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Resumo 

A área de Dinâmica de Fluido Computacional caracteriza-se pelo amplo uso dos 

recursos da Computação Gráfica com o objetivo de analisar e validar os resultados de suas 

simulações. Em conexão com o Simulador de Escoamento de Fluidos FREEFLOW, foi 

desenvolvido um pacote gráfico que oferece facilidades para introdução de dados do 

domínio e parâmetros do escoamento, bem como possibilita a visualização gráfica dos 

resultados das simulações realizadas. 

Abstract 

Computational Fluid Dynamics is characterized by the ample use of Computer 

Graphics in order to analyse and validate results from its simulations. In cormection with 

the FREEFLOW fluid flow code, a graphical package was developed that provides facilities 

for collecting domain data and flow parameters as well as displaying results of the 

simulation graphically. 
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Capítulo I

Introdução

l. I Considerações Iniciais

O uso do computador nas diferentes áreas do conhecimento humano estri intimamente

relacionado com o estudo de modelos. Nesse contexto, o computador funciona como uma

ferramenta eficiente, que provê técnicas para sua criação, fomece informações sobre o

modelo e oferece formas eficientes para sua representação e observação de seu

comportamento. A computação grâficaparticipa desse processo principalmente nas fases de

construção e visualização do modelo.

Outra área que está usufruindo do desenvolvimento da tecnologia da computação

grâfica é a visualização científica. A visualização científrca tornou-se uma área de grande

importânci a a partir da década de 80, quando cientistas e engenheiros perceberam a

impossibilidade de interpretação da prodigiosa quantidade de dados obtida sem a

sintetização dessas informações em alguma forma de representação grá.frca. Técnicas de

computação grâfica também permitem a visualização dinâmica de fenômenos que variam

com o tempo, resultando numa importante ferramenta para processos de simulação. Uma

das áreas que vem sentindo os beneficios dos avanços em visualização computacional é a

Dinâmica de Fluido, pela possibilidade de visualização e compreensão dos resultados

volumosos e complexos de suas simulações.
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A computação gráfrca interativa, utilizada em modelagem de objetos e visualização

científica, permite uma melhoria sensível na comunicação usuário-computador,

aperfeiçoando de forma significativa a habilidade do usuário em construir formas'

compreender dados, perceber tendências e visualizar imagens. Ao tornar a comunicação

mais eficiente, softwares gráficos interativos também aumentam a produtividade, geram

produtos de melhor qualidade e precisão e diminuem custos de análise e projeto'

1.2 Motivação e Objetivos

Está sendo desenvolvido no Instituto de Ciências Matemáticas de São Carlos

(ICMSC) da Universidade de São Paulo, um sistema computacional para simulação de

escoamento de fluidos (FREEFLOW), que possibilita a análise e a observação do

comportamento dinâmico de fl uidos viscosos incompressíveis.

Simulações de escoamentos de fluidos viscosos são particularmente relevantes no

contexto industrial. Esse tipo de escoamento aparece em diversas aplicações industriais, tais

como injeção de fluidos em moldes complexos (indústria de fabricação de plásticos)'

escoamento de metais (indústria siderurgica), escoamento em cavidade (indústria

alimentícia). O interesse de indústrias desta natuÍeza em utilizar o código FREEFLOW

para simular escoamentos de fluidos em domínios arbitrários, resultou na necessidade de se

desenvolver uma interface amigável para o mesmo e que facilitasse a utllização do

simulador FREEFLOW.
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. 
A ausência de uma interfac e grárfica para a introdução e consistência de dados de

entrada para o simulador, bem como fenamentas que possibilitassem uma visualização

gráÊrcaeficiente dos resultados da simulação, motivou o desenvolvimento deste trabalho.

O simulador requer a definição de parâmetros que configuram o tipo do escoamento a

ser modelado, entre estes podemos citar: a viscosidade, o tipo do modelo, a tolerância pafí?-

' método do gradiente. Por se tratar de informações bastante específicas da iirea de

dinâmica de fluidos, a introdução desses dados, tealizadapelo posicionamento adequado de

cada valor de variável em um arquivo ASCII, dava margem a uma grande ocorrência de

erros de especificação. Este aspecto resultou, como conseqüência, na proposta de

construção de uma interface grâficapara introdução e consistência de dados de entrada para

o simulador, bem como acionamento e monitoramento do módulo de simulação de

escoamento de fluidos.

O Simulador de Escoamento de Fluidos possui também como dado de entrada, o

domínio do fluido, ou seja, o molde dentro do qual o fluido é introduzido. Com base nesta

informação é possível apresentar a distribuição do fluido dentro do molde em intervalos

regulares de tempo. Dificuldades na descrição do molde, motivou o desenvolvimento de um

modelador de moldes utilizando técnicas de modelagem geométrica e outros recursos da

computação gráfica interativa.

Outro aspecto de muito interesse é a visualização eflrciente das saídas do sistema

simulador, resultando na proposta de implementação de um visualizador para o código

FREEFLOW.

O objetivo do presente trabalho é, portanto, desenvolver um sistema gráfico interativo

de suporte ao simulador de escoamento de fluido. Este sistema conta com técnicas gráficas
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de auxílio à definição e ingestão de dados de entrada para o simulador, bem como

facilidades para a visualização de seus resultados.

O Modelador de Moldes dispõe de capacidade de modelagem bidimensional,

utilizando-se as técnicas: Instanciamento de Primitivas e Aproximações/Interpolações por

splines cúbicas e B-splines. O trabalho desenvolvido est¿belece formas eficientes para a

construção e manipulação de objetos, sendo possível utilizar esta ferramenta para definir a

lâmina ZD que representa uma seção transversal ou um perfil axial de objetos

tridimensionais.

O módulo de visualização bidimensional dos resultados da simulação dispõe de

técnicas que possibilitam a visualização da forma, propriedade e dinâmica de escoamento

do fluido. O fluido pode ser apresentado na forma de partículas, ou pela descrição de seu

bordo (preenchido ou não). Mapas de contornos são utilizados para visualizar propriedades

do fluido, como pressão, temperatura e velocidade, e vetores representam a direção da

velocidade das partículas do fluido. O comportamento do fluido no decorrer do tempo é

apresentado através do recurso de animação.
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1.3 Organização

No capítu\o 2 ê apresentada a fundamentação teórica relacionada à modelagem

geométrica e apresentação das técnicas empregadas em modelagem bidimensional-

O capítulo 3 é reservado para apresentação do sistema simulador de escoamento de

fluido (FREEFLOW).

O capítulo 4 discorre sobre a teoria envolvida no processo de visualização de dados e

imagens, com atenção especial às técnicas de definição de contornos a partir de grades de

dados.

O capítulo 5 trata aspectos da implementação do Modelador de Moldes e do

Visualizador de Escoamento de Fluidos 2D.

O capítulo 6 destaca as contribuições do trabalho desenvolvido, seguidas de sugestões

para futuros trabalhos.
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Capitulo 2

Modelagem Geométrica

2.1 Considerações Iniciais

Entende-se por modelagem a criação, representação e manipulação de objetos no

computador. Na modelagem geométrica os objetos modelados obedecem a regras formais

da geometria clássica. A modelagem geométrica utiliza e aplica conceitos da geometria,

cálculo vetorial, topologia e análise numérica.

Muitas vezes, o objetivo da criação de um modelo no computador é o de se efetuar

simulações com o mesmo. Em geral, os problemas a serem simulados envolvem aspectos

cinemáticos e dinâmicos. O sistema de modelagem deve, portanto, possuir meios que

permitam a visualização do movimento de objetos.

A simulação do ambiente no qual se encontra o modelo também deve levar em conta

a troca de energia luminosa entre os objetos da cena, envolvendo aspectos de textura,

iluminação e cor dos modelos.

Denomina-se Sistema Gráfico um ambiente de software que envolve produção gtlfrca

e desenvolvimento, onde técnicas de computação grëtfica são utilizadas para a realização de

simulações com propósitos que vão desde a criação de um realismo fotográfico atê a

utilização de motlelos científicos. Em sistemas de modelagem é importante a possibilidade

de realizaçíio de operações sobre os objetos modelados, de modo a tomá-lo adequado aos
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objetivos desejados. Outra característica desejável ê a realizaçãro de transformações

geométricas que permitam alteração da posição, orientação e tamanho dos objetos

modelados. A fig. 2.1 mostra um diagrama de um sistema gráfico com seus vários módulos

[Gome9O].

Fig. 2.1 : Módulos de um sistema gráfico

O objetivo deste capítulo é, inicialmente, apresentar um breve histórico evolutivo da

ërea de modelagem geométrica em computação gráfrca. Em seguida serão discutidos os

principais conceitos da âreade modelagem geométrica, sendo dado um enfoque mais geral,

englobando inclusive aspectos relativos à modelagem de sólidos. uma seção especial é

dedicada para apresentação das técnicas de modelagem bidimensional'

OperoçÕes com
Modelos

Ediçoo do Modelo MODELO

Visuolizoçõo

Algoritmos
Geométricos

Simuloçöo

TronsformoçÕes

Geométricos
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2.2 Breve Histórico

No início dos anos 60 surgiram trabalhos relacionados à utilização de computadores

no projeto e manufatura de produtos industriais, de acordo com os artigos de Coons

[Coon63] sobre requisitos de sistemas auxiliados por computador, de Sutherland [Suth63]'

sobre o uso do "sketchpad" e de Roberts [Robe63] sobre o problema de remoção de linhas

escondidas.

O sistema "Sketchpad", desenvolvido por E. Sutherland, marcou de forma definitiva

não apenas o início da computação gráfica interativa, mas também lançou a pedra

fundament al para a área de modelagem. O sistema de Sutherland permitia a criação e

manipulação de objetos geométricos bidimensionais no computador, usando conceitos de

transtbrmações planares e vínculos geométricos.

A partir de então, surgiram os sistemas nos quais as pranchetas eram substituídas pelo

computado r para a criação das chamadas "plantas baixas" (projeções ortogonais) dos

projetos. Estes sistemas, por sua vez, evoluíram para os sistemas de desenho 3D' Tais

modelos tornaram-se conhecidos como modelos fio-de-arame ("wireframe")[Fole90]. Uma

vantagem deste tipo de representação é que o computador podia gerar desenhos do objeto

de qualquer ponto de vista e em qualquer projeção definida'

problemas como a impossibilidade de obtenção de propriedades fisicas do modelo

(ârea, volume, massa, etc) e realização de análises de inferências, além da grande

quantidade de objetos inconsistentes e ambíguos gerados através desta técnica, motivaram o

desenvolvimento de formalismos matemáticos para definição e representação de modelos

no computador. Um trabalho pioneiro nesta direção foi iniciado por Requicha [Requ80] que

estabeleceu um conjunto de propriedades necessárias para classificar um objeto como
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sólido válido (manufaturável), incrementando de forma significativa a âtea de modelagem

de sólidos.

2.3 Elementos da Modelagem Geométrica

A técnica de modelagem geometnca possibilita a descrição da forma e de outras

características geométricas de um objeto, bem como a simulação de processos dinâmicos'

Dessa forma, ela ê capazde prover modelos abstratos de objetos ou processos reais, que são

economicamente mais convenientes de serem experimentados, e mais facilmente

analisados que seus correspondentes reais [Mort85]'

De acordo com Requicha [Requ83], o termo Modelagem de Sólidos envolve teorias,

técnicas e sistemas para obtenção de representações sólidas com capacidades de cálculo

automático de qualquer propriedade geométrica do objeto modelado. A principal

importância dos sistemas de modelagem de sólidos é a possibilidade de identifrcação do

interior. exterior e superfície do objeto [Mort85]'

Um enfoque mais rigoroso da modelagem de objetos baseia-se em sua subdivisão em

três níveis de abstracão [Mänt88]:

o Universo Físico: onde estão os objetos que se deseja modelar;

o Universo Abstrato: que representa uma idealização dos modelos do mundo fisico'

Nesse universo os objetos tem uma relação com o mundo fisico, no entanto'

apresenta um nível de abstração que permite sua descrição através de um modelo

matemático;
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o Representação: constitue a atribuição de uma estrutura simbólica que descreve o

modelo matemático do objeto e é adequada para representação e manipulação no

computador.

A visão da modelagem em três níveis de abstração permite a caractenzação rigorosa

das propriedades desejáveis de métodos de modelagem de objetos através da análise do

relacionamento entre entes matemáticos e suas representações no computador.

O desenvolvimento de um sistema de modelagem deve considerar os seguintes

aspectos:

- Criação do modelo

- Representação do modelo

- Análise das propriedades do modelo

A criação do modelo baseia-se em métodos geométricos e análise numérica e envolve

a utilização de técnicas de modelagem [Gome90]. Essas técnicas servem para criação e

descrição de modelos e são dependentes, quase que exclusivamente, da forma de

representação utilizada.

A técnica de modelagem por instanciamento de primitivas é uma das formas mais

simples de descrição de modelos. Baseia-se no fornecimento prévio das classes de formas

básicas e freqüentemente utilizadas, denominadas primitivas. A primitiva é defrnida por

alguns parâmetros específicos, tais como altura, largura e profundidade, no caso de um

cubóide, e um objeto abstrato é gerado através da atribuição de valores aos parâmetros. Os

próprios parâmetros constituem uma representação para aprimitiva [Requ80],[Mänt88].

A varredura (sweeping) constitui uma técnica de modelagem que descreve um objeto

abstrato através de uma face planar fechada e uma trajetória não coplanar à face. Os tipos

mais comuns de varredura são: a rotacional e a translacional (ver figura 2.2). Na varredura
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rotacional, a face planar é rotacionada em tomo de um eixo arbitrário segundo afnjetóna

escolliida e o modelo equivale ao conjunto de pontos "varridos" durante a rotação. Na

varredura translacional, aface planar é transladada de acordo com a trajetória escolhida

lMaga94l.

v
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t

Fig.2.2: Vanedura Rotacional e Vanedura Translacional

Curvas e superficies paramétricas do tipo B-splines têm recebido atenção crescente

como técnica para acriação de objetos geométricos, sendo convenientes para a descrição de

objetos abstratos com geometria "escultural". B-splines apresentam diversas vantagens

quando utilizadas na modelagem de formas livres, além do alto grau de liberdade e da

suavidade das formas obtidas, a sua utilização determina uma descrição altemativa e

compacta [Fari90][Bart87]. Além disso, os modelos podem ser visualizados facilmente.

A represen tação do modelo utiliza-se de técnicas de estruturas de dados e topologia

combinatória, de modo a possibilitar o armazenamento do objeto modelado no computador'

As principais formas de representação de modelos atualmente utilizadas são: forma de
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representação por decomposição, forma de representação construtiva e forma de

representação por fronteira [Requ8O], [Mänt8 8], [Gome90].

Nas representações por decomposição, o modelo é descrito por uma coleção de

objetos geométricos mais simples, conhecidos como primitivas, que são combinados entre

si através de uma operação denominada colagem. A colagem une as primitivas sem que

haja intersecção entre elas. Cada primitiva representa uma parte do modelo. A figura 2.3

exemplifica um modelo representado por decomposição.

nodclo

Fig.2-3 : Representação por Decomposição

Nas representações construtivas, o modelo abstrato é descrito por primitivas

geométricas que são transformadas (operações de translação, rotação e escala) e

combinadas entre si através de operações booleanas (união, intersecção e diferença)'

A forma de representação construtiva mais comum é a Constructive Solid Geometry (CSG).

A estrutura de dados associada à representação CSG é uma árvore binária onde os nós

folhas correspondem às primitivas e o nós restantes indicam transformações ou operações

booleanas [Requ77]. A frgura 2.4 ilustra uma representação csc.
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U B

modelo

Fig. 2.4 : Representação CSG

Na representação por fronteira (Boundary Representation - BRep), o modelo abstrato

é descrito em termos de sua fronteira, comumente descrita como a união disjunta de

superficies (faces), que são limitadas por curvas (arestas), que por sua vez se interceptam

em pontos (vértices) [Mänt88]. Esta hierarquia define a topologia do objeto que, aliada às

informações geométricas, fomecem a rigidez do objeto representado. A geometria de um

modelo é descrita pelas equações das superfîcies sobre as quais estão as faces e equações

das curvas sobre as quais estão as arestas e as coordenadas do vértice. A figura 2.5

exempliflrca uma representação por fronteira.

modslo BReP

Fig. 2.5: Representação B-ReP
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A análise do modelo consiste no estudo das propriedades do objeto modelado.

Algoritmos de análise proporcionam respostas a algumas perguntas de natureza geométrica

sobre o modelo, com área, volume, curvatura, reação a forças, etc. A especificação de um

objeto é geometricamente completa se possui informações suficientes para o cálculo de

qualquer propriedade geométrica do objeto modelado, e esta computação depende

fortemente do tipo de representação utilizado.

2.4 Operações de Manipulação da Forma

Operações que permitam a modificação da forma dos objetos modelados, e a

combinação de elementos geométricos primitivos para obtenção de novos objetos são

importantes no contexto de criação de modelos. Operações locais permitem pequenas

alterações no objeto modelado, de forma simples e eficiente. Entre as técnicas de

manipulação local da forma, encontram-se o "Tweaking", para ajuste da geometria das

faces, a Chamfradura, que realizaalterações topológicas locais, e o Arredondamento, para

suavização de cantos e arestas.

AlgUmas operações, caracterizadas por atuarem globalmente sobre o objeto

modelado, são descritas a seguir.

A Colagem consiste na união de dois elementos primitivos sobre uma aresta./face

comum, que poderá ser ou não totalmente coincidente. A colagem é uma forma restrita da
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operação booleana de união, na qual os componentes não podem se interceptar

[Fol9O,Mort85].

A operação de Corte realizao particionamento de uma primitiva por um segmento de

ret¿ ou curva (no caso bidimensional) ou por um plano (no caso tridimensional), gerando

dois novos elementos.

Operações Booleanas são usadas para unir, interseccionar e subtrair objetos,

possibilitando a descrição de objetos mais complexos a partir de operações com

componentes mais simples.

2.5 Transformações Geométricas

As transformações geométricas são utilizadas em modeladores de objetos para definir,

calcular e posicionar objetos em uma cena. As transformaçöes geométricas básicas são a

translação, a rotação e o escalamento. Transformações adicionais são o espelhamento e a

deformação [Fole9O]. Existem muitas vantagens em utilizar transformações geométricas. A

mais importante delas é a possibilidade de aplicá-las a todos os pontos de um objeto

aplicando-as apenas aos seus vértices. Outra vantagem é o uso de formas matriciais, que

permite combinar várias transformações antes de aplicá-las ao objeto.
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2.6 Modelagem2D

Num sistema de modelagem 2D, o computador funciona como se fosse uma

prancheta de desenho que possibilita a construção e manipulação de objetos através, por

exemplo, do instanciamento de primitivas planares, transformações e vínculos geométricos.

Normalmente em sistemas bidimensionais, as técnicas de modelagem para criação do

modelo proporcionam também a forma de representação do modelo, ou seja, a estrutura de

dados que representa o objeto modelado no computador.

A seguir serão abordadas formas de descrição de objetos através do instanciamento de

primitivas, curvas splines e B-splines.

2.6. I Instanciamento de Primitivos

Uma abordagem bastante comum em sistemas de modelagem consiste em fornecer

um conjunto finito de objetos geométricos básicos, também denominados primitivos, cujo

tamanho, formato, posição e orientação são determinados por r¡m pequeno conjunto de

parâmetros especificados pelo usuário. Primitivos planares são descritos sobre um plano xy

fictício e encontram-se inicialmente posicionados em relação à origem do sistema de

coordenadas definido neste plano fictício. Exemplos de primitivos planares são: o segmento

de reta, o arco de circunferência, o círculo, a elipse, o triângulo, o quadrilátero, o polígono.



l7

2.6.2 Interpolação por splines cúbicas

Embora polinômios sejam eficientes instrumentos computacionais, sua utilização na

representação de curvas não é usualmente realizadapor exigir grau elevado, acarretando em

oscilações e instabilidade numérica. Uma solução é dividir a curva em várias partes

denominadas segmentos, cada qual com seu respectivo polinômio. A união desses

segmentos determina a curva polinomial por partes, e a seqtiência de pontos formadas pelas

junções dos segmentos denomina-se vetor de nós. A flexibilidade dos polinômios por partes

é enriquecida com o uso de polinômios splines, por determinar graus de suavidade global.

A interpolação de pontos usando splines cúbicas oferece bons resultados pata gerar

contornos suaves através da garantia de que o interpolante possui a primeira e a segunda

derivadas contínuas no intervalo analisado, ou seja, tanto a inclinação como a curvafura são

iguais para os pares de cúbicas que são unidos em cada ponto de interpolação.

Uma spline cúbica pode ser definida como segue [Burd78]:

Dada uma função / definida em [a,bJ e um conjunto de pontos, ou nós,

a=x¡1x¡1...1xn=b, um interpolante spline cúbico, S, para f é uma função que satisfaz as

seguintes condições:

a) S é um polinômio cúbico, denotado ,t, no subintervalo fu,x¡+r) para cada

j=o,l ,"',n- l;

b) S(x)=¡¡4 para cada j=0,1,...,n;

c) S¡*16¡*ù=S¡(x¡*ù para cada i=0,1,...,n-2;

d) S'¡* t(x¡* ¡)=S'¡(x¡* ù para cada j=0, 1,...,n-2;

e) S "¡* t(x¡+ ù=5 "¡(x¡+ ù para cada i=0, 1,...,n-2;

Ð uma das seguintes condições de fronteira seja satisfeita:



l8

(i) S"(xo) = S"(xn) = 0

(ä) S'(x¡)=f'(x6) e S'(x)=f'(xn)

2.6.3 Curvas B-splines

Muitos objetos do mundo real possuem formas curvas sem classificação padrão,

dificeis de serem criadas através dos primitivos acima citados. Uma abordagem bastante

interessante é o uso de curyas polinomiais "de forma livre". O uso de curvas B-spline é

bastante difundido em modelagem de objetos devido ao seu grande poder descritivo

provido por suas propriedades .

2.6.3.1 Introdução

A moderna teoria da aproximação spline iniciou em 1946 com Schoenberg

[Shoen46], que utilizou B-splines para suavizar dados estatísticos. A definição recursiva

utilizada para cálculos numéricos foi o próximo passo importante no desenvolvimento desta

teoria, sendo independentemente descoberta por [Cox7l] e por [DeBo72]. Gordon e

Riesenfeld [Gord74], em lgT4,utilizaram a formulação recursiva no contexto de curvas B-

spline paramétricas, e também mostraram que a curva B-spline é uma poderosa

generalização da curva Bézier.

Uma curva gerada pela utilização de vértices de um polígono de controle é

dependente de algum esquema de interpolação ou aproximação que estabelece a relação

entre a curva e o polígono. Este esquema é obtido pela escolha de uma função base. A

função base B-spline possui característica não global. Este comportamento não global se
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deve ao fato de que cada vértice está associado a uma única função base.

Conseqüentemente, cada vértice afeta a forma da curva somente ao longo de um intervalo

onde sua função base associada é diferente de zero. A base B-spline também permite que a

ordem da função base e portanto, o grau da curva resultante, seja alterado sem mudança no

número de vértices do polígono. As definições descritas a seguir foram baseadas em

[Roge89].

2.6.3.2 Definição

A equação que expressa uma curva B-spline definida parametricamente em função do

parâmetrotédadapor:

n+l

P(t¡=laMt,,,1t) tmin<t<tmax, 2<k<n+ï (2-r)
i=l

onde

,B¡ são os vértices do polígono de controle þontos de controle)

n+ I ê o número de pontos de controle

N¡,¿ são as funções base normalizadas

k é a ordem da curva B-spline de grau k-l

tmin, ... t^* é a seqüência (vetor) de nós

para a Ëésima função base B-spline normalizada de ordem k, as funções base são

deflrnidas pela formula recursiva de Cox-de Boor:

Ni.t =
1 se ti(t(ti+l
0 casocontrá rir

(2-2a)
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e

(2-2b)

2.6.3.3 Propriedades

Os B-splines normalizados, N¡,¡c, são polinômios por partes de grau k-l definidos

sobre os nós tmin(tmin+t(...(tmax-l)tmax e possuem as seguintes propriedades [DeBo72]:

- A soma das funções base B-splines para quaisquer valores de parâmetros t podem

ser mostradas como segue (Partição da Unidade):

n+l

j=l
flr,,o1r¡ = t (2-3)

Esta propriedade assegura que qualquer transformação afim pode ser aplicada na

curva pela aplicação da mesma sobre os vértices do polígono, ou seja, a curva é

transformada pela alteração dos vértices do polígono.

- Cada função base é não negativa para todos os valores de parâmetro, ou seja,

N¡.*)0 (Positividade). Dessa forma indicando que curva está localizada no fecho

convexo de seu polígono de controle. Logo, todos os pontos sobre uma curva B-

spline estarão dentro da união de todos os fechos convexos formados pelos vértices

de seu polígono de controle.

- Exceto para lel cada função base possui precisamente um valor máximo
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- O controle da curva é local : N¡,*(t)=0 se tÊ'[x¡,x¡+ú '

Cada ponto de controle está associado a uma única função base' Cada um desses

pontos afeta aforma da curva somente ao redor de um intervalo de valores onde sua

função base não é igual azelo.

- N¡,dt) é (k-l) vezes continuamente diferenciável'

- A ordem máxima da curva B-spline é igual ao número de vértices do polígono de

controle.

- A curva exibe a propriedade da variação diminuinte, logo, ela não oscila em torno

de uma linha reta com mais freqüência que seu polígono de controle'

2.6.3.4 Manipuladores de Controle

A flexibilidade das curvas B-splines é obtida pela possibilidade de uso de diferentes

tipos de manipuladores de controle que influenciam a forma da curva:

- O tipo do vetor de nós;

- A ordem t da função base;

-onúmeroeaposiçãodosvérticesdopolígonodecontrole;

- O uso de vértices múltiPlos;

- O uso de valores de nós múltiPlos'
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A seguir são apresentados alguns exemplos de modificação na forma da curva B-

spline através do uso de manipuladores de controle.

A escolha do vetor de nós influi sobre as funções base N¡,*(t), como mostrado pela

equação (2-2). Três tipos de vetores podem ser usados: uniforme, uniforme aberto (ou

aberto) e não uniforme.

Em um vetor uniforme, valores individuais de nós estão regularmente espaçados.

Dessa forma, cada função base é uma translação da outra. Exemplos são:

10r234)
[ 0 0.2s 0.5 0.7s 1.0 ]

Um vetor de nós uniforme e aberto possui valores de nós múltiplos em seu extremo e

igual a ordem k da função base B-spline. Valores de nós internos estão uniformemente

espaçados. Alguns exemplos usando incrementos inteiros:

I<=2100123441

k=3[00012333)

Vetores de nós não uniformes podem possuir nós irregularmente espaçados, bem

como nós internos múltiplos. Alguns exemplos:

[0 0 0 I | 2 2 2]

[o I 2 2 3 4)

A fig. 2.6 apresenta duas curvas B-splines: uma uniforme (a) e outra não uniforme

(b).
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Fig.2.6a: Curva B-sPline uniforme

Fig.2.6b: Curva B-spline não uniforme

A fïg. 2.7 mostra três curvas B-splines abertas cada qual possuindo uma ordem

diferente, mas definidas pelos mesmos quatro vértices do polígono. Percebe-se que quanto

maior a ordem da curva, mais suave é a curva resultante'
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4

8.

5
L-4

t
0

Fig.2.7: Efeito da variação da ordem em curvas B-splines

A fig. 2.g ilustra o efeito de múltiplos vértices coincidentes sobre o polígono de

controle. A curva intermediária é definida por cinco vértices com dois vértices coincidentes

em 82, ou seja, ela é definida pelos vértices Bt,Bz,Bz,Br e B¿'

3 ü¡ldÉrcrlis

ü¡l&lcËdcÉ Ð.

dftiplcrud€

0 2 1 ó t

Fig. 2.8: Efeito de vértices múltiplos em 82

O efeito do controle local pode ser observado através da fig' 2'9, que mostra três

curvas B-splines obtidas pela movimentação do vértice 85 para as posições Bs' e 85"'

D2

D,
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percebe-se que a movimentação do vértice afeta a curva somente ao rcdor de uma região

limiøda.

t

48.

k-4

0 2 18s6 8 a

Fig.2.9: Controle local numa curva B-spline

E2

4

2

86
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Capítulo 3

O Simulador de Escoamento de Fluido -FREEF'LOW

3. I Considerações Iniciais

Um aspecto de fundamental importância no desenvolvimento de um sistema grafico

interativo, é o conhecimento preciso e detalhado da aplicação que está sendo executada sob

o mesmo. Neste capítulo consta o material necessário para a compreensão dos aspectos

técnicos envolvidos no processo de simulação do FREEFLOV/.

3.2 Introdução

FREEFLOW consiste de um conjunto de programas baseado no método GENSMAC

[Tome94] cuja finalidade é resolver problemas de escoamento transientes de fluidos

(Newtonianos e não-Newtonianos) incompressíveis com superfîcies livres- A técnica

empregada por FREEFLOW tem suas origens no método SMAC (Simplified-Marker-and-

Cell) que foi desenvolvido em Los Alamos por Harlow e Amsden [Harl7l] em meados dos

anos 70. SMAC é uma técnica numérica para a investigação da dinâmica de escoafnentos

de fluidos viscosos incompressíveis que utiliza métodos de diferenças finitas numa malha

diferenciada (..staggered grid"). Trata-se de uma técnica que utiliza as variáveis primitivas,

pressão e velocidade, e possui particular aplicação na modelagem de escoamentos de
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fluidos com superficies livres. Uma característica de SMAC é o uso de partículas virn¡ais

(charnadas "rnarker-particles") cujas coordenadas são armazenadas e que movem de uma

célula para outra de acordo com os valores mais recentes da velocidade do fluido a caða

instante do tempo. Dessa forma, células contendo partículas indicam a presença do fluido

nestas células, o que então permite a visualização da superficie livre do fluido. Outra

característica do método é a divisão do ciclo de cálculo em duas partes: uma consistindo no

cálculo de um campo de velocidade intermediário e outra para o cálculo da pressão' Esta

característica foi a principal motivação para o desenvolvimento de FREEFLOW' V¿irias

modificações no método SMAC foram necessárias para possibiliør o trat¿mento de

escoamentos com superficies livres em domínios arbitrários, entre os quais citamos:

inclusão de uma técnica pa.a tratar de domínios não retangulares, implementação do

método gradiente conjugado para a solução da equação de Poisson, revisão das condições

de contomo na superficie livre, etc. Estas modificações resultaram no desenvolvimento de

um método, denominado GENSMAC, que serviu de base para a implementação de

FREEFLOW. Uma descrição completa da metodologia pode ser encontrada em Tome e

McKee [Tome9l].

Uma implementação recente consiste no uso de técnicas de diferenças fïnitas para

resolver escoamentos axisimétricos com fronteira livre baseado no método SMAC

[Tome96a]. A metodologia empregada é uma extensão daquela utilizada no código de

FREEFLOW.

uma outra extensão do código FREEFLOV/ para o caso tridimensional está em

desenvolvimento pelo grupo de análise numérica do ICMSC[Tome96b]'
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3.3 Descrição do Programa FREEFLOV/

O programa FREEFLOW resolve as equações de Navier-stokes em duas dimensões

para um fluido incompressível. A metodologia empregada é baseada no método SMAC

para resolver escoamentos transientes com superfîcies liwes nas variáveis primitivas

velocidacle e pressão. FREEFLOW é especialmente desenvolvido de maneira que possa

tratar de escoamentos com superficies livres num domínio arbitrário com condições de

fronteira do tipo ..free-slip" e "no-slip". Escoamentos com várias aberturas para entrada

(..inflows',) e saída ( "outflows") de fluidos podem ser tratados e vários obstáculos internos

podem ser especificados.

3.3.1 Equações Básicas

As equações básicas são as equações de Navier-Stokes juntamente com a equação de

conservação de massa. Na forma adimensional são dadas por:

* . * . T =- #. [*' YrW - *). þ r,

av ôuv ôv2 ôp (t\a(a" ôrl I

* *l *l =-¡i-ln" Elrr- ô. f r: r'

(3.1)

(3.2)

ôu ôv

-+-=uôx ôy
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onde Re= UL/v e Fr=U4 Lg são o número de Reynolds e número de Froude,

respectivamente. U e L são os fatores de adimensionamento para a velocidade e

comprimento, v é a viscosidade cinemát ica, gé a constante gravitacional com g= (gx,g)r

o campo gravitacional unitário. rt = (u,v)r são as componentes adimensionais da velocidade

e p ê apressão adimensional por unidade de densidade'

3 .3 .2 Metodologia emPregada

Suponhamos que num dado instante de tempo, digamos to, o campo da velocidade

u(x,t") seja conhecido e sejam dadas condições de contomo para a velocidade e pressão'

Então o campo de velocidade u(x,t), em t = to + õt é calculado como segue:

1. Seja þ(x,to)um campo de pressão satisfazendo a condição de contorno para a

pressão na superfície livre.

2. Calcule o campo de velocidade intermediário ã(x,t) pela discretizaçáo explíciø

das seguintes equações

ôl I au' ôuv ôp (L
ôt l- ô, ôy ôx \Re

ñ | ar, ôvz añ (t
ôt I ô, ôy ôy \R.

\a(a, avl I I
Ela- a- ).i: s' 

),=,0

\a(au arl I I
Elrr- ô. f î r' 

),=,0

(3.4)

(3.5)
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2

onde ã(x,to) = (u,v)r, usando as condições de contorno pata u(x'to). Pode-se

mostrar que ñ(x,t) contém a vorticidade corret¿ em t = to + õt. Porém, ã(x,t) não

satisfaz V"ã(x,t) = g.

Seja agora û(¡t) = i(x,t) - VrY(x,t),

com

V2r¡4x,t¡ -V.fr(x,t)

Portanto, ú(x,t) agora satisfaz

V.z(x,r) = Q

e a vorticidade pennanece inalterada. O campo de velocidade û(x,t) é então

identificado como u(x,t).

3. Resolva a equação de Poisson

V2r¡4x,t¡ -Y.i(x,t)

4. Calcule a velocidade

a(x,t ) = i (x,t)- Vr¡(x, t)

5. Calcule a pressão

p(x,r)=þ(x,t)*v(x't)
ôr

3.3.3 Condições de Contorno

As condições de contorno para a velocidade podem ser de vários tipos: "no-slip",

.'free-slip", "prescribed inflow", "prescribed and continuative outflow". Exceto para a

condição "no-slip", a aplicação dessas condições de contomo são semelhantes à maneira



3l

adotada pelo método SMAC [Har171]. Para uma discussão detalhada ver Tome [Tome9l]'

No contomo da malha, a condição de contorno apropriada paft aequação de Poisson ê dada

oo, ff=o

3.3.4 Condições de Contorno na Superficie Livre

As condições de contomo na superfïcie liwe do fluido assumem que as forças normal

e tangencial à superfîcie devem ser nulas. Na forma diferencial, podem ser escritas como

(ver Hirt e Shannon[Hirt69]):

o-V*"f,"iþ*n.n,[#.*)."i#]=o (36)

t-

(/*"f,r^.-- #*(n,.-, * n,-* I#.*). zn,^,#]=. (3.7)

respectivamente, onde n e m são oS vetores normal e tangencial à superfice

respectivamente. Estas condições são impostas fazendo-se aproximações por diferenças

finitas.

3.3. 5 Partículas Virtuais (Marker-Particles)

Partículas virtuais são usadas para representar o fluido. A principal tarefa dessas

partículas é fornecer a posiç1o da superficie em movimento de maneira que as condiçõcs de

contorno possam ser aplicadas de uma maneiraeftcaz. No fim de cada ciclo, as posições
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dessas partículas são recalculadas, o que fomece, então, a dinâmica do fluido em

movimento"

As novas coordenadas das partículas são obtidas resolvendo-se a seguinte equação:

dv

dt

pelo método de Euler. Logo, toda vez que o campo de velocidade é recalculado' as

partículas são movidas de acordo com :

*î*t = xi +uoõt'*t

yi*t = li +voïtn*l

onde (xj, ,;) éa atual posição da partícula, Et'*l é o atual passo empregado , (tí.' , yi")

a nova posição da Partícula.

As velocid ades uoe vrsão obtidas através de uma aproximação bilinear usando as 4

velocidades mais Próximas de u e v.

3.3.6 Tipos de Células Empregadas na Malha

como o escoamento não é estacionário, um esquema especial para identificar o fluido

(e também a superficie livre) é empregado. Isto é obtido definindo-se vários tipos de

céludas na malha. os tipos de células adotados por FREEFLOW são:

dx

dt
e

l. células vazias(E) - são células que não possuem fluido.
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2. Célutas cheias (F) - são células que contém fluido e não possuem lado adjacente

com as células vazias(E). Essas células são trat¿das como cheias de fluido'

3. Células de superficie (S) - são células que contém partículas mas possuem pelo

menos um lado adjacente com células vazias (E). Essas células são tratadas como

células contendo a superficie livre do fluido e através delas obtém-se a posição e

orientação da superficie em movimento'

4. Células de contorno (B) - são células que identificam o contomo do domínio de

maneira que as condições de contomo possam ser aplicadas' Elas são fixas'

5. Células de "outflow" (O) - são células que especificam a posição de um "outflow

boundary,,. Toda vez que uma partículas entra nessas células, ela é destruída'

Logo, durante a execução de um certo problema' uma célula do tipo F pode tornar-se

S e então E, e vice-versa. A figura 3.1 ilustra esses tipos de células para uma certa

configuração do fluido juntamente com o domínio'
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Fig. 3.1: Exemplo dos tipos de células de uma malha.

3.3.7 Deftnição do Domínio e Composição da Malha

O domínio de escoamento do fluido pode ser qualquer região conexa do plano. Sua

definição é composta de uma matriz denominada "points(n,4)", onde cada linha dessa

matnz especifica um segmento do domínio. Logo, o domínio total é composto pela união

dos segmentos dessa matriz. Para cada linha da matnz "points" corresponde uma linha de

uma matriz chamada "types(n,3)" onde consta a especificação do tipo do segmento'

concavidade do segmento e um flag para o próximo segmento. Por exemplo, points(l,l),

points(l,2), points(l,3) e points(l,4) correspondem às coordenadas do primeiro segmento,

enquanto que types(l,l), types(1,2) e types(I,3) fornecem as informações sobre o tipo do

segmento, tipo da concavidade e o flag para o próximo segmento.

.1 f

:eg
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3.3.8 As Variáveis da Célula

As principais variáveis da célula da malha são: as duas componentes da velocidade (u

e v), a pseudopressão (p), a divergencia de velocidade (D), e a função potencial (t¡r )' Uma

célula tipicaé apresentada na figura 3.2. As velocidades na direção radial são centralizadas

nas arestas esquerda e direita da célula e as velocidades axiais nas arestas superior e

inferior. As variáveis p, D e ry estão definidas no centro da célula.

Célula (ij)

vii+l12
j+l/2 . .-

j-\t2

ui+l/2j

i-112 i+1/2

Fig.3.2: Configuração de uma célula.
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ð
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Capítulo 4

Visualização

4. 1 Considerações Iniciais

Visualização, o processo de utilização de computação gráfica sofisticada para

obtenção de idéias e compreensão de dados complexos, está emergindo como uma

tecnologia estratégica numa vasta área do mercado técnico e científico. Softwares de

visualização são usados em grande variedade de áreas de aplicação, incluindo imagens

médicas, sensoreamento remoto, química, engenharia, dinâmica de fluido, entre outras'

A visualização auxilia a extração de informações úteis e proveitosas de dados

complexos e freqüentemente volumosos através do fornecimento de representações visuais-

A visualização engloba técnicas de computação gráfica' processamento de imagens, visão

computacional, projeto auxiliado por computador (CAD), processamento de sinais' estudos

na âreade interfaceamento com o usuário, ciência cognitiva e geometria computacional'

A tecnologia da Visualização Científica tem mudado signifrcativamente a forma

como cientistas realizampesquisas. O enorme beneficio obtido com a interação direta com

grandes conjuntos de dados ou execução de simulações' introduziu uma nova tendência: a

visualização interativa. Resultados de modelos passaram a ser apreciados numa forma

dinâmica visual com possibilidade do usuário interagir com a apresentação visual dos

dados.
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A ârea de Dinâmica de Fluido Computacional (DFC) é urn tópico de grande

importância devido sua enorïne gama de aplicações, que vai desde estudos oceânicos,

atmosféricos e astronômicos, até propriedades de metais sob alterações de temperatura.

DFC aparece como uma área chave nas pesquisas sobre visualização científica, pela

possibitidade de execução de simulações no computador para modelagem de processos

complexos, e conseqüente necessidade de visualização de seus resultados [Rose9l].

Técnicas como o acompanhamento de células de interesse em uma simulação ilustra a fusão

entre computação gráfrca e processamento de imagem digital [Samt94]. Muitos resultados

produzem dados em três dimensões, e a representação visual efetiva desses dados tem

produzido novas descobert¿s e entendimentos. A área de Visualização Volumétrica e

métodos de Modelagem de Sólidos são contribuições efetivas e importantes. Novas técnicas

visuais estão emergindo com a finalidade de extrair a nafisreza de dados de quatro ou mais

dimensões.

4.2 Aspectos da Visualização Computacional

Inúmeras estratégias podem ser utilizadas para converter dados numéricos em

imagens no computador. Uma das formas baseia-se na realização de planos de corte numa

região de dados que compõem um volume, e conseqüente visualização bidimensional'

Dessa forma, por exemplo, a representação visual desses dados pode ser feita através de um

mapa de linhas de contorno, para dados escalares, ou vetores e linhas de corrente para

informações vetoriais.
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O método de visualização baseado em pixels consiste na apresentação de uma

imagem constituída por uma matnz de valores, onde cada valor é uma coleção de números

descrevendo atributos de um pixel da imagem. Este tipo de representação é normalmente

utilizado por dispositivos como radares, tomógrafos, satélites, scanners, etc- A essência

dcsta estratégia consiste na transformação dos valores de dados de forma que estes

representem cores. Uma grande variedade de técnicas podem ser usadas na produção de

imagens de alta qualidade: interpolações nos dados, antialiasing , filtragens [Fole90].

Outra forma de visualização refere-se à representação de objetos tridimensionais. As

técnicas de visualização são distintas para objetos geométricos manufaturáveis e para

objetos que representam formas orgânicas e outros fenômenos naturais. Estes últimos

demandam o uso de técnicas da modelagem procedural, como fractais e sistemas de

partículas [Fote90], e possuem características de visualização específicas'

A representação visual de objetos geométricos tridimensionais deve apresentar alto

grau de realismo de forma a não gerar interpretações ambíguas. Uma das etapas do processo

de visualiz ação trata do mapeamento de pontos do espaço tridimensional, onde se encontra

o objeto, para um ambiente de duas dimensões: os dispositivos gráficos de visualização.

Esta operação denomina-se Projeção. Projeções classificam-se de acordo com a posição do

centro de projeção em relação ao plano de projeção. Se a distância entre eles for finita, a

projeção é perspectiva, caso contrário, a projeção é paralela. As várias subclasses das

projeções citadas acima são discutidas e ilustradas em [suth74] . outro aspecto a ser

considerado é a determinação, a partir de uma descrição da cena, das linhas ou superficies

visíveis de cada objeto [suth74] [Fole90]. Dentre os vários algoritmos desenvolvidos para

remoção de linhas/superficies escondidas destacam-se: Scan-Line [V/atk70], Z-Buffer

[carp84], método da subdivisão de warnock [wam69] e Ray-Tracing [Roth82]. A cor
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associada a cadapixel é determinada através do cálculo da função de iluminação' O modelo

de iluminação deve levar em conta o conjunto de propriedades da superficie e o conjunto de

propriedades da fonte de iluminação. A superfîcie tem características de absorção,

reflectância e transparência. A fonte de iluminação, responsável por efeitos de brilho e

sombra, pode ser ambiental (paralela) ou pontual e a \vz refletida de uma superfície pode

ser do tipo re-radiação difusa e/ou reflexão especular. Dentre os algoritmos de "shading"

que utilizam modelos de iluminação, destacam-se o "Flat Shading", o "Gourau¿ $þ¿ding" e

o ..phong shading" [Roge85] [Fole90]. Alguns métodos levam em conta a troca de energia

luminosa entre todas as superficies de uma cena, como por exemplo, o Ray{racing

recursivo e a Radiosidade. A modelagem de refrações, reflexões e sombras estão

normalmente integradas a métodos de eliminação de superficies ocultas'

Outro aspecto da visualização é a possibilidade de descrição de processos dinâmicos,

através da técnica de animação visual. A naturalidade de uma animação está relacionada

com o mundo fisico. Sendo assim, uma melhor animação baseia-se na simulação detalhada

que considera as dinâmicas do movimento. Na maioria das aplicações não é necessário um

modelo dinâmico preciso para a seqüência de animação, necessitando simplesmente que o

movimento pareça real para a visão humana'

uma técnica simples de animação de imagens é a apresentação de quadros

seqüencialmente, com possibilidade de suavização do movimento através da interpolação

de quadros-chaves. A interpolação de quadros chaves representa uma alternativa à técnica

básica do processo de animação convencional. De uma forma simplificada, tal problema

corresponde ao processo de geração de quadros intermediários para uma seqüência de

imagens em movimento, sendo dado o primeiro e o último quadro' A essência deste

processo está na determinação das correspondências entre os quadros, isto é, quais partes ou
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pontos do primeiro quadro devem ser mapeados ou transformados em quais partes ou

pontos do último quadro. Este processo é conhecido como "inbetweening" ou interpolação

de formas. Uma vez que essas conespondências estejam estabelecidas, suas trajetórias e

suas transformações através do tempo devem ser determinadas [ReevSl]. Uma abordagem

simples usa interpolação linear entre os quadroso entretanto esta técnica não apresenta a

naturalidade desejada, já que a movimentação de objetos e imagens são realizados

bruscamente. Isto se deve ao fato da interpolação linear não gerar derivadas contínuas

[Fole9g]. As descontinuidades na direção e na velocidade do movimento produzidas pela

interpolação linear podem ser evit¿das com a interpolação por splines.

A técnica de Composição de imagens é utilizada na apresentação do movimento de

um objeto frente a uma imagem de fundo que pennanece inalterada. A técnica "Morphing"

tem sido muito utilizada em produções cinematográficas e "clips" de música para animação

de metamorfoses [Hall93]. A técnica de animação do tipo algorítmico parametrizado

baseia-se na manipulação dos diversos parâmetros de um modelo para produzir uma

animação ao longo do temPo.

para o desenvolvimento deste trabalho serão abordados aspectos de visualização de

contornos de funções de duas variáveis onde são apresentadas técnicas para sua realização.
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4.3 Processamento de mapas de contornos

Dados que podem ser visualizados na forma de um mapa de contornos são

encontrados em diversos tipos de aplicações. Um exemplo bastante comum é o mapa de

contornos representando a elevação de um terreno como uma função da posição em uma

região geográfica bidimensional. Outras variáveis comumente representadas na forma de

mapas de contomos são pressão e temperatura.

eualquer função contínua por partes, de valor único e de duas variáveis contínuas

independentes pode ser representada na forma de um mapa de contornos. O problema da

construção de um mapa de contomos pode ser estabelecido da seguinte forma:

Seja w=w (x,y) uma função de duas variáveis definida num domínio retangular R

(a<x<b, c<y<d). Deseja-se desenhar n curvas de níveis, tal que : w(x,y)=ck, k= l,-..,n.

Métodos para contorno de funções de duas variáveis podem ser de dois tipos

genéricos: métodos baseados em grade e métodos de busca de contornos. Métodos baseados

em grade são os mais utilizados devido à sua simplicidade, e consistem na definição de uma

grade sobre a áreade plotagem e desenho dos contomos em cada célula da grade- Toma-se

necessário utilizar uma grade frna o bastante para permitir uma boa visualização através de

aproximações lineares, embora alguns algoritmos usem aproximações quadráticas [SibsSl]'

Métodos de busca de contornos usam um ou mais pontos sobre um contorno para predizer a

posição do próximo ponto. Eles podem requerer a primeira e a segunda derivada da função

a ser contornada em cada passo da execução [Suff84], e possuem codificação complicada se

comparados com os métodos baseados em grades. Entretanto, possuem a vantagem de

fornecer um tamanho de passo que varia de acordo com a curyatura dos contornos'
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Para este trabalho foram estudados alguns métodos de contomo de funções baseados

em grade de dados. A próxima seção descreve as características dos métodos apresentados

por Cottafava e Le Moli e de métodos que usam funções quádricas para interpolação dos

pontos da grade. O método apresentado por Suffern usa quadtrees para realizar luma

subdivisão adaptativa da ârea de plotagem, de forma a produzir uma grade fina somente na

vizinhança de um contorno.

4.3.1Metodos para Contorno de Funções de Duas Variáveis

O método apresentado por Cottafavae Le Moli [Cott69] segue o esquema de busca

de um ponto da curva de nível e rastreamento do domínio até que a mesma termine. O

método requer uma etapa preliminar em que é verificado se cada aresta da grade é ou não

interceptada pela linha de contomo, sem cálculo ou atmazenamento das coordenadas de

intersecção. Os pontos de intersecção são encontrados numa etapa posterior, explorando-se

as arestas ao longo do contorno de uma célula.

Após a busca e annazenîgem das arestas interceptadas pela linha de contomo, segue a

análise e solução dos seguintes problemas: o problema local, que está relacionado com o

comportamento da linha no interior de uma célula e nas células adjacentes e o problema

global, que inspeciona o comportamento da linha com relação ao domínio total.

Problema local: se uma aresta de célula (ij) é interceptada por uma curya de nível,

então alguma outra aresta desta celula também é interceptada pela mesma linha. Neste

método é considerada uma ordem de inspeção das arestas da célula, no caso: LESTE, SUL,

OESTE e NORTE.
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O processo de rastreamento de uma linha de contorno após a detecção da célula

interceptada pelamesma, segue o esquema:

- buscar a outra aresta que annazena uma intersecção (seguindo a ordem descrita

acima);

- marcar a intersecção para que não seja novamente encontrada;

- calcular as coordenadas do ponto de intersecção;

- prosseguir com a análise para a célula adjacente à aresta com a última intersecção

encontrada, repetindo-se o processo.

Através deste método uma linha de contomo é constituída por uma seqäência

ordenada de pontos, sendo possível usar um esquema de interpolação para ligar estes

pontos.

Problema global: consiste na busca do ponto inicial e final da linha de contorno. A

busca do ponto inicial é realizada varrendo-se as arestas em uma determinada ordem até

encontrar uma intersecção. A linha é construída até o seu término. O processo de varredura

prossegue a partir do ponto em que foi interrompido. A posição de término será sempre a

fronteira da ârea de plotagem se a curva for aberta, ou o ponto final será o mesmo que o

inicial para curvas fechadas.

Constituem degenerações tratadas neste método:

a) uma célula interceptada mais que duas vezes por uma curva de nível;

b) uma curva que passa exatamente sobre um ponto da grade.

Marlow e Powell [Marl76] sugeriram e implementaram uma técnica eficiente e

robusta para contornar uma função quadrática dentro de um triângulo. Esta técnica tornou-

se atrativa para a busca de um método de contorno de uma função pela aproximação da
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mesma por uma função quadrática por partes com diferenciabilidade contínua através das

fronteiras das arestas do triangulo, e união destes contomos parciais, formando contomos

completos. Uma otimização deste método foi proposta por Sibson e Thomson [Sibs81]' que

usaram dados de valores e gradientes, e assim puderam acomodar quadráticas por partes

juntamente com elementos finitos para a construção da função de aproximação. Neste

trabalho introduziu-se elementos formados por dezesseis triângulos. Quando tais elementos

são justapostos para formar uma grade, a função resultante é continuamente diferenciável

através das linhas da grade.

A subdivisão empregada ê mostrada na fig.4.1. Consiste de quatro sub-elementos

retangulares organizados no padrão São Jorge (terminologia de Lancaster) , cada qual sendo

internamente subdividido no padrão Santo André. O trabalho baseia-se na propriedade da

intersecção das tangentes de funções quadráticas.

NW

sw
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k

¡ SE
A B

+h

Fig.4.l : Subdivisão empregada no método de Sibson e Thomson.

Suffern [Suf90] apresentou dois algoritmos baseados em grades para contorno de

funções de duas variáveis sobre áreas de plotagem quadradas. Estes algoritmos alcançaftIm

uma eficiência considerável através do uso da técnica de quadtrees para produzir uma
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subdivisão adaptativa da área de plotagem. Dessa forma, foram produzidas grades que são

finas somente na vizinhança de um contorno ou cujo tamanho varia de acordo com a

curvatura do contorno.

Quadtrees sao vastamente utilizados em ciência da computação e podem ser

encontrados em diversas aplicações em computação gráfica e processamento de imagens.

Em Samet [Same84] encontra-se uma pesquisa detalhada sobre os tipos e usos de

quadtrees. Quadtrees são freqüentemente usados como estrutura de dados, embora os

algoritmos aqui apresentados os utilizem somente pararealizar uma subdivisão adaptativa e

recursiva daârea de plotagem.

Antes da apresentação dos algoritmos serão abordados alguns inconvenientes das

técnicas de grade tradicionais para contomo de funções. As fig. 4.2 e 4.3 exemplificam

algumas desvantagens destes métodos, onde são desenhados contomos da função

x2+y2+s=9, no intervalo c=0.1(0.1)7.6, usando uma grade 16x16 (fig.4.2). Embora os

contornos mais externos sejam razoavelmente bons, os contornos mais internos possuem

péssima apresentação. O uso de uma grade mais fina (fig. a.3) irá exigir muitos passos para

desenhar os círculos mais externos. Uma característica bastante indesejável dos algoritmos

tradicionais é que para cada contorno traçado, a mesma grade uniformemente espaçada é

usada em toda a ârea de plotagem e, muitas vezes, cada contomo existe somente em uma

pequena parcela das células da grade.
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-3.O

Fig. 4.2 Contorno da função x2+y2-c=0, para c=0.1(0.1)7.6, usando o algoritmo tradicional

com uma grade 16x16

-3.0

Fig.4.3 Contorno da função x2+y2-c=0, para c=0.1(0.1)7.6, usando o algoritmo tradicional

com uma grade 64x64

O primeiro algoritmo proposto por Suffem restringe o número de células vazias que

devem ser verificadas. Neste algoritmo, mostrado na fig. 4.4, o parâmetro depth

corresponde à profundidade da árvore. Os outros parâmetros especificam as coordenadas x

e y do canto inferior esquerdo da área de plotagem e sua dimensão d. Os valores das

t
3.0

)
3.0

x
3,0
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variáveis search-depth e plot-depth são fornecidos pelo usuário. A subdivisão da grade

oco1re automaticamente até o nível search-depth, sem verificação da presença de contornos

nos quadrantes. Ao alcançar serch-depth, a função contourJ)resent checa a existência de

contornos nos quadrantes. Qualquer quadrante contendo um segmento de contorno é

novamente subdividido até o valor de plot-depth. A figura 4.5 mostra as grades usadas para

contornar as curvas c=0.1 e c=7.6 da mesma função descrita acima, usando o algoritmo

proposto, com search-depth=2 e plot-depth=6.

procedure create-tree(depth : integer ; x,y,d: real) ;

procedure subdivide;

begin

create-tre e (depth + 1,x,y, d/ 2 ) ;

create-tree(depth+ I,x+ d/2,y,d/2) ;

createJrec(dcptlt+ I,x+d/2,y+ d/2,d/2) ;

create-tree(depth+ I,x,y + d/2,d/2) ;

end;

begin {create-tree}

if depth < search-depth then subdivide

else íf contour-¡tresent(x,y,d) then

íf depth < plot-depth then subdivide

else plo(x,y,d)

end;

Fig.4.4 Algoritmo I proposto por Suffern
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Fig. 4.5 Contorno da função 72+f-c=0, para c=0.1 e 7.6, usando quadtrees com

search-depth=2 e Plot-dePth=6.

Um segundo algoritmo substitue a constante plot-depth por uma função que calcula o

raio de curvatura de f(x,y) no plano (x,y) em cada quadrante que contém um segmento de

contomo. O nível de subdivisão depende da curvatura local da função, dessa forma, o

tamanho do passo para plotagem passa a ser inversamente proporcional ao raio de curvatura

dos contomos. A frg4.6 exemplifica esta melhoria.

Fig. 4.6 Contorno da função x2+y2-c=0, para c=0.1 e 7.6, usando o algoritmo 2 com

search-depth=2
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Capítulo 5

O Modelador de Moldes e o Visualizador de

Escoamento de Fluidos

5. I Considerações Iniciais

A área de Dinâmica de Fluido Computacional caracteriza-se pelo amplo uso dos

recursos da computação gráfica com o objetivo de analisar e validar os resultados de suas

simulações. Em conexão com o Simulador de Escoamento de Fluidos FREEFLOW, foi

desenvolvido um pacote gráfico que oferece facilidades para introdução de parâmetros do

escoamento e dados do domínio, bem como possibilita a visualização grâficados resultados

das simulações realizadas.

Este capítulo descreve a interface gráfrca desenvolvida como apoio à utilização e

validação dos resultados do Simulador FREEFLOW. Esta interface é composta pela

integração dos módulos: Modelador de Moldes, Interface para Entrada de Dados e

Monitoramento da Simulação e Visualizador de Escoamento de Fluidos. Embora estes três

módulos sejam funcionalmente relacionados, cada um pode ser independentemente

executado.

O Modelador de Moldes 2D é uma fenamenta de desenho interativa que permite a

definição de forma rápida e fácil, do molde usado na simulação de escoamento de fluidos,

ou seja, do domínio do escoamento. O programa conta com a possibilidade de construção
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de moldes através do instanciamento das primitivas segmento de reta, poli-linha, arco de

circunferência, cubic-splines e B-splines e possue recursos para modificação de objetos

modelados, como a movimentação, adição e remoção de pontos de controle, e tealização de

transformações geométricas.

Os diversos parâmetros necessários para configurar o escoarnento a ser simulado são

introduzidos e consistidos no módulo de entrada de dados, que é responsável pelo

acionamento e monitoramento do programa FREEFLOW. Este módulo também possibilita

a execução do Modelador de Moldes e do Visualizador de Escoamento de Fluidos.

Os resultados da simulação de escoamento de fluidos podem ser visualizados

graficamente através do módulo de visualização. Os possíveis tipos de visualização

incluem a apresentação num certo instante de tempo da região com fluido, da pressão,

temperatura e velocidade, e da malha de células. O fluido pode ser visualizado na forma de

partículas ou pela apresentação de sua fronteira. Mapas de contornos promovem uma

visualização eficiente das variáveis do escoamento: pressão, temperatura e velocidade. A

velocidade também pode ser analisada pela apresentação de vetores representando direção e

magnitude. Os parâmetros que configuram os tipos de visualização disponíveis podem ser

interativamente modificados de modo a aperfeiçoar a visualização. É possível sobrepor

campos bem como verificar o comportamento do escoamento no decorrer do tempo, através

do recurso de animação.

A seguir serão apresentadas as características da implementação do Modeladof de

Moldes, da Interface de Entrada de Dados para o Simulador de Escoamento de Fluidos e do

Visualizador de Escoamento de Fluidos. A primeira seção contém uma descrição do

sistema de janelas sobre o qual o trabalho foi desenvolvido. Uma seção é dedicada

exclusivamente para descrição de aspectos gerais da implementação do pacote gráfico para
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o Simulador de Escoamento de Fluidos. As seções seguintes descrevem as características de

cada módulo separadamente: o Modelador de Moldes, a Interface para Execuçilo do

Simulador e o Visualizador de Escoamento de Fluidos. A seção 5.7 apresenta alguns

exemplos da geração de moldes por instanciamento de primitivas, e da visualização de

algumas simulações realizadas pelo programa FREEFLOW. Esta seção também mostra as

características de algumas janelas de interfaceamento com o usuário'

5.2 X Window, X Toolkit Intrinsics e Motif

Um sistema de janelas manipula recursos do espaço da tela e dos dispositivos de

interação, de maneira que muitas aplicações ou múltiplas visões de uma mesma aplicação

possam compartilhar o "display". LJm display é definido como uma workstation consistindo

de um teclado , urn mouse, e uma ou mais telas de vídeo. "Toolkits" são construídos sobre

o sistema de janelas e fornecem ao projetista de aplicações um conjunto comum de técnicas

de interação, impondo uma política de interfaceamento com o usuário. Sistemas

Gerenciadores de Interface com o Usuário (SGIUs) fornecem um suporte genérico

adicional, facilitando e reduzindo o tempo de desenvolvimento de interfaces gráficas

[Fole90].

O presente trabalho está implementado sobre o ambiente de janelas X Window. Os

módulos de Modelagem do Molde, Interface para Entrada de Dados para o Simulador de

Escoamento de Fluidos e o Visualizador de Escoamento de Fluidos utilizam componentes

de interface com o usuário definidos pelas bibliotecas X Toolkit Intrinsics (Xt) e Motif.
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Esta seção descreve alguns conceitos referentes ao sistema de janelas Xo ao toolkit Intrinsics

e à biblioteca Motif.

5.2.1XWindow

O advento de computadores do tipo Estações de Trabalho (rüorkstations),

cuacterizados por integrarem num único pacote as tecnologias da computação grá.frca,

displays "biünapped", entradas por teclado e mouse' e tomarem os computadores máquinas

mais poderosas e fáceis de usar, acarretou na necessidade de desenvolvimento de softwares

interativos que explorassem ao máximo as potencialidades gráficas dessas máquinas' o

desenvolvimento do sistema de janelas X, conduzido pelo Projeto Athena do Massachusetts

Institr¡te of Technology (MIT), e pela Digital Equipment corporation (DEC) correspondeu

a estes anseios e possibilitou a construção de apricações para estações de trabalho usando

uma interface comum e portável. Atualmente o sistema de janelas X vem sendo adotado

como padrão pela maioria dos fabricantes de workstations, já existindo também versões

para computadores pessoais e supercomputadores '

o objetivo do sistema de janelas X é prover transparência de rede e um ambiente de

operação independente de hardware. Estas características foram viabilizadas pelo fato do

sistema X estar fundamentado sobre um "sistema de janelas base" que interage com o

mundo externo através do protocolo de rede X. O protocolo de rede X consiste de um

conjunto pré-definido de pedidos e respostas entre dois processos. um deles é o programa

da aplicação (cliente) e o outro o programa que controla o display (programa servidor)'

O programa servidor contém o código específico dos dispositivos da máquina e isola

as aplicações das diferenças do hardware. Este programa permite o acesso do display por
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múltiplos clientes, interpreta as mensagens dos clientes (pedidos) executando as ações

apropriadas, envia mensagens de eventos (pressionamento de teclado ou mouse, entre

outros) ao progr¿ìma da aplicação e manipula estruturas de dados como janelas, fontes,

cursores, contextos gráficos, entre outras.

Os programas de aplicação não acessam o protocolo de rede diretamente, mas sim

gm pacore de subrotinas em linguagem C, denominado Xlib [Nye92]. O Xlib fornece

funções para conexão com o servidor, criação de janelas, desenhos de gráficos, respost¿s a

eventos. As chamadas de rotinas do Xlib são traduzidas pÍlra comandos do protocolo X e

enviadas para o servidor através da rede.

Uma aplicação X mínima deve conter as seguintes etapas:

- Configurar uma conexão com a máquina;

- Criar uma janela;

- Informar o gerenciador de janelas das propriedades da janela;

- Criar recursos X, tais como contextos gráficos;

- Mapear ajanela paraatela (tomá-la visível);

- Solicitar os eventos de entradas de interesse;

- Ler e interpretar os eventos solicitados;

- Gerar saídas gráficas;

- Terminar o programa quando a aplicação for completada.

Uma aplicação X bem estruturada deve estar preparada para responder a todos os

tipos de eventos que ocorrerem em qualquer ordem. Muitos eventos ocorTem numa

workstation sem o controle direto do programa de aplicação. Uma Mensagem de Evento
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informa a aplicação que algo que afeta a aplicação ocolreu. As mensagens de eventos

permitem que a aplicação saiba o que o usuário ou outras aplicações ftzeram.

Existem uma grande variedade de tipos de eventos. Cadaaplicação solicita os tipos de

eventos que deseja interceptar, ou seja, ela informa o servidor que deseja receber

mensagens de eventos notificando-a de cada ocorrência de cada tipo de evento solicit¿do-

5.2.2 X Toolkit Intrinsics

Um toolkit é uma biblioteca de subrotinas de interface com o usuário. Do ponto de

vista de um usuário, um toolkit possui o objetivo de padronizar e modulanzat as ações,

como por exemplo ativar menus e botões . Do ponto de vista do programador, o objetivo do

toolkit é simplificar o projeto e o desenvolvimento de interfaces com usuários.

Os toolkits são construídos sobre o sistema de janelas base X através da interface

Xlib. Três toolkits são fornecidos pelo sistema de janelas X padrão: o X Toolkit Intrinsics

ou Xt, desenvolvido inicialmente pela DEC e Projeto Athena do MIT; o Xrlib,

desenvolvido pela HP; e o ATK, Toolkit de Andrew, desenvolvido pela Camegie-Mellon

University e pela IBM.

O objetivo do Xt é fornecer uma camada orientada a objetos que suporta abstraçöes

de interfaces com o usuário, denominados "widgets" [Nye93]. Um "widget" é um

componente de interface reutilizáwel e configurável que opera independentemente da

aplicação. O Xt fomece gm mecanismo geral para produção de "widgets", de modo que

estes possam ser construídos pelo programador de aplicação ou possam estar disponíveis

em bibliotecas de componentes de interface pré-estabelecidas. Tais bibliotecas são
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denominadas "widgets sets". Um "widget set" fornece componentes de interface

comumente utilizados, tais como botões, banas de rolagem, menus "pulldown", etc. Logo,

o "widget set" é que define uma políticapara a interface com o usúario, estabelecendo um

estilo para esta interface. Dois "widgets sets" comercialmente disponíveis são o Motif da

Open Software Foundation (OSF) e o OPEN LOOK da AT&T e Sun Microsystems.

Um "widget set" define classes de widgets. Uma ánea de desenho, assim como uma

barra de rolagem constituem classes de widgets . Cada vez que se cria um "widgef', realiza'

se o instanciamento de uma das classes pré-definidas. Uma classe de "widgets" possui

cerüas características fixas que são comuns a todos os instanciamentos daquela classe e

certas características que podem ser modificadas. Cada característica configurável é

denominada "resource". Através do mecanismo de "resource" as classes de widgets

declaram variáveis que representam atributos do widget. Os "resources" podem ser

configurados dentro do programa de aplicação, ou em arquivos de padrões específicos da

aplicação (app-defaults). As características de um widget podem ser herdadas de outras

classes mais básicas. A fig.5.1 mostra a hierarquia de herança de classes para o conjunto de

widgets Motif.

O X Toolkit é projetado de forma que o código que implementa a interface com o

usuário e o código da aplicação sejam mantidos separados. Dessa forma, alterações em uma

dessas duas partes não afeta a outra, possibilitando o fácil transporte da aplicação para

outros sistemas com estilo de interfaceamento com o usuário distinto. Os seguintes

mecanismos são utilizados para ligar widgets com funções da aplicação: "callbacks",

"actions" e'oevent handlers". Listas callbacks são recursos do widget. A aplicação adiciona

funções a estas listas que serão executadas sempre que uma condição pré-definida for

satisfeita, não sendo necessariamente um evento. Rotinas actions são invocadas diretamente
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pelo Xt em resposta a eventos especificados na "translation table". Uma translation t¿ble é

um recurso do widget que contém um mapeamento entre eventos ou seqüências de eventos

e nome de rotinas actions. Os event handlers usam um mecanismo de seleção de eventos

similar ao usado pelo Xlib.

DialogShellTnnsþür$bell
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WindowWindow
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Fig. 5.1 : Hierarquia de classes para o conjunto de widgets Motif e Xt
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5.2.3 Motif

A biblioteca Motif (Xm) define um conjunto completo de classes de widgets

suficiente para implementar a maioria d¿s necessidades de uma interface com o usu¿írio

[Hell9a][Ferg94]. O Motif é completamente independente do sistema de janelas, entret¿nto,

para aprimotar a portabilidade e a robustez, a Open Software Foundation (OSF) decidiu

implementar a Interface de Usuário Gráfica (GUI) Motif usando o sistema de janelas X

Window e o X Toolkit Intrinsics como plataforma para a Interface do Programador de

Aplicações (API).

A fig 5.2 representa um modelo de interfaceamento entre as diversas camadas usadas

na construção de uma aplicação.

Fig. 5.2 Modelo de interfaceamento entre camadas na construção de uma aplicação

Como mostrado na fig. 5.2, uma aplicação pode interagir como todas as camadas. do

sistema de janelas, com o sistema operacional e com outras bibliotecas, tais como a

biblioteca matemática, bancos de dados, etc. Entretanto a porção de interface com o

usuário deve se restringir ao uso do Motif, Xt v X Window para manter a portabilidade

entre diferentes computadores e sistemas operacionais.

Sistema Operacional

Xlib(X Window)

Outras
Bibliotecas

Xt lnrinsics

Biblioteca Motif lXm)

Interface com o Usuário

Aplicacão
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Uma interface Motif é criada usando tanto a biblioteca Motif (Xm) como também a

biblioteca Intrinsics (Xt). O Xt fornece meios para cnar e configurar recursos dos widgets,

enquanto que o Xm fomece os widgets propriamente ditos, além de rotinas e funções de

conveniência para construir grupos de widgets que poderão ser usados como um único

componente de interface com o usuário.

Todas as aplicações em Motif possuem a seguinte estrutura básica:

l. Inclusão do arquivo de cabeçalho para o Motif (Xm/Xm.h);

2. Inclusão dos arquivos de cabeçalho públicos de cada classe de widget usada pela

aplicação;

3. Registro da função callback de suporte à internacionalização (XtSetlanguageProc);

4. Ativamento do Toolkit ( funções XtApplnitialize ou XtVaApplnitialize);

5 Criação de widgets, o que requer uma chamada à função

XtVaCreateManagedWidget para cada widget criado. No Motif existem funções

individuais para cr:iação de widgets.

6. Registro de funções "callbacks", ações ("actions") e/ou manipuladores de eventos

("event handlers") para os widgets criados;

7. Ativamento dos widgets criados através da função XtRealizeWidget0. Esta função

é chamada apenas uma vez na aplicação, e tem por objetivo criar e mapear as

janelas na tela;

8. Execução do laço de processamento de eventos chamando a função

XtAppMainloop0. Neste ponto, o Xt toma o controle da aplicação e opera os

widgets criados.
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5.3 Aspectos Gerais da Implementação

Os programas que compõem este pacote gráfico foram desenvolvidos sobre o sistema

de janelas X Window e seguem o estilo Motif de projeto e construção de interfaces com o

usuário. Os módulos foram implementados de forma que o código da aplicação fosse

independente do código da interface. Esta independência é possível pelo uso de chamadas à

rotinas "callbacks" e "actions" associadas com os elementos de interface criados.

Os programas foram desenvolvidos em workstations Alpha Digital 3800, com versões

executando em ambientes linux-Pc, IBM Risc 6000, e Sun Solaris. Para facilitar a

compilação e instalação dos programas em diferentes plataformas UNIX, foi usado o

utilitário imake. O imake usa arquivos Imakefiles para gerar makefiles específicos para

cada plataforma, e requer a especificação de reglas, definições e opções de

compilação[Husa94].

Para organizar e facilitar a busca de arquivos e programas do pacote construído foi

estabelecida uma hierarquia de diretórios fixa a partft de um diretório topo. Uma variável

do sistema (FTeeTOPDIR) deve conter a informação do diretório topo a partir do qual inicia

a seguinte estrutura de diretórios:
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Fig.5.3 Estrutura de diretórios do sistema Simulador de Escoamento de Fluidos

O diretório src contém os códigos fontes de todos os programas desenvolvidos neste

trabalho. Os subdiretórios modeling, simulator e visual contém os programas dos módulos

de modelagem de moldes, simulação do escoamento e visualização dos resultados do

simulador, respectivamente. O subdiretório lib possui os programs fontes de rotinas e

funções de interf'ace comuns a todos os módulos desenvolvidos e que compõem a biblioteca

libXs. Alguns exemplos dessas rotinas são: procedimento para construção e formatação da

barra de menus, rotinas para apresentação de caixas de diálogo informativas e de alerta,

funções para apresentação lado a lado dos widgets rótulo e texto, escrita em um widget

rótulo usando o formato do printf. O subdiretório resources possui os recursos dos widgets

de cada módulo de interface implementado.

O diretório bin armazena os programas executáveis do trabalho desenvolvido.

lib

ps
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O diretório data está subdividido em outros que guardam dados manþlados pelo

pacote gráfico do Simulador de Escoamento de Fluidos. O Simulador de Escoamento de

Fluidos vtiliza informações de configuração contidas nos arquivos do diretório

FTeeTOPDlR/datalgensmac. Cada um desses arquivos possue um campo que aponta para o

arquivo de molde associado. Os moldes à disposição do simulador, construídos pelo

Modelador de Moldes são armazenados no diretório FTeeTOPDlR/datalmouldin.

Os resultados da simulação ficam distribuídos nos subdiretórios da seguinte forma:

FTeeTOPDlR/datalmoldeout - contém a plotagem do molde em cada passo da

simulação;

FTeeTOPDlR/data/particles - é utilizado para arÍnazenar informações das partículas

do fluido;

FTeeTOPDlR/datalbound - contém informações sobre a fronteira do fluido;

FTeeTOPDIR/datalvars - aÍmazena dados de pressão, temperatura, velocidade e

configuração da malha de células;

FTeeTOPDlR/data/plotgens - armazenaarquivos com informações de dados gerados

pelo simulador. Trata-se de variáveis com significado fisico mostradas na forma não

dimensional;

FTeeTOPDlR/data/dumpgens - contém arquivos com informações necessárias para

r¡ma nova execução a partir do ponto em que a simulação foi interrompida;

FTeeTOPDIR/data/dim - possui informações das dimensões da grade usada' na

simulação;

O diretório FTeeTOPDlR/data/genspri armazena arquivos de impressão com

informações dos parâmetros de configuração de escoamentos. Estes arquivos somente
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são criados se o usuário optar pela impressão do mesmo na interface do simulador de

escoamento.

O diretório FTeeTOPDIR/datalps é utilizado pelo programa de visualização do

escoamento ) para aÍmazenaÍ arquivos postscripts com imagens visualizadas.

5"4 O Modelador de Moldes

O módulo de modelagem possibilita a definição do domínio do escoamento do fluido.

Trata-se de um editor gráfico interativo que permite a descrição de objetos bidimensionais

através do instanciamento de primitivas gráficas e manipulação desses objetos utilizando

recursos da computação interativa. Algumas tarefas interativas implementadas foram o

"rubberband", o "dragging" e o uso de manipuladores de controle.

Uma técnica construtiva bastante útit em janelas de desenho é o esticamento

("rubberbanding"), que pode ser exemplificado na construção de uma linha. O usuário

inicialmente aperta um botão para definir a posição inicial da linha. O movimento do cursor

na janela de desenho mostrará a linha em diferentes posições até que um novo botão seja

pressionado fixando o final da linha. A fig. 5.4 exemplifica as operações descritas acima.

\
\

Fig. 5.4: Exemplo da técnica "Rubberbanding"
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A manipulação dinâmica conta com recursos de arrastamento ("dragging") e uso de

manipuladores de controle ("handles") para modificar entidades geométricas previamente

criadas.

A técnica de arrastamento permite a movimentação de um objeto (translação),

alterando-o de uma posição para outra sob o controle do mouse, como mostrado na fig.5.5 .

A rotação dinâmica de um objeto pode ser reahzada de forma similar, com inclusão dz

identificação do ponto ou eixo sobre o qual arctaçáo irá ocorrer.

a
G

Fig. 5.5: Exemplo de "Dragging" na movimentação de um objeto

O conceitos de manipuladores é prático em operações de escalamento e deformação.

A fig. 5.6 mostra um objeto com cinco manipuladores que são apresentados na forma de

pequenos quadrados. No caso da modificação de pontos individuais, por exemplo, num dos

vértices de um polígono, o usuário aponta um vértice, seleciona e arrasta o mesmo até sua

nova posição e este é novamente desenhado. Para curvas B-splines, manipuladores

permitem a modificação dos pontos de controle que definem a curva, e conseqüente

alteração na forma da curva. Manipuladores fomecem um código visual prático para indicar

a seleção de um objeto.
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Fig. 5.6: Exemplo do uso de "handles" para alteração da forma de um objeto.

As sub-janelas componentes do módulo de modelagem do molde serilo descritas a

seguir:

- barra de menus: proporciona acesso às opções de gerenciamento de arquivos, edição

de primitivas, configuração e ajuda. As operações de manipulação de arquivos disponíveis

incluem a carga de um arquivo já construídoo a gravação, a gravação com novo nome, e a

remoção de arquivos. A opção de edição permite a introdução textual de primitivas para a

construção do molde. Os pontos que definem uma primitiva são introduzidos de forma

textual, no formato esperado pelo programa FREEFLOW. Assim que uma primitiva é

descrita e consistida, sua representação gráfrcaé apresentada na área de desenho. O usuário

pode combinar as duas formas de construção do molde, a interativa usando mouse sobre a

fuea de desenho e através do fornecimento de identificadores. A opção de configuração

habilita o usuário a definir os valores mínimos e máximos para dimensionar a área de

desenho de acordo os valores desejados e permite configurar a régua de auxílio à descrição

de moldes. A opção "Ajuda" da barra de menus possui uma facilidade que permite uma

forma simples e prática de esclarecimento sobre um determinado botão ou alguma opção.

Trata-se da op;ão "on context", onde o usuário ao selecionâ-Ia, terâ o cu:sor modificado e

poderá clicar sobre o widget que deseja obter informações.
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- painel de comandos e controle: é constituído por menus de ícones que listam as

primitivas gráficas disponíveis: as poli-linhas, os segmentos de reta represent¿ndo inflows e

outflows, o arco de circunferência, as splines cúbicas e as B-splines. Também apresentam

botões com funções de modificação de primitivas desenhadas através de operações com o

cr¡rsor do mouse nos manipuladores de contole da primitiva (mover, adicionar, remover)

ou nas primitivas diretamente (mover, remover, rotacionar). As primitivas podem ser unidas

entre si pelos pontos extremos e constituem um objeto único. Um botão tipo menu de opção

define se o estado coffente é o de conexão ou não das primitivas selecionadas. Este painel

também apresenta o nome do arquivo de molde correntemente em uso. Existe uma janela

que mostra o tamanho da reta que está sendo desenhada durante uma operação de

construção da primitiva gráñca de acordo com os valores definidos pelo usuário para

dimension ar a área de desenho.

- ârea de desenho: é a região onde os moldes são construídos e visualizados. Os

efeitos da manipulação do mouse variam de acordo com o modo de desenho ativo no

momento. Se a escolha for de seleção de uma primitiva grá,frca, é esperado que seja

definido o primeiro ponto da primitiva pelo pressionamento e liberação do botão esquerdo

do mouse. As posições que o cursor do mouse assumir irão mostrar um segmento de reta

conectado (rubberband). A janela do painel de controle irá mostrar o tamanho deste

segmento de reta durante o movimento e até a sua fixação. A escolha da primitiva arco de

circunferência irá esperar a introdução de três pontos pertencentes ao arco e os inflows e

outflows esperam a especificação de dois pontos. Cada ponto deve ser marcado com o

pressionamento e liberação do botão esquerdo do mouse. As primitivas poli-linhas, splines

e B-splines necessitam de um evento que avise o fim da introdução dos pontos de controle.

Este ponto é marcado pelo pressionamento do botão direito do mouse. Os pontos internos
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são marcados pelo pressionamento e liberação do botão esquerdo do mouse. Se o modo

ativo for o de conexão de primitivas, o ponto inicial da primitiva passa a ser o último da

última primitiva desenhada. As opções de manipulação de pontos de controle das primitivas

esperam a seleção de um manipulador de controle. Os pontos que pertencem a duas

primitivas þonto de conexão), quando são movimentados, possibilitam a modificação das

duas primitivas conectadas. A remoção e adição de pontos só é permitida para poli-linhas,

cubic splines e B-splines, não podendo ser realizadas em pontos de conexão entre

primitivas. As operaçöes sobre a primitiva identificam o pressionamento do botilo esquerdo

do mouse sobre algum ponto da primitiva;

- régua: uma facilidade adicional incluída no modelador é a apresentação de duas

réguas: uma horizontal, acima da área de desenho, e outra vertical, do lado direito da

mesma. As diferentes posições do cursor sobre a área de desenho fazem movimentar o

ícone "seta" sobre as réguas, informando a posição em que se encontra o cursor no

momento, dessa forma o usuário poderá definir com mais exatidão os pontos que deseja

marcar;

O simulador de escoamento de fluidos impöe restrições às primitivas de desenho que

descrevem o domínio do fluido (molde), como por exemplo, o ângulo do arco não pode ser

maior que noventa graus, inflows e outflows devem ser retas perpendiculares ao eixo xy.

Estas restrições são observadas a cada acionamento da rotina de desenho da primitiva,

sendo realizados procedimentos específicos para cada situação de não obediência a alguma

regra. No caso da especificação do arco, por exemplo, é apresentada uma caixa de diálogo

avisando a ocorrência do problema e os pontos usados na construção do arco são apagados.

No caso da especificação de inflows e outflows é verificada se a ret¿ desenhada assemelha-

se mais a uma reta horizontal ou a uma vertical. O desenho é fixado naquele eixo em que
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ela mais se aproximar. Outra consistência executada ê avenficação da não intersecção entre

as pt¿s formadas pela união, na seqúência em que foram construídos, dos pontos de

controle das primitivas gráficas.

A|ém da facilidade gráfica proporcionada pelo modelador, outra característica

interessante é a independência do molde com os demais parâmetros necessários para a

execução do simulador. Um mesmo molde pode ser usado em diferentes configurações de

escoamento de fluidos. Esta independência tornou-se possível com o arquivamento dos

moldes criados, o que possibilita, também, a recuperação e modificação dos moldes já

construídos.

Como visto na descrição geral do sistema, o modelador gera e recupera arquivos de

moldes do diretório "FTeeTOPDlR/datalmouldin".

Os programas fontes, arquivos de cabeçalho, arquivos de pixmaps, que compõem o

módulo de modelagem encontram-se no diretório "FreeTOPDlR/src/modeling".

5.5 A Intcrface de Entrada de Dados para o Simulador

Este módulo é responsável pela introdução de dados que caractenzam o escoamento a

ser simulado. O simulador requer a introdução de informações do domínio e da

configuração do escoamento para a sua execução. O domínio do escoamento descreve o

molde dentro do qual a simulação do escoamento de fluidos é tealizada, com informações

de aberh¡ras para entrada e saída de fluido. Entre os dados que configuram o escoamento

podemos citar: número de passos no tempo, escalas de comprimento e velocidade,
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indicador de molde em movimento, espaçamento iniciat da malha de células, tþo do

modelo, viscosidade, etc.

A definição dessas informações antes da construção deste módulo erz tealizada

colocando-se cada valor de variável em posições específicas dentro de um arquivo ASCIL

Esta forma de entrada de dados dá margem a diversos tipos de elros, tais como, digitação de

valores inconsistentes, etro no posicionamento da variável, além de tonrar bastante

trabalhosa a descoberta dos possíveis enganos. Muitas vezes um erro na especiñcação dos

dados de entrada só era percebido após uma longa execução do simulador de escoamento de

fluidos. O processo original de execução de simulador não possuía um mecanismo que

distinguisse tipos diferentes de configurações de escoamentos e seus respectivos resultados,

pois estes eram mantidos em arquivos com nomes fixos que eram substituídos a cada nova

execução.

A implementação do módulo de entrada de dados e gerenciador da execução do

simulador de escoamentos de fluidos facilitou a introdução de dados e implementou a

manutenção e a manipulação de diversos arquivos de configuração do escoamento e dos

resultados da simulação.

Este módulo foi construído utilizando-se diversos elementos de interface da biblioteca

MOTIF, X Intrinsics e Xlib, como por exemplo, barra de menus, menus "pulldown",

rótulos (labels), texto, lista de rolagem, área de desenho, caixas de diálogo. A barra de

menus proporciona acesso às opções de manipulação de arquivos de configuração de

escoamentos, execução e monitoramento da simulação, execução dos módulos de

modelagem de moldes e de visualização do escoamento de fluidos, além da opção de ajuda.

Valores padrões são usados para definir a situação inicial dos dados de entrada assim

que a aplicação é iniciada. O usuário podeni modificar os campos desejados e salvar a
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confïguração num arquivo ou abrir um arquivo já existente. Está disponível tambénU a

opção de impressão do arquivo de configuração corrente. Neste módulo o usuário poderá

remover arquivos de configuração indesejados (arquivos do diretório datalgensmac).

O domínio do escoamento pode ser escolhido através de um menu que lista os nomes

dos arquivos construídos pelo Modelador de Moldes. Uma janela apresenta o conteúdo

textual do arquivo selecionado no formato esperado pelo programa FREEFLOW e outra

apresenta o conteúdo na forma grâñca. Cada nova seleção atualiza ambas as janelas. O

usuário pode executar o Modelador de Moldes para desenhar um novo molde ou modificar

algum já existente.

Todos os campos que represent¿m dados de entrada possuem um rótulo associado

descrevendo o tipo do dado a ser introduzido. Este rótulo é construído usando o widget

"label" do Xt Intrinsics. Este widget possui o recurso conjunto de caracteres do rótulo

("label string") que pode ser configurado num arquivo de padrões da aplicação (app-

defaults). Este recurso foi utilizado permitindo o uso de rótulos em diferentes línguas sem

necessidade de compilação do código.

O acionamento da execução do simulador considera os dados de entrada do arquivo

de configuração do escoamento correntemente em uso. Antes do acionamento da execução

é realizada uma verificação da consistência dos valores em cada campo. A rotina de

consistência irá analisar todos os dados de entrada e apresentará uma caixa de diálogo

informando a ocorrência do erro caso este exista. Nesta janela são apresentados o campo

inconsistente e os valores válidos para aquele campo. É possível, durante a execução,

visualizar os comandos do simulador que descrevem a etapa atual da simulação e

apresentam algumas variáveis para checagem. A execução do simulador é facilmente

intenompida caso necessário ou desejado.
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O visualizador também pode ser acionado, durante ou após a simulação, permitindo a

verificação dos resultados através de gráficos.

A opção ajuda possui a mesma característica daquela descrit¿ na seção Modelador de

Moldes (opção 'oon context"). Neste módulo, a escolha desta opção farâ aparecer uma janela

contendo uma descrição do dado de entrada e mostrando os valores válidos para o dado em

questão.

5.6 O Visualizador de Escoamento de Fluidos

O módulo de visualização (Visfreeflow) dos resultados do simulador de escoamento

de fluidos permite a visualização gráfica do fluido, do domínio do escoamento e das

propriedades do escoamento de fluidos.

O visualizador possui uma barra de menus disposta horizontalmente no topo da janela

da aplicação com opções de manipulação de arquivos, escolha de tipos de variáveis para

visualização, modificação de configurações, animação e ajuda. Um widget área de desenho

proporciona a apresentação grâficados resultados da simulação.

O simulador de escoamento de fluidos sofreu algumas alterações de modo a

possibilitar distinção entre diferentes configurações de simulações e facilitar o acesso pelo

módulo de visualização. Cada configuração de dados de entrada para o simulador passou a

ter um nome associado, e este nome é também utilizado para distinguir os arquivos de

saída do simulador. Dados de um determinado passo no tempo ficam armazenados em um

arquivo distinto, dessa forma tornando o tempo de acesso a um dado do início da simulação
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igual ao acesso a outro no final da simulação, e permitindo a visualização de campos

mesmo antes do témino da simulação"

Ao selecionar uma configuração de escoamento para visualização, o usuário tem

acesso aos dados gerados para esta configuração no tempo inicial. Uma janela para escolha

de outros instantes no tempo pode ficar permanentemente aberta, e a seleção de um novo

tempo (índice para plotagem ou iplot) provocará a afinlização dos campos visualizados

para o novo instante no tempo.

Os seguintes c¿lmpos estão disponíveis para visualização: partículas de fluidos, bordo

do fluido, pressãoo velocidade, temperatura, domínio do escoamento e malha de células. É

possível sobrepor campos, como por exemplo, visualizar o molde, o bordo do fluido e a

pressão simultaneamente.

Os dados de saída do simulador possuem formatos distintos, e conseqüentemente,

resultam em diferentes formas de visualização. O molde e ejetores são constituídos por

segmentos de retas e arcos. As partículas e o bordo do fluido são representados por suas

coordenadas no eixo xy. As variáveis pressão, temperatura e velocidade e as células de

estado são representadas por matrizes de dados.

A visualização do domínio do escoamento é realizada pelo desenho de primitivas

gráficas retas e arcos. As partículas de fluidos são mostradas como uma nuvem de pontos,

enquanto que o bordo do fluido é desenhado unindo-se pontos por segmentos de reta e

possui uma opção de preenchimento ou não da região com presença de fluido. Possui

facilidades para preenchimento de fluidos com cores distintas.

A velocidade é apresentada na forma de segmentos de reta direcionados, onde os

diferentes tamanhos dos segmentos representam a intensidade, e setas indicam a direção do

movimento das partículas de fluido. Para este tipo de visualização pode-se modificar o
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tamanho do segmento de reta que representa a maior intensidade da velocidade. Para que

seja obtida uma noção mais precisa da intensidade de velocidade é possível fazer sua

visualização através de mapas de contornos.

Uma forma bastante apropriada de visualização de dados escalares disponíveis na

forma de grade consiste na construção de um mapa de contornos. O programa Visfreeflow

possibilita a apresentação gnífica das variáveis pressão, temperatura e magnitude da

velocidade através de mapas de contorno. Dois métodos de construção de contornos estão

disponíveis: o primeiro, denominado "tradicional", segue o esquema proposto por Cottafava

[Cott 69], com algumas modificações e o segundo utiliza quadtrees [Suff90] pata realizar

subdivisões adaptativas na grade de dados.

O método tradicional sofreu alterações com relação a etapa inicial de verificação e

ar1nazenamento das posições das arestas com presença de contornos. Esta etapa foi

suprimida, sendo criada uma variável que armazena as arest¿s já pesquisadas a medida que

a busca é rcalizada. As arestas pertencentes a fronteira do domínio de plotagem são

analisadas primeiramente para a busca de contomos abertos. As arestas interiores são

varridas desconsiderando-se aquelas marcadas como já pesquisadas. Para melhorar o

aspecto visual de mapas de contorno baseados em grades não muito finas, foi introduzida a

opção de suavização de linhas através de interpolações splines cúbicas.

O método que utiliza quadtrees constitue uma opção adicional para o traçado de

contomos. Esta técnica apresenta vantagens na eficiência do algoritmo para casos em que os

contornos existem somente em uma pequena região da área de plotagem, como é o caso das

variáveis do programa FREEFLOW. Entretanto, alguns inconvenientes deste método é a

possibilidade de não encontrar contornos muito pequenos que se localizam em quadrantes

menores que o determinado pelo valor da profundidade da busca (serch-depth). O
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algoritmo implementado não realiza o cálculo do raio da curva paru cnar mais subdivisões

na ârea de plotagem pelo fato deste processo exigir muito processamento para o cálculo de

derivadas. Os parâmetros profundidade de busca e profundidade de plotagem podem ser

modificados pelo usuário. Um tratamento especial foi realizado para traçar curvas em

grades retangulares e cujo tamanho do quadrante resultava em valor ímpar. Como este

algoritmo não persegue uma linha de contorno até o seu final, torna-se trabalhosa a tarefa de

rofular e suavizar as linhas de contornos.

As rotinas de visualização gráfica das saídas do simulador foram implementadas de

modo a serem independentes dos elementos de interface com o usu¿irio e altamente

configuráveis. No caso de curvas de nível geradas pelo método tradicional estão disponíveis

as seguintes opções de configuração: o espaçamento entre as curvas de nível pode ser

determinado das seguintes formas, automaticamente, onde fica fixado o número de curvaso

faz-se uma busca pelo menor e maior valor e calcula-se o espaçamento; especificando-se o

valor médio e o espaçamento desejado; ou definindo-se a quantidade de curvas de nível

para plotagem especificando-se cada valor que se deseja contornar. O intervalo de valores

que se deseja observar também pode ser determinado pela escolha dos valores mínimos e

máximos para as linhas de contomo. As linhas de contomo podem ser monocoloridas ou

podem usar cores distintas para cada valor da curva. Foi implementada uma opção de

rotulação das linhas no gráfico ou apresentação de uma legenda com informações sobre os

valores em cada nível (linhas representadas com cores distintas). O usuário tem opção de

visualizar linhas ou contornos preenchidos.

Para informar sobre a resolução da malha de células usada na simulação existe a

opção "grid" que apresenta a grade de células utilizada na simulação, superposta aos

gráficos apresentados.
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Todos os campos visualizados podem ser animados. A janela de controle da animação

permite a escolha do quadro iniciat e final, animação passo a passo controlada pelo mouse

ou animação automática, onde o usuário poderá alterar a velocidade da animação mesmo

durante a sua execução usando o widget barr¿ de rolagem.

Para permitir uma melhor apresentação gráfica foi implennentada a opção de criaçäo

do arquivo para impressão no formato postscript.

5.7 Exemplos

Alguns exemplos da geração de moldes usando o Modelador 2D e de tipos de

visualizações proporcionados pelo Visfreeflow são mostrados a seguir. Esta seção também

contém gráficos que apresentam algumas janelas de interface com o usuário.

Fig. 5.7: Exemplo de molde construído com poli-linhas, arcos

splines

de cincunferência, splines e B-
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Fig. 5.8: Exemplo de um molde construído com B-sp lines e poli-linhas e com a operação "Move
Pt" acionada.

Fig. 5.9: Exemplo de um molde construído com B-splines e poli-linhas após operações de

movimentação e adição de pontos.
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¡rleìs,lnld

Fig. 5.10: Janela paracïrga um arquivo de molde

Fig. 5.1l: Janela para introdução de dados no Modelador no formato do programa FREEFLOW

Fig.5.l2: Exemplo de uma caixa de diálogo de ajuda após a escolha da opção "on context" e

clicagem sobre o botão "Move Pt" para movimentação de um ponto de controle
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Fig. 5.13: A interfbce para entrada de dados do Simulador FREEFLOW

Fig. 5.14: Janela para introdução de informações sobne o inflow do molde selecionado na interface
para entrada de dados da simulação.
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Fig. 5.15: Apresentação de vetores representando a velocidade do fluido.

distintas.Fig. 5.16: Apresentação do bordo clo fluido preenchido com cores
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Fig. 5.17: Sobreposição dos campos pressão, mostrado cornsontornos preenchidos e partículas de

fluido.

Ftgwc 4 cçlc -- ¡156 t = 2.8188@

Fig. 5.18: Sobreposição dos campos partículas e grade de células.
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Fig. 5.19: Linhas de contorno escolhidas pelo

Fig. 5.20: Janelas para controle da animação.
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Fig.5.2l: Janela para configurar a apresentação das linhas de contorno.

Fig.5.22: Janela para escolha do passo no tempo ou índice de plotagem (IPLOT)
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Capítulo 6

Conclusões

A qualidade de uma interface com o usuário freqüentemente determinaaaceitação ou

rejeição de um sistema computacional e, conseqüentemente, seu sucesso ou fracasso no

mercado de software. Muit¿s vezes, a interface gré.frca é mais importante do que a

sofisticação técnica do aplicativo, principalmente nos estágios iniciais de uso.

Dentro deste contexto se enquadra o desenvolvimento deste trabalho, cujo objetivo

principal foi prover o Simulador de Escoamento de Fluidos (FREEFLOW), de uma

interface grâfica amigável que possibiliøsse o seu uso por usuários não especialistas. Este

objetivo foi alcançado com a construção do Modelador de Moldes para introdução grâfrca

de informações sobre o domínio do escoamento, pela implementação da interface para

entrada e consistência de dados e monitoramento da simulação e pela possibilidade de

realizar visualizações gráficas dos resultados de tais simulações.

Um outro aspecto a ser destacado é a utilização dos módulos desenvolvidos como

ferramenta de auxílio ou como base para a construção da interface grâfrca do simulador 3D.

O Modelador de Moldes 2D, com suas facilidades de manipulação interativa, pode ser

utilizado na construção de sólidos que representam o molde 3D através da técnica'de

varredura. O molde 2D representa a figura plana que descreve uma seção transversal ou um

perfil axial do sólido e que, juntamente com a definição de uma trajetória, permite a

criação do molde por varredura translacional ou rotacional. O poder descritivo da varredura

está relacionado à capacidade de descrição da face planar. É interessante prover o
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modelador 2D de um número maior de primitivas planares, incluindo primitivas fechadas,

como quadriláteros, círculos, polígonos, etc, e incluir capacidades de combinações de

primitivas através de operações booleanas (união, intersecção e diferença).

As rotinas de visualização do escoamento de fluidos podem ser utilizadas para

apresentar a seções verticais ou transversais no volume constituído pelos dados resultantes

da simulação 3D.

Este trabalho também propiciou o conhecimento básico de elementos da modelagem

geométrica, bem como de aspectos da visuaLização computacional. Um enfoque mais

detalhado foi dado na técnica de construção de modelos através de B-splines e nos métodos

para construção de mapas de contomos para visualização de dados na forma de grades.

A construção desses três módulos: modelador de moldes, interface de entrada de

dados para o simulador de escoamento de fluidos e visualizador de escoamento de fluidos,

proporcionou o aprendizado em programação para o ambiente de janelas X Window,

usando os elementos de interface das bibliotecas X Toolkit Intrinsics e Motif.
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