dos dados contidos na 

tabela de cores. O uso do objeto facilita a compreensão da associação de cores ao valor numérico 

(valor de CP) correspondente. 

A gama de variação de cores no mapa apresentado foi estabelecida sobre o espectro, 

variando do azul para as pressões mais baixas ao vermelho para as pressões mais altas. 
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vtkPolyDataReader 

vtkContourFilter vtkLookupTable 

vtkPolyDataMapper 

FIGURA 5.1. - Pipclinc de Rcndcrizaçilo. 

O algoritmo descrito foi aplicado a dois modelos simulados em software de método dos 

pa inéis, descrito no Apêndice A, o Panflo 2.0. O mesmo possui uma rotina de conversão que gera 

um arquivo de saída em formato VTK. 

5.1. Arapuca 

A aeronave Arapuca foi criada e construída pela equ ipe Aerodesign da EESC - USP parn a 

competição SAE Brasil Aerodesing 2002, possuindo como principal característica alta sustentação n 

baixos números de Reynolds, com o intu ito de carregar uma carga prevista cumprindo uma 

determinada missão estipulada pelas regras da co.mpetição. 

O protótipo Arapuca tem nsas dispostas em tandem sendo que a asa dinnteira não possui 

diedro nem enflechamento, o perfil uti lizado para esta foi o Selig 1223 e sua corda mede 220mm, 

enquanto que a asa traseira possui diedro e enflcchamento positivos, o perfil é o Clark-y e sua corda 

mede 155mm. A asa traseira ainda possui winglets com superfícies de comando para o controle 

direcional e ailerons para o controle de rolagem. O controle de arfagem é feito pela asa dianteira e 

esta configuração exclui a necessidade ele cmpenagem. Além disso, cabe colocar que as asas não 
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possuem nenhuma torção e as seções dos aerofólios têm suas cordas enfileiradas sendo o valor de 

Alpha (ângulo de ataque) igual para ambos, ou seja, o ângulo das linhas de corda de ambos, 

referente à direção de vôo. Lembrando que o efeito de "downwash" da asa dianteira, ou seja, a 

tendência do escoamento saindo da asa possui um componente vertical descendente que faz com 

que a asa traseira de fato possua um ângulo de incidência menor, sendo que o ângulo de incidência 

é aquele entre a nova direção geral do escoamento e a linha de corda local da asa. Assim Alpha, o 

ângulo de ataque, possui um único valor. A aeronave descrita acima é mostrada num desenho 

esquemático na figura 5.2. a seguir. 

I 

L 

FIGURA 5.2. - Desenho Esquemático da Aeronave Arapuca. 

As asas de um lado da aeronave foram simuladas a um Mach de 0.055, o que equivale à 

velocidade média de vôo da aeronave, e variando Alpha em O, 5, 10 e 15 graus. Em seguida 

submetidas à rotina ele vi sualização, como apresentam as figuras 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6 abaixo. As set11s 

em vermelho iluslmm a direção e o sentido do escoamento, de forma aproximada, apenas para 

deix11r claro a posição d11s asas. 
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FIGURA 5.3. - Asns da Aeronave Arapuca com Alpba=O (À esquerda ext radorso e à dire ita 

intradorso ). 

As figuras geradas para o intradorso desta aeronave causam dificuldade de entendimento a 

primeira v ista devido a sua posição. Para uma vista mais abrangente do modelo, as asa aparecem 

um pouco inclinadas dando a falsa impressão em relação às raízes, mas é apenas o efei to 

tridi mensional. 
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FIGURA 5.4. - Asas da Aeronave Ara puca com Alpha=5 (À esq uerda ext radorso e à direitn 

intradorso). 
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FIGURA 5.5. - As11s d11 Aeron11ve Ar11puc!l com Alph!l=IO (À esquerd11 extr11dorso c à direit11 

intmdorso). 
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FIGURA 5.6. - As!ls d!l Acron11vc Ar11puca com Alpha= l S (À esquerda cxtradorso e fi direit11 

intn1dorso). 
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5.2. Seneca. 

O segundo modelo a ser apresentado é baseado e m um meio-mode lo de túnel de vento 

devivado do Piper/Embraer Sencca 111 como ilustra a figura 5.7. Foi s imulada apenas a asa, sem a 

nacclle e o aumento de corda da fuselagem (ou raiz), que aparecem na figura 5.7, com a 

configuração do aerofólio NACA 652-2 15 original. As condições de simulação numérica e de 

visualização são as mesmas do mode lo anterior com exceção do numero de Mach que fo i de 0.034 

que equiva le às cond ições de vôo para este modelo no túne l de vento. 

[~ _·;-. 

'------.--~-1 - -- -.. - -· 

··- ..... -: __ ~ 

FIGURA 5.7. - Desenho Esquemático do meio-modelo Scneca. 

Para cada ângulo simulado apresenta-se uma fi gura com vista do bordo de ataque e uma 

figura apresentando as duas f.1ces (o intradorso e o extradorso) da asa. Por este exemplo ter uma 

visua lização conhecida e trivial fica evidente a validade da simulação e visua lização computacional. 

Para as figuras 5.8, 5.9, 5.1 O c 5. 11 , deve-se observar também o aspecto tridimens ional de 

acordo com a posição escolhida para a me lhor vista do bordo de ataque. Na Prime ira fi gura de 

extradorso e nas demais de intradorso. fsto feito para observar um conhecido fenômeno da variação 

da loca li zação do ponto de estagnação em relação à variação do ângulo de ataque. 
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FIGURA 5.8.- Asa do modelo com Alpha=O (Vista do bordo de atnque). 
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FJGURA 5.9. - Asa do modelo com Alpha=S (Vista do bordo de ataque). 
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FIGURA 5.1 O. - Asa do modelo com Alpha=l O (Vista do bordo de a taque). 
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FIGURA 5.1 J. - Asa do modelo com Alpha=l 5 (Vista do bordo de ataque). 
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FIGURA 5.12. - Asa do modelo com Alpha=O (À esq uerda extradorso e à di reita intradorso) . 
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FJGURA 5.13. - Asa do modelo com Alpba=S (À esquerda extntdo rso c fl dire ita intradorso) . 

VISUALIZAÇÃO CIENTIFICA COMPUTACIONAL APLICADA A MODELOS AERODINAMICOS 
SIMULADOS EM MÉTODO DOS PAINEIS. 



RESULTADOS. 38 -----------------------------------------------------------

1-C)h'6J!!Ih!.J.t cmmm 

Raiz 

11 

Ponta 

CPA=10 

0.500 

0.325 

0.150 

·0.0250 

·0.200 

Raiz 

Ponta 

CPA=10 

0.500 

0.325 

0.150 

·0.0250 

·0.200 

FIGURA 5.14.- Asa do modelo com Alpha=IO (À esquerda extradorso e à direita intradorso) . 
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FIGURA 5.15. - Asa do modelo com Alpha= 15 (À esq uerda extradorso c à direita intradorso). 
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5.3. Análise dos Resultados 

As rotinas de visualização podem ser incrementadas, com um refinamento na tabela de 

cores, para uma melhor observação dos resultados do extradorso compreendidos na cor azul. Estes 

dados possuem uma variação um pouco mais minuciosa que não pode ser vista no modelo atual. 

As Figuras 5.8, 5.9, 5.1 O e 5.11, como descrito na seção anterior, foram geradas para uma 

melhor análise da variação do ponto de estagnação, para qualquer seção da asa ao longo da 

envergadura. Este fenômeno pode ser observado no limite entre o vermelho e o azul, localizados no 

bordo de ataque e se deslocando para o intradorso da asa à medida que seu ângulo de ataque 

aumenta. 

As demais figuras ilustram os efeitos do escoamento na superfície das asas. Mais 

especificamente o Cp (coeficiente de pressão) sendo um valor adimensional, equivalente ou 

proporcional aos valores de pressão estática. 

Deve-se lembrar que a simulação em questão foi realizada em método dos painéis, um 

método potencial, ou seja, livre de efeitos viscosos. Isto ocas iona perda de eficiência do método 

para altos ângulos de ataque uma vez que nestas condições existem efeitos viscosos iminentes. 

Entretanto, os resultados são bastante úteis, em sua maioria, na identificação e análise de 

fenômenos e efeitos aerodinâmicos já citados, principalmente no intradorso onde a distribuição de 

cores é mais favoráve l à observação até mesmo dos efei tos que a fuselagem provoca no escoamento 

sobre a superfície da asa . 
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6. Conclusões 

Neste foram apresentadas visualizações para modelos aerodinâmicos para fins de 

observação e comparação com dados experimentais. Acredita-se que a realização deste trabalho 

cumpriu os principais objetivos dentro do escopo adequado a um trabalho de mestrado. 

Os dois principais assuntos pesquisados para a execução deste trabalho foram, Método 

dos Painéis que é um assunto de grande extensão refletindo assim sua grande importância e sua 

utilização ao longo das ultimas três décadas, e visualização que, apesar de ser um assunto novo 

está sendo amplamente estudado e utilizado nas mais diversas áreas. 

O Método dos Painéis, apesar de suas limitações contribuiu para as simulações 

numéricas as quais este trabalho utili zou-se através do software já citado, sem o qual este 

trabalho não poderia ter o mesmo intuito de ser uma ferramenta completa para o Laboratório. 

Quanto ao que diz respeito às rotinas de visualização, conforme pesquisado e estudado 

em disciplina, ainda há mui to pa ra ser feito, tanto em relação a potencia das ferramentas 

utilizadas quanto às necessidades de visualização que podem surgir. Muitos dos trabalhos vistos 

são de foro especifico, ou seja, cada visualização tem atendido às necessidades de uma área e 

desta forma procurou-se fazer, atendendo as necess idades especificas de visualização de corpos 

imersos em flu xo livre. Como já dito, há muito ainda a ser feito inclusive uma interface mais 

amigável com os possíveis usuários, desde a simulação até a visuali zação. Enquanto isso não 

pode ser fe ito houve a preocupação de prestar uma ajuda àqueles que queiram utilizar o 

processo completo, colocando no apêndice 8 deste trabalho uma espécie de manual que contém 

as principais informações de como preparar os arquivos, de como simular e de como visualizar 

usando C++. 

Contudo o presente trabalho dá inicio a uma gama de pesquisas em Simulação 

Numérica de baixo custo, possibilitando a visualização de dados e desvendando fenômenos 

antes difíceis de serem vistos em antigas Visuali zações de Túnel de Vento. Além do beneficio 

de ser uma ferramenta potente e de baixo custo computacional, ainda existe o beneficio de usar 

uma biblioteca open-source o que o torna uma ferramenta extremamente barata em relação aos 

demais softwares de mesmo objetivo. 
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As simulações numéricas e dados experimentais do laboratório estarão dando um 

grande passo para o avanço de interpretação e análise de dados com um produto da própria 

Universidade. Além do acesso aos códigos fontes e o aprendizado que isso representa é possível 

se ter certeza de como foi feito e assim, para que tipo de aplicações usar. 
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1. O método de implementação do PanFlo2.0. 

A filosofia de implementação do Panf'lo2.0 apresentada pelo autor (MARTINS, 

1997) foi a de que o método resultante fosse o mais genérico possível, ou seja, que não fosse 

voltado para nenhuma aplicação específica dentro do contexto da aerodinâmica. 

Assim o método deveria ser o mais simples possível, sem o encargo de ambas as etapas de 

pré e pós-processamento necessários a um certo tipo de aplicação. Então, por exemplo, o algoritmo 

principal deveria receber como entrada a geometria dos painéis da configuração a ser analisada, e 
não as coordenadas do aerofólio de uma asa para a geração da geometria correspondente. Assim 
sendo, quaisquer informações pertinentes a uma aplicação especifica deveriam ser pré-processadas 

num programa de interface especialmente projetado para aquela aplicação. 

De maneira semelhante, a saída de dados deveria ser pós-processada para a aplicação em 

particular. Por exemplo, a extração de valores de circulação ao longo da envergadura de urna asa é 

um processo que faz sentido apenas para aplicações aeronáuticas. Assim sendo, o autor declara que, 

esse processamento deve ser feito externamente ao programa principal. Ainda comenta que, na 

prática, nada impede que ambas as etapas de pós e de pré-processamento sejam realizadas dentro de 

um mesmo programa. 

A motivação do autor para essa filosofia de implementação foi colocar o programa básico 
de análise numa forma genérica, abrindo a possibilidade de implementar diferentes programas de 
interface, cada qual voltado a um tipo de problema aerodinâmico em particular, utili zando, no 
entanto, o mesmo programa principal. Permitindo assim a ampliação das possibilidades de estudo. 

Características gerais do método implementado. 

I. Representação geométrica de singulnriclacles de ordem reduzida, usanuo 

painéis planos com distribuições constantes de a e Jl. Apesar da simplicidade das 

operações envolvidas a generalidade não foi prejudicada, uma vez que todos os elementos 

de um método típico estão presentes. 

2. Condição de contorno de Neumann para a ve locidade normal à superfície 

v ... A escolha dessa condição de contorno se deu devido à experiência do autor com 
métodos de malha de vórtices que aplicam essas condições (MARTINS, 1993), e à 

disponibilidade de material previamente elaborado. 
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3. Dois modelos de formulação alternativos. Sob a condição de Neumann 
havia duas possibilidades viáveis para a combinação de singularidades (formulação) a 
serem utilizadas formando dois modelos de singularidades possíveis. Um modelo que o 
autor chamou de A e outro B. 

• Modelo A: painéis de fontes descrevem a superfície dos corpos e assumem 
o papel principal de garantir a condição de contorno para V11, enquanto as intensidades 
de painéis de dipolos permitem introduzir circulação no escoamento. Este método é 
chamado "método de fontes superficiais". 

• Modelo B: painéis de dipolos descrevem as superfícies dos corpos e 

assumem o papel principal de garantir a condição de contorno para Y11 • No método 
implementado, decidiu-se adotar a formulação na qual os painéis da superfície também 
possuiriam distribuições adicionais de fontes. As intensidades a seriam ajustadas 
arbitrariamente por um fator '7 para cancelar uma parcela da componente normal da 
velocidade do escoamento livre sobre o ponto de controle do respectivo painel. 
Assumindo-se os pontos de controle sobre os centróides dos painéis. 

4. Condição de Kutta do tipo I. (MARTINS, 1997) Nessa forma a condição 
sena imposta colocando-se pontos de controle adicionais, ou pontos de Kutta para cada 
faixa da esteira de dipolos discretizada a uma pequena distância o do bordo de fuga da 
superfície, sobre uma extensão da superflcie média do aerofól i o. 

5. Esteiras de dipolos independentes. Partindo-se da idéia de que a condição 
de Kutta num aerofólio é uma forma "controlada" de separação do escoamento, sendo as 
esteiras de dipolos definidas como malhas de painéis independentes, ou seja, não 
necessariamente associadas às superfícies sustentadoras. Tendo como principais 
características: 

• Topologia retangular, 0 11 seja, a posição de 11111 certo painel poderia ser 
definida por dois índices (i, j), tal como um elemento de uma matriz. Ao longo de um 
dos índices, cada coluna de painéis da malha manteria intensidade constante de dipolos 
Pw, definindo faixas de dipolos equivalentes a vórtices "em ferradura" as posições dos 
vértices. 

o A intensidade Pw associada a cada coluna seria obtida da solução do 
sistema linear. Apenas o primeiro painel de cada coluna teria um ponto de controle, a 
ser usado como ponto de Kutta, ou ·seja, seria um painel de Kutta . A geometria deste 
primeiro painel poderia ser ajustada pnra satisfazer as restrições da distnncia o entre os 
pontos de Kutta e o bordo de fu ga de uma asa. 

o Faixas semi -infinitas de dipolos seriam definidas por semi-retas alinhadas 
às arestas dos últimos painéis de cada coluna, os painéis direc ionadores. 

6. Três opções de modelagem de superfícies sustentadoras no modelo A para 
promover a continuidade de dipolos na junção da esteira com o bordo de fuga, para evitar 
uma singularidade local. 
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7. Cálculos de forças resullantes por integração c pressões e no plano de 
Trefftz, cobrindo as seguintes possibilidades: 

• As componentes de força perpendiculares ao escoamento livre U., , ou seja, 
sustentação L e força lateral Fy, seriam calculadas por integração de pressões 
superficiai s, o mesmo ocorrendo para as três componentes do momento de rotação ao 
redor de um ponto de referencia dado. 

• A componente na direção de U.., , ou seja, o arrasto induzido 0;, seria 
calculado por integração de pressões ou, opcionalmente, de sa llos de velocidade no 
plano de Trefftz. 

Em termos de integração de pressões na superfície, a força resullante sobre os corpos pode 
ser expressa por: 

(4) 

Onde: 

S área superficial dos corpos 

s,.r área ele referencia arbitraria 

N5 Número de painéis que definem a superfície dos corpos (não internos) 

Cr; Coeficiente de pressão associado ao painel i. 

S; área superficial do painel i. 

n; versor normal ao painel i. 

O momento resultante M com relação a um dado ponto de referencia é calculado de 
maneira semelhante, porém envolve a di stribuição de cada paine l na forma de produtos vetoriais. 
Uma vez obtidos F e M, suas componentes podem ser representadas em quaisquer direções. No 
caso do escoamento livre uniforme, define-se um sistema orientado pelo escoamento e portanto as 
componentes na forma de coeficiente CL, C0 ; e Cy para a força e Cmx. Cmy c Cmz para o momento. 
No trabalho do autor adotou-se as conclusões de (SMITH & KROO, 1993), segundo as quais a 
consideração da este ira de dipolos como orientada na direção de U.., é teoricamente capaz de 
fornecer resultados exatos para C0 ;, pelo menos para superfícies sustentadoras isoladas. Assim, 
adotou-se a hipótese provisória de que a intersecção da esteira com o plano de Trefftz seria 
representada pela projeção da linha do bordo de fuga da asa na direção de U"' . Esta aprox imação 
fo i assumida mesmo quando a esteira não tinha aq uela orientação, o que pode ser considerado 
vúlido para superfícies isoladas em baixos ângulos de ataque. 

As principais características do método implementado foram sintetizadas na Figura A. I. 
Observa-se a subdivisão do Modelo A nas formas A I, A2 e A3, como opções para representar 
escoamentos com circulação ao redor de superfícies sustentadoras. 
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Condição de Contorno na Supertlcie: Neumann 

Representação: Ordem reduzida 
Painéis planos com distribuições 

constantes de a e fi . 

Modelo A 
a : principal, na superficie 

J.1: auxil iar (circulação) 

Condição de Kutta: Tipo I 
Pontos de Kut1a com V~O 

Modelo B 
f.l : principal, na supertlcie 
a: auxi liar (circulação) 

FIGURA A. I- Características gerais do método implementado. 

Outras características importantes do método implementado. 

v 

• Os painéis são organizados em malhas independentes. Cada malha é 

associada a um identificador que define seu tipo (de fontes, clipolos, esteira, etc). Todas 
possuem topologia retangular, ou seja, a posição ele qualquer painel pode ser definida por 
um par ele índices (i, j). 

• Duas formas opcionais de correção ele compressibilidaclc, ambas descritas 
na dissertação elo autor.(MARTINS, 1997) 

o Prandti-G lauert. 

o Prandti-G lauert modificada, segundo a proposta de (KRAUS, 
1978). 

• Tratamento de escoamentos simétricos por reflexão com re lação ao plano 
XZ e/ou ao plano XY do sistema de coordenadas, para reduzir custo computacional. 

• Utilização de expansões multipólo (singularidades puntuais) para as 
expressões elas velocidades induzidas pelos painéis sobre pontos a maiores distâncias, para 
reduzir custo computacional. 
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1. Manuais 

1.1. Panjlo 2.0 

1.1.1. Exemplo de formato de arquivo de entrada de dados gerais (extensão pfi). · 

PFLO Panel Method Analisys I nput File 
Test Case : Patur i Wing Body. 

1 Process 
1 1 1 1 o Output keys: GD CP PGF ACAD VTK 

Aerodynarnic and Reference 
0.00 0 . 00 2 . 00 
0.00 
0 . 00 
0.00 
16 . 6670 
1. 01000 
0 . 00 
0 . 00 
0 . 00 

Mesh and Processing Data : 
1 
1 
3 
o 
O.ODO 
0 . 00500 
1 . 00 
1 1 
3 2 o 
1 
' Paturi\'IB3 . pfg ' 

Da ta : 
ALPHA1 I 

YAvl 
ROLL 
MACH 
Sref 
Cref 
Xref 
Yref 
Zref 

Syrn 
L in 

ALPHA2, DALPHA 

VM : Vortex rnesh arrangernent id . 
FST : Fixed strengt h key . 
\•IAKEDIR 
KKT 
KTV 
Ndivi NdivJ 
MWBM (Width for internal body rneshes) 
Number of mesh files 
Mesh files names 

FIGURA ll.l. - Exemplo de arquivo "pli". 

VISUALI ZAÇÃO CIENTIFICA COMPUTACIONAL APLICADA A MODELOS AERODINÂM ICOS 
SIMULADOS EM MÉTODO DOS PAINEIS. 



,< 

_A_P_ÊN_D_IC_E_D_-_M_A_N_U_A_IS _________________________ Vlll 

A seguir é exibida uma tabela com a descrição das funções de cada variável do arquivo pfi 

disponibilizada pelo autor (MARTINS, 1997). 

Variablc 

Process 

GD 

CP 

PGF 

ACAD 

VTK 

ALPHAI 
ALPHA2 
DALPHA 

YAW 

ROLL 

MACH 

SREF 

CREF 

XREF 
YREF 
ZREF 

SYM 

LIN 

Typc Dcfault 

Integer N/ A 

Logical N/ A 

Logical N/ A 

Logical N/ A 

Logical N/ A 

Logical N/ A 

Real N/ A 
Real N/ A 
Real N/ A 

Real 0.0 

Real 0.0 

Real N/ A 

Real N/ A 

Real N/ A 

Real N/ A 

Logical N/ A 

Logical .TRUE. 

Dcscl'iption 
Identifier for program run task: 
< = 1 : full run (geometry + flow computation) 
> = 2 : geometry check run. 
Indicates creation of general data output file 
(aeroclynamic forces anel spanw1se distribution of 
coefficients) . 
lnclicates creation of surface coefficients file. 
(CP, local velocities, etc.) . 
Indicates creation of pane! geometry file. Used for 
geometry checking purposes. 
Indicates creation of AUTOCAD script file, for panel 
geometry visualization check purposes. 
Indicatcs creation of Visualization Tool Kit data file for 
visualization o f pressure distributions. 
Initial value o f the range o f angle o f attack for analysis. 
Final value o f the range o f angle o f attack for analysis. 
Increment of angle of attack to define analysis values 
between ALPHA 1 anel ALPHA2. 
Angle of yaw (sideslip), between the freestream velocity 
vector and lhe XZ geometry plane. 
Angle of roll, between the freestream velocity vector anel 
the XY geometry plane. 
Mach number, for application of the Prandtl-Glauert 
linearized compressibility correction. 
Reference area for calculation of aerodynamic force 
coefficients. 
Reference length for calculation of the aerodynamic 
moment coefficients. 
Cartesian coorclinates of the reference point in space 
arouncl which the aerodynamic moment coefficients will 
be computecl. 
lndicates if a symmetry conclition is to be imposed at the 
XZ geometry plane: 
- Must be .TRUE. when half geometry is input (see 
geometry input below). 
- !f .TRUE., then ROLL anel YA W must be zero. 
Indicates if linearization condition for angles can be 
applied (reducing processmg time). Generally, 
linearization can be applied to angles within [ -5,5] 
degrees. 
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Variablc 

VM 

FST 

WAKEDIR 

KKT 

KTV 

NDIVI 
NDIVJ 

Type 

Integer 

Logical 

Real 

Real 

Real 

Integer 

MWBM Integer vector 

Number of Integer 
mesh files 

Mesh file Character 
names 

Default 

Not 
equal to 

2 

IX 

Dcscription 
Vortex mesh arrangement identification, used for 
automatic vortex mesh generation on lifting surface 
pane! meshes: 
O= no vortex mesh (case without circulation); 
1 = internai mesh, fixed subclivision; 
2 = internai mesh, automatic subdivision; 
3 = surface doublet mesh. 
Fixed chordwise vortex distribution key: 

.FALSE .TRUE. = a fixed distribution function for vortex 
strength along the J mesh index clirection is assumed, 
for recluction o f processing time . 

I. O 

. FALSE. = no vortex distribution model assumed 
(safer for generallifting surface geometries.) 
Defines the direction for the trailing vortex wakes, 
when they are generatcd in automatic mocle (VM > 0): 
= 0.0 for free-stream flow dircction. 
= 1.0 for alignment with the mean camber surface of 
the liHing surfaces airfoils. 
0.0 < WAKEDIR < 1.0 for direction in between the 
extreme cases above. 
Streamwise size of the Kutta panels used in automatic 

0.005 vortex and wake mesh generation, relative to the local 
lifting surface streamwise chorei. 
Streamwise size of the Kutta panels uscd in automatic 

1.0 vortex anel wake mesh generation, relative to the local 
lifting surface streamwise chord. 
Number of subdivisions used in the I anel J index 
directions for refinement of the internai vo11ex 
meshes. Used only i f VM=2 (not recommended). 

Vector of mesh sizes in lhe I direction to be used for 
N/ A automatic generation of internai vortex meshes al 

wing/bocly intersections. If the last value is input as 
zero, ali subsequent intersections found in the input 
geometry will be generated using the last non-zero 
vector element. 

N/A Number of geometry files for the meshes to be read. 
Ali the geometries read will compose the 
configuration to be analised. 

N/A Names of geometry files for the meshes to be read. 
Ali the geometries read will compose the 
configmation to be analised. The names must be input 
in a sequence, onc per line. 
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1.1.2. Exem plo do formato do arquivo dados de entrada da geometria (extensão PFG): 

Standard Mesh Input File 
Input file processed: 
NOTES: Paturi Wing-Body, modified 26/05/98 

2 
Fuse l age 
o 
15 11 
0.00000 
0.04770 
0 . 23045 
0.41320 
0.611 60 
0 . 81000 

1.32500 
1.54000 
1.74495 
1 . 94990 
Junct i on 
o 
6 9 
1. 94 990 
2.04760 
2.09505 
2 . 22102 
2 . 40297 
2 .60 905 
2.80436 

2.81373 
2 .898 50 
2.96856 
3 . 02087 
3 . 05318 
3 .06411 

F01·1ard Patch 

0.00000 
0 .00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 

0 . 00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 

Uppe r Patch 

0.00000 
0.00000 
0.00000 
0 . 00000 
0.00000 
0 . 00000 
0.00000 

4.12022 
4.12073 
4.12119 
4.12157 
4 . 1 2182 
4.12191 

0.32580 
0.34310 
0.40599 
0.46090 
0 . 50619 
0.52440 

-0.18434 
-0.18884 
-0.18859 
-0 . 18689 

o. 92 500 
0 . 91804 
0.91340 
0 . 89365 
0 . 84238 
0 . 76364 
0.68 343 

1. 5284 o 
1 . 511 65 
1.49646 
1.48428 
1 .4 7638 
1.47364 

FIGURA 13.2. - Exe mplo de arq uivo " pfg" . 

A seguir é exibida uma descrição do arquivo pfg disponibili zada pelo autor (MARTINS, 

1997). 
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Geometry file format elescription: 

Lines 1 to 4: 
Lines available for titles anel comments (ignoreel during file reaeling). 
Line 5: 
Integer: number o f pane! meshes NM elescribecl in the present geometry file. 
Below liue 5: 
Geometry is clescribed in NM blocks, each onc o f them containing the geometry o fone o f 
the NM pane! meshes. A pane! mesh block that starts at line K has the following format: 
Line K: 
Character: name o f the patch, for reference. 
Line (K+l): 
Integer: ielentifier MTYPE for the type o f mesh being reacl: 
MTYPE < 0: options for automatic generation for vortex meshes on lifting surfaces. 
MTYPE > 0: the value inelicates clirectly the kind o f singularity to be used on the patch. 

Mesh types available for PanFlo 2 .0 are, accorcling to MTYPE: 

MTYPE Mesh Type 

-3 Lifting surface mesh, not intersecting a body 

-2 Lifting surface mesh, intersecting a bocly 

-1 Body/surface intersection meshes (not lilting) 

o Body meshes (not lifting) 

Source pane! mesh 

2 Vortex panclmcsh 

3 Wake vortex pane! mesh 

4 Fixeel strength vortex pane! mesh 

5 Source/vortex pane! mesh 

Line (K+2): 
Integer: sizes ofthe panelmesh M anel N, respectively along the I anel J inelex directions. 
These indicate that the current mesh has M x N pancls, elefined by (M+ 1) x (N+ 1) vertex 
points. 
From tine K+3 to line K+2+(M+l)(N+l): 
Real: cartesian coordinates X, Y anel Z for each vertex point that define the cunent pane! 
mesh. The points are disp1ayed across the J index, for each of the I index va1ues. From a 
FORTRAN 77 program, the points could be read by a DO loop sct ofthe type: 
DO I=l,M 

DO J= l,N 
READ X(I,J), Y(I,J), Z(I,J) 

ENDDO 
ENDDO 
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1.2. Como executar o programa. 

Depois de criados os arquivos acima um executável com o nome de "panflo20" deve ser 

aberto aparecendo a tela que é mostrada na Figura B.3., que é onde o programa pede para o usuário 

informar quais arquivos ele deve ler. Deve ser colocado o nome do arquivo pfi sem a extensão. Em 

seguida o software realiza os cálculos e processa as saídas. 

FIGURA 8.3. -Tela de entrada do PanFlo20. 

1.3. Arquivos de Safda. 

Os arquivos de safda gerados dependem de quajs tipos de arquivos foram setados como L 

no arquivo "pfi" criado. Na linha onde são encontrados os seguintes comandos: 

I I I 1 O Output keys: GD CP PGF ACAD VTK. 

O Número 1 seta como sim e O seta como não, como descrito na tabela de descrição das 

variáveis. 
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Além dos resultados numéricos (extensão pfo e pcp), o programa cria um scr;pt que pode 

ser aberto em AutoCad para a v isualização da malha de painéis gerada pelo programa e um arquivo 

em formato VTK para visualização dos cálculos de CP na superfície do corpo calculado. 

I~ lij] D l::J 
nome do nome do nome do nome do 

arquivoopcp arquivoopfo arquivo _oflo o ser arquivo o vtk 

FIGURA 8.4. - Arquivos de Saída. 

2.1. Instruções pura utilizar o VTK, versão 3.1, 110 MS Visual C++. 

Uma vez de posse do CD Bibliotecas, anexo ao manual, vamos seguir os passos: 

1. Salvar a biblioteca vtkdll.dll (contida no CD) no diretório System32 do Windows. 

2. Dentro do C++, abrir um projeto do tipo Win32 Console Application. 

3. lncluir as bibliotecas necessánas: 

Em Project -> Settings -> Link, e digitar no campo Object/Library modules, logo no 

in icio do campo, as bibliotecas a serem incluídas, opengl32.1ib e glaux.lib. 

Em Project ->Add to Project-> Files, adicionar a vtkdll.lib (contida no CO). 

4. Adicionar os diretórios dos 'headers' do VTK nos caminhos de diretórios do 

Compilador: - Supondo que você colocou o C D do VTK no drive F: Em Tools -> Options - > 

Directories, ad ic ionar os seguintes diretórios: 

F:\ VTK3 .1 \CONTRIB 

F:\ VTK3 .1 \P A TENTED 

F:\VTK3ol\TMAGING 

F:VTK3. 1\GRAPH ICS 

F:\VTK3.1\COMMON 
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