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Resumo 

P agliosa, P .A. Um Sistema de Modelagem Estrutural Orientado a Objetos. São C arlos, 
1998. Tese (Dou torado) - Escola de E ngenha ria de São Carlos, Universidade de São 
P aulo. 

E m engenharia, modelos podem. ser entendidos como representações das carac
t.erís t.icas principa is de um objeto, criad as com o propósito ele permi t ir a. visua lização 
e compreensão da estrutura c do comportamento do objeto, a ntes de sua constnt<;ão. 
A estrutura de um objeto de engenha ria pode ser definida por um modelo yeomét1'ir:o 
que descreve, exata ou a proximadamente, suas formas e dimensões materia is. O com
porta mento p ode ser descri to por um conjunto de equações d ifereucia is d e um modelo 
matemático que nos permite prever, sob certas condições, os efeitos de ações extemas 
sobre o objeto. A solução do modelo ma tenultico pode ser obtida pela a ná lise compu
tacional numérica de um modelo mecânico do objeto, através elo método elos elementos 
fini tos e/ou método dos elementos de contorno. 

Nesse t rabalho, apresentamos um Sistema de !VIodclagem Estrutural Orientado a 
O bjetos denominado OSW - Object Structuml Workbench, destinado ao dPSl! ll volvi
mcnto ele progra tllas ele a ná lise e visua lização de modelos <'J ll PngPn ltarifl dr rst.r ut.mas. 
Na primeira pa rte elo texto, in t roduzimos os runc\a mentos utilizados no desenvolvi
mento do sistema. Na segunda parte, descrevemos como em pregar as bibliotecas de 
classes de OS\V na construção de um progra ma ele modelagem e a presentamos a lguns 
resultados obt idos com o sistema. 

Palavras-chave: modelagem, programação orientada a objetos, método dos elemeatos 
finitos, método dos elementos de contamo, mmputação grâfica. 



Abstract 

Pagliosa , P.A. Um Sistema de Modelagem Estrutural Orientado a Objetos. São Carlos, 
1998. Tese (Doutorado) - Escola de Engenharia de São Carlos, Un iversidade de São 
Pnulo. 

In engineering, moclels may be thought as rcpresentations for t hc m ai n cha rncl.c
ri~ t.ics of a n object. Such rcpresentations enablc u~ to visua lize a nel underst.and thc 
object structure a nel behaviour beforc constructing Lhe objcct itsclf. T hc engincering 
ohjcc t structurc can bc clefincd by a qeomel1'ic model which faithful or approximately 
clescribes the object sha pe anel size. T he object behaviour can bc ruled by a di fL'cren
t ial cquations sct from a mathematical model, which ena blcs us to preclict the effcct.s of 
externai forces acting on thc object. T he solu t ion for thc mathematicalmoclel can be 
obtained by applying t.he methocl of. fini te clcments or methocl of boundary elemcnts 
to nn objcct mecha.nical nwdel. 

In the tcxt, we present an O bject Orient.ed St.ructural Modeling System called 
OSW - Objecl Strucl?tml W01·kbench. T he ~ystcm has been dcsigned to aid thc de
vclopment of computcr programs for a na lysis a nel visuali7.ation of st.ructmal modcls. 
T he tcxt h as bccn d i vidcd in to two part s. At t h c firs t onc, we introd u<·r t lu~ 111a f ll<'tna
t ica l a nel com puta tional basis employed in OS, ·V constructiou. At. Lhe second onP, wc 
clescribe how to use thc OSW class libmries Lo devclop our own structm a l moclcling 
applications, anel also we present some resul ts from OSW. 

Keywords: modeling, object-oriented programming, finite elemenl m.elhod, bmmdary ele
'11/.enl method, compul.eT graphics. 
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FUNDAMENTOS 



CAPÍTULO 1 

Introdução 

1.1 Problema Fundamental 

Qual é o comportamento de uma estru tura? Como podemos prever esse comportamen
to, c com que precisão c rapidez? Alguns dos motivos principais da análise estnlluml em 
engenharia , relacionados a essas c a outras questões, podem ser objetivamente definidos 
a partir do seguinte problema, o qual chamaremos, para simples fim de denominação, 
de fundamental. 

PROBLEMA FUNDAMENTAL Quais os estados de deslocamentos, deformações 
e tensões de um sólido submetido à ação de um sistema equilibrado de forças 
externas? 

A resposta do problema fundament al é muit o illlportan t~ para o engenheiro de es
t ruturas . O conhecimento das tensões e deformações em um sólido permite concluir 
sob quais condições uma estrutura pode ser seguramente construída ou não. EntreLan
to , a solução exata para essa questão não pode ser prontamente estabelecida, porque 
a natureza é complexa demais e seus fenômenos não podem ser totalmente compre
endidos pela mente humana. O homem só pode lidar com a complexidade isola ndo 
mentalmente objetos que, na n~alidade, nunca se encontram isolados, dirigindo sua 
atenção apenas às propriedades mais importantes do problema de interesse c criando, 
em função dessas propriedades, representações que definem idealmente a estru Lura e 
o comportamento dos objetos. Em engenharia , as representações ele cumportalllenLo, 
especificamente, são ela boradas a par tir de hipóteses, quase sempre simplificadoras, 
baseadas em observações que elevem ser posteriormente comprovadas pela experimen
tação. Por indução, estabf! lccemos princípios, quantitativamente descri tos por equações 
matemáticas, que são reunidos em uma teoria que explica, ele forma mais ou menos 
aproximada, o comportamento elos objetos isolados. 

O próprio problema fundamental só tem sentido se formulado à luz da teoria ela 
mecânica elo contínuo, pois é aí que os conceitos modernos de tensão e deformação, 
exis tentes somente na esfera ela idéia pura, são estabelecidos e assumem importância 
real na análise de projetos de estruturas. A teoria é baseada na hipótese de que a 
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matéria é contínua , destituída ele espaços vazios. Tal suposição permite a definição de 
tensão em um ponto - um lugar geométrico no espaço que não ocupa volume algum 
como sendo um limite matemático, tal como a definição de derivada no cálculo dife
rencial. A mecânica elo contínuo, portanto, não faz uma descrição precisa da natureza. 
A simplificação ele continuidade, no entanto, não tira o mérito nem diminui a utilidade 
da teoria nos campos onde é convenientemente aplicada. Na verdade, as equações da 
mecâ nica do contínuo predizem um comporta mento macroscópico elos materiais, nas 
condições como são ut.ili zados na construção de estruturas, que , quant.itativamente, 
está de acordo com os resultados obtidos pelas experiências. Felizmente, notícias de 
ruínas de estruturas, construídas com base no conceito matemático elo contimtttm, não 
são comuns e nem freqüentes. 

Outras suposições, impostas por limitações de processos c ferramentas ele cálculo, 
ou por conveniências práticas de construção e ut ilização ele estruturas - deslocamen
tos, deformações e rotações muito pequenos em relação às dimensões do objeto, por 
exemplo - , conduzem a teorias ainda mais simplificadas, mas que, quando formuladas 
consistente e logicamente, são tão respeitáveis quanto a teoria avançada. É o caso das 
teorias de vigas, placas e cascas, que dentro dos limites determinados pela experiência , 
podem ser adequadamente empregadas na análise de muitos problemas úteis em en
genharia. ~vias mesmo nessas teorias simplificadas, soluções analíticas "exatas" que 
respondem a pergunta do problema fundamental somente são definidas para alguns 
casos part iculares ele geometria e condições ele contorno. Para os sistemas contínuos 
mais gerais, apenas soluções aproximadas são possíveis. E notemos que são soluções 
aproximadas de equações que descrevem a proximadamente o comportamento do objeto, 
baseadas em descrições incompletas, imprecisas e igualmente aproximadas da natureza. 

Em qualquer caso, o problema fundamenJ.a l pode ser "resolvido, numericamente 
em computador. De fato , os programas ele computador para engenharia têm sido ca
racterizados, principalmente, por implementações ele soluções numéricas de equações 
diferenciais que descrevem os principais aspectos comportamentais de uma variedade 
de problemas físicos. Essas implementações são baseadas em formulações derivadas de 
lllétodos de discretizaçáo elo sistema contínuo, o qual passa a ser representado, dessa 
forma, por um conjunto finito de componentes sobre os quais são definidas aproxi
mações para as variáveis que govemam o problema em questão. A solução, assim 
obtida, eleve ser tanto mais precisa quanto maior for o número ele variáveis do sis tema 
discreto. 

O método numérico mais amplamente ut ilizado em engenharia de estru t uras é o 
método dos elementos finitos (l'..IEF) [17, 132, 133]. A técnica , matematicamente funda
mentada em princípios va riacionais, ou mais genericamente, em expressões ele resíduos 
ponderados [37], consiste na divisão elo continuum em um número finito de partes, ou 
elem.entos, cujo comportamento é especificado por um conjunto discreto de parâmetros 
norma lmente associados às variáveis do problema físico. O comportamento global elo 
domínio, igualmente especificado em função ele tais parâmetros, pode ser determinado 
pela solução de sistemas de equações algébricas definidos a partir das contribuições 
individuais de todos os elementos finitos. Uma outra abordagem física ma is direta e 
intuit iva elo processo de discretização, permite a criação ele uma analogia entre porções 
finitas de um domínio contínuo e elementos discretos reais . A denominação elemen
to finito, primeiramente ut ilizada por CLOUGH [22), é derivada desse procedimento 
mais intui t ivo ele idealizaçlio estrutural [91), no qual são baseados os métodos matri
cia is de análise ele estruturas reticuladas [125, 126]; nesses casos, a aproximação ele um 
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domínio como um conjunto de elementos lineares conduz a uma representação exata 
elo sistema estrutmal. Tentativas ele extensão do método para o tratamento de pro
blemas em mecânica dos sólidos foram apresentadas nos trabalhos de lviCHENRY [76], 
HRENNII<OFF [51] e NEW iviARK [78], que demostraram, ainda na década de 40, que 
"soluções razoavelmente boas para problemas elásticos contínuos podem ser obtidas 
através ela substituição de pequenas porções do domínio analisado por um arranjo de 
barras elásticas simples." i'dais tarde, no mesmo contexto, ARGYRIS [4] e TURNER 
et alli [119] mostraram que "uma substituição mais exata de propriedades pode ser ob
tida a part.ir de consideracões simplificadoras do comportamento de pequenas porções 
ou elementos do contínuo." A partir da década de 60, estudos deta lhados elos princípios 
variacionais possibili taram uma generalização do método. Desde então, o .MEF tem 
sido empregado até mesmo em probl(~mas onde um funcional não pode ser diretamen
te determinado; nesses casos, a formulação pode ser obtida a partir de métodos de 
resíduos ponderados aplicados às equações diferenciais do problema. 

Uma importante técnica alternativa ele análise numérica em mecânica do cout. ínuo 
é o método dos elementos ele contorno UviEC) [16, 18, 122]. O método baseia-se na 
transformação elas equações diferem;iais parciais que descrevell1 o comportamento de 
incógnitas, tais como deslocamentos e tensões, no interior e no contomo de um obje
Lo em equações integrais definidas apenas em Lermos de valores no contorno, seguida 
da determinação el e soluções numéricas dessas equações. Os valores elas incógnitas 
em pontos internos, se necessários, são calculados a partir dos va lores determinados 
no contorno. O método reduz a dimeusionaliclade do problema em um , porque as 
aproximações numéricas são realizadas apenas sobre os contornos, resu!Lando em um 
sis tema ele equações menor que aquele obtido nos métodos de domínio. A primeira for
nut!ação dos métodos de contorno aplicada a problemas ele elastostática foi proposta 
por KUPRADZE [63] . Contudo, pode-se considerar que o método "direto" de análise 
originou-se no trabalho de CRUSE e RIZZO [28] em elastostática. A denominação 
elementos de contamo é ~:~ ugerida por BREBBIA [16] apenas em 1978, juntamente com 
as novas bases mat.emát.icas do método. PAIVA [84] cit.a quE' "a partir da técnica dos 
resíduos ponderados, obt.cve-se uma lllaior g<•neralização do ~vfEC, sendo permitida 
sua associação com outros métodos numéricos. As pesquisas intensificaram-se e con
siderável progresso foi obLidu ua elaboração de novas formulações com aplicaçõrs no 
campo da engenharia", como podemos observar, por exemplo, na Escola de Engenharia 
de São Carlos, com os traba lhos de PAIVA [85], CODA [23] e VENTURINI [121]. 

Esse desenvolvimento acent.nRdo da tecnologia de a nálise numérica em engenharia 
tem motivado a criação de programas de computador que podem ser aplicados à reso
lução el e um número cada vez maior de estruturas complexas, ut ilizando t ipos diversos 
e cada vez mais sofisticados de elementos estruturais. A "eficiência", em tais progra
mas, é usualmente definida em termos dR capacidade de armazenamento de grandes 
sistemas ele equações na memória do computador e da precisão c rapidez do processa
mento numérico. Caracteristicamente, os sistemas de análise em engenharia têm sido 
codificados em FOilTHAN, porque a linguagem é numericamente "efi ciente." 

A entrada dos dados de um programa de aná lise estrutural, geralmente organiza
dos em arquivos de texto , consiste ele uma quantidade considerável de informações 
relativas à definição da geometria, carregamentos, materiais e condições de contorno. 
A montagem manual desse arquivo pode se tornar uma tarefa muito complicada, de
pendendo da complexidade do problema, induzindo-nos a erros que são mais difíceis 
de detectar e corrigir. Além disso , uma cliscretização adequada da estrutma, funda-
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mental para a qualidade da solução numérica, é em determinados casos, praticamente 
impossível de ser obtida sem o auxílio de um processo aut omático de geração de ma
lhas [44, 50, 102, 116, 131]. Por isso, a utilização de componentes zn·é-processadoTes 
em sistemas ele análise de estruturas, responsáveis pela discretização automática do 
domínio e verificação dos dados de entrada, não é somente conveniente, mas também 
essencial. Por outro lado, os resultados de saída tendem a produzir extensas listagens 
numéricas que não permitem ou até mesmo impossibilitam uma interpretação mais 
imediata dos valores obtidos na análise. Nesse caso, é vantajoso que as distribuições de 
grandezas tais como deslocamentos , tensões, forças e momentos possam ser represen
tadas graficamente, por exemplo, como curvas ou superfícies de nível [48, 92] sobre o 
domínio considerado. Componentes pós-processado1·es, responsáveis pela organização 
dos arquivos ele saída e visualizaçi:i.o [41] dos resultados elo processamento são igualmen
te essenciais em programas de engenharia. Nesse contexto, o desempenho c a aplicação 
do sistema não são definidos apenas pela eficiência da análise, mas também pela in
te?jace com o usuário. Programas que são complicados ou confusos de usar , ou que 
oferecem poucas possibilidades de entrada de dados e ele visualização de resultados são, 
sob o ponto de vista elo usuário, muito pouco úLeis e inLeressantes [8] . Ao contrário , os 
sistemas que dispõe de ricos recursos de interação, principalmente interfaces gráficas 
com o usuário, são muito mais atrativos até mesmo quando possuem um campo mais 
restrito de aplicações. 

O emprego ele gráficos em programas de engenharia é bastante apropriado porque 
os objetos físicos de interesse possuem uma estrutura tridimensional que é mui to bem 
definida geometricamente c que, portanto, admite uma representação gráfica natural. 
De fato, a computação gráfica [38] oferece um dos meios mais natura is ele comuni
cação com o computador, pois a desenvolvida capacidade humana de reconhecimento 
ele padrões permite perceber e processar dados gráficos rápida c eficientemente. A 
computação gráfica interativa, notadamente, possibilita o controle dinâmico e preciso 
elo conteúdo, estru tura e aparência de objetos c suas imagens. Sistemas ele comp·uter
aided design (CAD) , por exemplo, têm-se tornado, segundo MANTYLA [75], "quase 
que universalmente aceitos como ferramentas ceutrais para uma diversidade ele apli
cações em engenharia, impulsionando significa tivamente a produtividade em projetos 
e permi t indo a11áliscs ma is precisas e rigorosas, com redução de erros e aumento de 
qualidade de documentação." O sucesso dos. programas de CAD, segue lviÃNTYLÃ , 
"deve-se ao fato de que muitas tarefas importantes em projetos de eugenha ria são re
lacionadas, fundamentalmente, à forma geométrica elos objetos." Como resul tado, a 
implementação de uma diversidade de técnicas ele representação e ut ilização el as in
formações geométricas de objetos em computadores constitui o núcleo principal dos 
sistemas ele CAD correntes, os quais permitem a ut ilização ele inúmeras ferramentas 
el e visualização e ele detalhamentos construt ivos, bem como a produção de desenhos ele 
engenharia e outras documentações de projeto. 

Modelos e Aplicações de Modelagem 

Até este ponto, procuramos justificar a necessidade da criação de Tep1·esentações que 
descrevem de forma mais ou menos simpli ficada a estrut ura e o comportamento de 
um objeto físico que desejamos construir. Essas representações, especificadas com o 
propósito de permit ir a visualização e a compreensão do objeto, são genericamente 
denominadas de modelos. 
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Consideraremos, para nossos propósitos, os seguin tes tipos ele modelos: 

• Modelos geomét1·icos. As formas e as dimensões dos objetos de engenharia podem 
ser representadas, exata ou aproximadamente, por superfícies de sólidos consti
tuídos ele materiais com propriedades físicas conhecidas, o que sugere o emprego 
natural ela computação gráfica interativa nos processadores de entrada e saída 
elos programas de análise estrutural. 

• Modelos matemáticos. O comportamento de uma cstrut.ma em relação a ações ex
ternas é representado por equações diferenciais formuladas com base em hipóteses 
simplificadoras, mas que conduzem a previsões que dentro de certos limites, são 
comprovadas pela experimentação. 

• Modelos mecânicos. A solução ·do modelo matemático só pode ser aproximada
mente estabelecida, para os casos gerais, por processos computacionais numéricos 
que envolvem uma discretização do sistema contínuo. Os programas ele computa
dor para engenharia têm sido caracterizados por implementações dessas soluções. 

A utilização de modelos, usual em ciências e engenharia, foi motivada nesse trabalho 
pela determinação de obtermos uma solução para o problema fundamental , o que nos 
conduziu à discussão dos métodos numéricos e dos programas computacionais df~ análise 
ele estruturas. Devido ao fa to desses programas de análise estrutural serem baseados em 
mod~los, os chamaremos de programas de modelagem, ou CL]Jlicações de modelagem, e os 
distinguiremos como sendo constituídos de componentes responsáveis pelas seguintrs 
operações: 

• Modelagem (pré-processamento). O processo de a nálise estm tural começa com a 
construção ele um modelo de sólido que descreve a geometria da estru tura , suas 
propriedades materiais, condições de contorno, condições inicia is c casos ele car
regamentos. Os dados elo modelo geométrico, juntamente com as espr.c:ificaçõcs 
elos t ipos de elementos e da precisão desejada, são ut.ilizados para a geração de 
malhas de r lementos que definrm os mod(~l os mecânicos da estrutura. 

• Análise. Análise em engenharia, segundo SHEPARD e SCHROEDER [104], é 
"o processo que, a partir de um conjunto apropriado de manipulações, t ransfor
ma informações de entrada de um determinado domínio físico em informações de 
sa ída que oferecem respostas a a lgumas questões ele interesse no domínio conside
rado." As "informações de entrada", ne:lse caso, são dadas no modelo mecânico 
construído na etapa ele modelagem; as "informações de saída" são as respostas do 
problema fundamental: campos de deslocamentos, ele deformações e de tensões 
da estrutura. O "conjunto api·opriado ele transformações" é definido pela me
todologia numérica empregada na análise, por exemplo, método elos elementos 
finitos e método elos elementos de contamo. 

• Visualização (pós-processamento) . Visualizar significa transformar dados ex
t raídos ele um objeto em imagens que representam informações sobre o obje
to [101]. Essas imagens não representam somente informações sobre a estrutura 
física ou geométrica dos objetos, mas podem representar também informações 
sobre os dados resultantes elo processo de análise, tais como distribuições de 
campos esca lares ele um domínio nas formas de mapas de cores ou de isolinhas 
ou isosuperfícics. 
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Orientação a Objetos 

Como podemos representar a estrutura e a funcionalidade de modelos em computador? 
O desenvolvimento de uma solução computacional para o problema fundamental de 
engenharia de estruturas nos conduz a outro problema, igualmente fundamenta l, de 
engenharia ele softwa7'e [90]: como modelar objetos do mundo real em co1nputador t(LO 
próximo quanto possível da visilo que o homem tem desse nwndo? A solução, proposta 
nesse trabalho, é baseada na pmgramaçilo or-ientada a objetos (POO) [27, 111]. 

A orientação a objetos, segundo KHOSHAFIAN [59], é a "tecnologia ele modela
gem e desenvolvimento de sistemas que faci li ta a construção de programas complexos 
a partir de componentes individuais", ou objetos, os quais combinam atributos que 
representam a estrutura e métodos que representam o comportamento de uma entida
de concreta ou abstrata. O procedimento, nesse caso, é idêntico àquele efetuado na 
modelagem do mundo físico: isolar objetos Jpais simples ele descrever e entender. A 
va ntagem é que a POO permite que essa maneira natural de analisar em termos de 
objetos seja estendida para as fases de projeto e implementação de programas, enco
raj ando a reutilização de código c a clareza ele programação, permitindo a criação de 
sistemas que são mais facilmente compreendidos e compartilhados com outras pessoas. 

A programação orientada a objetos tem sido empregada apenas recentemente no de
senvolvimento computacional de soluções numéricas ele problemas ele engenharia . Nos 
trabalhos de Zii'vl i'vlERi'vlANN et alli [33, 34] procura-se "demonstrar a uLilidade deste 
paradigma de programação a lternativo no campo dos elementos finitos", investigando
se "o po tencial ela POO na melhoria d a legibilidade, modularidade e reutilização de 
código." Em DUBOIS-PELERIN e Zli\HviERivfANN [35] apresenta-se uma implemen
tação em C + + do método dos elementos finitos aplicado à análise elástica linear de 
chapas e t reliças planas submetidas a ações estáticas e dinâ micas; a conclusão é que 
C + + é uma "ferramenta adequada à prática de programação de elementos fini tos" 
porque, em relação à versão FORTRAN elo programa, "são verificadas performa nces 
excelentes na montagem do sis tema li11rar de equações e 11a resolução drste sistemn", 
co111 "melhori as muito significativas na cla rríla, capacidndr dr r.xt.rnsno P facilidade• de 
depuração do código." 

Em MENÉTREY e ZHvlMERMANN [77], a POO é utilizada na análise não-linea r 
física de estruturas planas pelo lviEF, demonstrando-se que o emprego de objetos "pa
receu adequado" neste caso, resultando "em um programa que pode ser facil111 ente es
telldido" com "redução de possíveis erros de programação." Outras soluções do MEF 
orientado a objetos, elaboradas com os mrsmos propósitos de investigar a ut ilidade da 
POO em programas de análise numérica ele engenhari a, são apresentadas, pa ra proble
mas estáticos, por GAJEWSKI [39], KONG e C HEN [61] e ZEGLINSKI e HA N [130] ; 
para problemas dinâmicos, por PlDAPAR1'1 ~ HUDLI [89); e, para problemas de con
tato, por ULBIN, ZEN e FLASKER [120]. 

EYHERAMENDY e Zii\H\'IER iviANN [36], origina lmente, num trabalho muito in
teressante no qual "os princípios ela programação orientada a objetos são ap licados 
diretamente à sentença do problema em sua forma diferencial", vão muito a lém da 
implementação numérica do MEF, propondo um procedimento de geração automática 
de código onde "a derivação parte elas equações diferenciais e passa pela form a fraca, 
forma de Galerkin e forma matricia l, com o emprego ele manipulações simbólicas" [29]. 
EYHERAMENDY e ZIMJ\1IERMANN concluem que o procedimento pode ser aplica
do ampla mente em "ferramentas de projeto a uxiliado por computador destinadas a 
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computações numéricas, c que a orientação a objetos "parece conduzir a um modelo 
natural de descrição ele problemas mecânicos." 

Em outros trabalhos, ARRUDA et alli [5] discutem as vantagens elo desenvolvimento 
<.lc programas de engenharia orientados a objetos no ambiente gráfico do Windows [88]; 
JU e HOSAIN [56] empregam a orientação a objetos na análise ele subestruturas [91] 
pelo MEF; BO?vHviE e ZHvHviEn.l1viANN [14] descrevem um esquema de integração ele 
objetos com regras de inteligência artificial , com o propósito de "criar objetos inteligen
tes para uso na programação de elementos finitos orientados a objetos''; c GAJEWSKI 
e LO~viPIES [40] aplicam a POO na implementação ele algoritmos de redução da lar
gura de banda de matrizes esparsas [25, 45, 106], mostrando a facilidade com que se 
pode "adicionar novas funcionalidades a um código do método elos elementos finitos já 
existente." 

DEVLOO [31], em um estudo sobre a eficiência dos programas orientados a objetos 
em C++, mostra que "o uso indiscriminado de certas construções em POO realmente 
conduzem a uma redução (significativa) de eficiência", mas que, por outro lado, "se um 
programa orientado a objetos é escrito para eficiência máxima, sua performance é igual 
ou compa rável à implementação FORTRAN equivalente", wncluimiu-~e que <:t idéia ele 
que a POO é inerentemente ineficiente é errada, sendo "conseqüência de umn compre
ensão deficiente da linguagem." Além disso , o conceito de eficiência , nesses casos, pode 
ser empregado de uma maneira mais.ampla. De fato, uma linguagem de programação 
orientada a objetos também pode ser considerada efi ciente se permite ao programador 
modelar um problema e projetar uma solução mais rapidamente , através do emprego 
de técnicas que facilitam o reaproveitamento e a extensão do cód igo ex istente, com 
redução dos esforços de implementação e manutenção. ?viACKIE [71] conclui que, pelo 
fato dos programas de computador para engenharia "estarem se torna ndo cada ve?. 

mais complexos", hn um "incentivo maior à modelagem ele dados, em adição à imple
mentação de algo ri t.Jilos numéricos", sendo os "métodos orientados a objetos bastante 
adequados para esse desafio." 

1.2 osw 
Nessa Seção, voltaremos nossa atenção à construção ele aplicações de modelagem orien
tadas a objetos em C++ e introduziremos um sistema de modelagem estrntura l que 
podere-i nos auxiliar nessa tarefa. Denominaremos esse sistema de Object Strnct.vml 
Wod.;bench e o designaremos, freqüentemente, pelo acrôuimo OSW. 

OSvV OSW é um sistema de computador aplicado ao desenvolvimento de 
programas de modelagem estrutural orientados a objetos em C++. 

O projeto e a implementação de OSW foram guiados por quatro propriedades que 
consideramos muito importantes em ttm programa de modelagem estrutural: 

• Funcionalidade. A funcionalidade de um programa de modelagem estrutural é 
caracterizada pelos recursos de· pré-processamento, análise e pós-processamento 
oferecidos pelo programa, definidos em função das necessidades de uma aplicação 
em particular. Aplicações de análise elastostática ele cascas c de sólidos, por 
exemplo, podem requerer métodos distintos de modelagem geométrica , geração 
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de malhas, análise numérica e visualização dos resultados da análise. Dependendo 
dos propósitos das aplicações, podemos utilizar um esquema de representação de 
cascas bem mais simplificado que um esquema de representação de sólidos; da 
mesma forma, o método dos elementos finitos pode ser mais convenientemente 
aplicado à análise de cascas e o método dos elcrnentos de contorno à análise de 
sólidos. Notemos, porém, que os recursos de modelagem, análise e visualização 
de um programa de modelagem não definem, somente, a funcionalidade específica 
de uma aplicação, mas também operações que são comuns a todos os programas 
de modelagem. Por exemplo , independentemente elo método de análise numérica 
adotado, as incógnitas de qualque1· problema são sempre determinadas a partir da 
resolução de sistemas de equações lineares. Naturalmente, métodos espcciali r.ados 
de resolução ele sistemas de matri zes esparsas, por exemplo, podem (e devem) ser 
empregados em determinadas aplicações. Idealmente, gostaríamos de escrever um 
programa ele modelagem estrutural que pudesse ser aplicado a todos os problemas 
de engenharia de estruturas.1 Fcli~mente, não é esse o caso. Isso nos leva à 
propriedade seguinte. 

• Extensibilidade. Um programa de modelagem estrutural sempre pode crescer 
em todas as direções e sentidos, incorporando recursos e técn icas mais eficientes 
de representação e manipulação de objetos c de imagens de objetos, bem como 
novos processos de análise que pcrmit~m que o programa possa ser aplicado a 
um número maior de casos de modelagem de estruturas. Esse crescimento deve 
ser baseado, tanto quanto possível , no reaproveitamento do código já existente. 
Um programa de modelagem é um programa complexo c não podemos começar 
quase sempre do zero a cada nova aplicação. As extensões ou modificações de 
um componente do programa não deveriam implicar, também, e111 cxten:;ões ou 
mod ificações em ou tros componentes. Um dos principais motivos de construirmos 
programas orientados a objetos deve-se ao fato da POO nos fornecer mccani:;mos 
rea lmente muito adequados para extensão da funcionalidade de nossos programas 
dr modelagem estrutural, como procuraremos cnfat.ir.ar ao longo do tex to. 

• Eficiência. A efi ciência é essencial cn1 programas que envolvem proces~mmento 

gnH1co e numérico. OS\V é um toolkit de desenvolvimento de programas de mo
delagem C++ porque C++ é uma linguagem compromissada, desde o projeto 
origina l de STROUSTRUP [110], com a eficiência, mesmo quando utili zamos suas 
construções orientadas a objetos. Os programas de modelagem C++ baseados 
em OS\V executam no :;is tema operaciona l Windows NT. Escolhemos o Windows 
NT simplesmente porque é um sistema operacional multithn~rul que oferece uma 
interface gráfica bastante conhecida. Além disso, seus esquemas de gerenciamento 
de memória virt ual c de ligação dinâmica nos permi tem escrever mais facilmen
te grandes programas ele computador que demandam grandes quantidades de 
espaço. 

• Facilidade de 11so. Os programas de modelagem estrutmal desenvolvidos em 
OS\~' possuem uma interface gráfica homem-computador baseadas em janelas elo 
vVindmys NT. Essa interface é responsável pela entrada dos comandos do usuário 
e pela saída dos resultados do processa1~1ento dos comandos. 

1 Nessa eventualidade, os trabalhos de investigação em mecânica computacional estariam con
cluídos. 
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Defendemos o emprego da progra!nação orientada a objetos em OSW não somente 
porque a POO nos permite modelar problemas do mundo real tão próximo quanto 
possível ela visão que temos desse mundo, ou porque p odemos escrever programas que 
podem ser mais facilmente compreendidos e estendidos, mas também porque observa
mos uma ielentidaclc dos conceitos ele modelos e objetos, como dados anteriormente. 
Nesse t rabalho, empregaremos as propriedadde ela POO - encapsulamento, herança , 
polimorfismo e ident idade - na especificação de modelos ele estruturas. 

Nosso sistema de modelagem é basicamente constituído ele: 

• Bibliotecas de classes. Um programa orientado a objetos é baseado em um 
modelo ele computação definido em termos de objetos que se comunicam através 
do mecanismo ele troca de mensagens. O t ipo de um objeto, ou seja , sua estrutura 
c comportamento, é encapsulado em uma descrição de classe de objetos. Dize
mos que objetos com estru tura e comportamento comuns pertencem à mesma 
classe de objetos. Os recursos de modelagem, anál ise e visuali:t;ação de OS\~' são 
implementados em cerca de uma centena de classes C++ que podem ser ut. il i,n
das pa ra a construção ele programas de modelagem orientados n objetos, como 
veremos posteriormente . Essas classes silo organi:t;aclas nas cha madas bibliotecas 
de classes2 do sistema . 

• Ambie n te d e d esenvolvimento. A ut ilização imediata das bibliotecas de clas
ses de OSW no desenvolvimento de progra mas de modelagem pode t razer a lgumas 
dificuldades, de início, porque, afinal ele contas, há um número razoável de novos 
componentes que precisam ser compreend idos. O ambiente de desenvolvi?nento é 
um progra ma orientado a objetos que fornece uma interface d0. programação vi
sual que, embora simples, pode- auxiliar o programador na ut ilização das classes 
de OSW c na geração ele código ele nma aplicação ele modelagem. 

Nossos objetivos, nesse traba lho, são: 

• Apresentar os fundamentos matcnulticos e computacionais u tili zados no desen
volvimento das classes de objetos de OSW; 

• Descrever em deta lhes as bibliotecns ele classes de objetos de OSW e d iscutir sr.ns 
principa is aspectos ele implementação; c 

• Exemplificar a nt. ili zaçâo das classes de objetos ele OSW na constrU<.;ão ele a pli
cações ele modelagc-!m em engenharia. Inicialmente, descreveremos as classes es
pecíficas de duas aplicações OSW de análise e ele visualização de modelos estru
tura is. Na primeira, ana lisaremos estruturas constituídas de cascas elásti cas pelo 
método elos elementos fini tos c, na segunda , sólidos elásticos pelo méLodo dos ele
mentos de contorno. Posteriormente, apresentaremos algumas figuras coloridas 
que ilustram os resul tados obt idos. 

2 Biblioteca, em português, é o coletivo de livros e documentos. Em computação, é comum a 
ut ilização do termo para denotarmos uma coleção de componentes de software. É nesse contexto que 
o estamos empregando. 
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1.3 Organização do Texto 

O texto é dividido em duas partes. Na primeira parte, FUNDAMENTOS, apre
sentaremos os conceitos, teorias e métodos matemáticos, numéricos e computacionais 
ma is importa ntes utilizados para o desenvolvimento ele OS\V. 

Capítulo 2 
O que são Modelos? 
No Capítulo 2 aprofundaremos nossa discussão sobre modelos e sobre modelagem 
geométrica , matemática e mecânica de estru turas. Discutiremos, também, as carac
terísticas estru t urais e funcionais dos sistemas compugráficos interativos ele modelagem 
e proporemos um modelo para nossos programas de modelagem estru tural. 

Capítulo 3 
Modelos Geo1nétricos 
No Capítulo 3 in t. roduzircmos as estru tu ras de dados c as prinf·ip~i s fnnçõ0s d P modP

lagem empregadas nas representações geométricas ele objetos em OSW. Ilustraremos 
o Capítulo com vários trechos ele programas escritos em linguagem C. (No Capítulo 8 
escreveremos as versões C++ desses programas e discutiremos suas diferenças.) 

Capítulo 4 
Modelos Mate1náticos 
No Capítulo 4 as equações diferenciais que descrevem os campos ele deslocamento c de 
tensões dos objetos estruturais considerados no trabalho serão deduzidas. Apresentare
mos um resumo da mecânica do contínuo aplicada ao estudo elastostático de sólidos e, 
posteriormente, particularizaremos as equações para os casos de membranas e placas. 

Capítulo 5 
Análise N tunérica de Modelos Estrut ura is 
No Capítulo 5 descreveremos os algoritmos das técnicas numéricas de rr.so lnção das 
equações diferenciais de nossos modelos matemáticos: o método dos elementos finitos c 
o método dos elementos de contorno. Derivaremos as formul ações de ambas as técn icas 
elo método dos resíduos ponderados. 

Capítulo 6 
Modelos M ecânicos 
No Capítulo G abordaremos os elementos finitos e de contorno ut ilizados na modelagéJH 
das estruturas ana lisadas no t rabalho. Discutiremos os tipos ele condições de cont.omo 
e ele distribuições de carregamentos aplicados aos elementos estru turais e os processos 
de geração de malhas de OS\V. 

Capítulo 7 
Visualização 
No Capítulo 7 resumiremos os algoritmos compugráficos de síntese de imagens ele mo
delos geométricos. Descreveremos, também, as técnicas ele visualização de campos 
escalares e de campos vetoriais implementadas em OS\V. 
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Capítulo 8 
O que são Objetos? 
No Capítulo 8 apresentaremos as definições de objeto e das principais propriedades 
da POO. Embora esses conceitos sejam independentes de uma linguagem de progra
mação específica , os exemplificaremos, em um enfoque bastante prático, com t rechos 
de programas das bibliotecas de classes de OSW, escritos em C++. 

Na segunda parte, OBJECT STRUCTURAL WORKBENCH, descreveremos 
em detalhes as classes C++ do Sistema ele lvioclelagcm Estrutural Orientado a Objetos 
proposto no t rabalho, discutindo seus principais aspectos de implementação c exempli
ficando sua utilização no desenvolvimento de programas ele modelagem em engenharia 
el e esruturas. 

Capítulo 9 
Construíndo Aplicações en1 OSW 
No Capítulo 9 começaremos aprcsent~nrlo mm1 visi'ío gera l de OS\V . .lviostrarcmos a 
organização c funcionalidade das bibliotecas de classes do sistema e defin iremos os 
principais componentes dos progra mas de modelagem baseados em OSW. Em seguidn , 
demonstraremos o emprego das dasses de objetos elo toolkit na construção de apli
cações de modelagem em engenharia de estruturas, através do desenvolvimento de dois 
programas de análise estrutural. No primeiro, modelaremos cstrutmas constituídas de 
cascas elásticas pelo método dos elementos finitos e, no segundo, sólidos elásticos pelo 
méLoclo dos elementos ele contorno. 

Capítulo 10 
As Bibliotecas de Classes 
No Capítulo 10 descreveremos clet.alhaelamentc as definições de tipos, consLantes, ma
cros, funções globais c classes elas bibliotecas ele classes de OSW. 

Capítulo 11 
Exen1plos 
No Capítulo 11 mostraremos alguns exemplos de programas de modelagem drscnvolvi
dos com as classes ele ohjeLos de OS\V r a lguns resultados de análise r ele visualiímção 
obtidos com esses programas. 

Capítulo 12 
Conclusão 
No Capítulo 12, por fim , apresentaremos nossas conclusões, sugestões, d ificuldades 
encontradas e contribuições pretendidas com o desenvolvimento do t rabalho. 

1.4 Notação 

Nessa Seção introduziremos a notação ut ilizada no decorrer do texto, concordando com 
I3EER e WATSON [11) que uma "boa notação é difícil", especialmente em t rabalhos 
"que tratam de dois diferentes métodos numéricos." 
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Vetores, tensores e matrizes Em nossa notação, usaremos letras minúsculas e 
maiúsculas em sans serif negrito para denotar, respectivamente, vetores e tensores no 
espaço Euclidiano tridimensional. Por exemplo, a equação 

u = T ·V (1.1) 

denota que , independentemente elo sistema ele coordenadas considerado, o vetor u é 
obtido do vetor v por uma transfonnaçtio linear definida pelo tensor T. Usaremos, 
também, letras gregas minúsculas em negrito para denotar alguns tensores. Por exem
plo, ué o tensor de tensões ele Cauchy e E é o tensor ele pequenas deformações elásticas. 

Por simplicidade, consideraremos somente sistemas de coordenadas Cartesianas. No 
espaço, um sistema de coordenadas Cartesianas é definido por três eixos mutuamente 
ortogonais, tal como mostrado na Figura 1.1. Usaremos indistintamente as notações 
x, y, z c :t1 , x 2 , x3 para referenciar os eixos coordenados. Os vetores ortonormais i, j , k, 
ou i1 , i2 , i3 , formam a base do sistema de coordenadas. 

y x '2 • 

Figura 1.1: Sis tema de coordenadas Cartesianas retangula res. 

Os comprm~ntes de vetores e tensores em relação a um sis tema ele coordenadas 
podem ser convenientemente representados por matrizes. Usaremos letras minúsculas 
e maiúsculas em romano negrito para denotar mat.riz:es de componentes de vetores 
e tensores. Por exemplo, as coordenadas Cartesianas (ux,uy, uz) ou (u1, ·u2 , u3 ) de um 
vetor u podem ser organizadas na matriz coluna 

[
'Ull u = 't12 

'U3 

(1.2) ou 

Da mesma fmma, os colllponentes Cartesianos de um tensor T de segunda ordem 
podem ser organizados matricialmente como 

ou (1.3) 

Em coordenadas Cartesianas a expressão (1.1) é calculada como 

u = Tv. (1.4) 
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Observe, no entanto , que a representação T · v não é meramente outra notação pa ra 
o produ to matricial Tv ela Equação (1 .4). T · v simboli:ta uma operação que trans
forma um vetor em out ro, enquanto Tv é o produ to matemático el as matrizes dos 
componentes ele T e v em relação a um sistema de coordenadas Cartesianas.3 

Para um tensor denotado por uma letra grega minúscula em negrito, por exemplo 
a , utili r.aremos a notação [a] para representar a matriz elos componentes Cartesianos 
elo tensor. 

Notação t e nsorial C aTtesiana Em notação tensorial Cartesiana, ou notaçüo in
diciai, os componentes Cartesianos ( u 1, ·u.2 , u3) de um vetor u são denotados por ·u;, 
i = 1, 2, 3. Se n é um vetor uni tário na direção do vetor u, os componentes ele n são 

11 ; = COSO'; , (1.5) 

onde O'; são os ângulos entre u e os eixos x; . Os componentes Cartesianos de u, portanto, 
são dados pelas t rês equações 

u; = n n;, (l.G) 

onde u , o módulo de u, é 

(1. 7) 

Na Equação (1.7) podemos omi tir o símbolo E ela fórmula porque, em notação t.ensorial 
Car tesiana, a ocorrência de dois índices repeLidos em um m.esmo termo rcprPscnta 
somatório. Por exemplo, 

·u;u; = u~ + ·u ~ + ·u ~ , 
T kk = T, , + T 22 + 'T33· 

A Equação (1.7) pode agora ser escrita como 

(1.8) 

(1.9) 

Definiremos dois símbolos úteis que nos permit irão simplificar e abreviar equações 
em notação indiciai. O símbolo de permu tação e;Jk é definido como 

C;jJ.: = {~1 
- 1 

quando qua isquer dois índices são igua is; 

quando i , j , k são 1, 2, 3 o u Ullla permutação pa r de 1, 2, 3; 

quando ·i, j , k são uma permutação ímpar de 1, 2, 3. (1 .10) 

Usando o símbolo de permu tação podemos escrever, por exemplo, o produ to vetorial 
de dois vetores u c v como 

(1.11) 

3 E m um sistema de coordenadas curvilíneas genérico é preciso algum cuidado no cálculo de T · v 
como um produto de matrizes. Por exemplo, o produto matricial de duas matrizes de componentes 
covariantes, em gera l, não é igual a matriz de componentes covariantes de u (MALVERN [72]) . 
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O delta de Kmnecker é definido como 

{ 
1 se 'i= j , 

IS;i = O 
se i -1 j. 

Introdução 

(1.12) 

Como um exemplo elo uso do delta de Kronecker, podemos expressar a condição ele 
ortogonalidade dos vetores unitários i1 , i2 , i3 pela equação 

(1.13) 

Em notação tensorial Cartesiana, denotaremos as derivadas parciais como 

(1.14) 

Gradientes e divergentes O gradiente de um escalar F é um vetor \1 F , ou grad F , 
onde 

(1.15) 

Portanto, 

grad F = \1 F = ik F,k. (1.16) 

O divergente de um vetor u é um escalar \1 · u, ou div u, tal que 

di v u = \1 · u = ·u,.,,.. ( 1 . 1 7) 

O gradiente ele um vetor u é um tensor ele segunda ordem \lu tal que 

(1.18) 

Podemos escrever matricialmente os componentes Cartesianos elo tensor (1.18) como 

OU:,. OUy éJu,. 

~X ~X !lil~ 
[\lu] = Ux Uy 

(1.19) éJy éJy éJy 
OUx O'Uy O'Uz - -
éJz éJz éJz 

O operador \1 pode também aparecer à direita de um vetor u. Nesse caso, utilizaremos 
o símbolo ~ para denotar o tensor 

(1.20) 
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(A seta indica que o operador \1 atua sobre a quantidade precedente. Quando o opera
dor atua à d ireita , como na Equação (1.18) , podemos omitir a seta.) Matricialmente, 
os componentes Cartesianos elo tensor são 

ôu,t ÔU.r; Ôll.r; 
- - --
ôx ôy ôz 

[u\7] = 
auy Ôlly ally 

(1.21) 
é);~.; ay ôz 

ÔU.z ÔU z ÔUz 

ôx ôy ôz 

Finalmente, o divergente de um tensor de segunda ordem T é um vetor definido como 

~ T ( ô . ) (T. . . ) ôTpq . v . = -
8 

• ~.- • pq •p•q = -
8 

.q, 
X~; Xp 

T \:::::;- (T. . . ) ( a . ) arpq . . v = pq •p•q . -
8 

• ~.- =-a •p, 
Xk Xq 

ou 

(1.22) 

dependendo da ordem de atuação elo operador 'V. 

P rogramas Escreveremos trechos de programas em courier. Palavras reserva
das de C e C++ serão escritas em ç:ourier negri t o . Comentúrios apmecerfio em 
courier itálico, como exemplificado no pequeno programa abaixo. 

#include <s tdio.h> 
void ma in () 
{ 

} 

11 nosso primeiro programa 
puts("Bem -vindo a OSW ! Boa leitura.") ; 



CAPÍTULO 2 

O que são Modelos? 

2.1 Introdução 

No Capítulo 1, procuramos jus tificar que os campos de deslocamentos, de deformações 
c ele tensões ele um sólido só podem ser aproximadamente determinados através de 
representações simplificadas da estrutura e elo comportamento desse sólido. Chamamos 
essas representações simplificadas ele modelos. 

lVIODELOS Modelos são representações das características principais de uma 
entidade concreta ou abstrata, construídas com o propósito de permitir a vi
sualização e a compreensão da estrutura e do comportamento da entidade. 

Na litemt.ura , encontramos conceitos similares pa ra modelos. MÃNTYLÃ [74], por 
exemplo , dcfin p um modelo como SC'ndo 

cc um objeto const.rnído a rt.ificialmcnLe que torna a observação de outro ob.ir
to ma is fácil. Para torna r a observação possível, nwdelos físicos de objetos 
t ridimensionais LH is como edifícios, naves e carros, usualmente comparti
lham as dimensões relativas e a aparência gera l do obj cLo físico correspon
dente, mas não o tamanho. ( ... ) Modelos m.atemâticos, amplamente uti
lizados em vários campos da ciência c engenha ria, reprPscntam a lguns elos 
aspectos romportamr.nt.a is de fenômenos modelados em termos de dados 
nunH~riros c~ NplHÇÕes." 

VAN DA:M e SKILAR [38] afirmam que 

ccmodelos quantit.ntivos comuns em ciências e engenha ria são usua lmente 
expressos como sistemas ele equações e o moclelador, experimentalmente, 
varia os valores das variáveis independentes, coeficientes e expoentes. lvl ui
tas vezes , os modelos simplificam a verdadeira cstrutma ou funcionamento 
da entidade modelada, para tornar o modelo mais fácil de visualizar , ou pa
ra aqueles modelos representados por sistemas de equações, tornar o modelo 
tratável computacionalmente." 
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Nesse Capítulo faremos uma discussão genera lizada sobre modelos em engenha ria 
ele estru turas, especificamente sobre modelos co1nputacion ais. Um modelo computa
cional é um modelo cuja estrutura pode ser a rmazenada em memória ele computador 
e cujo comportamento pode ser determinado através ele um programa ele computador , 
ou aplicaçâo de modelagem. Na Seção 2.2, t ra ta remos da modelagem geométrica ele 
estruturas. Na Seção 2.3, discutiremos o processo de modelagem matemática de um 
problema físico , particularmente o problema fundamental. Na Seção 2.4, a borda remos 
a modelagem mecânica. Na Seção 2.5, ca racterizaremos a estru tura e a funciona lidade 
de um sis tema computacional de modelagem. 

Exemplo 

Para ilustra rmos nossas discussões de modelagem geométrica , matemática e mecânica, 
vamos considerar , como exemplo, o sólido mostrado na Figura 2.1 , definido por um 
volume n e uma superfície r . Nosso objetivo é determinar o compor tamento elo objeto 
antes de sua construção, ou seja, os deslocamentos, deformações e tensões em qua lquer 
pont.o do sólido: qmllldo snhnw tirlo aos carregamentos indicados na figura. 

F igura 2.1: Qual é o comportamento desse sólido? 

2.2 Modelagem Geométrica 

A modelagr m geométri ca envo lve o uso do computador para a uxilia r a criação, ma
nipulação, manu tenção e análises de representações da forma geométrica de objetos 
bidimensionais c t ridi mensionais. Podemos dist ingui r d iferentes formas de modelagem 
geométrica. 

• Modelagem fio -de-amme. A representação dP- objetos é efet uada através de ares
tas c pontos sobre a superfície do objeto. A representação fio-de-arame do sólido 
el a F igura 2.1 é definida por oito pontos, os "cantos" da estrutura , e por doze 
a restas retas que unem esses pontos. A representação não nos permite, por exem
plo, a remoção elas linhas escondidas da fi gura . Não podemos determinar quais 
a res tas estão "escondidas" por alguma superfície porque, simplesmente, não há 
no modelo quaisquer informações sobre as superfícies que constituem o sólido. 

• Modelagem de supe1jfcies. A representação de objetos é baseada na descrição 
matemática da forma das superfícies dos objetos. Em um modelo ele superfícies, 
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o sólido da F igura 2.1 é representado por seis faces planas, sendo cada face de
finida por quatro pontos. A representação permite o emprego ele técnicas mais 
sofisticadas de geração de imagens, mas usualmente não oferece dados suficien
tes para verificação da integridade do modelo. Por exemplo, podemos afirmar, 
prontamente, que um conjunto ele seis faces representam um objeto sólido? 

• Modelagem de sólidos. A representação contém, explícita ou implicitamente, in
formações a respeito elo fecho e conectividade dos volumes de formas sólidas. Um 
modelo de sólidos, diferenteme1~te dos modelos de superfície, nos permite distin
guir a região ele espaço do interior de um volume ela região ele espaço exterior, 
possibilitando a a nálise de propriedades de massa elo objeto sendo representado , 
tais como cent ro de gravidade e momentos de inércia . O modelo ele sólidos do 
exemplo da Figma 2.1 pode ser definido por seis faces planas e oito vértices, como 
antes, mais um conjunto de informações sobre a adjacência desses componentes. 
Esse conjunto de informações é necessário para garantir, por exemplo, que em 
cada uma das doze a restas do modelo incidam sempre d uas faces, ele ta l m odo 
rpH' o mnjnnt.o de faces do IIIOclelo represcnLe a superfície r de n. Um modelo de 
sólidos é di to ser uma representação ele va riedade de dimensão 2, ou 2-manifold. 
(Explicaremos o que é uma representação de variedade de dimensão 2 a segui r.) 

• Modelagem gcomét1·ica náo-manifold. Esse tipo de modelagem remove mui tas 
das restrições associadas com a modelagem de sólidos 2-manifold porque engloba 
todas as capacidades das t rês formas de modelagem vistas anLeriorment.e en1 uma 
representação unificada, estendendo o domínio de representação de objetos. 

Em uma representação de variedade de dimensão 2, ou 2-manifold (manifold para 
abreviar), cada ponto sobre a superfície do sólido é bidimensiona l, 0 11 seja, cada ponto 
tem uma vizinhança homeomórfl ca a um disco bid imensional. Em out ras palavras, a 
superfície, mesmo que exista no espaço t ridimensional, é "plana" quando examinada 
próxima a uma área suficientemente pequena e111 Lonto de qualquer ponLo dado. O 
ob,icto de nosso f'xcmplo r mauifold. Usaremos o termo nâo-wanifold rm moclr.lagem 
geométrica quando nos referirmos a sit.uaçõf's topológicas q ur. não são nwnifold, como 
ilusLrado pelo sólido da l"igma 2.2. 

Fignra 2.2: Exemplo ele sólido nâo-nwnifold. 

Observe que na aresta que une os dois blocos incidem quatro faces. Como uma 
aresta, teoricamente, só possui uma dimensão, esse sólido não pode exis tir no mundo 
real. No entanto, em mui tos modelos de engenharia temos exatamente essa situação, 
como é o caso, por exemplo, de estruturas constituídas de pórticos e cascas delgadas. 
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2.2 .1 Geotnetria e Topologia 

Podemos considerar que a geometria representa essencialmente todas as informações a 
respeito da forma geométrica ele um objeto e a precisa localização espacial de todos os 
seus componentes. 

De acordo com \VEILER [127], topologia é, "por definição, uma abstração, um sub
conjunto ele todas as informações geométricas ele um objeto. rviais formalmente , um 
conjunto de propriedades invariantes em relação a determinado conjunto de transfor
mações geométricas." A invariância dessas propriedades em relação a transformações 
implica que ns propriedades representadas pela topologin não incluem informações que 
possam ser modificadas pelas transformações. Portanto, não temos todas as infor
mações geométricas na topologia. A topologia é uma informação geométrica incompleta 
que pode ser teoricamente derivada ela especificação geométrica completa. 

Consideremos o sólido prismático ela Figura 2.1. Se aplicarmos ao sólido trans
lações ou rotações arbitrárias, ou seja , movimentos de corpo rígido , o objeto mudará 
de posição, mas continuará sendo um prisma. Ainda teremos cada ponto sendo com
partilhado pm trê::> are::>La::>, cada are::;La seudo cuutparLilltada pur duas faces , cada face 
conectada com outra ele modo a formar a superfície externa elo sólido. Dizemos que 
nosso objeto é topologicamente equivalente a um cubo, isto é, possui oito vértices, doze 
arestas e seis faces apropriadamente conectados. 

No contexto da modelagem geométrica, utilizaremos o termo topologia como signi
ficado de Telações de adjacência entre elementos topológicos tais como vértices, arestas 
e faces. Uma relação de adjacência é a adjacência, em termos ele proximidade física e 
ordem, ele um grupo de elementos topológicos de um tipo ao redor de um único ele
men to topológico de outro tipo. Um exemplo de relação de adjacência é o grupo de 
arestas incidentes em um vértice ele um modelo manifold. 

A seguir, veremos algumas alternativas ele modelagem geométrica de objetos, discu
tindo, com um pouco ma is ele detalhes, alguns aspectos ele modelos de sólidos baseados 
em representações por fmnteira. Antes, poré111, veremos o que é uma hierarquia em mo
delos geolllétricos. No Capítulo 3 definiremos as representações geométricas de 11ossos 
modelos estruturais. 

2.2.2 Hierarquias en1 Modelos Geon1étricos 

Os modelos geométricos muitas vezes têm uma estrutura hierárquicR induzida por um 
processo de construção "bollom-up": componentes são usados como blocos básicos pa
ra criar entidades mais complexas, as quais, por sua vez, são usadas para construção 
de outras entidades, de nível ainda mais alto . Em grandes sistemas, no entanto, hie
rarquias raramente são construídas estritamente ubottom-up n ou ~<top-downn; o que 
interessa realmente é a hierarquia final e não o processo de construção. 

No caso incomum em que cada objeto é incluído apenas uma vez em um objeto 
de nível mais alto, a hierarquia pode ser simbolizada como uma áruoTe, cujos nós 
representam os objetos e as arestas representam as relações de inclusão entre objetos. 
Nos casos mais comuns de objetos incluídos múltiplas vezes, a hierarquia é melhor 
simbolizada por um grafo diTigido acíclico (GDA) . A estrutura simplificada de um 
edifício pode ser utilizada como exemplo ele uma hierarquia. ele objetos. A F igura 2.3 
mostra diagramaticamente a representação dos componentes da estrutura . 
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ed ifício 

~ 
estaca estaca estaca estaca 

p~o 

~ilar pilar pilar 

viga viga viga viga placa 

(a) Árvore 

' fundações cobertura 

lll l 
estaca 

71'ilf'po 
laje pilar 

llll \ 
viga placa 

(b}GDA 

F igura 2.3: Hierarquia dos componentes de uma estrutura simples. 
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A estru t ura do exemplo é composta pelas estru turas de fundações, pavim P.Jlto-t.ipo c 
cobertura . As fundações, por sua ve7:, são definidas por quatro estacas, e o pavimento
t ipo, por quatro pilares e uma laje, constituída por uma placa apoiada em quat ro 
vigRS. 

Para simplifica r a tarefa de construir objetos complexos (c seus modelos), comu
mente uti li zamos componentes atômicos específicos à aplicação como blocos bás icos 
de construção. Em 2D, estes componentes são, geralmente , desenhados a part ir ele 
representações elas formas de conjuntos definidos ele símbolos. Estas formas , por sua 
vez , são compostas de Jn·imilivos geométricos tais como linhas , retftngulos, polígonos, 
arcos de <!lipse f' de circunferência e Rssim por diante. Em 3D, os blocos básicos de 
c·m1sl rnção podem ser formas tais como cilindros, paralelepípedos, <'Sferas, pirâ mid<'s e 
superfíci('S de revolução. Estas formas 3D podem ser definidas em termos de primi ti
vos baseadas em polígonos 3D; neste caso, superfícies cmvas devem ser aprox imRclas 
por faces poligonais, com a lguma perda de resolução. Alternativamente, em sistemas 
ava nçados de modelagem que manipulam diretamente superfícies c voln mcs genéricos, 
formas como supC'l'fíci<'s paramétricas polinomiais e ::;ôliclos como cilindros, <'sferas c 
cones, são eles próprios primitivos geométricos, definid os anali t icamente sem perda ele 
r<'solução. VAN DAN, em FOLEY [38], nsa o termo objcto1 

"para aquelrs m mponentcs 2D c 3D que são definidos em seus próprios sis
temas de coordenadas de modelagem, em termos de primitivos geométricos 
e objetos de nível mais baixo e que, freqüentemente, possuem não apenas 
dados geométricos, mas tambéli1 dados de aplicação associados." 

Uma hierarquia, portanto , é criada para uma variedade ele propósitos: 

• construir objetos complexos de maneira modular, tipicamente por instâncias re
petitivas de blocos básicos de construção, que variam em atributos geométricos 
e de aparência; 

1 Observe como o termo objeto é utilizado distintamente, dependendo do contexto c da disciplina. 
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• proporcionar economia de armazenamento,· sendo suficiente armazenar apenas re
ferências a objetos que são usados repetitivamente, ao invés ela completa definição 
do objeto; 

• permitir fácil propagação ele modificações, uma vez que uma mudança na defi
nição de algum bloco básico é automaticamente propagada para todos os objetos 
de mais alto nível que usam tal bloco. 

Atualmente, vários sistemas de POO, tais como Smalltalk (47], estão cada vez mais 
sendo utilizados para codificar a hierarquia de modelos e armazenar informações ele 
modelagem para os objetos geométricos em aplicativos compugráficos (75]. 

2.2.3 Modelagen1 de Sólidos 

A modelagem de sólidos [74] é um ramo ela modelagem geométrica que enfatiza a 
aplicação geral de modelos a partir da criação de representações ''completas" ele objetos 
sólidos, isto é, representações que são adequadas para responder questões geométricas 
arbitrárias ele maneira algorítmica , sem a ajuda do usuário. 

O objetivo ele aplicação geral separa a modelagem de sólidos de outros tipos de mo
delos geométricos , destinados a alguns propósitos especiais. Modelos gráficos dest inam
se a. descrever o desenho ele um objeto ao invés elo próprio objeto, constituindo-se em 
coleções não estruturadas de elementos ele uma imagem, ou possuindo alguma estru
tura interna para auxiliar, por exemplo, em operações ele processamento ele imagens. 
Modelos de superfície fornecem informações detalhadas sobre uma superfície curva , 
mas geralmente não possuem informações suficientes para determinação de todas as 
propriedades ge01 uét.ricas do objeto delimitado pela superfície. 

A ex igência ele aplicação geral requer algumas propriedades elos modelos ele sólidos, 
obtidas a partir de uma visão mais rigorosa ele modelagem [96]. Essa visão é baseada 
na distinção entre t.rês níveis de modelagem, conforme a Figura 2.4. 

Mundo Universo Matemático 

Objetos Objetos 
!---+ Rep1·esentações 

Físicos Ma temáticos 

Figura 2.4: UnJa visão em três níveis de modelagem. 

1. Objetos Físicos. Através de modelos, intencionamos descobrir algumas coisas a 
respeito elo mundo rea l tridimensional, embora não possamos perceber um objeto 
real em sua total complexidade c em seus detalhes microscópicos e muito menos 
representa r todos seus aspectos em um computador. 

2. Objetos Matemát-icos. Devemos, portanto, adotar uma idealização apropriada dos 
objetos físicos reais de interesse. Estes objetos idealizados devem possuir uma 
conexão clara com o mundo real c serem simples o bastante tal que possamos 
atribuir uma representação computadorizada para eles. 
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3. Representações. O passo final da atividade de modelagem é atribuir ao objeto 
matcnuHico uma representação que seja conveniente para manipulação compu
tacional. Uma definição formal de representação , bem como maiores detalhes a 
respeito de modelos matemáticos de sólidos, suas característ icas c propriedades, 
podem ser encontrados em MÃNTYLÃ [74] . 

R EQUICHA [96]1ista algumas propriedades desejáveis em esquemas ele representação 
ele sólidos: 

• O domínio de -representação necessita ser amplo o suficiente para permitir que 
um conjunto conveniente de objetos físicos possa ser representado. 

• A representação precisa ser, idealmente, não-ambígua; não eleve haver dúvida 
sobre o que está sendo representado e uma dada representação eleve corresponder 
a um e somente um sólido. Uma representação não-ambígua é dita ser c01npleta , 
ou integral. 

• Uma representação é úniw tie pudct ser usada para codificar qualquer sólido de 
somente uma maneira. Se uma representação garante a imparidade, operações 
tais como o teste de igualdade de objetos são executadas mais facilmente. 

• Uma representação e~wta permite que um objeto seja representado sem aproxi
mações. 

• Idea lmente, um esquema de representação deve tornar impossível a criação de 
uma representação inválida (isto é, que não corresponda a um sólido), bem co
mo fornecer ferramentas para criar adequadamente uma reprrscntac;iio v<1 1ida , 
tipicamente com a ajuda ele um sistema in terativo ele modelagem ele sól idos. 

• Objetos sólidos elevem ma nter fecho sob rotação c translação: a aplicac;iio dtJ t.ais 
operações sobre objetos válidos drve produzir apenas objetos vá lidos. 

• A rcpresent.açiio devP ser compacln para poupa r espaço e, final mente, 

• Uma representação deve permit ir o uso de a lgoritmos efi cientes para geração de 
imagens e para computação elas propriedades físicas e comportamentais deseja
das. 

Além das dificuldades impostas por tais propriedades, existem muitos aspectos 
práticos que tornam a construção de 11111 modelador de sólidos uma tarefa não-tri vial , 
como se pode observar pela análise dos componentes funcionais de um modelaclor, 
F igura 2.5. 

Inicialmente, os objetos são descritos para o modelador em termos ele uma lin
guagem ele descrição, baseada nos conceitos ele modelagem avaliados no modelador ele 
sólidos, textualmente ou, de preferência, através de uma interface interativa gráfica 
com o usuário. As descrições dos objetos são, em seguida, traduzidas para se obter as 
representações internas a rmazenadas pelo modelaclor. A relação ent re a linguagem de 
descrição c as representações internas não necessita ser direta: as representações inter
nas podem empregar conceitos de modelagem diferentes daqueles da descrição original. 
Além disso, um moclelador ele sólidos pode dispor ele diversas linguagens de descrição, 
dirigidas para diferentes categorias de usuários c aplicações. 
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r----- ----- -- ------- - ---, 

Resultados 
Modelador de Sólidos 

L- - --- ----- -------------J 

Questões Geométricas 1------------__j 

Sistema Geométrico 

Figura 2.5: Componentes funcionais ele um modelador ele sólidos. 

O modelaclor deve possuir interfaces para comunicação com outros módulos. Estas 
interfaces são usadas para transmitir informações para vários algoritmos ou, eventual
mente , até mesmo os modelos sólidos completos para outros sistemas de análise. O 
modelador também deve incluir facilid ades para armazenamento elas descrições dos 
objetos c outros dados, em bases de dados permanentes. 

Aplicação geral significa capacidade de fornecer , a lgoritmicamente, respostas para 
questões típicas em aplicações de engenharia , tais como: 

1. Qual é a aparência elo objeto? 

2. Qual é o peso, área superficial , vo lume, etc. do objeto? 

3. O objeto intercepta algum outro? 

4. O objeto possui resistência suficiente para suportar clcterminaclo carregamento? 

5. Como o objeto podr. ser construído com certos processos construtivos disponíveis? 

O resultado de uma questão geométrica pode ser uma imagem, um número sim
ples ou uma constante booleana, bem como um outro modelo de sólido que representa 
o resultado ele um cálculo , como a questão "qual é a deformação produzida por es
te carregamento aplicado ao objeto?" Claramente, é importante que 11111 moclelaclor 
geométrico inclua facilidades para modelar não apenas objetos físicos, mas também 
efeitos de processos fís icos aplicados a eles. Naturalmente, o moclelador deveria ser ca
paz de aplicar repetidamente tais operações aos resultados ele operações anteriores, ou 
seja, as operações no moclelaclor deveriam constituir um sistema fechado, garantindo a 
manutenção da exatidão elos modelos fundamentais. 

A seguir, resumimos alguns esquemas ele representação de sólidos mais utilizados 
atualmente. Formalismos c propriedades detalhadas sobre tais esquemas podem ser 
encontrados em .M.ÁNTYLÁ [74]. 
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R epresent ação de Sólidos 

Os esquemas de representação de sólidos podem ser divididos em três gra ndes classes: 

• Modelos de decomposição representam o conjunto de pontos de um sólido como 
uma coleção de objetos simples, a part ir de uma coleção fixa de t ipos de objetos 
primi tivos, combinados com uma operação simples de "colagem" . Instância de 
]Wimitivos, enumeração exmtstiva, esquemas de subdivisão de espaço c decompo
sição em células são exemplos de modelos ele decomposição. 

• Modelos const1·ut-ivos representam o conjunto de pontos de um sólido como uma 
combinação ele conjuntos primit ivos ele pontos. Cada um destes primit ivos é 
representado como uma instâ ncia de um t ipo de sólido primi tivo c os modelos in
cluem operações mais gerais de construção, tais como operações booleanas regula
rizadas [95]. Esse esquema de representação é denominado geometria construtiva 
ele sólidos, ou constn tctive solid geomet1y (CSG) [94] . 

• Modelos de contorno representam o conjunto de pontos ele um sólido em ter
mos ele seu contorno, usualmente definido como uma superfície 2D, representada 
geralmente como uma coleção de faces. Faces, por sua vez, são representadas 
também em termos de seus contornos, definidos como curvas lD. Portanto, mo
delos de contorno, ou b-reps ( boundm·y represcntations) , podem ser vistos como 
uma hierarquia de modelos. 

Modelos de Cont orno 

Modelos de contorno representam objetos sólidos através da divisão de suas superfícies 
em uma coleção de faces. Freqüentemente, a di visão é· efetuada de tal maneira que a 
forma dP ('nela fa<:e possua uma representação matemát ica compacta [74], ou sej a , que 
a face eonsista de uma única superfície planar , quadráLica, toroidal ou parmn0t.ri ca. 
Por sun vez, as cun·as ele contorno elas faces são rcprcseutnclas por meio el e uma divis<'lo 
em arestas. Analogamente, desejamos também uma re presentação conven iente para as 
a restas, por exemplo, ntravés de uma equação paramétrica. Os pontos de contorno da 
porção da curva que define uma aresta são denominados vért-ices da aresta. 

As classes de objetos face, aresta c vért ice, bem como as informações geom0t.ricas 
pertinentes a tais objetos, formam os constituintes básicos dos modelos de c:ont.orno. 
Além ele informações geométricas como equações das faces e arestas, c coordmaclas dos 
vértices, um modelo de contom o também eleve representar as inter-relações ent re faces, 
arestas e vért ices. Comumente, o termo geometria de um modelo de contorno significa 
qua lquer informação geométrica associada a uma entidade, enquanto topologia significa 
as interconexões de seus componentes. 

·Mui tas alternativas de estru turas de dados capazes de representar a geometri a e 
topologia ele modelos de contorno têm sido propostas, dando origem a modelos de 
contorno elos t ipos: 

• Baseados em. polígonos, também chamados modelos poliedrais. Nesses modelos, 
um sólido consiste de uma coleção ele faces agrupadas, sendo as faces representa
elas por polígonos definidos pela seqüência de coordenadas ele seus vértices. Esta 
representação é geralmente ut ilizada em meta-arquivos de sistemas grá ficos. 
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• Baseados em vértices. Nos modelos baseados em polígonos a repetição de vértices 
em muitas faces significa a repetição de suas coordenadas. Esta redundância 
pode ser eliminada pela introdução dos vértices como entidades independentes 
na estrutura de dados do modelo. Neste caso, ·as faces são definidas como uma 
seq iiência de ident·ijicado1·es (referências) de vértices. 

• Baseados crn arestas. Um modelo de contorno baseado em arestas representa o 
contorno de uma face em termos de uma seqüência fechada de arestas, ou laços, 
sendo cada aresta incluída explicitamente na estrutura de dados e definida por 
seus vértices e por sua orientação. Desta maneira, as faces são consistentemente 
orientadas e cada aresta ocorre exatamente em duas faces , em uma, orientada 
positivamente e, em outra, negativamente. 

Em particular, a estrutura de dados aresta alada ( 11Winged-edge data st1'ltcture") 
é um modelo de contorno baseado em arestas mais elaborado, acrescido de infor
mações explícitas de vizinhança face-face. Essa estrutura, primeiramente introduzida 
por BAU.MGART [9], facilita o processamento de algoritmos tais como remoção ele 
iinhas escondidas e ::shading". !VIÂNTYLÂ [74], por sua vez, apresenta uma estrutu
ra ele dados denominada estrutum de dados semi-aresta ( uhalf-edge data st-ructure"), 
uma variação da estrutura de dados aresta alada capaz de representar modelos não 
intuitivos necessários para o registro de todos os passos intermediários da seqüência de 
descrição de um modelo de sólido. Utilizaremos essa estru tura no Capítulo 3. 

Va lidade de Modelos de Contorno Um modelo de contorno é válido se define o 
contorno de um sólido de variedade de dimensão 2. Os critérios de validade de um 
modelo de contorno incluem as seguintes condições: 

1. O conjunto ele faces de um modelo de contorno é topologicamente fechado; 

2. As facrs ele um modelo não se interceptam, excPto em arestas e vérti ces comuns; 

3. Os contornos das faces são superfícies únicas que não se interceptam. 

A integridade topológica do modelo é necessária c suficientemente atendida [74] se 
a fórmula de Euler-Poincaré 

v - e+ f = 2(s - h) (2.1) 

é sa tisfeita para o modelo. Na Equação (2.1) , v é o número de vértices, c é o número 
de arestas , .f é o número de faces, s é o número de superfícies conectadas ( ushells") 
c h é o gênem da superfície (número de cavidades). Essa condição ele integridade 
topológica pode ser garantida se exigirmos que cada aresta ocorra exatamente em duas 
faces. .MÃNTYLÃ [73] apresenta um moclelaclor de sólidos cuja estrutura baseada 
em arestas é construída a partir ele operações elementares de tal forma que o modelo 
sempre satisfaça a Equação (2.1) . Os comandos de tais operações são denominados 
operadores de Euler [74]. 

A integridade geométrica ele um modelo de contorno, contudo, não pode ser garan
tida somente por meios estruturais, ou seja, é possível criarmos modelos invá lidos a 
partir ele informações geométricas inadequadas. Geralmente, o conjunto de mecanismos 
de descrição ele sólidos oferecidos pelos mocleladores, tais como varredum de pl'imiti
vos ( usweep primitive" [38]) e opemções booleanas Tegula1·izadas, garantem a validade 
geométrica (e topológica) dos objetos. 
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Propriedades dos Modelos de Contorno 

Validade: o cri tério de va lidade é baseado em restrições topológicas e geométricas, 
como discut ido a nteriormente. Os testes para garant ia de exatidão geométrica 
podem ser penali?:ados em velocidade, em projetos interativos. 

Não-ambiguidade: modelos ele contorno não são ambíguos. 

Unicidade: modelos ele contono não são ünicos. 

Concisão: os modelos podem se tornar bastante extensos, especialmente se obje
tos curvos são aproximados com modelos pol iedrais. 

Domínio de Te]J'resentação: depende da coleção de superfícies que podem ser 
usadas; modelos de contorno podem ser empregados para representa r objetos ele 
um domínio mais geral que CSG. 

2.3 Modelagem IVIatemática 

lvlatematicamcnte, o compor tamento do sólido da F igura 2.1 pode ser exprrsso pr la 
seguinte equação diferencia l: 

(2.2) 

A Equação (2.2) é conhecida como Equação ele Navier-Cauchy ela elasticidade, e ex
prrssa o equ ilíbrio est<:í.tico de um sólido em função do campo de dPslocamcntos u c 
das forças de volume b aplicadas ao sólido. As constantes G e IJ são propriedades do 
materia l elo objeto, módulo ele elasticidade t ra nsversal e coeficiente de Poisson, respcc
tivameuLe. No Capít ulo 4 retornaremos a essa equação. Por ora, apenas consideremos 
qu <-' a un icidade ela soluçi'i.o da Ecpmçào (2.2) depende elas condições de contorno 

p = p 
li = Ü 

sobre r2, e 

sobre r i ) 

(2.3) 
{2.4) 

o11dc p são as forças ele superfície e TI .são os deslocamentos conhecidos na superfície do 
contorno r = rl + r2 do sólido. 

Se admitirmos que o comportamento da estru tura da F igura 2.1 seja definido pela 
Equação (2.2) , então Psta remos também admi t indo as seguintes hi póteses simpl ifica
doras: 

• o materia l que constit ui a estru tura é cont ínuo, homogêneo, isótropo e perfeita
mente elástico, e 

• os deslocamentos u e as deformações E são "pequcnos." 2 

A equação diferencial de Navier é derivada da teoria da mecânica el o contínuo. A 
teoria foi desenvolvida, primeiro, por obser-vação elos fenômenos naturais. Na tentati
va de com preender a complexidade da natureza, isolamos componentes individuais e 

2 No Capítulo 4 daremos uma noção mais precisa desses conceitos. 
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adotamos, como resultado desse processo de abstração, suposições aproximadas sobre 
o comportamento elos componentes. As hipóteses citadas acima são algumas dessas 
suposições, as quais devem ser sempre comprovadas pela expe1'i?nentação. Posterior
mente, estabelecemos princípios descritos por equações matemáticas que, finalmente , 
constituem a teoTia. 

Caracterizaremos um modelo matemático como sendo um conjunto de equações 
diferenciais que governam quantitativamente o comportamento de determinado objeto. 
No Capítulo 4 descreveremos os modelos matemáticos considerados no trabalho. 

2.4 Modelagem Mecânica 

A solução da Equação (2.2) com condições de contorno dadas pelas Equações (2.3) e 
(2.4) pode ser ser obtida numericamente em computador através de técnicas numéricas 
tais como o método dos elementos finitos (MEF) ou o método dos elementos de contor
no (?viEC). Na verdade, para geometrias e condições de contorno quaisquer, a solução 
só pode ser determinada com o emprego dos métodos numéricos. Em P.ngen hF~ri::1 de 
estruturas, o lvfEF e o lviEC são os métodos mais usualmente empregados. Conside
remos, como ilustração para nosso exemplo, a ut ilização elo método dos elementos de 
contorno. 

.///.//..//.///.//..// 
.///.//.//././/.//./ / / 

/ // // / ////////v 
/ / 
v/ 

jv/ 
v 

/ 

Figura 2.6: Discretização elo sólido em elementos de contorno. 

Uma solução aproximada é determinada, com o J\1IEC, a partir da subdivisão do 
contamo do objeto em células , ou elementos, como ilustrado na Figura 2.6 para o 
sólido ela Figura 2.1. Note que os elementos ele contorno , nesse caso, possuem cli
mensionalidacle topológica 2, ou seja, são elementos ele superfície. A posição espacial 
de um elemento é definida pelas coordenadas de pontos discretos denominados nós. 
Para caracterizarmos totalmente a geon1etria de um elemento, utilizamos funções de 
interpolação que nos fornecem , a partir das coordenadas elos nós, as coordenadas ele 
qualquer ponto sobre o elemento. Essas funçõ.es são denominadas funçôes de fonna. O 
com port.amento de um elemento é definido por funções interpolacloras que descrevem 
as variações dos deslocamentos, deformações c tensões sobre o elemento, a partir dos 
valores nodais dessas grandezas. O comportamento de todo o sólido é determinado a 
partir elas contribuições individuais de todos os elementos. No Capítulo 5 trataremos 
elo método dos elementos de contorno. 

A definição do modelo mecânico começa com a especificação dos casos de carre
gamento, das condições iniciais c das condições de contorno impostos à estrutura, em 
adição às informações geométricas e topológicas elo modelo geométrico. Depois disso, 
definimos os parâmetros necessários à discrctização do objeto em uma malha ele ele
mentos, necessária para a etapa de análise. Apresentaremos as formulações dos modelos 
mecânicos de cascas elásticas e sólidos elásticos no Capítulo 6. 
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2.5 Sistemas Co1nputacionais de Modelagem 

Quase todos os sistemas gráficos interativos de modelagem podem ser conceitualmente 
descritos através ele três componentes, esquematicamente ilustrados na Figma 2.7: o 
programa de aplicação, o nwdelo de aplicação c o sistema gráfico. 

Programa de aplicação 

(1) I (5) 
Código da 
aplicação 

Criação, 
manipulação 

I ......--

MODELO 
estrutura 
de dados 

da aplicação 
+ 

procedimentos 

(2) 
Visualização 

(4) 
Exibição e 
manipulação 
da 
interação 

(3) --.--

Código 
diverso não 
manipulando 
o modelo 
diretamente 

Análise 

Código 
interagindo 
diretamente 
com o modelo 

"jro11t-end" 

Sistema 
gráfico 

Figura 2.7: Componentes de um sistema gráfico de modelagem. 

O programa el e aplicação cria, armazena e recupera informações do modelo de apli
cação, ou base de dados ela aplicação, que representa os objetos que são manipulados 
pelo sistema. O programa el e aplicação também captura os eventos ele entrada elo 
usuário e produz visões que são enviadas para o sistema gráfico, as quais contêm uma 
drscrição geométrica detalhada do que será visto e atributos que Pspecifi cam a aparência 
dos objetos. o sistema gráfico r um in termedi;h io entre o programa de apl icação e o 
hardware gnHico, Lransforma nclo os objetos do lllOuclo de aplicação eill visões do modelo 
e, simetricamente, transformando as ações do usuário em entradas para o prognu na 
de aplicação. O objetivo do projetista de um programa gráfico interativo é especificar 
quais classes de objP.tos sPrào n~prPsentadas e como o usuário e o programa de aplicação 
interagirão para criar e modificar os modelos c suas visões. 

De acordo com FOLEY et alli [38], um programa ele modelagem compugráfica eleve 
possuir, genericamente, capacidades para 

1. Criar, modificar e armazenar o modelo, ad icionando, eliminando c modificando 
suas informações. 

2. Extrair do modelo informações para visualização. 

3. Extrair do modelo informações usadas para análise ele seu comportamento. 
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4. Permitir visualização, tanto de informações e de resultados do processamento ele 
informações elo modelo ( 11rendering" de um modelo geométrico ou resultados ela 
análise est.ru tural, por ex em pio) como ele ferramentas da interface com o usuário 
(men'lls e caixas ele diálogo, por exemplo), e 

5. Executar diferentes tarefas da aplicação que não envolvem diretamente o modelo 
ou a visualização. 

Na segunda parte do texto apresentaremos OSvV, um toolkit orientado a objetos que 
pode nos auxiliar no desenvolvimento de sistemas gráficos ele modelagem para YVindows 
NT, com as características citadas acima. 

2.6 Sumário 

Nesse Capítulo discutimos generalidades sobre modelagem geométrica, matemática e 
mecânica de estruturas . 

.lVIodclos geométricos são representações de todas as informações que definem a 
forma e o posicionamento espacial ele um objeto e de seus componentes, usualmen
te organizados em uma estrutura hierárquica. Topologia é um subconjunto elas in
formações geométricas que representa propriedades invariantes em relação a trans
formações geométricas. Para nossos propósitos, topologia significa adjacência entre 
componentes tais como vértices, arestas e faces. 

l\1[odelos matemáticos são equações diferenciais que descrevem o comportamento de 
determinado objeto, obtidas a partir de hipÓteses simplificadoras sobre o comporta
mento do objeto. Nossos modelos matemáticos serão baseados na teoria ela mecânica 
do contínuo. 

!viodclos mecânicos são definidos geometricamente por um conjunto de elementos 
discretos do volume ejou superfície do objeto original , mais um conjunto de condições 
ele contamo e casos de carregamento. A partir de um modelo mecânico de uma estrutu
ra podemos "resolver, numericamente as equações elo modelo matemático. Usa remos 
o método elos elementos finitos c o método elos elementos de contorno. 



CAPÍTULO 3 

Modelos Geométricos 

3.1 Introdução 

?viodclos geométricos são representações das características geométricas de um objeto 
que deseja mos construir. Vimos, no Capítulo 2, que há uma variedade de representações 
possíveis, e que a definição de uma representação depende de quais operações serão 
realizadas sobre o modelo. Por exemplo, em um modelo ele contorno, se necessitarmos 
perguntar muitas vezes quais são as faces que incidem em um determinado vértice, 
~erá mais eficiente, em termos ele velo"cidade de processamento, armazenar diretamente 
essRs informações de adjacência na estrutura ele dados do modelo. Evidentemr nte, 
o armazenamento dessas informações diretamente na estrutura de dados elo modelo 
resul tará em uma representação que consome mais memória do computador. Esse 
conflito espaço ven;us tempo é uma constante nos projetos ele modelos baseados P.m 
computador. Mais unut vez, o que dcciclirt-l a favor de uma represcntac:ão, <'lll detrimr nLo 
ele out ra, são os propósitos do moclt->lo . 

Neste Capítulo discutiremos a~ técnicas de modelRgem uti lizadas na representação 
geométrica de nossos objetos estruturais. O propósito é descrever as estruturas ele 
dados c as principais operações de construção c destruição dos componentes dos mo
delos geométricos elll pregados em OS W. Descreveremos, t.mnbém, as principais ope
rações de transformação de um modelo geométrico, iniciando na Seção 3.2 com a a pre
sentação ela formu lação homogênea rle a lgumas tnwsfonnações geornét1·icas bastante 
t'tt.eis: translações, transformações de escala, rotações e quaisquer composições dessas 
transformações. Algoritmos de visualização e de aná lise e operações tais como o a rma
zenamento e recuperação dos dados dos modelos em arquivos serão vistos nos capítulos 
subseqüentes. 

Começaremos nossas discussões sobre modelos geométricos com modelos gráficos 
bem simples, Seção 3.3. Um modelo gráfi co pode ser ut.ilizado para representar de
senhos de objetos que podem ser descritos por figuras geométricas tais como pontos, 
linhas e polígonos. Chamaremos essas figuras geométricas de p1·imitivos, e defin iremos 
um modelo gráfico como uma coleção de primitivos que podem ser hiera rquicamente 
agrupados, como descrito no Capítulo 2. !vlodelos gráficos serão úteis, por exemplo, 
na representação geométrica de isolinhas c isosuperfícies, como veremos no Capítulo 7. 
Um modelo gráfico deve ser utilizado somente quando o desenho ele um objeto é rele-
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vante. As informações armar.enadas no modelo não são suficientes para operações mais 
complexas sobre o objeto. Se um conjunto ele linhas do modelo representar as arestas 
de um sólido, por exemplo, não podemos determinar diretamente qual o volume ou a 
área superficial do sólido, ou quais são as faces que incidem em determinada aresta , 
pois não temos disponíveis quaisquer dados ele adjacência no modelo. 

Na Seção 3.4, proporemos um modelo geométrico que contém informações explícitas 
sobre determinadas relações de adjacência ent re seus componentes. Utilizaremos esses 
modelos na representação de estruturas constituídas de cascas analisadas pelo método 
dos elementos fini tos, conforme exemplificaremos no Capít ulo 11. (Lembremos, elo 
Capít ulo 1, que nos propusemos a demonstrar a ut ilização de OSYV com uma aplicação 
ele an<ilise de cascas pelo MEF.) Chamaremos esses modelos de nwdelos de cascas. Defi
niremos as informações de adjacência de um modelo ele cascas em função das técnicas de 
geração ele malhas e de visualização que apresentaremos no Capítulo 6 e no Capítulo 7, 
respectivamente. 

Na Seção 3.5, descreveremos modelos de sólidos ele variedade de dimensão 2, ou 2-
manifold, baseados em uma representação por fronteira introduzida por .MÂNTYLÂ [74]. 
A representação é definida por uma estrutura de dados denominada csintium de da
dos semi-aresta e por uma coleção de operadores, os operador'es de Euler, responsáveis 
pela manipulação da estrut m a de dados de tal forma que a in tegridade topológica do 
modelo sej a mantida. Utilizaremos modelos de sólidos na na representação geométrica 
de estru turas analisadas pelo método dos elementos ele contorno, conforme veremos no 
Capítulo 11. (No Capítulo 1, também propomos demonstrar a ut ilização de OSW com 
uma aplicação de análise elastoestática de sólidos pelo ~viEC.) 

Na Seção 3.6, descreveremos os modelos de decomposição por- células utilizados na 
representação ele malhas ele elementos fini tos e de contorno. Um modelo de decom
posição por células é definido por uma coleção de elementos (finitos ou de contorno) 
genericamente denominados de células, "colados" eutre si em p ontos discretos cha
mados nós. Nesse Capítulo , apresentaremos a geomeLria elas células; no Capítulo 6 
definiremos seu comportamento mecânico. 

3. 2 'Iransfortnações Geométricas 

É usual , em muitas operações geométricas em computação gráfica , representarmos 
pontos em cooTdena.das homogêneas [38]. Um ponto do espaço Euclidiano !R3 com co
ordenadas Cartesianas (x, y , z) é representado, em coordenadas homogêneas, por uma 
quádrupla [X , Y, Z, W], com W i= O, t.ais que J; = X/W, y = Y/ lV e z = Z/lV. Se
gue, dessa definição, que todas as coordenadas homogêneas [W x, W y, lV z , lV], com 
l:V i=- O, são representações distintas do mesmo ponto (x, y, z). (Tomaremos, para nos
sos propósitos, Hl = 1.) As coordenadas homogêneas [1, 2, 3, 1] e [3, 6, 9, 3], por exem
plo, representam o ponto ele coordenadas Cartesianas (1 , 2, 3). Não considerara mos os 
pontos onde Hl = O. 1 

1 O conjunto de todas as quádruplas ele números reais [X, Y, Z , WJ, exceto a quádrupla [O, O, O, O], 
define os pontos do espaço projet·iuo orientado 1!'3, s~nclo que [X , Y, Z, WJ e [o X, o.Y, aZ, o WJ, com 
a > O, denotam o mesmo ponto. Geometricamente, 1!'3 consiste ele duas cópias do espaço Euclidiano 
IK.3 , denominadas de aquém e além, mais um ]Janto no infinito para toda direção de IK.3 . A quádrupla 
[xW, yW, zW, W] representa, se W > O, o ponto de coordenadas Cartesianas (x, y, z) no aquém; se 
W < O, a quádrupla representa o mesmo ponto no além; se H' = O, a quádrupla representa o ponto 
infinito na di reção do vetor (x, y , z). 
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A propriedade ma is importante elas coordenadas homogêneas é que tod a transfor
mação geométrica que leva um ponto (x, y , z) do espaço em um outro ponto (:&', y' , ;/) 
do espaço pode ser representada por uma matriz de t ransformação M quatro por quatro 
ta l que 

[x'] [x] ~ = M ~. (3 .1 ) 

A seguir, a presentaremos as ma trizes de transformações que ut ilizaremos para mo
delagem geométrica. 

Translações 

A Lrauslação de um ponto (x, y ,z) por um vetor (tx,tu,tz) resul ta um ponto (x',y' ,z' ) 
tais que 

:~; ' =X+ tx, 
y' = y+ty , 

z' = z + tz . 
(3.2) 

Se utilizarmos as coordenadas homogêneas [:~:, y, z, 1] c [x', y' , z' , 1], a t ra nsformação 
fica definida pela Equação (3.1), sendo a matriz de t ransformação dada por 

Tr a nsformações de Escala 

O O txl 1 o ty 
O 1 tz . 
o o 1 

(3.3) 

A t ransformação de escala ele um ponto em torno da ori gem do sistema de coordenadas 
é definida pela matriz de transformação 

(3.4) 

onde os parâ metros s.r, sy e S z, todos não-nulos , são os fatores de escala em re la~ãu aos 
eixos x, y e z , respectivamente. Na F igura 3.1 é ilustrada a trn nsformação de e::;cala 
elos vértices de um cubo unite:hio para sx = 2, sy = 1/2 e Sz = 1. 

A matriii: ele t.ransformação de esca la em torno el e um ponto qua lquer P(Jh-, Jly , Pz) 
pode ser obt ida a partir da co1nbinação ela seguinte seqüência de transformações: 

1. Tra nslação de P para a origem . 

2. Tra nsformação de esca la em torno da origem. 

3. T ra nslação tal que o ponto na origem retorne a P. 
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y 

X X 

z 

Figura 3.1: Transformação de escala em torno ela origem. 

Essa combinação de transformações, ilustrada na Figura 3.2 para o ponto P(O, O, 1) de 
um cubo unitário e Sx = sy = Sz = 2, é expressa pelo produto das matrizes 

o qual define a matrir. de escala em torno de um ponto qualquer 

y 

, p 
z 

:c 

z 

S(P, S x, Sy , sz) = 

y 

(1) 

ri 
o 
Sy 

o 
o 

y 

o 
o 
Sz 

o 

(2) 

Py(l - Sy) . 

p, (l- sx)1 
Pz(1- S z ) 

1 

y 

p 
z 

(3.5) 

(3.6) 

1'----t---r----.... 
.1.: 

(3) 

Figura 3.2: Transformação de escala em torno de um ponto qualquer. 

Rotações 

Antes de examinarmos a rotação ele um ponto em torno de um eixo qualquer, conside
raremos as rotações em torno elos eixos Cartesianos x, y e z. A matriz de rotação de 
um ponto em torno do eixo x é dada por [38] 

[

1 o 
R .(B) = O cos () 

-~ O sen () 
o o 

o 
- sen () 
cos () 

o 
(3.7) 

onde () é o ângulo de rotação, considerado positivo se tomado de acordo com o sentido 
da regra da mão direita, aplicada no eixo de. rotação. Na Figura 3.3(a) é ilustrada a 
rotação dos pontos de um cubo em torno do eixo x, para () = 90°. 
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A rotação ele um ângulo () em torno do eixo y, ilustrada na Figura 3.3(b) para 
() = 90°, é definida pela matriz de transformação 

O sen () 

1 o 
o cos f) 
o o 

(3.8) 

Simila rmente, a matriz de rotação de um â ngulo () em tomo elo eixo z, ilustrada na 
Figura 3.3(c) para () = 90°, é dada por 

[cosO - sen () o 

~1 R z(B) = 
sen () cos () o 

(3.9) o o 1 
o o o 

i y A y y y 

L 

' X X " .?: 
p 

z z 

(a) (b) (r) 

Figura 3.3: Rotações em torno dos eixos coordenados. 

Consideremos, agora, a rotação de um ângulo f) em torno de um eixo qualquer 
que passa pela origelll do sistema de coorcleuadas, defin ido por um YCtor uni t.<í rio 
n (nn ny, nz). Para obtermos a matriz de rotação ut ilizaremos, sem elemonsLraçõcs, o 
conceito de q-uatern.ion, proposto por HAMILTON [49] em 1843. 

Um quaternion q é uma estrutura algébrica constit uída de duas part.es: um escalar 

~ e un1 vetor r( r"., ry, rz), ou q = [s, r]. A multiplicação ele dois quaternions q1 e q2 é 
definida como 

(3.10) 

Um l[llalemiun uailário é um quaternion onde s2 +r~+ ·r~ 1 r~= 1. Uma rotação ele 
un1 ângu lo () em torno elo versar n é definida pelo quaternion unit;irio 

q = [s, r] = [cos(B /2) , sen(() /2) n] . (3 .11) 

A rotação inversa q- 1 é definida invertendo o sinal eles ou de r na Equação (3.11) , mas 
nno de ambos. Para rotacionar um ponto P(x, y, z ) por um quaternion q, escrevemos o 
ponto P como o quaternion p = [0, (x, y, z)] e tomamos, de acordo com a regra defi nida 
na Equação (3.10) , o produto 

I [O ( J I ')] - 1 p = , X , y , Z = q pq, (3.12) 
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onde P' (:,;', y', z') é o ponto P rotacionado. Desenvolvendo a Equação (3.12) , podemos 
escrever P' = RP, onde R é uma matriz de rotação de um ângulo O em torno ele n 
cuja versão homogênea é dada por 

r

1 - 2(1·~ + ·r~ ) 2(1'x 'l'y - S 'l' z ) 2(1'x1'z + S'l'y) 0] 
R(n O) _ 2("1'x l'y + S'l'z ) 1- 2('1·; + 1'~) 2('1'y'l'z - S'l':t) O 

' - 2(1'x 'l' z - S1'y) 2('1'y1'z - S1'x) 1- 2('1'~ + 1'~) O 
o o o 1 

(3.13) 

com se r definidos na Equação (3.11). Escolhemos a abordagem baseada em quater
nions para derivar a matriz de rotação em torno el e um eixo qualquer passando pela 
origem porque sua implementação em computador envolve um número menor de ope
rações. (Veja, por exemplo, ROGERS [98] para uma derivação baseada em operações 
vetoriais_)2 

A matriz de rotação de um ângulo O em torno de um eixo qualquer n(nx, ny , nz) 
passando por um ponto P(px, ]Jy , pz) distinto dR origem é obt ida, como no caso da 
escala em torno de um ponto qualquer, pela seguinte composição de transformações: 

1. Translação de P para origem. 

2. Rotação em torno do eixo n passando pela origem. 

3. Translação tal que o ponto na origem retorne a P. 

A matriz resultante é 

(3.14) 

onde Rij, i = 1, 2,3, j = 1,2, 3, é um elemento dR matriz (3.13). 
Uma out ra rotação bas tante útil é a mlaçtio de ei:w s. Na F igura 3.4 são mostrados 

dois sistemns el e coordenadns Cnrt.csianas, ambos com origem no ponto O, definidos 
pelos eixos .1:1 , X2 , x 3 c ·u1, 1t 2 , u3 , respectivamente. Seja Cij o cosseno diretor do eixo ui 
em relação ao eixo Xj . A matriz de rotação que transforma as coordenadas x 1, ~:2 , ~;3 
nas coordenadas u.1, ·u.2, ·u.3 é [38, 101] 

r

ei 1 C12 CtJ 0] 
Rc = c21 c22 C2J O 

ca1 cn CaJ O · 
o o o 1 

(3.15) 

Inversamente, R;:- 1 = R~' (Rc 0 uma mat.riz ortogonal) t.n111sforma as coordenadas 
v.1, u2, v.3 nas coordenac!Rs ~: 1 , ~;".!,X:~. 

A Equação (3.1) pode ser facilmente implementada em C. Utilizaremos a estruturn 
t3DVector do Programa 3.1 parR representRr ns coordenadas Cartesianas de um ponto 
no espaço. 

2 0 resultado obtido é 

r 

~~ ~ + (1- n; ) cos O 
n x1l y( l - cos O) + n, senO 
n. nx(l - cos O)- ny scnO 

o 

nxny(l - cos O) - n, senO 
n 2 + (1 - n2 ) cosO y ·y 

nyn. (l- cos O) + nJ;senO 
o 

n, nx(l - cos O) + ny senO 
llyll z(l - cos O) - nx senO 

n~ + (1 - n~ ) cos O 
o 
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Figura 3.4: Rotação de eixos. 

struct t3 DVector 

{ 
double x; 

double y ; 

double z ; 

} ; I I tJDVector 

Programa 3. 1: Definição ele ponto no espaço. 
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A função de transformação é mostrada no Programa 3.2. Note que quaisquer com
posic,:ões elas matri zes ele transformação apresentadas anteriormente possuem a forma 

(3.16) 

onde l';j são termos que combinmn rotação e t ransformação de escala e t; são termos 
de t ranslação. 

typedef double t3DTransfMatrix [4 ] [4]; 

void TransformPoint(t3DTran sfMatrix m, t3DVector* v) 

{ 

} 

double x 

double y 

double z 

= 
= 
= 

v - >x ; 

v->y; 

v- >z ; 

v - >x = m [ O] (O] *x + m [ O ] [ 1·] * y + 

v - >y = m[ 1 ) [ O] *x + m[1) [1] *y + 

v - >z = m[ 2 ] (0 ] *x+ m[2)[1]*y+ 

m[O) [2] *z + m[O ] [3]; 

m(1] [2] *z + m[1 ] [ 3] ; 

m[2] [2] *z + m [2 ] [3]; 

Programa 3.2: Transformação geométrica de um ponto no espaço. 
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3.3 Modelos Gráficos 

Um modelo gráfico é uma coleção ele primitivos gráficos e de opemdores de modelagem,. 
Um primitivo gráfico pode ser, por exemplo, um ponto, uma linha ou um polígono no 
plano ou no espaço (consideraremos somente primitivos no espaço). Os operadores ele 
modelagem são os procedimentos respons<:1veis pela criação, inicialização e destruição 
elos primitivos ele um modelo gráfico. 

Notação 

U tilizarcmos uma notação gráfica para clescre,~ermos modelos e seus componentes. Cha
maremos essa notação gráfica ele diagrama de objetos [100]. O tipo ele um modelo ou 
componente será representado, em um diagrama de objetos, por um retângulo rotulado 
com o nome do tipo , em negrito. Os atributos elo tipo, se especificados, serão descritos 
dentro do retângulo, abaixo do rótulo e separados deste por uma linha horizontal. Op
cionalmente, poderemos descrever também o tipo do atributo (utilizaremos, uesse caso, 
os nomes elos tipos primitivos ela linguagem C). Uma coleção ele componentes ele um 
modelo será representada por uma linha com um pequeno losango, tal como ilustrado 
ua Figura 3.5. A linha sai elo retângulo que representa o tipo elo modelo e chega no 
retângulo que representa o tipo do componente. 

F igura 3.5: Diagrama de objetos: modelo gnHico. 

O diagrama da Figura 3.5 nos diz que ccgModel é definido como uma coleção ele zero 
ou mais gPrimi tive." (Utilizaremos o prefi xo ccg" para denotar que o tipo é referente 
a um modelo gráfico.) Note que a notação não define a irnplementação da coleção, mas 
somente que entre gModel e gPrimitive há uma associaçlio elo tipo coleção (outros 
tipos de associações serão definidos posteriormente.) 

O Programa 3.3 mostra a implementação. C do tipo gPrimi tive (escolhemos im
plementar a coleção de um modelo gráfico como uma lista ligada duplamente encadeada 
de primitivos gráfir:os). A es trutura gPrimi tive contém o tipo Type elo primitivo, um 
ponteiro Parent que identifica o modelo ccpai" do qual o primitivo faz parte e dois 
ponteiros para os elementos posterior e anterior ela lista. (No diagrama da Figura 3.5 
não especifi camos nenhum atributo chamado Type para gPrimi tive porque o tipo do 
primitivo não é um atributo de gPrimi tive; sua definição no Programa 3.3 é detalhe 
de programação, e não de análise do problema.) Embora a estrutura de dados ut ili
ze dois ponteiros para cada primitivo, a implementação é justificada porque, em um 
ambiente interativo, pode haver um grande número de adições e remoções ele elemen
tos na coleção. Note que gPrimi tive define a estrutura de dados comum a qualquer 
primitivo gráfico, ou seja, representa um primitivo gené7·ico ele um modelo gráfico. 
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enum gPrimi tiveType 
{ 

gPOINT 1 

g LINE 1 

gPOLYLINE 1 

gPOLYGON/ 
gMODEL 

} ; 11 gPrimitiveType 

struct gPrimitive 

{ 
gPrimitiveType Type; 
gModel* Parent; 
gPrimitive* 
gPrimitive* 

Next; 
Previous ; 

} ; I I gPrimi tive 

P rugn:tuta 3.3: Defl!tiiSãu de primitivo gráfico. 
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A partir do Programa 3.3 poderíamos implementar o tipo gModel como sendo a 
estrutura 

struct gModel 
{ 

gPrimitive* Primitives; 
} ; I I gModel 

onde Primitives é um ponteiro para o nó inicial ela lista de primitivos do modelo. 
Porém , antes ele implementarmos o tipo gModel , complementaremos o diagrama de 
ubjet.os da F igura 3.5 com os t ipos de primitivos de um modelo gráfico . 

3.3 .1 Prin1itivos Gráficos 

Em sistemas de CAD como o AutoCAD, por exemplo, hc1 uma grande variedade ele 
primitivos gráficos, tais como pontos, linhas, textos, arcos de circunferência , splines e 
malhas ele polígonos. Inicialmente, consideraremos os seguintes primitivos para nossos 
modelos gráficos: ponto, linha, polilinha e polígono, mostrados na Figura 3.6. 

• I 
Ponto Linha Poli linha Polígouo 

F igura 3.6: Tipos de primitivos de um modelo gráfico. 

Um primitivo é geometricamente especificado por um ou mais pontos denominados 
vért·ices. Uma linha, por exemplo, contém dois vértices , uma polilinha contém dois ou 
mais vértices e um ponto contém somente um vértice. Um vértice mantém sua posição 
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espacial e atribu tos próprios que dependem ela aplicação de modelagem. Esses at.ri
butos podem ser grandezas escalares, vetores, tensores ou parâmetros que controlam 
a aparência do primitivo ao qual o nó pertence (a cor do vértice, por exemplo). A 
posição espacial de um vértice é definida pelas coordenadas (x, y, z) de um vetor no 
espaço tridimeusional, tomadas em relação a um sistema de coordenadas Cartesianas 
denominado sistema global de coordenadas, ou sistema mundial de coordenadas, de
signado pelo acrônimo '"'C.3 Na Figma 3.7 é mostrado o diagrama de objetos para 
o tipo gVertex. (Os atributos dependentes ela aplicação não foram especificados no 
diagrama.) 

I gVertex :t---1 t3DVector 

double x; 
double y; 
double z ; 

Figura 3.7: Diagrama de objetos: vértice ele um primi t ivo gráfico. 

Note, na F igura 3.7, que as coordenadas (x, y, z) de um vértice não foram definidas 
como um atributo do tipo gVertex, mas sim pelo tipo t3DVector implementado no 
Programa 3.1. A linha unindo os retângulos representa uma associação um para um; 
nesse exemplo, uma associação do tipo um "tem um, ou seja, um gVertex tem mn 
t3DVector. A implementação C do t ipo gVertex é apresentada no Programa 3.4. 

struct gVert e x 
{ 

t3DVector Position; 
11 atributos dependentes da apl icação 

} ; I I gVertex 

Programa 3.4: Drfinição ele vértice dr nm modrlo gráfico. 

Os primitivos grá fi cos são especializações elo tipo genérico gPrimi tive. Ullla espe
cialização é representada em um diagra 111a de objetos por uma linha com um pequeno 
t riâ ngulo, como ilustrado na Figura 3.8. O diagrama da fi gura nos diz que os t i
pos "gPoint, gLine, gPolyline, gPolygon e gModel são especializações do t ipo 
gPrimitive, , ou seja, contém, além ele dados específicos (descritos a seguir), também 
a estrut.ma de dados de gPrimi tiv e. 

Figura 3.8: Diagrama de objetos: primitivos gráficos . 

3 World coo1·dinates, em inglês. 



3.3 Modelos Gráficos 43 

Observe, no diagrama da Figura 3.8, que consideramos, além ele ponto, linha , po
lilinha e polígono, também modelo gnUico como especialização ele primitivo. Essa 
definição recursiva de modelo - um modelo é uma coleção de primitivos e um primi
t.ivo pode ser um modelo - possibilita a construção ele hiemTquias em nossos modelos 
gráficos, tal como discutido no Capítulo 2. A implementação de modelo gráfico é apre
sentada no Programa 3.5. O tipo gModel é definido como uma estrutura que contém , 
inicialmente, os mesmos dados de um primitivo gráfico genérico: Type, Parent, Next 

c Previous . (Afinal , um modelo gráfico é um primitivo. ) Adicionalmente, a estrutma 
contém um ponteiro Primi ti ves que representa o nó inicial ela lista de primi t ivos 
"filhos" do modelo. 

struct gMod el 

{ 
gPrimitiveType Type; 

gModel* Parent; 

gPrimitive* 

gPrimitive* 

gPrimitive* 

}; 11 gModel 

Next; 

Previous; 

Primit i ves; 

Programa 3.5: Definição de modelo gráfico. 

Podemos definir, agora , as funções de adição de 11111 primitivo à lista de primitivos 
de um modelo e de remoção ele um primitivo da lista ele primitivos de um mode
lo. Essas funções são implementados em C no Programa 3.6. (Estamos admitindo, 
ua função gRemovePrimi tive (model , prim), que o primitivo prim pertence à lis
ta de primitivos de model, tendo sido anteriormente adicionado através da função 
gAddPrimi tive (model, prim) .) Utili:1.aremos essas funções na especificação dos 
opcrador<'S de modelagem de 11111 modelo gráfico. 

Ponto 

Um ponto é um primitivo definido por um Ulltco vértice. A implementação C elo 
primitivo ponto é apresentada no Programa 3.7 c deriva diretamente do diagrama de 
objetos da F igma 3.8. Note que gPoint contém a estrutura de dados comum de todo 
primitivo gráfico, definida no Programa 3.3, mais a estmtura ele dados especf.jica ele 
um ponto. 

Linha 

Uma linha é um primitivo definido por dois vértices. Observe, no diagrama ele objetos 
para o tipo gLine, mostrado na Figma 3.8, o rótu lo "2" na extremidade ela linha 
próxima ao retângulo do tipo gVertex. Usaremos essa notação em uma associação de 
um diagrama de objetos para denotar a nwltiplicidade um para n da associação; nesse 
exemplo , uma associação do tipo um tem ·n (no caso, um tem 2). Ou seja, ·1tn1 gLine 
tem 2 gVertex. 

A implementação elo tipo gLine é mostrada no Programa 3.8. Assim como na defi
nição do primitivo ponto , gLine contém a estrutura de dados comum a todo primitivo 
grnfico, mais a estrutura de dados específica de uma linha. 
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void gAddPrimitive(gModel* mode l, ~Primitive* prim) 

{ 

} 

prim->Next = model->Primitives; 
prim->Previous = O; 

if (model->Primitives) 
model->Primitives->Previous = prim; 

model- >Primitives = prim; 
prim->Parent = model; 

void gRemovePrimitive(gModel* model, gPrimitive* prim) 

{ 

} 

if (prim->Next) 
prim->Next->Previous = prim->Previous; 

if (prim->Previous) 
prim - >Previous - >Ncxt = prim - >Ncxt; 

if (model->Primitives == prim) 

model ->Primitives = O; 

prim -> Parent = O; 

Programa 3.6: Adição e remoção de primitivos ele um modelo gráfico. 

struct gPoint 

{ 
gPrimitiveType Type; 
gModel* Parent; 
gPrimitive* 
gPrimitive* 
gVertex 

}; 11 gPoint 

struct gLine 
{ 

Next; 
Previous; 
Vertex; 

Programa 3.7: Definição de ponto. 

gPrimitiveType Type; 

gModel* 
gPrimitive* 

gPrimitive* 
gVertex 
gVertex 

} ; I I gLine 

Parent; 
Next; 

Previous; 
Vl; 
V2; 

Programa 3.8: Definição de linha. 
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Polilinha 

Uma polilinha é um primitivo definido por uma coleção de dois ou mais vértices, con
forme especificado no diagrama de objetos do t ipo gPolyline, Figura 3.8. Os vértices 
de uma polilinha não pertencem necessariamente ao mesmo plano. Dois vértices con
secutivos definem um segmento de linha da polilinha. 

A implementação elo tipo gPolyline é apresentada no Programa 3.9. A estru t m a 
gPolyline contém, em adição aos dados comuns de um primi t ivo gráfico, um ponteiro 
Ve rtices para um vetor ele NumberOfVertices vért ices. Estamos admitindo, ao 
escolhermos um vetor para armazenar os vértices ela polilinha, que o número ele vértices, 
embora "ilimitado", seja conhecido no momento da construção ela polilinha e constante 
até que a polilinha seja destruída. Embora essas restrições possam parecer limi tantes, 
a implementação da polilinha fica bastante simples c compacta e, mais importante, 
atende aos propósitos do modelo. Eni contrapart ida, podemos acessar qualquer vértice 
em tempo constante, iudcpencleutc de sua posição, ao cont rário de uma implementação 
em lista ligada. 

struct gPolyline 

{ 
gPrimitiveType Typei 
gModel* 
gPrimitive* 
gPrimitive* 
int 
gVertex* 

} i I I gPolyline 

Polígono 

Parenti 
Nex ti 
Previousi 
NumberOfVer ticesi 
Verticesi 

Progn:una 3.9: Definição de polilinha. 

Um polígono é um primitivo definido por uma coleção de véttices, tal como a polili
nha. De fato , como podemos observar no diagrama de objetos da Figm a 3.8, o t ipo 
gPolygon é uma especia lização do tipo gPolyline (e, conseqüentemente, do t ipo 
gPrimitive). Portanto, um polígono é uma polilinha (fechada e com no mínimo três 
vértices, obviamente) . No entanto, diferentemente ela polilinha, tomaremos cuidado 
para que os vértices de um polígono sejam sempre coplanares. O t.ipo gPolygon é 
implementado do Programa 3.10. 

3.3.2 Operadores de Modelagem 

Os operadores de modelagem são procedimentos, implementados como funções C, u ti
lizados para a cri ação e destruição de um modelo gráfico. A partir dos operadorrs ele 
modelagem, brevemente discutidos a seguir, podemos escrever outras funções de "mais 
alto nível" para criar modelos gráficos mais complexos. 

gModel* gNewModel(gModel* parent) i 

Cria um novo modelo gráfico e adiciona o modelo na lista de primitivos de paren t , se 
parent for diferente de zero. A adição é efetuada pela função gAddPrimi t ive (). 
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struct gPolygon 

{ 
gPrimitiveType Type; 
gModel* Parent; 
gPrimitive* 
gPrimitive* 
int 
gVertex* 

} ; I I gPolygon 

Next; 
Previous; 
NumberOfVerticesi 
Verticesi 

Modelos Geométricos 

Programa 3.10: Definição de polígono. 

gModel* gNewinstance(gModel* parent, 
gModel* model, t3DTransfMatrix m) i 

Cria um novo modelo gráfico igual a uma cópia do modelo model, mas cujos vértices 
são transformados pela matrix de transformação m, conforme a função elo Programa 3.2. 
O novo modelo é adicionado na lista de primitivos de parent. 

gPoint* gNewPoint(gModel* parent, gVertex* v) i 

Cria um novo ponto definido pelo vértice v e adiciona o ponto na lista de primi tivos 
ele parent. 

gLine* gNewLine(gModel* parent, gVertex* vl, gVertex* v2) i 

Cria uma nova linha definida pelos vértices vl e v2 e adiciona a linha na lista de pri
mitivos de parent. 

gPolyline* gNewPolyline(gModel* parent, int n, gVertex* v); 
Cria uma nova polilinha definida pelo vetor ele n vértices v c adiciona a polilinha na 
lista de primitivos ele p aren t . 

gPolygon* gNewPolygon(gModel* parent, int n , gVertex* v) i 

Cria um novo polígono definido pelo vetor ele n vértices v e adiciona o polígono na listn 
de primitivos de parent. 

void gDeleteModel(gMode l * model)i 
Remove o modelo model ela lista ele primitivos de seu modelo pai , se o pai for diferente 
de zero, e destrói model e todos os seus primitivos (veja os operadores a seguir) . A 
remoção é efetuada pela função gRemovePrimi tive () elo Prograllla 3.6. 

void gDeletePoint(gPoint* point) i 

Remove o ponto point da lista ele primit ivos ele seu modelo pai e destrói o ponto. 
Nesse caso, "destruir,, significa liberar a á rea de memórin ut ilizada pelo primitivo. 

void gDeleteLine(gLine* line)i 

Remove a linha line da lista de primitivos de seu modelo pai e destrói a linha. 

void gDele tePolyline(gPolyline* pline) i 

Remove a poli linha pl in e ela lista de primitivos de seu modelo pai e destrói a linha. 
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Nesse caso, ((destruir" significa liberar a área de memória utili:taela pelo primitivo mais 
a á rea de memória u t ilizada para a rmazenamento dos vér t ices ela polilinha . 

void gDeletePol ygon(gPol ygon* poly) ; 

Remove o polígono poly ela lista de primitivos de seu modelo pai e destrói o polígono, 
da mesma forma que a polilinha. 

Consideremos a implementação do op erador de m odelagem gDeleteModel (),Pro
grama 3.11 . A função ((atravessa" a lis ta dos primitivos do modelo e, baseado 11 0 ti po 
de cad a primitivo, chama a função de destruição correspondente. A decisão de qua l 
função chamar é tomada em uma sentença swi tch. 

void gDele teModel(gModel* model) 

{ 

} 

while (Primitives) 

s witch (Primitives->Type) 

{ 

} 

case gMODEL: 

gDe l eteModel(Primi tives) i 

breaki 
case gPOINT : 

gDeletePoin t(Primitives) i 

breaki 

Programa 3.11: Destruição de modelo gráfico. 

Vamos supor, agora , que invent::h;sPnJ os um novo primitivo gráfico, por exf'mplo, 
um arco de circunferência gArc. P rimeira JHCll (f' , l f'r Íalllos que definir a pst.rutura gArc 

com os dados comtuJs a todo primiLivo gráfico, tal como fizemos para ponto , linha , 
etc. , seguidos , é <.:!aro , dos dados específicos ele uma arco (centro, ra io, etc.). Segundo , 
tería m os que escrever operadores de modelagem próprios para gArc. Não há outra 
a ltemativa , pois gArc é um tip o novo de primi t ivo. Terceiro , teríamos que acrescentar 
um novo case à função DeleteModel () - c a quaisquer outras funções que ((atra
vessa m" a lista de primi t ivos de um modelo c rea lizam a lguma operação sobre cada 
primi t ivo. Isso significa que teríamos de al terar um programa supostamente correto 
para cada novo t ipo de primitivo. Com o podemos evitar isso? 

Considerem os o Programa 3. 12. Note que redefinimos gPrimi ti veType. No Pro
grama 3.3, gPrimi t i veType era um inteiro; agora, é uma estrutura que contém um 
ponteiro de caracteres Name para o nome elo tipo ele primitivo c um ponteiro Dele te 

para uma função que toma com o parâmetro um ponteiro para um primitivo. 11c
definimos, também, gPrimi tive , em função de g PrimitiveType. O Programa 3.13 
mostra a estrutura gPrimi ti veType para o caso ela linha e a implementação ela função 
gNewLine () . 

Se tivermos uma estrutura desse tipo para cada primitivo elo modelo, podemos 
escrever novamente a função De lete Mo d e l () como mostrado no Programa 3.14. Essa 
função não necessita de altemções para um novo primitivo. Resolvemos o problema, 
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struct gPrimitiveType 

{ 
char* Name; 
void (*Delete) (gPrimitive*); 

}; // gPrimitiveType 

struct gPrimitive 

{ 
gPrimitiveType* Type; 
gModel* Parent; 
gPrimitive* Next; 

gPrimitive* Previous; 
}; // gPrimitive 

Modelos Geométricos 

Progrmnn 3.12: Outra definição de primitivo gráfico. 

gPrimitiveType gLineClass = { "gLine ", gDeleteLine }; 

gLine* gNewLine(gModel* parent, gVertex* vl, gVertex* v2) 

{ 

} 

gLine* line = malloc( sizeof (gLine )); 

line->Type = &gLineClass; 
line ->Vl = *vl; 
line - >V2 = *v2; 
gAddPrimitive(parent, (gPrimitive* )line ); 
return line ; 

Programa 3.13: Instância do primitivo linha. 

lllêU:i o proc:;esso é Ulll potH.:o wnfuso e traba lhoso. No Capítulo 8 faremos muito 111elhor 
que i sso~ mns já estamos programando orientado a objetos. 

void gDeleteModel(gModel* model) 

{ 

} 

while (Primitives) 
(*Primitives->Type ->Delete) (Primitives) ; 

Programa 3.14: Outra versão para destruição de modelo gráfico. 

3.4 Modelos de Cascas 

Consideremos o modelo gráfico !vl da Figma 3.91 constituído por dois polígonos P1 e 
P21 os quais~ no desenho~ compartilham a aresta E. Dizemos no desenho porque~ em 
um modelo gn1fico1 cada primitivo é definido em termos de seu próprio conjunto de 
vértices e1 portanto, não podemos afirmar, s01nente a partir dos dados a rmazenados 
no modelo, que a aresta E seja comum a Pl e P2. De fato , se necessitarmos saber 
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Figura 3.9: Dois polígonos de um modelo gráfico .M. 

se Pl e P2 compartilham alguma a resta , devemos compam1· cada par de vértices de 
P l com cada par de vértices de P2. Naturalmente, dependendo da aplicação, esse 
esquema pode se tornar bastante ineficiente em termos computacionais. Além disso, 
se alterarmos a posição de um elos vértices da aresta "compartilhada", obteríamos o 
rcsult.ado mostrado na Figura 3.10(a) , ao invés daquele mostrado na Figura 3.10(b), 
o que, também dependendo da aplicação, poderia não ser o resultado desejado. Por 
c•xemplo, se ut.ili:tássemos o modelo !vi para representar a geometria de uma estrutura 
definida por duas cascas (os polígonos Pl e P2) , certa111cnLe gusLaríau tus de ulJLer o 
resultado da Figura 3.10(b). 

(a) (b) 

Figura 3.10: Alteração ela posição de utn elos vérLices de M. 

Vamos, agora , sofisticar Ulll pouco nossos modelos gráficos, ancscentando ;\ <>sf ru
Lma de dados informações explícitas sobre determinadas 1-elações de adjacência <•ntre 
os elementos que constituem o modelo. Chamaremos esse novo modelo geométrico 
ni'io-manifold de modelo de cascas e o utilizaremos para representar estruturas consti
t.uídas de cascas delgadas. Definiremos um modelo dr cascas como sendo uma coleção 
de faces , arestas c vértices, como mostrado no cliagr::una de objetos dn F igura 3.11 
(usaremos prefi xo b pnra modrlos de cascas). 

O Programa 3. 15 mostra a impleme11taçào C dos Lipos do diagrama de objetos 
dn Figura 3.11. Mais uma vez, adotamos listas ligadas duplamente encadeadas para 
as coleções clr. componentes do modelo. Vnmos comentar brevemente cndn um dos 
c:omponentcs do modelo. 

Face. Uma face de um modelo de cascas é uma superfície planar definida por 
conjuntos de pontos conectados chamados laços. Uma face sempre possui pelo 
menos um laço que define seu contorno externo. Os demais laços, se existirem , 
representam contornos de "buracos" da face . Além dos ponteiros para os elemen
tos posterior e anterior ela lista de faces, a estrutura bFace contém um pontei ro 
Paren t para o modelo ao qual a face pertence, um ponteiro L oops para a lista de 
laços da face c um ponteiro Out erLoop que identifica o laço do contorno externo. 
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struct bModel 
{ 

bFace* 
bEdge* 

Faces ; 
Edges ; 

bVertex* Vert i ces ; 
} ; I I bModel 

struct bFace 

{ 
bModel * Paren t ; 

bLoop* OuterLoop ; 
bLoop* Loops; 
bFace* Next; 

bFace* Previ ous ; 
}; 11 bFace 

struct bLoop 

{ 
bFace* Face; 
bEdgeUse* FirstEdgeUse; 
bLoop* Next ; 

bLoop* Previous; 

}; 11 bLoop 

struct bEdgeUse 
{ 

bLoop* 
bEdge* 

Loop; 
Edge; 

bVertex* Vertex; 
bEdgeUse* Nex t; 
bEdgeUse* Previous; 

} ; I I bEdgeUse 

struct bVertex 
{ 

t3DVector Position; 
bVertexUse* VertexUses; 
bEdgeUse* Next ; 
bEdgeUse* Previous ; 

} ; I I bVertex 

struct bVertexUse 
{ 

bEdgeUse* EdgeUse; 
bVert exUse* Next ; 
bVertexUse* Previous; 

} ; I I bVertexUse 

Modelos Geométricos 

Programa 3.15: Defi nição de modelo de cascas. 
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F igura 3. 11: Diagrama de objetos: modelo de cascas. 

struct b Edge 

{ 
bVertex * Vl ; 
bVertex* '.72; 
bRadial Edge* Radia l Edges ; 
b Edge* 

bEdge* 

Next ; 
Previous; 

}; // bEdg e 

s truct b Radial Edge 

{ 
b EdgeUse* EdgeUse ; 
b RadialEdge* Next ; 
bRadialEdge* Previous ; 

} ; // bRadialEdge 

Programa 3.16: Definição de modelo df: cascas. (cont.) 

Laço. Um laço é um rontom o conr.c tado definido p or um ciclo de 11sos de m·esta 
(explicado a segui r). bLoop coi.ltém um ponteiro Face para a face a qua l o laço 
pertence, um pontei ro FirstEdgeUse para a lista ligada circula r du plamentf! 
encadeada de usos de arrsta do laço e os ponteiros para os elementos posterior e 
anterior da lista de laços da face. Cada par (uso de a resta, uso ele arestR próximo) 
define uma a resta da face Face. 

Uso de a r esta. Em uma representação não-manifold podemos ter uma, duas 
ou mais faces incidindo em uma 1ínica a resta. Representa remos a a resta somente 
uma ver-, mas mRnteremos explicitamente, para cada face incidente na aresta , 
a informação que a face "usa" a aresta. Essa informação é implementada por 
bEdgeUse, o qual contém um ponteiro Loop para o laço ela face que "usa" a 
a resta, um ponteiro Vertex para o vér t ice do qual parte o "uso" e um pont<~i ro 

Edge para a aresta na qual a face qne contém o "uso" incide. 

V értice. bVertex contém um vetor Pos i t i on que define a localização elo 
vértice, um ponteiro Vertexu ses para a lista de usos de vért ice (explicado a 
seguir) c os ponteiros pa ra os elementos posterior e anterior ela lista ele vér t ices. 
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Uso de vértice. Assim como no caso de várias faces incidindo em uma única 
aresta, podemos ter também v<:hias arestas incidindo em um único vértice. Fa
remos como anteriormente: representaremos o vértice somente uma vez, mas 
recordaremos explicitamente todos os "usos" elo vértice em um bVer t e xUse. A 
estrutura contém um ponteiro EdgeUse para o uso de aresta que "usa" o vértice 
e os ponteiros para os elementos posterior e anterior ela lista de "usos" de vértice 
do vértice. 

Aresta. Uma aresta é um segmento do contorno de uma ou mais faces definido 
por dois vértices. A estrutura bEdge mantém dois ponteiros Vl e V2 que iden
tificam seus vértices, um ponteiro RadialEdges para a lista de m·estas mdiais 
(explicado a seguir) e os ponteiros para os elementos posterior c anterior da lista 
de arestas do modelo. 

Aresta radial. bRadialEdge contém um ponteiro Edge Us e para um uso de 
aresta e os ponteiros para os elementos posterior e anterior da lista ele arestas 
radiais de uma aresta. O objetivo de uma aresta radial é definir rxplirit::tmf'nt.P 
que clct.erminacla aresta é "usada" por um laço de uma face. 

Observe cuidadosamente a estrutura de dados ele um modelo de cascas (admitimos 
que pode ser um pouco complicado) e verifique que uma face "conhece" suas arestas e 
seus vértices, uma aresta "conhece" suas faces e seus vértices e um vértice "conhece" 
suas faces c suas arestas. Representamos todas essas informações de adjacência com um 
custo adicional de memória e de complexidade dos operadores que ma nipulam a estru
tura do Programa 3.15. Inventamos essa representação porque sua utilização simplifica 
o processo automático de geração ele malhas, conforme resumiremos no Capítulo 6. 

Descreveremos os operadores de modelagem de um modelo de cascas na segunda 
parte do texto, Capít ulo 10 (veja a classe C++ tshell). Será mui to mais fácil do 
que escrevermos uma versão em C somente para comparar as implementações. A 
F igura 3.12 mostra um exemplo de casca cilíndricR gerada por vnrredmR t.ranslacionRl 
(veja a pn)xima seção) a part ir dos operadores de modelagem. 

Figura 3.12: Casca cilíndrica. 

3. 5 Modelos de Sólidos 

Definiremos um modelo de sólidos como sendo uma coleção ele faces, arestas c vértices, 
ela mesma forma que fi zemos para modelos de cascas. Porém, diferentemente de uma 
casca, as faces de nm sólido devem ser conectadas de modo a formar a superfície 
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2-manifold de contorno do volume do sólido. (No Cnpítulo 2 discutimos os modelos de 
contorno.) O diagrama de objetos de um modelo de sólidos é mostrado na F igurn 3.13. 

F igura 3.13: Diagrama de objetos: modelo de sólidos 

Adotamos a estru tura de dados do P rograma 3.17 para implementarmos os com
ponentes de um modelo el e sólidos. A estru t ura, inventada por MÃN'l'YLÀ. [74] c 
chamada estndum de dados semi-m·esta é, sob alguns aspectos , simila r à estrutura 
ele dados de nossos modelos de cascas.'1 No entanto , os operadores de modelagem de 
sólidos , os operadores de Euler, são definidos de tal forma que sua aplicação sempre 
mantém n integridade topológica do modelo, definida pela fór mula de Enlcr-Poincnré, 
Equação (2.1) . Não d iscut iremos os operadores de Euler aqui. A implementação, ba
seadn na teoria de nwdelos planares, é dctalhadmnente apresentada por lviÀ. NTYLÀ.. 

Com paremos as estrn t.uras de dados de um modelo de cnseas e tt lll moch' lo de 
sólidos. s Face é similar a bFace e representa uma face p lana da superfície de nm 
súlido, definida por um contorno externo, podendo conter ou não cavidades em seu 
inter ior. Um sLoop também é simila r a bLoop. As diferP-nças <:OJ neçam na dPfi uiçào 
da estntLura sHalfEdge, a qual representa o uso de uma arestn por uma fnce do sólido. 
Note, cont udo , que uma aresta lltalâ/olcl possui somenLe (e sempre) dois usos, on seja , 
só podem incid ir duas faces em uma aresta de um sólido ( "meia" aresta em cada face) . 
Um sHalfEdge mantém um ponteiro Edge para a aresta da qua l a "semi-aresta" faz 
pm-t.r. , um ponteiro Vertex para o vért ice do qunl parte a "semi-a resta", um p onteiro 
Loop para o laço qnc contôm a "senti-a resta" c os ponteiros parn os elementos posterior 
c anterior ela lis ta ligada circular d uplamente encadeada ele "sem i-arestas" do laço. A 
esLru tura s Edge mantém direLamcnLe dois pontei ros para cada uma das d uas "semi
a restas" da aresta , não sendo necessária a defi nição de uma lista de "arestas radia is", 
como fi zemos no cnso da estrutura bEdge. Da mesma forma, todas as relações de 
adjacência ao redor ele um vértice sVertex podem ser determinadas somente através 
de um único ponteiro HalfEdge parà uma das "semi-arestas" que incidem no vért ice 
(MÀ.NTYLÀ. descreve e implemcnta todos os detalhes) . 

A Figura 3.14 mostra três exemplos de primit ivos sólidos. Os objetos foram gerados 
por processos de van·edum responsáveis pela aplicação adequada dos (compl icados) 
operadores de Euler de ba ixo nível. Os tipos de varredura , ou sweep, implementndos 
em OS\~' são descritos a seguir. 

·I A estru tura de um modelo de sólidos é mais simples porque a representação é manifold: em uma 
aresta incidem sempre duas faces, etc. 
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struct s Mod el 
{ 

sFace* 
sEdge* 

Faces; 
Edges; 

sVertex* Vertices; 
}; I I sModel 

struct s Face 

{ 
sModel* Solid; 
sLoop* OuterLoop; 
sLoop* Loops; 
sFace* Next; 
s Face* Previous; 

} i I I sFace 

struct sLoop 
{ 

sHalfEdge* HalfEdgei 
sFace* Face; 
sLoop* Next i 
s Loop* Previousi 

} i I I sLoop 

struct sHal fEdge 
{ 

sEdge* 
sVertex* 

Edgei 
Ver t exi 

sLoop" LOOP i 
sHalfEdge * Nexti 

s HalfEdge* PrevioUSi 
}i 11 sHa lfEdge 

Programa 3.17: Estru tura de dados semi-aresta. 

Varredura tmnslacional. Os pontos de uma polilinha (fechada ou aberta) "es
corregam" em um eixo de deterlllinada altm a. O conjunto ele todos os pontos 
gerados durante o "escorregamento" definem o objeto, como mostra o cilindro dn 
Figma 3.14{a). 

Va·rredum tmnslacional cônica. Os pontos de uma pol ilinha aberta ou fechada 
"escorregam" convergindo para determinado ponto, como mostrado no cone da 
Figura 3.14(b) . 

VaTredum rotacional. Os pontos de uma polilinha aberta ou fechada "escorre
gam" ao redor ele cletenninado eixo. A esfera da Figura 3.14(c) foi obtida a partir 
ela rotação de 360° de meia "circunferência" (na verdade, meio polígono regular 
com 20 pontos) em torno de seu diâmetro. 
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struct sEdge 

{ 
sHalfEdge * Heli 
sHalfEdge* He2i 
sEdge* Next i 
sEdge* Previous; 

} i I I sEdg e 

struct sVertex 

{ 
t3DVector Pos i tion; 
sHalfEdge* Ha lfEdgei 
sVertex* 
sVertex* 

Nexti 

Previousi 

} i I I sVertex 

Programa 3.18: Estrutura de dados semi-aresta. (cont .) 

(a) Cilimlro (b) Cone (c) Esfera 

Figura 3.14: Primitivos sólidos. 

3.6 Modelos de Decomposição por Células 
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Um modelo de decomposição por células é uma coleção de vért-ices e uma coleção ele 
células. Um vértite é um ponto no espaço tridimensional com coordenadas tomada~ 

em rf'lação ao sis tema glohnl de coordenadas. A coleção de vértices do modelo define 
a yeomelria do modelo. Um vértice possui um identificador global, usunlmente um 
número inteiro que define a posição ou a ordem do vértice na coleção. Uma célula 
é caracterizada por uma coleção ordenada de identifi cadores dos vértices nos quai~ 
a célula incide, chamada ele lista de conectividade da célula. A coleção ele células 
do modelo define a topologia do modelo. O diagrama de objetos de um modelo de 
decomposição por células é mostrado na Figura 3.15. 

O Programa 3.19 ilustra a implementação de um modelo ele decomposição por 
células. (l'viais uma vez utilizamos listas ligadas duplamente encadeadas para células e 
vértices do modelo). Da mesma forma como fi zemos para modelos gráficos, não defini
remos o t ipo de uma célula somente por um número inteiro; ao invés disso, ut ilizaremos 
um ponteiro para uma estru tura cCe11 Type, a qual mantém, nesse exemplo , somente 
o nome do t ipo el a célula e um ponteiro para uma função que "destrói" o componente. 
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I cModell 
I 
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Figura 3.15: Diagrama de objetos: modelo ele decomposição por células. 

A lista ele conectividade ele uma célula cCell genérica é implementada por um vetor 
Vertices ele NumberOfVertices ponteiros para os vértices nos qua is a célula inci
de. A estrutura cVertexuse informa qua l é a célula Cel l que cc usa" o vértice. Essa 
informação será tttil em alguns a lgoritmos ele visualização. 

3.6.1 Tipos de Células 

Topologicamente, uma célula pode ter dimensão zero, um, dois ou três. Uma célula d e 
dimensão topológica O é um linico vértice 110 espaço; uma célula de dimensão topológica 
1 é uma curva no espaço; uma célula de dimensão topológica 2 é uma superfície no 
espaço c uma célula ele dimensão topológica 3 é Ullla região elo espaço. (Fisicamente, 
uma célula sempre é t ridimensiona l. ) 

Gera lmente, uma célula possui um sistema de coonlenadas normalizadas, ou s·is
tema de coonlenadas intrínsecas. A dimensão de uma base desse sistema é igua l à 
dimensão topológica da célula. (U111 ttnico vértice não possui sistema de coordenadas 
normalizadas.) Como veremos no Capítulo 5, com um sistema de coordenadas nor
malizadas podemos mais apropriada mente definir a lguns atribu tos de uma célula (por 
exemplo , a rigidez de um elemento finito) e executar mais facilmentf! a lgumas opr
raçõcs numéricas (por exemplo, a integração de funções de interpolação). Uma célula 
de d imensão topológica 1 possui um sis tcnta de coordenadas nonnalizrtdns definido por 
um eixo Ç (o u 6). Uma célula de dimensão topológica 2 possui um sistellla ele coOt·clc
nadas norma li zadas definido por dois eixos Ç e 17 (ou Ç1 e 6). Uma célula de dimensão 
topológica 3 possui um sistema ele coordenadas norma lizadas definido por três eixos Ç, 
17 c ((ou Ç1, 6 e 6). 

Uma operação importante sobre uma célula é, dadas as coordcuadas Bormalizaclas 
Ç = Ç1.: (1.: va riando ele 1 aLé a dimcusão topológica da célula) , obter as coordenadrts 
globais x(x 1, x 2 , x 3 ). O mapeamento das coordenadas normalizadas para as coordena
elas globais depende elas coordenadas dos vértices da célula e da forma da célula , sendo 
defin ido por 

,. 
X =:L Ni(Ç) X; , (3 .17) 

i = l 

onde xi são as coordenadas globais do i-ésimo vér t ice ela célula, N; é a função de forma 
associada ao i-ésimo vértice da célula e 1' é o número de vértices da célula. 

A F igura 3.16 mostra as células de dimeJ.Isão topológica 2 uti lizadas nos modelos 
do trabalho. As funções ele forma , comumente encontradas na literatura [18, 132], são 
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struct cCellType 

{ 
char* Name ; 
void (*Delete) (cCell*); 

} ; I I cCell Type 

struct cVertexUse 

{ 
cCell* Cell ; 
cVertexUse* Next; 
cVertexUse* Previous; 

} ; I I c VertexUse 

struct r.V8rte x 

{ 
t3DVec tor Position; 
cVertexUse* Us es ; 
cVertex* Next ; 
cVertex* Previous ; 

11 atributos dependentes da aplicação 

11 veja Capítulo 6 e Capítulo 7 

} ; I I c Vert e x 

typedef cVertex* cVertexArray; 
struct cCell 
{ 

cCellType* 
int 

Type; 
NumberOfVertices ; 

c VertexArray* Vertices; 
cCell * Ne x t ; 
cCell* Previous; 

} ; I I cCell 

struct cModel 
{ 

int NumberOfVertices; 
c Vertex* Vertices; 

int NumberOfCells; 
cCell * Cells; 

} ; I I cModel 

Programa 3.19: Defin ição de célula e ele modelo de decomposição por células. 
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(- 1,+1) (+1 ,+1) 7 
4 .,,L 3 4 3 

8 G 
~ 

1 I_ 2 1 2 
(-1,-1) (+1, -1) 5 

(a) Quadriláteros 

1 

t b) 'l'riangulos 

Fignra 3.1G: Células de dimensão topológica 2. 

dadas, para o quadrilátero com quatro vértices da Figura 3.16(a), por 

1 
JV, = 4 (1 - Ç)(1- 11) , 

1 
N2 = 4 (1 + Ç)(1- 17), 

1 
N3 = -(1+Ç)(1+7J), 

4 
1 . 

N.t = - (1 - ~)( 1 + 11), 
4 

e, para o quadrilátero com oito vértices , por 

1 
JV1 = 4 (1- ~)(1 - IJ)(-1- é,- '1]), 

1 
N2 = 4 (1 + Ç)(1 - 17)( - 1 + Ç- 17) , 

1 
N3 = 4 ( 1 + Ç )( l + 17 )( - 1 + Ç + 17), 

1 
N4 = 4 (1 - Ç)(l + 17)(- 1 - Ç + 17) , 

1 2 
N5 = 2 (1 - f, )(1 - 17) , 

1 
N6 = 2 (1 - .,72)(1 + Ç), 

1 
JV7 = 2 (1 - ç2)(1 + 17), 

1 
Na = - (1 - '7]

2)(1 - Ç) 2 . 

(3.18) 

(3.19) 
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Para o triângulo com três vértices da Figura 3.16(b), as funções de forma são dadas por 

Nt = 1- Ç -17, 

N2 = Ç, 

N3 = '1 , 
e, para o triângulo com seis vértices, por 

3.7 Sumário 

1 
Nt = 2(1. - ç- '17) (2- ç- 'IJ), 

N2 = Ç(2Ç- 1) , 

N3 = 1J(21J - 1), 

N,1 = 4Ç1J, 

N5 = 477( 1 - E,- 17), 

N6 = 4[,(1 - Ç- '1J). 

(3.20) 

(3.21) 

Nesse Capítulo descrevem os as estrut.mas ele dados uLilizaclas na representação geomé
trica d e objetos em OSW: modelos gráfi cos , modelos de cascas, modelos de sólidos e 
modelos dr decomposição por células. 

Um modelo gn\fico é uma coleção hierárquica ele primi t ivos gráficos. Um primit ivo 
gráfico pode ser um ponto, uma linha, uma polilinha, um polígono ou out ro modelo 
grá fi co. Um primi t ivo é definido geometricamente por um ou mais vértices, os quais 
ma ntém a posição do primitivo no espaço e os atributos que contro la m sua a pa rê ncia 
ou são dependentes da aplicação. 

Um modelo de cascas é uma coleção não-manifold de faces planas, arestas e vér tices. 
Uma face é definida por um ou ma is laços. Um laço é uma seqüência cíclica ele usos 
el e ares Las . Um uso de ares ta é definido pelo vér t ice do qual pa rt e o uso. Un t vért. icr é 
definido por um vetor respons<:\V<•l pela locali7,ação espacial do vér tice c por uma lista 
de usos de vértices. Usos de a restas e usos de vért ices contêm as principais in formações 
rela ti vas à adjacência dos componentes topológicos do modelo. 

Um modelo ele sólidos é 11111a co leção de vértices, arestas e facrs planas que re pre
sc• ntam a superfície nwn·ifold ele um sólido. Adotamos a esLru tnra dr dados proposta 
por lvlÀNTYLÀ [74] para implementarmos modelos de sólidos. 

Um modelo dr decomposiçfio por células é uma coleção ele células "coladas" em 
vértice~ discretos comu mente denominados nós. Apresentamos as funções de forllla de 
a lguns dos t ipos de células biclimcnsionais utilizadas em OS,V. 



CAPÍTULO 4 

Modelos Matemáticos 

4.1 Introdução 

No Capítulo 2 vimos que um modelo matemático é definido em tenuos de equações 
diferenciais que descrevem quantitativamente o comportamento de um determinado 
objeto, obtidas a partir de hipóteses simplificadoras sobre o comportamento do obje
to. Neste Capítulo, desenvolveremos alguns modelos matemáticos baseados na traria 
ela mecânica do contínuo para o problema fundamental descrito no Capítulo 1. As 
equações ela teoria nos permitirão preclir.er quais os campos de deslocamentos, defor
mações c tensões ele um corpo sólido submetido à ação estútica de forças externas. 

A formulação de nossos modelos matemáticos será primeiramente fundamentada 
na suposição de que a matéria que compõe os corpos sólidos seja destituída de espaços 
vazios. Admitiremos, também, que todas as funções matem<lt.icas ut.ili zadas na teoria 
sPjam contínuas, exceto, possivelmente, em uúmero finito de pontos ou em superfícies 
intemas que separam regiõrs de continu idade. Dcuomi uaremos este mater ia l hipoL(~tico 

de meio cont ínuo, ou continuwn. A hipótese ela continuidade é a primeira simpl ificação 
considerada na modelagem matemática do problema fundam ental. 

CoNTINUIDJ\DE Um material é contínuo se preenche completamente o espaço 
que ocupa, sem vazios, e suas propriedades puderem ser descritas por funções 
contínuas. 

O conceito de meio contínuo nos permite definir tensão em unt puuLu, utn lngar 
geométrico no espaço que não ocupa volume algum . Definiremos tensão na Seção 4.2, 
fundamentados apenas na hipótese da continuidade. Na Seção 4.3 apresenta remos um 
resumo da cinemát.ica da partícula e os conceitos de defonna ções, os quais são baseados 
no deslocamento relativo entre as partículas que constituem um corpo. Posteriormen
te, restringiremos nossa discussão somente a sólidos que apresent a111 pequenos deslo
camentos e pequenas deformações. Na Seção 4.4 derivaremos as equações de equilíbrio 
estático ele um sólido, escritas em termos de teusões e de forças externas a plicadas no 
volume do corpo. Na Seção 4.5 definiremos as relações entre tensões e deformações 
em sólidos supostos idealmente elásticos, conhecidas como lei de Hooke genera lizada. 
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Nosso primeiro modelo matemá t ico para o problema fundamental será formulado na 
Seção 4.6, a pa rtir das equações ele equilíbrio, d as equações de deformação e d a lei 
de Hooke generalizada. Apresentaremos uma solução analítica do modelo para corpos 
de dimensão infinita sujeitos a um carregamento unitário concentrado, denominada 
solução fundamental ele Kelvin. Essa solução será útil no C apítulo 5. Na Seção 4. 7 
definiremos as equações elos modelos simplificados de membranas c placas delgadas que 
utilizaremos na análise numérica de cascas. 

4.2 Tensões 

Consideremos um corpo contínuo qualquer que , em um determinado ins ta nte t 0 = O 
de tempo, ocupa um volume V0 no espaço, delimitado por uma superfície S0 , e sobre 
o qual atuam forças externas como mostrado na Figura 4 .1(a). Devido à atuação elas 
forças externas, as part ículas elo corpo sofrem uma modificação de sua posição inicial 
e passam a ocupa r , em um instante qualquer t após a a plicação elas forças , novas 
posições que definem a conflgumção deform ada do corpo. Na configuração d eformada, 
conforme indicado na Figura 4.1(b) , o corpo ocupa um volume V, delimitado por 
uma superfície S. Vamos supor que, nessa nova configuração, o corpo se encontre em 
equilíbrio cst<:1tico. Começaremos nossa disc.:ussão sobre tensão classi ficando as forças 
que atuam sobre o corpo em duas categorias: forças de volume e forças ele superfície. 

(a) t0 = O (b) 1. 

F igura 4.1: Corpo em equilíbrio estático. 

Forças de volmne são forças que atuam sobre elementos de volume ou de massa 
do interior ele um corpo, como, por exem plo, a força da gravidade. Denotaremos a 
força ele volume por unidade ele volume que a-Lua sobre um elemento de volume dV do 
domínio de um corpo por b. Elll um ins tant.e qualquer de tempo, a força d e volume 
que atua sobre um volume finito V ele um corpo será 

r b c~v = i" . r b" dv. l v lv ( 4.1) 

Um elos postulados fundamentais ela mecânica do contínuo, baseado unicamente na 
hipótese da cont inuidade, é que o limi te 

~B 
lim " 1 = b, 

61' -tO u ,7 
(4.2) 

onde ~ B é a força total que atua sobre o elemento de volume ~V , existe para cada 
ponto do domínio e é independente da geom etria do elemento ele volume considerado 
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no ponto, ou seja , podemos considerar, por exemplo , elementos de esfera, cubo ou 
qua lquer outro volume cuja dimensão tenda a r,ero. 

FoTças de supe1 jície são forças ele contato que atuam sobre elementos de superfície 
elo contorno de um corpo. Denotaremos a força de superfície por unidade ele área 
que atua sobre um elemento infinitesimal dS elo contorno de um corpo p . Em um 
instante qualquer de tempo, a força de superfície que atua sobre uma porção finita S 
da superfície de um corpo será 

r p ds = ik r }Jk c~s. ls ls (4.3) 

Um postulado similar àquele definido pela Equação (4.2) pode ser derivado da definição 
de força de superfície. Consideremos uma força il P atuando sobre o elemento 6.5' da 
superfície S ele um volume V , como mostrado na Figura 4.2. A superfície S sepa ra 

F igura 4.2: Força ilP na superfície ilS. 

duas porções de um corpo seccionado por um plano definido pe lo vetor normal n e pelo 
ponto Q, sendo o volume 6 V uma dessas porções, tomada arbitrariamente. A força 
ilP representa a o.çtío interna exercida entre as duas porções do corpo. O postulado é 
que o limite 

I
. ilP 
1111 ,\

5 
= P 

L'l.S-40 L.l. I 

( 4.4) 

ex iste sobre a superfície S', no ponto Q, c é independente do elemento de superfíc ie 
considerado. A força de superfície p , ou tensrl.o, ele fi nc a in tensidade dn resul tn ntc 
das forças (supostas cont.inuamenLe clist.ribuídas na superfície) por unidade de área que 
atua m em um plano com norma l n , no ponto Q. A determinação elo limite (4.4) é 
baseada na suposição de que este limi te é dependente da orient.Rção da normal n d n 
superfície que passa pelo ponto Q, como ilustrado na F igura 4.3 . 

A expressão para o vetor de tensão em um ponto Q da superfície de um corpo , 
segundo uma direção qua lquer definida por uma normal n , pode ser obtida a partir dos 
vetores ele tensão, no ponto (J , sobrP. planos perpendicula res aos eixos coordenados. Os 
componentes Cartesia nos desses vr.torPs definem os componentes Cnrtcsianos do tensor 
de tensões de Cauchy a- uo ponto Q, os quais podem ser organizados matricialmente 
como 

(4.5) 

onde a ;i = PJi). A notação para distinguir os nove componentes ele a- é mostrada na 
F igura 4.4. O primeiro índice indica o plano de atuação e o segundo índice indica 
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Figura 4.3: A tensão em um ponto depende ela normal ao ponto. 

a direção ele a t uação, considerada positiva no sent ido positivo do eixo coordenado 
correspondente. Os componentes a;; representam os componentes nonnais de tensfio; 
os componentes aij, i f: j, representa m os componentes de cisalhamento c! e tensão, ou 
cortantes. 

F igura 4.4: Componentes Cartesia nos el o tensor de tensões ele Cauchy. 

O tensor de tensões de Cauchy, qua ndo não há momentos de volume [72], é s imétrico, 
ou seja, 

(4.6) 

A expressão ( 4.6) pode ser obt ida a part ir da consideração de equilíbrio ele um para
lelepípedo elementar definido em torno ele um ponto Q, onde as forças de volume são 
desconsideradas porque representam um infinitésimo de ordem superior em relação às 
forças de superfície [117]. Os momentos devidos à não uniformidade ele distri buição 
das tensões normais também são desconsiderados, por representarem infinitésimos de 
ordem superior em relação àqueles devidos às tensões cor tantes. 

Podemos obter o vetor ele tensão sobre lllll plano arbitrário passando em um pon
to Q ela. superfície ele um corpo como segue. Se o corpo está em equilíbrio, qualquer 
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porção desse corpo também deve estar em equilíbrio. Consideremos, então, um tetrae
dro "muito pequeno" extraído elo corpo em consideração, ao redor do ponto Q, como 
mostrado na Figura 4.5. Este tetraedro é denominado tetraedro de Cauchy, sendo com
posto por três faces perpendiculares ~os eixos coordenados, cujas normais apontam no 
sent ido negativo desses eixos, e por uma face inclinada, definida por um vetor normal 
n . O equilíbrio em cada direção pode ser expresso a partir das forças que atuam no 

B 

Figttra 4.5: Tetraedro de Cauchy. 

tetraedro, 1 Figura 4.5(b ). No limite, qua ndo o tama nho elo tetraedro tende a zero, sua 
a lt ma h também tende a zero, Figura 4.5(a), o efeito da força de volume anula-se c 
obtemos [57, 72, 117] 

(4.7) 

ou 

p = ll ·O' , 

P i = aji ni em notação indiciai. 
(4 .8) 

A Equação ( 4.8) (~chamada transfonnaçâo de tensâo de Cauchy, e relaciona os compo
nentes elo vetor de tensão em um ponto de um plano de normal n com os com ponentes 
do tensor de tensões no ponto. 

4.2.1 Tensões Principais 

Conhecido o estado de tensões em determinado ponto, é sempre possível escolhermos 
um conjunLo especial de eixos que passam através elo ponto tal que os componentes 
de cisalhamento do tensor de tensões, tomado em relação ao sistema de coordenad as 
definido por esses eixos, sejam nulos. Esses eixos são denominados eixos principais ou 
direções p1·incipais. O vetor ele tensão sobre um pla no perpendicular a um eixo principal 
é normal ao plano. Os t rês planos que passam através do ponto, perpendiculares aos 

1 Em uma discussão mais completa devemos considerar, também, o equilíbrio dos momentos das 
forças atuantes no tetraedro. Veja, por exemplo, ~viALVERN (72, página 213]. 



66 Modelos Matemáticos 

t rês eixos principais, são chamados planos ]J1'incipais c os componentes normais de 
tensão sobre os planos principais, denotados por a 1, a2 e a3 , são chamados tensões 
pdncipais. As direções e tensões principais ~m um ponto Q de um corpo podem ser 
determinadas como segue. 

Sej a v um vetor unitário em uma das direções principais, ainda desconhecidas, e u 
o tensor de tensões de Cauchy em Q. Como não há tensões de cisalhamento em um 
plano perpendicular a v , o vetor de tensão p é paralelo a v, ou seja, 

(4.9) 

Usando a t ransformação ele tensão ele Cauchy, Equação ( 4.8) , em sua forma ind iciai, c 
a expressão (1.12) do delta de Kronecker na Equação (4 .9) , obtemos 

( 4. 10) 

ou, ma t ricialmente, 

v([u] - AI) = O, (4.11) 

onde I é a matriz icl enticlaclc. A Equação (4.10) representa um sistema de três equações 
lineares homogêneas cujas incóguitas são os cossenos diretores v1, v2 e v3 de v, os quais 
também devem satisfazer 

V;V; = 1. (4.12) 

O sistemo (4.11) admite solução não-tri vial se o determinante da ma triz elos coeficientes 
é zero, 

(4.13) 

As raízes da Equação (4.13) , denominada equação r:amcteríst.ica, são as tensõrs princi
pais procuradas c corrcspondem aos autovalores da matriz [u]. Os autovet01·es de [u] 
C:OJT<'Spondmn às direções principRis em Q. 

As tensões principais são qua ntidades físicas que não dependem elo sistcn1a de co
ordenadas no qual os componentes de tensão foram inicia lmente tomados, sEmeio, por
tanto, invm·iantes do estado de tensão. 

4.3 D eformações 

Na Seção 4.2, vimos que, quando submetido a um sistema de forças de volume e 
de superfície, um corpo assume uma configuração deformada ca racteri:.~ada por uma 
modificação ela posição inicia l das partículas que o consti tuem. A modificação da 
posição de uma pa rt ícula é denominada deslocamento da partícula . A descrição ela 
defonnação de um corpo é definida em termos do campo de deslocam.entos associado 
a cada partícula do corpo em um instante de tempo t . Essa descrição, baseada na 
cinemática clássica não relativís tica, requer o conhecimento de onde o corpo está no 
instante t c de onde o corpo estava antes da deformação, no instante t 0 = O. 

De acordo com T RUESDELL [118], qua tro t ipos de descrição do movimento de um 
continuum, enumeradas a seguir, são comumente empregadas. 
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1. Descr··ição material. As variáveis independentes são a partícula X e o tempo t. 
A equação x = x(X, t) define simbolicamente a posição x ocupada pela partícula 
X no tempo t. 

2. Descrição referencial. As variáveis independentes são a posição X da partícula 
X em uma configuração de referência e o tempo t. Quando a configuração de 
referência é a configuração inicia l em t0 = O (correspondente ao estado anterior à 
aplicação das forças de volume e de superfície, ou ao estado indeformaclo), a des
crição referencia l é também chamada de descriçtio Lagrangeana elo movimento.:.! 

3. Descr-ição espacial. As variáveis independentes são a posição atual x ocupada pela 
part.ícula X no tempo t e o tempo t. A descrição espacial é também cha mada de 
descrição EuleTiana elo movimento. 

4. Descrição r-elativa. As variáveis independentes são a posição atua l x da partícula 
X e um tempo variável T (definido quando a partícu la ocupava outra posição 
diferente de x) . (Não utilizaremos a descrição rela t iva em nossas discussões sobre 
deformação. Veja , por exemplo, i'viALVERN [72] para maiores detalhes.) 

As descrições do movimento mais interessantes para os nossos propósitos são as 
descrições referencial c espacia l. Consideraremos como configuração de referência a 
configuração definida no tempo t 0 = O (descrição Lagrangeana do movimento) c Lama
remos a posição de referência X da pa rtícula X como um identificador ela pa r tícu la. 
Portanto, o termo "x é o lugar ocupado no tempo t. pela partícula X, significa , na 
verdade, que "x é o lugar ocupado no tempo t pela partícula que ocupa a posição X 
na configuração de referência, . Simbolicamente, 

(4.14) 

ond r X = (X1 , X 2 , X 3 ) sfio aR coordenadas ·materiais da partícula. 
Na Equação (4.14), a posição onde a partícula está é definida en1 termos df' onde 

R pa rtícula estava. E m uma descriçfio E uleriana o movi mento é descrito em termos da 
p oRiçào no espaço ocupRdo pela partícula X no lempo t, 

(4 .15) 

onde x = (x1,x2 ,x3 ) são as coo1'denadas espaciais da partícula . Na Equação (4.15) a 
posição onde a partícula estava é definida em termos de onde a part ícula está. Em
bora as coordenadas espacial e ma terial possam ser medidas em relação a s istemas dP 
coordenadas distintos, usua lmente o mesmo sistema de referência pa ra x e X r nt.ili z<-)(lo. 

AR definições de deformação são baseadas em medidas quantitativas el e cc~rtos t i
pos ele deslocamentos relativos entre partículas vizinhaR. Consideremos, então, uma 
partícula X que ocupa uma posição X em relação à configuração ele referência, F igu
ra 4.6. Portanto, X é a posição onde a partícula X estava em t0 = O. Após a aplicação 
de forças externas, a partícula passa a ocupar a posição x. Portanto, x é a posição onde 
a partícula X está no instante t. u é o deslocamento ela partícula X ele sua p osição 
inicial X pa ra a posição corrente x. 

2 A descrição material, em termos da partícula X, é mui to confundida com a descrição referencial , 
em termos da posição X ocupada pela partícula X em uma configuração de referência. 
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Figura 4.6: Cinemá Lica da pa rtícula . 

As deformações podem ser definidas em termos da configuração não deformada , 
usua lmente cha mada fomwlação Lagrangeana, e em termos da configuração deform ada , 
cha mada fomw lação EuleTeana. Usando a Equação (t1.14), a relação ent re dx c dX pode 
ser escri ta como 

âx 
dx = F dX = ax dX , (4.16) 

onde Fij = %f~ são os com ponentes elo tensoT de gradientes de defonnação F em relação 

à configuração não deformada . O tensor F relaciona uma "fibra" dX do material antes 
ela deformação com uma "fi bra" dx depois ela deformação. (Embora os componentes 
do Len~or de gradientes de deformação ~ejam fini tos, con~iclera-se, na Equação (4. 16) , 
a deformação de UHta viú ultança in fi ni teHimal da partícula X . Usualmente, podemo~ 

in terprctm dx como a posição o cu pacla pr, lo ma teria! deformado dX). 
A determinação do cmnpo de defon nações ele um corpo p ode ser efetuada :::t partir 

da difcreuça elos quadrados dos comprimentos infini tesimais das fi hr:::ts a ntes C' depois 
da deformação, F igura 4. 7. 

Figura 4.7: Deformação ele um elemento de linha infi nitesimal. 

Na formulação Lagrangeana as seguintes relações são válidas (72]: 

dL2
- dL~ = 2dX · E· dX, ou 

dL 2 
- dL~ = 2dXi Eij dXi. 

(4.17) 



4 .3 Deformações 

Na formulação E uleriana, temos 

dL 2 
- dL~ = 2dx · E* · dx, ou 

dL 2
- dL~ = 2dx; E7) dxi. 
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(4.18) 

Nas equações acima, E é o tensor de defonnações de Green-Lagrange e E* é o tensor de 
defomw ções de Alm ansi, ou E uleriano. Esses tensores são definidos, respectivamente, 
pelas expressões (veja, por exemplo, K ANE [57, página 110]) 

(4.19) 

e 

(4 .20) 

A partir d a Equação ( 4.16) e de sua relação inversa podemos escrever os tensores de 
deformação E e E* como 

(4.21) 

com componentes Cartesia nos dados por 

e E~. = ~ [c5; ·- éJ.)(" ax"l· 
I) 2 J 8X; 8Xj 

(4.22) 

A {mica suposição que admi t imos até o momento, e a partir da qua l as defini ções 
aprrsentadas nesse Capít ulo foram fundamentadas, foi a hipótese d a continuidade. 
Porta nto, as equações de tensões e deformações desenvolvidas até aqui são gera is c in
dependeu Les elo meio contínuo considerado. Int roduziremos agora uma nova h i pótPSf'. 

P EQUENOS DESLOCAMENTOS , PEQUENAS DEFORMAÇÕES. Qua ndo sub
metidos a forças el e volume e de superfície, os corpos apresentarão pequenos 
deslocamentos e pequenas deformações. 

Esta hipótese, cleter111inada na prática pelas condições de utilização ele estrutu
ras civis, sim plifica consiclerava lmcntc nossos modelos matem áticos. Se as derivad as 
parciais dos deslocamentos u; em relação às coordenadas materiais X; são todas pe
quenas qua ndo compa radas com a unidade, os quadrados e produ tos dessas derivadas 
podem ser desconsiderados quando com parados com os termos linea res. Consider ando 
a hipótese anterior , as Equações (4 .19) c (4.20) podem ser simplificadam cnte escritas 
como 

(4.23) 

e 

(4 .24) 
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onde E foi trocado por E para denotar pequenas deformações. Além disso, podemos 
ignorar as distinções entre as formulações Lagra11geana e Euleriana c escrever o tensor 
de pequenas deformações como 

(4.25) 

Na teoria linearizada da elasticidade, a Equação ( 4 .25) é usualmente obtida como 
segue. Sejam duas partículas vizinhas X p e X Q , mostradas na Figura 4.8. O (pequeno) 
deslocamento Te/ativo de X Q em relação a Xp é 

du = u" - LI " -'Q , , p. (4.26) 

O deslocam.ento relativo unitá1'ÍO é dLijdL, <;mele dL é o comprimento da "fibra" in-

riu 
LI + dLI 

F igura 4.8: Deslocamento relativo entre duas partículas. 

finitesimal representada pelo vetor dX = XPX Q. Os componentes retangulares de dLI 
são 

d-ui ôui dXi 
dL ôXi dL 

( 4.27) 

(somatório em j), ou 

<h~.:. Dux Ônx Ôltx dX 
- - - --

cÍ/:Y gK EY gz {f {f ~y ___!!_!t_ ___!!_!t_ -

fAt gK gY tllt ~jt ~'Z U;: 

( 4.28) 

- - -
dL ôX ôY &Z dL 

A EquaçAo (4.28) pode ser escrita como 

dLI V 
-= LI ·n 
dL 

ou 
du 
dL = Jun, (4.29) 

onde n é o vetor unitário na direção ele dX. A matriz quadrada J u é chamada matriz 
de deslocamento relat·ivo unitário. Podemos escrever J u como a soma ele duas matrizes, 
uma simétrica e outra anti-simétrica. C hamaremos a parte simétrica ele J 11 de [€] e a 
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parte anti-simétrica de [w]. As expressões são 

~ ( onx ou.y ) 
2 aY + ax 

ouy 
aY 

~ (ouz ouy) 
2 aY + az 

r. 

o 

[w] = ~ (Olly _ Ollxl 
2 ax ay 
~ ( Otl z _ Ollx 
2 ax az 

~ (oux _ ouy) 
2 ay ax 

o 

~ (ou. _ ouy) 
2 aY az 

w =~ (u~ - ~u) . 

1 fou.c ou. l - -- -
2 az ax 
~ ouy _ ou. 
2 az aY 

o 

71 

(4.30) 

(4.31) 

O tensor € é o tensor de pequenas deformações, como a ntes. O tensor w é o tensor de 
pequenas rotações do campo de deslocamentos infini tesimais u. 

4.4 Equações de Equilíbrio 

O conceito ele equilíbrio utili zado para derivar a t ra nsformação de tensão de Cauchy, 
Eq uação (4.8), também pode ser aplicado pa ra derivar UI!Ja rela<(;tu fulldameutal e11 tre 
as derivadas espaciais dos compo11cnlf'S dP trnsào. Considerando o l~qui l íbrio est<ltico 
elo corpo da Figm a 4.1, podemos escrever , a partir das Equações (4.1) e (4.3), 

r b dv + r P c~s =o. 
}" ls (4.32) 

Podemos t ransformar a iutegral de superfície da Equação ( 4.32) em uma integra l de 
volume, primeiro aplicando a transformação de tensão de Cauchy e, segundo, utiliza11do 
o teorema da divergência , 

f f l oa· · 
Pi dS' = a ·;n · dS' = - 1

- ' clV. 
s s J J \ ' OXj 

Combinando as Equações (4.32) e (4.33), obtemos a equação de equihürio 

r oai; dV + f b; dV = O, 
l v OXj l v 

ou 

( 4.33) 

(4.34) 

(4.35) 
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(Essa equação é uma expressão particular, para o caso ele equilíbrio estático, do prin
cípio mais geral ele conservação ele nwmentum, do qual resultam as equações de movi
mento de Cauchy [72, página 214) ~:~; + b; = pii.;, onde p é a massa do corpo c u é o 

vetor de deslocamentos .) 
Note que a Equação ( 4.35) expressa o equilíbrio do corpo na configuração deformada 

em função de variáveis tomadas nessa configuração. (Estamos utilizando o tensor 
ele tensões ele Cauchy.) Esse fato pode nos trazer algumas complicações porque, na 
configuração deformada (após a aplicação das forças externas), não conhecemos, por 
exemplo, o volume elo corpo. Podemos escrever a equação ele equilíbrio na configuração 
deformada em função de variáveis tomadas na configuração de referência como 

( 4.36) 

onde T é o (simétrico) segundo tcnso1· de Piola- KiTchhoj}~ dado por [72] 

( 4.37) 

Felizmente, como estamos admitindo pequenos deslocamentos e pequenos gradientes de 
deformação, podemos ignorar as diferenças de volume entre a configuração de referência 
e a configuração deformada e expressar o equilíbrio através da Equação (4.35). 

4.5 Elasticidade Tridimensional 

Na Seção 4.2 e na Seção 4.3 consideramos as descrições matemáticas de tensão c de 
deformação, respectivamenLe, determinadas apartir da hipótese básica da continuidade 
e aplicadas, de forma geral, a qualquer material suposto contínuo. Nesta seção, consi
deraremos as relações entre tensões e deformações que caracterizam o comportamento 
de um material específico. Essas rf' laçõcs são denominadas ele Telaçôcs constihdivas, 
ou equações co11stit uLivas. Apenas os materiais elásticos serão abordados aqui. Além 
disso, admitiremos que esses materiais são lwuwgênos. Essa nova hipótese a respeito 
das propriedades dos materiais é definid a COIIlO a seguir. 

H OMOGENEIDADE Um material homogêneo tem propriedades idênticas em 
todos os pontos. 

Um material é chamado idealmente elástico quando um corpo formado pelo material 
recupera completamente sua forma original, após a remoção elas forças causadoras da 
deformação, e quando há uma relação unívoca entre o estado de tensão c de clcfonnação, 
para uma dada temperatura. 3 

As relações constitutivas elásticas, 011 lei de Hooke generalizada , são nove equações 
que expressam os componentes de tensão como funções lineares homogêneas elos nove 
componentes de deformação 

(4.38) 

3 Assumiremos que a dependência da temperatura possa ser negligenciada ou que a variação seja 
suficientemente pequena durante a deformação. 
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se o tensor de Almansis E e o segundo tensor de Piola-Kirchhoff T são tomados como 
variáveis referidas à configuração de referência. Se admitirmos a hipótese de peque
nos deslocamentos, pequenas deformações e pequenas rotações, definida na Seção 4 .3, 
nenhuma distinção precisa ser tomada entre as coordenadas ma teria is e espaciais, c 
a Equação (4.38) pode ser escrita em função elo tensor ele Cauchy u c o tensor de 
pequenas deformações E como 

( 4.39) 

O tensor ele quarta ordem C, tensor de módulos elásticos, possui 81 componentes, 
mas como, na Equação ( 4.39) , u e E são simétricos, podemos supor , sem perda de 
genrralidade, que Cijrs = C]irs e Cijrs = Cij.~r · Nesse caso, somente 36 componentes 
ele C são independentes, e a Equação ( 4.39) pode ser matricial mente escrita como 

a 11 

a22 

CJ33 

a23 

a31 
CTJ2 

Cu C 12 C13 C\4 C1s C16 f JJ 

C21 C22 C23 C24 C2s C26 E22 

c .... ~ c .... ? C\~ c...... c3,, C:16 €3 .... 
C'.tt C 12 C-13 C'.1<1 C'-ts C46 2E23 

C's1 C's2 C 53 C's.J C'ss Cs6 2€:{ 1 

C6t C'62 C'G3 C'64 C'65 C'GG 2f 12 

( ·-L-10) 

Além elas suposições a respe ito da cont inuidade e homogeneidade elo contúwum, 
admit idas até agora , particularit::aremos nossas equações constitut ivas para o caso de 
m a te ri ais i só trapos. 

ISOT ROPIA Um material é isótropo em relação a determinadas propriedades 
se estas propriedades forem as mesmas em todas as direções. 

Com a consideração da hi pótese da isotropia , o tensor ele módulos elásticos C é• um 
tPnsor isotrópico de quarla ordem defin ido como (vej a i'viALVERN [72, página 277]) 

(4.41) 

onde/\ e 11 são as constantes de Lamé e CÍij é o delta ele I<roneckcr. A versão isot.rópica 
da lei de Hooke, Equação (4.39), fica , 

A relação inversa da Equa~iio ( 4 .39), a qual expressa deformações em função de tensões, 
é dada por 

A óii 1 
Ei· =- akk +-ai· · 1 2p. (3A + 211.) 2p, 1 (4A3) 

As constantes de Lamé são relacionadas com o módulo ele cisa lhamento G, o módulo 
ele elasticidade E (ou módulo de Young) e o coeficiente ele Poisson 11 como segue: 

E 
G = p. = ---:---:-

2(1 + 11 ) 
e ( 4.44) 
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ou 

E = 1'· (3>. + 2p) 
;\ + fl e 

Usando as iclentidacles ( 4.44) , a Equação ( 4.43) é escrita como 

11 1 + 11 
Eij = - - akk Óij + -- a ij . E · E 

l'viatricialmente, podemos organizar a forma isotrópica da Equação (4.40) como 

onde 

axx Exx 

a yy Eyy 

r 1 a~~ [€] = E:;z 
[U j = 

a x y Exy 

ayz Eyz 

az:t: Ezx 

e 

4 .6 Modelo Matemático Geral 

( 4.45) 

( 4.46) 

(4.47) 

( 4.4~) 

(4.49) 

( 4.50) 

(4 .51) 

Organizaremos, nessa Seção, as equações de campo da teoria da elasticidade linear 
isotrópica que const ituem o modelo matemático do problema fundamental definido 
no Capítulo 1. A formulação usa a descrição referencia l Lagrangeana em termos das 
coordenadas materia is X de uma partícula na configuração não deformada. O modelo 
é baseado nas hipóteses a seguir. 
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• Os componentes do gradiente de deslocamentos são pequenos qua ndo comparados 
com a unidade; 

• A lei ele Hookc genera lizada é a equação constit u t iva elo materia l; e 

• As equações de equilíbrio são satisfeitas na configuração de referência não defor
mada . 

As equações do modelo são: 

6 equações deformação-deslocamento 

6 equações constit ut ivas 

3 equações de equilíbrio 

1 
f.;j = 2(11i,j + 1lj ,;), 

CJ;j = ,\fkkóij + 2tlf.ij, c 

(Jji ,j + b; = o, 

('-1.52) 

( 4.53) 

( 4.54) 

em um total de 15 equações para 3 deslocamentos , 6 deformações e 6 tensões. As 
Equações (4.52), (4.53) c (4.54) representam a sentença matemática elo problema fun
d amenta l e, uma vez, resolvidas, nos fornecem os campos de deslocamentos, tensões 
e deformações de um sólido submetido à ação ele um sistema equili brado dr forças 
externas (admit idas as hipóteses anteriores). 

Podemos ter as seguintes condições de contonw para as equações de campo do 
modelo: 

1. Deslocamentos Jn·escritos, com os três deslocamen tos ·u; conhecidos no contorno 
do corpo. 

2. Forças de supe1jíC'ie prescritas, com os três componentes de tensão p; a.iin.i 

conhecidos no ponto onde o contorno do corpo possui norma l n. 

3. Condições de contorno mistas, com (a)dcslocament.os prescritos sobre uma parte 
do contorno e forças de superfíc ie prcscri tas no restante elo contorno, ou (I> )·u; o u 
p; prrscrito em cada ponto do r.ontorno, mas não a mbos. 

E quação d e Navier A solução de um problema envolvendo 15 equações para 15 
incógni tas não é uma tarefa fácil. Há várias maneiras d e reformula rmos o modelo ma
temático do problema fundamenta l com o propósito de obtermos um número menor de 
im:ógnitas e um número menor de eq~1ações. O método mais d ireto consiste em substi
t ui r a Equação ( 4.52) em ( '-1.53) para obtermos as tensões em termos dos graclicnt.cs de 
deslocamentos, e, então, substit uir o resul tado ua Equação (4 .54) para ob termos três 
equações diferencia is pa rciais ele segunda ordem para os três componentes de drsloca
ment.o: 

G 
G 1LJ· J.:k + 'Uk j"k + bJ· = o, 

' 1- 2v ' 
(4.55) 

ou, vetoria lmcnte, 

2 G 
G \1 u + \1 (\1 · u) + b = O, 

1 - 2v 
('-1.56) 
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onde O é o vetor nulo. A Equação (4.55) , ou sua forma vetorial (4.56) , é conhecida 
como equaçào de Navier da elasticidade.'1 Substituindo a Equação (4.52) em (4.53) e 
o resultado na transformação de tensão de Cauchy ( 4.8), obtemos uma expressão para 
as forças de superfície prescritas fJ; em função dos componentes de deslocamento: 

ou, vetorialmente, 

2Gv , _ 
--- 'U.~; k 11; + G (tL; 1· + u.1· ;)n1· = JJ;, 
1- 21/ ' , ' 

-
2
-
0
-'

11
- (\1 · u)n + G (u ~ + "9 u) · n = p. 

1 - 2JJ 

4 .6.1 Solução Funda1nental de Kelvin 

( 4.57) 

(4.58) 

A solução do modelo matemático do problema fundamental, como já sabemos, só pode 
ser analiticamente obtida para alguns casos particulares de geometria , carregamentos e 
condições de contorno. Apresentaremos, ness<\ Seção, a soluçào fundamental de f( elvin 
para o problema fundament<d de um sólido infinito sujei to a uma força concentrada 
unitá ria aplicada em um ponto qua lquer do sólido. Embora possa pa recer somente 
um exercício teórico, utiliza remos a solução fundamenta l de Kelvin IH\ formulação do 
método elos elementos de contorno, conforme veremos no Capítulo 5. 

Uma força concent rada em um ponto p (certamente uma anomalia em mecânica 
do contínuo) pode ser considerada , por exemplo, como o caso limi te de uma força ele 
volume atuando em uma esfera centrada em p quando o ra io da esfera tende a zero e 
a intensidade da força de volume aumenta de tal forma que sua resultante p ermaneça 
constante. i\Iatematicamente, descreveremos essa abstração através da fnnçtiu delta de 
Dimc, a qual pode ser definida como um limite da função pulso retangular uni tário [57] 
mostrada na Figma 4.9. A função F(x , E, c) centrada em f, el e la rgura c vale 

F F c ----- --T 
+ 

l--c -----1 1/c 

1/c ~ 
-t 1--Ç -----1 X 1 .. - Ç -----1 X 

F igura 4.9: Função pulso retangular unitá rio. 

F(x ,(,E) = { ~ se x < Ç - ~ v x > Ç + ~ , 

se Ç - . ~ ~ x ~ Ç + ~ 
( 4.59) 

c sua integral sobre o domínio x é igual a unidade. A função delta de Dirac c5(:r- Ç) 
é o limite 

c5(x - Ç) = lim F(x,Ç, c) ={O 
é -tO OO 

4 Ut.ilizamos a equação ele Navier no exemplo do Capítulo 2. 

se x # Ç, 

se x = Ç, 
(4 .60) 
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sendo 

!
+oo 

- oo ó ( x - ~) dx = 1. (4.61) 

A Equações ( 4.60) nos mostra que, à medida que a região t: sobre a qual a função atua 
torna-se menor, sua intensidade aumenta de tal forma que a resul tante no domínio x, 
Equação (4.61), perma neça constante. Uma propriedade muito útil da função delta de 
Dirac, conhecida como pmzwiedade de seleção, é que 

!
+oo 

-oo g(:t:)ó(x - Ç) dx =f(~), (4.62) 

ou seja, o produto ela função delta de Dirac c outra função g, integrado sobre o domínio 
sobre o qual a fu nção delta de Dirac atua, é igua l ao valor da fu nção g no ponto ele 
aplicação~ da função delta de Dirac. Utilizaremos, ainda, as notações ó(~ , x) ou ó(p, q) 
pa ra a função eleita de Dirac , onde q é um ponto qua lquer de um domínio e p é o ponto 
ele aplicação da função delta de Dirac (entendido como ponto de aplicação da carga 
uni tária concentrada) . C lti:unaremos o ponto p, pertencente ao domínio, de ponto fonte. 

Seja, então, um sólido elc1st.ico definido por um volume infi ni to V * e, conseqiicnte
mentc, uma superfície S* no infini to .. Após a a plicação de uma força uni tchia 

(4.63) 

em um ponto fonte p E V *, o sólido hipotético assume um estado de equil íbrio definido 
pelos deslocamentos u j e forças de superfície pj em S*, de acordo com as equações ( 4.56) 
c (4 .58), onde o índice i indka a direção de a plicação da força unit<hia . Para i= 1, 2, 3 
temos 

[":, ur2 u'] I ~ 

* • u;'.! 'll 2:j u = 1l~ l 
7l31 uj2 v3J 

0 11 ( 4.64) 

[p;, PÍ2 P!, l • * P22 P = P;t P'23 

PJJ P32 pj3 

ou 

Nessas equações, ·ujj(p, q) c pji(p, q) representa m , respectivamente, os deslocamentos e 
l'orç<1s de superfície na direção .i no ponto q, correspondentes a uma fon;a concent rada 
tlltitá ria atua ndo na d ireção i a plicada no ponto p, como ind icado na Figura 4.10. A 
função ujj (P, q) , soluçiio fundamenta l de /(e/viu pa ra deslocamentos, r5 

u~i (p,q) = 1G1r(1 ~ 11)G'
1
· { (3 - 41;) Óij + T.;T. j } , ( 4.66) 

onde 1' é a distâ ncia entre p c q. A partir da Equação (4.66) e elas relações deformação
drslocamcnLo ( 4.52), as deformações em qualquer ponto q causadas por uma carga 
concent rada uni tária aplicada em p na direção i são 

5KANE [57, página 132] mostra detalhadamente o desenvolvimento da solução fu ndamental de 
Kclvin. 
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Figura 4.10: Forças e deslocamentos em V*. 

as quais, considerando a lei de Hooke ( 4.53), definem as tensões em qualquer ponto q 
causadas por uma carga concentrada unitária aplicada em p na direção i 

= - ( 
1 

) 2{(1 - 21/ )(T kÓi)' + 1'J·Dk; - T;DJ·k) + 37';7'J•7' k ) · (4.68) 87r 1 - lJ ?' ' , J l , ' , J 

Aplicando a transformação de tensão de Cauchy (4.8) na Equação (4.68) , temos, fina l
meute 

4. 7 Modelos Simplificados 

Em mui tas aplicações prát icas de engenhari a empregamos elementos estruturais que 
posSH(Jill 11ma ou duas climensõrs pequenas, quando comparadas rom as clcr11ai s cli
mcnsõrs do ohj r.t.o. Exrmplos IJast.a 11 tP <·om11ns são as vigas e cascas de um edifício. 
Nesses casos, podemos obter informações úteis sobre o comportamento da estrutu
ra substituindo o modelo matemático geral , difícil ele resolver , por modelos baseados 
em teorias simplificadas unidimensionais ou biclimensionais. A seguir , veremos dois 
exemplos ele modelos simplificados: membrRmls e placas. UmR membrana possui com
portamento caracteri:zaclo por uma dis tribuição bidimensioanal de tensões denominada 
estado plano de tensões. Em uma placa, ao invrs de resolvermos o problema fund amr n
tal em termos de campos t ridimensionais ele tensões e deformações, o resolvemos enr 
termos de certas Tesultantes de tensâo e de certos deslocamentos e rotações associadas 
a essas resul tantes. Utilizaremos esses elementos estruturais no modelo mecânico de 
uma casca, Capít ulo 6. 

4.7.1 Mmnbranas 

Uma 11w1nbmna é um objeto geometricamente definido por duas superfícies planas, 
tal como ilustrado na Figura 4.11. A distân.cia entre as superfícies, ou espessura da 
membrana, é admit ida pequena quando comparada com as demais dimensões do objeto. 
O plano equidistante às duas superfícies que definem a membrana é denominado plano 
médio da membrana. Nos referiremos ao plano médio simplesmente como o "plano" 
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Figura 4.11: Geometria e carregamento ele uma membrana. 

ela membrana. Admitiremos, ainda , que os cnrregamcntos sejam sempre paralelos ao 
plano, aplicados no contorno c uniformemente distribuídos ao longo da espessura. 

O modelo matemático ele unu\ membrana é uma simplificação elo modelo geral 
apresentado na Seção 4.6, caracterizado por uma d istribuição bidimensional de tensões 
definida a partir da suposição de que 

0";3 = O"Ji = o, (4.70) 

sendo a direção 3 perpendicula r ao plano cln membrana. Podemos supor, tambP.m , 
que as tensões sejam constantes no longo da espessura da membrana c que todas as 
hipóteses da elasticidade linear, definidas anteriormente, sejam vál idas .6 O estado de 
tensões em um ponto qualquer elo plano da membrana é então especificado somente 
pelos componentes a 11, a 22 e a 12 = a 2 1 elo tensor ele tensões e denominado estado plano 
rle tensões. 

Note que o objeto é livre para contrair ou expandir na direção 3. A partir ela 
condição (4.70) , podemos determinar o componente de deformação fora elo plano, Ea3. 

Usando a lei de Hooke obtemos 

1\ 
f:i3 = - /\ + 

21
l Eu , l = 1, 2. (4.71) 

(O componente ele deformação fora do plano é obtido em fun ção elos r.omponentcs de 
dc~formação no pla no.) A lei de Hooke isótropa pa ra o estado plano de tensões é definida 
subt it uindo a Equação (4.71) na expressão (4.42) , resul tando 

21\ft 
<Jij = Ó;j \ E1;1; + 2Jl· E;j, 'Í , j, k = 1, 2. (<1.72) / + 2p 

Matricia lmcnte, temos uma part icularização da Equação (4.49), onde 

[cr] = [:::] ' 1•1 = [::: l 
<lx y Exy 

(4.73) 

c 

C = E [1 v o l /) 1 o . 
1 - v2 o o l;v 

(4.74) 

6A hipótese (4.70) viola algumas das condições de compatibilidade e a variação de tensões ao 
longo da espessura ocorre, mas podem ser ignoradas para membranas "suficientemente delgadas" . 
Tli'viOSHENI<O [117, página 267] comenta criticamente essa suposição. 
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Na relação inversa , Equação (4.51), usamos . 

4.7.2 Placas 

-// 

1 
o 

Modelos Matemáticos 

o l o . 
2(1 +v) 

(4.75) 

Uma placa é um objeto definido geometricamente da mesma forma que uma membrana, 
ou seja, por duas superfícies planas tal que a distância entre as superfícies, ou espessura 
ela placa, seja pequena em relação às demais dimensões do objeto, Figura 4.12. Tal 
como na membrana, a superfície cquidistante às duas superfícies que definem a placa é 
denominada plano médio da placa. O carregamento g será sempre aplicado transversa l 
ao plano médio. 

X 

j 

F igura 4.12: Geometria c carregamento de uma placa. 

A F igm a 4.13 mostra o estado de tensão de um elemento de placa definido por 
planos para lrlos aos planos :~:z c yz . As resultantes ela tensão norma l CJx.r por unidade 
de área na face x positiva são a jo1·ça. nomwl Nc por uuidade de comprimento ao longo 
da linha AB e o momento .fieto1· M"' por unidade de comprimento ao longo da linha 
AB, 

(4.76a) 

(4.7Gh) 

As distribuições linea res ele força N." e de momento 1\f.r são estaticamente equivalentes 
à distribuição superficial ele CJxx · Analogamente, temos, na face y positiva, 

h /'2 

Ny = j CJyy dz, 
-h/2 

j
h /2 

My = ZCJyy dz. 
- h /2 

(4.76c) 

(4.76d) 

A dis tribuição ela tensão de cisalhamento vertical T.T. z por unidade ele área é estatica
mente equivalente à força cortante vertical Qx por unidade de comprimento ao longo 
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ele An, 

!
11 /2 

Q ,1, = T.'tz dz. 
- h/2 

(4.76e) 

Analogamente, em y, 

!
h/2 

Qy = Tyz dz. 
- h/2 

(4.76f) 

As resul tantes da tensão de cisalhamento horizontal 'T.'ty = ryx por unidade ele área são 
a força cortante horizontal Q xy por tinidacle ele comprimen to e o momento to1·soT M xy 

por unidade ele comprimento, 

1
11 /2 

Nxy = Nyx = Txy dz, 
- h /2 

(4.7Gg) 

jh/2 
111xy = 111y.c = ZTxy dz . 

- 11/2 
(.J.7Gh) 

A convençií.o de sinais positivos elas resu ltantes ele tensão em um elemento ele placa é 
mostrada na Figura 4.14. 

Figu ra 4.13: Tensões em um elemento de placa . 

:r 

z z 

F igma 4.14: Resultantes ele tensão em um elemento de placa. 
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Teoria de Mindlin A primeira c mais importante hipótese do modelo matemático 
de uma placa ele Mindlin é que, durante o processo de deformação, seções planas 
normais ao plano médio da placa permanecem planas. A segunda hipótese é que as 
tensões na direção normal ao plano médio são pequenas c podem ser desprezadas. (Se 
considerarmos a placa constituída de "lâminasn, estaremos supondo, com essa hipótese, 
um estado plano de tensões em cada "lâminan.) Na teoria simplificada de 1vlincllin , 
admitimos ainda que a placa seja suficientemente rígida em seu plano médio de tal 
modo que as joTças de membrana por unidade de comprimento Nx, Ny e Nxy, atuando 
no plano médio, possam ser desprezadas. Çom essas hipóteses, os componentes de 
deslocamento de um ponto da placa ele coordenadas x, y, z, Figura 4.15, são 

·u = zOx(x, y), v = zOy(x, y) , c w = w(x, y) , (4.76) 

onde w é o deslocamento t ransversa l c Ox e Oy são as rotações da normal ao plano médio 
indcformado em relação aos planos xz c yz, respectivamente. A partir das relações 

X U ,
1 

---f--~---- -- - "'L.-- --

0:1: w 

z 

v 

fi' 
y 

F igura 4. 15: Deslocamentos c rotações em uma placa. 

deformação-deslocamento (4.52) podemos escrever matricialmente as deformações do 
ponto, as qua is podem ser convenientemente s.eparaclas em dois grupos: as deformações 
ele fl exão (lineares na cspcssma) 

{) 

Ô:J: 
o 

['"" l .o [~:] = zL[OJ [t:] = f.yy -..., o - (·L 77) _, 

~ f.xy f) 

ôy Ô.1: 

c as deformações de cisalhamento transversa l (constantes na espessura ) 

[,J = [~::] [ B~] + [~:] = [vJw + [eJ. 
ôy 

(4.78) 
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Cousidera nclo as relações constituti vas ( 4.53), podemos escrever (suposto o estado plano 
de tensões em cada lâmina, materi al isótropo, etc.) as tensões de flexão 

[u] = zCL[O], (4.79) 

com C dado pela Equação ( 4. 74), e as tensões ele cisalhamento t ransversal 

[r ] = G'([V]w + [0]) . (4.80) 

Substituindo os componentes de tensão nas Equações (4.76) de resul tantes de tensão 
correspondentes (desprezando as forças de membrana), obtemos as expressões matri
ciais para os momentos 

( 4.81) 

onde 

(4.82) 

e pa ra as forças cor tantes 

Q = [~:] = (JG't([V]w + [0]). (4.83) 

(A introdução da constanLe (3 deve-se ao fato das tensões tangencinis não serem coHs
tant.es ao longo da espessura. Veja, por exemplo, T HviOSHENKO [117] .) 

As equações que governam o comportamento de placas são completadas com as 
relações de equilíbrio 

[~ 81 o - Mx 

ô ~ [ ~~·lu l + [â;] = L
1
'M + Q = O, 

Ô!J 
ô Jl1.,:y 

:c 

( 4.84) 

e 

[:~ Ô l [ Q~·] [ Tj - .. - g o=. V Q - g = O. 
ôy Qy 

Teoria de K irchhoff Considemrcmos, por fi m, a seguinte hipótese adicional a res
peito do compor tmuent o de placas delgadas na Aexão. 

PLACAS DELGADAS Seções planas normais ao plano médio da placa, duran
te o processo de deformação, p~rmanecem planas e normais ao plano médio 
deformado. 

Com essa hipótese, estamos negligenciando as deformações ele cisalhamento trans
versa l e adotando G' = oo. A Equação ( 4.83) fica, portanto, 

Então, temos que 

[V]w + [O] = O. 

(} --ôw 
x- Ôx 1 

(4 .86) 

(4.87) 
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4.8 Su1nário 

Nesse Capítulo desenvolvemos os modelos matemáticos que governam o comportamento 
mecânico elos sólidos considerados no trabalho, com base na teoria da mecânica do 
contínuo. As equações dos modelos matemáticos foram dedm:iclas a partir de hipóteses 
simplificadoras sobre os materiais que constituem nossos objetos estruturais. 

Primeiramente consideramos a matéria como sendo contínua, destituída de espaços 
vazios. Com base nessa hipótese, apresentamos os conceitos ele tensão e deformação. 
Em seguida , simplificamos as expressões elos campos ele deformações, supondo "peque
nos" deslocamentos e "pequenos" gradientes de deformações. Deduzimos, então, as 
equações ele equilíbrio csMtico em função do tensor de tensões de Cauchy. 

Posteriormente, consideramos somente materiais homogênos, isótropos c elásticos 
e derivamos as relações constitutivas da elasticidade, a lei de Hooke generalizada. A 
partir das equações de equilíbrio, das equações deformação-deslocamento c elas ex
pressões da lei de Hooke, def-inimos nosso modelo matemático geral. Compactamente, 
utilizamos a equação de Navier para sHm~ui?-(H as equações de campo. Apresentamos, 
também, umn solução analítica do modelo matemático geral, a solução fundamental de 
Kelvin. 

Finalmente, particularizamos resumidamente as equações de nosso modelo ma
temático geral para os casos de membranas e placas delgadas elásticas. 



CAPÍTULO 5 

Análise Numérica de 
Modelos Estruturais 

5.1 Introdução 

No Capítulo 4 deduzimos um modelo matemático para sólidos cont.ínuos, homogêneos, 
isótropos c perfeitamente elásticos que supostamente apresentam pequenos desloca
mentos c pequenos gradientes de deformação quando submetidos a forças de volume 
e de superfície estaticamente aplicadas. Discutimos que as equações diferenciais do 
modelo matemático só podem ser resolvidas, para os casos mais gerais de geometria, 
carregamentos e condições de contorno, através do emprego de métodos numPricos 
ap roximados. 

Neste Capítulo, abordaremos o método elos PIPmcnt.os finitos c o método dos Plrnwn
t os ele con tomo, i 111 port antes tPcnicas de análisP llllllH~rira rm eng<-' 11 ha ri n dP c•s tru t u r as. 
O método dos elementos fini tos é basendo na rcpresentaçi\o do domínio e do contorno 
de-! um corpo em subregiões uenominadas elementos .finitos, sobre as quais são escri tas 
aproximações para os campos de deslocamentos em termos de funções interpoladoras 
c de pnrâmetros nodais, quase todos incógni tos. O método dos elementos de contor
no, por outro lado, é baseado nR discrctização do contomo de um corpo, somcntr, em 
elenwntos de superfíci<> denominados elem entos de contorno, sobre os quais são apro
ximados, em termos de funções interpoladoras e parâmetros nodais, deslocamentos c 
forças de superfície. Derivaremos as formulações para ambos os processos do método 
ma is geral de resíduos ponderados, abordado na Seção 5.2. Nosso objetivo é escrever a 
forma fraca e a sentença inversa de resíduos ponderados para o problema fundamental. 
A partir da forma fraca desenvolveremos, na Seção 5.3, a expressão elo princípio dos 
tmbalhos virtuais (PTV), usua lmente tomada como ponto de pnrt.ida pnrn o modelo 
de elementos finitos denominado m étodo dos deslocamentos. Resumiremos o a lgoritmo 
do método dos deslocamentos na Seção 5.4. Da sentença inversa de resíduos pondera
dos parn o problema fundamental escreveremos, na Seção 5.5, as equações integrais de 
contamo, a partir dns quais discutiremos os passos básicos do método dos elementos 
de contorno, Seção 5.6. As implementações (orientadas a objetos) dos métodos serão 
vistas na segunda parte do texto. 
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5.2 Resíduos Ponderados 

Seja um corpo definido por um domínio n (volume, superfície, etc.) delimitado por 
um contorno r de normal n. Consideremos ciue um determinado problema físico seja 
governado por um conjunto de equações diferenciais representadas por um operador C. 
C é definido como um processo que aplicado n uma função u produz uma 0 11 tra função 
f , tal que 

C(u) = f em n. (5.1) 

C pode denotar apenas uma equação diferencial , ou um conjunto de equações s i
multâ neas. A variável u pode representar uma função escalar ou uma função vetorial 
no plano ou no espaço. Por exemplo, na equação de Navier em sua forma vetorial , 

G' 
G' \72u + 

2 
\7(\7 · u) + b = O, 

1 - /) 
( 4.56- repetida) 

o operador C é definido como 

C(u) = G' \72
() + G' \7 [\7 · ()] , 

1 - 2 1/ 
(5.2) 

representando um conjunto de três equações diferencia is parciais de segunda ordem. 
A versão homogênea da Equação (5.1) é 

C(u) = O em n. 

Seja agora uma função w . Podemos definir um produ to interno tal que 

f C(u) wrln = o. 
n 

(5.3) 

(5.4) 

O produto interno (5.4) pode ser in tcgrado por partrs a té que todas as (krivadas cm 
u seja m eliminadas. Em geral , podemos escrever [18, página 3] 

f C(u) w dO = f u C*(w) dO+ f [S*(w)9(u) - 9*(w)S(u)] dr' . (5.5) 
n n r 

A Equação (5.5) é a forma transposta (ou forma inversa) do produto interno. O ope
rador C* é chamado de adjunto de C, c se C* = C, então C é dito ser auto-adjunto 
(neste caso, S* = S e 9* = 9). Se C é aut.o-adjunto, a integração por partes produz; 
dois t. ipos diferentes de condições de contorno, defin idas pelos conjuntos 

S(u) 

9(u) 

prrscri to em I 1 , e 

prescrito em r 2, (5.6) 

onde S são as condições de contorno essenciais e Ç} são as condições de contorno natumis 
do problema. r 1 e r2 , r = f 1 + f 2 , são porções complementares do contorno. Podemos 
esp ecifica r a mbos os tipos de condições sobre o contorno r de n, mas um certo número 
ele condições essencia is devem ser prescritas em alguns pontos para que a solução da 
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Equação (5.1) seja umca. Por exemplo, para o problema elastostático modelado no 
Capítulo 4 , as condições de contorno'essenciais e na tura is são1 

li = ü , c 

2G11 ~ ~ 
p = p = (\l·u)n+ G(uv + vu) ·n, 

1 - 211 

(5.7) 

deslocamentos prescritos em rl e forças de superfície prescritas em r 2, respectiva mente . 
Nesse caso, os operadores S e Ç} são 

S(u) = (), e 

ÇJ (u) = 2
G

11 
[\7· ()) n +G [()V+ V()] · 11. 

1 - 2 11 

(5 .8) 

(Lembremos que essa expressão para Ç} corresponde à equação de Navier para tensões no 

contorno. Notemos, t ambém , que f 1 e f 2 nem sempre representam pontos distintos: em 
um mesmo ponto de contorno podemos prescrever deslocamentos e forças ele superfície, 
dt~~dc que em direções d iferentes.) 

Cons ideremos, agora, uma função u0 que sej a a solução exata do modelo matemático 
elo problema físico governado pela Equação ( 5.1). O u seja , u0 satisfaz exatamente a 
equação 

e as condições de contorno 

.C(uo) = f 

S(u0 ) = s 
ÇJ( uo)· = g 

em n 

(5.9) 

Gera lmente, a expressão analítica de u0 é mui to difíci l ele ser cleLerminada. Escrevere
mos, en tão, uma aproximação para u0 tal q uf' 

n 

u0 ~ u = L cjJ1, ak , 
k=l 

(5.10) 

onde a k são parâ metros, quase todos incógni tos, e cpk são fun cões linearmente indcpen
dentPs tomadas ele um conjunto completo de funçõPs (as qua is devem satisfazer certas 
cond ições ele admissibilidade) 

(5.11) 

sendo x as coordenadas espaciaiS no domínio n. A seqüência de fu nções (5 .11 ) é 
lin rarmente independente se 

(5. 12) 

é satisfeita somente quando todos a.k são nulos.2 

1 O operador C da equação de Navier é auto-adjunto. O método dos resíduos ponderados, cont.udo, 
pode ser aplicado da mesma forma para operadores que não são auto-adjuntos. 

2 Veja BREBlliA [18, página 8) para uma definição de seqüência completa de funções linearmente 
independentes. 
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Admitiremos, inicialmente, que a função aproximadora definida pela Equação (5.10) 
satisfaz exatamente todas as condições ele contorno (5.9) do problema e possua ordem 
ele cont inuidade tal que .C(u) =f- O. A substit uição ela Equação (5.10) na Equação (5.9) 
produz uma funcão de erro ou resíduo R sobre o domínio tal que 

.C(u) - f = R i- 9 em n. (5. 13) 

Nosso propósito é tornar o resíduo def-inido na Equação (5.13) tão "pequeno,, quanto 
possível. Faremos isso distribuindo ponderadamente o resíduo R sobre o domínio n, 
como a seguir. 

Seja uma função w tal que 

(5.14) 

onde {3k são pa râmetros arbitrários e '1/Jk são funções linearmente independentes toma
das ele um outro conjunto 

O erro R pode ser distribuído em n tomando-se o produto interno 

I Rw cln = O, 
11 

(5.15) 

onde a função w definida pela Equação (5.14) é a fnnçào ponderadom dessa distri
buição. Como os parâmetros {3k são a rbitrários , temos, ela Equação (5.15), que 

para i = 1, 2, . .. , n. (5.16) 

Se a fuiH;âo aproximadora u não satisfaz ident icamente as condições de cont.orno , ou 
seja 

S(u) - s = R1 =f- ~ 

Ç(u)- g = R2 =f- O 
(5.17) 

então os resíduos R1 e R2 sobre o contorno também elevem ser distri buídos em r 1 c r 2 

ele acordo com a função ponderadora w . Para um operador .C auto-adjunto, a expressão 
de resíduos ponderados, nesse caso, pode ser escrita co1no 

I R w dO = I R2 S*(w ) dr - I R1 Ç*(w) dr. (5.18) 
n 1'2 r1 

(A expressão de resíduos ponderados para o problema fundamental será desenvolvida 
na próxima Seção.) Notemos que as Equações (5.15) e (5. 18) são representações in
tegrais q ue envolvem a solução aproximada das equações diferenciais do problema em 
questão. Essas formas integmis possibi li tam que , a part ir ele uma divisão do domínio 
n e/ou do contorno r em elementos discretos, a solução aproximada seja obtida a par
tir das contribuições individuais de todos os elementos. A técnica geral, baseada na 
Equação (5.15) e em sua extensão (5.18), é denominada m,étodo dos Tesíduos pondem
dos. Dependendo da escolha da função ponderadora, a técnica resulta em diferentes 
métodos nu méricos. Vejamos a lguns exemplos. 
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Método da colocação de pontos Neste método, a função de erro, Equação (5.13) , 
é sa tisfeita apenas em alguns pontos escolhidos sobre o domínio n. Essa condição 
pode ser expressa na Equação (5.15) ele resíduos ponderados tomando-se como fu nção 
ponderadora 

n 

w = ó(x1, x){31 + ó(x2, x){32 + · · · + ó(xn , x){3 11 =L ó(x;, x){3;, (5.19) 
i=l 

onde n é o número ele pontos escolhidos, os pontos de colocação (usua lmente distribuídos 
de maneira uniforme em n), e ó(x;, x) é a função delta ele Dirac, definida na Seção 4.G. 
E m princípio, o número ele pontos de colocação é igua l ao níunero de incógnitas ex; elo 
problema , Equação (5.10). 

fVIétodo da colocação de subregiões Neste método, a expressão ele resíduos pon
derados, Equação (5.15) é satisfeita sobre diferentes regiões O; do domínio , ou seja, 

f R r/0 = O 
Jn; 

(5.20) 

A função ponderadora , nesse caso, é w = 1, a função identidade. 

fVIétodo de Galerkin No método de Galerkin, as funções ponderadoras pertencem 
ao mesmo conjunto elas funções aproximaclorns , ou seja, 

(5.21) 

onde </>; P. uma função linearmente independente tomada do conjunto completo ( 5.11). 
Como as mesmas funções são utili zadas para u c w e os parâmetros {3; são a rbi trários, 
podemos escrever w como uma va1'iação ele u, isto é, 

(5.22) 

onde ôcx; = f3;· Para um operador .C linear, a Equação (5.15) proclm; um s istema ele 
equações algébricas a partir do qual os parâmetros ex; podem ser deterlllinados, como 
veremos posteriormente. Na prática, como decorrência elas fun ções aproximadora c 
ponderadora serem as mesmas, o sis tema algébrico derivado da Equação (5. 15) possui , 
geralmente (mas nem sempre), coeficientes simétricos . 

5.2 .1 Resíduos Ponderados para o Problen'la Funda1nental 

Nesta Seção escreveremos a::; expressões de resíduos ponderados pa ra o problema clas
tostático modelado 110 Capítulo 4. Utilizaremos, ao invés ela equação de Navirr, a 
equação de equi líbrio estático em sua forma indiciai , 

juntamente com as condições de contorno 

'llk = u.,.. 
P1.: = P1.: 

em n, 

em f 1, e 

em r2. 

(5.23) 

(5.24) 

(5.25) 
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Sentença original Seja o campo de deslocamentos u0 a solução exata do problema, 
a qual sen1 llproximada no domínio n por uma função u (ou, na forma indiciai, uk). 
Ainda estamos admitindo que a função aproximadora elo campo de deslocamentos u 
satisfaz as condições de contorno essenciais e naturais do problema, mas não satisfaz a 
equação de equilíbrio (5.23). Temos, então, um resíduo 

ajl.:,j + b,.. i- O em n, 

o qual pode ser d istribuído no domínio fazendo-se 

I (ajk,j + bk) uZ dst = O, 
n 

(5.26) 

(5 .27) 

onde a função ponderadora w = u* representa um campo ele deslocamentos qualquer 
sobre um domínio Sl* qualquer. Assumiremos que os gradientes do campo ele deslo
camentos ponderador u* seja m pequenos em relação à unidade (ou seja , as relações 
deslocamento-deformação ( 4. 70) são válidas para u*) e que as equações constitut ivas 
elásticas ('1.74) sejam sat isfeitas em n•. 

A Equação (5.27) pode se r generalizada para o caso da função aproximadora 1tk 

não sat isfazer as condições de contorno (5.24) e (5.25). Nesse caso, 

u,.. - fiJ.. i- o 
Pk- p,.. i- O 

(5.28) 

são os erros, ou resíduos, comet idos ao aproximarmos as condições de contorno essen
ciais e nat urais, respectivamente. Para obtermos uma expressão que relacione os erros 
de domínio c de c:ontorno , vamos in tegrar por pa rtes3 a Equação (5.27), 

-I ajl.: cj,.. dO. + I b,.. ·uÃ. dO. = -I J)J.. 1tZ. rir, (5.29) 
n n r 

onde cj,.. é o rampo dr drformaçôf's associado à função ponderadora ut.. Devido à 
simetri a do tensor ele módulos elásticos CjJ.-/i, o prilllciro termo da Equação (5.29) 
pode ser escri to como (veja , por exemplo, BREJ3BIA [18, página 184]) 

I ajl.- cj,.. dst = I aj,.. Ejk dO.. (5 .30) 
n n 

Integrando-se por partes o termo de domínio da Equação (5.29) e levando-se em con
sideração a rc~ciprocidade (5.30), obtemos a forma t ransposta da Equação (5 .27),4 

/ aj,..,i ·u,.. dst 1- f h,.. ui,. dO = __:_ I Jh ut. dr +f u,.. Pi.. df. (5.31) 
n n r r 

Agora podclllos substituir as condições de contorno (5.24) c (5.25) na Equação (5.31), 

f (J;,.. ,in,..dD+ f b,..t~.t. dn =-f p,.. uj_.dr - j ;fiA.ut.df + f Ih pZdf + f uk pzdr. (5 .32) 
n n !'1 r2 r 1 r2 

3 Podemos utilizar, por exemplo, o teorema da divergência. 
4 De acordo com I<ANE [57, página 142], pode-se mostrar que a identidade (5.30) é verdadeira 

também para outros materiais e não somente para os elástico-lineares isotrópicos. 
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Ao substituirmos as condições de contorno na Equação (5.31) , estamos fazendo apro
ximações que podem ser melhor compreendidas se recuperarmos a Equação (5.27) a 
part ir da Equação (5 .32). Integrando-se por partes duas vezes o primeiro termo da 
Equação (5.32) , obtemos 

f (ajl.-,j + bi.-) 1L~. dn =f (Jh - Pd uj, dr - f ('u.~.- - fi.J..) p';.. dr. (5.33) 
11 r2 1'1 

A Equação (5.33) é a sentença original de resíduos ponderados para o problema elas
tostático, supondo que a função u aproxima a equação diferencial em n e as co11d içõcs 
ele contorno em r. 

Forma fraca Na expressão ele resíduos ponderados (5 .18), quais são as restrições 
impostas à função aproximadora u tal que o valor da integral seja finito? A resposta, 
para um problema genérico, depende da ordem de diferenciação dos operadores C, S e 
Ç. Se derivadas de ordem n ocorrem ·em C(u), por exemplo, então a função u deve ser 
tal que :>ua:; n - 1 derivadas sejam cont ínuas em n, ou seja, u eleve t.er contimtidadé 
C"- 1

• Para o problema fundamental , de fato , admit imos até esse ponto que a função 
aproximaclora u possui ordem de cont illuidade tnl que ajl.:,j =1- o em n (desde que 
b~.- =f: 0). Em mui tos casos é possível, e vantajoso, red uzir a ordem de continuidade 
requerida para a função u através de uma integração por partes da Equação (G.33), 

f ajkEj~.- dfl - fb~.- ·u~.dO, = jJÍJ..·ni: dr + !Pk 'l/.~.dr + j(-u~.- - ft,...)pi:dr. (5.34) 
11 11 r2 r1 r1 

Na Equação (5.34), uma ordem menor de cont inuidade pa ra u é requerida , ao custo 
ele uma ordem JW\Íor p<ua a função ponderadora w = u*. A Equação (5 .34) é a forma 
fraca de resíduos ponderados para o problema elastostático, supondo que a função u 
aproxima a equação diferencial Clll n c as condições ele contorno em r . Derivaremos a 
formulaçiio do m6toclo dos clenwn tos finitos a partir dessa Pquaçào. 

Sentença inversa Integrando-se por partrs o prinwiro termo ela Equnção (5.3,1), 
obtrmos 

f o-jk ,j 1tk dO.+ f b~.- ui,. dO = -! ]h_. 'llt. df -I Pli ui,. dr + ju~.- PÁ· df + f u~; PÁ· dr. (G.3G) 
n 11 r2 r1 r2 r 1 

A Equação (5.35) é a sentença inversa de resíduos ponderados para o problema elas
tostático, supondo que a função u aproxima a equação diferencial em n e as condições 
de contorno em r. Deriva remos a formulação do método dos elementos de contorno a 
pa rt ir dessa equação. 

5.3 Princípio dos Trabalhos Virtuais 

Seja a forma fraca elo problemn elastostático, Equação (5.34) . Se admitirmos que a 
função aproximadora t l,k sa tisfaz as condições de contorno essenciais (5 .24) , isto é, se 

5Veja BREllBIA [18, página 25] c ZIENI<IEWICZ [132, página 211] para uma discussão sobre a 
continuidade das funções aproximadoras. 
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'lLJ.· Ti k em r L, podemos escrever 

f ajl.: Ej,. dD. - f b~.- vZ dO= f v~.- 1tZ dr +f p~.- ttZ dr. (5.36) 

n n r2 r1 

Consideremos, agora , uma função ponderadora 'lL·Z = 8·u~.- , onde a variação Ó'lL.J.- é 11m 

campo de deslocamentos infinitesimais definido a partir do mesmo conjunto de funções 
linearmente independentes utilizado na definição de 'llk (método ele Galarkin). Vamos 
supor que esse campo de deslocamentos satisfaça a versão homogênea das condições ele 
contorno essenciais, 011 seja, 1LÁ. = Ó'lLk = O em r 1• Então, a Equação (5.36) se redur. a 

f aJk &il, dn =f bk &v,. rLn +f Pk 8u~.- dr. (5.37) 
n n r2 

A Equação (G.37) é a expressão elo ]JTincípio dos trabalhos viTtuais (PTV). Se conside
rannos que os deslocamentos 6u são deslocwnentos viTtuais6 aplicados a uma coH
figuração de equilíbrio de um corpo ~ então podemos in terpretar o lado dircit.o d ::~ 

Equação (5.37) como o trabalho externo óH'exL realizado pelas forças de volume e 
de superfície atuando no domínio c no contorno do corpo durante os deslocamentos 
imaginários óu. O lado esquerdo da equação pode ser interpretado como a energia 
de deformação &U armazenada no corpo durante os deslocamentos imaginários 6u. 
Na configuração de equilíbrio , 6U = &Wext· A função ponderadora 6u deve satisfa
zer a versão homogênea das condições de contorno essenciais porque os deslocamentos 
virtuais devem ser cinematicamente admissíveis, ou seja, devem satisfazer quaisquer 
deslocamentos prescritos. (Desde que os deslocamentos virtuais são deslocamentos adi
cionais intpostos a uma configuração ele equilíbrio ele 11111 corpo, um componciltf! de 
deslocamento virtual deve ser nulo sempre que o deslocamento atua l seja prescrito por 
uma cond içiio de contorno.) 

Pni NCÍP IO DOS TnAI3ALII OS VIRTUAIS Se c5U = &lV"xt para qualquer cam
po de deslocamentos virtuais cinematicamente admissíveis, então o estado de 
tensões satisfaz as condições de equilíbrio do corpo. 

Embora a expressão (5.37) possa ser derivada da apl icação de métodos variacio
nais em JIICC'âHica dos sólidos, foi escrita , aqui , simplesmente como uma forma fraca 
da equa~ào de equilíbrio (5.23) , supondo uma função aproximadora sa tisfazendo as 
condições de contorno essenciais e uma função ponderadora de Galerkin satisfazendo 
a versão homogênea elas condições essenciais. 

5.4 Método dos Elementos Finitos 

Seja um sólido contínuo, homogêneo, isotrópico e elllstico, definido por um volume n 
e uma superfície r. Vamos supor que, devido à ação de forças externas a plicadas no 

6 Notc que, ao afi rmarmos que os deslocamentos virtuais c5u são infinitesimais, não estamos impondo 
restrição alguma sobre a magnitude dos deslocamentos atuais u. Portanto, o princípio dos t rabalhos 
virtuais pode ser aplicado em problemas onde os deslocamentos, rotações e deformações não sejam 
"pequenos". 
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volume n e na superfície r, o sólido assuma uma configuração ele equilíbrio cincmat.ica
mcnte caracteri,;acla por campos de pequenos deslocamentos c pequenas deformações. 

o método dos elementos finitos é baseado na subdivisão elo domínio n em um 
conjunto de células, os elementos finitos, os quais são conectados em pontos discre
tos chamados nós. As coordenadas de um nó são tomadas em relação a um sistema 
ele cooordenadas Cartesianas que denominaremos ele sistema global de coordenadas. 
Um elemento finito é uma subregião do domínio definida geometricamente por uma 
seqüência ordenada dos nós nos quais o elemento incide, chamada lista de ·incidência 
do elemento. Note que o domínio n pode ser geom.et1·icamente representado por um 
modelo de decomposição por células, tal como visto na Seção 3.6. Os deslocamentos , 
deformações e tensões em qualquer ponto do domínio podem ser determinados, por 
interpolação, a partir dos deslocamentos, deformações e tensões nos pontos discretos 
do modelo. 

Utilizaremos o princípio dos trabalhos virtuais , Equação (5.37), para expressar ma
tematicamente o equilíbrio do sólido. Será mais conveniente escrevermos o PTV na 
forma matricial 

/!8Ef [a ]dr2 = /!óufbdr2+ /l<>ufpdr, (5.38) 
!1 !1 1'2 

sendo [a] e [E], respectivamente, vetores de componentes ele tensão e de deformação 
dados, no caso trid imensional, pelas expressões ( 4.47) . 

Com a subdivisão do domínio do soliclo em NE elementos finitos, podemos escrevf'r a 
Equnçào (5.38) como somas ele integrais sobre o volume e a superfície de cada elemento 
finito do modelo: 

onde, para um elenw nto finito e, u(e) são os componentes Cartesianos dos dcs locnnH' Jltos 
em 11111 ponto qualqurr q de e, [a(e)] são os componr11tcs cl(> t.ensAo e 111 q, b(e) e p(e) são. 
respec tivamente, as forças de volume e ele supm-fírie em q e [8E(e)] são os componr ntcs 
Cartesianos das deformações "virtuais" em q. 

Vamos escrever, agora , uma função aproximaclora para o campo ele deslocaiiJCntos 
u (r.) ele cada elf'n 1cnto finito do modelo. Consideremos, então, um elemento finito e 
definido por n nós. Seja q um ponto qualquer ele e, cujas coorclcnndas Ç são to111ndas 
em relnção a um sistema de coordenadas normalizadas definido no Capítulo 3. Usando 
a Equnção (5.10) , o vetor ele deslocamento u (e) de q pode ser aproximado por 

(5.40) 
i= L 

onde cp~e) são funções ela posição Ç (linearmente independentes tomadas de um conjunto 

completo, etc.) e a~e) são parâmetros generalizados, quase todos incógnitos, associados 
no elemento c. Matricialmentc, a Equação (5.40) fica 

(e) 
al 

(e) 
a 2 (5.41) 
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Podemos escrever a Equação (5.49) para os deslocamentos de cada um dos n nós elo 
elemento c organiz.ar na forma matricial 

U(e) = 

(e) u, 
u~e) 

uCe) A(e) 
11 11 

(5 .42) 

onde u~e) é o vetor de deslocamento elo nó ·i e U (e) é o vetor dos deslocamentos ele todos 

os nós elo elemento e. Se esco lhermos as funções cp~e) ele tal forma que a matriz [ q,Ce)] 

não seja singular , obteremos , da Equação (5.42), 

(5.43) 

Substituindo a Equação (5.43) na (5.41) , temos que 

(5.44) 

ou 

11 

U (e) = "'""N(e) U (e) 
~ I I l (5 .45) 
i= l 

onde N~e) é uma função ela posição e associada ao nó i do elemento e a matriz N (e) 
é a matriz de funcões de interpolação do elemento. A Equação (5.45) nos mostra 
que podemos definir uma função aproximado~·a para o deslocamento u Cc) de um ponto 
qualquer de um elemento fini to e em termos dos deslocamentos nodais u Ce) ele e, 
quase todos incógni tos, os quais são, sem dúvida, fisicamente mais significativos que 
os parâmetros generalizados a Cc). As funções de interpolação elevem ser tomadas t ais 
que a Equação (5.45) seja satisfeita para os pontos nodais do elemento. Se todos 
os componentes do vetor ele deslocamento são in terpolados identicamente, podemos 
escrever [132] 

(5.46) 

onde Nle) é uma função escalar da posição e, associada ao nó i do elemento e. Nesse 
caso, a Equação (5.45) fica 

n 
u(e) = L Ni(e)u~e) o (5.47) 

i = l 

Notemos que essa equação é análoga à Equação (3.17) ele interpolação das coordenadas 
de um ponto qualquer de uma célula , ta l como definida no Capítulo 3. Em geral, 
podemos utiliza r expressões elo tipo da Equação (5 .47) para interpelar as grandezas 
mecânicas e geométricas sobre um elemento finito (ou de contorno) ,7 conhecidos os 

7 Genericamente, sobre uma célula de um modelo de decomposição por células. 
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valores nodais . Se adotarmos as mesmas funcões intcrpoladoras nas Equações (3.17) c 
(5A7), ou seja, se ut ilizarmos as mesmas funções para interpolar grandezas geométricas 
e mecânicas em um elemento , diremo.s que o elemento é isopa1·amét1·ico, e chamaremos 
genericamente as funções de interpolação de funções de forma do elemento. 

A partir da Equação (5.45) , temos que o vetor de componentes de pequenas defor
mações em um ponto qualquer q ele um elemento finito e é dado por 

• 11 

[E( e)] = B (e) u <e) = L B~e) u~e), (5.48) 
i = l 

onde B (e) é a mat?·i.z de dcfonnaçüo-deslocamento ele e c B~e) é a matriz deformação
deslocamento associada ao nó ·i do elemento e, definida , no caso geral t ridimensional, 
como 

fJN~e) 
I o o 

0.1; 
fJN(e) 

o I o 
fJy 

fJN~e) 
o o I 

B~e) = 
fJN~e) fJN(e) 

fJz (5.49) I 

I I o 
fJy fJx 

fJJV.(c) fJN~e) 
o I I 

fJz fJy 
fJN~e) fJN~e) 

I o I 

fJz fJ:t 

O vetor el e componentes ele tensão 9111 um ponto qualquer de um elemento fi ni lo e, 
considerando as rclaçõf's constitutivas eh1sticas e a Equação (5.41) , é 

(5.50) 

onde c<e) , a matriz consl.itutiva do elemento e, para o caso t ridimensiona l, é dada pela 
Equação (4.49). 

As versões "virtuais" elo deslocamento e elas deformações no ponto q do elemento c 
podem agora ser de fi n idns como 

11 

óu(e) = N (t·) U(e) =L N )e) óui e 
i = l 

11 

[óc:(c)) = B(e) óU(e) = L B)e) óu)P), 
i= l (5.51) 

onde óU(e) é o vetor ele deslocamentos noda is de todos os nós de e. Substituindo as 
Equações (5.51) e a Equação (5.50) na expressão (5.38) , obtemos, para o elemento e 
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Como os deslocamentos virt.uais c5U(e) são arbitrários, temos que 

A Equação (5.53) pode ser colocada na forma 

J((e)u(e) = F(c) , (5.54) 

onde J({e) é a matriz de rigidez elo elemento e c F(c) é o vetor de cmTegmnentos nodais 
equivalentes do elemento e, definidos, respect~vamente , como 

K(e) = f [B<c)( c<e)B(e)dn, (5.55) 
n<•> 

F<e) = f [N<e)( b<c)dn.+ f [N<e)f' p<c)dr. (5.56) 
f1 (<) r<el 

2 

A partir das relações anteriores a Equação (5.39) pode ser escrita como 

(5.57) 
e= l e= I 

ou 

KU = F , (5.58) 

ondP K é a matriz de Tigidez global elo modelo, F é o vetor de canegam.enlos nodais 
equivalentes cio modelo c U é o vetor de incógnitas nodais de todos os nós do elemento. 
Os somatórios da Equação (5.57) são efetuados através ela adição das contribuições de 
rada elemento ele tal forma que K , U e F sejam organizados em part ições nodais . 

A solução do sistema linear (5.58), após a introdução das concliçõrs de contorno , for
nece os drslocamentos incógni tos do prohlrnta, n partir dos quais poclcnws determinar 
as deformações e tensões em Lodos os nós do modelo e, por interpolação, em qual
quer ponto elo domínio. Devido ao fato dos deslocamentos nodais serem incógniLos, 
a formulação do método dos elementos finitos discutida aqui é chamada ele método 
dos deslocamentos. A seguir, resumiremos brevemente o esquema computacional do 
método dos deslocamentos. l'vlaiores deta lhes são facilmente encontrados na li tcratma. 

5.4.1 Esquema Co1nputacional 

Passo 1 Discreti~ação do domínio. o dolllÍlliO n é subdividido em NE elementos 
finitos sobre os quais são aproximados, em termos de funções de interpolação 
c de parâmetros nodais, o ca111po ele deslocamentos. Essa etapa é chamada 
pré-pmcessamento. 

Passo 2 Computação das contribuições elos elementos. A matri:t: de rigidez J((e) 

e os carregamentos nodais F(e) são determinados para cada elemento finito e. 

Passo 3 Montagem elo sistema line ar. O lado esquerdo K e o lado direito F 
do sistema (5.58) são montados a partir elas contribuições ele todos os NE 
elementos finitos do modelo. 



5.5 Equa ções Integrais de Contorno 97 

Passo 4 Introdução das condições de contorno. A matriz K , originalmente s ingu
la r, é transformada em uma matriz regular com a consideração de um número 
apropriado de condições de contorno essenciais que definem a vincula.çâo elo 
sólido. 

Passo 5 Solução do sist ema linear. A solução elo sistema fornece os deslocamentos 
incógnitos nos pontos c d ireções onde esses valores não são prescri tos. 

Passo 6 Computação de valores no domínio. Conhecidos os deslocamentos nodais 
U do sólido, podemos determinar os deslocamentos, deformações c tensões em 
qualquer ponto do domínio .. Essa etapa é chamada de pós-pmcesamento. 

5.5 Equações Integrais de Contorno 

Cousicleremos, agora , a forma inversa do problema elastostático, Equação (5.35) , c uma 
função ponderadora u* que sat isfaz as equações diferenciais do modelo matemático em 
n*. Na Seção 4.6 vimos 1111Hl flln c_:iio drsse t ipo: a solução fundamental de I<elvin , a 
qua l satisfaz as condições de equilíbrio 

(5.59) 

em um sólido elástico infini to, onde ó(p, q) é a função delta de Dirac, Ó;J.: é o dclla de 
Kronecker c 

(5.GO) 

representa uma força concent rada uni tária aplicada em um ponto fo nte p ele 0 *, na 
direção i. Vamos supor que O + r seja uma subregião finita do meio infinito 0 *, como 
most rado na F igura 5.1, e quepE 0 . 

F igura 5.1 : Domíuio iufiui Lo O"' contendo O + r. 

Ident idade Somigliana 

Escrevendo a forma inversa pa ra cada di reção i (com 1l.i.. = ujk e JJi.. = vi~.-), temos 

f a;ji,)P, q) ·uk(q) dO + f u;k(p, q) b,.(q) dO = 
n n 

-f u;~.-(P, q) Pk(q) df +f p;~..(p, q) uk(q) df, (5.61) 
r r 
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onde, para abreviar a notação, nenhuma distinção foi feita entre 1tk e fi,., e JJk e lh ... 
Usando a Equação (5.59) na primeira integral da Equação (5.61) obtemos 

f b(p, q) bil.- uk(q) d0. = 

n 

f v.jk(p, q) 1h(q) dr- f Pik(p, q) uk(q) dr +f 'ltjk(p, q) b~; (q) dO.. (5.62) 
r r n 

Aplicando a propriedade de seleção ela função delta de Oirac, Equação ( 4.62), genera
lizada para o caso de um domínio qualquer n, 

f c.(r. )b(·J c.)d0. = {g(p) sepE0., 
g 1 l , 1 o se ]J ~ { n + r} , 

n 
(5.63) 

o primeiro termo da Equação (5.62), para pontos localizados no domínio, pode ser 
esc ri to como 

f r)(p, q) bu.-111. (q) dO = 1t;(p). 
n . 

(5.64) 

Logo, a Equação (5.62) fica 

·u;(p) =f ujk(p, q) p~;(q) dr - f PÍ~;(P, q) uk(q) dr +f 'ltjJ;{p, q) bk (q) d0.. 
r r n (5.65) 

A Equação {5.65), conhecida como identidade Somigliana, permite a determinação elos 
deslocamentos em um ponto p de n a partir dos valores dos deslocamentos e forças de 
superfície no contorno r c das forças de volume em n (sempre prescritas). Original
mente, a identidade Somigliaua é derivada da relação de reciprocidade {5.30), 

f ajl.-(q) fÍJI .. (p , cJ) d0. =f a;jl_.(p, q) fJI_. (q) riO , (5.66) 
n n 

considerando os estados de equilíbrio em n e 0,*, definidos, respectivamente, por u~; , 7Jk , 
ajl.-, Ejk e por ujk, p'[J.. , ajj/, , Ejj!, .. Integrando por partes os dois lados da Equação {5.66) , 
obtemos a equação do le01·ema de Teciprocidade de Betti 

f bjk(p, q) lh(q) dn +f p;,..(]J, q) uk(q) dr = 
n J' 

f bk(q) v jk(p, q) dO. + f lh·(q) ujk(p, q) dr, (5.67) 
n r 

o qual expn'ssa que o t rabalho realizado pelo sistema de forças de volume bjk e ele 
superfície pj,.. sobre os deslocamentos uk é igual ao t rabalho realizado pelo sistema ele 
forças ele volume bk e ele superfície p~; sobre os deslocamentos uj,... Notemos que o 
primeiro termo da Equação (5.67) é igual ao primeiro termo ela Equação {5.61) com 
sina l trocado, 

f a0~;)P, q) ·u~;(q) dO. = -f b~~;(P, q) uk(q) dO. , {5.68) 
n n 

e a identidade Somigliana é escrita substituindo-se, primeiro, a Equação {5.60) c, de
pois, a Equação {5.64) na expressão do teorema da reciprocidade ele Betti. 
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Equação integral de contorno para pontos externos A identidade Somigliana é 
a equação integral de contorno para os deslocamentos em um ponto p E O. Se o ponto 
fonte p gerador da solução fundamental de Kelvin é externo ao contorno do sólido, 
0 11 seja, se p rt. {o + r} ' a aplicação da propriedade de seleção (5.63) à identidade 
Somigliana resulta na equação integral de contorno para os deslocamentos de pontos 
externos, 

o= f ·u i~.- (JJ , q) JJJ..(q) rtr- f Pi~.-(1>, q) uk(q) dr +f ·u;~.-(P, q) b~.- (q ) dO. 
r r n (5.69) 

Equação integral de contorno para pontos de contorno Consideremos, agora, 
que o ponto fonte p esteja sobre o contorno do sólido, ou seja, p E r. Nesse caso, como 
podemos observar nas expressões (4.66) e (4.67) , as integrais de contorno da identidade 
Somigliana apresenta m singularidades 0{1/r) e 0(1/r2

) em p, respectivamente. Para 
Lratar essas singularidades, vamos supor que o sólido possa ser representado como mos
trado na Figura 5.2, onde ao domínio O foi adicionada parte de uma esfern infini tesimal 
He de raio é, centrnda em p. A identidade Somigliana, Equação (5 .GiJ), putle :ser t->sniLa 
para o novo domínio como 

+ f u;~.-(p, q) b~.-(q) dO. (5.70) 
OH"l, 

A equação integral para deslocamentos de pontos sobre o conlorno é obtida tomando-se, 
na Equação {5.70), o limite para é tendendo a zero [18, 57, 122], 

c;k(p) 11;(p) + f pj!;(p, q) uk(q) dr = f uj,.(p, q) pk(q) df + f Hj~.-(p, q) bdlJ) rtn, (5.71) 
r r n 

onde a integra l do lado esquerdo deve ser interpretada no sent ido do va lor principal de 
C<utchy. O tensor c;1, vale 

CiJ, (P) = Ói!, + lim f pjk(p, q) dr. 
e~O 

(5.72) 
r, 

Se o plano tangente em p é contínuo, c;k = Ó;k/2 [18]; caso contrário , expressões 
ana líticas de c;k, para o caso tridimensional , podem ser escontraclas em CODA [23]. 

As equaGÕes integrais de contorno para pontos internos, pontos externos e pon
tos de contanto apresentadRs antPriormente podem ser unicamente representadas pela 
Equação (5.71), se considerarmos, para pontos externos, CiJ.- = O, para pontos internos, 
CiJ.- = biJ..- , e para pontos ele contorno, C;k como dRdo pela Equação (5.72). 

Tensões e m pontos internos A equação integral para tensões em um ponto p E O 
é derivada da Equação (5.65), considerando as relações deformação-deslocamento e a 
lei ele Hooke, 

a;j(P) = f u~iJ.·(p, q) PJ.·(q) ctr - f·p;i~.-(1> , q) uk(q) dr +f ·u.;i~.-(P, q) bk(fJ) dO, (5.73) 
r r n 
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Figma 5.2: Ponto singular sobre o contorno acrescido de né. 

onde os tensores ·uijl.- e Pijlo para a solução fundamental de Kelvin, são 

.. * '1/.;jl.- = - aiik ' 

* C { Dr 
]J,·1·•· ( ) 3 3-f) [(1-2v)c5;1·TJ.:+l;(Jil.-r 3·+c53·k1';) - 5-r;r 1"1'k] " 47T 1 - IJ -r n ' ' ' ' ' ' 

31;(n; T,j -r,1, + 11'J r,; T,h-) + (1- 21;)(3nk 1'; Tj + ni bil.- + ·n; Ójk) 

- (1 - 4J;)nk Óij }· 

(5.74) 

(5.75) 

Uma vez conhecidas as tensões em um ponto interno , as deformações podem ser deter
minadas através elas relações constitutivas . 

5.6 Método dos Elementos de Contorno 

Seja um sólido contínuo, homogêneo, isotrópico e elástico, definido por um domínio 
n e um contorno r. No método dos elementos de coutorno, a disnetir,açào do sólido 
consistP na s ubdi visão de sen contamo r em um conjun to ele células, os elementos dr 
contonw, os quais são conectados em pontos discretos chamados nós. As coordenadas 
de um nó são tomadas em relação ao sistema global ele coordcuaclas. Um elemento 
de contomo é um t recho ele superfície elo contorno definido geometricamente por uma 
seqüência ordenada dos nós nos quais o elemento incide, exatamente como os elementos 
finitos. Da nwsma forma , o contorno r pode ser geomctTicamente n~presentado por un1 
modelo el e decomposição por células. 

A formulação do método é baseada nas equações integrais de contorno, definidas 
na Seção 5.5. Não consideraremos, por ora, as forças ele volume. Temos, então , 

C;k(JJ) 'tt.;(p) +f ]J;k(p, q) 'Uk(fJ) dr =f u;k(p, q) ]lJ.·(fJ) df. (5.76) 
r r 

A Equação a nterior pode ser expressa matricialmente como 

c(p) u(p) +f p * u dr =f u* p dr, (5.77) 
r r 

onde u * e p * são dados pelas Equações ( 4.65) e ( 4.66) , respectivamente. Com a sub
divisão do contorno em NE elementos de contorno, a Equação (5.77) pode ser escri ta 

I) 

~\\.SC·v 
15'~ 

_ !ul~oleca 'j 
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como somas de integrais sobre cada elemento de contorno elo modelo: 

c(I>) u(7J) +E (!, p' u<'>dr) =E (! u' p<'> df) , (5.78) 

onde u <e) e p (e) são, respectivamente, os deslocamentos e as forças de superfície e111 um 
ponto qualquer q sobre a superfície r<el do elemento e. Analogamente aos ele111 ent.os 
finitos, vamos escrever funções aproximadoras para os deslocamentos e forças de :;u
perfícic de cada elemento de contorno do modelo. Para um elemento e definido por n 
nós, temos 

(e) 
llt 

(e) 1l 

u <el = N (e) u <el = [N~el N~e) . . . N (e)] u 2 =L N~e) U~e) 
11 I I l 

i = L 
(e) 

u " 
(e) 

(5. 79) P t 
(e) 11 

p (e) = N (c) p (e) = [ N~c) N (e) ... N (e)] P 2 =L N~e) p (c) 
2 11 I I l 

i = I 
p~e) 

onde u ~e), p~e) e N~e) são, respectivamente, o vetor de componentes de deslocamento, 
o vetor de componentes de forças ele· superfície c a matriz de interpolação do i-rsimo 
nó do elemento e. Substituindo as Equações (5.79) na expressão (5.78), obtemos 

(5.80) 

A Equação (5.80) pode ser ('<>locada na forma 

NE NE 

c(p) u(p) +L H(e) u<c) = L G (c) p(c)) (5.81) 
e= I e= I 

onde 

H (e) = I p * N(e)dr e 

f(< ) 

G (e) = I u* N (eldr 
(5.82) 

f( e ) 

silo as nuLlTizes de influência do elemento e. Para um modelo com N nós, o desenvol
vimento das integra is da expressão (5.81), aplicada a um ponto fonte p qualquer no 
contorno ou localizado fora do sólido, produz uma equação elo t ipo 

[H;; H 12 · · · H ;N] ~;] = [G ;t G ;2 · · · 

llN 

(5.83) 
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onde u; e p; são, respectivamente, deslocamento e forças ele superfície no i-ésimo nó 
do modelo. (No caso tridimensional, Hij e G ij são submatrizes 3 x 3.) Para determi
narmos uma solução para o problema, devemos escrever um sistema de N equações do 
tipo (5.83) (no caso tridimensional , com 3 x N incógnitas), ou seja, devemos aplicar a 
Equação (5.81) em N pontos fontes distintos. Dessa forma , obteremos 

rH11 H12 

H'"] n rGn 
G12 

GINln H21 H22 H 2N u2 G21 G22 G2N P2 

H NI H N2 H NN ~·~ - ~·~I G N2 G NN PN 
(5.84) 

ou 

HU = GP. (5.85) 

É usual , no método dos elementos de contorno, considerarmos como pontos fontes 
pontos externos ou os próprios nós de contorno do modelo. Para um ponto p externo , 
temos, na Equação (5.81), c(p) - O. Se o ponto fonte for o j ésimo nó do modelo, o 
elemento H.i.i da diagonal do lado esquerdo do sistema (5.84) será acrescido do termo 
c,; (determinado explicitamente ou através de considerações de movimento de co1·po 
1·(r;ülo [18, 122]). 

Agora podemos aplicar as condições de contorno U; = TI; em r 1 e Pi = P; em r 2 

110 sistema linear (5.85). Se os deslocamentos são conhecidos, podemos encontrar as 
forças ele superfície e vice-versa. Isso implica que o sistema pode ser reordenado tal 
que as incógnitas sejam escritas no lado esquerdo, resultando 

AX = F. (5.86) 

A solução do sistema (5.86) fornece os valores dos deslocamentos e forças de superfíci e 
incógnitos sobre o contorno do sólido, R part. ir dos quais podemos determinar os valores 
no domínio. A seguir, sumarizamos os passos co111putacionais do método dos elementos 
de COIILOl'IIO. 

5.6.1 Esque1na Con1putacional 

Passo 1 Discretização do contorno. O contorno r é discrctizaclo em uma série de 
NE elementos sobre os quais são interpolados, em Lermos de funções a proxi
macloras c valores nodais , deslocamentos e forças de superfície. Como no caso 
dos Plementos finitos , esse passo é chamado de pré-processamento. 

Passo 2 Computação das cou tribuições d e contorno. A Equação (5.81) é apli
cada a N pontos distintos. As matrizes de in fl uência H (e) c G(e) são determi
nadas para cada elemento e, usualmente através de esquemas numéricos de 
quadratura. 

Passo 3 Montagem do sistema linear . A partir das contribuições individuais ele 
todos os NE elementos de contorno do modelo o sistema linear (5.85) é for
mado. 

Passo 4 Introdução das condições d e contorno. O sistema linear (5.85), após a 
introdução das condições de contorno , é reescrito na forma da Equação (5.86). 
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Passo 5 Solução do sistema linear. A solução do sistema linear fornece os desloca
mentos e forças de superfície nos pontos nodais c direções onde esses valores 
não foram prescritos. 

Passo 6 Computação de valores .no domínio. Conhecidos os valores nodais de 
deslocamentos e forças ele superfície, podemos determinar, por interpolação, 
os deslocamentos e forças de superfície em qualquer ponto do contom o. Des
locamentos e tensões no interior do corpo podem ser computados através da 
ident idade Somigliana c da Equação (5. 73), respectivamente. É a etapa de 
pós-processamento. 

5.7 Sumário 

Nesse Capítulo vimos os passos básicos do método dos elementos fini tos c do método 
dos Plementos ele contomo. De:;envolvemos as formulações de ambos os mét.odos a 
par t ir ele representações integrais das equações diferenciais que govcmam o probl1~ma 
fundamental , obtidas a part ir elo método mais geral el e resíduos ponderados. 

A formulação do método dos elementos finitos foi derivada da expressão integral 
do princípio dos t rabalhos virtuais (PTV) . Escrevemos o PTV como uma forma fraca 
da equação de equilíbrio, supondo uma função aproximadora satisfazendo as condições 
de contorno essenciais e uma função ponderadora de Galerkin satisfazendo a versão 
homogênea das condições essenciais. Com a subdivisão do domínio n e do contorno r de 
uut corpo em um modelo de elementos finitos, a integral do PTV pôde ser representada 
por somas de iutegrais sobre todos os elementos fini tos . O resul tado foi um sisLema 
linear cuja solução fornece os deslocamentos nodais im:ógui Lo:; do modelo, a partir dos 
quais podemos deLerminar os valores no domínio. 

A formulação do método dos elementos ele contorno foi derivada da sentença inversa 
da expressão de rrsíduos ponderados para o probl em~ fundamental, da qual escrevemos 
as equações integrais de rontom o para deslocamentos de pontos loca lizados no in Lc
rior, 11 0 exLcrior <·sobre o contorno f ·de um corpo ele domín io n. Com a subdiv isào do 
contorno em Ulll modelo ele elemC'nl.os de conLom o, as equações in tegrais foralll repre
sent adas por somas de in tegrais sobre as superfícies de todos os elementos de contorno. 
O resul tado foi um sis tema linear obtido pela aplicação das equações int.cgrais discrcLi
zadas em N pontos fonte distintos, localizados no exterior ou no contorno r , sendo N o 
núnwro de nós do lllOdclo. A solução do sis tema fornece os deslocamentos c forças de 
superfície incógni tos, a part ir elos quais podem ser determinados os valores de domín io. 



CAPÍTULO 6 

Modelos Mecânicos 

6.1 Introdução 

No Capítulo 5 apresentamos ns formulações dos métodos de análise numérica que uti
lizaremos na resolução do modelo matemático do problema fundamental: método elos 
elementos finitos e método dos elementos de contorno. Vimos que o método dos cle
lllcntos finitos é baseado na discretiza~âo do domínio c do contorno do corpo em consi
dernção , e que o método dos elementos de contorno é baseado na discrctização somente 
do contorno do corpo. Essas discreti :zações consistem na divisão do domínio c do con
torno do corpo, ou somente do contorno, em elementos finitos ou ele contorno . Uma 
malha de elementos finitos ou de contorno, juntamente com a definição das proprie
dades materiais, dos casos de carregnmento e das condições de contorno do problema, 
definem o que chamaremos de modelo mecânico, ou modelo de análise do problema. 

Nesse Capítulo apresentaremos as formulações elos elementos fini tos e el e contorno 
empregados, respecti vament e, na modelagem mecânica ele cascas dPigadns elc\sl iras 
pelo método dos elementos fi ui tos e ele sólidos elásticos pelo método dos elementos 
de contorno. Não lemos como objetivo desenvolver um 11ovo elemento estrutural , tão 
pouco efetuar testes comparativos de desempenho dos elementos aqui considerados 
com ou tros tipos de elementos estru turais. Por isso, apresentaremos as formulações 
diretamente, sem demonstrações, tRI como dadas na literatura. Maiores detalhPs a 
respeito elos elementos podem ser encontrados nRs referências bibliográficas indicadas. 

De acordo com BATOZ, 13ATI-IE.e HO [10], há essencialmente três procedimentos 
que podem ser seguidos para o desenvolvimento de um elemento finito de casca: (l)uma 
teoria parti cular dr. cascas é usada; (2)as equações da mecânica do contínuo são usRdas 
e discretizadas; c (3)as matri zes de rigidez de dois elementos, um de placa c um de 
membrana, são combinadas e montadas em relação a um sistema global ele coordenadas. 
Seguiremos a úl tima estratégia e apresent.arcmos, na Seção 6.2, os elementos fini tos ele 
placa e de membrana utili:zados na composição do elemento finito de casca delgada. 
Escolhemos como elemento de placa o DKT, acrônimo de Discrete IúrchhojJ Thern·y, 
c como elemento de membrana, um elemento com liberdades rotacionais baseado na 
fonnulação livre de 13ERGAN e NYGARD [13]. Nossa escolha foi fundamentada nas 
comprovações de eficiência numérica desses elementos, dadas, respectivamente, nos tra
balhos de CARRIJO [20] c PELETEIRO [86]. Além disso, a consideração ele liberdades 
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rotacionais no elemento de membrana evita a necessidade de incluirmos na formulação 
a chamada "rigidez rotacional fictícia, na direção z (veja ZIENKIE\~TICZ [133, página 
114]). Os elementos de placa e de membrana, e consequcntcmente o elemento de casca 
resultante da composição de ambos, são triangulares. Elementos quadrilaterais po
dem ser obtidos da união de quatro elementos triangulares, com posterior condensação 
estática dos parâmetros internos (veja , por exemplo, PELETEIRO [86, página 57]) . 
Consideraremos, no entanto, somente os elementos triangulares. 

Na Seção 6.3 apresentaremos os elementos de contorno utilizados na modelagem 
mecânica elas superfícies ele contorno de um sólido. Inspirados nos resultados obtidos 
por CODA [23), escolhemos os elementos quadrilaterais isoparamétricos contínuos li
near e quadrático, definidos, respectivamente, por quatro e por oito nós . . Mostraremos, 
também, como derivar as funções de forma dos elementos descontínuos de quatro e oito 
nós , úteis na simulação de clcscontinuiclaclcs ele forças de superfície sobre o contorno elo 
sólido. 

Na Seção 6.4 descreveremos os passos básicos do processo de discretização das faces 
de um modelo geométrico de cascas ou de sólidos, definidos no Capítulo 3. O algoritmo 
utilizado é ut11a exLeu::;ãu, para u caso de faces no espaço, do algoritmo de geração de 
malhas planas de forma livre proposto por SEZER e ZElO [102]. 

6.2 Elementos Finitos 

Nessa Seção apresentaremos a formulação do elemento finito de casca delgada resul
tante da combinação do elemento triangular de placa DKT e do elemento triangular 
de membrana com liberdades rotacionais. Vejamos, primeiro, esses dois elementos 
separadamente. 

6.2.1 Eletnento Finito de Placa 

O elemento finito DKT é um elemento definido por t rrs nós e nove graus de liberdade, 
t rês graus de liberdade por nó, coJno indicado na F igura 6.1. Os graus de liberdade 
nodais são o deslocamento transversal w c as rotações Bx e By , os quais podem ser 
matricia lmentc organizados como 

(6.1) 

Os esforços nodais correspondentes aos graus de li berdade são a força vertica l F., e os 
momentos Hetores lHx c 1Hy. Matricialmente, temos 

(6.2) 

A geometria do elemento é mostrada na Figura 6.2. Definiremos as seguintes re
lações geométricas para o t riângulo da figura: 

Yij = Yi- YJ, 

l - ( ,2 2) l /2 
ij - X ij + Yij ' 

Xm = (x; + Xj)/2, 

Ym = (y; + Yj)/2, 

(6.3) 
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Figura 6.1: E lemento ele placa: graus el e liberdade em coordenadas locais. 

onde 'i = 1, 2, 3 representa um vért.ic~ ele canto do triângulo, m = 4, 5, 6 representa o 
vért.icc méd io do lado ·ij e /ij é o comprimento do lado ·i.J. 

G X 

Figura 6.2: Geomet ri a elo elemento de placa. 

A maLriz ele rigidez do elemento DKT é desenvolvida por BATOZ, BATHE e HO [lO] 
a partir elas seguintes suposições: 

• As rotações B3• c ev variam quaclraticamcnte sobre o elemento: 

6 

ex= L N;Bxi 
i= l 

e 
6 

ey =L N;ey;, 
i= l 

(6.4) 

onde ex; c ey; são os valores nocJais das rotações nos cantos e nos vértices médios 
do elemento e N; são as funções de forma definidas pela Equação (3 .21). 

• A hipótese de Kirchhoff, definida no Capítulo 4, é imposta nos vértices ele canto 

. [ex + w,x] = 0 ey + W,y (6.5) 
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c nos vértices médios do elemento, 

Bs,. + 'W,s ... = O, ·1n = 4, 5, 6. 

• A variação de w é cúbica nos lados do elemento: 

3 1 3 1 
W,s,. = - 2l;j 'W; - 4W,s; + 2lij 'Wj - 4W,si . 

• Uma variação linear de 011 é imposta nos lados do elemento: 

1 
Bnm = 2(()11i + Bnj) , 

(6.6) 

(6.7) 

(6.8) 

onde m. = 4, 5, 6 denota o vértice médio dos lados 23, 31 e 12, respectivamente. 

A matri z de rigidez do elemento DTK é definida como 

{1 {'- 11 
Kp = 2A lo lo B~ D P B 11 dE,d17 , (6.9) 

onde A é a á rea elo elemento (a integral é tomada em relação ao sistema de coordenadas 
adimcnsionais da célula triangular). A matriz const itutiva da placa foi definida no 
Capítulo 4 como 

Eh3 [1 v O l D p = 
2 

11 1 O . 
12(1 - I/ ) 0 Ü 4(1 - IJ) 

(6 .10) 

A pa rt ir d as hipóteses a nteriores , BATOZ, BATHE c HO definem a matriz B p como 
sendo 

Hr.t = 1.5(afiNr. - a5N:,), 

H:~·2 = bsNs + bfiN6, 

H :l:3 = Nl - C!jN5 - CGNG, 

I-lyl = 1.5(dGN6 - dsNs), 

Hy2 = - NJ + Cr)V5 + eGNG, 

I-fy3 = - Hx'2· 

(6.11) 

(6.12) 

As funções H.r4 , HJ..5 , Hx6 , I-ly4 , I-ly!j e Hy6 são obt idas das expressões (6.12) trocando-se 
N 1 por N2 c os índices G e 5 por 4 e G, respectiva mente. As funções I-lx1 , I-fxs, Hxn, 
Ily1 , Ily8 c liyn são obtidas elas expressões (6.12) Lrucaudo-se N 1 por N 3 c os índices 6 
e 5 por 5 e 4, respectivamente. Além disso, temos 

am = - xij/lFi , 

- 3 o 2 bm - 4XijYij/l;j, 

1 2 1 2 2 
Cm = (4xij - 2Y;)/l;j, (6. 13) 

dm = - yij/lFj, 
1 2 1 2 2 

em = (4Yij- 2X;j)/l;j, 
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onde m. = 4, 5, 6 para os lados ij = 23, 31, 12, respectivamente. As derivadas de H x 

em relação às coordenadas adimensionais f, c ·17 valem, respectivamente, 

c 

PG(l - 2Ç) + (Ps + PG)'I] 
q13(l - 2Ç) - (qs + CJG)1J 

- 4 + 6(f, + 1J) + '1'6 (1- 2f,) - (1·5 + 1'G)IJ 
- P5(l- 2Ç) + (PG + P.t)7J 

H x,{ = fJG(l- 2f,) + (q4 + fJ6)1J 
-2 + 6Ç + r6 (1 - 2Ç) + (r4 - r6 )·17 

- ·17(?.1 + Ps) 
'IJ(q., - (]s) 
'17(1'.1 - Ts) 

- Ps(l- 217) + (Ps - PG)f, 
rJs(l - 217) - (qs + fJ6)1J 

- 4 + 6(Ç + ·17) + r5 (1 - 2·17) - (1·5 + 'I'G)Ç 
f,(P., + PG) 
f,(q.l - (]G) 

f,( T4 - 7'G)Ps(1 - 211) - (P.t + P5 )f, 
(]s(1 - 2·17) + (q4 - Qs)E, 

-2 + 6f, + T5(1 - 27]) + (r4- Ts) 'IJ 

(6.14) 

(6. 15) 

A::; derivadas de H y em relação às coordenadas aclimensionais Ç e ·17 valem, respectiva-
mí~nte, 

t6(1 - 2f,) + (ts - tG)'I} 
1 +'r6 (1 - 2f,) - (r5 + r6 }17 

- q6( 1 - 2f,) + (q,r, + QG)1J 
- tG(l - 2f,) + (t6 + t4)17 

H y,( = - 1 + 7'G (1 - 2f,) + ('r,, - ·r5)'17 
- qG(l - 2Ç) - (q.l - fJG)IJ 

-17(t.1 + ts) 
11(r., - rs) 

-11(fJ4 - Qs) 

- t5 (1 - 217) + (ts - tG)f, 
1 + r 5 (1 - 217) - (rs + rG) IJ 

- qs(1 - 2'1]) + (qs + QG)f, 
f,(t., + t(j) 
f, ('r., - 1'5) 

-Ç(q., - QG)ts( l - 217) - (t, + ts)Ç 
- 1 + rs(1 - 2·11) + (1·4 - rs)E, 

- qs(l - 217) - (q4 - Qs)1J 

Nas equações acima, temos 

Pm = -6Xij/l~j = 60 111 , 

'l'm = -6yij/l~j = 6dm, 

rJm = 3xijyijjl~i' 
tm = 3y~j / l~j · 

(6.16) 

(6.17) 

(6.18) 
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A partir das equações anteriores, a matriz ele rigidez elo elemento DKT em relação ao 
sistema de coordenadas locais da Figura 6.1 pode ser obtida por integração numérica 
da Equação (6.9) (veja, por exemplo, ZIENKIEWICZ [132, página 175]) . 

O carregamento considerado sobre um elemento ele placa é a carga uniformemen
te distribuída g, aplicada na direção elo eixo z do sistema ele coordenadas locais do 
elemento. O vetor de esforços nodais equivalentes correspondente ao carregamento 
distribuído g é 

Fp = 1 [9 o o 9 o o 9 o o]r. (6 .19) 

6.2.2 Ele1nento Finito de Me1nbrana 

A seguir apresentaremos a matriz de rigidez e o vetor ele esforços nodais equivalentes do 
elemento finito de membrana com liberdades rotacionais que utili?:amos na modelagem 
mecânica de cascas. O desenvolvimento do elemento é baseado na formulação livre de 
BERGAN c NYGARD [13]. Não efetuaremos nenhuma descrição da formulação livre 
aqui , apenas apresentaremos as expressões necessárias para o cálculo das contribuições 
do elemento de membrana. Para maiores detalhes sobre o clesenvoivimcnto elo elemento, 
veja o artigo de BERGAN E FELIPPA [12] e a dissertação de PELETEIRO [86]. 

A geometria e os graus de liberdade de um elemento individual são mostrados na 
Figura 6.3. (Note que o sistema de coordenadas adimensionais possui origem no cen
tróide do triângu lo, diferentemente do sistema de coordenadas adimensionais da célula 
triangular da Figura 3.16. Apesar da distinção, usaremos esse sistema no elemento de 
membrana, de acordo com o desenvolvimento de BERGAN e FELIPPA.) 

Figura 6.3: Elemento ele membrana: geometria e graus de liberdade. 

Os graus de liberdade nodais do elemento de membrana são os deslocamentos v c 
v no plano e a rotação Bl_, organizados matricialmcnte como 

u1\,=[ttt Vt Bzl ·u2 'V2 Bz2 'U3 VJ Bz3]'1', 

onde a rotação Bzi é definida como 

Bz; = ~ (Bv; _ Bu;) . 
2 Bx By 

(6.20) 

(6.21) 
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Os esforços nodais equivalentes são as forças Fx c Fy e o momento 1Hz . iVIat.ricialmente, 

F ;-.1 = (Pt~ Fyt Mz~ Fx2 Fy2 M z2 F_'C3 Fy3 1V!z3r . (6.22) 

Definiremos as seguintes relações geométricas para o t riâ ngulo da F igura 6.3: 

1 . 2 
a li= - 2S;C; , 

3 a2i =+c;, 

1 3 2 
a3; = + 2s; + s;c;, 

2 1 3 b1 · = -S·C·- - C· 
I I I 2 I I 

b2;=-s~ , 
1 2 

b3; = + 2s; c;, 

S; = (Ym - Y;)/lmi1 

I \ 'l C:;= ~:!;m -;!;i)/ mi1 

1 
X111 = 2(xi + x~.- ) , 

1 
Ym = 2 (Yi + yk) , 

lmi = [(xm- :t;)2 + (Ym- y;)2
]

112
, 

1 
/\ = JA' 

(0.23) 

Nas equa~ões acima, 'i,j, k denotam permutações cíclicas posit ivas de 1, 2, 3; por exem
plo, i = 2, j = 3, /,; = 1. 

A matriz de rigidez do elemento de membra na , ele acordo com a for mulação li vre, 
0. formada pela superposição da matriz de r igidez de m odos bâsú;os K b e el a uw l.riz de 
ri_qidez .fJeneralizada de alta ordem K 11 : 

(G.24) 

sendo f3 um dos dois pa.n1nwtms livres da formulação. (BERGAN e FELIPPA sugerem 
(J = 0. 5.) A matriz de rigidez de modos básicos é definida como 

(6.25) 

sendo D ;-.1, a ma t riz constiLuLiva que relaciona forças de membrana por uuidade de 
comprimento com deformações de membrana, dada por 

D 
_ Eh 

111-
1 - //2 [

1 /) 
/) 1 
o o 

o l o ' 
H1 - 11) 

(6.26) 

A mat riz L , chamada de ma triz "amontoadora", expressa a relação ent re os esforços 
uodais equivalentes do elemento e as forças de membra na p or unidade ele comprimento, 
sendo definida como 

(6.27) 
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onde 

o 
:-r:ik (6.28) 

'o·(x2 x2) 6 . ij-. lk 

O número n é o segundo parâmetro livre da formulação. Se n = O, L resulta na 
matriz de "amontoamento" do triângulo ele deformação constante (CST) . (BERGAN 
c FELIPPA sugerem n = 1.5.) 

A matriL: de rigidez generalizada ele a lta ordem é dada por 

onde 

K q, =i BT, D~1 B1, dA. 

Na equação acima, a matriL: B 11 va le 

Denotando a 'Í-ésima coluna de B, por 

2a,2Ç + a2211 

b22Ç + 2&32'1] 

-4b32ç - 4a t2'1J 

(6.29) 

(6.30) 

(6.31) 

(6.32) 

onde B~ e B,1 são os termos dos coeficientes de B, associados com Ç c 17 , respectiva
mente, c assumindo que D~1 seja constante no elemento, o t.crmo (i , .i) de K q11 pode ~cr 
expresso, sr gundo BERGAN e FELTPPA, como 

(6.33) 

onde 

(6.34) 

A matriz H11 é tal que 

(6.35) 

onde G é a matriz que relaciona os graus de liberdade nodais com o conjunto de modos 
de corpo rígido, de deformação constante e de alta ordem do elemento. A s11bmatriz que 
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relaciona os graus de liberdade nodais com os modos de corpo rígido e de deformação 
cons tante é 

1 o - 1]1 çl o 'l]l 

o 1 6 o lh çl 
o o /\ o o o 
1 o - 'l}2 6 o 'l]2 

G ,.c = o 1 6 o 1}2 6 (6.36) 
o o /\ o o o 
1 o - 'l]3 6 o 'l73 
o 1 6 o l}3 6 
o o /\ o o o 

A submat riz que relaciona os graus de liberdade nodais com os modos de a lta ordem é 

[

G"" G,ll2 G , t3] 
G11 = G1121 G1122 G1123 , 

G,3t G,32 G,33 
(6.37) 

sendo 

[atjç~ + a 2jÇi 17; + a:lf'll] 
G,ii = bljÇi + b2iÇi1li + b3i 'li . 

-/\(cjÇi + Sjl]i) 

(6.38) 

A submatriz H 11 , necessária para o cálculo ela matri\1; de rigidez de a lt.a orcl P-m, é obt ida 
numNicamentc pela inversão da matriz G . 

Os carregamentos considerados em um elemento de membrana são as cargas distri
buídas constantPs t 11 P. t s, aplicadas, respectivamente, na direção normal e na clire<;ào 
tangencia l do lado ·ij . O vetor de es forços nodais equivalentes correspondente aos 
carregamentos da membrana é [86, página 71] 

! I jits 

~ I ii l- ~~ 
(l ['2 l 12 ji H 

Fill = I (6.39) 
l l jits 

2ljil.ll 
(\ [2 -12 j itll 

6.2.3 Ele1nento Finito de Casca 

O elemento finito de casca é formado pela com posição elo elemeuto finito de placa 
e o elemento fini to de membrana com liberdades rotaciouais. O elemeuto resul tante 
possui três nós e 18 graus de liberdade nodais, 6 graus de liberdade por nó, conforme 
esquematihaclo na F igura 6.4. 

Para um nó i do elemento, os graus ele liberdade c os esforços equivalentes são, 
respectivamente 

Ui F · XI 

'Uj Fyi 

uci = 
Wj 

e fc; = 
Fz; 

(6.40) 
B.t:i 111 . X I 

Byi J11yi 

(}zi 1Hz i 
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Figura 6.4: Elemento finito de casca. 

A mat riz de rigidez do eiemento de casca é definida pelo acoplamento da matriz de 
rigidez do elemento de placa l<p e da matriz de rigidez do elemento de membrana K i\·l· 
Esse acoplam ento pode ser representado simbolicamente pela expressão 

K c = l<p t- K i\r, (6.41) 

sendo uma suhmat ri z da ma t riz de rigidez do elemento ele casca dada por 

](i\ f;t J(i\·f;m () O O J(i\1;
11 

J(i\ l j t J(Mjm O O O J(Mjn 

K c = o o 
rs o o 

J( P;t · J(P;,, J(pi n 0 
J(pj l J(p j m J(pjn O 

(6.42) 

o o [( Pkt J( P k rn [( Pkn 0 
J( i\ I ~· / f( 1\l km O O Ü J( i\ fk,. 

1' = 1, 2, 3, s = 1, 2, 3, i = 3r - 2, j = 3r - L, k = 3r , I = 3s - 2. m = 3s- 1 c n = 3s. 
A Illa t.riz de rigidez (6 .41) é defi nida em relação ao sis tema loca l de coordenadas elo 
elemento de casca , mos trado IH\ F igm a 6.4 . A t ransformação ela mat.ri z ele rigidez K c 
para o s is tema global de coordenadas é dada por 

K cc: = TrKc T , (6.43) 

onde K c;c: é a matriz de rigidez elo elemento no sistema global ele coorcleHaclas c, como 
mostrado em ZIENKIEW ICZ [133, página 108], 

[

T o O O l 
T = O T 0 O , 

O O T 0 

(6.44) 

sendo 

[
Rc O] 

To = O R c · (6.45) 

Na equação acima , R c é a matriz ele rotação de eixos defin ida no Capítulo 3 (na 
Seção 6.4 veremos como determinar os componentes de R c)· Das Equações (6.42), 
(6 .43) c (6.44), podemos escrever 

(6.46) 
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6 .3 Elementos de Contorno 

Nessa Seção definiremos os elementos de contorno empregados na modelagem mecânica 
das superfícies de sólidos elásticos. Os graus ele liberdade de um nó 'Í de um elemento 
de contorno são os componentes de deslocamento 

(6.47) 

aos quais são associadas as forças ele superfície 

(6.48) 

Tomaremos como funções interpolacloras para deslocamentos c forças ele superfície sobre 
um elemento as mesmas func;ões de interpolação geométrica, ou seja, consideraremos os 
elementos como sendo isoparamétricos. T ipicamente, para um elemento definido por n 
nós, os deslocamentos e as forças ele superfície sobre um ponto qualquer q do elemento 
::.~u aproximados por 

11 

u = NU =l:: N;u;, 
i = l 
n 

p = NP =L N ; p;, 
i= I 

(6.49) 

onde N ;, u ; e p ; são, respectivamente, as funções de forma, os deslocamentos e as forças 
d<~ superfície do nó 'Í. A partir elas Equações (6.49), definimos as matri zes de influência 
de um elemento e para um ponto fonte p, conforme vimos no Capítulo 5, como 

H (c) = I p* N dr P 

r 

G (e) =I u* N ctr, 
r 

(6.50) 

onde os cornponentrs ele p e u vêm da solução fundamental ele I<elvin. Usua lmente, RS 

in tegrais das Equações (6.50) são calculadas numericamente, através de um procC'sso 
de quadratura, por exemplo, a quad ratura Gaussiana. Nesse caso, as f'xpressões silo 
escritas como 

NG 

H (")= L (p * N (Ç, IJ) IGig Wg)) 

g= l 
(6.51) 

NG 

G(c) = L (u* N (Ç, '17) JGJ9 'Wg) , 
g= l 

onde NG é o número de pontos de Gauss, Ç e 17 são as coordenadas do g-ésimo ponto de 
Gauss, w9 são os pesos de Gauss e JGI é o Jacobiano ela t ransformação de coordenadas 
adimensiona is pa ra coordenadas globais, definido como 

(6.52) 
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Na equação anterior, temos 

(6.53) 

Note que se toma rmos um fonte p pertencente ao contorno do elemento e, estaremos 
int roduzindo s ingularidades nas integrais das Equações (6.50). Em nossa implemen
tação contornamos esse problema adotando pontos fonte no exterior do sólido. Dessa 
forma, uão necessitamos de quaisquer expressões a na lít icas ou do emprego ele métodos 
especiais de quadratura. 

A seguir, apresentaremos as funções de forma para os elementos quaclrilatcrallinear 
c quaclrilatera l quadrá tico. 

6.3.1 Ele1nento Quadrilateral Linear 

O elemento quadrilateral linear é definido por 4 nós, como mostrado na Fignra 3.16. 
Os deslocamentos e forças de superfície sobre o elemento são interpolados como 

4 

u = NU = 2:.:: N;u;, 
i = I 

4 

p = NU = 2:.:: N; p;, 
i= l 

onde N; são as funções de forma definidas pelas Equações (3.18). 

E lemento Descont ínuo 

(6.54) 

Considerarclllos , agora , o elemento clescont.ínuo mostrado na Figura 6.5. (PoclelliOS 
ut ili7.a r esse elemento na representação de descont inuidades de forças ele superfície uo 
conto m o el o sólido em análise.) A ma t ri 7. de funções de forma elo elemento pode ser 
cletermiuada como segue. 

Seja v i qualquer qua nt idade (por exemplo, o deslocamento) na posição do novo 
vértice j . Podemos escrever 

4 

V j = Nu = L N; (é,j, 1]j ) U ;, (6.55) 
i= I 

onde u; é a quant idade no vért ice pacl7·ão ·i. Para j = 1, 2, 3, 4, temos 

(6.56) 

ou 

V = QU. (6.57) 



6.3 Elementos de Contorno 117 

( -1) + 1) ?7 ( + 1 ) + 1) 
4 íu---- --t-- ------{ 3 

4 3 

• • ( - .5; +.5) ( +.5, +.5) 

1 2 
• • ( -.5, - .5) ( +.5, - .5) 

1 u----- ---u 2 
(- 1,-1) (+ 1,-1) 

F igura 6.5: Elemento quadrila teral linear descontínuo. 

Da Equação (6.57) , obtemos 

u = q - 1 v , (6.58) 

o que nos permite escrever, a partir da Equação (6.54) , 

u = NQ- 1 V. (6.59) 

Na equação acima, a matriz NQ- 1 é a matriz uc funções de fo rma do elemento des
contínuo. Para os pontos j definidos na Figurn 6.5 (denotados pelo símbolo •) , temos 

c:uja inversa é 

. [9 3 
1 3 9 

Q.1 = 16 1 3 
3 1 

[ 

g -3 
- 1 1 - 3 9 

Q.l = 4 1 - 3 

- 3 1 

1 3] 3 1 
9 3 ' 
3 9 

~3 ~3] 
9 - 3 . 

-3 9 

6 .3.2 Ele1nento Quadrilateral Quadrático 

(6.60) 

(6.61) 

O elemento quadrilateral quadrát ico é definido por 8 uós , como mostrado na F igu
ra 3.16. Os deslocamentos e forças de superfície sobre o elemento são interpolados 
como 

8 

u = Nu = L Ni U i, 

i= l 

8 

p = NP = LiViPi, 
i= l 

onde Ni são as funções de forma definidas pelas Equações (3.19). 

(6.62) 
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Elemento Descontínuo 

O elemento quadrila teral quadrático descont ínuo é mostrado na F igura 6.6. Adotando 
o mesmo procedimento do elemento quadrilateral linear descontínuo, obtemos 

25/18 - 5/6 - 7/18 -5/6 25/9 5/9 5/9 25/9 
- 5/6 25/18 -5/6 - 7/18 25/9 25/9 5/9 5/9 
- 7/ 18 -5/6 25/18 - 5/6 5/ 9 25/9 25/9 5/9 

1 -5/6 -7/18 - 5/6 25/18 5/9 5/9 25/9 25/9 
Qs =-

6 -5/6 -5/6 - 5/6 - 5/6 5 5/3 1 5/3 
, 

-5/6 -5/6 -5/6 -5/6 5/3 5 5/3 1 
(6.63) 

-5/6 - 5/6 -5/6 -~/6 1 5/3 5 5/3 
-5/6 -5/ 6 - 5/6 -5/6 5/3 1 5/3 5 

cuja inversa é 

25/2 5/4 - 1 5/4 ~25/4 5/4 5/4 - 25/41 
r:.. I t i 25/2 5/'1 - 1 - 25/4 25/4 5/4 5' '' Vf ~ , ... 
-1 5/4 25/2 5/4 5/4 - 25/4 - 25/4 5/4 

Q - 1 - ~ 5/4 - 1 5/4 25/2 5/4 5/4 -2G/4 - 25/4 
8 - 4 5/4 5/4 5/4 5/4 5 -5/2 - 1 -5/2 

5/4 5/4 5/4 5/4 - 5/2 5 - 5/2 - 1 
(6.64) 

5/4 5/4 5/4 5/4 - 1 - 5/2 5 - 5/2 
5/4 5/4 5/4 5/4 - 5/2 -1 -5/2 5 

(0,+1) 
(- 1,+1) 7 (+1,+1) 

4 ~ >3 
.4 .7 .3 

(- ~ , + ~) (0 , + ~) (+~,+ ~) 

8 ) .s '7 L .6 ) 6 
(- 1, 0) ( - ~ O) ç (+~, O) (+1,0) :p 

.1 • 5 .2 

1 
( - ~ -~) (O -~) 3, 3 , . 3 (+ ~, -D 2 

(- 1, - 1) 5 (+ 1,-1) 
(0, - 1) 

F igura 6.6: Elemento quadrilateral quadrático descont ínuo. 

6.4 Geração de Malhas 

No Capítulo 3 descrevemos duas classes de modelos que utilizamos na reprcseutação 
geométrica de estru turas: modelos de cascas e modelos de sólidos. Nessa Seção t ra
taremos da t ransformação de um modelo geométrico de cascas ou ele sólidos em um 
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modelo de decomposição por células que representa a malha de elementos finitos ou de 
contorno de um modelo mecânico. No Capítulo 3 definimos a geometria dos modelos 
de decomposição por células; nesse Capítulo estenderemos a definição com a inclusão 
de dados mecânicos no modelo, como mostrado no Programa 6.1. 

struct tDOF 

{ 
double u; 

double p; 
int EquationNumber; 

int BCType; 

} ; I I tDOF 

struct cVertex 

{ 
t3DVector Position; 
cVertexUse* Tl!=:P.!=:; 

cVertex* 

cVertex* 

int 

int 

tDOF* 

Next; 
Previous; 

Number; 

NumberOfDOFs; 

DOFs; 

} ; I I cVertex 

struct tMaterial 

{ 
double E ; 

double G; 
double Poisson; 

}; 11 tMaterial 

struct cCell 

{ 
cCellType* 

int 

Type ; 
NumberOfVer tices; 

cVertexArray* Vertices ; 

cCell* Next; 
cCell* 

int 

tMaterial* 

Previous; 

Number; 

Material ; 

}; 11 cCell 

Programa G.l: Definição de vérLice e célula de um modelo mecânico. 

Note, no programa, que acrescentamos a um vértice cVertex um identificador 
Number e um vetor DOFs de NumberOfDOFs graus de liberdade. Um grau de liberdade 
genérico é representado pela estrutura tDOF. tDOF mantém o valor u incógnito ou 
prescrito e o valor p corresponente, prescrito ou incógnito (por exemplo, ()x c Mx), 
bem como o n(unero Equa tionNumber da equação do sistema linear associada ao 
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Figura 6. 7: Modelo geométrico de uma casca. 

grau ele liberdade e o t ipo BCType de condição de contorno (essencial ou natural.) À 
cstrutma cCel l acresentamos o identificador Number e um ponteiro Mate ria l para as 
características mecânicas do material (contínuo, homogêneo, isótropo, etc. ) da célula , 
represcmaclo pela estrutura tMa terial. Podemos voltar, agora , à geraçao de malhas. 

Há uma variedade de algoritmos de geração ele malhas para domínios bidimensio
nais e tridimensiona is, estruturadas e não estruturadas. THACKER [114] apresenta 
uma revisão bibliográfica de algumas técnicas de geração de malhas irregulares pu
blicadas até 1980. Mais recentemente, só para citar a lguns exemplos, LÓHNER c 
PARIKH [68] mostra m um método de geração de malhas tridimensionais baseado na 
técnica de avanço de front e; BURATYNSKI [19] descreve uma gerador ele malhas ins
pirado em oct1·ees; e SHEPAR.D c GEORGES [103] propõem um algoritmo de geração 
ele malhas t ridimensionais baseado em octrees finitas. Nosso gerador de 111alhas foi 
desenvolvido a partir das seguintes considerações: 

• Os modelos mecânicos são ut ili zados para aná lise ele estruturas const.ituídas de 
cascas delgadas pelo método elos elementos finitos e de sólidos pelo método dos 
elenwnt.os ele conto rno. As utalltas são formadas de elementos triangulares ou 
quadrilaterais definidos ua SeçHo 6.2 e Seção 6.3. 

• Os lllOclelos geométricos a partir dos quais as malhas serão geradas são definidos 
por fac<>s planares. Geometricameute, os elementos finitos e de contorno também 
sNào planares. 

Tomaremos como exemplo para ilustra r os passos do a lgoritmo a casca mostrada na 
Figura 6. 7. (O processo se aplica igualmente no caso de modelos de sólidos.) 

O a lgoritmo de geração ele malhas tem como entrada o modelo geométrico da casca 
e certos parâ metros que definem o aspecto da malha gerada. Consideraremos, por ora, 
somente dois parâmetros: o tamanho d elo elemento e o t ipo ele elemento, triangular (3 
nós) ou quadrilateral (4 nós). O tamanho d do elemento é o comprimento esperado ele 
qualquer .lado ele qualquer elemento da malha. A saída do algoritmo é um modelo de 
decomposição por células, a malha de elementos do modelo mecânico. Antes de descre
vermos o algoritmo, vamos definir um modelo auxiliar chamado nwdelo de contornos 
de faces. Um modelo de contornos de faces, como mostrado no diagrama ele objetos 
da F igura 6.8, é uma coleção de contamos de faces. A implementação C do diagrama 
é apresentada no Programa 6.2. Escolhemos, .uma vez mais, implementar a coleção de 
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contornos ele faces elo modelo com uma lista ligada duplamente encadeada. Vejamos 
cada um dos componentes elo modelo. 

t2DExtents 

Figura 6.8: Diagrama ele objetos: modelo de contornos de faces. 

Contorno de face. Um contorno de face é uma seqüência cíclica de véTI:ices de 
contorno que definem o contorno de um trecho de superfície planar, similar a um 
laço de uma face de um modelo ele cascas ou ele um modelo de sólidos. Porém, 
diferentemente ele um modelo de cascas 011 de sólidos, exigiremos q11e a superfície 
representada por 11111 contorno de face seja convexa c simplesmente conectada. 
A estmtura f BoundaryFace contém um ponteiro Firs t Node para o prinJCiro 
vértice de contorno, um contador NumberOfNodes elo núlllero ele vérticrs elo 
contorno da face, uma estrutma Extents que define as coordenadas elo retângulo 
envolvente elo contorno, em relação a um sistema local de coordenadas, e os 
ponteiros para os elementos posterior e anterior na lista de contornos de faces do 
modelo. 

Vértice de contorno. Um vértice de contorno representa um ponto d(• um 
contorno de face de um modelo de contornos de fac<>s. Dois vértices ele contor
no consecutivos definem um segmento ele um contomo ele face. Os campos da 
t-strutura fNode serão explicados na descrição do a lgoritmo de geração ele malhas. 

Os passos do a lgoritmo de cli screti:~~ação da casca da Figura 6. 7 são drseri Los a 
seguir. 

Passo 1 Geração do modelo d e contornos de faces. Cada aresta elo modelo 
de eascas é subdividida ta l ~ptc , para quaisquer dois pontos consecut ivos com 
coordenadas P; e Pi sobre qualquer aresta de qualquer face ela casca tenhamos 

(6 .G5) 

onde d é o tamanho do elemento definido anteriormente. A su hdivisào das 
arestas não implica em modificações no modelo de cascas original ; ao invés 
disso , usaremos um modelo de contorno ele faces para armazenar as infor
mações resultantes desse passo. Um modelo de contorno de faces, portanto, é 
um modelo intermediário entre o modelo de cascas (ou ele sólidos) de entrada 
c o modelo ele decomposição por células de saída. A Figura 6.9 mostra o 
modelo de contornos de faces para a casca da Figura 6.7. 
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struct t2DExtents 

{ 
t3DVector Pl; 
t3DVector P2; 

} ; I I t2DExtents 

struct fNode 
{ 

fNode * Link; 

cVertex* MeshNode; 
t3DVector Position; 
fNode* Next; 
fNode* Previous; 

} ; 11 fNode 

struct fFaceBoundary 

{ 
fNode* 
int 

t2DExtents 

FirstNode; 
NumberOfNodes; 

Extents ; 
fFaceBoundary* Next; 
fFaceBoundary* Previou s ; 

}; 11 fFac eBoundar y 

struct fModel 

{ 
f FaceBoundary* Faces; 

} ; I I fModel 

Modelos Mecânicos 

Programa 6.2: Definição ele modelo de contornos de faces. 

Figura 6.9: Modelo de contornos de faces intermediário. 
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Em cada a resta e elo modelo de cascas, o número ne ele pontos de subdivh;ão 
é dado por 

. (11 Pe2- Pel 11) 
ne = nmt cl , (6.66) 

onde nint é a função in teiro mais próximo e Pe1 c Pc2 são as coordenadas elos 
vért ices d a aresta e. Podemos ajustar o tama nho de cada segmento para a 
a resta e em função do número de pontos d a subdivisão. Temos, então, 

d 
_ Pc2- P cl 

e-
ne 

(6.67) 

As coordenadas Pe; ele um ponto i sobre a aresta e (armazenadas no vetor 
Pos i tion ela estrutura f Node elo Program a 6.2) são definidas pa ra metrica
mente como 

(6.68) 

A construção do modelo de contornos de faces de uma casca é executada pela 
função 

f Model * bSpl itEdges (bModel * s hell, double s i ze ) i 

a qua l toma como a rgumentos um ponteiro shell para uma casca e o tama
nho s i ze do elem ento e cria o modelo de contornos ele faces para a casca . 
Não discutiremos m a iores detalhes sobre bSpl i tEdges () aqui , mas sua im
plementação foi bastante simplificada por causa da representação explícita 
das relações de adjacência dos elementos ele um modelo de cascas, definida no 
Capít ulo 3. Simila rmente temos, pa ra um modelo de sól idos , a função 

fModel * bSplitEdges(sModel* solid, double size) i 

a qua l toma como argumentos um ponteiro solid para um sól ido e o tama nho 
si ze do elemento e cri a o modelo de contornos de faces para o sólido. (Veja 
as classes tshell e tSolid no Capítulo 10.) 

Passo 2 C riação d a m a lha d e e lementos. Após a geração elo modelo de contornos 
de faces intermediá rio, cria mos um novo 111odelo de decomposição por células 
(cuja estrutura de dados foi definida no Capítulo 3), in icia lmente vazio . Para 
cad a vértice ele contorno do modelo de contornos ele faces (estrutma fNode) , 
criamos 11111 vért.ice correspondente no modelo de clecom posição por célnlas 
(est.rutma cVertex). O endereço do vért ice criado é arma:tenado no pont.r iro 
MeshNode da estrutura fNode. Nesse ponto, temos uma ma lha com número 
ele nós igua l ao número de nós elo modelo intermediário. 

Passo 3 Discre tização dos contornos d e faces. Para cada contorno ele face B elo 
modelo de contornos de faces intermediá rio, executaremos os passos 4 a 7 a 
seguir. Esses passos são responsáveis pela d iscretização ele um contorno ele 
face B em elementos t ri angula res ou quaelrilatera is. O a lgori tmo ut ilizado é 
uma extensão, pa ra o caso t rid imensiona l, elo algori tmo ele geração ele ma lhas 
de forma livre para regiões pla nares de SEZER e ZEID [102]. 
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Passo 4 Rotação do contorno d e face para o sistema local. Um sistema de co
ordenadas loca is é definido para o contorno de face B. Consideraremos um dos 
eixos do sistema local como sendo definido por um vetor unitário u 1 tomado 
no sentido do maior lado de 13 (antes da subdivisão das arestas). Um segundo 
eixo u3 é dado pela normaln de B. O versar que define o terceiro eixo é obtido 
diretamente do produto vetorial (u3 e u1 são versares) 

(6.69) 

Com os componentes de u 1, u2 e u3 podemos montar a matriz de rotação de ei
xos R c, Equação (3.16) . Com a matriz R c, levamos as coordenadas Position 
de cada vértice de contorno de B para o sistema local de coordenadas. Nes
se ponto, temos o contorno de face B paralelo ao plano xy elo sistema ele 
coordenadas globais, como ilustrado na Figura 6.10. 

~; 

z 

F igura 6.10: Contorno de face paralela ao plano xy. 

Passo 5 Geração do contorno d e face interno. As coordenadRs ? ,.1 e P,.2 do 
retângulo envolvente Extents de 13 são determinadas. Em seguida , Lraça tnos 
11 ,. "raios" paralelos ao eixo x, COIII O mostrado na Figm a 6.11 , 0 11d e 

(
Pr2 - Prl ) n,. = nint . y â y • (6.70) 

A distância d,. ent re cada "raio" é dada por 

Pr2 - P, .• d,. = y y 

n,. 
(6.71) 

Portanto, a equação de um raio ·r P. 

y,. = P,.,y + '1' d,., O::; T ::; n,.. (6.72) 

Pnrn cada raio r, ·r f. O c T f. n,., determinamos os pontos ele intersecção 
P,.a e P,.b ele T com o contamo de face B. As coordenadas (:l:, y) do ponto de 
intersecção do raio ·r com um segmento definido por dois vértices ele contorno 
consecutivos de B são dadas por 

(6.73) 
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ll2 

y 

u. 
X 

z UJ 

F igura G.ll: Traçado de "raios" sobre um contorno de face. 

onde P1 c P2 são as coordenadas dos vértices consecutivos. O ponto de in
tersecção está sobre o segmento se (P2Y - 'l'y)(I\ - 1'y) ::; O. (Sempre teremos 
dois pontos porque estamos admit indo somente superfícies conexas simples
mente conectadas.) 

Uma yez determinados os pontos Pm e P,.&, deslocamos esses ponlos para 
o interior do contorno ele face B, sobre o "raio" ·r e ele uma distâ ncia d, 
como mostrado na Figura 6.12. Em seguida , para cada ponto "deslocado" D , 
verificamos se a distância entre D e qualquer vértice do contorno de face B 
não é menor que a-d, onde O < a- ::; 1 (SEZER e ZElO sugerem o· = 0.5). 
Se a distância for menor que m/, o ponto D é desconsiderado. Em seguida , 
cTiamos mn novo contamo de face com todos os pontos D remanescentes 
desse processo de fil tragem. Chamaremos esse novo contorno de face de O e 
subdiviremos cada aresta formada por dois vértices de contorno consecutivos 
de O como no passo 1. Repare que agora tentos dois conlornos de faces: 
o contamo externo B c o contorno "deslocado" O. Para cada vértice de O 
cri!lmos um vértice correspondente no modelo de decomposição de cé lula e 
a rmazena mos o endereço elo vért.icc criado em Me shNode, como anterior111 ente . 
(As coordenadas ele MeshNo d e são transformadas para o sistema global de 
coordenadas.) O resul tado é ilustrado na FigurR 6.12. 

Figura 6.12: Novo conlorno de face interno. 

Passo 6 Geração de células. Uma nova célula da ma lha é formada pela conexão 
dos vértices do contorno de face externo B e do contorno de face interna O. 
Inicialmente, determinamos, para cada vértice Vo de B, qual é o vértice V0 de 
O mais próximo de \18 . Uma vez determinado \10 , ajustamos o ponteiro Li nk 

de Vo com o endereço de Vo. O ponteiro Link define, portanto, o vért ice V0 

de conexão do vértice V8 . A geração de elementos é definida por três regras , 
ilustradas na Figura 6.13. 
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/ / 

(a) Regra dois/ dois (b) Regra dois/um (c) Regra t rês/um 

Figura 6.13: Regras de geração de células. 

1. Regra dois/dois: dois vértices consecutivos do contorno externo I3 são co
nectados a dois vértices consecutivos de contorno interno O para formar 
um elemento quadrilateral. 

2. Regra dois/um: dois vértices consecutivos do contorno externo B são 
conectados a um único vértice do contorno intcmo O para formar um 
elemento triangular. 

3. Regra t rês/um: três vértices do contorno externo I3 são conectados a 
um único vértice do contamo intemo O. Nesse caso, a conexão entre o 
segundo vértice de B e o vértice de O pode ser eliminada para formar um 
elemento quadrilateral ou ser mant.ida para formar dois elementos trian
gulares. O critério de eliminação é estabelecido por SEZER e ZEID em 
função dos ângulos internos do (possível) elemento quadrilat.cral , consi
derados aceitáveis se estiverem entre 90° ± 20°. 

A lista de incidência dos elementos gerados por uma das três regras acima 
é d<~finida pelo ponteiro MeshNode de cada vértice de contorno envolvido. 
Cada novo elemento gerado é, então, ncliciondo à lista de elementos ela malha 
(ou , equivalentemente, cada célula é ad icionda. à lista de células do modelo de 
clecolllposicão por células) , como iluslrado na Figura 6.14. 

Figura 6.14: Geração ele células . 

Passo 7 Geração interativa de vértices e células. Concluída a geração dos ele
mentos ela "lâmina" definida pelos c.ontornos de faces B e O, consideramos o 
contorno de face interna O como sendo o contorno de face externa B e repeti
mos as passos 5 e 6, desde que o n{unero de vértices Numberofvertices de 
O seja maior que quatro. Se o número de vért ices de O for menor ou igual 
a 4, interrompemos o processo interativo. Se restarem quatro vértices em O, 
geramos um último elemento quadrilateral. Se restarem três vértives em O, 
geramos um último elemento triangu lar. Passamos, então, para o processa
mento do próximo contorno de face do modelo intermediário. 
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A malha resultante do algoritmo descrito acima pode conter elementos triangulares 
e quadrilaterais. Se quisermos uma malha somente com t riângulos, temos que criar, 
para cada célula quadrilateral do modelo, se houver, duas células triangulares e, poste
riormente, destruir a célula quadrilateral. (A célula quadrilateral é divida na diagonal 
menor.) Se quisermos uma malha somente com quadriláteros, temos que criar, para 
cada célu la triangular ou quadrilateral do modelo, quatro células quadrilaterais , con
forme mostrado na Figura 6.15. Posteriormente, a célula triangular ou quadrilateral 
é destruída. Note, na figura , qnc o tamanho do elemento fica, como conseqüência da 
subdivisão, dividido por dois. O gerador de malhas, nesse caso, multiplica automati
camente por dois o tamanho de elemento d antes de proceder à geração elos vértices. 
A Figura 6.16 mostra uma malha de quadriláteros para a casca da Figura 6.7. 

-..,. -
(a) Elementos triangulares (b) Elementos quadrilaterais 

F igura 6.15: Subdivisão de uma célula em quadriláteros. 

Figura 6.16: ívlalha de quadriláteros da casca. 

A parte final do processo de geração de malhas é a suavização da malha. A suavi
zação, ou snwothing, consiste no reposicionamcnto dos vértices "int.f. riorcs" do modelo 
de decomposição por células de acordo com determinado critério de suavização. (Esta
mos chamando de vértices "interiores" os vértices que não são resultantes da subdivisão 
el e uma aresta do modelo geométrico original.) Adotamos como critério de suavização 
o método do centróide proposto por SEZER e ZEID, resumido a seguir. 

Seja VI um vértice "interior" da malha no qual incidem m células. Para cada célula 
/,;incidente em V1 determinamos as coordenadas do centróide Pck e a área Ak da célula. 
(A determinação elo centróide e da área de triângulos e quadriláteros não apresenta 
quaisquer dificuldades.) As novas coordenadas do vértice V1 são as coordenadas do 
centróide combinado de todas as m células incidindo em VI, dadas pela expressão 

( m ) (m ) Pc = [; Pck Ak / [; Ak . (6.74) 
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O método pode ser implementado facilmente se soubermos quais são as células que 
incidem em um vértice do modelo. Em noss~s modelos de decomposição por células, 
essa informação é armazenada diretamente em uma estrutura do tipo cvertexUse, tal 
como definimos no Capítulo 3. 

Alguns exemplos do processo de geração de malhas descrito nessa Seção siio mostra
dos na Figura 6.17, para superfícies convexas simplesmente conectadas (SEZER c ZElO 
descrevem com detalhes como transformar uma região côncava em regiões convexas c 
uma região multiplamente conectada em regiões simplesmente conectadas.) Alternat.i
vamente, usaremos também os métodos de varredura discutidos no Capítulo 3 para os 
casos onde rsses métodos forem mais apropriados que a técnica de avanço de fronte, 
por exemplo, para a geração de uma malha sobre a superfície de uma esfera. 

(a) Casca circular (b) Casca hexagonal (c) Casca cilíndrica 

F igura 6.17: Exemplos de geração de malhas simples. 

6.5 Sumário 

Nesse Capítulo apresentamos as fonnulações dos elementos fini tos e ele conto rno em
pregados 11a modelagem mecânica das estruturas a na lisadas no trabalho. As hipóteses 
admitidas no Capítulo 4 cout inuam válidas , ou seja, consideramos somente estru t uras 
constituídas de materiais contínuos, homogêneos, isóLropos e elás t ico lineares. 

O elemento finiLo de casca ut ilizado é uma composição elo elemento finito de placa 
DKT e do elemento ele membrana com liberdades rotacionais deri vado ela formulação 
livre. O elemento de casca possui 3 nós e 18 graus de liberclaclc. Em cada nó, temos 3 
rotações e 3 deslocamentos c, em correspondência, 3 momentos e 3 forças. 

Os cl<~mentos de contorno considerados são quadril at.r.rial'> isoparaméLricos com 4 e 
8 nós. Apresentamos , também, as fun ções de forma para elementos descontínuos, úteis 
no tratamento de descontinuidades ele forças ele superfície em pontos ele canto. 

Os modelos mecânicos são geometricamente represcnLados por malhas de elemen
tos triangulares e quadrilaterais geradas a part ir do modelo geométrico da estru tura . 
Nosso algoritmo ele geração de malhas é uma extensão, para o caso tridimensional, do 
a lgoritmo de geração ele malhas ele forma livre de regiões planares de SEZER e ZEID. 



CAPÍTULO 7 

Visualização 

7.1 Introdução 

No Capítulo 1 dissemos que os métodos computacionais de solução do problema funda
mental , dependendo ela complexidade da estmtura, podem produzir extensas listagens 
numéricas que impedem ou até mesmo impossibilitam uma compreensão mais imediata 
elos resul tados da análise. As distribuições dos campos de deslocamentos, deformações 
ou tensões de uma estrutura podem ser mais facilmente compreendidas através de ima
!JCns que representam essas clistribui<;ões, tais como mapas de cores ou isolinhas, por 
exetuplo. Além disso, os objetos de engenharia possue111 uma est rutura 11111ito bem de
finicla geometricamente, o que sugere naturalmente o emprego da computação gráfica 
para visualização dessa estrutura. 

VISUALIZAÇÃO Visualizar significa transformar dados extraídos de um modelo 
de objeto em imagens que eficientemente representam informações sobre a 
estrutura e o comportamento do objeto. 

A visualização envolve, portanto, a transformação de dados c a representação de 
informações. Nos capítulos anteriores vimos a lgumas formas de represcnta,ão d(' inl"or
mações de um objeto estrnt.mal. No Capítulo 3 definimos os modelos geométricos de 
cascas e de sólidos, cujas informações serão ut ilizadas pnra sintetizar imagens da estru
tma do objeto. No Capítulo 6 estendemos a representação de informações geométricas 
do objeto com atribu tos caracteristicamente mecànicos, tais como propriedades do 
material , forças e deslocamentos, os quais serão utilizados para sintetizar imagens do 
comportamento elo objeto. 

Nesse Capítulo discutiremos os algoritmos de transformaçõrs de dados de um mo
delo estrutural em primitivos gráficos e, posteriormente, em imagens de computador. 
Começaremos, na Seção 7.2, definindo quais são os processos de transformação de da
dos de modelos em primitivos gráficos. Veremos o que são fontes, filtros c mapeadores e 
como esses objetos podem ser empregados na construção ele um modelo de visualização. 

A transformação de primitivos gráficos em imagens de computador é objeto de 
estudo da computação gráfica, a fundação da visualização. Na Seção 7.3 introduziremos 
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alguns conceitos de computação gráfica necessários à leitura das classes do Capítulo 10. 
Infelizmente, não descreveremos todos os métodos compugráficos implementados nas 
classes de OS\•V porque a descrição desses métodos poderia ser extensa o bastante para 
ocupar um outro volume. Definiremos uma cena como sendo constituída ele ato1·es, 
luzes c câm.eras c veremos os princípios elementares de síntese de imagens de uma 
cena. 

Na Seção 7.4 descreveremos os algoritmos empregados na visualização de campos 
escalares e vetoriais de nossos modelos estru turais. 

7.2 Da Modelagem à Visualização 

Para ilustrarmos essa Seção, tomemos como exemplo a análise de uma casca cilíndrica 
pelo método dos elementos finitos. Inicialmente, vamos criar um modelo geométrico 
para a casca. Utilizaremos, nesse caso, um modelo de cascas tal como visto no 
Capítulo 3. A Figma 7.1(a) mostra uma imagem com "superfícies escondidas" elo 
modelo geométrico da casca. Em seguida , precisamos criar uma ma lha de elementos 
finitos para a análise. A Figura 7.l(b) ilustra uma cliscretização do modelo geométrico 
de acordo com o método de geração ele malhas descrito no Capítulo G. Note que temos 
dois modelos na Figura 7.1: um modelo de cascas c um modelo de decomposição por 
células. Embora um modelo de decomposição por células seja. um modelo geométrico, 
escolhemos representar a geometria ela estrutura por um modelo de cascas c derivar a 
geometrin do modelo mecânico a pmtir elo modelo ele cascas. Com isso, podemos utili
zar o modelo de cascas original para derivar malhas distintas de elementos e, posterior
mente, comparar os resultados de amí.lise dessas malhas. (Se quiséssemos, poderíamos 
criar diretamente o modelo de decomposição por células da casca, por exemplo, através 
do processo de varredura translaciona l de um arco ele circunferência). 

(a) !vlodelo geométrico (b) Modelo mecâ nico 

F igura 7.1: rvloclelos geométrico e mecânico de uma casca. 

As imagens ela Figura 7.1 são exemplos de visua lização da estndum ele um modelo 
e, embora simples, servem para demonstrar a utilidade da visualização. A corretude do 
modelo ele decomposição por células da casca pode ser muito mais facilmente percebida 
pela observação direta da imagem do modelo elo que pela conferência da listagem 
numérica dos 112 vértices e 182 células, resultantes do processo de geração da malha. 
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Após a descrição das condições de contorno e dos carregamentos, o modelo mecânico 
el a casca é a nalisado pelo método dos elementos fini tos. Dois exemplos de visuali1mção 
dos resul tados da análise são mostrados na Figura 7.2. A Figura 7.2(a) mostra o 
nwpa de coTes correspondente à distribuição de um campo escalar sobre a superfície da 
casca. (Note que o problema fundamental é definido em termos de vetores c tensores, 
não de escalares. Nesse caso, consideramos o escalar como sendo um componente de 
um vetor ou tensor , por exemplo, o deslocamento na direção y.) A Figma 7.2(b) 
mostra algumas isolinhas do campo escalar. As imagens ilustram a visual ização elo 
compoTtamento de um modelo. Mais uma vez, podemos utilizar a visualiJmção para 
perceber mais imediatamente a distribuição elos resu ltados da amHise da casca. 

(a) Mapa de cores 

"-
----------~ 4::>-: ' 

,. . . · 

.· ,• 

.---------- ·· .. 
·' 

\ 

(b) Isolinhas 

F igura 7.2: Exemplos de visua lização de uma casca. 

....... 

Introduziremos uma notação gráfica para descrever os passos de criação da visua
lizac)'io cha mada diagrama de fiw;o de dados (DFD). A Figura 7.3 mostra o cliagmma 
de fluxo ele dados para os exemplos de visualização ela Figura 7. 1 P da l"igma 7.2. 
Os blocos desenhados com d uas linhas paralelas denotam Tepositórios de deu/os. Um 
repositório de dados é responsável pelo armazenamento elas informaçôes ele 11111 obj eto 
que serão transformadas em imagens da estru tma c do comportamento do objeto. Em 
OSW, um repositório de dados 6 um modelo geométrico ou mecânico de uma estru tura. 
Os retângulos em um DF D denotam ]J?'Ocessos fontes c pmcessos sumicloums de dados. 
Um processo fonte 6 um processo produtor ele um ou mais repositórios de dados. Um 
proce~so sumidouro é um processo consumidor de um ou mais repositórios de dados. 
Os retângulos com cantos arredondados denotam processos de transformação de repo
sitórios de dados em outros repositórios de dados. As seLas do DFD indicam a direção 
do fluxo de dados. 

No DFD c!R Figura 7.3, temos um processo fonte rotulado com o nome Varredura 
Translacional. O processo toma como parâmetros ele ent.rada uma curva e um 
caminho e produz como saída o modelo geométrico resul tante elo "escorrcgamento" 
da curva ao longo elo caminho. (Note: o processo possui parâmetros de ent rada, mas 
esses parâmetros não são repositórios de dados. Somente a saída de um processo 
fon te é um repositório de dados.) Chama remos um processo fonte simplesmente de 
fonte. Se o fonte gerar repositórios de dados a partir de arquivos armazenados em 
memória secundária (disco rígido, por exemplo) , chamaremos o fonte de leitm·. Usamos 
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Varredura Translacional 

Casca 

t-falha 

Resultados da Análise 

Extração do Campo Escalar 

Campo Escalar---------. 

Geração de !salinhas 

!sal inhas 

I Exibição ud Imagem" Ex i b i ção da Imagem li Exibição da I magem li Exibição da Imagem I 

F igura 7.3: Diagrama de fluxo de dados. 

o fonte Varredura Translacional para gP.rar o modelo de cascas ela Figura 7.1(a), 
dcnot«do, no DFD, pelo repositório de dados rotulado com o nome Casca. 

Seguindo a direção do fluxo ele dados, CIH.:ontramos o prot:esso de transformação 
de dados rotulado com o nome Geração da Malh a . O processo toma como entra
ela o modelo geométrico da casca c parâmetros que controlam a aparência da malha 
(tipo de elemento c tamanho do elemento, conforme vimos no Capítulo 6). A saída 
do processo é o modelo de decomposição por células da Figura 7.1(b), denotado no 
diagrama pPio repositório de dados Malha . . (Note: o processo toma como entrada, 
além dos parâmetros ele aspecto da malha, um repositório de dados e transforma o 
respositório de entrada em um outro repositório de dados.) Chamaremos um processo 
de transformação de dados de filtro. O processo rotulado com o nome Geração de 

Isolinhas é outro exemplo ele fi ltro. A entrada do processo é o modelo de decompo
sição por célu las Campo Escalar (é a própria Malha, após passar pelos processos de 
Aná l ise c Extração do Campo Escalar) e os parâmetros que definem os valores 
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escalares das isolinhas; a saída é um modelo gráfico qne contém primit ivos gLine (veja 
o Capítulo 3) que representam as isolinhas, denotado, no DFD, pelo repositório ele 
dados Iso linhas. 

Finalizando o fluxo de dados do diagrama da Figura 7.3, temos os processos su
midouros rotulados com o nome Exibição da Imagem. Um processo Ex ibi ção da 

Imagem toma como entrada um modelo geométrico qualquer c produr. como saída uma 
imagem do modelo. (Note: a saída elo processo é uma imagem, não um outro repositório 
de dados.) Chamaremos um processo sumidomo ele m.apeado1·. No caso particula r do 
processo sumidouro escrever os dados dos repositórios de dados de entrada em arquivos 
armazenados em memória secundária, chamaremos o processo sumidouro de esc1·itm·. 

O fluxo de dados representado no DFD da Figura 7.3 é chamado de Tede de visua
lizaçiío ( visualization pipeline). SCHROEDER, :tvlARTIN E LORENSEN [101] discu
tem deta lhadamente as estratégias de implementação de redes de visualização. Nosso 
propósito foi somente introduzir os conceitos de fon tes , filtros e mapeadorcs (daremos 
a lguns exemplos na Seção 7.4.) No Capítulo 9 apresenta remos os principa is processos 
de visualização de OS\<\' P. mostraremos como ut ili zá- los na contrução ele uma aplicação 
orientada a objetos de modelagem estru tural. 

7.3 Computação Gráfica Tridimensional 

Os algoriLmos de visualização transformam dados sobre a estrutura e o co1úportamento 
de um modelo em primitivos gráficos. Com a computação gráfica, t rans(ormamos Psses 
primitivos gráficos em imagens. Objetivamente, computação gráfica é a s-íntese de 
imagens em computador. 

Definiremos uma únagem, como sendo uma coleção discreta de pontos coloridos 
denominados pi:cels, organizados em um arranjo retangular chamado mapa de pixels. 
(Achamos o termo mais adequado que nutpa de bits, ou bitmaps, porque um pi~:el, 

geralmente, possui mnis de um bit; no entanto, o uso do termo est.á t.i'\o consngrado 
que o ut ilizaremos como siuô11imo d<' mapa dr pi:t:els.) Nosso problema consisU' em 
determinar a cor correta de cada pi:cel ele uma imagem. 

Para descrevermos o processo ele síntese ele imagens, ou Tendering, considerrmos 
um ambiente definido por alguns objetos, uma fonte de luz e um observador , conforme 
o esquema ilustrado na Figura 7.4. Vamos admitir que a luz estc~ja apagada c que não 
haja quaisquer out ras fon tes lumiuosas no ambiente. O que o observador veria , JH'Ssc 

caso? Sem luz, absolutamente nad R. Agora , acendamos a luz. A fonte luminosa passa 
a ellliLir, em Lodas as direções, partículas chamadas fótons (ou, dualmentc, ondas de 
luz). Vamos seguir as trajetórias, ou ·os mias, de alguns desses fótons. 

Observe, na figura, o raio A. Esse raio não in tercepta objeto algum do a mbiente 
c, portanto, não contribui para a formação da imagem do observador (representado 
pela câmera ela figma). O raio B, por outro lado, intercepta um objeto do ambiente. 
De acordo com as leis da Física Ótica, no ponto ele intersecção o objeto absorve uma 
parcela da energia luminosa do raio B, refra ta outra parcela e rcHete uma outra parte. 
A quantidade de enet'iia resultante na absorção, refração e refl exão é determinada 
em função da energia do raio B e das propriedades materiais do objeto no ponto de 
intersecção. Vamos supor que o objeto seja absolutamente translúcido; nesse caso, não 
há refração alguma. Vamos supor, também , que a superfície do sólido seja polida no 
ponto de intersecção; nesse caso, uma parcela do raio B é refletida pelo objeto, couforme 
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luz 

Figura 7.4: Ambiente: objetos, fonte ele luz e observador. 

mosLrado na Figura 7A. NoLe, 110 euLauLu, que u ra io B, da mesma forma que o raio 
A, não atinge a posição elo observador que, por enquanto, continua sem observar nada. 

Vcjnmos, agora, o raio C. Como o mio B, C intercepta o mesmo objeto elo ambiente 
c, como antes, é absorvido e reNetido (estamos admitindo que o objeto seja t ranslúcido). 
Porém, desta vez, o raio C a t inge a posição do observador. O que o observador vê é a 
coT associada à energia do raio C, digamos, verde. F inalmente, luz. O raio D também 
atinge a posição elo observador , mas percorre uma trajetória diferente: primeiro refrata 
em um objeto transparente e depois reflete em um objeto polido. Vamos supor que a 
cor assoc:iada à energia do raio D seja vermelha. Se os raios C e D atingirem a posição 
do ol>servador no mesmo ponto, a cor percebida será correspondente à energia somada 
desses doi s raios , nesse caso, a marela. A imagem vista pelo observador é formada pela 
contribuição de todos os raios luminosos que partem ela fon te el e lu L~ c ati ngem o olho 
do obsNvador, após interagirem com os ob.ictos do ambiente. 

Unm fonte> clr lu7. emite utw1 infinidade de raios em todas as direções. Drpcndcndo 
elas di uwnsões do ambiente considerado, apenas uns poucos raios ( t.a l v e L~ alguns mi
lhões) interceptam algum objeto e atingem o olho do observador, cont ribuindo para 
a formação ela imagem. Esse proces::;o ele formação ele imagens é denominado tmçado 
de mias progressivo porque seguimos a trajetória dos raios de lur. desde sua emissão 
11a fonte até sua chr.gada no observador. Para tratar computacionalmente o problema, 
ao invés de seguirmos a trnjrtória elo ra io desde a fonte até o observador, faremos o 
caminho iuvr.rso: seguiremos o ra io desde o observador até a fonte de luz. (Se o raio 
atingiu o observador é porque, evidentemente, partiu de alguma fonte de luz.) Com 
isso, estaremos considerando somente os raios ele lm que efetivamente contribuem para 
a formação ela imagem. Esse processo de Tendering é denominado traçado de mios 
Tegressivo. Designaremos o traçado de ra ios regressivo simplesmente como traçado ele 
ra ios, ou my tmcing. 

O algori tmo de traçado ele raios toma como entrada um ambiente definido por 
objetos, fontes de luz e um observador e produz como saída uma imagem com m. x n 
pixels. Os passos elo algoritmo de traçado ele raios são sumarizados a seguir. 

Passo 1 Para cada pixel (i, j) da imagem, 1 ::; i ::; m, 1 ::; j ::; n, "traçamos" um raio 
·r que parte ela posição do observador , em direção ao centro do elemento de 
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área representado pelo pixel (i , j), conforme esquematií:aclo na Figura 7.5. O 
raio T é chamado mio de pi:cel. 

Figura 7.5: "Traçando" 1m1 r::. in dP pi1:el. 

Passo 2 Determinamos o objeto O mais próximo do observador que é interceptado 
pelo raio T. Se o ra io não interceptar nenhum objeto, então o observador vê 
a coT de fundo do ambiente. 

Passo 3 Para o objeto O, computamos o ponto de intersecção P do objeto com o 
ra io r . Calculamos, então, a contribuição de todas as fontes ele lll7; para a 
iluminação de P. O cálculo P. baseado no "traçado" de raios do ponto P até 
cada uma das fontes de luz do ambiente, como ilustrado na Figura 7.6. Note 
que estamos seguindo a trajetória inversa el e todos os ra ios luminosos que 
atingem o observador e que passam pelo pixel (i, .i). Esses ra ios sà.o chamados 
mios de sombm, ou mias de ilwninaçiio. A energia luminosa que incide em P 
é determinada por um modelo ele ilwninaçào que considera a interação de cada 
ra io com o material do objeto em P (posteriormente definiremos um modelo 
de iluminação). Essa energia luminosa define a parcela da cor elo pi:tel devida 
à iluminação direta das fontes de ht í:. Se os raios de sombra interceptarem 
algum objeto, então as fon tes de luz não iluminam diretamente o ponto P. 

Passo 4 Se o objeto O for reflexivo em P, "traçamos" um novo ra io partindo ele P na 
direção ele reflexão. Chama mos esse raio ele mio de Tejlexão. A cor do raio 
de reflexão, definid a pela execução recursiva do a lgoritmo, é adicionada à cor 
determinada no passo anterior. 

Passo 5 Se o objeto O for transparente em P, "traçamos" um novo raio partindo ele P 
na direção de refração. Chamamos esse raio de mio de transpar·ência. A cor do 
ra io de transparência, também definida pela execução recursiva do algoritmo, 
é acliciouacla à cor determinada nos passos anteriores. A cor resul tante é a 
cor do pixel ( í, j). 

Talvez possamos até ter compreendido as idéias elo princípio do traçado de ra io 
com o esboço dado acima, mas a descrição do algoritmo está muito distante ele sua 
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o 

Figura 7.6: "Traçando" um raio ele sombra. 

implementação. Note a complexidade: precisamos traçar raios na direção rmTet.::~; f'n
cont.rar a intersecção dos ra ios com o objeto mais próximo do observador, determinar 
a cor no ponto el e intersecção e, dependendo das características do material, "refl exi
vo" ou "transparente", traçar mais raios novamente. Conceitualmente, no entanto, o 
algoritmo de t raçado de raios não é muito complicado. As imagens obtidas com o my 
tmcing podem ter "realidade de fotografia" (principalmente se os materiais dos objetos 
do ambiente forem reflexivos) porque os efeitos da iluminação direta, reflexão e refração 
são naturalmente tratados pelo método, diferentemente de outros processos de geração 
de imagens. 

O traçado ele raios possui seus problemas, contudo. O t raçado de raios é rela
tivamente lrnto se comparado a outras técnicas. Além disso, por ser um processo 
de amostragem de pontos, as imagens geradas apresentam o que cha mamos de alia
sing [38]. Dependf'ndo dos propósitos da iniagcm, podemos r n1prcgar técnicas mais 
s imples de readerin.y, tais como o a lgori tmo de scanlines rom t.onali7.a~ão de Guuraucl 
ou Phung [09]. Niio ent raremos em maiorf's detalhf's a respeito de t raçado el e raios nes
se Capítulo (veja a classe tRayTracer no Capítulo 10) . GLASSNGll [46] apresenta 
uma ótima introdução sobre a teoria e práticr1 do my tmcing, incluindo algori tmos de 
intersecção e iluminação e técnicas de aceleração e antialiasing. Implementações em C 
podem ser Pncontradas em WATI<I NS, COY e FINLAY [124] e LINDLGY [66]. 

Cena 

Chamaremos o a mbiente ele entrada elo processo de 1·endering de cena. Denomina remos 
os objetos el o ambiente de atores e definiremos as vistas do observador através de um 
conjunto de câmeras "virtuais" . Uma cena, portanto, é uma coleção de atores, luzes 
e câmeras que definem um ambiente a partir do qual sintetizaremos uma imagem. A 
imagem é obt ida pela determinação ela cor de cada pi.7:el, função da vista tomada por 
uma câmera c da interação ela luz emitida pelas fontes ele luz com os materiais que 
constituem as superfícies dos atores. O diagrama de objetos de uma cena é mostrado 
na Figura 7. 7 e seus componentes comentados a seguir. 
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Figura 7. 7: Diagrama ele objetos: cena. 

M od elos de C ores 

Em computação gráfica, uma cor é especificada através de um modelo de co1·es. Usamos 
dois modelos de descri ção de cores em OSW: o modelo RGB, empregado nos monitores 
de vídeo coloridos, e o modelo HSV. 

O modelo RGB representa uma cor em termos elas intensidades de vermelho, verde 
e a'lul da cor. Geometricamente, o modelo é definido em um sistema ele coordenadas 
Cartesianas pelo cubo unitário ilustrado na Figura 7.8. O modelo RGB é aditivo, 
ou sej a, o resultado da combinaçào de duas 0 11 mais cores é obtido pela soma das 
contribuições ind ividuais elos componentes de cada uma das cores. Por exemplo, a 
combinação da cor azul com a cor verde resul ta na cor ciano. O Programa 7. 1 apresenta 
a implementação de uma cor no modelo RGB. Utilizaremos a estrutura tColor para 
rspccifica r as cores elos pi.'Cels de uma imagem. 

azul = (0, O, 1) ciano = (0 , 1, 1) 

magcnta = (1, O, 1)(------..-----< ..... 1--- +- branco= (1, 1, 1) 

I 

I 
1. · · 

prrto = (0 , O, O) +--- •, ,._--- - verdr = (0. 1, O) 

struct tColor 

{ 
double r; 
double g ; 
doub l e b ; 

}; 11 tColor 

" 
" " 

" " 

vermelho = (1, O, O) amarelo = (1, 1, O) 

F'igm a 7.8: rvlodclo de corps R.GB. 

Programa 7.1 : Definição de cor RGB. 

O sistema HSV representa uma cor baseado na matiz, saturação c valor da cor (ou 
hue, satumtion e vahte). O modelo HSV é geometricamente definido em um sistema 
ele coordenadas cilíndricas por um pirâmide de base hexagonal, como ilustrado na 
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Figura 7.9. A matiz H el a cor é medida pelo ângulo em torno do eixo vertical da 
pirâmide, com vermelho em 0°, verde em 120°, etc. A saturação S é a distância 
variável de O, no centro da base da pirâmide, até 1, nas faces triangulares da pirâmide. 
O valor V é a altura variável ele O, no vértice da pirâmide, até 1, no centro da base. O 
ponto V = O é preLo (nesse ponto, H e S são irrelevantes). O ponto S = O, V = 1 é 
branco. Usaremos o modelo HSV para especificar as cores ele um nwpa de coTes (veja 
a Seção 7.4). FOLEY [38, página 584] discute minuciosamente os modelos de cores e 
os algoritmos de conversão RGB-1-ISV c 1-ISV-RGB. 

Luzes 

120° 
verde 

v 

Figma 7.9: !vloclelo de cores HSV. 

vermelho o o 

Na descrição do procrsso de rende1'ing aprrsentado an teriormente, consideramos uma 
fonte ele lt1 7. emitindo fótons de diferentes intensidades em todas as direções, COIIIO 

ilustrado na Figura 7.10(a). Chamaremos esse t ipo ele fonte de luz ele luz pnntual. 
Usaremos luzes punLuais em IIIIIR cena p~ua simular fontes de luz próxi111as aos objetos 
da cena. A F igma 7.10(b) mostra out.ro tipo de fonte de luz ut.ilizRcl a em computação 
gráfica chamada luz direcional. Uma fonte de lu7. direcional está loca li 7.aela tão distante 
elos objetos da cena que consideramos que os raios de luz emitidos pela fonte chegam 
à cena para lelos entre si. Usaremos luzes dírccionais para simular a luz elo sol , por 
exemplo. (É claro que, em proporções astronômicas, o sol é uma fonte de luz puntua l.) 

O Programa 7.2 apresenta a definição C de uma fonte ele luz de uma cena. Note 
que implementamos a coleção como uma lista ligada duplamente encadeada de lu7.es . 
A estrutura tLight mantém o tipo Type cie luz (puntual ou direcional) , a posição 
(ou direçc'io) Po s i tion, a cor Colo r , a flag Swi t c h que indica se a luz está ligada ou 
desligada (em nossas cenas, podemos desligar o "sol" ) e os ponteiros para os elementos 
posterior c anterior na lista de luzes da cena. 

A intera~:ão da luz com a superfície de um objeto pode ser teoricamente dividida em 
qua t ro classes, chamadas modos de t-ransporte de luz: Tefle:cão difusa, t·efle:cão espec·lllar, 
transmissão difusa e tmnsuússão especular. Quando um raio de luz incide sobre uma 
superfície, sofre mudanças de direção e cor como resul tado desses quatro efeitos. A 
influência el e cada modo ele transporte de lu,; na cor final do raio de luz é função, 
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(a) Puntual (b) D ireciona l 

F igura 7.10: Tipos de luz de uma cena. 

enum tLightType { lPUNCTUAL, lDIRECTIONAL } ; 
struct tLight 

{ 
tLightType Type ; 

t3DVector Position; 
t Col or Col or ; 
bool Switch; 
tLight* Next ; 
tLight* Previuos; 

} i li tLight 

Programa 7.2: Definição de luz. 
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principalmente, das características materiais da superfície na qual o raio incide. E m 
computação gráfica, a determinação quantitat iva da interação ela )u:t; com a superfície 
de um objeto é usualmente baseada em modelos matemá ticos mais simplificados que os 
complexos modelos derivados da Física Ótica. C ha man'mos esses modelos silllplificndos 
cl f' modelos de ilmninaçrio c veremos, a seguir, as equações do modelo ele iluminação 
nti li:laclo Clll OSW, o modelo de iluminação de P hong [99]. 

:Modelo de iluminação de Phong A luz ambiente é uma fonte de luz fi c tícia q ue 
representa o produ to das múltiplas refl exões de luz ele todas superfícies que constituem 
o a mbiente . A equação correspodente à contribuição da luz ambiente na iluminação de 
un1 ponto P sobre a superfície ele um objeto é 

(7.1) 

onde Ia é a intensidade da luz a mbiente (definida por uma cor IlGB) , assumida cons
tante para todos os objetos, ka , O s; l.:a s; 1, é o coeficiente de Tejlexão difusa da luz 
ambiente do objeto no ponto P c Da é cor ambiente elo objeto. (Alguns nut.ores a pre
sentam uma versão mais simples da Equação (7.1), com a omissão do termo Da [38, 99]. 
Pr(~fcrimos incluir a cor ambiente do objeto no modelo. Para desconsiderá-la , bas ta 
tomarmos Da como sendo igual a cor branca.) 

A contribuição d a reflexão difusa na iluminação do ponto P é definida pela lei dos 
cossenos de Lambert. Para uma dada superfície, a intensidade de luz refletida difusa
m ente depende a penas do ângulo(} ent re a direção l i e a normal N em P , Figura 7.11. 
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Para uma fonte de luz i com intensidade h a equação da reflexão difusa é 

(7.2) 

Onde /,;d, Ü ~ /,;d ~ 1, é O coeficiente de Tejlexão difusa do material no ponto p C Qd 

é a cor de reflexão difusa do objeto. Se os vetores L; c N forem uni tários, podemos 
escrever a Equação (7.2) como 

O luz ·i 
' ' ' ' 

Figura 7.11: Reflexão difusa. 

(7.3) 

A contribuição da reflexão especular de uma fonte ele lu~ i com intens idade 1; na 
iluminação do ponto P é definida pela expressão [99] 

{7.4) 

onde k5 , O ~ ks ~ 1, é o coefic iente de reflc:t:ào e:;pecular do material no ponto P , O.~ é 
a cor ele reflexão especular do objeto c ns é o expoente de Tejlexâ.o espccttlar· do objeto. 
Os valores ele ns variam ele 1 até a lgumas centenas, dependendo da superfície. Va lores 
pequenos ele n._. caracterizam superfícirs opacas 0. não metálicas; valores gnuules de ns 
caracteriza m superfícies es pecu lares . Os vetores R; e V , considerados unit<hios, são 
mostrados na Figura 7.12. A direção de reflexão R; é dada por [38, 46] 

O luz ·i 
' ' ' ' 

-- --8 
câmera 

F igura 7.12: Reflexão especula r. 

(7.5) 

Se t ivermos NL fontes ele luz na cena , a iluminação no ponto P é definida por 

NL 

lp = la ka Oa +L f; [k.dOd (N • L;)+ ks Os (R; • Vt •J. (7.6) 
i= l 
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Atores 

Um ator é um objeto da cena no qua l incidem os raios luminosos das fontes de luz. A 
imagem da cena é obtida da interação da luz com a superfície dos atores. A definição 
C de um ator é apresentada no Programa 7.3. A estrutura tActor mantém o ponteiro 
Mapper para um mapeaclor, a matriz de transformação geométrica Ma trix que define 
a posição, a orientação e a escala do ator na cena , a flag Visible que indica se o ator 
é visível ou não e os ponteiros para os elementos posterior e anterior na lista ele atores 
da cena. 

struct tActor 

{ 
tMapper* Mapper; 
t3DTransfMatrix Matrix ; 
bool Visible; 
tActor* 
tActor* 

Next; 

Previous ; 
}; // tActor 

Programa 7.3: Definição ele ator. 

Observando o Programa 7.3, podemos perguntar: se um ator é um objeto de uma 
cena, onde, em tActor, armazenamos o modelo que descreve a estrutura e o compor
tamento do objeto? A resposta é: em Mapper. (Lembremos que um mapeaclor é um 
processo consumidor que toma como entrada um repositório de dados.) Mapper é ores
pons1-\vel pela transformação dos dados rstrut.nrais e comportamentais elo modelo nos 
primitivos gráficos que constitu irão a imagem da cena. Definiremos a implementação 
ele um mapeaclor no Capítulo 10 (veja a classe tMapper). 

Câmeras 

Uma câmera define a porção da cena que será visualizada pelo observador. A F igu
ra 7.13 mostra os parâmetros de uma câmera. A posiçlio é o ponto onde a cânH~ra Pslá, 
ou seja, a posição do observador. O ponto focal é o ponto para o qual a câmera f'Stá 
apontando. As coordenadas da posição e o do ponto focal são tomadas em relação ao 
sistema global dr coordenadas (WC) . O vetor formado pela diferença do ponto focal c 
da posição define a diTeçii:o rle ]Jmjeçilo da câmera. O plano de pm:jeçcio, ou plano de 
vista, é o plano perpendicular à direção de projeção que contém o ponto focal. O vetor 
unitário normal ao plano de vista é chamado VPN (view plane nonnal) . 

A janela é a porção retangular sobre o plano de vista que define a altura H e a 
largura TV da imagem tomada pela ·câmera. A janela é orientada em relação a um 
sistema de coordenadas Cartesianas denominado sistema de coo·rdenadas de vista, ou 
VRC ( view refere·nce system,). A origem do VRC é o ponto focal e o eixo n elo VRC, 
normal ao plano de projeção, é dado pelo VPN. Para definirmos os outros dois eixos , 
usamos um vetor chamado "para cima,, tomado em relação ao \VC. A projeção paralela 
ao VPN do vetor "para cima, no plano de projeção, define o eixo v. O eixo u é dado 
diretamente pelo produto vetorial 

u = n x v . (7.7) 
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Figura 7.13: Pa râmetros de uJna câmera. 

Visualização 
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Para d cfiuirmo~ a porção da cena observada pela câmera, cha mada. volume de vista, 
devemos especificar qual o tipo de projeção utilizada. Consideraremos somente dois 
tipos de projeção: a projeção paralela or tográfica c a projeção perspectiva. Em uma 
projeção paralela, a posição da câmera é ut ilizada apenas para especificar, juntamente 
com o ponto focal, a direção de projeção. E1i1 uma projeção para lela, supomos que o 
observador está no "infini to" ; dessa fo rma , os raios de luz que clwgam ao observador 
são para lelos. O volume de vista, nesse caso, é um paralelepípedo infini to, tal como 
mostrado na F igura 7.14(a). Na projeção perspectiva, o observador situa-se realmente 
na posição da câmera ; os ra ios que chegam ao observador "pass;-un '' pela janela e con
vergem para a posição da câmera, tamhr m chamada , ncssP caso, dP centro de pmjeçtío. 
O volume de vista é um tronco de pirâmide semi-in fi nit o, co1n vértice no centro ctP 
pro.ieção, F igura 7.1 '1(b). Na projeção perspectiva, a la rgura W ela _i anPia e a d istância 
D enLrc a posição c o ponto focal defi nem o ângtdo de vi::;la () da câmera, dado por 

(H' ) () = 2 a rctan 
2

D . (7.8) 

Ambos os volumes de vista podem ser delimi tados por dois planos, para lP lo~ ao plano de 
projeção, cha mados planos de recorte. A posição dos p lanos é definida pelas d is tâncias 
F (pla no de frente) e B (plano de fundo), tomadas sobre a direção de projeção a part ir 
da origem do VRC. 

A implementação C de uma câlllera é mostrada no Programa 7.4. A estru t ura 
tCamera mantém o t ipo Proj e c t i onType de projeção da câmera , a posição Pos i tion, 

o ponto focal FocalPoint , o Vf'tor "para cima" Vi e wUp, a distância Distance ent re a 
posição e o ponto foca l, a la rgura Width ela j anela e a razão ele aspecto AspectRat i o 
da janela (a razão de aspecto é a razão TV/ H ent re a largura c a a lt ura da janela). 
Os dema is atribu tos definem as distâncias ClipDist elos planos de recor te , as fiags 
ClipFl ag, indicando se os planos de recorte estão ativos ou não, uma matriz de vi
suali~!:ação ViewMa tr i x (explicada a seguir) e os ponteiros para os elementos posterior 
e anterior na lista de câmeras da cena. 
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F igura 7.14: Volumes de vista. 
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Apenas para ilustrar o funcionamento da câmera, vamos descrever o processo de 
rendcring de uma imagem fio-de-arame de um modelo de cascas. Uma imagem fio
de-arame é o tipo mais simples de imagem de um modelo implementado em OSVl . 
Por isso nwsmo, é a mais rápida cl f' ser gerada. Usaremos imagens fi o-de-a rame para 
posicionar os objetos na cena. anlC's de so licitarmos uma imagC'm com lu~. Os passos 
do 1·ende1·ing fio-dC'-a rame são enumerados a seguir. 

Passo 1 Para cada aresta e elo modelo de cascas, definida pelos vértices de coordf'nadas 
P1 e P2 , executaremos os passos 2 até 5. 

Passo 2 Normalização. P rimeiramente, os pontos P1 e P2 ela aresta e são normaliza
dos. Normalizar um ponto significa t ransformar suas coordenadas, dadas no 
WC, para as coordenadas do VRC. Além disso, efetuaremos a t ransformação 
das coordenadas do volume de vista para um volwne de vista canônico. Dois 
volumes de vista canônicos são apresentados na Figura 7.15, para as pro.ieções 
paralela c perspectiva. A função ele um volume de vista canônico é facilita r a 
operação seguinte, chamada 1·eco1·te. A t ransformação ele norma li1,ação para 
a projeção paralela é definida por uma matriz de transformação obtida pela 
composição das seguintes transform ações: 

1. Translação do ponto focal para o origem do sistema global. 

2. Rotação elo sistema de coordenadas de vista tal que seus eixos se alinhem 
com os eixos do sistema global. 
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enum tProjectionType { pPARALLEL, pPERSPECTIVE }i 

struct tCamera 

{ 

} i 

tProjectionType ProjectionTypei 
t3DVector Positioni 
t3DVector FocalPointi 

t3DVector ViewUpi 
double Distancei 
double Widthi 

double AspectRatioi 
double ClipDist[2) i 
bool ClipFlag[2); 
t3DTransfMatrix ViewMatrixi 
tCamera* Nexti 

tCamera* Previousi 

li tCamera 

Programa 7.4: Defiui<,:ãu de diuu~ra. 

3. Transformação de escala do volume ele vista para o volume ele vista 
canônico da projeção paralela. 

A transformação de normalização para a projeção perspectiva é definida por 
uma matriz de transformação obtida pela composição das seguintes t.ransfor
ma<,:Ões: 

1. Translação do ponto focal para o origem elo sistema global. 

2. Rotação do sistema de coordenadas ele vista tal que seus eixos se alinhem 
com os eixos do sistema global. 

3. Translação ela posição da câmera para a origem do sistema globa l. 

4. Transformação de escala do volume de vista para o volume de vista 
canônico da projeção perspectiva. 

A mat ri oz de normalização resul tant.e, armazenada em ViewMatrix, é dada 
por 

[

U.,r;Sx 'UySx t/.2 8,~ 
VxSy VySy 'U 2 Sy 

n,!; ny nz 

- p·u l 
- p·v 

-p · n + l 2 

(7.9) 

onde p é o ponto focal. Para a projeção paralela , temos 

2 
Sx = lV , 

2 
Sy = H , 

(7.10) 

t z = O. 
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e, para a projeção perspectiva, 

2D 
Sx = lV ' 

2D 
Sy = H ' 

(7.11) 

tz = D. 

X 0 11 y X OU y 

1-+---., 1 
plano de plano de 

- -> <- -
frente fundo 

----+----+----~~ -z 

plano ele <- _plano ele 
frente ' fundo 

----JH- --41-- ---. -z 
-1 -1 

-1-+-----' -1 

(a) P rojeção paralela (b) Projeção per:;pecti va 

F igura 7.15: Volumes de vista canônicos. 

Passo 3 Recorte. O recorte consiste na eliminação elas porções do objeto que são 
invisíveis ao observador, ou seja, que não estão dentro do volume de vista. 
No caso fio-de-a rame, estamos interessados no 1·eco1·te de linhas [65] . A aresta 
e pode estar tota lmente cm~tirla , totalmente fora ou in terceptar o volume de 
vista em um 0 11 dois pontos. Porém, ao invés de desenvolvermos uma função 
que efetue o recorte ele linhas em um volume de vista genérico, escreveremos 
funções cspec ia li:ladas que efet tt atu o tw:ortP <>m voltt nws de vista part icula res, 
usualmente de fi ui elos por planos que reduzem ou si mpl i fira m os d lculos de 
intersecção. Esses volumes ele vista são os vo lumes ele vista canônicos. (Não 
apresentaremos as funções de recor te de linhas aqui .) 

Passo 4 Projeção. Os pontos ele coordenadas P[ e P~ que definem a porção ela a resta 
e resultante do recorte, são pmjetados no plano de projeção. A matriz de 
transfonnação ela projeção parnlela é defin ida como 

(7.12) 

A matriz de t ra nsformação da projeção perspectiva é 

P per =[H 
o o 

~ ~1 ) 
1/D O 

(7.13) 
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onde D é a distância ent re a posição ela câmera e o ponto focal. Note que as 
matrizes ele transformação de projeção não são inversíveis. (Podemos elimi
nar uma das dimensões ele um ponto no espaço e levá-lo para o plano, mas 
não podemos levar um ponto projetado no plano à sua posição original no 
espaço.) A função C ele implementação ela projeção de um ponto é mostrada 
no Programa 7.5. 

void Project{t3DVector* point, tCamera* camera) 

{ 

} 

if {camera->ProjectionType == pPERSPECTIVE) 

{ 

} 

double z = camera->Distance I point ->z; 

point->x *= z; 
point ->y *= z; 

Programa 7.5: Projeção de um ponto. 

Passo 5 1\llapeamento. As coordenadas (:r 1, y1) c (x2 , y2 ) das projeções dos pontos P{ 
e P~ da aresta e são, finalmente, mapeados para os pontos (X1 , Y1) e (X2 , Y~) 

da imagem, Figura 7.16, de acordo com as expressões 

1n 

2 (1 + x), 
n 
2(1- y), 

(7.14) 
Y = 

onde m e n são, respectivamente, a largma c a alt ura da imagem. Após o 
mapeamento dos pontos extrC'mos da arPsta, uma linha entre os dois pontos 
<~ dcscu h a da na imagem. 

y (+1, + 1) (0, O) 

X 
• 

X 

(-1, -1) y (m, n) 

(a) Janela (b) Imagem 

Figma 7.16: Mapeamento janela-imagem. 

Oper ações com a câmera Podemos especificar a vista de uma câmera ajustando 
diretamente os parâmetros da Figura 7.13 e calculando a Vi e wMatrix correspondente. 
Existem algumas operações, contudo, que tornam essa tarefa mais fácil c intui t iva. As 
operações implementadas em OS\V são listadas a seguir. 
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Elevação. Rotação ela câmera em torno do eixo definido pelo produto vetorial elo 
VPN e elo vetor "para cima'', com centro no ponto focal. 

Az-imute. Rotação da câmera em torno do vetor "para cima'', com centro no 
ponto focal. 

Rolagem. Rotação da câmera em torno do VPN. 

Guinada. Rotação do ponto focal em torno do eixo definido pelo produto v~t.orial 
do vetor "para cima'' e elo VPN, com centro na posição ela câmera. 

A1jagen1-. Rotação elo ponto focal em torno do vetor "para cima'' e elo VPN, com 
centro na posição da câmera. 

Zoom. l'vluelança das dimensões da janela ele vista. Para maiores detalhes, veja a 
classe tCamera no Capítulo 10. 

Encerraremos essa Seção com a definição da est rn t ma tScene mostrada no P ro
grama 7.G. tSce ne contém os componentes genéricos (atores, luzes e câmeras) ele 
uma base ele dados ele uma aplicação de modelagem em OS"' , conforme veremos no 
Capítulo 9. 

struct tScene 
{ 

tActor* Actors; 
tLight* Lights; 
tCamera * Cameras ; 
tColor AmbientLight; 
tColor BkgndColor; 

} ; I I tScene 

Programa 7.6: Defini ção de cena. 

7.4 Algoritmos de Visualização 

Podemos classificar os algoritmos de transformação de acordo com a estrutura da t.rans
formação: 

• Tmnsfonnaçôes ge01nétricas. Uma transformação geométrica altera a geometria 
do modelo, mas não altera a topologia do modelo. Translação, rotação e transfor
mação de escala, ou quaisquer combinações dessas t ransform ações, são exemplos 
de transformações geométricas. As transformações geométricas foram discutidas 
no Capítulo 3. 

• Tmnsfonna çôes topológicas. Uma transformação topológica altera a topologia 
elo modelo, mas não altera a geometria do modelo. Por exemplo, a conversão 
de um modelo de sólido em um modelo ele decomposição por células a ltera a 
topologia, pois as informações sobre a conectividade de vértices, arestas c faces 
são distintas nessas representações . (.Muitas vezes, porém, transformaçõr.s na 
topologia também implicam na t ransformação ela geometria.) 
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• Tmnsfonnações de at?·ibutos. Uma transformação de atribu tos converte dados 
ele atributos ele uma forma para outra, ou cria novos atributos a partir elos atri
butos do modelo, sem modificar a estrutura (geometria + topologia) do modelo. 
Podemos considerar que os processos de análise numérica vistos no Capítulo 5 
são algoritmos de transformações de atributos, porque criam novos atributos 
(deformações c tensões) a partir de outros (deslocamentos c forças ele volume e 
superfície). 

• Combinações de transformações. Podemos definir transformações que alteram, 
conjuntamente, a geometria , a topologia c os atribu tos ele um modelo. 

Como exemplo de um algoritmo de transformação topológica, consideremos as isolinhas 
mostradas na F igura 7.17. Observe que, diferentemente da Figura 7.2(b), a imagem 
exibe o desenho das aTestas de contamo elo modelo. Uma aresta de contorno é uma 
nresta que pertence a uma única célula do modelo. Note, porém, na estrutura cModel 
do Capítulo 3, que não representamos no modelo quaisquer informações a respeito da 
adjacência das arestas de uma célula. Portanto , devemos computaT essas informações 
de adj accncin a partir dos usos de vértices. A função n seguir determina o nt'unero de 
células vizinhas da célula cell na aresta definida pelos vértices nO e nl de cell: 

int CountNeighbors(cCe ll* cell , cVer tex* nO , cVertex* nl) 
{ 

} 

int count = O; 

for (cNodeUse* uO = nO->Uses ; uO; uO = uO->Next) 
if (uO ->Cell ! = cell) 

for ( tNodeUse* ul = nl- >Uses; ul ; ul = ul ->Next) 
if (ul->Cell == uO->Cell) 

++count; 
return coun t; 

Se o nt'nnero el e eélulas vizinhas for igual a :lero , enLào a aresLa nO-nl é umn arPsta ele 
contorno. 

r 

' " \.,..._ . 

F igura 7.17: Exemplo de t ransformação topológica. 

As arestas de contorno da Figura 7.17 foram obtidas por um filtm de aTestas de 
contoTno, um processo de transformação topológica de dados que toma como entrada 
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um modelo de decomposição por células e produz como saída um modelo gráfico que 
contém as linhas que representam as arestas ele contorno elo modelo de decomposição 
por células (veja a classe tBoundaryEdgesFil ter no Capítulo 10). O filtro não altera 
a geometria da malha. 

Os algoritmos de transformação também podem ser classificados de acordo com o 
tipo dos atributos do modelo de entrada e o tipo de saída que produzem. Podemos 
distinguir os algoritmos a seguir. 

• Algoritmos escalm·es. Os algoritmos escalares operam sobre dados escalares, tais 
como pressão, temperatura, etc. Embora o problema fundamental seja definido 
em termos ele vetores (deslocamentos, etc.) e tensores (deformações, etc.) , pode
mos empregar os algoritmos escalares para os componentes de um vetor ou tensor. 
Abordaremos, a seguir, dois algoritmos escalares: mapa de cores e contouring. 

• Algo1·itmos vetm·iais. Os algoritmos vetoriais operam sobre dados vetoriais. Vere
mos um tipo bastante simples c!e algoritmo vetorial que nos permitirá visualizar, 
após a aplicação dos carregamentos externos, os deslocamentos da estruturR. Essa 
técnica é chamada ele wm·ping. 

• Algoritmos tensoria·is. Os algoritmos tcnsoriais operam sobre dados tensoriais 
(podemos utilizar ícones orientados para mostrar os componentes ele tensão c 
deformação de um sólido). Não abordaremos aqui os algoritmos de visualização 
ele tensores. 

7.4.1 Visualização de Escalares 

No DFD da Figura 7.3 apresentamos um filtro chamado Geração de Isolinhas. O 
repositório de dados de ent rada do filtro é um modelo de decomposição por células e 
o repositório de dados de saída é ttnt modelo gráfico que contém as isolinhas corres
pondcnles a u111a faixa d0trrminada d<' va lor<'S <'sra l are~ (v(~ja a Figura 7.2). Ant e~ de 
descrevermos o a lgoritmo de geração de isolinhas, vamos adicionar mRis um atributo 
aos vértices de um modelo mecânico. O Programa 7.7 most.m a estrutma cVertex, 
definida primeiramente no Programa 3.19 e modificada no Programa 6.1. Observe que 
acrrscentamos à estrutura o mímero real Scalar. Usaremos Scalar para armRzcnar 
o valor elo escalar que iremos visualizar. 

struct c Verte x 

{ 
tJDVector Position; 
cVertexUse* Uses; 

cVertex* 
cvertex* 
int 
int 
tDOF* 
double 

} ; I I cVertex 

Next; 
Previous; 
Number; 
NumberOfDOFs; 
DOFs; 
Scalar; 

Programa 7.7: Redefinição de vértice de um modelo mecânico. 
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Por exemplo, vamos supor que, para a casca. da Figura 7.1 , queiramos visunliz.ar o 
campo ele deslocamentos na direção y. O filtro _Extração de Escalares "atravessa" 
todos os vértices do modelo de decomposição ele células e armazena o valor DOFs [ 1) . u 

(o deslocamento na direção y) em Scalar. Veremos a seguir como essa informação 
pode ser útil. 

Mapas de Cores 

O mapeamento de cores (colar mappin_q) é uma técnica de visualiz.ação ele escalares 
baseada 110 mapeamento elos dados escalares ele um modelo em cores, as quais são 
exibidas no sistema gráfico. 

A implementação do mapeamento de cores usa uma tabela de cores com n entradas, 
tal como mostrado na Figura 7.18. Cada entrada da tabela de cores contém os com
ponentes de uma cor, dados em algum modelo de cores, tipicamente o modelo RGB. 
Associado com a tabela ele cores, luí. uma faixa ele valores escalares definida por um 
valor mínimo Smin e um valor máximo Smax· A cor associada a um escalar s é a cor da 
i-PRima Pnt.rada da tabela dP cores, onde 

l 
o 

i = n - 1 
S - Smin 

Smilx - Srnin 

... 

Se S < Smin , 

Se S > Sm ax , 

Se S111 j 11 ::::; S ::::; Sm <~x. 

rgb lO J 
rgb [ 1] 
rgb [ 2 ] 

• 
• .... cor 

• 
r g b [n - 1 ) 

F igura 7. 18: ~vlapeamento de cores: a tabela de cores . 

(7.15) 

Consideremos o exemplo dado anteriormente. Após a aplicação do fil t ro Ex t ração 
d e Escal a res , o campo Scal a r ele cada vértice do modelo de decomposição por 
células ela casca conterá o valor do deslocamento em y daquele vértice. O filtro deter
mina , também, o deslocamento mínimo Srnin e o deslocamento m<himo Srn ax no modelo. 
DadR lima t.abf~IR de rorl's, podl'mos Rssoc:iar ao escalar Scalar ele cRdR nm dos vértices 
do modf'lo lllll<t cor da tr~.b P.la , de Rcordo r.om n Eq11ação (7.1.5). NPsse ponto, temos 
11ma cor associada a cada Yérticc do mod<~lo . O mapa de cores sobre cada célula do 
modelo é gerado por interpolr1çào das cores nos vértices da célula, atrRvés elo processo 
de tonalização de Gouraud [2J ]. (A cor no vértice é utiliz.ada como cor ele reflexão 
difusa Oc1 na Equação (7.2) .) O resultado é mostrado na Figura 7.2(a). 

Isolinhas 

O contouring é uma extensão natural do mapa de cores. Repare, na F igura 7.2, que 
as linhas de nível definem o "contorno" de algumas regiões coloridas do mapa de co
res. "Contornos" t ridimensionais são chamados ele isosuperfícies, as quais podem ser 
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geometricamente aproximadas por polígonos. "Contornos'' bidimensionais são chama
elos de isolinhas, as quais podem sei' aproximadas por linhas retas. Os "contornos'' 
unidimensionais são chamados isopontos. Construímos modelos gráficos no Capítulo 3 
principalmente para representar isosuperfícies, isolinhas e isopontos. 

Marchando em células LORENSEN [69] desenvolveu uma técnica simples c ele
gante para determinar isosupcrfícies, denominada de maTching wbes. Para explicar 
a técnica , usaremos sua versão biclimensional , chamada de 11W1'ching squa.1·es. Poste
riormente, genera lizaremos a técnica para qualquer t ipo ele célula ele um modelo de 
clewmposição por células. 

Consideremos a malha 2D esquematizada na Figura 7.19. Os valores escalares 
elos vértices são mostrados próximos aos nós que definem a malha. O processo de 
geração de isolinhas começa pela seleção de um escalar , ou valor ele "contomo", que 
corresponde ao valor das isolinhas geradas. Vamos supor que esse valor seja igual 
a 5. Para descobrirmos os pontos sobre as células que possuem o valor 5, devemos 
utilizar alguma função de interpolação. Poderíamos pensar, nat uralmente, em usar as 
fun ções ele forma da célula. No entanto, seremos simplistas c usaremos uma funç<1o ele 
interpolação linear sobre as arestas elos quadrados , tal como no processo de tonalização 
de Gouraud. (Sempre podemos dividir a malha em um número maior ele células, se for 
o caso.) Se uma aresta ele um quadrado possui em seus vér t ices os valores escalares 
O c 10, por exemplo, então uma isolinha passa pelo ponto médio da aresta. Uma 
vcL: gerados os pontos elas isolinhas sobre as arestas em todas os quadrados, podemos 
conrctar esses pontos pa ra formar as isolinhas . 

o 1 1 3 2 
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F igura 7.19: Isolinha em uma malha estru t urada 2D. 

A técnica "marchando em quad rados" é uma estratégia ele divisão e conquista 
que t rata cada célula do modelo separadamente. O primeiro passo do algori tmo é 
drLermiuar se o va lor escalar de cada vér tice de um quadrado q é maior ou meuor que 
o valor da isolinha (5, em nosso exemplo). A cada vért ice ele q associamos um valor 
bimhio (O ou 1), dependendo do resultado da comparação. Se o valor escalar do vértice 
for menor que 5, o bit associado ao vértice será O. Se o valor escalar elo vért ice fo r 
ma ior que 5, o bit associado ao vértice será 1. Esses quatro bits são organizados em um 
número binário que define o esl.rulo topológico do quadrado. Para uma célula genérica, 
o número ele estados topológicos depende do número de vértices ela célula e do número 
ele relações lado de dentro/lado de fora que um vér t ice pode ter em relação ao valor ela 
isolinha. Um vértice é considerado do lado de dentro ele uma isolinha se o valor de seu 
escalar é maior que o valor do escalar da isolinha (bit igual a 1). Se o valor do escalar 
de um vért ice é menor que o valor do. escalar da isolinha, então o vértice é considerado 
do lado de fora da isolinha (bit igual a 0). No caso de um quad rado, como a célula 
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tem quatro vértices c cadR vértice pode estar do lado de dentro ou do lado ele fora de 
uma isolinha, há somente 24 = 16 mancirns da isolinha passar através da célula. Essas 
maneiras são mostradas na Figura 7.20. 

DIJQBIJKdiTJEJ 
Caso O Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7 

EJDJEJUBQIJD 
Caso 8 Caso 9 Caso 10 Caso 11 Caso 12 Caso 13 Caso 14 Caso 15 

Figura 7.20: l\tlarchando em células: os 16 casos de um quadr11do. 

Os 16 casos ilustrados na F igura 7.20 podem ser codificados em uma tabela de 
casos, onde cada entrada da tabela define (a)quantos segmentos ela isolinha passam 
pelo quadrado c (b )em quai:-, aresta~ du quadrado os vértices desses segmentos estão 
cont idos. A entrada da tabela de casos correspondente ao estado topológico 0010, por 
exemplo, informa que somente um segmento da isolinha p11ssa pelo quad rado e que os 
vértices desse segmento estão na aresta inferior e na arrsta direita do quadrado (veja o 
caso 2 na Figura 7.20). Note que se os bits associados aos vértices do quadrado q forem 
todos iguais a O ou todos iguais a 1, a isolinha não passa pelo quadrado (casos O e 15 
na F igura 7.20). Note, também , que os casos 5 e 10 são ambíguos. GALLAGHER [42] 
discute o tratamento de ambiguidades em maTching cubes. 

O estado topológico do quadrado q é usado como índice da tabela de casos do 
quad rado. Uma vez selecionado o caso, as localizações das intersecções da isolinha com 
as arestas de q são calculadas por interpolação linear. O algoritmo processa o quadrado 
q e então uwTcha para o próximo quadrado. Depois que Lodos os quadrados forem 
visitados, o "cont.orno" para o valor 5 rs tará complet.o. 

Pode>nws utili zar o algoritmo para qualquer tipo de célula , se construirmos a ta
bela de estados topológicos parn a célula. Os passos do algori tmo são sumarizados a 
seguir. 

Passo J Para cada célula c de um modelo de decomposição por células, executamos os 
passos 2 até 5. 

Passo 2 Calculamos o estado de cada vértice v da célula c. O estado do vé rtice v é 
definido por um dígito binário (O ou 1) que identifica se o valor do escalar 
de u é maior ou menor que o valor escalar da isolinha (ou isosuperfície ou 
isopoutu). Para urna célula c com n vétices , teremos n dígitos binários. 

Passo 3 Criamos um índice de n dígitos binnrios, cadn bit do índicP correspo ndente ao 
estado de cada um dos n vér t ices de c. 

Passo 4 Usamos o índice para determinar o estado topológico da célula c em uma 
tabela ele casos. 

Passo 5 Calculamos os pontos de intersecção da isolinha (ou isosuperfície ou isoponto) 
com cada uma das arestas da tabela de casos. 
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O Programa 7.8 mostra a tabela de casos para a célula quadrilateral com 4 vértices. 
A implementação do algoritmo é apresentada no Programa 7.9. As funções auxilia
res AddVec t () , SubVec t () e Mul Vec t () efetuam, respectivamente, a adição de dois 
vetores, a subtração de dois vetores e a multiplicação de um vetor por um escalar. 

s truct quad_LINE_CASES 

{ 
int edges[ S); 

} ; I I quad_LINE_CASES 

s ta ti c quad_LINE_CASES quad_LineCases [) 

{ 
{ {- 1, -1 , -1, -1, - 1}} 1 

{{0, 3, -1, -1, - 1}} 1 

{{1, o 1 -1 , -1, -1}} I 

{{1, 3, -1, -1, -1} } 1 

{ {2 1 1, -1 , ' - .L I -1}} 1 

{{0, 3, 2, 1 , - 1}} 1 

{{2, o, -1, -1, -1}} 1 

{{2, 3 , -1, - 1, -1}} 1 

{{3, 2, - 1, - 1, - 1}}, 
{{0, 2, -1, - 1, -1}}, 
{{1, o, 3 , 2, -1}} 1 

{{1, 2, - 1, - 1, -1}} 1 

{{3, 1, - 1, -1, - 1}} 1 

{{0, 1, - 1, - 1, -1}} 1 

{ {3, o, -1, - 1, - 1}} 1 

{ { -1 , - 1, - 1, -1, - 1}} 
} ; 

Programa 7.8: Tabela de casos da célula quadrilatPral. 

7.4.2 Visualização de Vetores 

Utilizaremos uma técnica bastante simples de visualização de vetores chamada waTping. 
A técnica, usualmente empregada em engenharia, consiste na exibição da malha defor
mada de um modelo mecânico, como conseqiiência ela aplicação ele esforços cxtemos 
na estrutura. 

Primeiramente, o algoritmo "atravessa" a coleção de vértices do modelo ele decom
posição por células e extrai, de cada vértice, o vetor de interesse, tipicamente o deslo
camento u do vértice. (Poderíamos ad icionar um vetor Vector à est.rut.um cVertex 

do Programa 7.7, La! como fizemos com o escalar Scalar.) Em seguida , o algoritmo 
aplica uma transformação de escala no campo vetorial, cujo objetivo é cont rolar a dis
torção geométrica do modelo. Deformações muito pequenas podem não ser visíveis e 
deformações muito grandes podem fazer a estrutura "virar de dentro para fora" . As 
coordenadas de um vértice da estrutura deformada são obtidas pela adição do vetor u 
do vértice com as coordenadas originais do vértice. Finalmente, a estrutura deformada 
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void Contour(cCell* cell, double value, gModel* model) 

{ 

} 

static int CASE~SK[4] = {1,2,4,8}; 

static int edges[4] [2) = {{0,1}, {1,2}, {2,3}, {3,0}}; 

int i; 

int index; 
quad_LINE_CASES* lineCase; 

int* edge; 
t3DVector p [2] ; 

cVertexArray nades = cell->Vertices; 

for (i = O, index = O; i < 4; i++) 

if (nodes[i) ->Scalar >= value) 

index I= CASE~SK[i]; 
lineCase = quad_LineCases + index; 

edge = lineCase->edges; 

for (; cdgc [O] > - 1; cdgc += 2). 

{ 

} 

for (i = O; i < 2; i++) 

{ 

} 

int* vert = edges[edge[i]] ; 
t3DVector dp = SubVect (nodes[ver t [1]) ->Position

nodes[vert[O]] ->Position); 

double t = (value - nodes[vert[O] ) ->Scal ar) I 
(nades [vert [1)) ->Scalar - nades [vert [O)) - >Scalar ); 

p[ i) = AddVect(nodes[vert[O)) ->Posi tion, MulVect(dp, t)); 
g NewLine(model , gNewVertex (p [O)), gNewVertex (p[1))); 

Programa 7.9: Isolinhas da célula quadrilatera l. 

é visualizacla, como exemplificado na F igura 7.21 (os deslocamentos foram aumentados 
10 vezes) . 

7.5 Sumário 

Visualização é a transformação de dados de um modelo de objeto em imagens que 
representam a estrutura c o comportamento do objeto. Nesse Capítulo, definimos 
alguns processos de t ransformação ele dados de um modelo. Um fonte é um processo 
produtor de modelos; um filtro é um processo que transforma um ou mais modelos em 
outros modelos; um mapeaclor é um processo consumidor de modelos. A conexão de 
fontes, filtros, mapeaclores e modelos define o fluxo de dados desde a modelagem até a 
visualização de um objeto, conhecido como r~de de visualização. 

A visualização transforma dados em primitivos gráficos c a computação gráfi ca , 
fundação ela visualização, transforma primitivos gráficos em imagens. Definimos com-
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Figura 7.21: Exemplo c!<). estrutura deformada de uma casca. 

putação gráfica como sendo a síntese de imagens em computador, ou r·endering. As 
técnicas de render·ing t ridimensional simulam a interação de câmeras c de luzes com os 
ma teriais que constituem as superfícies dos objetos ele l llll ambiente. Chamamos el:ises 
objetos ele atores. A coleção ele atores, luzes c câmeras que definem um ambiente é 
denominada cena. 

A especificação ele cores em computação grá fica é dct.uacla através ele um modelo 
ele cores. Utilizamos dois t.i pos de modelos de cores: o modelo RG B (vermelho, verde, 
a~ul) e o modelo HSV (matiz, saturação e va lor). 

A interação ela ltl7; com a superfície de um ator é m<ücmat icamcnte definida por um 
modelo de iluminação. O modelo de iluminação de Phong considera as contribuições 
da luz ambiente , ela reflexão difusa e da reflexão especular para a iluminação de um 
ponto da superfície de um ator. 

Os algoritmos de v isuali~ação podem tr:msformar a geometria , a topologia f' jou os 
atribu tos de um modelo. Os algori tmos de t ransformação também podem ser classi
ficados d e~ acordo com o tipo de dados sobre os qua is operam. Algoritmos escalares 
operam sobre dados escalares, algoritmos vetoriais operam sobre dados vetoriais c a l
goritmos tensoriais operam sobre dados tensori ais. Vimos dois t ipos de algorit rnos ele 
visualização de escalarE's: mapa ele cores e coutouri11g. ImpiPmPnt.amos o r.o11touring 
11 tilizanclo uma técnica de di visão e conquista chamada "marchando em Cl~lulas, . Vi
mos, por fim, um método bastanLes s imples de visualização de uma estrut.ma deformada 
denomindo war,ping. 



CAPÍTULO 8 

O que são Objetos? 

8.1 Introdução 

Em sistemas ele programação estru t urada, dados e procedimentos são t ratados como 
ent idades separadas, sendo o programador responsável pela apl icação ele procedimentos 
ativos a estrut m as de dados passivas e, freqüentemente, pela garantia ela adequação 
entre procedimentos e t ipos de dados aos quais esses proced imentos são aplicados. Em 
programas orientados a objetos, ao contrário, a modelagem elo domínio de aplicação é 
feita de acordo com uma visão tão próxima quanto possível do mundo real , atravé:-; de 
objetos que se comunicam por troca ele mensayens. 

ÜDJETOS Objetos são um conjunto de dados mais um conjun to de procedime
tos que representam a estrutura e o comportamento de urna entidade concreta 
ou abstrata. Os dados, ou atributos , são informações que descrevem a estru
tura. Os procedimentos, ou métodos, são operações pré-definidas que acessarn 
os atri butos e respondem sobre o comportamento do objeto. 

Estacas, sapatas, pilares, vigas, Iages c alvenarias são, sem dúvida , objetos, na 
essência ela palav ra. Possnr. m uma coleção de alTibutos (material, caractr.ríst.icas 
mecânicas, dimensõPs , custos, métodos constru t ivos) expressos através de números 
e textos descri t ivos, hem como ele métodos próprios que manipulam c fomeccm respos
tas a part ir elos valores desses atribuLas (deslocamentos, tensões, reaçõPs, custo total) . 
Entretanto, ent idades não tão concretas, tais como elementos finitos ele um domínio 
discretir.ado, por exemplo, podem ser (e de fato são) tratados como objetos. Nesse 
caso, o estado interno é representado por valores de va riáveis como número e coOJ·cle
nadas dos nós do elemento e propriedades mecânicas específi cfls; o comportamento é 
di tado por métodos que informam a á rea , o volume ou a cont ribuição elo elemento na 
resolução do modelo matemá tico. Equações diferenciais, sistemas lineares e quadratu
ras Gaussianas são, igua lmente, sob a ótica da POO, todos objetos. Na verdade, nada 
impede que a essência de um objeto seja o processamento, ao invés da estruturação de 
dados; um objeto, em princípio, pode ser o modelo de qualquer coisa , desde um proces
so puro (análise numérica de algum domínio submetido a carregamentos estaticamente 
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aplicados, por exemplo) até um dado puro (definição da geometria e da topologia de 
algum sólido, por exemplo). 

A oT-ientação a objetos é a técnica de desenvolvimento (engenharia) e modelagem 
de sistemas que facilita a construção de programas complexos a part ir de componentes 
individuais [59], através de ferramentas e conceitos que nos permitem modelar o mundo 
real tão próximo quanto possível da visão que temos desse mundo. De acordo com 
LEDBET TER e COX [64], 

"( .. ) a programação orientada a objetos permite uma representação mais 
direta do mundo real no código. Como resul tado, a transformação radical 
normal dos requisitos do sistema (definidos em termos do usuário) em espe
cificações do sistema (definidos em termos computacionais) é amplamente 
reduzida ." 

Nesse Capítulo discutiremos os conceitos básicos e as propriedades mais importan
tes da programação orientada a objetos. Esses conceitos são independentes de uma 
ling n::t gPm nP programação em par t icular: orient.adR R objetos 011 não. (Podemos pro
gramar orientado a objetos sem ut iliza r, necessariamente, uma linguagem orientad a a 
objetos. ) No entanto, guiaremos nossas discussões com exemplos de t rechos de progm
mas em C++ [110], a linguagem na qual escrevemos OSW. Nosso objetivo é int rodu:lir 
os termos ma is comumente empregados em orientação a objetos necessários ao entendi
mento da segunda parte do texto. Na Seção 8.2 apresentaremos as definições de classe 
de objetos, instância e acoplamento mensagem/ método. Na Seção 8.3 discut iremos os 
principais mecanismos da programação orientada a objetos: encapsulamento, herança 
e poli?nmfimo. 

8 .2 Conceitos Básicos 

Nessa Secào in t roduziremos alguns conceitos básicos sobre objetos e sobre programação 
orientada a objetos. 

8.2.1 C lasse 

Na Seção anterior definimos objeto como sendo um conjunto de dados e de procedi
mentos que representam a estru tura e o comportamento de uma ent idade concreta 
ou abstrata. Chamamos o conjun to de dados de atributos do objeto c o conjunto de 
procedimentos de m étodos do objeto. Diremos que objetos com a mesma estru tura 
e o nH'smo c·omport.amento pertencem a uma mesma classe de objetos. Uma classe, 
portanto, é umn descrição dos atributos e dos métodos ele determinado tipo de obj eto. 

Em C++, uma classe é definida pela palavra reservada class, como exemplificado 
no Programa 8.1. 

A classe t3DVec t o r corresponde à estrutura t 3DVector definida no P rogra ma 3.1. 1 

Note, no entanto, que acrescentamos um conjunto de procedimentos que nos fornecem 
respostas sobre algumas questões pertinentes a um vetor no espaço. Por exemplo, 
qual é o comprimento ele um vetor , qual é .o resultado elo produto interno de dois 
vetores, etc. Declaramos alguns desses procedimentos, aparentemente, como funções 

1 Em C++ uma estrutura é um caso particular de classe. 
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1 class t3DVector 

2 { 
3 public: 

4 t3DVector() i 

5 t3DVector(const t3DVector&) i 

6 t3DVector(double, double, double ) i 

7 

8 

9 

10 

void 

void 

SetCoordinates(const t 3DVector&) i 

SetCoordinates(double, double, double) i 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
17 
18 
19 

20 

21 
22 
23 

24 

25 

26 

27 
28 
29 

30 

31 

32 

33 
34 

35 

36 

37 

t3DVector& 

t3DVector 
t3DVP.ctor 

t3DVector 

operator = (const t3DVector&) i 

operator +(const t3DVector&) consti 

operator - (const t3DVector&) consti 

operator *(double ) consti 

friend t3DVector operator *(double, const t3DVector&) i 

double 

t3DVector& 

t3DVector& 

t3DVector& 

bool 

bool 

bool 

double 

double 
t3DVector 

t3DVector 
t3DVector& 

double 

double 

double 

operator *(const t3DVector&) consti 
operator +=(const t3DVector&) i 

operator -=(const t3DVector& )i 

operator *=(const t3DVector&)i 
operator == (const t3DVector&) const; 

operator !=(const t3DVector&) consti 

IsNull () consti 
Length () cons ti 

Inner (const t3DVector& ) const; 

Cross(const t3DVector&) consti 
Versor () cons t; 

Normalize() i 

X i 

Yi 

z i 

static const t3DVector XAxisi 

static const t3DVector YAxisi 
static const t3DVector ZAxis; 

38 }i /1 tJDVector 

Programa 8.1 : Classe de vetor 3D. 
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comuns elo C, porém embutidos na definição ela classe.2 Outros, diferentemente elo C, 
tomam o nome ele certos operadores ela linguagem. Em C++, esses procedimentos, ou 
métodos, são chamados de funções membm. Os atributos, ou variáveis de instância são 
denominados, em C++, de dados membm. Comentaremos o Programa 8.1 à medida 
que introduzirmos outros conceitos. 

8. 2. 2 Instância 

Uma instância é um objeto gerado por uma classe. Podemos dizer , por outro lado, que 
um objeto é uma instância de uma classe. Em C++, podemos instanciar um objeto 
da mesma forma que o fazemos para os tipos primitivos da linguagem. Para criar uma 
instância ele um t3DVector, por exemplo, declaramos, simplesmente 

t3DVec tor Vi 

Observe: t3DVector é a classe e v é uma instância, um objeto ela classe t3DVector. 

Podemos criar uma instância ele uma classe dinamicamente, usando o operador C++ 
new: 

t3DVector* p = new t3DVectori 

Note que p nii.o é um objeto da classe t3DVector, mas sim um ponteiro para um objeto 
ela classe t3DVec to r. O objeto propriamente dito, *p, está na área de memória de 
alocação dinâmica , o hea.p elo sistema. (O operador new é, sob alguns aspectos, similar 
à função malloc, porém muito superior, como veremos posteriormente.) 

O conteúdo ele um objeto, ou seu estado intenw, é definido por suas variáveis de 
inst.ância , declaradas na definição de classe. Os vetores v e *p possuem estados internos 
(distintos) caracterizados pelas variáveis x, y e z (linhas 30-32 do Programa 8.1), as 
quais representam suas coordenadas Cartesianas. Podemos ter, também, variáveis que 
não pertencem a qualquer instância ele uma· classe, mas que são compartilhadas por 
todas as ins tâncias da classe. Em Smalltalk [47], essas va riáveis pertencem à classe , c 
não às instâncias da classe e, por isso , são denominadas vaTiáve'is de classe. Em C++, 
uma vari<~vel de classe é declarada com o esper.ificador de tipo static, como nas linhas 
34-36 do Programa 8.1. 

8. 2. 3 Mensagen1 

Vamos supor que s seja uma estrutura La! como definida 110 Programa 3.1. Se quisés
semos acessar um dos campos ele s, por exemplo, a coordenada x, escreveríamos s . x. 
A mesma regra sintá t ica vale em C+ +. Adicionalmente, podemos "acessar" também 
as funcõcs definidas na c:lasse: 

v .Normalize( ) i 

p->SetCoordinates(l,l,l) i 

No exemplo acima, estamos "acessando" o método Normalize elo vetor v e o método 
Se tCoordina tes elo vetor apontado por p. Semanticamente, porém, o significado é 
outro. O que estamos fazendo, na verdade, é enviando uma mensagem para os objetos 
v e *p, uma solicitação para que esses objetos executem alguma operação. O programa 

2 Em seguida , veremos como implementamos o código dos procedimentos. 
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anterior quer dizer , em C++, "v, por favor , normalize-se, e "*p, por favor, aj uste suas 
coordenadas para (1, 1, 1)., Quando enviamos uma mensagem a um objeto, dizemos 
ao objeto o que fazer, e não como fazer. 

Uma mensagem é definida por um receptor, por um seletor e por um conjunto, 
eventualmente vazio , de parâmetros. Na segunda linha do exemplo acima, *p é o 
receptor da mensagem, Se tCoordina tes é o seleto r da mensagem e 1, 1, 1 são os 
parâmetros da mensagem. 

Quando um obj~to recebe uma mensagem, o método correspondente à mensagem é 
executado. Em C++, o "método correspondente a uma mensagem, é a função membro, 
declarada na definição da classe do objeto, que possui o mesmo nome do seletor da men
sagem e o mesmo número e tipo de parâmetros da mensagem. (Note que podemos ter 
métodos com o mesmo nome, desde que com tipos e/ou número distintos ele parâmetros, 
como nas linhas 8-9 elo Programa 8.1.) Chamamos essa operação ele acoplamento men
sagem/ntétodo. Portanto, em resposta à mensagem SetCoordina tes ( 1, 1, 1) , o vetor 
*p ccacopla, e executa o método SetCoordinates declarado na linha 9 do programa. 
O valor retornado por um objeto, como resultado do processamento de uma mensagrm , 
é o próprio valor da í"uu<;àu JIICH1bru correspondente (eventualmente, void). 

Em um programa orientado a objetos, a compu tação é realizada por objeLos que 
trocam mensagens entre si. Consideraremos somente o modelo passivo ele objetos, isto 
é, um objeto que envia uma mensagem para um outro objeto não executa mais nada 
enquanto não obtiver, da parte do receptor, resposta ela mensagem enviada. 

8 .2.4 Construção e Destruição de Objetos e1n C++ 

Imedifüament.e após a construção ele um objeto, seu rst.aclo intP.rno deve sf-!r inicializndo. 
Em C++, isso é feito pela execução ele métodos especiais chamados const·rutun~s. Unt 
construtor em C++ é umn função sem tipo de retorno (nem mesmo void) cujo nome é 
idêntico ao nome da classe. A classe t3DVector, como podemos observar nas linhas 4-6 
elo Progra mn 8.1, possui três constru tores. O primeiro não toma quaisqnr.r parâm(-!tros 
(' r cha mado de constru tor rlefault. O segundo toma como parâmetro uma 1·ef erêncio 
para um objeto constante ela classe t3DVector; esse construtor é chamado conslnttm· 
de cópia e é utilizado para inicializar· o estado interno do objeto sendo consLrnído com 
uma cópia do estado interno do objeto passado como parâmetro. O terceiro toma 
como parâmetros três números reais correspondentes às coordenadas do vetor s!'ndo 
construído. 

No momento da declaração de um objeto em C++, estática ou dinamicamente 
como visto acima, podemos envinr uma mrnsagem ao novo objeto solicitando sua 
inicialização. Por exemplo, 

t3DVector u(2,2,2); 
t3DVector w (u) ; 

Estamos dizendo, acima, ccu , por fnvor , inicinlize-se com as coordenadas (2 , 2, 2)" e ccw, 
por favor , inicialize-se com uma cópia de u. , (Se não enviarmos mensagem alguma 
na construção ele um novo objeto, o compilador automaticamente chama o construtor 
default da classe, se houver. Se nenhum construtor default for declarado , o compilador 
fornece um , a menos que um outro tipo de construtor tenha sido definido.) 

C++ é uma linguagem que não possui ((coleta de lixo, automática. Por isso, todo 
objeto que utilizar memória dinâmica deve liberar a memória utilizada antes de ser 
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destruído. Em C++, há métodos especiais, chamados de destndores, que podem ser 
definidos para executar essa tarefa . Um destrutor, se declarado em uma classe, é 
chamado aut.omatica e imediatamente antes da destruição ele um objeto da classe. (Se 
não há dcstrut.or, o compilador fornece um.) Um destrutor é definido em uma classe 
C++ por uma função com o mesmo nome da classe precedido pelo símbolo - , sem 
argumentos c sem tipo de retorno. A classe t3DVector não possui destrutor (veja a 
próxima Seção). 

O tempo de vida ele um objeto em um programa C++ é definido pelas regras 
ele escopo da linguagem, tal como no C.3 Um objeto criado dentro de um bloco será 
destruído ao final do bloco (a mensagem é enviada automaticamente pelo compilador) . 
A única exceção é para aqueles objetos criados dinamicamente. Nesse caso, devemos 
explicitamente invocar o clestrutor do objeto, utilizando o operador delete. Para o 
vetor *p, escrevemos 

delete p; 

(O operador delete é, sob alguns aspectos, similar à função free , porém, da mesma 
funua que u operador new, muito superior. Um dos motivos é que delete não somente 
libera memória, mas envia uma mensagem ao objeto solicitando, e ao mesmo tempo 
permitindo, que este faça sua própria "lin1pe7.a" .) 

8.3 Propriedades da Orientação a Objetos 

Por que precisamos de uma classe de objetos? Poderíamos argumentar que a classe 
t 3DVector , por exemplo, nos permite modularizar um pouco mais o código, porque 
estamos definindo, em uma única unidade, as estruturas de dados c os procedimentos 
que manipulam essas estruturas. Mas, se o benefício fosse somente esse, poderíamos 
conscguí-lo com uma boa prática ele programação em C. Antes de prosseguirmos a 
discussão, vcjalllos dois conceitos relaciouados à programação orientada a objetos: 

Abstração. A abstmçâo é um dos mccanisn10s mais imporLa utcs 11Lilizados pela 
lllent.e humana para COlllpreender o mundo real. Ao analisarmos um problema 
colllplexo, naturalmente separamos objetos que , na realidade, nunca se encontram 
isolados, caracterizando-os a partir de certas propriedades que definem a proxi
madamente seus principais aspectos estrut.mais e comportamentais. A abstração 
sempre deve ter a lgum propósito, porque é o propósito que permite determinar 
quais informações serão representadas ·e que operações serão executadas pelos 
objetos. 

Tipo:; abstratos de dados. Tipo abstmto de dados é o mecanismo através do 
qual uma linguagem de progranuu;ão orientada a objetos fornece suporte à especi
ficação das informações ele um objeto e das operações executadas por um objeto, 
de forma similar ao tipo de dados de uma linguagem estruturada. A diferença 
é que um tipo abstrato de dados esconde as informações sobre a estrutma elo 
objeto de observadores externos. Com isso, as abstrações de um sistema são de
finidas, na prática, por duas partes: uma inte1jace que descreve quais operações 

3 C++ não admite diretamente o conceito de ]JCI'sistência, e por isso não a discutiremos aqui. Um 
objeto persistente é um objeto que sobrevive à execução de um programa, sendo, portanto, a rmazenado 
em uma base de dados (orientada a objetos) (58, 108]. 
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podem ser executadas e uma únplementação que determina como as operações 
são executadas. A classe é a construção ele linguagem mais comumente uti liza
da para implementa r um t ipo abstrato de dados em linguagens ele programação 
orientadas a objetos. 

De acordo com a definição de t ipo abstrato de dados, as variáveis de instância decla
radas em uma defin ição de classe deveriam ser "escondidas" de um observador exter
no, sendo acessíveis somente aos próprios métodos da classe. Afinal, as variáveis de 
instância definem o estado interno do objeto. Em C++, porém, somos livres para 
controlar a vis i biliclacle de qua lquer membro ele uma classe, seja dado ou função. Ob
serve, na linha 3 elo Programa 8.1 , o uso da palavra reservada publ i c . Significa que, 
daquele ponto em d iante, todos os membros declarados na classe são públicos, podendo 
ser diretamente acessados. Para um vetor v , poderíamos escrever , corretamente, v . x 
para obter (ou a lterar) o va lor da coordenada x ele v. Para os defensores "puristas" ela 
orientação a objetos, essa possibilidade é inaceitável c, mesmo em C++, é fortemente 
não recomendável. Vejamos por quê. 

8.3.1 Encapsulatnento 

Co11sicleremos a definição (parcial) da classe gPrimi tive, P rograma 8.2. Essa classe 
represe11ta um tipo genérico ele primitivo de um modelo grMico, tal como caracterizado 
no Capítulo 3. 

1 class gPrimitive 

2 { 
3 pub1ic: 

4 

5 

6 

gPrimitive(gModel*) i 

v i rtu a l -gPrimi t i ve ( ) i 

7 

8 

9 

gModel* 

10 protected : 

GetParent() i 

11 gModel* Parenti 

12 gPrimi tive* Next i 

13 gPrimitive* Previousi 

14 
15 fr i e nd gModel i 

16 

17 }; 11 gPrimitive 

P rogra ma 8.2: Definição C++ de primitivo gráfico. 

Observe que temos duas par tes bem distintas na classe gPrimi tive. A primeira 
parte começa na linha 3 com a palavra reservada public e vai até a linha 9. Declaramos 
na linha 4 um construtor que toma como argumento um ponteiro para gMode l , um 
destrutor virtual na linha 5 (explicaremos o significado ele "virtual" posteriormente) e, 
na linha 7, um método Ge t Parent que nos informa qua l é o modelo "pai" elo primitivo. 
Note que só temos métodos públicos na primeira parte ela classe. Chamaremos essa 
par te de inte1jace, ou protocolo da classe. É na interface que defin imos quais mensagens 
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podemos enviar às instâncias ele uma. classe, ou seja, quais são as operações que podemos 
solicitar aos objetos de uma classe. 

A segunda parte começa na linha 10 com a palavra reservada protected e vai até 
a linha 15. Usamos protected para dizer que todos os membros declarados daquele 
ponto em diante , dados ou funcões, são pmtegidos, ou esconcliclos, ele outros obje
tos que não pertencem à classe gPrimi tive. (Em C++, podemos declarar atributos 
e métodos pTivados, usando a palavra reservada priva te. )4 Como no Capítulo 3, 
escolhemos implementar a coleção de primitivos ele um modelo gráfico como uma lis
ta ligada duplamente encadeada de primitivos. Na linha 11 declaramos um ponteiro 
Parent para o modelo "paP' do qual o primitivo faz parte; nas linhas 12 e 13 decla
ramos os ponteiros Nex t e Previous para os elementos posterior e anterior da lista , 
respectivamente. Note que o método GetParent é realmente necessário se t ivermos ne
cessidade de obter o modelo "pai" de um primitivo, uma vez que não podemos acessar 
diretamente o atributo protegido Parent. 

Via de regra , quando definirmos uma classe, declararemos como públicos somente 
os métodos da interface da classe. Os métodos que executam operações internas sobre 
os dados , se houverem, e os próprios dados, serão ::escondidos:: na definição de classe. 
Chamamos essa propriedade ela orientação a objetos de encapsulamento. O objetivo do 
encapsulamento é separar o usuário do objeto do programador do objeto. O benefício 
óbvio é que podemos alterar a implementação de um método ou a estrutura de dados 
"escondidos" de um objeto sem afetar as aplicações que dele se utilizam. Nesse sentido, 
a declaração elas variáveis de ins tância na seção pública ela classe tJDVector é um 
mau exemplo. (É mais compacto e menos confuso, no entanto, que a utilização de 
métodos tais como Getx (), GetY () e Getz (). Além disso, não acreditamos que a 
quebra de encapsulamento em t3DVector possa vir a introduzir maiores complicações 
no desenvolvimento de programas que utiliz<un a classe. ) 

Imediatamente surge uma quest ão: "para acessar um simples dado de um obje
to, então, sempre será preciso enviar uma mensagem ao objeto, o que corresponde à 
execução ele uma função. Isso não toma o sistema ineficiente?" A respos ta é sim. 
Em C++, porém, podemos conLom a r o problema definindo uma função como scuclo 
inline: 

inline gModel* 
gPrimitive : : GetParent () 
{ 

return Parent; 
} 

(O exemplo mostra a implementação da função gPrimi tive: : GetParen t (). O nome 
da função dever ser precedido , no caso elo corpo ela função ser definido fora da classe, 
do nome ela classe seguido do operador : :, para indicar que Ge tParen t é membro 
de gPrimitive.) Uma chamada a uma função inline é resolvida , pelo compilador, 
por uma expansão "em linha" do corpo da f~nçâo no ponto ele chamada. No caso do 
exemplo acima, é exatamente o que queremos. (Devemos usar a construção inl ine 
com critério. Para funções maiores que são chamadas em muitos pontos distintos do 
programa podemos ter um acréscimo significativo no tamanho elo código final.) 

4 A diferença entre membros protegidos e privados .de uma classe é que os privados não são visíveis 
nem mesmo para os objetos das classes derivadas (veja herança para uma definição de classe derivada). 
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C++ permite a inda um outro mecanismo para a quebra de encapsulamento dos 
dados ele uma classe, mostrado na linha 15 do Programa 8.2 c igualmente não reco
mend<lvel: classes (ou funções) amigas. Uma classe A friend de uma outra classe B 

tem permissão, dada pela própria classe B, para acessar diretamente o estado interno 
de qualquer instância de B. A classe gModel é amiga de gPrimi tive porque uma 
instância de gModel contém uma coleção de objetos da classe gPrimi tive . Freqüen
temente, um objeto gModel necessita "atravessar" a coleção ele primitivos, mas , para 
isso, teríamos que declarar , em gPrimi tive, métodos para obtenção dos ponteiros 
protegidos Next e Previous. Optamos por definir friend gModel. 

8.3.2 Herança 

No Capítulo 3 definimos alguns tipos simples ele primitivos gráficos como especializações 
do tipo genérico gPrimi tive. Uma modelo gráfico, por exemplo, é um primitivo qn~ 
contém uma coleção hierárquica ele outros primitivos. No Programa 3.5 implementamos 
a estrutura gModel como sendo constituída dos dados comuns de um primi t ivo genérico, 
declarados no Programa 3.3, mais os dados específicos de um modelo gráfico. Em 
C++, podemos dizer explicitamente que uma classe é uma especialização de outra, 
como mostrado no Programa 8.3. 

1 class gModel:public gPrimitive 

2 { 

3 public: 
4 gModel(gModel*); 
5 - gModel(); 

6 

7 

8 

9 

10 

void 

void 

11 protected: 

Add(gPrimitive*); 

Remove(gPrimitive*) ; 

12 gPrimitive* Primitives; 

13 

14 } ; I I gModel 

Programa 8.3: Definição C++ de modelo grá fi co. 

Na linha 1 do programa, estamos declarando que a classe gModel de1·iva da classe 
gPrimi ti v e , ou seja, além de atributos e métodos próprios, contém todos os atributos 
c métodos de gPrimi tive, sem que, com isso, tenhamos que definí-los novamente em 
gModel. Essa propriedade é chamada de hemnça. 

A herança é a principal característica de distinção entre um sistema de programação 
orientada a objetos e outros sistemas de programação. Classes são inseridas em uma 
hierarquia ele especializações ele tal forma que uma classe mais especializada herda todas 
as propriedades da classe mais geral a qual é subordinadf\ na hierarquia. A classe mais 
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geral é denominada superclasse (classe base, em C++) e a classe mais especializada é 
denominada subclasse (classe derivada, em C++). 5 

O principal benefício proporcionado pelo mecanismo de herança é a Teutiliza.ção 
de código. Por exemplo, suponha que mode1 seja instância de gModel. É correto 
escrevermos 

model.GetParent(); 

Observe, porém , que GetParent não foi redefinida em gMode1, mas sim herdada ela 
classe base gPrimi tive. 

O Programa 8.4 mostra a implementação elos métodos de adição e remoção ele um 
primit ivo à lista ele primitivos ele um modelo gráfico. Diferentemente elo Programa 3.6, 
essas funcões são agora encapsuladas na classe gModel. O ponteiro Primi ti ves po
de apontar para qualquer objeto cuja classe é derivada ele gPrimi tive. O Progra
ma 8.5 mostra como esses métodos são utilizados pelo construtor e destrntor da classe 
gPrimi tive. (A palavra reservada this representa um ponteiro para o objeto receptor 
da mensagem.) 

1 void 

2 gModel: :Add(gPrimitive* prim) 

3 { 
4 prim ->Next = Primitives ; 

5 prim->Previous = O; 
6 if (Primitives ) 

7 Primitives->Previous = prim; 

8 Primitives = prim; 

9 prim->Parent = this; 

10 } 

11 
12 void 

13 gModel : : Remove (gPrimitive* prim) 

14 { 
15 if (prim-> Next ) 

16 prim -> Ne xt ->Pr evious = prim->Previous; 
17 if (prim- >Previous ) 

18 prim->Previous->Next prim - >Next; 

19 if (Primitives == prim) 

20 Primitives = O; 

21 prim - >Parent = O; 
22 } 

Programa 8.4: Adição e remoção C+ + de primitivos ele um modelo gráfico. 

O Programa 8.6 mostra outro exemplo de herança, a classe gLin e derivada de 
gPrimi tive. A implementação do construtor da classe gLine é apresentada no Pro
grama 8.7. Note, na linha 2 do programa, a sintaxe para inicializarmos a porção 
gPrimi tive de gLine. Observe que não precisamos nos preocupar com a adição da 
linha na lista de primitivos do modelo. Essa tarefa é executada durante a inicialização 

50 conceito de herança múltipla é suportado em C++: mais que uma classe base pode contribuir 
para a estrutura e comportamento de instâncias de uma classe derivada. 
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1 gPrimitive : :gPrimitive(gModel* parent) 

2 { 
3 if (paren t) 
4 parent - >Add(this); 

5 } 

6 

7 gPrimi t i ve : : -gPrimitive() 

8 { 

9 if (Parent) 
10 Parent->Remove( this); 
11 } 

Programa 8.5: Construtor e destrutor de primi tivo gráfico. 

da porção gPrimi tive da linha. Não é necessário, também, nenhuma conversii.o de 
t.ipos, como fizemos na função gNewLine ( ) el o Capítulo 3. De fato , uma linha é um 
primitivo gráfico. 

1 c lass gLine :public gPrimitive 

2 { 

3 public: 
4 gLine(gMode l *, gVertex&, gVertex&) ; 

5 

6 gVertex& From(); 
7 gVe rtex& To(); 
8 

9 

10 protected: 
11 gVertex V1; 
12 gVertex V2; 
13 

14 }; // gLine 

Programa 8.6: Defi niçilo C++ de linha. 

1 gLine : : gLine(gModel* parent, gVertex& v 1, gVertex& v2) : 
2 gPrimitive (parent ) 

3 { 

4 V1 = v1 ; 
5 V2 = v2 ; 

6 } 

Programa 8.7: Construtor do primitivo linha. 

Nesse ponto é conveniente ressaltarmos a distinção entre hiemTquia de hemnça de 
classes (mecanismo de criação ele classes ele objetos que compar t ilham propriedades 
com out ras classes de objetos similares) e hiem-rquia de pm·tes ele objetos {mecanismo 
ele criação ele objetos compostos de outros objetos). A primeira é representada, em um 
diagrama de objetos, por associacões do t ipo especialização e a última por associações 
do tipo agregaçâo. (Compare os diagramas da F igura 3.5 e da Figura 3.8.) 



168 O que são Objetos? 

8.3.3 Polilnorfisn1o 

O polimorfismo é mais conhecido em programação como a propriedade de um proce
dimento executar com um nümero e t ipo variado de parâmetros, ou de um símbolo 
representar operações distintas, de acordo com os tipos dos operandos. Em Pascal , 
por exemplo, o símbolo ' + ' pode denotar soma de inteiros, soma de reais, união de 
conjuntos ou concatenação de cadeias de caracteres. Essa facilidade, conhecida como 
sobTecarga , caracteriza o que se costuma chamar acoplamento estático (ou junção an
terior) , sô possível nos casos onde os tipos de opcrandos ou parâmetros são conhecidos 
em tempo de compilação. 

Voltemos ao Programa 8.1. A classe t 3DVector apresenta alguns casos de sobre
carga. Iniciando na linha 11 até a linha 21 , vemos a sobrecarga ele diversos operadores 
do C++. Com esses operadores, podemos escrever trechos de programa contendo ex
pressões aritméticas envolvendo vetores: 

t3DVector a(l,l,l); 
t3DVector b(2,2, 2 ); 
L3DVet.:LüL t.:; 

c = ( a + b) * (a * b); 

No exemplo acima, c recebe o resultado da multiplicação do vetor soma a + b pelo 
escala r resul tante do produto interno a * b. O código é bastante claro. Pode não 
ser óbvio (e talvez a intenção de STROUSTRUP [110], o inventor de C++, tenha 
sido exatamente essa) que o vetor c possui um estado interno definido pela seguinte 
sequência de execução de mensagens: 

c. operator = (( a. operator +(b )) .operator * (a.operator *(b ))); 

Nas linhas 8 c 9 do Programa 8. 1 t.emos outro caso de sobrecarga, dessa vcíl de ident i
ficadores. Podemos escrever: 

v . SetCoordinates(a); 
c . SetCoordin a t es (3,3, 3 ); 

O compilador gera código corretamente por(Íue conhece, em tempo de compilação, o 
tipo do receptor e tipo dos parâmetros da mensagem. 

A sobrecarga ele operadores c identifi cadores de métodos pode nos ajudar a tornar 
um progra ma mais claro e, portanto, mais fácil de compreender e compart ilhar com 
outros desenvolvedores. Contudo, a ca racterística mais notável do polimorfismo em 
sistemas de programação orientada a objetos é o acoplmnento dinâmico (ou junção 
posterior). Nesse caso, o tipo do objeto só é conhecido durante a execução do programa 
c, portanto, o compilador não pode decidir, em tempo de compilação, qual método ele 
qual classe acoplar à mensagem. 

Acoplamento dinâmico e herança são conceitos associados. Tmuemos como exemplo 
o Programa 8.8, no qual implementamos o destrutor de um modelo grc-1fi co. 

O método é bastante simples. Na linha 3 testamos se há primitivos na lista de 
primitivos do modelo. Se houver, invocamos o destrutor para o primitivo apontado 
por Primi ti ves na linha 4. O que acontece, então? Vamos supor que o primitivo 
apontado por Primi ti ves seja uma linha. Na definição da classe g Line, Programa 8.6, 
não notamos a declaração ele um dcstru tor. Sem problemas, pois gLine deriva de 
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1 gModel: : - gModel {) 

2 { 

3 while {Primitives) 
4 delete Primitives ; 

5 } 

Programa 8.8: Destrutor de modelo gráfico. 

gPrimitive c em gPrimitive, Programa 8.5, temos um destrutor (caso contrário 
o compilador forneceria um). A linha usa , portanto, a implementação do destrutor 
declarado na classe base gPrimi tive, o qual envia uma mensagem para o modelo "pai" 
solicitando a remoção do primi tivo da lista de primitivos do modelo. O modelo "pai", 
em resposta à mensagem , executa o método gModel: :Remove {). Como resultado, a 
linha é removida da lista de primitivos do modelo e o ponteiro Primi tive passa a 
apontar para o próximo primitivo da lista (verifique no Programa 8.4). A seguir, o 
operador delete completa sua função e li bera a área de memória dinâmica ocupada 
pela linha (supomos que os primitivos sejam criados com o operador new). 

Vamos imaginar, agora, que o próximo primit ivo apontado por Primi ti ves seja 
outro modelo gráfico. Na classe gModel definimos um clestrutor (que, nesse instante, 
está sendo executado para alguma instância da classe). Se quisermos destruir o modelo 
Primitives corretamente, temos que invocar gModel:: - gModel {) (o qual autonw
t icamente invocará gPrimitive :: -gPrimitive {). No te, porém, que Primitives 

é Ull l ponteiro da classe gPrimi tive. Em tempo de compilação, o compilador não 
tem como determinar qual sen1 a classe elo ob.ieto para o qual, dmante a execuçào do 
programa, Primi ti ves apontará (pode ser qualquer objeto cuja classe seja drri vada 
direta ou indiretamente de gPrimi tive). Portanto, a decisão ele qual método invocar 
deve ser tomada em telll po de execução, em função elo tipo de objeto apontado por 
Primi ti ves. Isso é o que chamamos de acoplamento d inâ mico. 

Em C++, a especificação ele quais métodos de nllla classe poderão ser acoplados 
clinalllicamente é feita seletivamente, com o uso do especifi cador de t ipo virtual. 
Nn linha 5 do Progrmna 8.2 cleclara•.nos o drsLrutor ele gPrimi tive como virtual. 
Um método declarado como virtual em uma classe base pode ser sobTecan·P-gndo 
nas classes derivadas, possibilitando que uma especia lização forneça sua própria wrsão 
pnra o método e, mais importante, que essa versão possa ser acoplada em tPmpo de 
execução. 

O polimorfismo em programação orientada a objetos elimina a necessicladr do uso 
de construções s\·li tch - case. O código do Programa 8.8 é muito claro P IC'gívPI P 

funciona , sem modificações, para qualquer tipo ele primitivo grMir.o cuja classr seja 
derivada da dassc gPrimi tive. 

H<l 11111 custo para o polimorfismo, no rnt.anto . Em C++, temos , para cada classe 
polimórfica, uma tabela de funções vi-rtuais (cujas entradas contêm os endereços de 
todas as funções virtuais declaradas na classe) c, para cada instância ele uma classe 
polimórfica, um pontciTO pam. a tabela de funções virtuais da classe. No Capítulo 3 
construímos nossa própria tabela ele funções virtuais para um primitivo gráfico genérico, 
a estrutura gPrimitiveType do Programa 3.12. Em C++, o compilador faz todo o 
trabalho para nós. 
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8.4 Sumário 

Nesse Capítulo apresentamos os principais conceitos c propriedades da progra mação 
orientada a objetos. 

Definimos objeto como sendo uma coleção de atribu tos e de métodos que caracte
rizam a estrutura c o compor tamento ele uma ent idade concreta 0 11 abstra ta. Objetos 
com a mesma estrutura e o mesmo comportamento per tencem a mesma classe de ob
jetos. Um objeto é uma instância de uma classe. 

Em um modelo de computação orientado a objetos, a execução de um programa é 
dada em termos de objetos que se comunicam através do mecanismo de t roca de men
sagens. Uma mensagem é definida por um objeto receptor, um seletor da mensagem 
e um conjunto ele parâmetros. A execução de um método de uma classe, por parte 
de um objeto da classe que recebe uma mensagem, é chamado acoplamento mensa-
gem/ método. · 

Em uma definição de classe , os atributos que caractcri~am o estado interno de um 
objeto são encapsulados, sendo acessíveis somente aos métodos da classe. Dessa forma , 
eventuais a i ter ações na implementação ele uma classe não acarretam, necesariamente, 
a lterações nos programas que ut ilizam a classe (desde que a interface da classe não seja 
modificélda) . 

O mecanismo de herança permi te a construção de hierarquias ele gcneralizações/es
peciali7.:açõcs em um sistema orientado a objetos, sendo que uma classe mais especia
lizada herda os atribu tos c os métodos dr1(s) classe(s) mais genérica(s). A(s) classe(s) 
mais genérica(s) é(são) denominada (s) classc(s) base(s) , ou superclasse(s) , e a classe 
mais especia lizada é chamada classe derivada , ou subclasse. A herança possibili ta, 
muito arent.uaclament.e, a rcnt ili7.:ação de código, e juntamente com o polimorfismo, são 
responsáveis pela "mágica" dos programas orientados a objetos. 
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CAPÍTULO 9 

Construindo Aplicações com 
osw 

9.1 Introdução 

Na primeira parte do texto apresentamos os fundamentos matemáticos c computacio
nais ut ilizados no desenvolvimento de nosso ~vlodelador Estrutural Orientado a Objetos. 
Nessa segunda parte, esses fundamentos serão colocados todos juntos na especi fi cação 
el as bibliotecas de classes ele OSW - Object Stntctuml Wm·kbench. OS\V é um to
olkit destinado ao desenvolvimento orientado a objetos de programas de anMise c ele 
visua lização ele modelos estruturais. Chamaremos esses programas ele auá lise e de vi
sua lização de pmgramas de modelagem, ou aplicações de modelagem .. Nesse Capítulo, 
apresenta remos uma visiio geral elas classes de OS\V r• most ra remos como ut ilizá-las 
para a co11sLruçào de uma aplicação dr lllodelagem. No Capít ttl o ] O, df'S(TC'Vf'n 'ntos ns 
inLcrfac..:cs pública e p rotegida das principa is classes ele objelos elo toolkit. 

Nos referiremos às aplicações de modelagem construídas c..:o n1 as classes ck OSW 
como aplicações OSW, ou aplicações em OSW, ou, ainda , como aplicações baseadas 
em OSW. Uma aplicação OSW é um progra ma para Windows NT [97], f'scr it o <"m 
C++. Na Seção 9.2 definiremos as características, os principRis elementos de interface 
c os tipos de a rquivos que fazem parte do projrto de uma aplicação OS\~1 . NR Srçilo 9.3 , 
apresentaremos uma c..:lassificação das classes mais importantes elo sistema. 

Nas seções seguintes, tentaremos explicar, pelo menos em seus aspectos gera is, c..:omo 
construir uma aplicação de modelagem com as classes ele objetos de OSW. Escolhemos, 
como exemplo, uma apli cação de análise e de visuali7.açâo de cascas elásticas pelo 
método dos elementos finitos chamada OSW-Shell. A princípio, a tarefa pode parecer 
complicada porque as bibliotecas ele classes de OSW possuem cerca de uma centena de 
clRsses de objetos. Nesse Capítulo, faremos referência a mais de oitenta dessas classes. 
Além disso, os arquivos . h e . cpp de OSW-Shell somam mais de 3001<8 de código
fonte. Sugerimos que o materia l apresentado nesse CRpítulo seja lido conjuntamente 
com as descrições elo Capítulo 10.1 

10SW está disponível no Departamento de Engenharia de Estruturas da EESC-USP. 
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9.2 O que é uma Aplicação de Modelagem? 

No Capítulo 2 vimos que um sistema gráfico de modelagem pode ser conceitualmente 
descrito por três componentes: o programa de aplicação, a base de dados da aplicação 
e o sistema gráfico. A função do programa de aplicação é criar, armazenar c recuperar 
informações da base de dados da aplicação, ·além de capturar os eventos de entrada 
elo usuário e produzir visões dos objetos da base de dados ela aplicação. Essas visões 
contêm a descrição geométrica do objeto a ser visualiz.ado c atributos que controlam 
sua aparência. O sistema gráfico transforma as descrições geométricas c de aparência 
dos objetos da base de dados da aplicação em imagens desses objetos, as quais são 
enviadas ao hardware gráfico. 

Denominaremos o programa de aplicação de um sistema gráfico de modelagem de 
apl-icaçcio de nwdelagem. Uma aplicação de modelagem, portanto, é um dos compo
nentes de um sistema gráfico de modelagem. As aplicações ele modelagem baseadas em 
OS\~' i'lão programas de 32 bits que executam no sistema operacional \Vinelows NT , o 
qual fornece, também, o sistema gráfico descrito anteriormente. A Figura 9.1 mostra 
a interface de um programa construído com as classes de OS\~' . Vejamos os principais 
elementos ela interface. 

Janela principal. O principal elemento de interface de uma aplicação de mo
delagem (e ela maioria das aplicações para \Vindows) é a janela principal da 
aplicação. A janela principal contém a barra de título da aplicação, a barra de 
menus c a área cliente. Na á rea cliente da janela principal são exibidas todas as 
demais janelas da interface da aplicação. Essas janelas são chamadas, no jargão 
do \Vinclows, janelas-filhas da janela principal, discutidas a seguir. 

Barra de status. A barra de status é uma janela-filha da janela principal lo
calizada, inicialmente, logo abaixo da barra ele menus . A barra de status pode 
ser utiliz.acla para exibição de algumas informações do estado da aplicação du
rante sua execução. Por exemplo, o nome elo comando sendo execut,ado c as 
coordc11adas do cursor (veja a Seção 9.8) são mostradas na barra ele stat·us. 

Janela de comandos. A maioria dos comandos de uma aplicação podem ser 
executados a partir de sua seleção no memt da aplicação. No entanto, é desejc.1vel, 
em programas grá ficos , que o usuário tenha a possibilidade de fornecer o comando 
e os parâmetros do coma ndo textualmente. Uma vez. familiarizado com a sintaxe 
elos comandos, essa opção pode ser mais ágil que a navegação nos menus. Além 
disso, um comando pode requerer os parâmetros para sua execução através de 
mensagens ao usuário. Essas mensagens são exibidas na janela de comandos. 
Iuicialmente, a janela de comandos de nma aplicação é loca lizada na parte inferior 
ela janela principal. O objetivo é evitar o congestionamento da parte central da 
área cliente da janela principal. A interface de um programa gráfico deve dirigir 
a atenção do usuário aos modelos sendo contruídos c às imagens dos modelos, e 
não à própria interface. 

Janela de resultados de análise. As janelas de resultado de análise são janelas
filhas da janela principal que exibem, em formato de planilha, os resultados da 
análise numérica ele um modelo mecânico pertencente à base ele dados ela apli
cação. Uma janela ele resultados ele análise é definida por uma coleção ele colu
nas. Cada coluna da janela exibe uma informação específica do modelo mecânico, 
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Figura 9.1: In terface ele uma aplicação de modelagem em OSW. 

por exemplo, as coordenadas dos vértices ou os deslocamentos transversnis elos 
vértices. As informações do i-ésimo vérLice do modelo mecânico são exibidas na 
i-ésima linha da janela. A intersecção ele uma linha com uma coluna define uma 
célula ela janela. 

Janelas de vistas gráficas. O restante da área cliente da janela principal é 
ocupada pelas janelns de vistas gráficas da aplicação. As janelas de vistas mos
tram as vistas gráficas tridimensionais elos objetos da base de dados da aplicação 
e são responsáveis pela execução elos comandos do usuário (veja a Seção 9.8) . 
Podemos ter v<hias janelas ele vistas abertas ao mesmo tempo, mostrando vistas 
distintas elos mesmos objetos ou vistas distintas de objetos distintos. 
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A construção de um programa para \Vindows não é uma tarefa elas mais imedia
tas. Precisamos aprender como criar e destruir janelas, como desenhar em janelas, 
como o \Vinclows captura os eventos de entrada do usuário, etc. Temos ele dominar as 
funções básicas da API (Application Programming Interface) do \\1indows, tais como 
GetMessage () , DispatchMessage (), TranslateMessage (), RegisterClass (), 

CreateWindow(),DestroyWindow() , BeginPaint(),SelectObject(),MoveTo(), 

Li neTo (), EndPaint (), etc. Vamos simplificar o processo. Utilizaremos como fun
clnção para a construção elos elementos ele interface de nossos programas de apl icação 
a Object Windows Libm1·y, ou OWL.2 As janelas, caixas de diálogo, botões e menus de 
uma aplicação OSW são objetos cujas classes são derivadas das classes de objetos da 
0\iVL. No Capítulo 10 faremos algumas referências a algumas classes da OWL, mas não 
discutiremos essas classes no texto . Os manuais da OWL c a documentação on-line elo 
software são bastante cletalhndos. · 

Ao utilizarmos a. 0\\'L, estnmos sendo coerentes e nos aproveitando dos benefícios 
da programação orientada a objetos: ao invés de inventarmos novamente tudo que 
precisamos, vamos reaproveitar código e especializar objetos. Contudo, dominar os 
componente::; de UIIJa biblioteca de das::;e::; cuu::;t,it,uída Je dezeua::; de da::;::;e::; para "fa
cilitar" o trabalho de construção de uma aplicação é uma tarefa , inicialmente, tão 
complicada quanto aprender a dominar o \~'indows sem a 0 \VL (na verdade, preci
samos conhecer o \Vinelows com ou sem a 0\\'L) . A medida que formos ficando mais 
familiarizados com suas classes, no entanto, realmente constatamos que a biblioteca 
facilita o trabalho ele escrever uma aplicação para Windows. (Com as bibliotecas ele 
OSW talvez não seja diferente: a princípio, compreender algumas classes e suas relações 
pode ser algo confuso, mas, posteriormente, esperamos que a utilização do toolkit possa 
se mostrar um pouco mais atrativa.) 

9.2.1 Montando o Projeto de uma Aplicação 

Umn a plicação C++ para \Vinclows, tipicamente , é constituída elos seguintes tipos de 
arquivos: 

. cpp Os arquivos . cpp contêm o código-fonte da aplicação. Definiremos, em um 
arquivo . cpp, a implementação elas funções e classes de objetos ele uma aplicação. 
As declarações de classes e macros e a implementação de funções inline e ele 
classes paramétricas (template) serão feitas em arquivos de cabeçalho, os quais 
possuem a extensão . h. Os arquivos . cpp incluem os arquivos ele cabeçalho 
através da diretiva ele pré-processarneuto elo C (e C++) #include. Em um dos 
arq11ivos . cpp da aplicação , devemos de.finir a função principnl da aplicação (veja 
a Seção 9.4) . 

. rc Ícones , menus, cursores, barras de rolagcm, c caixas de diálogo são exemplos 
ele rccm·sos comuns à maioria dos programas para \iVindows. A definição dos 
recmsos ele uma aplicação, se a aplicação utilizar quaisquer recursos , é fcitn em 
arquivos do tipo . rc . As aplicações OSvV ut.ilir.am pelo menos um arquivo de 
recursos chamado osw. rc . 

. lib Um arquivo .lib é uma biblioteca de ligação estática, contendo código 
já compilado que será ligado ao código dos arquivos . cpp para formação do 

2 0 \VL é marca registrada da Borland Intcrnational. 



9.2 O que é uma Aplicação de Modelagem? 177 

arquivo . exe. O Windows também permi te a ligação dinâmica ele arquivos do 
tipo . dl l [88]. (O código-objeto das classes de OSW está contido na biblioteca 
de ligação dinâmica osw. dll .) Uma aplicação em OSW ut iliza , no mínimo, uma 
biblioteca ele ligação estática chamada osw . lib . 

. d e f Um arquivo . d e f é um arquivo de definições elo Windows e contém algumas 
informações a respeito do programa executável. Definimos um arquivo . def 
chamado osw . def para ser ut ilizado pelas apl icações OSW. 

O progra ma executável ( . e xe) é gerado com a compilação dos a rquivos . cpp, ligação 
rstática elos arquivos . l i b e montagem dos recmsos definidos nos arquivos . rc. Todos 
esses arquivos, mais o arquivo . d e f, constituem o que chamamos ele projeto de uma 
aplicação. 

Utilizamos o ambiente de desenvolvimento integrado (IDE - integmted dcvelop
ment envimnmcnt) do Borland C++ 5.0 para gerar o código executável de uma apl i
cação p orque o IDE fornece alguns recursos visuais que facilitam a definição dos com
poneutes do projeto ele uma aplicação. Não ent raremos em deta lhes ele como ut ilizar 
o IDE. Qualquer outro sistema ele compilação pode ser ut ili:tado para a gemçào elo 
código executável. 

9.2.2 Aplicações de Modelagen1 Orientadas a Objetos 

Uma aplicação ele modelagem OS\·V é definida por objetos. (Utilizamos o termo livre
mente no texto, interpretando seu significado ele acordo com a disciplina , mas agora 
estamos nos referindo a objetos do ponto ele vista da programação orientada a obje
tos.) A ja nela pri nci pai, a jaucla ele comandos, as j anelas ele vistas, a base de dados 
el a aplicação e a própria a plicação são objetos, instâncias ele uma classe. Con hecer 
a funcionalidade e o relacionamento das classes ele objetos de OS\V é essencia l para 
construirmos Ulll a a plicação de modelagem orientada a objetos. 

BasiramPntr, pociPmos utilizar uma classe d e~ três mnneiras: 

1. Constnândo wna instância da classe. No Capítulo 8 ilustramos como construir 
objetos ele uma classe em C++, está t ica ou dinamicamente. Para algumas classr.s 
de OS\V, isso é tudo que temos a fazer. Objetos ela classe tCame r a , por exemplo, 
podem ser construídos c utilizados prontamente em uma aplicação ele modelagem. 

2. Derivando mna nova classe da classe. Out ras classes ele OS\V, contudo, podem 
ou devem ser especializadas em classes derivadas, as quais herdam os atribu tos 
c os métodos das classes bases (em C++ a visibilidade dos atribu tos e métodos 
herdados por uma classe derivada é defi nida pelas palavras reservadas publ i c , 
protected c private) . Uma classe derivada pode especia lizar a classe base 
(!)adicionando novos a t ributos, (2)aclicionando novos métodos e (3)sobrecmn
gando métodos virtuais das classrs bases. Um objeto ela classe tFini teEl ement , 
por exemplo, representa um elemento fini to genérico ele um modelo de decom
posição por células. A interface ela classe define métodos vi rt uais para o cc\ lculo 
da matriz de rigidez e do vetor de esforços nodais equivalentes de um elemen
to finito (veja a Seção 9.12). A classe t FE3 NSh e l l é uma classe derivada de 
tFini t e Ele ment. tFE3NShe ll sobrecarrega os métodos ele cálculo da matriz 
ele rigidez c do vetor de esforços equivalentes da classe base e ad iciona a tributos 
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c métodos específicos de um elemento de casca (espessura e rotação da matriz ele 
rigide7, para o sistema global, por ex em pio). 

3. Associando a classe a outra classe. Além da especialir.ação, há outros tipos de 
relacionamento entre classes. Um objeto de uma c:lasse pode conter um objeto 
de uma outra classe ou compartilhar um objeto de uma outra classe. Um objeto 
ela classe tMesh, por exemplo, contém uma coleção de objetos da classe tCell. 

Cada objeto ela classe tCell compartilha um objeto da classe tMaterial. 

Antes de descrevermos os passos de criação ele uma aplicação, apresentaremos uma 
visão geral das classes de OS\V. 

9.3 Visão Geral das Classes de OSW 

Nessa Seção apresentaremos uma descrição sucinta das principais classes ele objetos de 
OS\~' · Para maior clareza, as classes foram separadas em grupos. Tentamos classificar 
as classes ele acordo com sua funcionalidade: mas há ciRsses que podem pertencer a 
mais ele um grupo. 

Classes de Aplicações 

Uma aplicRção de modelagem OSW é um objeto ele uma classe clerivadR da classe 
tApplication. tApplication oferece métodos virtuais para inicialização da apli
cação e da janela principal da aplicação c gerenciamento da base de dados da aplicação. 

Classes de Janelas 

Os objetos das classes de janelas de OSW representam os elementos de interface de 
uma aplicação de modelagem, conforme visto nR Seção anterior. As principais c:Iasses 
de janela de OS\V são: 

e LMa inWindow. Um objeLo da class<~ tMai nWindow represenLa a jauela priucipal 
da aplicação. Nonnalmcutc, não precisamos especializar a funcionalidade de 
tMa inWindow. 

• ts t a tus Bar. Um objeto ela classe t S ta t usBar representa a ba rra de stattts da 
aplica<;ão. A interface ela classe define métodos para ad ição c remoção de gad.qets 
na barra de slaltLs ela aplicação. A barra de status padrão contém dois gadgets 
nos quais são exibidos o nome do comando sendo executado c as coordenadas do 
cursor. 

Q tCommand~Vindow. A janela de comandos é a janela da aplicação lia qual são 
digiLados os comandos e seus parâmetros e exibidas as mensagens dos coman
dos executados pela aplicação. A janela de comandos é um objeto da classe 
tCommandWindm'l. 

• tDataWindow. As janelas de dados são objetos da classe tDataWindow (as jane
las de resultados de análise são janelas de dados). A interface ele tDataWindow 

define métodos de adição e remoção de colunas na janela ele dados. Cada coluna 
de uma janela de dados é um objeto da classe tColumn responsável pela exibição 
de um tipo de informação na j anela. 
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• tViewW i ndow. Um objeto da classe tVi ewWindow é uma janela-filha MDI (Mul
tiple Document Inte1jace) do Windows que contém em sua á rea cliente uma vista 
gráfica dos objetos da base de dados da aplicação. A funcionalidade ele uma vista 
é definida por um objeto de uma classe derivada da classe tView. 

• t LookupTableWindow. Um objeto da classe t LookupTableWindow represen
ta uma janela ele ex ibição da tabela de cores utilizada em um mapa de cores. 
Usua lmente, não é preciso deri va r novas classes de tLookupTableWindow. 

Uma aplicação OSW pode ut ilizar caixas de diálogo pré-definidas nas bibliotecas de 
classes. Alguns exemplos são: 

• tColorDialog. Uma ca ixa de diá logo de cores permite a seleção ele uma cor 
definida no modelo de cores RG B. A cor selecionada pode, por exemplo, ser a 
cor de uma luz de uma cena. 

• tcreateVi ewDialog. Uuta caixa de diá logo de riação ele vista permite o ajuste 
dos parâmetros ela câmera de uma vista que desejamos cria r. 

• tOpen FileDi a l og e tSaveFileDi a l og. Essas caixas de diálogo possibi litam a 
seleção de um nome de arqui vo· mani pulado por uma aplicação. 

• tinpu tDialog. Uma caixa de diálogo de entrada contém um comando ele edição 
que permi te a ent.racla ele expressões matemáticas representando vetores, números 
reais ou números inteiros. 

C lasses de Documento de uma Aplicação 

Ullla base de dados de uma aplicação é um objeto el e uma classe derivada ela classe 
tDocumen t . tDocumen t oferece métodos vir! ua is para rrcnperaçào e annazenalltf'nlo 
de objetos ele uma base ele dados ela aplicaçfto. As bases de dados ele uma aplicnção 
OSW são defin idas elll termos de coleções ele modelos e de cena.s. 

Classes de lVIodelos 

Unt modelo é um objeto ele uma classe derivada ela classe tModel. A interface ele 
tModel oferece métodos virt uais pm os para acesso aos com ponentes topológicos ne
Cf'Ssários à visua li zação da geometria de um modelo. Um método virtua l puro void 

me thod () é definido pela seguintr si nt.ax~: 

v irtual void method() = O; 

Uma classe que possui métodos virt uais puros é chamada classe abstmta. As classes 
derivadas ele uma classe abstrata devem. sobrecarregar os métodos virtuais puros, senão 
também serão abstratas . Uma classe abstrata não possui instâncias, ou sej n, não 
podemos construi r objetos de uma classe abstrata. tMode l é abstrata. 
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As principais classes (não-abstratas) de modelos de osv,r são: 

• tGraphicModel. Um objeto da tGraphicModel é um modelo gráfico tal como 
definido no Capítulo 3 (a classe é uma extensão orientada a objetos da estrutura 
gModel). Um primitivo de um modelo gráfico é um objeto ele uma classe derivada 
ela classe tPrimi tive. tGraphicModel é derivada ela classe abstrata tModel 

c de tPrimitive (um modelo gráfico · é um modelo e, ao mesmo tempo, um 
primi t ivo gráfico). 

• tShell. Um objeto ela classe tShell é um modelo geométrico ele cascas (a cla~se 
é uma extensão da estrutura bModel). 

• tSolid. Um objeto ela classe tSolid é um modelo geométrico ele sólidos (a 
classe é uma extensão da estrutura sModel). 

• tMesh. Um objeto da classe t Mesh é um modelo de decomposição por células 
(a classe é uma extensão orientada a objetos da estrutura cModel). Um vértice 
ele um modelo de decomposição por células é um objeto da classe tNode. Uma 
célula do modelo é um objeto de uma classe derivada da classe abstrata tCell. 

Classes de Cenas de um Documento 

Uma cena é um objeto ela classe tSce ne. A interface da classe oferece métodos para 
adição e remoção de atores, luzes e câmeras de uma cena. Atores de uma cena são 
objetos da classe tvi ew, luzes são objetos da classe t Light e câmeras são objetos ela 
classe tcame ra. 

C lasse de Vistas de uma Cena 

Uma tf!n H possui uma coleçiio de ·nislos. Uma vista é 11m objeto de uma classe deri vada 
da classe tView, responsável pelo processamento ele comandos de entrada e exibição, 
em uma janela de vista, de uma imagem da cena. A interface ele tView define métodos 
de entrada de argumentos de comandos, tais como pontos, ângulos e dis tâncias e de 
controle de parâmetros ele visualização. Uma classe derivada de tView eleve definir seu 
conjunto próprio ele comandos. 

Classes de R enderer 

A imagem da cena é gerada por um objeto ele uma classe derivada da classe abstrata 
tRende rer. Há duas classes (não-abstratas) de rendering em OSW: 

• tScanner. Um objeto da classe tScanner é um rendercr baseado no a lgori tmo 
ele linhas de va rredura (scanlines). A interface ele tScanner define métodos para 
síntese ele imagens fio-de-arame, remoção ele superfícies escondidas e tonalizo:ação 
"jlaf' ou de Gouraucl de modelos geométricos. 

• tRayTracer. Um objeto ela classe tRa yTracer é um TendcTeT baseado no a lgo
ritmo ele t raçado ele raios descrito no Capítulo 7. 
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Classes de Fontes 

Fontes são processos geradores de nioclelos. Em OSW, um processo fonte é um ob
jeto de uma classe derivada da classe abstrata tsource. Objetos das classes tcone, 
tSphere, tCube, tCylinder c tSolidSweeper são fontes de modelos de sólidos. 
Objetos das classes tCylindricalShell c tShellSweeper são fontes de modelos 
de cascas. Objetos da classe tMeshSweeper são fontes de modelos de decomposição 
por células. Objetos da classe tSolidReader são leitores de modelos el e sólidos; ob
jetos ela classe tShellReader são leitores ele modelos ele cascas; e objetos da classe 
tMeshReader são leitores de modelos de decomposição por células. 

Classes de Filtros 

F il tros são processos de transformação de modelos. Em OSW, um filtro é um objeto 
ele uma classe derivada da classe abstrata tFil ter. Os principais filtros de OSW são: 

• t2DMeshGenerator. Um objeto da classe t2DMeshGenerator é um filtro que 
toma como eni.rada um t11udelu de cascas ou de sólidos c transforma o modelo 
em um modelo de decomposição por células. As células do modelo de saída são 
triângulos ou quadriláteros (dimensão topológica 2). 

• tBoundaryEdgesFil ter. Um objeto da classe tBoundaryEdgesFilter é um 
filtro que toma como entrada um modelo de decomposição por célu las e transfor
ma o modelo em um modelo gt:áfico contendo as arestas de contorno do modelo 
de entrada, como exemplificado no Capítulo 7. 

• tScalarExtractor. Um objeto da classe tScalarExtractor é um filtro que 
toma como entrada um modelo de decomposição por células e gera como sa ída 
o mesmo modelo de entrada. tScalarExtractor é um filtro ele transformação 
de atributos que "extrni" os valores (escalnrcs) dos graus el e librrdad<:> nodais elo 
modelo para visualização. 

o tContourFil ter. Um objeto ela classe tContourFi l ter é um filtro que to mn 
como entrada um modelo de decomposição por célulns c gera como saída um 
modelo gnHico contendo os isopontos, isolinhas e isosupcrfícies do modelo de 
entrada. 

• tVectorExtractor. Um objeto da classe tVectorExtractor é um filtro que 
toma como rnt.rada 11111 modelo de decomposição por cé lulas c gera como saída 
o 1ucsmo modelo ele entrada. tVectorExtractor é um filtro de t ransformação 
ele atributos que "extrai" os valores (vetoriais) elos graus de liberdade nodais do 
modelo para visualização. 

• tWarpFilter. Um objeto ela classe tWarpFilter é um filtro que toma como 
entrada um modelo de decomposição por células e prodll7; como saída um modelo 
gráfico que representa a est.rutura deformada do modelo de entrada. 

Classes de l\llapeadores 

~dapeadores são processos sumidouros ele modelos. Em OS\V, um mapeador é um 
objeto da classe tMapper. Um mapeador compartilha com outros mapeadores um 
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objeto ela classe tLookupTable, uma tabela de cores a partir da qual será gerado o 
mapa de cores dos modelos ele entrada do mapeador. Todo ator ele uma cena possui 
um mapeador que eontrola a geração de imagens elo modelo geométrieo elo ator. 

Classes de Elementos Estruturais 

Um elemento finito é um objeto de uma classe derivada da classe tFini teElement. 

A interface da classe define métodos virtuais para o cálculo ela matriz ele rigidez de 
um elemento e para. o cálculo do vetor ele esforços nodais equivalentes de um elemen
to finito genérico. tFini teElement deriva _virtualmente da classe abstrata tCell. 3 

Um elemento finito ele casca é um objeto ela classe tFE3NShell, derivada elas classes 
tFini teElement e t3N2DCell. Devido ao mecanismo ele derivação virtual, os objetos 
da classe tFE3NShell possuem somente uma cópia ele tCell. 

Um elemento ele contorno é um objeto ele uma elasse derivada ela classe base 
tBoundaryElement. A interface da classe define métodos virtuais para o cálculo elas 
matrizes ele influência ele um elemento de contorno genérico. Como tFini teElement, 

tBoundaryElement é derivada virtualmente de tCell. Os elementos de contorno com 
4 e 8 nós definidos no Capítulo 6 são, respect ivamente, objetos das classes tBE4NQuad 

e t BE8NQuad. 

Classes de Analisadores 

Um processo de análise numérica em 08\V é representado por um objeto de uma classe 
derivada da classe abstrata tSol ver. A interface de tSol ver define métodos virtuais 
para inicialização elo processo de análise, verificação dos dados do modelo mecânico, 
constrnção elo sistema ele equações lineares (objeto ele uma classe derivada da classe 
abstrata t LinearSys tem), montagem do sistema de equações c término do processo 
ele análise. Há duas classes (não-abstratas) de analisadores em OS\V: 

• tFESolver. Um objeto da classe tFESolver é um atwlisador de estruturas 
tridimensionais elastostáticas pelo método dos elementos fini tos. 

• tBESol ver . Um objeto da classe tBESol ver é um analisador ele estruturas 
tridimensionais elastostáticas pelo método dos elementos de contorno. 

Classificamos como "classes auxiliares" o_utras classes que não se enquadram nos 
grupos apresentados anteriormente. Descreveremos essas e as demais classes de 08\V 
no Capítulo 10. 

9.4 Definindo a Aplicação. 

Uma aplicação ele morlelagem OSW é um objeto ela classe tApplication (ou , mais 
comumente, um objeto de uma classe derivada de tApplication). Uma aplicação de 
modelagem é responsável pela criação, armazenamento e recuperação ele informações 
na base de dados da aplicação. Uma aplicação genérica efetua algumas tarefas relacio
nadas à criação e manutenção de uma base de dados genérica, mas cada aplicação em 
particular deve conhecer sua base ele dados específica. 

3 VejR STROUSTR.UP [110, página 206) para uma discussão sobre classes bases virtuais. 
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Para construirmos uma aplicação de modelagem, devemos: 

Passo 1 Criar um arquivo . cpp e incluir o arquivo de cabeçalho osNapp. h, o qual 
contém a definição da classe tApplication. 

Passo 2 Definir no arquivo . cpp a função principal da aplicação, chamada OSWMain (). 
Na função principal, construir um objeto da classe tApplication . 

Passo 3 Enviar a mensagem Run () ao objeto de aplicação. 

OSW-Shell 

Para ilustrar o processo de criação de uma aplicação OSvV, consideraremos, como 
exemplo, um programa de análise de cascas elásticas pelo método dos elementos finitos 
e de visualização dos modelos e dos resultados de análise. Denominaremos o programa 
de OS\i\1-Shell. Vejamos, resumidamente, a sentença do problema. 

As cascas a serem analisadas podem ser definidas por modelos geométricos 
de cascas, a partir dos quais serão derivados os modelos mecânicos de análise 
pelo método dos elementos finitos. O modelo mecânico pode também ser 
definido diretamente, sem necessidade de derivar de um modelo geométrico. 
As definições dos modelos podem ser feitas interativamente nas janelas de 
vistas gráficas da aplicação ou podem ser dadas por comandos escritos em 
um arquivo texto. Após a análise da estrutura, os resultados devem ser 
visualizados com mapa de cores e isolinhas dos componentes de desloca
mentos e esforços, e com exibição da estrutura deformada. Os dados dos 
modelos podem ser armazenados e recuperados de arquivos em disco. 

Os arquivos necessários para geração do arquivo . exe da aplicação são mostrados 
na janela do gerente de projeto do IDE, Figura 9.2. Os arquivos OS\·1. lib, os \·1 . rc e 
os\·1. de f já foram comentados anteriormente. O arquivo s hellapp . cpp, mostrado no 
Programa 9.1, contém a função principal da aplicação. 

l~ Project : c: \oswshell\oswshell. ide !!100 EJ 
• B-·0 oswshell.exe [ . exe) 
• ~-.. 8l oswshell . cpp [ . cpp ) 

! .. ·Q) osw'-osw. de f [ .de f) 
I • 1--.. 0 osw'-osw . lib [ . lib) 
I • 1 -·~ osw'-osw . rc [. rc ] 
I 
I 

Figura 9.2: Projeto de uma aplicação mínima OSvV. 

1 #include "oswapp . h" 
2 int OSWMain(int, char**) 

3 { 

4 return tApplication("OSW-Shell") . Run(); 

5 } 

Programa 9.1: Construindo uma aplicação em OSW. 
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Na linha 1 incluímos o arquivo de cabeçalho oswapp. h. A função principal da apli
cação, definida na linha 2, toma como argumentos um inteiro e um vetor de ponteiros 
de caracteres que representam, respectivamente, o número e o nome elos parâmetros 
passados à aplicação na linha de comando. Por enquanto, não utilizaremos esses argu
mentos. Na linha 4 construímos um objeto da classe tApplicat i o n . O construtor da 
classe toma como argumento um ponteiro de caracteres que define o nome da aplicação. 
Em seguida, enviamos a mensagem Run () para a aplicação. O método Run () inicializa 
a janela principal da aplicação e deixa a aplicação pronta para receber os comandos elo 
usuário. Run () retoma um inteiro que indica o status ela execução ela aplicação. Esse 
valor é utilizado como valor de retorno da função principal. O resultado da execução 
ela aplicação é mostrado na Figura 9.3. 

fl!' OS\11-Shell ~liJ EJ 

Figura 9.3: Construindo uma aplicação OSW. 

Nossa primeira aplicação foi simples de construir. Com apenas uma linha de código 
na. função principal temos uma. programa. com menu, barra de status e uma janela de 
comandos. No menu, temos comandos para criar janelas de vistas gráficas de uma cena; 
criar, modificar e eliminar luzes de uma cena; acessar ferramentas comuns tais como 
o editoT de materiais (descreveremos a classe tMaterialEditor no Capítulo 10); e 
criar arquivos, abrir arquivos já. existentes, salvar arquivos e encerrar a execução da 
aplicação. Mas quais tipos de arquivos? Qual é, exatamente , a funcionalidade de nossa 
primeira aplicação? 
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Quando enviamos a mensagem Run () a um objeto ele aplicação, o objeto executa o 
método Ini tApplication () , responsável pela inicialização da aplicação. O método 
é declarado como virtual na classe tApplica tion e, portanto, pode ser sobrecarre
gado em uma classe derivada de tApplication. Por exemplo, podemos reescrever 
InitApplication () em uma classe derivada para tratarmos os parâmetros ela linha 
ele comando, passados como argumentos da função principal ela aplicação (fruemos 
isso a seguir). O método InitApplication() , por sua vez, executa o método vir
tual Ini tMainWindow () , responsável pela iniciali~u1ção da janela principal da apli
cnção (se sobrecarregarmos o método de inicialização da aplicação, elevemos executar 
tApplication :: Ini tApplication () para iniciali~ar a janela principal.) Normal
mente, não precisamos nos preocupar com Ini tMainWindow (), a não ser que quei ra
lHOs modificar a jnnela principal da aplicação. 

Para definirmos uma aplicação de modelagem específica, elevemos: 

Passo 1 Declarar uma classe clerivnda ela classe tApplication. 

Passo 2 Sobrecarregar, na nova classe, o método virtual cons truc tDoc () , respon
sável pela construção ela base de dados manipulada pela aplicação. Podemos 
sobrecarregar também outros métodos virtuais ele tApplica tion, mas eleve
mos sobrernrregar Cons tructDoc (). 

O Programa 9.2 mostm o arquivo de cabeçalho shellapp. h , o qual cont.rm a 
definição da classe tShellApp, derivada de tAppl ica tion. 

1 #include "oswapp.h " 

2 class tShellApp:public tApplication 

3 { 

4 public: 

5 // Constructor 
6 

7 

8 
9 

10 

tShe llApp(int argc = O, const char** argv = 0): 

tApplicat i on(" OSW- She l l ", argc , argv ), 

Doc PathData ("Shell files (*. shl) I*. shl ") 

{} 

11 private: 

12 
13 

14 

void InitApplication() i 

tDocument* ConstructDoc(tApplication&) i 

15 }i // tShellApp 

Programa 9.2: Definindo a classe ele aplicação de cascas. 

Na linha 6 do programa declaramos o construtor ela classe tShellApp. Os parâ
metros do construtor são 11111 inteiro argc e um vetor de cadeias de caracteres argv. Na 
linha 7 inicia lizamos a classe base tApplication com o nome da aplicação c com argc 

e argv. Na linha 8 inicializamos o atributo da aplicação chamado DocPa thDa ta (veja a 
classe tDocPathData no Capítulo 10) , herdado de tApplication. Nas linhas 12 e 13, 
respectivamente, declaramos os métodos In i tAppli ca tion () e Cons tructDoc (), 

ambos herdados de tApplication. A implementação da classe é feita no arquivo 
modificado shellapp. cpp, apresentado no Programa 9.3. 
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1 #include "shel lapp.h" 
2 void 
3 tShe llApp: :Ini tApplication() 
4 { 
5 tApplication: :InitApplication(); 
6 if (CmdCount > 1) 
7 InitDoc(ConstructDoc() I CmdName[1] I dfOpenDoc); 
8 } 

9 

10 tDoc umen t* 
11 tShellApp : :ConstructDoc(tApplicati on& app) 
12 { 
13 return new tShellDoc (app); 
14 } 

15 
16 int OSWMain(int argc 1 char** argv) 
17 { 
18 return tShellApp (argc 1 argv) .Run(); 
19 } 

Program a 9.3: Cons truindo uma aplicação de cascas. 

O m étodo tShel l App : :In i tApplica tion () , definido a partir ela linha 2 do Pro
grama D.3 , verifica se há mais de um parâmetro na linha de comando (o primeiro 
pa râmet ro sempre é o nome ela aplicação) . Se o teste for positivo, o método executa 
o método virLua l InitDoc () , herdado de tApplicat i on, r esponsável pela inicia li
zação da base de dados da aplicação, nesse caso, um objeto da classe tShel lDoc 
(definiremos tShellDoc a seguir). Os atribu tos CmdCount e CmdName são herdados 
ele tApplication. Na linha 5 cxecutamos .tApplication : :Ini tl\ppl i cation () , 
responsável pela inicialização da janela principa l ela aplicação. 

O 111étodo ConstructDoc () , implementado a partir da linha 10, é o "cons t ru tor 
virtual" da base de dados ele tShellApp. tApplication : :ConstructDoc () s im
plesmente retom a um ponteiro nulo. Em tShellApp, sobrecarregamos o método para 
construir um documento do tipo tShellDoc. Agora que nossa aplicação já sabe como 
construir seu objeto de base ele dados, podemos criar, abrir e fechar docttlll P. Jltos da 
aplicação. An tes, porém, vamos definir a classe tShellDoc. 

9.5 Definindo o Documento da Aplicação 

Uma base de dados genérica ele uma aplicação de modelagem é representada por um 
obj eto da classe tDocument. A interface da classe tDocument contém um conjunto 
de métodos virtua is que define a funciona lidade comum a toda base ele dados em 
OSW. Um documento a rmazena todos os modelos criados e manipulados pela aplicação. 
Um documento mantém, a inda, todas as cenas criadas e m anipuladas pela aplicação. 
Definimos uma cena no Capítulo 7 como sendo uma coleção de atores, luzes e câmems. 
Um documento pode conter várias cenas, cada cena com seu conjunto próprio de atores, 
lU7;es e câmeras. Os atores de uma cena compartilham os modelos armazenados no 
documento. 
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Para definir um documento específico de uma aplicação , devemos: 

Passo 1 Dedarar um classe derivada da classe tDocument. 

Passo 2 Sobrecarregar, na nova classe, o método virtual Cons truc tScenes {) , res
ponsável pela inicialização elas cenas elo documento. Podemos sobrecarregar 
outros métodos virtuais de tDocument. 

A declaração da classe tShellDoc é feita no arquivo de cabeçalho s h e lldoc . h , mos
trado no Programa 9.4. 

1 #inc lude "oswdoc. h" 

2 class tShellDoc : public tDocume nt 

3 { 
4 public: 

5 // Cons truc t or 

6 t Sh ellDoc {tApplicatio n& app): 

7 

8 

9 
10 
11 
1 2 

{} 

tDocument {app ) , 

Shell(O) 

tShell* GetShell (); 

void SetSh el l {t Shell*) ; 

13 private: 

14 

15 

1 6 
17 

18 

19 

void 

bool 
bool 

Constru ctScenes (tDocumen t& ); 
Open (); 

Commit{); 

tShell* Shell; 

20 }; // tShellDoc 
21 
22 inline tShell* 

23 tShellDoc : : GetShell{) 

24 { 

25 return Shell ; 

26 } 

Programa 9.4: Definindo o documento da aplicação de cascas. 

Na linha 1 incluímos o arquivo de cabeçalho oswdoc. h , o qual contém a definição 
da classe base tDocume nt. Na linha 2, a classe tShellDoc, derivada ele tDocume nt , 

é declarada. Na linha 6 definimos o construtor da classe. O constru tor toma como 
parâmetro uma referência app para a aplicação que ma nipula o documento. Usamos 
app para inicializar tDocument. Na linha 8 inicia lizamos o modelo geométrico de r.ascas 
manipulado pelo documento, declarado na linha 18. {Embora o documento possua uma 
li::;ta de modelos, utilizaremos o ponteiro She ll para acessar imedia tamente o modelo 
geométrico da casca.) Na linha 14 declaramos o método ConstructScenes () , herda
do de tDocume nt . A implementação do método é apresentada no Programa 9.5. (Pa
ra poupar espaço, não apresentarem9s as implementações dos métodos Se t Sh e ll {) , 

Open {) c Commi t {), linhas 11, 15 e 16, respectivamente.) 
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1 #inc lude "shelldoc .h" 

2 void 

3 tShellDoc: :ConstructScenes(tDocument& doe) 

4 { 
5 tGeoScene* gs = new tGeoScene((tShellDoc&)doc); 

6 

7 if (Shell) 

8 gs->AddActor(new tActor(Shell)); 

9 } 

Programa 9.5: Inicializando as cenas do documento. 

Na linha 1 do Programa 9.5 incluímos o arquivo de cabeçalho shelldoc. h , definido 
no Programa 9.4. A implementação de tShellDoc: : Cons truc tScenes () começa na 

linha 2. O método constrói uma cena ela classe tGeoScene (definida a seguir) . Se 
o modelo geométrico ela casca existir, um ator é construído c adicionado à cena de 
modelo geométrico do documento. Agora que o documento j t-1 sabe como inicializar 
suas cenas, vejamos como usar a base de dados da aplicação. 

9.5.1 Criando un1 Novo Doctunento 

Para criarmos um novo documento, enviamos a mensagem CmFileNew () ao objeto 
de aplicação. O método virtual tApplication: : CmFileNew() executa outro método 
virtual da classe tApplication chamado CreateDoc () , passando como parâmetro 
para o método a constante dfNewDoc. Crea teDoc () verifica se existe um documento 
aberto e fecl1a esse clocumenLo. Em seguida, executa o método virtual Cons tru c tDoc () 

(apresentamos a versão para a classe tShellApp no Programa 9.3) , responsável pe
la construção de um novo documento ela aplicação. Finalmente, o novo documento 
é inicia li :.-:ado pelo método virtual Ini tDoc (),o qual executa ConstructScenes (). 

Podemos especializar todo esse comportamento, 111as usualmente deixaremos isso por 
conta dos métodos de tApplication. 

9 .5.2 Salvando un1 Doctunento · 

Para armazenarmos um documento em disco, enviamos a mensagem CmFileSave () 

ao objeto ele aplicação. O método virtual tApplicat ion: : CmFileSave () verifica se 
o documrnto foi alterado desde a última cxe~ução elo método, enviando a mensagem 
IsDirty () para o documento. Se a execução do método virtual IsDirty () retomar 
true, CmFi l eSave () envia a mensagem Commi t () ao documento. O método virtual 
tDocument: : Commi t () cria um stTeam persistente de escrita e "atravessa" a coleção 
de modelos e de cenas do documento da aplicação, enviando a mensagem Wri te () para 
cada objeto elo documento. Wri te () toma como parâmetro o stream persistente. O 
método tShel lDoc : : Commi t () executa t Docume nt: : Commi t (). Sobrecarregamos o 
método somente para escrita elo ponteiro Shell , declarado no Programa 9.4. 

As bases de dados ele uma aplicação OSW não são muito sofisticadas. Não tivemos 
pretensão ele construir nada parecido com um banco de dados, muito menos com um 
banco de dados orientado a objetos. Para nossos propósitos, os stTeams persistentes 
ela biblioteca de classes do Borland C++ (classes ips tre am e ops tream) se mostra
ram bastante adequados. Os objetos persistentes de OS\V são derivados da classe 
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TS treamableBase, definida no arquivo de cabeçalho obj s trm . h. Para maiores deta
lhes, consulte o manual da biblioteca de classes do Borland C++ ou a ajuda on-linc 
do softwaTe. 

9.5.3 Abrindo un1 Doctnnento 

Para recuperarmos os dados de um documento armazenado em disco, enviamos a men
sagem CmFileOpen () ao objeto de aplicação. tApplica tion: : CmFileOpen () exP.r.u
ta o método virtual Crea teDoc () , passando como parâmetro a constante dfOpenDoc. 

tAppl i c a tion: : Cr ea teDoc () abre uma caixa de diálogo solicitando ao usuário o no
me do documento (a extensão padrão do arquivo é definida pelo atributo Do cPathData, 

linha 8 do Programa 9.2). Após a seleção do nome elo arquivo, CreateDoc () sol icita 
a construção de um novo documento (método ConstructDoc () ), e inicializa o no
vo documento com o nome selecionado, como fizemos na linha 7 do Programa 9.2. 
I n i tDoc () , por sua vez, envia as mensagens Open () e Cons truc tScenes () ao novo 
documento. 

O método Open () é declarado como virtual em tDocument e, portanto, pode ser 
sobrecarregado em uma classe derivada. tDocumen t: : Open () associa um stream per
sistente de leitura ao arquivo do documento, responsável pela construção dos objetos 
armazenados no arquivo e pelo envio da mensagem Read () a cada objeto construído. 
O método tShellDoc: : Open () executa tDocument : : Open (). Sobrecarregamos o 
método somente para leitura do ponteiro Shell, decla rado no Programa 9.4. 

9. 5.4 Fechando um Docutnento 

Para destruirmos um documento, enviamos a mensagem CmFileClose () ao objeto 
da aplicação. O método virtual tApplica tion: : CmFileClose () executa o método 
virtual CanClose () , declarado em t Appl ica tion. tAppl ica t ion: : CanClose () 
v1~rifica se o objeto de documento da a plicação existe e, se exist ir, envia a mew;agem 
CanClose () ao cloctlllleuto. 

O método CanClose () é declarado como virtual Pm tDocume nt e, portaul.o, po
de ser sobrecarregado em uma classe derivada. tDocument: : CanClos e () exPcuta o 
111f.todo virtual IsDirty (). Se o método retornar true, CanClose () abre uma ca ixa 
de clir1logo solicitando ao usm1rio se o documento eleve ser sa lvo ou se a operação d1!ve 
ser cancelada. Se o usuário cancelar a operação, canClose () retorna false. Caso 
contrário, CanClose () envia a mensagem CmFileSave () a seu objeto de aplicação e 
retoma true. N~o sobrecarregaremos quaisquer desses métodos virtuais . 

9.5.5 Adicionando e Ren1ovendo 1\tlodelos do Documento 

A adição ele um modelo a um documento é executada pelo método AddModel () , de
clarado na classe tDocument. O método tollla como parâmetro lllll ponteiro pa ra o 
modelo. 

tDocument* doe; 
tModel* pmodel; 

doc->AddModel(pmodel); 
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O modelo adicionado ao documento pode ser u tili ;~,ado por diversos a tores e ser ex ibido 
em várias cenas do documento, ou não ser exibido em cena alguma. Note: o modelo é 
propriedade do documento, mas pode ser compaTtilhado por ou tros objetos do sis tema, 
tais como atores. 

Um modelo é removido elo documento pelo método DeleteModel (),declarado na 
classe t Doeume n t. Como no caso ela adição, o método toma como pa râmetro um 
ponteiro para o modelo. 

tDoeume nt* doe; 
tMo d e l * pmode l; 

doe - >Dele t eMo del (pmo d el ); 

C+ + é uma linguagem que não possui recurs~s ele "coleta de lixo" au tomática (gm·bage 
collect.ion). O método DeleteModel () eleve invocar o destru tor ele *pmodel. Caso 
contrário, o modelo continuará a existir no heap do sistema, mas será inacessível pela 
a plicação. Um desperdício de memória. No entanto, permi t imos que outros objetos 
(a tores, por exemplo) , compartilhem o modelo. Se o modelo estiver sendo ut ilizado 
por ou t ro objeto e for destruído, teremos ponteiros apontando para o modelo que já 
não ex ist~ llla is ( dangling pointers). 

A classe t Model é derivada ela classe tObj ee t Body. Um corpo ele objeto possui um 
contaclo1· de 1-e]erência que é incrementado ele um sempre que o objeto for compart ilha
elo por ou tro objeto. Quando um objeto não usa ma is um corpo de objeto, decrementa 
seu contador ele referência ele um. Somente quando o contador de referência do corpo 
de objeto for igual a zero é que seu clestrutor será invocado. A função Del eteModel () 

remove o lllodelo da lista de modelos elo documento e envia a mensagem De l e te () ao 
modelo. O método t Obj eetBody : : De l e t e () decrementa o contador de referência do 
objeto c, se o contador for igual a zero, executa o destru tor do objeto. ~vlui tas outras 
classes d<~ objetos de OS\V são derivadas de tOb jeetBod y (veja as classes t Matr i x c 
tVee t or no Capítulo 10). 

9.5.6 Adicionando e R etnovendo Cenas ao Documento 

A adição de uma cena ao documento é efetuada pela execução do método AddSeene () , 

declarado na classe tooeume n t. O método toma como parâ metro um ponteiro para a 
cena. 

tDoe ume n t * doe ; 
tSe e ne * psee n e ; 

doe - >AddSeen e (pseen e ); 

Quando construímos uma cena , não HOS preocupamos em adiciomi-la a um documen
to porque o constru tor da classe tSeene rea!iza essa tarefa . t s eene : : tSe ene (doe ) 
envia a mensagem Ad d Seenes () ao documento doe passado como parâmetro do cons
t ru tor. 

A cena é removida do documento pelo método De l e tesee n e () , definido na classe 
tDoe ume nt. Como no caso da adição, o método toma como parâmetro um ponteiro 
para a cena. 
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tDocument* doe ; 
tScene* pscene; 

doc->Dele t eScene( pscene) ; 

9.6 Definindo os Modelos do Documento 
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Um modelo é um objeto de uma classe derivada da classe tModel. A classe tModel 
representa um modelo genérico da base ele dados da aplicação. Um modelo de sólidos e 
um modelo de cascas, por exemplo, são objetos de classes derivadas ele t Model. Mas, 
como vimos, no Capítulo 3, os modelos de OSW são bastante distintos entre si. Que 
t ipo ele generalização, então, tMode l representa? 

Todos os modelos de OSW são definidos por coleçô'es de componentes. Um modelo 
ele decomposição por células é uma coleção de vértices e células, um modelo gráfico é 
uma coleção de primitivos e um modelo ele sólidos é uma coleção ele faces , vértices e 
an•sLa~. Elll pwgtamação orienLacla a objetos, um objeto que representa uma coleção 
ele outros objetos é chamado de container. Nossos modelos são, portanto, contai
ncrs. (Documentos e cenas também são cont.ainers.) E mbora a estndum de dados dos 
componentes elos modelos sejam distintas, podemos estabelecer seu comportanwnto co
mum. Um modelo, independenLe de sua representação, deve ser capaz ele armazenar e 
recuperar seus componentes da base ele dados ela apl icação, por exemplo. Um modelo 
também eleve permitir que outros objetos possam ter acesso a seus componentes. Um 
objeto da classe tScanner, por exemplo, necessita conhecer quais são as faces ele um 
modelo para pocler gerar uma imagem . Temos a lguns probiC'mas aqui que merecem ser 
cliscu tidos. 

Vimos, no Capítulo 8, que uma das principais propriedades ela programação orien
tada a objetos é o encapsulmnento. Uma definição ele classe de objeto eleve e:;conder 
<1 cstrutma de dados el o objeto de out. ros objetos do sistema, permi t indo seu acPsso 
somente a part ir elos métodos pt'thlicos da in t.rrfate da classe. Um objeto da classe 
tScanner, retomando o exemplo ant'crior, pn'cisa acf'ssar as f::tres ele 11111 modelo, mas 
não pode (ou, pfdo menos, não poderia) fazê-lo diretamente. Essas infommções fa
zem parte do estado interno do modelo e só podem ser acessadas através ele métodos 
públicos el a classe do modelo. Se esses métodos n;.1o forem definidos, tscanner nilo 
podrrá (ou não poderia) gerar uma inMgem do modelo. Distntimos as vantagens elo 
enc::tpsul ::tment.o no Capítulo 8: se modificarmos a implementação do modelo não pre
cisa remos reescrever tScanner. 

Mas hc1 um outro ponto. tScanner só sabe gerar imagens a partir de faces , arestas 
c vértices. Um modelo ele decomposição por células, contudo, não possui faces uu 
arestas, somente células e vértices. Um modelo ele decomposição por células deve 
cxtmiT· as faces de suas células (daquelas que possuem dimensão topológica 2 ou 3) 
e fornecer essas faces a tScanner. :Modelos de cascas e de sól idos, por out ro lado, 
são definidos diretamente por faces. Nesse caso, nenhuma "extração" de faces seria 
necessá ria, a não ser que a estrutura de dados das faces compreendidas por tScanner 
seja diferente da estrutura de dados das faces dos modelos de cascas ou ele sólidos. 

Para resolvermos o problema, criamos vértices, arestas c faces que são compreen
clidos por modelos e por scanners. Esses objetos são instâncias, respectivamente, das 
classes tVertex, tEdge e tFace. Se um modelo quiser ter uma imagem gerada por 
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um tScanner, deverá processar mensagens que retornem seus vértices, arestas c faces. 
Dessa forma, construímos somente uma classe t Scanner que funciona para qualque1· 
modelo de OS\~'· Novamente, temos um confli to espaço ve1·sus tempo: tScanner fun
ciona com todas as classes ele modelos, mas depende da execução de métodos (virtuais) 
para ter acesso às informações dos modelos. 

Há uma outra alternativa: ao invés de tScanner enviar mensagens a um modelo 
solicitando suas faces, o modelo envia mensagens a t Scanner solicitando o rendering 
ele seus componentes. É uma decisão de projeto: ou todo modelo é rapm~ de fornecer 
seus vértices, arestas e faces a tScanner, ou todo modelo conhece profundamente o 
funcionamento ele tScanner. Infelizmente, essa segunda estratégia não funciona para 
outros tipos ele 1·enderers. Um objeto da classe tRayTracer, por exemplo, necessita 
três informações ele um modelo: o ponto de intersecção elo modelo com um raio, a 
normal 110 ponto de intersecção c o material no ponto de intersecção. Não faz sent ido 
um modelo enviar mensagens a um tRayTracer solicitando alguma coisa. Adotamos 
a primeira alternativa. 

O acesso aos objetos ele um containeT é executado por um outro objeto chama
do iterator. Para uma classe de utudelu, defiuiret11os t rês classes de itemtors: um 
itemto1· de vértices, um itemtor de arestas e um iteratoT de faces. Essas classes são 
derivadas, respectivamente, elas classes bases tVertexiterator, tEdgeiterator e 
tFaceiterator (veja o Capítulo 10) . A classe abstrata tModel declara três métodos 
virtuais que retornam cada um dos três iterators do modelo: GetVertexiterator () , 
GetEdgeiterator () e GetFaceiterator O. As classes tGraphicModel, tShell , 
tSolid c tMesh implementam versões próprias desses métodos. 

Para definirmos um modelo em OS\~' , devemos: 

Passo 1 Declarar uma classe derivada da classe tModel. 

Passo 2 Sobrecarregar, na nova classe, os métodos virtuais GetVertexi ter a to r() , 
Ge tEdgei tera t o r () c Ge tFaceiterator (). Como discut ido anterionnen
Lc, r sses métodos retonH1111 iterators que permitem que outros oh,ietos acessem, 
respectivamente, os vértices, arestas <~ faces do modelo. 

Passo 3 Adicionar, na nova classe, a macro DECLARE_STREAMABLE. Com isso, estamos 
declarando que o modelo pode ser recuperado de e annazenRdo em um stream 
persistente. 

Passo 4 Adicionar , em um arquivo . cpp, a macro IMPLEMENT_STREAMABLEx e sobre
carregar os métodos virtuais Read () e Wri t e () , responsáveis, respectivamen
te, pela recuperação e armazenamento do estado intcmo elo modelo em um 
stn:arn persistente. Veja o guia ela biblioteca de classes do Burlaud C++ para 
detalhes de ut ilização de streams persistentes. 

Podemos, a inda: 

Passo 5 Sobrecarregar, na nova classe, o método virtual Transform (). As transfor
mações geométricas são transformações básicas em modelagem geométrica. 
Nesse caso, ao invés de construirmos um filtro de transformação geométrica, 
preferimos implementar o processo como um método de classe de um mo
delo (na Seção 9.10 discutimos alguns aspectos de implementação ele fil
tros). O método toma como parâmetro uma referência para um objeto da 
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classe t 3DTrans f Ma trix, o qual representa uma matriz de transformação 
geométrica. tModel: : Transform () executa GetVertexi ter a to r() pflra 
obter um it.emtor de vértices e, então, transforma as coordenadas de cada 
vértice retornado pelo üemto1·. Podemos sobrecarregar o método para efetuar 
a tmnsformação elo modelo mais efi cientemente. 

Passo 6 Sobrecarregar, na nova classe, o método virtual Intersect (). O método 
toma como parâmetros uma referência para um objeto da classe tRay e uma 
referência para um objeto da classe trntersectrnfo (veja o Capít ulo 10) 
e rctorna um bool. O método é utili~ado por um tRayTracer para obter 
informações de intersecção de um raio com o modelo. tModel : :In tersec t () 

retorna false. Se quisermos obter imagens "raio traçadas, do modelo , temos 
que sobrecarregar o método: 

9.7 Definindo as Cenas do Docu1nento 

Um objeto da classe tScene é uma cena genérica de um documento de uma apl icação. 
Podemos adicionar c remover atores, luzes e câmeras de uma te11a. Uma l:Clla co11 t.ém, 
a inda, uma coleção ele vistas. Uma vista de uma cena é responsável pela exibição de 
uma imagem da cena e pela execução elos coma ndos de manipulação elos objetos ela 
ce11a. Definiremos as vistas ele uma cena na próxima seção. 

Para definir umf\ cena, devemos: 

Passo 1 Declarar uma classe derivada da classe tScene. 

Passo 2 Sobrecarregar , na nova classe, o método virtual Cons truc tView () , responsá
vel pela construção da vista específica da cena. Podemos sobrecarregar outros 
métodos virtuais de tScene, mas deveuws sobrecarregar Cons t ruc tView (). 

Passo 3 Adicionar , na novf\ dassc, a macro DECLARE_STREAMABLE. ou. sr a nova dassc 
não possuir atri bu tos adicionf\is, a macro DECLARE_STREAMABLE_FROM..BASE. 

Com isso, estamos declarando, da mes111a forma que fizemos para um modelo, 
que a cena pode ser recuperada de c armazenada em un1 streo..m persistente. 

Passo 4 Adicionar, em um arquivo . cpp, a macro IMPLEMENT _STREAMABLEx (nesse 
caso, develllos sobrecarregar também os métodos virtuais de armazeuamcnLo e 
recuperação da ceua, Read () c Wri te() ) , ou , se a classe não possuir atributos 
acl iciouais, a macro DECLAR~_STREAMABLE_FROM..BASE. 

Nossa aplicação de análise c visua li~ação de cascas manipula d iversos t.ipos ele mo
delos. Iuicialmcute, temos o modelo geométrico ela casca, do qual é derivado o modelo 
mect1nico para a ná lise. Após a análise, extra ímos campos escalares e vetoria is do mo
delo mecânico para visuali zação e geramos modelos gráficos. Para visualizarmos tacla 
um desses modelos, criamos um ator para o modelo. lvlas será conveniente defini rmos 
cenas distintas para cada caso. Poderia ser confuso incluir na mesma cena o modelo 
geométrico e mecânico ela casca, por exemplo. Nossa aplicação ele análise e visualização 
de cascas manipula t rês classes ele cena: tGeoScene, tMecScene e tPosScene. Apre
sentaremos aqui somente a classe de cena do modelo geométrico da cascfl, declarada 
no arquivo shellscene. h mostrado no Programa 9.6. 
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1 #inelude 11 seene. h 11 

2 class tGeoSeene:publ ic tSeene 

3 { 

4 public: 

5 // Constructor 
6 tGeoSeene(tShellDoe& doe): 

7 tSeene(doe) 

8 {} 
9 tShe llDoe& GetDoe() 

10 { 
11 return *(static_cast< tShe llDoe*>(Doe)) i 

12 } 

13 

14 private: 

15 void InitDefaultViews() i 

16 tView* ConstruetView(tSeene&, tCamera*); 

17 DECLARE_STREAMAB T.F. FROM BASR (TMPEXPMACRO , tGeo Scene , 1); 

18 

19 }; // tGeoScene 

Programa 9.6: Definindo a ceua do modelo geométrico de uma casca. 

Na linha 1 incluímos o arquivo de cabeçalho scene. h, o qual contém a definição da 
classe base tSeene. Na linha 2 declaramos a classe tGeoSeene, derivada de tSeene. 

O constmtor da classe é declarado na linha 6. O construtor de tGeoScen e toma como 
parâmetro uma referência doe para o documento ao qual a cena pr-rtence. Usamos 
doe para iniciali~m a classe base tSeene. Na linha 9 declaramos o método inline 

GetDoe () ,o qual retoma uma referência para o documento da cena. (Doe é declarado 
em tseene como sendo um ponteiro ele um objeto da classe tDoeument. Por isso 
efctualllos a conversão cll~ tipos.) Nas linhas .15 c 16, respectivamente, declaramos os 
lllétodos InitDefaultViews ()e ConstruetView() , herdados de tSeene. Na linha 
17 adicionamos a macro DECLARE_STREAMABLE_FROM..BASE. A implcrn r.ntaçào ela classe 
é mostrada no Programa 9.7. 

Na linha l elo Programa 9.7, incluímos o arquivo de cabeçalho shellseene . h , 

defiuido 110 Programa 9.6. Adicionamos a ma"cro IMPLEMENT _STREAMABLE.YROM..BASE 

na linha 2. A implenrenlaçào do método vir tual de inicializa<;âo das vistas da cena 
começa na linha 4. tGeoSeene: :In i tDefaul tViews () constrói quatro vistas da 
classe tGeomView (definida na próxima seção) . O resultado da r.xecução do método é 
ilustrado na F igura 9.4. 

9. 7.1 Adicionando e Ren1ovendo Atores de tuna Cena 

A adição de um ator a uma cena é efetuada pela execução do método AddAetor (), 

declarado ua classe tSeene. O método toma como parâmetro um ponteiro para o ator. 

tSeene* seene; 

tAetor* aetor; 

scene- >AddAetor(actor) i 
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1 #include "shellscene.h" 
2 IMPLEMENLSTREAMABLE_.FROM_BASE (tGeoScene, tScene); 
3 
4 v oid 
5 tGeoScene: :InitDefaultViews() 

6 { 
7 CreateView(vfFrontView); 
8 CreateView(vfTopView); 
9 CreateView(vfRightView); 
10 CreateView(vfisometricView); 

11 } 

12 
13 tView* 
14 tGeoScene: : ConstructView(tScene& scene, tCamera* camera) () 
15 { 

16 return new tGeoView((tGeoScene&)scene, camera) ; 
17 } 

Programa 9.7: Inicializando as cenas do documento. 
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Para construirmos um ator para um modelo de sólidos, por exemplo, podemos escrever: 

tActor* actor = new tActor(new tSolid) ; 

O construtor da classe tActor toma como parâmetro um ponteiro para um objeto da 
classe tModel (tsolid é um tModel) e constrói automaticamente um mapeador para 
o modelo (veja a Seção 9.11) . 

Um ator é removido da cena pelo método DeleteActor () , definido na classe 
tScene. Como no caso da adição, o método toma como parâmetro um ponteiro para 
o ator . 

t Sc e ne* s c e ne ; 
tActor* actor; 

scene- >DeleteActor(actor) ; 

Podemos remover um ator de uma cena enviando a mensagem CmDe l eteActor () a 
algum objeto de vista de cena. O método virtual tView: : CmDeleteActor () é um 
comando padrão de uma vista de uma cena que permite ao usuário selecionar o(s) 
ator(es) que será(ão) eliminado(s). O método executa DeleteActor () (na próxima 
seção veremos como executar comandos ele uma vista ele uma cena.) 

9 .7.2 Adicionando e Removendo Luzes de uma Cena 

A adição de uma luz a uma cena é efetuada pela execução do método AddLight () , 
declarado na classe tScene. O método toma como parâmetro um ponteiro para a luz. 

tScene* scene; 
tLight* light; 

scene->AddLight(light); 
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Figura 9.4: Vistas da cena do modelo geométrico de uma casca. 

Podemos criar uma luz de uma cena enviando a mensagem CmCreateLight () a al
gum objeto de vista da cena. O método virtual tView : : CmCreateLigh t () é um 
comando padrão de uma vista de uma cena que permite ao usuário selecionar o tipo 
da fonte de luz desejada (puntual ou direcional, objetos das classes tPunctu alLi ght 

e tD i rectionalLight, respectivamente), posicionar a fonte de luz na cena e escolher 
a cor da luz. CmCreateLight () executa o método AddLight () para adicionar a luz 
na cena. 

Uma luz é removida da cena pelo método Del eteLi ght (), definido na classe 
tScen e . Como no caso da adição, o método toma como parâmetro um ponteiro para 
a luz. 
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tScene* scene ; 
tLight * lig h t ; 

scene - >De l eteLight (light ) ; 
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Podemos remover uma luz de uma cena enviando a mensagem CmDeleteLi ght () a 
a lg um objeto de vista de cena . O método virtual tView : : CmDeleteLight () é um 
comando padrão de uma vista de uma cena que permite ao usuário selecionar a(s) 
luz(es) que scrá(ão) eliminada(s). O método executa Dele t e Light (). 

9.7.3 Adicionando e Re1novendo Câ1neras de u1na Cena 

A adição de uma câmera a uma cena e a remoção de uma câmera de uma cena é efetua
da d a mesma form a que fi zemos para atores e luzes. Para adicionarmos uma câmera, 
usamos o método AddCamera (); para removermos uma câmera , usamos o método 
De l eteCamera (). Ambos os métodos são definidos na classe tscene e tomam como 
parRmet.ro um ponteiro para um ob.ieto da classe tCamera. Analogamente, temos defi
nidos na classe tView os métodos virtua is CmCreateCamera () c CmDel eteCamera () , 

os quais podem ser ut ilizados para criação e remoção de uma câmera ele uma ccma. 

9. 7.4 Adicionado e Re1novendo Vistas de un1a Cena 

Para adicionarmos uma vista a uma cena , enviamos a mensagem Crea teView () ao 
objeto de cena. O método virtual tScene : : Crea teVi ew () toma com parâmetro um 
long que define o tipo de vista que será criado. Os valores d o parâmetro podem ser 
as constantes vfFrontView, vfTopView, vfRightView, vfBackView, vfLef tVie w, 
vfBottomView e vfUserView, definidas na classe tScene. CreateVi ew () constrói 
um objeto da classe tcamera de acordo com o valor do parâmetro c executa o método 
virLual Cons truc tView () , passalHlo como parâ metros uma referência para a cenR e 11111 

ponteiro para o objeto da classe tCamera (o método tGeoScene : : Construc tVievl() 

foi implenlCntado no P rograma 9.7). Por exemplo, 

tScene* scene ; 

scene - >CreateView(tScene : : vfTopView); 

cria uma vista fronta l da cena. Se a constante vfUserView for usada, o nH:: tudu 
Crea teView () abre uma ca ixa de diá logo permit indo ao usuário ajusta r os parâmetros 
da câmera (posição, ponto foca l, etc .). 

Removemos uma vista da cena s implesment<' tf.chanclo a jRn~ l a. ele vista. Veremos 
ttm p ouco lllais sobre vistas a seguir. 

9.8 Definindo as Vistas das Cenas do Documento 

Um objeto ela classe tView é um objeto de interface homem-documento. Na Figura 9.1 
te mos alguns exemplos de vistas de cenas ele um documento, as quais exibem o modelo 
geométrico de uma casca, a malha de elemetos fini tos, um mapa de cores e a estrutura 
deformada da casca. Cada uma dessas vistas está associada a uma j anela-filha da ja nela 
principal da aplicação, chamada janela de vista. Uma aplicação pode possuir várias 
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janelas de vistas de cenas na área cliente ela janela principal. No entanto, somente uma 
elas janelas de vistas estará ativa, em determinado momento. 

Uma vista exibe uma imagem de uma cena ele um documento. Portanto, uma vista 
eleve conhecer a cena a partir da qual a imagem será gerada . A imagem exibida pela 
vis ta deve ser tomada por alguma câmera, pertencente ou não à coleção de câmeras da 
cena . Uma câmera é um objeto ela classe tCamera, a qual define métodos para ajuste 
dos parâmetros definidos no Capítulo 7. A imagem de uma cena exibida em uma. vista 
é gerada por 11111 objeto clcrivaclo ela classe abstrata tRenderer. 

Observe a janela ele vista ela Figura 9.5. A vista exibe a cena elo modelo mecânico 
ele uma casca. A imagem foi capturada durante a execução do comando f ix. O 
comando f i x impõe as condições de contorno essenciais a um conjunto ele vértices do 
modelo w ecânico. A execução do comando inicia com a especificação de quais graus de 
liberdade serão restringidos (por exemplo, os componentes de deslocamento u, v e w) . 
Em seguida , os vértices elo modelo aos quais as restrições serão impostas devem ser 
selecionados. A seleção é efetuada na vista ela cena do modelo, através do retângulo 
elástico mostrado na figura. Todos os vértices contidos no interior do retângulo serão 
selecionados c terão os deslocamentos u, v e z restringidos. Portanto, uma vista não 
exibe somente a imagem de uma cena , mas possibilita que, através da imagem, o 
usuário manipule os objetos da cena. Essa t)lanipulação é definida nos comandos ela 
vista. 

Classes derivadas da classe base tView podem (c devem) definir seu próprio con
junto de comandos. Para exemplifica r, consideremos uma vista de uma cena elo modelo 
geométri co de uma casca e uma vista ele uma cena do modelo mecânico de uma casca. 
Ambas as vis tas possuem estrutura e funciotialiclacle comuns . Por exemplo, podemos 
solicitar, a am bas, a visua lização fio-de-arame do modelo, a criação de uma lm; ou a 
a lteração dos parâmetros de uma câmera. Mas a funcionalidade específica ele cada uma 
elas vistas é distinta. Para a primeira, podemos solicita r, por exemplo, a geração ela 
malha do modelo mecânico; para a segunda , a amHise numérica c a geração de isolinhas. 

Para definirmos uma vista ele uma cena, devemos: 

Passo 1 Declarar uma classe derivada ela classe tVieVl. 

Passo 2 Declarar e implementa r os comandos da nova classe, se quisermos que a vis
ta responda a comandos próprios (se não quisermos, não há necessidade de 
definirmos uma nova classe de vista). 

9.8 .1 Definindo os Co1nandos de t1111a Vista 

Uma vista possui uma tabela de comandos que define quais são os comandos que podem 
ser executados pela. vista. Esses comandos podem criar , a lterar ou eliminar atores, luzes 
ou câmeras da cena da vista (vimos alguns exemplos na seção anterior), ou criar, alterar 
e eliminar novas vistas da cena. Um coma ndo é definido por um nome, um identificador 
numérico e um método ela classe de vista que implementa o comando. 

Para definir um comando de uma vista, é preciso: 

Passo 1 Declarar o método correspondente na definição de classe da vista . 

Passo 2 Adicionar, na definição ele classe da vista., a macro DECLARE_COMMAND_TABLE, 

a qual declara a tabela de comandos da classe. (A macro possui assinatnra 
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RI OS\11-Shell l!!l[i] EJ 

S elecl nade$ to fix: 

Figura 9.5: Execução de um comando de uma vista de cena. 

similar a macro da OWL chamada DECLARE..RESPONSE_TABLE, mas as fun
cionalidades de ambas são bastante distintas .) 

Passo 3 Em um arquivo . cpp, definir a tabela de comandos da classe. 

Passo 4 Implementar o método correspondente ao comando. 

Passo 5 Opcionalmente, incluir no arquivo de recursos um ítem de menu correspon
dente ao comando criado. 

O arquivo s h el lvie\'1 , h, mostrado no Programa 9.8, contém a definição (parcial) da 
classe tGeoView. Utilizaremos a classe para exemplificar a definição dos comandos ele 
uma vista. 



200 Construindo Aplicações com OSW 

1 #include "shellscene .h" 

2 #include "shellapp.rh" 

3 class tGeoView:public tView 

4 { 

5 public: 

6 11 Constructor 

7 tGeoView(tGeoScene& geoScene, tCamera* camera) : 

8 tView(geoScene, camera) 

9 { 
10 SetViewMenu (SHELL~ENU); 

11 } 

12 tGeoScene& GetScene() 

13 { 

14 return *(static_cast<tGeoScene*>(Scene)); 

15 } 
16 
17 private: 

18 const char* GetViewName( ); 

19 void CmGenerateMesh(); 

20 void CmRotate() ; 

21 void CmReadShell (); 

22 

23 DECLARE_COMMAND_TABLE ( tGeoView); 

24 

25 } ; I I tGeoVie1v 

Programa 9.8: Definição da vista de uma cena da aplicação de cascas. 

Na linha 1 do programa incluímos o arquivo de cabeçalho shellscene . h, definido 
no Programa 9.6 (shellscene. h inclui scen e . h, o qual, por sua vez, inclui vie \·1. h). 

Na linha 2 inclu ímos o arquivo de cabeçalho de recursos shellapp . rh (a constan
te SHELL__MENU, linha 10, é definida nesse arquivo) . Na linha 3 declaramos a classe 
tGeoVie\·1 , derivada de tView. Na linha 7 declaramos o construtor da classe. Os 
parâmetros do construtor são uma referência geoScene para a cena proprietária da 
vista e um ponteiro camera para um objeto da classe tCamera (construído pelo método 
tScene: : CreateVie v1 () ). Usamos geoScene e carne r a para inicializar tView. Na 
linha 12 declaramos o método GetScene (), o qual retorna uma referência para a 
cena da vista. Nas linhas 18, 19, 20 e 21, respectivamente, declaramos os métodos 
privados GetViewName () (herdado de tViev1) , CmGenera t eMesh (), CmRotate () e 

CmReadShell (). Na linha 23, declaramos que a classe tGeoView possui uma tabe
la de comandos . A declaração é feita através da macro DECLARE-COMMAND_TABLE. O 
parâmetro da macro é o nome da classe. Para definirmos a tabela de comandos de uma 
vista, devemos: 

Passo 1 Adicionar, em um arquivo . cpp, a macro DEFINE_COMMAND3ABLEx. 

Passo 2 Definir os comandos da tabela, usando as macros COMMAND e COMMAND..AND_ID. 

Finalizar a definição da tabela com a macro END_COMMAND_TABLE. 
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A implementação da classe é feita no arquivo shell view . cpp, mostrado parcialmente 
no Programa 9.9. 

1 #include "shellv i ew .h" 

2 DEFINE_COMMAND_TABLE1 ( tGeoView I tView) 

3 

4 COMMAND ( " gen erate..mesh" I 100 I CmGenerateMesh) 1 

5 COMMAND("ro tate "l 1011 CmRotate) l 

6 COMMAND ( "read...shell" I 102 I CmReadShe11) I 

7 END_COMMAND_TABLE i 

8 

9 void 

10 tGeoview : : CmGenera teMesh () 

11 { 

12 tShel l* shel1 = GetScene() . GetDoc() . GetShel l()i 

13 

14 if (shcll) 

15 { 

16 tFEShellMeshGenerator mg; 

17 
18 
19 
20 

21 

22 

2 3 

24 

25 

2 6 

27 
28 } 
29 } 

mg . Setinput(shell) i 

mg.Execute(); 

tMesh * mesh = mg .GetOutput() i 

if (mesh) 

{ 

} 

tMecSc ene* mec Scene = new tMecScene (Scene ->Doc) ; 

mecSc ene- >InitDefaultViews() i 

mec Sc ene - >AddActor (ne\•1 tActor (mesh)) i 

Programa 9.9: Tlllplementação de um comando de uma vis ta. 

Na linha 1 incluímos o arquivo de c::tbeçal ho s hell view . h , o qua l contPIII a de
fini ção d a classe tGeoView. Na linha 2 iniciamos a definição da tabela ele com<m
dos ele tGeoView, colll a macro DEFINE_COMMAND_TABLEl. Os parâmet ros da 1nacro 
são o nome da classe a qual a tabel~ pertence e o nome d a classe base, tGeoView e 
tView, r espectiva mente . Nas linhas 4, 5 e 6 definimos , respectiva mente, os comandos 
gene r a te..mesh, rota te e rea d _sh ell na La bela de coma ndos ela vista . A macro 
COMMAND toma três parâmetros: o nome do comando , o ident ificador numérico do co
mando e o nome do método ele tGeoView qu r. implementa o comando. (A vírgula 
a pós a macro COMMAND é obrigatória.) Na linha 7, a macro END_COMMAND_TABLE é 
utilizada pa ra finalizar a definição da tabela de comandos da classe. Os métodos de 
implementação elos comandos não tomam quaisquer argumentos. 

A implementação de CmGenera teMes h () começa na linha 9 do Programa 9.9. Pri
meira mente, verificamos se o modelo geométrico ela casca existe no documento . Se o 
modelo existir, constru ímos um filtro ela classe t FEShellMeshGenerator (um filtro 
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é um processo que toma como entrada um ou mais modelos e produ~ como saída um ou 
mais modelos , como vimos no Capítulo 7) . O fil tro da classe t FESh e llMesh Gen era to r , 

derivada da classe t2DMes h Gen e r ator, toma como entrada um modelo geométrico de 
cascas ou de sólidos e produz como saída um modelo de decomposição por células 
triangula res ou quadrilaterais (na Seção 9.10 a bordaremos a utili~ação de fil t ros) . A 
ent rada do filtro é definida pela mensagem Se t i nput () , linha 18. Na linha 19, o filtro 
é executado. O modelo de saída do fi lt ro, uma malha de elementos ela classe t Me sh , 

é obt ido pela mensagem Ge tOu tpu t () , linha 20. Se a execução do filtro foi bem su
cedida, construímos na linha 23 uma nova cena ele modelos mecânicos, inicia lizada na 
linha 25. Na linha 26, cria mos um novo ator c passamos como pa râmetro elo constru tor 
o ponteiro da malha gerada pelo fil t ro. F inalmente, adicionamos o ator à coleção de 
atores da cena de modelos mecânicos. 

O comando g e n era t e_mesh pode ser digitado na janela ele comandos da aplicação. 
Quando isso é feito, ocorre o seguinte: · 

• Após a ent rada do nome do comando na ja nela de comandos, a aplicação envia 
uma mensagem para a janela de vis ta a t iva , se houver, informa ndo que o comando 
generate_me s h foi solicitado. 

• E m resposta à mensagem, a vista procura em sua tabela de comandos o comando 
cujo nome é gene r a te_mesh . Se o comando for encontrado, a vista executa o 
método correspondente ao comando. Se o comando não for encontrado, a busca 
cont inuará na tabela de comandos da sua classe base (segundo parâmetro da ma
cro DEFINE-RESPONSE_TABLE). Se nenhuma vista puder responder ao comando, 
uma mensagem de erro é exibida na ja nela ele comandos. 

Podemos, a inda , cria r ítens ele menu para os comandos. O Programa 9.10 most ra um 
pequeno t recho do arquivo sh e l lapp. rc . O arquivo faz parte do projeto ela aplicação 
e conf.r rn ns d!'fi nições dos recmsos ut ili zados em OSW-Shcll. 

1 #include " sh ellapp.rh" 

2 

3 POPUP SHEL L_MENU 

4 { 
5 

6 MENU ITEM " Read &sh ell ... ", 1 02 
7 MENU ITEM " &Rota te", 101 
8 MENU I TEM SEPERATOR 

9 MENU I TEM " &Gen era t e mesh" , 100 
10 } 
11 

P rograma 9.10: Criando ítens de menu para os comandos. 

Na linha 3 criamos um menu JJO]ntp ident ificado por SHELL_MENU (definido em 
sh ellapp. r h , incluído na linha 1) . Nas li.nha 6, 7 e 9 definimos os ítens de menu para 
os comandos r ead _sh ell , r o t a t e e gen e r a t e _mesh , respectivamente . Um ítem de 
menu é defin ido por uma cadeia de caracteres (o texto elo ítem de menu) e por um iden
t ificador numérico. Quando o ítem for selecionado, o \~' inelows envia uma mensagem elo 
tipo WM_COMMAND para a janela ele vis ta a tiva, sendo o identificador numérico passado 
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como parâmetro da mensagem. Note que os identificadores numéricos são os mrsmos 
utilizados nas definições dos comandos, Programa 9.9. Em reposta à mensagem, a 
janela ele vista efetua uma busca em sua tabela de comandos como anteriormente, só 
que desta vez ut ilizando o ident ificador numérico do comando, ao invés do nome. No 
construtor de tGeoView, linha 10 do Programa 9.8, usamos o método SetViewMenu () 

para ajustar o menu das vistas de cena do modelo geométrico ela aplicação de casca. 

9.8.2 Executando os Comandos de un1 Vista 

A janela de vista ativa contém o cm·soT, um elemento de interface que indica qual a 
posição corrente na vista. Há vários t ipos ele cursores pré-definidos em OSW, exibidos 
em função do tipo de operação sendo executada pela vista. Quando o ponteiro do 
mouse passa sobre a janela de vista ativa, o cmsor é exibido. A vista possui um 
plano de tmbalho que define a posição espacia l do cmsor. Usamos o plano de trabalho 
para determinar a altura do cursor (lembremos que a t ransformação de projeção não 
é inversível, ou seja , não podemos determinar as coordenadas espaciais de um ponto 
projetado em um plano). Vejamos algumas ut ilidades elo cursor. 

Funções de E ntrada de uma Vista 

O t recho de código do Programa 9.1lmostra a implementação do COlllando rota te de 
rotação do modelo geométrico de uma casca. Vamos comentar mais deta lhadmnc11te o 
programa. 

1 void 

2 tGeoVi ew: : CmRota te() 

3 { 

4 tShell* shell = GetScene() .GetDoc() . GetShe ll(); 
5 

6 if ( s h e ll) 

7 { 

8 t3DVector bp; 

9 double angle; 

10 

11 i f (GetPoint(bp, "Enter the rotation base point:")) 

12 if (GetAngle(angle , "Enter the rotation angle : ")) 

13 { 
14 t3DTransfMatrix r; 

15 

16 
17 

18 
19 

20 

21 } 
} 

} 

r . SetRotation(bp , Camera->GetVPN(), angle); 
s hell ->Transform(r); 

Scene- >Regenerate(); 

Programa 9.11: Outro exemplo de comando de uma vista. 
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Linha 6 Primeiro, verificamos se o modelo geométrico existe. Como estamos 
admitindo somente um modelo na cena , a implementação elo comando é mais 
simples. Se tivéssemos vários objetos na cena , precisaríamos selecionar quais 
objetos gostaríamos de aplicar a transformação. Essa operação de entrada é 
chamada, em computação gráfica , de pick. 

Linha 11 Se o modelo geométrico exist ir , perguntamos qual é o ponto base da ro
tação. A pergunta é feita através elo método de tView chamado GetPoint () . Os 
parâmetros elo método são uma referência para um objeto da classe t3DVector 

c 11111 ponteiro de caracteres. O primeiro parâmetro conterá o ponto desejado, 
se Ge t Poin t () retomar true. O segundo parâ metro define a mensagem exibi
da pelo método na janela de comandos da aplicação. As coordenadas do ponto 
podem ser definidas de duas maneiras: digitando-se diretamente três expressões 
separadas por vírgulas na janela de comandos, logo após a mensagem exibida pelo 
método (por exemplo, 1, 1,1) , ou movendo-se o cursor para a posição desejada 
(as coorclernadas do cursor são mostradas na barra ele status da aplicação) . O 
método GetPoint () implcmcnLa o dispositivo lógico de entrada chamado loca
loT. A enLrada pode ser cancelada, digitando-se CTRL+C ou pressionado-se o 
bot}\o direito do mouse. Nesse caso, a mensagem apropriada é exibida na janela 
de comandos e a função retoma false. Esse é o único cuidado que deve ser 
tomado pelo programador do comando:· testar o valor de retorno de uma função 
de entrada ela vista. 

Linha 12 Pergunta mos, agora, qua l é o valor elo ângulo de rotação (o eixo de 
rotação é o VPN da câmera da vista). A pergunta é feita através do método 
GetAngle () . Os parâmetros do método são uma referência para um double 

e um ponteiro de caracteres. O primeiro parâmeLro conterá o valor do ângulo 
em radianos, se a função reLornar true , e o segundo define a mensagem exibida 
na janela de comandos. O valor elo ângulo pode ser dado diretamente por uma 
í'X JWC'ssno digitada na janela de comandos ou pelo cursor (o â ngulo é definido 
como sendo o ângulo fo rmado pelo vetor ponto bRse de rotação-posição corrente 
do cursor e o eixo u do VRC ela vista). O método GetAngle () , juntamente com o 
mótodo GetDis tance (), implementam o disposit ivo lógico de entrada chamado 
valuator. O cursor toma a forma de uma linha elástica quando um desses dois 
métodos estiver sendo executado. 

Linha 14 Construímos um objeto ela classe t3DTransfMatrix. O objeto repre
senta uma matriz de t ransformação geométrica, tal como definida no Capítulo 3. 
Enviamos a mensagem SetRotation () para a matriz. Em respost a, a matriz 
ajusta seus elementos para efetuar a transformação de rotação de angle rad ianos 
em tomo de Camera- >GetVPN () ,com centro no ponto bp. 

Linha 17 Enviamos uma mensagem Transform () para o modelo geométrico da 
casca. O parâmetro ela mensagem é uma referência para a matriz de transfor
mação definida na linha 14. Em resposta, o modelo transforma todos os seus 
vértices. 

Linha 18 F inalmente, enviamos a mensagem Regene ra t e () para a cena ela 
vista . O método virtual Regenera te () da classe tScene envia uma mensagem 
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Regenera te() para todas as vistas ela cena (inclusive para a vista ativa). O 
método virtual Regenera te ().da classe tView envia a mensagem Run () para 
o rendere1· da vista. Em resposta, o 1·enderer gera uma nova imagem ela cena, 
ex i biela na janela de vista. No final da execução do comando, todas as janelas de 
vistas da cena mostrarão o modelo rotacionado. 

9.9 Usando Fontes 

No Capítulo 7 vimos que fontes são processos geradores de dados. Vamos exemplificar 
a utilização de um fonte com a implementação do comando read_shell, definido no 
P rograma 9.9. A implementação é mostrada no Programa 9.12. 

1 void 
2 tGeoView : :CmReadShell() 
3 { 
4 char fileName[256] ; 
5 i f (GetFileName(fileName, 256) ) 
6 { 
7 tShellReader sr(fileName); 
8 sr. Execute () i 

9 t Shell* newShe ll = sr .GetOutput() i 
10 
11 if (newShell) 
12 GetScene() .GetDoc() . SetShell(newShell) i 

13 } 
14 } 

Programa 9.12: Exemplo de ut ilização ele um fonte. 

Na linha 5 executamos GetFileName (). A função exibe u111a eaixa de d i<ilogo 
soliciLando ao usuário o nome de um arquivo, o qual sere-\ anuazenado em f il eName . 
Se GetFil eName () retornar verdad~iro, construímos, na linha 7, um objeto da classe 
tShellReader, um leito1· de modelos de cascas, passando como parâmetro o nome elo 
arqu ivo obtido na linha 5. Em seguida, enviamos a mensagem Execute() ao ob.ieLo. 
O método tShellReader: :Execute () abre o arqu ivo passado no construtor e inicia 
sua leitura. O arquivo de enLrada de tShellReader é um arquivo LcxLo que cout.ém a 
descrição de uma casca de awrdo com as regras ela seguinte gmmát·ica [2] (os símbolos 
em negrito são terminais) : 

mode l : : = <transLdef> shelLdef 
transf_def : : = transform '{ 1 transf_list ' } ' 
transf_list : : = transf 

I transf_list t ransf 
transf : : = translate point 

I scale point 
I rotate point float 

shelLdef : : = shell name 1 
{ 

1 shelL.body '}' 
shelLbody :: = vertex_def face_deLlist 
vertex_def : := vertices '{ 1 vertex_list 1

}
1 

vertex_list : : = vertex 
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I vertex_list vertex 
vertex : := integer point 
fac e_d e Lli s t : : = face_def 

I face_deLlis t face_def 
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face_def ::=face'{' loop_deLlist '}' 
loop_d e L list : : = loop_def 

I loop_deLlis t loop_d e f 
loop_def :: = loop ' {' v e r tex_range_lis t '}' 
verte x _range_li s t :: = vertex_r ange 

I ver tex_range_list ',' vertex_ra nge 
vertex_range : : = integer 

I integer to integer 
point : := '<'float' , 'float' ,' float' > ' 

Na linha 9 obtemos, com a mensagem GetOutpu t (), um ponteiro para o modelo de 
cascas gerado pelo fonte. Se o arquivo de ent rada possuir erros de sintaxe, o método 
tShellReader: : GetOutput () retoma um ponteiro nulo . Por isso, na linha 11 , testa
mos se a execução do processo de leitura foi bem sucedida . Se tivermos um modelo de 
cascas, enviamos a mensagem Se tShell () ao documento da cena da vis ta. O método 
tShe llDoc: : Se tShell () , declarado na linha 11 do Programa 9.4, destrói o modelo 
de cascas do documento, se houver um, e torna s h e ll o modelo corrente. Em seguida , 
envia a mensagem Regenera te () para as cenas elo documento. No final, as vistas 
conterão a imagem do modelo construído pelo leitor da classe tSh e l l Reader. 

9.10 Usando Filtros 

No Capít ulo 7 vimos que fil t ros são processos ele transformação de dados em um dia
grama de ftuxo ele dados. O comando g enera te_mesh , definido na Seção 9.8, ut i
li za um filtro el a classe t2DMeshGenerator .. O objeto rcprPsent.a um proC('SSO que 
t ransforma um modelo geométrico de cascas ou el e sólidos em um modelo de decotJL
posiçào por células. (No Capítulo 8 comenLamos que um objeto pode representar 
um procP.sso puro, um dado puro ou, mais comumente, combinações ent re ambos.) 
t2 DMeshGenera tor executa seu trabalho com a colaboração do modelo geométrico de 
ent rada. No Capítulo 6 fizemos uma referência à função b Spl i tEdges () , respons<hrel 
pela geração do modelo de contornos de faces de uma casca. Na implementação ori en
tada a objeLos, a função é o método virt.ual SplitEdges () , definido na classe t Shell 

(versão C++ da es trutura bModel elo Capít ulo 3). Durante a t ransformação do mo
delo de cascas em uma malha de elementos, o fil t ro t2DMeshGenera to r envia uma 
mensagem Spl i tEdges () para o modelo ele ent rada, solicitando a geração elo modelo 
dP. contornos de f;u:es int.P.rm P-di ário. O método Spl i tEdges ( ) foi implementado na 
classe t Shell porque não exigimos que um fil t ro gerador de malhas compreendesse a 
(complicada) estrutura int.ema de um modelo de cascas. Novamente, tinhamos duas 
escolhas: ou o modelo geométrico conheceria algo a respeito do processo de geração 
de malhas ou forneceria métodos para o gerador ele malhas acessar suas informações. 
Nesse caso) a primeira estratégia pareceu mais atrativa , resultando em uma inter face 
mais simples para a classe t Shell. Os fi lt ros de OSW são objetos que t rabalham em 
parceria com os modelos de ent rada e sa ída. J ustificaremos sucintamente por quê. 

Podería mos implementar um fil t ro como um método do modelo a ser tra nsformado. 
Por exemplo, a classe tS he ll poderia ter um método chamado Gene r a teMes h () que 
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geraria a malha de elementos da casca. Com essa alternativa, um repositório de dados 
e seus processos ele transformação formariam um único objeto. De fato , definimos um 
objeto como sendo uma combinação de estru turas ele dados e de procedimentos que 
manipulam as estruturas de dados. A vantagem é que os processos de transformação 
de dados possuem, nesse caso, acesso total aos dados, resul tando em uma computação 
mais eficiente. Em contrapartida, devemos duplicar a implementação elos a lgori tmos 
de transformação em cada classe de modelo. (O método GenerateMesh () eleve ser 
duplicado na classe tSolid, por exemplo.) 

A lternativamente, poderíamos implementar filtros e modelos como objetos separa
elos, com os modelos fornecendo somente funções de acesso aos dados e com os fi! tros 
executando as operações ele transformações de dados. O código resultante pode ser 
mais simples e modular, e mais fácil de entender, manter c esteuder. No entanto, a 
interface entre modelos c filtros deve .ser mais formal e cuidadosamente projetada para 
garantir performance e flexibilidade adequadas. Escolhemos uma terceira a lternati
va: implementar filtros c modelos como objetos separados, mas cooperando ent.rr. si. 
Modelos não fornecem somente métodos de acesso aos dados, mas executam também 
algumas operações de transformação. Consideremos, para exe111plif.ico.r, os cowanclos 
contourxx, executados pelas vistas das cenas do modelo mecâ nico de uma casca. A 
impiPmentação P. apresentada no Programa 9.13. A seguir, comentamos alguns trechos 
do programa. 

Linha 5-10 Usamos a macro COMMAND..AND_ID para definir os comandos. Como 
COMMAND, a macro toma três parâmetros: o nome do comando, o identificador 
numérico do comando e o método ele classe que implementao comando. Diferente 
de COMMAND , o método de implementação do comando toma como parâmetro 
o identificador numérico do comando. Com isso, podemos cled;uar comandos 
diferentes na tabela de comandos da vista que são implementados pelo mesmo 
método da classe. 

Linha 13 Os comandos são implementados pelo método CmContour da clas
se U.1ecVi e \·J (não a presenta mos a definição de tMecView). O parAtllclro do 
método identifica qual elos 6 comandos definidos na tabela de comandos da classe 
foi selecionado. (Observe, na tabela de comandos, que os G comandos são im
plementados JWlo mesmo método.) Usaremos o identificador do comando para 
definir qual campo esca lar de v<:> SE'r extraído do modelo (deslocamentos ·u, v , w 
0 11 rotações 8.1;, Oy, 8,;). 

Linha 21 Se a malha de elementos existir, construímos tllll objeto da d asse 
tScalarExtractor. O objeto é um filtro que toma como ent.mda ttm modelo 
de decomposição por células e gera como saída o mPsmo moclelo de entrada. A 
função do fil t ro{! simples: exl.rai o valor do grau ele liberdade número dof de cada 
vértice elo modelo e armazena no campo Scalar do vértice, tal como discutido 
no Capítulo 7. O filtro também determina os valores mínimo c máximo do campo 
escalar. 

Linha 22 Construímos um objeto da classe tCon tourFil ter. O objeto é um 
filtro que toma como entrada um modelo ele decomposição por células e produz 
como saíd a um modelo gráfico que contém os isopontos, as isolinhas e as iso
superfícies para determinada faixa de valores escalares (no caso de uma casca, 
somente isolinhas). 
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1 #incl ude 11 shellview.h 11 

2 

3 DEFINE_COMMAND_TABLE1 ( tMecView I tView) 
4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
11 
12 

COHMAND.AND_ID ( 11 con tourUx 11 
I 

COMMAND.AND_ID ( 11 con tourUy 11 
I 

COMMAND.AND_ID ( 11 Contouruz 11 1 
COMMAND.AND_ID ( 11 con tourRx 11 1 
COMMAND.AND_ID ( 11 contourRy 11 

I 

COMMAND.AND_ID ( 11 con tourRz 11 1 
END_COMMAND_TABLE; 

13 void 
14 tNecView: :CmContour(int id) 
15 { 

200 1 CmContour) I 

201 1 CmCon tour) I 

2021 CmContour) I 

2031 CmContour) I 

2041 CmContour) I 

2051 CmContour) I 

16 tMesh* mesh = GetScene() .GetMesh(); 
17 
18 if (mesh) 
19 { 
20 int dof = id - 200; 
21 tScalarExtractor se ; 
22 tContourFilter cf; 
23 
24 se.Setlnput(mesh); 
25 se.ExtractField(dofl true); 
26 se . Execute(); 
27 cf .Se tinput(se.Ge tOutput(); 
28 cf . GenerateValues (101 
29 se . GetMinScalar () I se·. GetMaxScalar ()) ; 
30 cf.Execute(); 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

tGraphicModel* contour = cf . GetOutput() ; 

if (contour ) 
{ 

tPosScene* posScene = new tPosScene(Scene- >Doc ); 

38 posScene->InitDefaultViews(); 
39 pecScene ->AddActor(ne,., tActor(contour)) ; 
40 } 
41 } 
42 } 

Programa 9.13: Implementação dos comandos de geração de isolinhas. 
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Linha 30 Enviamos a mensagem Execute () ao objeto c f. O método Execute () 

da classe tContourFilter envia uma mensagem ao modelo de decomposição por 
células solicitando um itemtor para a coleção de células do modelo. De posse do 
iterator, o filtro envia para cada célula do modelo a mensagem Contour (). O 
método é declarado como virtual puro na classe abstrata t Cell e, portanto, 
deve ser sobrecarregado em todas as classes (não-abstratas) derivadas ele tCe ll. 

(Uma versão C para células quadrilatcra is é apresentada no Programa 7.9.) O 
método Execute () é implementado no Programa 9.14. Note a cooperação entre 
as classes tContourFil ter e as classes derivadas de tCell. 

1 void 

2 tContourFilter: :Execute() 

3 { 
4 if (!Input) 

5 return; 

6 if (Output) 

7 Output - >De lete (); 

8 Output = new tGraphicModel(O); 

9 

10 tCelliterator cit = Input- >GetCelli terator(); 

11 

12 while (cit) 

13 { 
14 tCel l* cell = cit++ ; 

15 

16 for (int i = O; i < NumberOfValues; i++) 
17 cel l ->Contour(Valu es [i], output); 

18 } 

19 } 

Programa 9.14: lmplenwntação do filtro df' geração de isolinhns. 

9.11 Usando Mapeadores 

Vimos no Capítulo 7 que um mapcador é um processo sum idomo de dados. Em OSW, 
um mapcador é um objeto de uma classe tMapper. Quando C011st.ruímos um Rt.or, um 
mapeaclor é automaticamente criado para o aLor. Um mapeaclor Loma como entrada 
qualquer modelo geométrico de OS\V. 

O objeto mais importante de um mapeador é sua tabela de cores, instáncia da 
classe tLookupTable. A tabela de cores é usada pelo mapeador para atribuir cores 
aos vértices elo modelo geométrico de entrada, a partir elas quais o rcnde1·er ela cena 
sintcti:ta uma imagem colorida do modelo. Podemos alterar a tabela ele cores ele 11111 

mapeador ou solicitar ao mapeador que não use a tabela de cores. Nesse caso, as cores 
elos vértices do modelo serão determinadas em função das propriedades dos materiais 
que constituem a superfície do modelo, de acordo com o modelo ele iluminação definido 
no Capítulo 7. O Programa 9.15 ilustra a utilização de um mapeador. 

Nas linhas 1 e 2 declaramos um ponteiro para um ator c um mapeaclor, respectiva
mente. Na linha 3, construímos dinamicamente um objeto da classe tLookupTable. 
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1 tActor* actori 

2 tMapper* mapperi 

3 tLookupTable* colorTable = ne'" tLookupTable (256) i 

4 

5 mapper = actor->GetMapper() i 

6 mapper- >SetLookupTable(colorTable) i 
7 mapper ->UseScalars(true) i 

8 colorTable->Delete() i 

9 

Programa 9.15: Usando um mapeador. 

O parâmetro do construtor é um inteiro que define o número de cores da tabela. O 
construtor inicializa 256 cores, variáveis do azvl até o vermelho. tLookupTable oferece 
métodos que nos permitem especificar, no modelo ele cores HSV definido no Capítulo 7, 
a faixa de cores ele uma tabela ele cores (veja a classe tLookupTabl e no Capítulo 10). 

Vamos supor que entre as linhas 3 e 5o ator seja construído. Na linha 5, enviamos 
a mensagem GetMapper () ao ator, a qual retoma o mapeador ele actor. Na linha 
6 enviamos a mensagem SetLookupTable ao objeto mapper. O método toma como 
parâmetro um ponteiro para a nova tabela ele cores usada pelo mapeaclor, colorTable. 

Na linha 7 ordenamos que o mapeador utilize os escalares do modelo geométrico para 
determinar as cores dos vértices do modelo. Essas cores são mapeadas de colorTable, 

ele acordo com o valor elo escalar elo vértice. 
Na linha 8, enviamos a mensagem Dele te () ao objeto colorTabl e, solicitando que 

a tabela seja eliminada. Da mesma forma que os modelos discutidos na Seção 9.6, a clas
se tLookupTable é deri vada el e tObj ectBody. Quando construímos o objeto, na linha 
3, seu contador ele referência passou a ter o valor 1. tMapper: : setLook upTable () , 

na linha 6, incrementa o coutaclor ele referência de colorTable, pois agora a tabela 
é usada por mappe r. O método Dele te () decrementa o contador ele referência de 
colorTable, 111as o oh.ieto não é destruído porque está sendo utilizado por mapper. 

Uma tabela de cores pode ser compart ilhada por vários atores ele uma cena. 

9.12 Definindo Elementos Finitos 

Um elemento finito é um objeto ele uma classe derivada ela classe tFinite Element. 

Um elemento finito genérico é responsável pela computação ele sua matriz ele rigidez 
c pela computação ele seu vetor ele esforços equivalentes (estamos consicleraudo a apli
cação do elemento somente em problemas elastostáticos). Para definirmos um elemento 
finito , devemos: 

Passo 1 Declarar uma classe derivada da classe tFini teElemen t. 

Passo 2 Associar uma classe ele célula a nova classe de elemento finito. 

Passo 3 Sobrecarregar os métodos virtuais ele cálculo ela matriz de rigidez e elo vetor 
de esforços equiva lentes, declarados na classe tFini teEle ment. 

O Programa 9.16 mostra o arquivo de cabeçalho f e3 n s h e ll. h, o qual contém a defi
nição da classe do elemento finito de casca, chamada tFE3NShell. 
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1 #include "fem.h" 
2 class tFE3NSh ell: virtual public tFini teElement, t3N2DCell 

3 { 

4 public: 

5 // Constructor 
6 tFE3NShell()i 

7 

8 

9 

10 

double GetTickness() consti 

void SetTickness(double) i 

11 protected: 

12 tMatrix ComputeStiffnessMatrix()i 

13 tVector ComputeLoadVector() i 

14 
15 double Ticknessi 

16 
1'7 
..L I } ; // tFE3NShell 

Programa 9.16: Definindo o elemento finito de casca . 
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Na linha 1 incluímos o arq uivo de cabeçalho f em . h, o qual contém a definição ela 
classe tFini t e Element. Na linha 2 declaramos <1. classe t FE3NSh ell . A classe deriva 
virtua lmente de tFini teElement porque tFini t eElement deriva virtualmente de 
tCel l (um elemcuto fini to é uma célula de um modelo de decomposição por células 
qm· possni 11111 comportamento especia lizado) . J'vfas a classe t Cell (ve.ia o Capítulo 10) 
também é uma classe abstrata . Além disso, 11111 elemento fini to ele casca nâo é uma 
célula genérica , mas sim uma célula de dimensão topológica 2, definicia por 3 nós. Por 
isso, a classe tFE3NShell deri va de t3N2DCell. Contudo, t3N2 DCell também deri va 
(virt.ua lmcmt.c) de tCell (é claro q11c uma célula de dimensão topológica 2 com 3 nós é 
uma célul<1.). Se não cleriv<1sscmos tFE3NShell virtualmente ele tFini teElement. 11m 
C']enwnto finito de casca teria duas células: uma herdada de tFini teEle men t e ou t.rn 
herdada ele t3N2DCell. Em determinadas sit.uaçõcs é exatamcule isso que quen•u tos, 
mas não nesse caso: um elemento finito de casca é uma única célula do modelo de 
decomposição por células. Usamos herança múltipla pa ra associarmos uma célula ao 
elentento finito. STROUSTRUP [110] discu te com detalhes o que são e como usar 
classes bases virtua is (é o próprio inventor do engenho) . 

Nas linhas 8 e 9 declaramos os métodos GetTickness () c SetTickness () , rrspcc
t ivamente. 1'1'létoclos desse tipo, conhecidos como gct.ters e set.ters, são respons<l.veis pela 
l ~?it ura e escri ta de atributos proLegiclos ou privados do objeto, nesse caso, a e~pe:-;sura 
Tickness do elemento, declarada na linha 15. 

Nn li nha 12 decla ramos o método ComputeStiffnessMatrix () ,embora o método 
não seja declarado como virtual puro na classe base tFini teElement (veja a classe 
tFiniteElement no Capítulo 10) . O método calcula a matriz de rigidez elo elemento 
ele cnsca em coordenadas locais, de acordo com as equações apresentadas no Capítulo 6, 
e transforma a matriz para o sistema global de coordenadas. Na linha 13 declaramos o 
m étodo Compu teLoadVec t o r() , herdado de tF i ni teElemen t. O m étodo cousidcra 
somente o carregamento distribuído. por metro quadrado de área corrcspondeutc ao 
peso próprio da estrutura. Isso é tudo que temos a fazer com um elemento fini to. 
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9.13 Definindo Analisadores 

Um analisador é um objeto de uma classe derivada da classe abstrata tSol ver. A 
interface pública ele tSol ver contém métodos virtuais responsáveis pelas seguintes 
ta refas relacionadas à análise numérica ele um modelo: 

1. Início do processo ele análise. 

2. Verificação da integridade elos dados elo modelo mecânico. 

3. 1VIontagem do sistema de equações lineares. 

4. Resolução do sistema ele equações lineares. 

5. Término do processo de análise. 

Para analisar um modelo mecânico, elevemos: 

Passo 1 Construir um objeto de uma classe derivada ela classe tSo l v er. O construtor 
ela classe derivada deve tomar como parâmetro uma referência para o modelo 
mecânico, utilizada para inicializar a clnsse base tSol ver. 

Passo 2 Enviar a mensagem Ru n () ao objeto construído. 

Por exemplo: 

tMesh * mesh = new t Mesh; 

tSolver* solver = n e w tFESolver ( *mesh); 
sol ve r - >Ru n () ; 

Nesse exemplo, construímos 11111 objeto da classe tFESol ver , derivada ele tSol ver. O 
objeto t! um aualisador de estru turas elastostáticas pelo método dos elemenLos fini tos. 
Para def-inirmos um analisador tal como tFESol ver, devemos: 

Passo 1 Derivar uma classe ela classe a bsLrata tSol ver. 

Passo 2 Sobrecarregar , na nova classe, o método virtual AssembleSys tem () , herdado 
ele tSol ver. Podemos sobrecarregar ou tros métodos virtuais de tSol ver, 
mas devenws sobrecarregar Assembl eSys tem (). 

A definição el a classe t FESol ver é apresentada no Programa 9.17. 
Na linha 1 incluímos o arquivo de cabeçalho sol ver. h , o qual contém a dcfiuiçno 

da classe base tSolver . Na linha 2 declaramos tFESolver , deri vada cl P. tSolver. Na 
linha 6 declara mos o construtor ela classe. O constru tor toma como parâmetro uma re
ferência mesh para malha elo modelo mecânico. Usamos mesh pa ra inicializar tSol ver. 

Na linha 12 declaramos o método AssembleSystem () . Em tSo l ver, o método é de
clarado como virtual puro porque um ana lisador genérico não sabe como monta r o 
sistema ele equações lineares. A montagem do sistema depende do método part icular 
de análise, como visto no Capítulo 5. Nas linhas 11 e 13 sobrecarregamos, respectiva
mente, os métodos Cons truc tLinearSys tein () e Termin a te () , ambos herdados de 
tSo l ver. O primeiro é responsável pela construção do sistema linear elo analisador. 
tSol ver : : Con s tructLi n earSy s tem() constrói um sistema da classe tFu llSys tem. 
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1 # i n c l ude " sol ver.h" 
2 c lass t FESol ver: public tSo l ver 
3 { 
4 public: 
5 // Con struc t or 
6 tFESolver{ tMesh& mesh) : 
7 

8 

9 

{} 
tSolver(mesh) 

10 protec ted: 
11 tLi nearSys t e m* Con struc tLi nearSystem(); 
12 void AssembleSystem() ; 
13 void Te rmi n a t e( ); 

14 

15 }; // tFESolver 

Programa 9.17: Definindo o analisador MEF. 
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O objeto é um sistema linear de equações com matriz completa. Sobrecarregamos o 
método para construirmos um sistema da classe tBandSys tem, cuja matri;~, é simétrica 
e armazenada em banda . O segundo método termina o processo ele a nál ise. Sobrecar
regamos Termina te () para calcularmos os esforços nodais do modelo. Vejamos o que 
acontece quando um objeto da classe tFESol ver executa o método virtual Run (). A 
implementação ele tSol ver : : Run ( ) é mostrada no Programa 9.18. 

1 void 
2 tSol ver: : Run () 
3 { 

4 try 

5 { 
6 I nit(); 
7 AssembleSystem(); 
8 LS ->Solve(); 
9 Terminate() ; 

10 } 
11 catch (tXSolver& x) 

12 { 
1 3 Resume(x) ; 
14 } 

15 } 

P rograma 9.18: Analisando o modelo mecân ico. 

9.13.1 Iniciando a Análise 

tSol ver: : Run () começa executando o método virtual In i t () (linha 6 do Progra
ma 9.18), declarado em tSolver. O método é responsável pela inicialização elo pro
cesso de análise. tSol ver : : In i t () executa o método virt ual Check (), responsável 
pela verificação da integridade dos dados do modelo mecânico. tSol ver: : Check () 



214 Construindo Aplicações com OSW 

envia a mensagem Check () para todas as células elo modelo mecânico. Isso significa 
que o ana lisador pergunta , para cada célula do modelo: "célula , tudo bem com você?" 
Se todas as células responderem positivamente, a análise prossegue. Caso contrário, 
uma exceção da classe tXSol ver é gerada (veja a classe tXSol ver no Capítulo 10). 
tSol ver: : Run () trata a exceção executando o método virtual Resume () (linha 13 do 
Programa 9.18). tSol ver: :Resume () simplesmente exibe a mensagem de erro defini
da no objeto da classe tXSol ver . As classes derivadas de tSol ver podem especia lizar 
o tratamento de erros de análise sobrecarregando Resume () . 

Após a execução do método Check () , tSol ver: :In i t () executa o método vir
tual Con s truc tLinearSys tem () . Sobrecarregamos o método em tFESol ver para 
construirmos um sistema ele equações com a matriz simétrica armazenada em banda , 
como discut ido anteriormente. Se sobrecarregarmos In i t () em uma classe derivada , 
devemos executar Check () e ConstructLinearSystem (). 

9.13.2 Montando o Sisten1a de Equações 

Depois ele inicializa r a am1lise, tSol ver: : Run () executa AssembleSys tem () (linha 
7 do Programa 9.18) , responsável pela montagem elo sistema ele equações lineares 
construído com Cons tructLinearSys tem(). tFESol ver: : AssembleSys tem () é 
apresentado no Programa 9.19 (não consideramos as forças aplicadas diretamente nos 
vértices do modelo estrutural). 

1 #include " feso l ver .h" 
2 void 
3 tFESolver: :AssembleSystem( ) 

4 { 
5 tCell iterator cells = Mesh- >Ge tCel lsiterator() i 

6 

7 whil e (cells) 

8 { 
9 

10 
11 

tFiniteEl e me nt * fe = (tFiniteEleme n t* ) (cells++ ) i 

tLocationArray* la = fe - >GetLocationArray () i 

12 LS->Assemble(fe - >GetStiffnessMatrix(), *la) i 

13 LS - >Assembl e (f e - >GetLoadVector (), *la) i 

14 } 

15 } 

Programa 9.19: Montando o sistema no analisador !VIEF. 

Na linha 1 incluímos o arquivo ele cabeçalho feso l ver . h , o qual contém a defi
nição da dasse tFESol ver. A montagem do sistema começa na linha 2. Inicialmente, 
o método envia uma mensagem ao modelo ele decomposição por células solicitando 
um itcm.to1· de células. Para cada célula elo modelo ele decomposição por células, ou 
seja, para cada elemento finito elo modelo mecânico, o método envia as mensagens 
GetLoca tionArray () , GetStiffnessMatrix () e GetLoadVector () . O método 
Ge tLoca tionArray () retoma um ponteiro para o vetor de localização do elemen
to. A função do vetor de localização é identificar, para cada grau de liberdade do 
elemento (18, no caso do elemento de casca), qual é a equação correspondente no 
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sistema linear. Se um grau de liberdade tiver uma condição de contorno do tipo es
sencial (por exemplo, se o deslocamento na direção x de um dos nós do elemento 
for prescrito), então o grau ele liberdade não é incógnita do problema. Nesse ca
so, não haverá uma equação correspondente no sistema de equações (veja a classe 
tLocationArray no Capítulo 10) . O método GetStiffnessMatrix () retoma a ma
trir. de rigider. do elemento. Se a matriz ainda não foi calculada, o método executa 
o método virtual ComputeStiffnessMatrix (), declarado na linha 12 do Progra
ma 9.16. O método GetLoadVector () retorna o vetor de esforços nodais equivalentes 
do elemento. Se o vetor ainda não foi calculado, o método executa o método virtual 
Compu teLoadVector () , declarado ria linha 13 elo Programa 9.16. 

Em seguida, tFESol ver: : AssembleSys tem () envia ao sistema linear, atributo 
*LS herdado de tSol ver, mensagens solicitando a adição das contribuições do elemento 
finito aos lados esquerdo c direito, linhas 12 e 13 do Programa 9.19, respectivamente. 
Note que delegamos ao próprio sistema linear a tarefa de adicionar as contribuições 
de um elemento, através dos métodos virtuais Assemble () , declarados como virtuais 
puros na classe abstrata tLinearSystem. Se quisermos empregar um out ro tipo de 
sislema linear, por exemplo, um sistema com a matri~ ar111awuada c ut perfil, podemos 
definir uma classe derivada de t LinearSystem e sobrecarregar os método virtuais 
Assemble () (veja a classe tLinearSystem no Capítulo 10). Para nLilizar o sistema 
linear em tFESol ver , basta reescrever o método virt ual Cons truc tLinearSys t em() . 

O restante do código funciona sem alterações. 

9.13.3 Resolvendo o Sisten1a de Equações 

Uma vez montado o sistema de equações , tSol ver : : Run () envia a mensagem Solve () 

a *LS, linha 8 do P rograma 9.18. O método, declarado como virtual puro na classP. base 
tLinearSys tem () , é responsável pela resolução numérica do sistema de equaçõrs [1]. 
Se o sistema for :;ingular, o método gera um H exceção da classe t XSo l ver. tSol v e 

dcvr ser sobrecfnrrgado nas classes drrivad11s de tLinearSys tem ( ve.ia as classes 
tFullSystem e tBandSystem no CapíLulo 10) . 

9.13.4 Tenninando a Análise 

F inalizando o processo de anál ise numérica , tSol ve: : Run () E>X('eula o método virl.ual 
Termina te () , linha 9 do Progrnma 9.18. tFESolver : :Termin a te: () , declarado 
na linha 13 do Programa 9.17, tra nsfere os elementos do vetor solução de *LS para 
os graus ele liberdade correspondentes no modelo mecânico. Em seguida, ca lcula m; 
csfon:;os nos vértices do elemento. Finalmente, temos o modelo pronto para o prucl'sso 
de visualização. No Capítulo 11 mostraremos alguns exemplos. Os resultados da 
análise são mostrados na Figma 9.6. 

9 .14 Sumário 

Nesse Capítulo definimos o que é uma aplicação ele modelagem orientada a objetos 
e mostramos como utilir.ar algumas classes ele objetos de OSW na construção de um 
programa de análise c visualização de modelos de cascas. 



216 Construindo Aplicações com OSW 

l t• I o . . .. . - r:::J X 

No de X.Y.Z Disp.X Di~Y DiSQ. 2 ThetaX ThetaY ThetaZ .. 
1 0.4098. -1.0791. 2.5106 +O.OOXf: +00 •O.OOXf: •00 •O.(JJJ:E +00 + O.OOXf: + 00 •O.OOXf: •00 •u,IMAA: •OO 
2 0.6291. -0.8773. 2.511l6 +O.OOXf: +00 •O.OOXf: +00 oO.OOXf: +00 +UOOXf:+OO +O.t.U.U. •uu +0.1.J.AAJ1:+00 

i 3 0.8843. ·0. 7319. 2.46B2 +O.OOXf: +00 +U.l.U.U. +00 •O.OOXf: •00 +0. oo:JOE + 00 •O.t.U.U. •W •O.I.J.AAJI: •UU 
[ 4 1.1530. ·0.6558. 2.:%,jij •U.LMAA: +UU oU.I.M.U: •00 +O.OOXf: +00 +0.00Xf: +00 +O.OOXf: +00 +O.IMAA: •uu 1-
I 5 1.4111. ·0.6558. 2.2148 +O. oo:JOE + uu +O.I.M.U: +UU +O.I.M.U: +00 +O.OOXf: +00 ~OOXf: +OO +O.oo:JOE +00 
I 6 l.b~. ·0.7319. 2.0343 + U. ()(J)JE + UU • U.UUULt: • UU +U.UUULt: +00 +0~ ~·00 ~ 
I 7 1.8071. ·0.8773. 1.838'.) +U.()(J)JE + UU •U.UUULt: + 00 ~uu +U.oo:JOE •00 +0~ ~·00 

8 1~ ·1 .0791 . 1.6446 +O.oo:JOE +00 +0~ ~UUULt:+OO •O.OOJOE +00 +0 00Xf:+00 +O.OOOOE +00 
9 0.2733. ·0.9291. 2.2856 ·1.9259E·(Jl ·7.0l8JE·02 •6.3678[-02 ·3.4454E-01 +2.360~E-ut ·4.:1Jb:lt·Ut 

10 o.4331. -o.nn. 2.293S ·5.6983E ·0] ·6.1 092E-02 +B.081eE-03 ·3.1779E·01 ·2.3B~·Ut ·0.1425E ·04 
11 0.75H. ·O 5819. 2.2432 ·2.7929E-03 ·5.7473E·02 ·1.5624E·02 ·3.2305E ·01 ·J.11 83E ·02 +5~ 
12 1.0231. -0.5058. 2.1 3BB -6.8~::rt -u4 ·O.:>b.Jbt ·Ul ·2.4789E-uL ·.UJU1E-01 · 1 .2275E-~ ·~46E-~ 
13 1.2812. -0.5058. 1.9898 + 1.7113E ·UJ ·0.=4t·Ul ·2.5084E-0L -:u259E-01 +1.~ ~~7E-04 
14 1.505'3. ·0.5819. 1.8093 +2.74~·UJ ·:>.7823E ·02 ·1.bl:lULt-0L ·3.230-IE-01 +3.0907E·02 ·28~ 
15 1.6772. -o.nn 1.G1:s:> +J~/Jt·W ·t>.l.l:l!I4E·lll +b.b'lt>7E-03 ·3.2160E-01 +1.5~·02 ·~ 16 1.779'3. ·0.9291. 1.4196 +l.I~·UL ·7.123-iE·Ol +b.blbt<t-02 ·3.2248[ ·01 +B.9069E ·03 ·~ 17 0.1500. ·0.7791. 2.~ ·LNJ7E·Ul ·2.0367E-01 + l.UL:!IE -01 ·4.9361 E -01 ·5.3432E -02 -1~2 
18 u~2. ·0.5ttJ. LW!Ii ·1.1141/t·W ·l.:!:>llt-ul ·~2E~ ·4.7941E-01 -3.7~ ~ 
19 0.6245. ·0.4J19. 2.0182 ·4.9781E-03 -1~ ~43<J7E-02 ·4.81 06E -01 ·3. 7229E -02 +!-~·02 
20 u.~~:~.u. -0.3558. 1.9138 ·1.4491t·UJ ·l.II.J:M:: -u1 ·4.0807~ ·4.9081 E ·01 -1.~ +5~58[-~ 
21 l.l!ltl. ·U:s!l'lll. 1.7648 +2 7086E·UJ ~ ·4.1297E -02 -4.9059E -01 + 1 .~ ~~3 
22 1.3760. ·0.4319. 1.5843 •5.&152E -~ ·1.88SOE-01 ·2.55S7E-02 ·4.8250E ·01 ~5_12E-02 ·1.55!9f·02 
23 1.5473. ·0.5773. 1.3885 +7.9737E~ ·1.9&60E_-!J1 ·~5E-02 ·4.84~E-01 ~519&E-02 ·1.5480: ·02 
24 1.6500. ·0. 7791. 1 .1~6 +1 3984E:Ul ·Lll'ff.lt ·UI + l .U44lt:-01 ·4.87G9E·01 o6.&4ut·UL + I.Ll:IL/t·UL 
2.5 0.0201. -0.6291. 1.835& •3 7761E·03 ·3 6791E·01 •1.1562E-01 -536-H-01 ·8 137::rt-uL o4 l:llt-.1"-0) · ' 14JJ ~ ~ 

Figura 9.6: Janela de resultados da análise. 

Uma aplicação é um objeto ele uma clal:ise derivada de tApplicat ion. Um ob
jeto de aplicação é responsável pela inicia lização da aplicação, inicialização da ja nela 
principa l da aplicação e manipulação ela base de dados da aplicação. 

A base de dados da aplicação é um objeto de uma classe derivada de tDocument. 
Um documento é uma coleção de modelol:i e de cenas persis tentes . Um modelo é um 
objeto de uma classe derivada ela classe abstrata tModel. Uma cena é um objeto de 
uma clal:ise derivada da clal:ise tScene. 

Uma C(·ma contém coleções de aLorcs, luzes e câmeras . Um ator é um objeto da 
classe tActor; uma luz é llltl o bjt~to de uma clas:;e derivada de tLight e uma cFi mera 
é um objeto da classe tcamera. Uma cena possui , ainda, uma coleção de elementos de 
interface cha mados vistas. 

Uma vista é um objeto de uma classe derivada da classe tView. Umn vis ta pos
sui umR tabela de comandos c um objeto de uma classe derivada da classe abstrata 
tRenderer , responsável pela sín tese de imagens da cena da vista. Podemos defi
nir comandos para criação de modelos, transformação de modelos e visuali?.ação ele 
modelos. Criamos modelos usando objetos de classes derivadas da classe abstrata 
tSource. Transformamos modelos usando objetos de classes deri vadas da classe abs
t.rata tFilter. A transformação de dados em imagem é comandada por objetos ela 
classe U1apper. · 

Um elemento fini to é um objeto de uma classe derivada de tFini teEleme nt. Um 
elemento finito genérico deve ser capar. de ca lcula r sua maLriz de rigidez c seu vetor 
de esforços equivalentes. A matriz de rigidez e o vetor de esforços nodais de um 
elemento finito são usados por um analisndor i'viEF, um objeto da classe tFESolver, 
para montagem e resolução elo sistema de equações lineares do problema. 



CAPÍTULO 1 o 
As Bibliotecas de Classes 

10.1 Funções Globais de OSW 

Nessa Seção apresentamos, em orden1 a lfabética, as funções globais de OSW. 

Função IsEqual 

inline bool I sEqual(double a, double b); 
Retoma true se os números reais a c b são iguais. 

Função lsGreater 

inline bool I sGreate r(double a , double b); 

pmath.h 

pmath.h 

Retom a true se o uúmero real a é 111a ior que o nt'mtcro retl l b; retom a false caso 
contrário. 

Função IsGreat erEqual pmath.h 

inline bool IsGreaterEqua l(double a , double b) ; 
Retoma true se o número real a é maior ou igual ao número rea l b; retorna fa lse caso 
cont rário. 

Veja também : : IsGreater, : : IsEqua l 

Função IsLesser pmath.h 

inline bool IsLesser (double a, double b); 
Hetorna true se o nt'11nero real a é menor que o número rea l b; retom a false caso 
contn1.rio. 

Função IsLesserEqual pmath.h 

inline bool I s Le sserEqual(double a, double b ); 
Retorna true se o número real a é menor ou igual ao número real b ; retorna false caso 
contrário. 
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Veja também : : I s Lesser, : : IsEqua l 

Função IsN egative pmath.h 

inline bool I sNegative{double a); 
Retorna true se o número rea l a é menor que zero; retorna false caso contrário . 

Função IsPositive pma th.h 

inline bool IsPos itive {double a ); 
Retoma true se o número real a é maior que zero; retoma false caso contrário. 

Função IsZero pmath.h 

inli ne bool r s zero {double a ) ; 
Retoma true se o número real a é igual a zero. 

Função ToDegrees pmath.h 

inline doubl e ToDegress {double a ); 
Retorna o valor de a em graus, no intervalo [0, 360]. 

Função ToRadians pmath.h 

inline double ToRadians {double a) ; 
Retom a o va lor de a em radianos, no intervalo [0, 21r]. 

10. 2 M acros d e OSW 

Nessa Seção apresentamos, em ordem alfabética, os macros de OS\V. Um macro (ou 
uma macro) é um identificador definido pela diretiva de pré-processamento #de f in e. 
Um macro pode ter argumentos e um corpo, .como mostrado no exemplo a seguir: 

#de fi ne max {a,b ) {{a ) > {b) ? { a ) : {b )) 

Dura nte o pré-processamento, o pré-processador C+ + espande cada ocorrência do iden
tificador max pelo corpo correspondente. (Em C++, a utilização de macros como no 
exemplo acima é obsoleta , sendo preferido o emprego de funções inl ine. A vantagem 
é que, no cnso de uma função inline, o compilador verifica o t ipo dos pa râmetros e 
avalia seus valores antes da expansão da função. ) 

Macro COMMAND cmdhandl.h 

O macro COMMAND é ut ilizado para definição de um comando em uma tabela de co
mandos ele uma vista, como discutido no Capítulo 9. O macro possui t rês parâ metros: 
um número inteiro identificador elo comando, uma cadeia de caracteres que contém o 
nome do comando e o nome do método da classe de vista que implementa o comando. 
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Exemplo 

O exemplo a seguir ilustra a declaração, em um arqu ivo de cabeçalhos myview . h, da 
tabela de coma ndos de uma classe de vista genérica chamada tMyView. A definição 
da tabela é feita no arquivo myview . cpp. 

11 arquivo myvi el.., ,h 

# incl ude 11 V i ew .h 11 

class tMyVi ew : public tView 

{ 
public: 

void CmCommandA () i 

void CmComman dB (); 

void CmCommandX( int ) i 

DECLARE_COMMAND_TABLE ( t MyView) i 

} i I I tMy Vi ew 

11 arquivo myview . cpp 

#inclu de 11 myview . h 11 

DEFINE_COMMAND_TABLEl ( tMyView I tView) 

COMMAND ( 2 O 1 I 
11 Comman d_l 11 

I CmCommandA) I 

COMMAND ( 2 O 2 1 
11 Comma n d _2 11 

1 CmCommandB ) I 

COMMAND..AND_ID ( 2 O 3 I 
11 Comm~nd_3 11 

1 CmCommandX) 1 

COMMAND..AND_I D (204 I 
11 CommandA 11 

I CmCommandX) I 

END_COMMAND_TABLE i 

O macro DECLARE_COMMAND_TABLE drclara que a classe tMyView, derivada ele tVi ew, 

possui uma tabela de comandos. O tmHTo DEF I NE_RESPONSE_TABLE define a t.abcla 
de coma ndos ela classe tMyView. O macro define, a inda , que a tabela de comandos de 
tMyView é uma extensão da tabela de comandos da classe base tvi ew. Os comandos 
da tabela podem ser definidos t;Om os macros COMMAND c COMMAND..AND_ID. Note que 
os métodos de classe qur implementam comandos definidos com o macro COMMAND uào 
tornam quaisq uer argumentos. 

Veja também Macro COMMAND..AND_ID 

l\!Iacro C OMMAND_AND ID cmdhandl.h 

Além do macro COMMAND, podemos utilizar também o macro COMMAND..AND_ID para 
definirmos um comando de uma ta bela de comandos de uma vista. O macro to
ma três a rgumentos: um nt'tmero in teiro ident ificador elo comando, uma cadeia de 
camcteres que contém o nome do comando e o método ela classe de vista que imple
menta o comando. Diferentemente do método que im plementa um comando definido 
com o macro COMMAND, o método que implementa um comando defi nido com o macro 
COMMAND..AND_ID toma como parâmetro um ntnnero inteiro igual ao identificador do 
comando. Com isso, podemos ut ilizar o mesmo método para implementar coma ndos 
distintos (vej a o exemplo cio macro COMMAND). 
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Vej a também Macro COMMAND 

Macro DECLARE_COMMAND_TABLE cmdhandl.h 

O macro DECLARE_COMMAND_TABLE declara que uma classe derivada da classe tView 

possui uma tabela ele comandos. O macro toma como argumento o nome da classe c 
deve ser 11 tilizaclo dentro da declaração da classe de vista (veja o exemplo do macro 
COMMAND). 

Veja também fvlacro DEFINE_COMMAND_TABLEx 

Macro DECLARE_ERROR_MESSAGE_TABLE errhandl.h 

O macro DECLARK.ERROR...MESSAGE_TABLE, quando ut ilizado dent ro ela definição de 
uma classe derivada de tErrorHandler, declara que a classe possui uma tabela ele 
mensagens de erro. As classes OSW derivadas de tErrorHandler são, usualmente, 
analisadores sintát icos de arq uivos de entrada. A classe tMeshReader é um exemplo. 
Um objeLo ela classe tMeshReader é um leitor de modelos de decomposição por células 
(vimos a definição de leitor no Capítulo 7). As mensagens dos erros occorridos durante 
a leitura do modelo de decomposição por cé lulas, se houverem, são definidas em uma 
tabela de tMeshReader declarada com o macro DECL ARE..ERROR...MESSAGE. O macro 
toma como parâmetro o nome da classe. 

Vej a também Macro DEFINE..ERROR...MESSAGE_TABLE 

M acro DECLARE_l(EYWORD_TABLE r eader.h 

O macro DECLARE_KEYWORD_TABLE, quando utilizado dentro da definição de uma classe 
derivada de tReader, declara que a classe possui uma tabela de palavras reservadas. 
Cada objeto leitor de OS\V (vimos a defi nição de leitoT no Capítulo 7) possui sua 
própria I ahC'Ia dP. pa lavras rrscrvadas. O macro Lonw como parânJPLro o llome da 
classe. 

Veja também Macro DEFINE_KEYWORD_TABLE 

M acro DEFINE_COMMAND_TABLEx cmdhandl.h 

O macro DEFINE_COMMAND_TABLEx define a tabela ele comandos de uma classe derivada 
da classe tView (as entradas da tabela de comandos são definidas com os macros 
COMMAND e COMMAND.AND_ID) . x pode ser 1, 2 ou 3. O macro toma x+l parâmetros: o 
nome ela classe de vista e x nomes de classes bases da classe ele visLa. As cla!':isl::!s basl::!s 
devem ser derivadas ela classe tView, se a classe não derivar diretamente ele tView. 

Vej a também l\1Iacro END_COMMAND_TABLE 

Exemplo 

No exemplo a seguir declaramos duas classes derivadas de tView, tBasel e tBase2, 

cada uma com sua própria tabela de comandos. A seguir, declaramos a classe tVi ew12 , 

derivada de tBasel e tBase2 (note a herança virtual e a herança múlt ipla). 
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11 arquivo view12 . h 
# inc lude 11 v i ew. h 11 

class tBase1 : virtual public tVi ew 

{ 
publ ic: 

void CmCommandA ()i 

void CmCommandB () i 

DECLARE_COMMAND_TABLE ( t Basel) i 

} ; 11 tBasel 

clas s tBase2: virtual public tVi ew 

{ 
public : 

volu ClllCommandC(} i 

void CmCommandD( ) i 

DECLARE_COMMAND_TABLE ( tBase2) i 

}; 11 tBase2 

c1as s tvi ew12 : pub1ic tBase11 pub1ic tBase2 

{ 
pub1ic : 

voi d CmCommandE() i 

void CmCommandF() i 

DECLARE_COMMAND_TABLE ( tView12) i 

} i I I tViet·l12 
11 arquivo view12.cpp 
#include 11 View12.h " 

DEFINE_COMMAND_TABLE1 ( tBase 1 1 t View) 

COMMAND (100 I " Commanc1A 11 
I CmCommandA) I 

COMMAND ( 1 O 1 I " CommandB 11 
I CmCommandB) I 

END_COMMAND_TABLE i 

DEFINE_COMMAND_TABLE1 ( tBase2 I tVi ew) 

COMMAND ( 2 O O I " CommandC 11 
I CmCommandC) I 

COMMAND ( 2 O 1 1 
11 CommandD " 1 CmCommandD) 1 

END_CQl'.1MAND_TABLE i 

DEFINE_COMMAND_TABLE2 ( tView1 2 I tBase1 1 tBase2) 

COMMAND ( 300 I " Comman dE" I CmCommandE ) I 

COMMAND ( 3 O 1 I " Comman dF 11 
1 CmCommandF) 1 

END_COMMAND_TABL E i 

221 
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A definição da tabela de comandos da classe de vista tView12 nos diz que os objetos 
ela classe podem responder aos comandos definidos na tabela da classe ( CommandE e 
CommandF) e aos comandos definidos nas classes bases (ambas derivadas ele tVi ew) 

tBasel e tBase2 . 

Macro DEFINE_ERROR_MESSAGE_TABLE er rhandl.h 

O macro DEFINK..ERROR_MESSAGE_TABLE define a tabela de mensagens de erros ele 
uma classe derivada da classe tErrorHandler. O macro toma como parâmetros o 
nome da classe e o nome de uma classe base, a qual deve ser tError Handler ou uma 
classe derivada direta ou indiretamente ele tErrorHandler . As entradas da tabela são 
definidas com o macro ERROR_MESSAGE. 

Veja também Macro DECLARK..ERROR_MESSAGE_TABLE 

Macro DEFINE_KEYWORD_TABLE reader.h 

O macro DEFINE..KEY\\'ORD_T.li.BLE define a tabela de palavras reservadas de uma classe 
derivada ela classe tReader. O macro toma como parâmetros o nome ela. classe e o 
nome de uma classe base, a qual deve ser tReader ou uma classe derivada direta ou 
indiretamente ele tReader. As entradas da tabela são definidas com o macro KEYWORD. 

Veja também Macro DECLARK . .KEYWORD_TABLE 

Macro END _COMMAND_TABLE cmdhandl.h 

O macro END_COMMAND_TABLE é utilizado ao final da definição ela tabela ele comandos 
de uma classe ele vista (veja o exemplo do macro COMMAND) . 

Veja também Macro DEFINE_COMMAND_TABLE 

1\!Iacro END_ERROR_MESSAGE_TABLE cmdhandl.h 

O macro END_ERROR_MESSAGE_TABLE é ut ilizado ao final da definição da tabela el e 

mensagens ele erro de uma classe de manipulação ele erros (veja o exemplo elo macro 
ERROR_MESSAGE). 

Veja também Macro DEFINK..ERROR_MESSAGE_TABLE 

Macro END_KEYWORD_TABLE reader.h 

O macro END_KEYWORD_TABLE é utilizado ao final ela definição da tabela de palavras 
reservadas de uma classe de leitor (veja o exemplo do macro ERROR_MESSAGE). 

Veja também Macro DEFINK.KEYWORD_TABLE 

Macro ERROR_MESSAGE errhandl.h 

O macro ERROR_MESSAGE é ut ilizado na definição de uma mensagem de erro de uma 
tabela de mensagens ele erros ele uma classe de manipulação ele erros. O macro toma 
como parâmetros um inteiro identificador do código ele erro associado à mensagem c 
uma cadeia ele caracteres que contém a mens~gem. 



10.2 Macros de OSW 223 

Exemplo 

No exemplo a seguir ilustramos a utilização elos m acros ele declaração e definição das 
tabelas de mensagens de erro e de palavras reservadas. A classe tMyReader é derivada 
de tReader. 

11 arquivo myread.h 
#inc lude "reader.h " 

class tMyReader: public tReader 

{ 
public: 

enum 

{ 
CODEl = tReader: :LastErrorCode 1 
CODE2 1 
LastErrorCode 

}i 11 
e num 

{ 
KEYWl = tReader::LastKeyword 1 
KEYW2 1 
LastErrorCode 

} i I I 

DECLARE..ERROR..MESSAGE_TABLE ( tMyReader) i 

DECLARE...KEYWORD_TABLE ( tMyReader ) i 

} i I I tMyReader 

I I arquivo my read . cpp 
#include "my read.h " 

DEFINE..ERROR..MESSAGE_TABLE ( tMyReader I tReader) 

ERROR..MESSAGE (CODEll "Errar 1") I 

ERROR..MESSAGE ( CODE2 I "Erro r 2 ") 1 

END_ERROR..MES SAGE_TABLE i 

DEFINE...KEYWORD_TABLE ( tMyRead_er I tReader) 

KEY~'VORD ( KEYW1 1 "keywl ") 1 

KEYWORD(KEYW21 " keyw2 ") I 

END_KEYWORD_TABLE i 

Macro KEYWORD reader.h 

O macro KEYWORD é ut ilizado na definição de uma palavra reservada de uma tabela de 
palavras reservadas de uma classe de leitor. O macro toma como parâmetros um inteiro 
identificador do token associado à palavra reservada e uma cadeia ele caracteres que 
contém a palavra reservada. A utilização do macro é ilustrada no exemplo elo macro 
ERROR..MESSAGE. 
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10.3 Classes de OSW 

Nesta Seção são apresentamos, em ordem alfabética, as classes de OS\V. Para cada 
classe, são mostradas as defin ições de tipo, as constantes, os atributos e os métodos 
pítblicos e protegidos da classe. São destacad;'l.s, também, a sobrecarga dos operadores 
pítblicos e protegidos e os operadores e funções "amigas, da classe. 

Classe t2DCell 2dcell.h 

A classe t2DCel l é uma classe abstrata que representa a estrutura e o comportamento 
genéricos de uma célula de dimensão topológica 2 de um modelo de decomposição por 
células. A classe é derivada da classe abstrata t Face e derivada virtualmente ela clnsse 
abstrata tCel l. 

Veja também Classes t Cell e tFace 

Construtor Público 

Construtor 
inline t2DCell(int n); 
Inicializa a classe base t Cel l. O parâmetro n é o número ele nós ela célula. 

Veja também Classe tCell 

Métodos Públicos 

Are a 
virtual double Area() cons t ; 
Retorna a área da superfície de this. 

Com p uteLocalSystem 
virtual void ComputeLocalSystcm(tLocalSystem& ls) const; 
Determina a origem e os eixos Cartesianos do sistema local ele this, armazenando o 
resultado Clll ls. 

Veja também Classe tLocalSystem 

G etDirnension 
int GetDimension() cons t; 
Retom a 2, a d imensão topológica ela célula. O método é declarado como virtual puro 
na classe base tCell. 

Get E dge 
t Edge* GetEdge (int i) const ; 
Retom a um ponteiro para a i -ésima aresLa da célula. O método é declarado cm11o 
virtual puro na classe base tCell. 

Veja também Classe tEdge 

GetFace 
t Fa ce* GetFace (int) const ; 
Retom a this. O método é declarado como virtual puro na classe base tCel l. 
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GetMaterial 
tMaterial GetMaterial() const; 

Retoma o atribu to Material, herdado da classe base tCell, o material da superfície 
da célula. O método é declarado como virtual puro na classe base tFace. O material 
de uma face é suposto constante em toda sua superfície. 

Veja também Classe tMaterial 

GetNumber 
int GetNumber() const; 

ReLorna o atribu to Number, herdado de tCell , correspondente ao identificador da 
célula no modelo de decomposição por células . O método é declarado como virtual 
puro na classe base t Face. 

Veja também. Classe tFace 

GetNumberOfEdges 
int GetNumberOfEdges () const; 

Retoma o número ele arestas da célula . O número de arestas de uma célula de dimensão 
Lopológica 2 é igual ao número ele nós que definem a célula . O método é declarado 
como virtual puro na classe ba1->e tCell. 

GetN umberOfFaces 
int GetNumberOfFaces () const; 

Iletorna 1, o número de faces da célula. O método é declarado como virt ual pmo na 
classe t Cell. 

NormalAt 
tJDVector NormalAt(const tJDVector& p) const; 

Iletorna o vetor normal à superfície da célula no ponto p. O método é decla rado como 
virtual puro na classe base tFace. 

C lasse t2DExtents faceboun.h 

Um objcLo ela classe t2DExtents representa o retângulo envolvcnLe ele um objeto de 
d imensão topológica 2. As coordenadas dos pontos que definem o retângulo envolvente 
podem ser tomadas em relação a qualquer sisLema de coordenadas Cartesianas. 

Atributos Públicos 

P l 
t3DVector Pl; 

Coordenadas do canto inferior esquerdo de this. 

P2 
tJDVector P2; 

Coordenadas do canto superior direito ele this. 

Construtores Públicos 

Construtores 
inline t 2DExtents() ; 

Construtor dejault. Inicializa this com um retângulo vazio. 
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inline t2DExtentes(const t2DExtents& e); 

Construtor ele cópia. Inicializa Pl e P2 com uma cópia de e. Pl e e. P2 , respectiva
mente. 

inline t 2DEx tents(const t3DVector& pll const t3DVector& p2); 
Inicializa Pl com pl c P2 com p2. 

inline t2DExtents(double xll double yll double x21 double y2); 
Inicializa Pl com (x1 1 y1 1 O) e P2 com (x2 1 y2 1 O) . 

Métodos Públicos 

Height 
inline double Height() const; 

Retoma a altura de this. 

Width 
inline double Width() const; 

IleLorna a largura de this. 

Operador Público 

operator << 
t2DExte nts& operator << (const t3DVec tor& p); 

Ajusta as coordenadas ele Pl e P2, se necessário, de modo que this envolva o ponto p. 

Retoma uma referência para this. 

Classe t2DMeshGenerator 2dmeshge.h 

A classe abstrata t2DMes hGenerator encapsula a estrutura e a funcionalidade comuns 
de um filtro ele geração ele malhas de elementos de dimensão topológica 2 (definimos 
filtms no Capítulo 7). O filtro toma como entrada um objeto de uma classe derivada 
da das1-;e abstrata tMeshableModel (as classes de modelos de cascas c ele sólidos são 
derivadas de t Mesh a bl e Mo d el) e produz como saída um objeto de uma classe deri vada 
da classe tMesh. 

Veja também Classes tMeshableModel e tMesh 

Construtor Público 

Construtor 
inline t 2DMeshGe nerator(); 

Construtor def(wlt. Inicializa os atributos Input , Output c Ele me ntSize do filtro. 

Métodos Públicos 

Execute 
void Execute(); 

Executa o filtro . Transforma o modelo ele entrada no modelo de saída . Se ocorrer 
algum erro durante o processo de geração ela malha, uma exceção da classe xmsg é 
gerada. 

Veja também Classe xmsg (C++) 
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GetElementSize 
inline double GetElementSize() const; 

Retoma o tamanho do elemento do modelo de saída de this. 

Getlnput 
inline tMeshableModel* Getlnput(); 

Retoma um ponteiro para o modelo de entrada ele this. 

GetOutput 
inline tMesh* GetOutput(); 

Retorna um ponteiro para o modelo de saída de this. 

SetElementSize 
void SetElementSize(double esize); 

Ajusta o tamanho do elemento do modelo de saída de this com o parâmetro esize. 

Setlnput 
inline void Setinput(tMeshableModel* input); 

Ajusta o modelo de entrada de this com o parâmetro inpu t. 

Atributos Protegidos 

ElementSize 
double ElementSize; 

Tamanho do elemento do modelo de saída de this. 

Input 
tMeshableModel* Input; 

.Modelo de entrada de this. 

Veja também Classe tMeshableModel 

Output 
tMesh* Output; 

!vlodelo de saída de this. 

Veja também Classe tMesh 

Métodos Protegidos 

Canl\IIakeNodeAt 
virtual bool CanMakeNodeAt(tBoundaryFace& bf, double x, double y) ; 

Retoma true se um nó com coordenadas locais x,y puder ser construído durante a 
discreLização da face de contorno bf; retoma false caso contrário. Um nó poderá 
ser construído se satisfizer algum critério de distância mínima em relação aos outros 
nós da face de contorno. O método pode ser sobrecarregado em classes derivadas de 
t2DMeshGenera to r que implementam critérios específicos. 

GenerateCells 
virtual void GenerateCells(tBoundaryFace& bf); 

Gera as células do modelo de saída de this sobre a face de contorno bf, a partir do 
fronte inicial e dos nós internos da face de contorno, como descrito no Capítulo 6. 
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Veja também MakeinitialFront () , GenerateinternalNodes () 

GeneratelnternalN odes 
virtual void GenerateinternalNodes(tBoundaryFace& bf); 

Gera os nós internos da face de contorno bf. Os nós gerados pelo método serão 
utilizados pelo método Gene r a teCell s () para. geração das células sobre a face ele 
contorno bf. Executa o método virtual CanMakeNodeAt () . 

Veja também CanMakeNodeAt (), GenerateCells () 

MakeCell 
virtual t2DCell* MakeCell() = O; 

IVIétoclo virtual pmo de constmção dos elementos de dimensão topológica 2 do modelo 
de saída elo filtro. O método retoma um ponteiro para o objeto contruído c deve ser 
sobrecarregado em classes concretas derivadas de t2DMeshGenera to r. 

Veja também Classe t2DCell 

IVIakelnitialFront 
virtual void MakeinitialFront(tBoundaryFace& bf) = O; 

!vi é todo virtual puro de com;truçào do fron te inicial da face de contorno bf. O método 
deve ser sobrecarregado em classes concretas ·derivadas de t2DMeshGe n e r a t or. 

Veja também Classe t BoundaryFa c e 

MakeMesh 
virtual t Mesh* Make Me sh(); 

fviétoclo virt ual de construção do modelo de saída do filtro. Em t 2 DMeshGe n e ra to r o 
método constrói um objeto da classe tMesh. Classes derivadas de t2DMe shGe n e r a t o r 

podem sobrecarregar o método para. construir objetos ele classes der i vaclas de tMesh. 
O método retorna um ponteiro para o objeto construído. 

Vej a t a mbé m Classe tMesh 

MakeNode 
virtua l t No d e* Ma ke Node( ) = O; 

!vlétoclo virtual puro ele construção elos nós elos elementos elo modelo de saída do fil t ro. 
O método retorna um ponteiro para o objeto contruíclo e eleve ser sobrecarregado em 
classes concretas deri vadas de t2DMeshGen era tor . 

Veja também Classe tNode 

SmoothMesh 
virtua l void Smoo thMesh(); 

Suaviza a malha, de acordo com o método descrito no Capítulo 6. Pode ser sobrecar
regado em classes derivadas de t2DMes hGenera to r. 

SplitFace 
virtual void Splite Face (tBounda r y Face& bf); 

Gera as células do modelo de saída para a face de contorno b f. O método executa os 
métodos virtuais Ge neratein ternalNo d es () e Gen e r a teCell s (). 

Veja t ambém Generateintern a lNodes () , Ge nerate Cell s () 
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Exemplo 

A função a seguir ilustra a ut ilização de um filtro de geração de malhas da classe 
tFEShellMe shGen e ra to r , direta mente derivada de t 2DMeshGe n era to r . O fil t ro 
gera uma malha de elementos fini tos t ria ngulares de casca a partir de um modelo 
geomét rico de cascas. O elemento fini to de casca foi definido no Capít ulo G e o m od elo 
geométrico ele cascas foi definido no Capítulo 3. 

tMe s h * GenMesh(tSh e l l* s h ell , double e lementSi ze) 
{ . 

} 

tFESh e l lMeshGe n era t or mgi 

mg. Setinput(sh ell )i 
mg .Se tEle me ntSize (elementSize) i 

mg.Execu te () i 

return mg . GetOutput ( ) i 

Vej a també m Classes t FEShellMesh Genera to r e tShell 

Classe t3D'Il·ansfl\!Iatrix 3dt ransf.h 

Os objetos ela classe t3DTran sfMa t r i x representam matri zes ele transformações ho
mogêneas 3D , como visto no Capítulo 7. Os métodos ela classe t3DTransfMa trix 

implementam as operações ele composição de t ra nsformações e ele transform ação ele 
pontos no espaço 30 . 

Construtores Públicos 

inline t3DTran sfMatrix ( )i 
Construtor dcjll'ltlt. 

t3DTransfMatrix(const t3DTran sfMa t rix& mat) i 

Constru tor ele cópia . Inicializa os elementos el e t his com os elementos correpondcntcs 
ele mat. 

M étodos P úblicos 

C om poseinP lace ' íVith 
t 3DTransfMatrix& ComposeinPl aceWi t h(con s t t3DTransfMatrix& ma t ); 

Compõe a t-ra nsformação definida em t his com a t ra nsformação defi nida em mat e 
a rmazena o rPsnltado em this. Ret.orna uma referência para this. 

ComposeWith 
t3DTransfMatri x ComposeWith(c ons t t3DTran sfMatrix& mat) c onst i 
11et.orna a matriz de t ra nsformação resul ta nte da composição de t his com ma t . 

In verse 
t3DTransfMatr i x Inverse () c ons t; 

Retorna a matriz de t ra nsformação inversa ele this . Se t his for singular, uma exceção 
da classe tXMa th é gerada. 

Veja também Classe tXMa th 
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InverselnP lace 
t3DTransfMatrix& InverseinPlace()i 

Inverte this e armazena o resultado em this ; retorna uma referência para this. Se this 
for singular, uma exceção ela classe tXMa th é gerada. 

Veja também. Classe tXMa th 

SetColumn 
void SetColumn{int c, double a, double b, double c, double d) i 

Ajusta os elementos ela coluna c com os valores a, b , c e d. 

Setldentity 
void Setidentity{) i 

Torna this a matriz identidade. 

SetRotation 
void SetRotation(const t3DVector& org, const t3DVector& dir , 

double angle) i 

Torna this a matriz de rotação de angle radianos em torno elo eixo definido pela 
direção dir c pela origem org. 

SetRotationX 
void SetRotationX(double angle ) i 

Torna this a matriz ele rotação de angle radianos em torno do eixo X. 

SetRotation Y 
void SetRotationY {double angle)i 

Torna this a matriz de rotação de angle radianos em torno do eixo Y. 

SetRotationZ 
void SetRotationZ {double angle)i 
Torna this a matriz dP rotação ele a ngle radianos em torno elo eixo Z. 

SetRow 
void SetRow(int r, double a , double b, double c , double d) ; 

Ajusta os elementos da linha r com os valores a , b, c e d. 

SetScale 
void Se tScal e {const t3DVector& base , const t3DVector& s ); 

Torna this a matriz de transformação de escala definida pelas coordenadas de s, com 
base no ponto base. 

Set'I'ranslation 
void SetTranslation(const t3DVector& t); 

Torna this a matriz de translação definida pelas coordenadas de t . 

Transform 
t3DVec tor Transform{const t3DVector& v ) const; 

Retoma o ponto resultante da aplicação ela transformação definida por this no ponto 
v, sem alterar v. 

Veja também Classe t3DVector 
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'li.· ansformlnP lace 
t3DVector& TransforminPlace(t3DVector& v ) consti 
Aplica a t ra nsformação definida por this no próprio ponto v . Retoma uma referência 
para v. 

Veja também Classe t 3DVector 

Operadores Públicos 

operator = 
t3DTransfMatrix& operator = (const t3DTransfMatrix& mat) i 

Operador de cópia. Ajusta os elementos de this com os valores dos elementos de mat. 

operator * 
t3DTransfMatrix operator * (const t3DTrans fMatrix& mat) consti 
Retom a a matriz resultante da com.posição rle this com ma t. Sinônimo do método 
ComposeWi t h. 

Veja também t3DTrans f Ma trix : : ComposeWi th 

t3DVector operator * (const t3DVector& v ) consti 
Retoma o ponto resul tante da aplicação da transformação definida por this no ponto 
v , sem alterar v. Sinônimo do método Tra nsform. 

Veja também t3DTransfMatrix : : Tra nsform 

Classe t3DVector 3dvector.h 

Os objetos ela classe t3DVector representam vetores no espaço 3D, com coordenadas 
(:1;, y , z) tomadas em relação a algum sistema global ou local de coordenadas cartesianas . 

Construtores Públicos 

inline t3DVector () i 

Construtor deja1dt. 

inline t3DVector(const t3DVector& v ) i 
Coustrutor de cópia. Inicializa as c.oordenaclas do vetor com os valorPs das coordenadas 
do vetor v. 

inline t3DVector(doubl e x , double y , double z ) i 

Inicializa as coordenadas do vetor com os valores dos parâmet.ros x , y ~ z. 

Atributos Públicos 

X 

double X i 

Coordenada x ele this. 

y 
double Yi 

Coordenada y de this. 
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z 
double z; 
Coordenada z de this . 

Métodos Públicos 

Cross 
t3DVector Cross(const t3DVector& v) const; 
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Retorna o vetor resultante do produto vetorial de this com o vetor v. 

Inner 
inline double Inner(const t3DVector& v) const; 
Retoma o escalar resultante elo produto interno de this com o vetor v. 

IsNull 
inline bool IsNul l() cons t; 
Retoma true se this é o vetor nulo, ou sej a, se as coordenadas de this são todas iguais 
a ,;ero; ret.orna false caso cont rário. 

Length 
double Length() const; 
Retom a o módulo de this. 

Normalize 
t3DVector& Normalize(); 
Normaliza this, ou seja, annazem\ em this o produto escalar ele this com o inverso do 
módulo de this. Se this é o vetor nulo, uma exceção do tipo tXMa th é gerada. 

Veja também t3DVector: :Versor, classe tXMath 

SetCoordinates 
inline void SetCoordinates(const t3DVector& v); 
Aj us ta as coorclcnadns de th is com os vRiorrs das coordPnaclas do vetor v . 

inline void SetCoordinates(double x , double y , double z ); 
Ajus ta as coordenadas ele this com os valores dos p<nâmetros x , y c z. 

Verso r 
t3DVector Versor() const; 
Rct.orna o vetor uni tário resul tantP do produto escalar de this com o inverso elo módulo 
ele this. Se t his é o vetor nulo, uma exceção do tipo tXMa th é gerada. 

Veja também t3DVector : : Normalize, dassc tXMath 

Operadores Públicos 

operator = 
inline t3DVec tor& operator = (const t3DVector&) ; 
Copia as coordenadas elo vetor v em this. R.etorna uma referência para this . 

operator + 
inline t 3DVec tor operator +(const t3DVector& v ) const ; 
Retoma o vetor resultante ela soma de this com o vetor v. 



10.3 Classes de OSW 

operator -
inline t JDVec t or operator - (const tJDVector& v) const; 
Retoma o vetor resultante da subtração de this com o vetor v. 

operator * 
inline tJDVector operator *(double s) const; 
Retom a o vetor resultante do produto de this com o escalar s. 

inline double operator *(const tJDVector& v) const; 
Retoma o escalar resul tante do produto interno de this com o vetor v. 

Veja também t J DVector: : I nner 

operator += 
inline tJDVector& operator += (const tJDVector& v) ; 
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Soma o vetor v com this c armazena o vetor resultante em this. Retoma uma referência 
para this. 

operator -= 
inline tJDVector& operator -= (const tJDVector& v); 
Subtrai o vetor v de this e armazena o vetor resultante em this. Retoma uma referência 
para this. 

operator *-
inline t JDVector& operator *= (double s ); 
Multiplica this com o escalar s e armazena o vetor resul tante em this. Retom a uma 
r~ferência para this. 

operator == 
inline bool operator ==(const tJDVector& v) const; 
Relorua true se as coordenadas de this e elo vetor v são iguais; wtorna false caso 
contrário. 

Veja também : : IsEqual 

operator != 
inline bool operator !=(consttJDVector& v) const; 
R.etorna false se as coordenadas de this c do vetor v são iguais; retom a tt·ue caso 
contrário. 

C lasse t3N2DCell 2dcell.h 

Objetos da d asse t3N2DCell representam células de dimensão topológica 2 com três 
nós. A classe t3N2DShell, deri vada de t2DCell, é a classe base do elemento de casca 
t ria ngular de OSW. 

Veja também Classe t2DCel l 

Construtores Públicos 

Construtores 
t3N2DCell(); 
Constru tor default. Inicializa os objetos bases tCell e t2DCell. 
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t3N2DCel l(tNode* n l , t Node* n2 , tNode* n 2) i 

Inicia li7-a as classes bases tCell c t2DCell c ajusta os nós de this com os parâmetros 
n1, n2 e n3. 

Vej a t a mbém Classe tNode 

M étodos Públicos 

Are a 
double Area () const; 

Retom a a área da superfície de this. O método, declarado como virtua l na clase 
base t2DCell, é sobrecarregado porque a área de um t riângulo pode ser di1·etam,ente 
determinada a part ir das coordenadas ele seus nós. 

Contom· 
void Contour(double s, tGraph icModel & gm) i 

Determina a isolinha ele this correpondcntc ao escalar s, tal como visto no Capítu lo 7, 
e adiciona a isolinha no modelo grá fico gm. O método é declarado como virt ual puro 
na classe base tCell. 

Vej a t a mbém Classe tGraphicModel 

M é t o d os Protegidos 

C omp u teShap e D eriva tivesAt 
tMatrix ComputeShapeDerivativesAt( doubl e x[1 ) con s t ; 
Retom a a matrix das derivadas elas funções ele forma ele t his no ponto ele coordenadas 
ael imensionais x [O 1 , x [ 11 . 

Vej a também Classe tMatrix 

Com p uteShapeFunctionsAt 
tVec t or Compu t e Sha p e Func tio n sA t(double x[1) const; 

Rcto rna o vetor das funções ele fonmt de t his no ponto de coordenadas ad imcnsio
nnis x [ o 1 , x [ 11. As funções de forma da célula triangular linear sRo dadas pelas 
Equrtçõcs (3.20). 

Vej a também Classe tVec to r 

C lasse t3N Sh ell 3nsh ell.h 

Um objeto da classe t3NShell representa um elemento fi nito triangular de casca, tal 
como definido no Capítulo 6. A classe, derivada ela classe t3N2DCell e da classe 
tFini teElement, implcmcnta métodos específi cos de cálculo da matriz de rigide7. e 
do vetor de esforços equivalentes de um elemento fi nito de casca. 

Vej a tam bém Classes t3N2DCell , tFini teElemen t 

Cons trutores Públicos 

C onstrutores 
i n line t3NShel l (); 

Construtor default. Inicializa os objetos base t3N2DCell e tFin i teEl eme nt. 
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inline t3NShell(tNode* nl, tNode* n2, tNode* n3) i 

Inicializa os objetos base t3N2DCell c tFini teElement com os parâmetros nl, n2 e 
n3. 

Atributo Público 

Tickness 
double TickneSSi 
Espessura de this. 

Método Público 

ComputeDisplacement Vector 
tVector ComputeDi splacementVector() i 
Calcula o vetor de deslocamentos nodais de this. 

Ve.ia também Classe tVector 

Métodos Protegidos 

ComputeLoadVector 
tVector ComputeLoadVector() i 
Calcula o vetor de esforços nodais equivalentes de this. 

Veja também Classes tVector, tFini teElement 

ComputeStiffnessNiatrix 
tMatrix ComputeStiffnessMatrix () i 

Calcula a matriz de rigidez de t his , tal como visto no Capítulo 6. 

Veja també m Classes tMa trix, tFini teElemen t 

C lasse t4N2DCell 2dcell.h 

Objetos da classe t4N2DCell representam células de dimeusão topológica 2 com quatro 
uós. A classe t4N2DShell, derivada ele t2DCell , é a classe base elo elemento de 
conlorno quadrilateral com aprox imação linear. 

Veja também Classe t2DCell 

Construtores Públicos 

Construtores 
t4N2DShell() i 

Constru tor default. Inicializa as classes bases tCell c t2DCell. 

t4N2DCell(tNode* nl, t Node* n2, tNode* n2, tNode* n3) i 

Inicializa as classes bases tCell e t2DCell e ajusta os nós de t his com os parâmetros 
nl, n 2, n 3 e n4. 

Veja também Classe tNode 
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M étodos Públicos 

Conta m· 
void Contou r (double s , tGraphicModel & g m); 

Determina a isolinha de this corrcpondcnte ao esca lar s, tal como visto no Capítulo 7, 
e ad iciona a isolinha no modelo gráfico gm. O método é declarado como virtual puro 
na classe base tCe ll. 

Veja também Classe t GraphicModel 

M étodos Protegidos 

C om p uteShapeDerivativesAt 
tMatrix ComputeSh apeDeriva t ivesAt (double x [1) c onst ; 

R.etorna a matrix das derivadas elas funções ele forma ele this no ponto de coordenadas 
aclimcnsionais x [ O 1 , x [ 11 . 

Vej a t a mbém Classe tMa t rix 

Comp uteShapeFunctionsAt 
tVec tor Compu t eSh apeFunction sAt (double x [1) const; 

Retorn n a vetor elas funções ele forma de this no ponto de coordenadas adimcnsio
nais x [O 1 , x [ 11 . As funções el e forma ela célula quadrilatera l linear são dadas pelas 
Equações (3.18). 

Veja t a mbém Classe tVector 

C lasse tActor a ctor.h 

Um objeto da classe tActor representa um objeto da imagem de uma cena. tActor 
oferece métodos para posicionamento, escala c orientação do ator na cena. Um ator 
contém, a inda , uma referência para um objeto da classe tMapper. responsável pPia 

a parência elo ator na imagem da cena. 

Vej a tam bém Classe tMapper , classe tScene 

C onstrutor e Destrut or P úblicos 

Construtor 
tActor(tModel* model) ; 

Constrói o ator para o modelo model. O modelo, usualmente, pertence à coleção de 
Jlludelos do documento da cena da qual this fa:t parte. O método a utomaticamente cri a 
um mapcador para o ator. O mapeador criado usa uma tabela el e cores default para 
determinar as cores elos vért ices do modelo. O mapeador do at.or pode ser modificado 
pelo utét.odo SetMapper. Se quisermos visua li?:ar um modelo em um cena , elevemos 
cria r um ator para ele. 

Veja t ambém Classe tMode l , tActor :: SetMapper 

D estrutor 
- tActor () ; 

Destrói o mapcador de t h is. 
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M étodos Públicos 

G e tMapper 
inline tMapper* GetMapper() i 

Retoma um ponteiro para o mapeaclor de this. 

GetPickable 
inline bool GetPickable() consti 

Retoma o valor da flag el e seleção do ator. 

Veja também SetPickable 

Get Visibility 
inline bool GetVisibility() consti 

Ret.orna o valor ela flag ele visibilidade do ator. 

Veja também SetVi sibil i ty 

SetMapper 
void SetMa pper( tMapper* mapper) i 
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Se mapper for diferente ele zero, destrói o mapeador de this e torna *mapper o novo 
IllaJwador de this. 

SetOrientation 
void SetOri entation(const tJDVector& o) i 

Ajusta a orientação de this. Os componentes o . x, o. y e o. z defin em os ângulos de 
rotação do ator em torno dos eixos Cartesianos correspondentes. 

SetOrigin 
void SetOrigin(const tJDVect or& o ) i 

Ajusta a origem de this para o ponto de coordenadas o . A origem de um ator é o 
ponto em torno do qual são efetuadas as rotações que definem a orientação do a tor. 

SetPickable 
void SetPickable(bool pickable) i 

Ajusta a flag de seleção do ator. Se pickable for true, o ator pode ser selecionado 
durante a execução de um coma ndo de uma vista da cena. 

Veja também GetPickable 

SetPosition 
void SetPosition(const tJDVector& p) i 

Ajusta a posição de this para o ponto ele coordenadas p. 

SetScale 
void SetScale (const tJDVecto r & s ) i 

Ajusta os fatores ele escala s . x , s . y e s . z ele this. 

Set Visibility 
void SetVis i bility (bool vis ibili ty)i 

Ajusta a flag de visibilidade elo ator. Se visibili ty for true, o ator é exibido na 
cena; caso contrário , nenhuma imagem do ator será gerada. 

Veja também GetVi sibili t y 
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Classe tA pplication oswapp.h 

Um objeto ela classe tApplica tio n representa uma aplicação genérica de modela
gem OS\V. A interface da classe define métodos virtuais para inicialização da janela 
principal c gerenciamento da base ele dados da aplicação. As classes derivadas de 
tAppl ica tion devem ser responsáveis pela construção do objeto de documento ma
nipulado pela. aplicação. A classe é derivada ela classe OWL TApplication. 

Veja também Classe tDocumen t , classe U1a inWindow 

Construtor e Destrutor Públicos 

Construtor 
tAppl ication(const CHAR* n a me = O, int argc = O, char** a rgv = O); 
Iniciali;r,a a classe base com o parâmetro name c os atributos protegidos CmdCoun t c 
Cmd Na me com a r g c e argv, rcspccti vamente. 

D cstrutor 
virtual - tApplication(); 

Destrutor virtual. Sem funcionalidade específica em tApplica tion. 

Métodos Públicos 

CmFileClose 
virtual void CmFi l eCl ose (); 

Se exi!;tir o doc;umento de aplicação, verifica se o documento est<1 aberto. Envia a men
sagem CanClose () ao documento. Se a mensagem retornar true, envia a mensagem 
Cl ose () . 

Vej a t a mbé m Classe tDocument 

Cm F ileNew 
vir t ua l voi d CmFile New(); 

Executa o método Crea t e Doc () , passando COlHO argumento a constante d f Ne wDoc. 

Veja também Crea teDoc 

CmFileOpen 
v i rtua l v o id CmFi l eOpen () ; 

Exeeuta o método Crea teDoc () ,passando como argumento a constante dfOpenDoc. 

CmFileSave 
virtual void CmFile Sa v e (); 

Se cxisit ir o documento da aplicação, verifica se o documento foi al terado. Envia a 
mensagem Commi t () ao documento. 

CmFileSaveAs 
virtual void CmFileSav eAs (); 

Se existir o documento ela aplicação, abre uma caixa ele diálogo solicitando um nome de 
arquivo. Envia a. mensagem SetDocPa t h () ao documento e, em seguida, a mensagem 
Commi t (). 
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GetDocument 
inline t Do cume nt* GetDoc ume nt(); 

Retorna um ponteiro para o documento manipulado pela aplicação. 

InitApplication 
virtual void InitApplication(); 

Iniciali7.a a aplicação. Executa o método ele inicialização da janela principal da apli
cação, Ini tMainWindow. 

InitMain Window 
virtual void InitMainWindow (); 

Inicializa os elementos de interface da aplicação: a janela principal , a barra de status e 
a janela de comandos. 

Run 
virtual int Run(); 

Executa a aplicação. 

Atributos Protegidos 

CmdCount 
in t CmdCoun t; 

Número dos argumentos na linha de comandos passados a this . 

CmdName 
char** CmdName ; 
Ponteiros para as cadeias de caracteres dos argumentos na linha de comandos passados 
a this. 

Doe 
tDocument* Doe ; 

Ponteiro para o documento manipulado pela apl icação. 

DocPathData 
tDocPa t hDa t a DocPathDa t a ; 

Informações sobre o tipo de <1rqui vo el e documento llt<lnipulado pela aplicação. 

Vej a também Classe tDocPathData 

M é todos Protegidos 

ConstructDoc 
virtual t Document* Const r u c tDoc ( tApplic ation& app ); 
Construtor "virt ual" do documento da aplicação. Retoma zero. 

CreateDoc 
virtual t Document* CreateDo c (l ong f l ags ); 

Se existir o documento da aplicação, fecha o documento e executa o método virtua l 
Con s truc tDoc () . Se f l ags for igual a constante dfOpenDoc, abre uma caixa de 
diálogo solicitando o nome do arqui\ro. Executa o método de inicia lização do docu
mento, I n i t Doc. 
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InitDoc 
virtual tDocument* InitDoc(tDocument* doe, 

const char* path, long flags); 

Inicialir,a o documento doc. Se f lags for igual a dfOpenDoc, envia as mensagens 
SetDocPath () c Open () a doc. Por fim , envia a mensagem ConstructScenes () ao 
documento doc. 

Classe tBandSyste1n bandsystem.h 

Um objeto da classe tBandSysytem é um sistema linear com matriz de coeficientes 
simétrica e armazenada. em banda. A interface da classe sobrecarrega. os métodos 
virtuais de solução do sistema e montagem da matrir, de coeficientes e do vetor de 
termos independentes, herdados da classe base tLinearSys tem. 

Construtor Público 

Construtor 
tBandSystem (int m, int u); 

Inicia li~a a classe base tLinearSys tem com os parâmetros m e n. 

lVIétoclos Públicos 

Assemble 
void Assemble(const tMatrix& m, tLocationArray* 1); 

Adiciona a matriz m à ma t.rir, ele coeficientes de this , ele acordo com os nt'uneros ele 
equações contidas em * 1. 

void As sembl e (const tVector& v, tLocationArray* 1) = O; 
Adiciona o vetor v ao vetor de termos independentes de t his, de acordo com os nt'uneros 
de equações contidas em * 1. 

GetSemibandVvicl t h 
inline int GetSemibandWidth() const; 

Retorna a largura da sclllibancla da matriz de coeficientes de this. 

Solve 
v oid Sol v e() ; 

Calcula o vetor solução de this. 

Classe tBE4NQuad bequad.h 

Um objeto da dasse tBE4NQuad representa um elemento de contorno quad rangular 
plano, La! como definido no Capít ulo 6. A classe deriva elas classes t4N2DCell c 
tBoundaryElement. 

Veja também Classes t4N2DCel l , tBoundaryEl ement 

Construtor Público 

Construtor 
tBE4NQuad(); 

Inicialir,a as classes base t4N2DCell e tBoundaryElement. 
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Métodos Públicos 

ComputeDistanceFrom 
double ComputeDistanceFrom(tSourcePoint& sp) const; 
Iletorna a menor distância entre o ponto fonte sp c os nós de this. O método é 
declarado como virtual pmo na classe base tBoundaryElement. 

ComputeSize 
double ComputeSize() const; 
Retoma o perímetro de this. O método é declarado como virtual puro na classe base 
tBoundaryElement. 

NormalAt 
t3DVector NormalAt(double x[ )) const; 
Retorna o vetor normal a this , no ponto de coordenadas adimensionais x [o) , x [ 1) . 
O método é declarado como virtual puro na classe base tBoundaryElement. 

Veja também Classe t3DVec to r 

Classe tBESolidMeshGenerator 2dmeshge.h 

Um objeto ela classe t BESolidMeshGenerator é um fil t ro de geração de malhas de ele
mentos de contorno quadrangulares planos definidos no Capítulo 6. A entrada do filtro 
é um modelo da classe tSolid; a saída do filtro é um modelo da classe tSolidMesh. 
A classe deriva diretamente de t2DMeshGenerator. 

Veja também Classes t2DMeshGenerator, tShell, tShellMesh 

Métodos Públicos 

Getlnput 
inline tSolid* Getinput(); 
Retorna um ponteiro para o modelo ele entrada de this. 

Setlnput 
void Setinput(tSolid* solid); 
Toma solid o modelo ele entrada de this. 

l\llétodos P rotegidos 

MakeCell 
t2DCell* MakeCell(); 
Constrói uma célula ela (·!asse t BE4NQuad, derivada de t2DCell, e retoma um ponteiro 
para a célula. O método é declarado como virtual pmo na classe t2DMeshGenerator. 

Veja também Classe tBE4NQuad 

l\llakelnitialFront 
void MakeinitialFront(tBoundaryFace& bf); 
Constrói o fronte inicial da face de contorno bf. O método é declarado como virtual 
puro na classe base t2DMeshGenera tor. 

Veja também Classe tBoundaryFace 
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Makel\llesh 
tMesh * Make Mesh (const char* n a me) ; · 

Constrói um modelo ele decom posição por células ela classe tSolidMesh c retom a um 
ponteiro para o modelo. 

MakeNode 
tNode * MakeNode(); 

Constrói um nó ela classe t3FNode, deri vado de t Node, c retom a um ponteiro pa ra o 
nó. O método é clecla raclo como virtual puro na dasse base t2DMeshGe n era to r. 

Veja também Definição de tipo t3 FNode 

Classe tBESolver besolver.h 

Um objeto da classe tBESol ver representa um analisador de est rut uras elastostát icas 
pelo método elos elementos de contorno. A classe é derivada de tSol ver c sua interface 
define métodos próprios de const rução e montagem elo sistema de equações lineares e 
de término do processo de a nálise. 

Veja t a mbém Classe t Sol ver 

Construtor Público 

Construtor 
t BESol ver (tMe sh& mesh); 

Inicia liza a classe base t Sol ver com me sh. 

:Métodos Prot egidos 

AssembleSyst em 
void AssembleSystem( ) ; 

tvlontagem elo s is tema ele rq uações li neares . Solicita a Lodos os rl elllenl.os de contorno 
do modelo dr r ntracla , para cncl a ponto fo nte, a cont.rihu ição do r iPmr n! o pa ra o lados 
esquerdo <! direito do sistema de equações ele this, ou sej a, as matrizes de influência 
LH e LC: do <demento. Em !-ieguida , soliei t.a ao sist<:'ma linear a ad ição das matrizes ele 
influência aos lados esquerdo c d ireito do sistema . Os pontos fonte de this são obtidos 
ele um itemtor ele pontos fontes, através elo método GetSou rce Poi ntiterator (). 

Vej a ta mbém Ge tSourc ePoint i terator, classe tBoundaryElement 

ConstructLincar Syst em 
tLinea r System* Con str uc t Linear System() ; 

Constrói um sistema linea r com ma triz cheia , objeto ela classe tFullSystem. 

Veja também Classe t FullSystem 

lVIé todo Protegido 

GetSourcePointlterator 
tSource Po intiterator Ge t SourcePointi t erator(); 

Retorna um itemto1' de pontos fonte de this. Em t BESo l ver , os pontos fonte, dados 
por um iterato1· interno, são pontos externos cuja loca lização é determinada em função 
da posição dos nós e elas normais dos elementos de contorno elo modelo ele ent rada ele 
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this . Classes derivadas de tBESo lver podem utilizar seus próprios itemtors internos 
de pontos fonte. 

Veja também Classes tSourcePoint, tinternali t erator 

Classe tBoundaryEdgesFilter bedges.h 

Um objeto da classe tBoundaryEdgesFil ter representa um filtro de extração elas 
aTestas de contorno de um modelo ele decomposição por células. Uma aresta de con
torno é uma aresta que pertence somente a uma célula do modelo de ent rada. A saída 
do filtro é um modelo gráfico contendo as arestas ele contorno elo modelo de entradR. 

Veja também Classe tMes h , classe tGraphicModel 

Construtor Público 

Construtor 
tBoundaryEdgesFilter() i 

Construtor dejault. 

Métodos Públicos 

Execute 
tGraphicModel* Execute () i 

Executa o fil t ro, se existir o modelo de ent.raci R. Retorn R um ponteiro para o modelo 
gráfico resultante elo processo. 

Setlnput 
void Setinput(tMesh * mesh) i 

Torna mesh o modelo el e entrada de this. 

Classe tBoundary Elen1ent b e lement.h 

A classe abst ratR tBoundaryElement representa o comportamento de um elemento de 
contorno genérico de um modelo mecânico. A interface ela classe cl<~fine métodos virtuais 
para o cálculo das matrizes de influência de um elemento de contorno. tBoundaryElement 
d0.riva virtua lmente da classe tCel l. 

Veja também Classe tCell 

Construtor e Destrutor Públicos 

Construtor 
tBo undaryEl ement (int n); 

IniciRliza a classe base virtual tCe ll com o parâmetro n. 

D estrutor 
-tBoundaryElement() ; 

Executa o método Termina te () . 
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Métodos P·úblicos 

Compu teD istanceFrom 
virtual double ComputeDistanceFrom(tSourcePoint& sp) const = O; 
Retoma um valor correspondente a menor clistância entre o ponto fonte sp e this. 
Esse valor é utilizado para determinação do número de pontos ele Gauss utilizados nas 
integrações numéricas do elemento. Clnsses derivadas de tBoundaryElement elevem 
sobrecarregar o método. 

ComputeElementContributions 
virtual void ComputeElementContributions(tSourcePoint& sp); 

Calcula as matrizes ele influência de this para o ponto fonLe sp. 

Veja também H, G 

ComputeSize 
virtual double ComputeSize() const = O; 
Retoma 11111 valor correspondente ao tamanho de this. Esse valor é utilizado para 
determinação do número de pontos ele Gauss utilizados nas integrações numéricas elo 
elemento. Classes derivadas de tBoundaryElement devem sobrecarregar o método. 

GetGMatrix 
inline tMatrix GetGMatrix(); 
Retorna a matriz LG de this . 

GetHMatrix 
inline tMatrix GetHMatrix(); 
Retoma a matriz LH ele this. 

NormalAt 
virtual t3DVector NormalAt(double x[)) const =O; 
Retorna o vrt.or normal a this, no ponto de coordenadas aclimensiona is x. Classes 
derivada~ <k tBoundaryElement elevem sobrecarrcg;:u· o método. 

Veja também Classe t3DVector 

Termina te 
virtual void Terminate(); 

Destrói as matri zes ele influência de this. 

Atributos Protegidos 

G 
tMatrix G; 
Matriz LG de this. 

Veja também Classe tMa trix 

H 
tMatrix H; 
Matriz LH de this. 

Veja também Classe tMa trix 
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p 
static double p [3] [3li 
~~Iatriz ele soluções fundamenta is Lp* ele this. 

u 
static double u[3] [3] i 

Matri7. de soluções fund amentais Lu* de this. 

lVIé todos Protegidos 

Compu teFunda mentalSol u tions 
vir t ual void ComputeFundamentalSol utions(t3DVector& s, 

t3DVector& x) i 

Calcula as soluções fundamentais de Kelvin no ponto x. s é a posição do ponto fonte. 
O método armazena os resultados elo C<ilculo nas matrizes u e p, as quais representam , 
respectivamente, Lu* e Lp* do elemento. Como o método é virtual , outras soluções 
fundamentais podem ser implementadas em classes derivadas de tBoundaryElement. 

Veja também u , p 

ComputeOutsidelntegration 
virtual void ComputeOutsideintegration(tSourcePoint& sp ,int r ule) i 

Efetua as integrações numéricas necessárias ao C<Hculo das matrizes ele influência do 
elemento. sp é o ponto fonte , considerado externo, e rule é o número de pontos de 
Gauss uti lizados nas in tegrações. 

Veja também Classe tSourcePoint 

Classe tBoundary Face faceboun.h 

Um objeto da classe tBoundaryFace representa uma face de contorno de um modrlo 
de faces de contorno, tal como visto no Capít ulo 6. Urna face de contorno mantém a 
lista de nós internos gerados sobre a face , a lista de arc•s las do frontP dR face, o sistema 
ele coordenadas locais ela face e as coordenadas dos cantos do retângulo envolvente clR 
face, tomadas em relação ao sistema de coordenadas loca is da face. Objetos de classes 
deri vadas da classe t2DMeshGenera tor criam faces ele contorno dmante o processo de 
geração de malhas de dimensão topológica 2. 

Veja tam.bém Classe t2DMeshGenera to r 

Métodos Públicos 

ComputeExtents 
void ComputeExtents(); 
Determina as coordenadas elo retângulo envolvente de this. 

Veja também Classe t2DExtents 

F ind OptimalN ode 
virtual tNode* FindOptimalNode ( tNode* a, tNode* b) i 

Retoma um ponteiro para o nó ele this que forma o melhor elemento tringular com 
os nós a e b . Durante a geração de malhas de dimensão topológica 2, um objeto 
de uma classe derivada de t2DMeshGenera to r envia essa mensagem para a face de 
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contom o sobre a qual estão sendo geradas as células da malha. Classes derivadas de 
tBoundaryFace podem sobrecarregar o método para a implementação de critérios 
específi cos de escolha do nó ótimo. 

Veja também Classe t2DMeshGenera to r 

GetExtents 
t 2DExtents& GetEx tents()i 

Retoma unH\ referência para o retângulo envolvente de this. 

Veja também Compu t eExtents () 

KillEdge 
void KillEdge(tEdge* f _edge ) i 

Remove a aresta L edge da lista de arestas elo fronte de this e destrói Ledge. 

Veja também Classe tBoundaryFace : : t Edge 

KillNode 
void KillNode(tNode* f_node) i 

Remove o nó f _node ela lista ele nós ele this c destrói f _node , se f _node não pertencer 
a nenhuma aresta do fronte de this. 

Veja també m Classe tBoundaryFace: : t Node 

MakeEdge 
tEdge* Make Edge(tNode* f_nl , tNode* f_n2) i 

Constrói UJHa aresta do fronte de this, do nó f_nl ao nó f_n2 ela face de contorno. 
Aeli<.:iona a mesta à lis ta ele arestas de this e retorna um ponteiro para a aresta criRda. 

Veja tarnbém Classe tBoundaryFace : : tEdge 

MakeNode 
tNode * Ma k e No d e ( : : t No d e* node ) i 

Constrói um nó da face ele contorno , o qual está associado ao nó node df~ um modelo de 
decomposição por células. Ad iciona o uó à lista de nós ele this e retoma um ponteiro 
pa ra o nó criado. 

Veja também C lasse tBounda ryFace: : tNode 

PeekEdge 
tEdge* PeekEdge(tNode* f_nl, tNode* f_n2) i 

Retoma um ponteiro para a aresta do fronte, se existir, do nó Lnl ao uó f_n2; retoma 
O caso contrário. 

PeekF\·ontEdge 
inline tEdge* PeekFrontEdge()i 

Retoma um ponteiro para a próxima aresta do fronte de this. 

Atributos Públicos 

LS 
t Loca l System LSi 

Sistema Cartesiano de coordenadas locais de this. 
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Veja também Classe tLocalSystem 

Classe tCa1nera camera.h 

Um objeto da classe tCamera é uma câmera virtual ut ilizada no processo de síntese 
ele imagens t ridi mensionais. A classe define métodos para posicionar e orientar uma 
câmera como definido no Capítulo 7. Uma câmera é um dos objetos de uma cena , 
juntamente com atores e luzes. Um objeto da classe tRenderer usa uma câmera para 
capturar a porção da cena que fará parte da imagem sintetizada. 

Veja também Classe tRenderer, classe tScene 

Enumeração Pública 

tProjectionType 
enum tPro jectionTypei 

T ipos de projeção de uma câmera: Para llel ou Perspect i ve . 

Construtores P·úblicos 

Construtores 
t Came ra() i 

Construtor default . Constrói uma câ mera posicionada em (0 , O, 1), com ponto focal em 
(0, O, 0) , vetor "para cima, (0 , 1, 0) , ângulo de vis ta de 30°, razão de aspecto ignal a 1, 
tipo de projeção paralela. 

tCa mera(const tCamera& c ame ra)i 
Construtor de cópia. Constrói this com uma cópia de camera. 

1\llé todos P úblicos 

A zimuth 
void Azimu th (doub l e ang le) ; 

RoLaciona a posição da câmera elo ângulo a ng l e em torno do vetor "para cima, cen
trado no ponto foca l. 

Elevat ion 
void El e va tion(double a ng l e ) i 

Rotaciona a posição ela câmera do ângulo angle e 111 Lom o do veLar resultante do 
produto vetoria l do VPN com o vetor "para cima, cent rado no ponto foca l. 

GetAspectRatio 
double Ge tAs p ectRa tio( ) const; 

Retoma a razão de aspecto de this . A razão de aspecto é a razão ent re a largura c a 
a ltura da imagem captada pela câmera. 

GetFocalPoint 
const t3DVecto r& Ge tFoca lPoint() const; 

Retoma o ponto focal de this. 

G etPosition 
const t 3DVect o r& Ge tPositi on() consti 

Retom a a posição de this. 
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GetProjection 
tProjectionType GetProjectionType() const; 

Retoma o t ipo de projeção efetuada por this. 

Get View Angle 
double GetViewAngle() const; 

Retoma o ângulo de vista de this. 

GetViewUp 
const t3DVector& GetViewUp() const; 
Ret.orna o vetor "para ciman de this. 

GetVPN 
con st t3DVector& GetVPN() const; 

Retoma o vetor normal ao plano de vista de this. 

Pitch 
void Pitch(double angle); 
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Rotaciona o ponto focal do ãngulo angle em torno do vetor resultante do produto 
vetoria l elo "para cima" com o VPN centrado na posição ela câmera. 

Roll 
void Pi tch (double angle ); 

Rotaciona a câmera do ângulo angle em torno do VPN. 

SetAspectRatio 
void SetAspectRatio(double aspectRatio); 
Ajw;ta o razão ele aspecto ele this com o valor elo parâmetro aspectRatio. A razão 
ele aspecto é a razão entre a largura e a altura ela imagem captada pela câmera. 

SetFocalPoint 
void SetFocalPoint(const t3 DVector& focalPoint); 
Ajusta o pauto focal ele th is com as c·oord<'nadas dC' focalPoint, dadas em relação 
ao sistema global, se focalPoint for diferente da posição da câmera. 

void SetFocalPoint(double x, double y, double z) ; 
Ajusta o ponto focal de this com as coordenadas globais x, y , z . 

SetPosition 
void SetPosit ion(const t3DVector& posit i on); 

Ajusta a posição de this com as coordenadas de posi tio n , dadas em relação ao sistema 
global, se pos i tion for diferente do ponto focal. 

void SetPosition(double x, double y, double z ); 

Ajusta a posição de this com as coordenadas globais x , y, z . 

SetProjection 
void SetProjection(tProjec tionType ptype); 
Ajusta o t ipo de projeção efetuada por this. 

Set View Angle 
void SetViewAngle(double angle); 
Ajusta o ângulo de vista de this com o valor .ele angle, se 1° :::; angle :::; 179°. 
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SetViewUp 
void SetVi ewUp( const t3DVec t or& v up) i 

Ajusta o vetor "para cima" de this com as coordenadas de vup, dadas em relação ao 
sistema global, se vup não for coplanar com a d ireção de projeção. 

void SetVi ewUp (double x, double y , double z) i 

Ajusta o vetor "para cima" ele this com as coordenadas globais x , y, z. 

Switch 
void Switch (bool on) i 

''Liga" this, se on for t rue; ccdesliga" caso cont rá rio. 

Yaw 
void Yaw (doubl e angle) i 

Rotaciona o ponto focal do ângulo a ngle em torno do vetor "para cima" cent rado na 
posição da câmera. 

Zoom 
void Zoom( double s) i 

Divide as d imensões da janela de vista pelo valor ele s. s2': 1 carac teriza um zoam-in; 
s2': 1 caracteriza um zoom-out. 

C lasse tCatneraDialog viewdlg. h 

Um objeto da classe tCameraDialog é uma caixa de diá logo que permite o aj uste dos 
parâmetros da câmera de uma vista de uma aplicação OSW. A caixa ele diálogo possui 
botões que executam as operaçõ<"s de azimute, elevação, guinada, arfagem, rolagem, 
zoam, pane dolly, d iscutidas no Capítulo 7, a lém ele coutrolcs de especificação do t ipo 
ele projeção e das coordenadas da posição e do ponto foca l da câmera. 

Veja também Classe tCamera 

Construtor P úb lico 

Construtor 
tCameraDialog(TWindow* parent) i 

lnir.ia liza o objeto base TDialog com parent c const rói os botões ela uüxa ele d i<Uogo. 
Não precisamos explicit.amentf' criar 11 111a caixa de diálogo da classe tCameraDialog; 
a c·o11st.m ção do objeto é efetuada automaticamente pela a plicação. 

Vej a também Classe TDialog (OWL} 

lV.Iétodos P ú blicos 

GetView 
inline tView* GetView( ) i 

Retorna um ponteiro para a vista que contém a câmera manipulada por t his. 

Veja também Classe tView 

SetView 
vo id SetView(tView* view) i 

Torna view a vista que contém a câmera manipulada por this. 
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Classe tCe ll 

Camera control 

,~(j]~~ ! 
,--·-·--·c;·-- -'-··· ., , ' I:E ....... 9.f.!l.~!.~ ...•.. _J I 

I [Il[j]~ · : 
' l '~ocal point I ! 

- _I 

:1 Roll 11 @> ~$3 1 1 
.I - = ,! 
·., Zoam IEJ@J i 
llliJw§J§J ~ 
:I Pan l i 
.,í Dolly li = ~ O f ~ 
r- I 

r Perspective I ! 

cell.h 

A cl<lsse tCell é uma classe abstrata que representa uma célula genérica de um modelo 
de decomposição por células, como visto no Capít ulo 3. A interface da classe contém 
métodos vir tuais puros pa ra cálculo el as funções ele forma ele uma célu la. c suas clerivaclas 
e para determinação el os isopontos, isolinhas ou isosuperfícics de uma célula. A classP 
tCell é classe base virtual elas classes de elementos fini tos e de elementos ele contorno. 

Veja t a mbé m Classes t Mesh, t Fi ni teEleme nt e tBoundaryElement 

Constru tor e Destru tor Públicos 

Construtor 
tCell (int n) ; 
Constrói uma célula com n nós. 

Veja també m Classe t Node 

Destrutor 
v irtual - tce l l() ; 

Destru to r virtua l. 

M ét odos Públicos 

ComputeJ acobia nl\1atrix At 
t JacobianMatr i x ComputeJacobianMatrixAt (doub l e xi[)) c onst ; 

Retom a a matriz jacobiana da célula no ponto de coordenadas adimensionais x i. A 
dimensão el a matriz j aco biana é k x 3, onde k é a dimensão topológica da célula . A 
matriz j acobiana é ut ilizada na integração numérica ele funções sobre o domínio ela 
célula, como visto no Capítulo 6. 

Veja t a mbém Classe tJacobi anMa trix 
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ComputePositionAt 
virtual t3DVector ComputePositionAt(double xi[)) const; 
Retoma o vetor que contém as coordenadas globais x, y, z de um ponto da célula defini
do pelas coordenadas adimensionais xi , ele acordo com a Equação (3.17) do Capítulo 3. 
O método é declarado como virtual e pode, portanto, ser sobrecarregado nas classes 
derivadas de tCell. 

Veja também Classe t3DVector, tCe ll: : ComputeShapeFunctionsAt 

ComputeShapeDerivativesAt 
virtual tMatrix ComputeShapeDerivativesAt(double xi[)) const= O; 
Retoma uma matriz com os valores das derivadas das funcões ele forma da célula no 
ponto de coordenadas adimensionais xi. O número de linhas da matriz é igual ao 
número de nós da célula; o número ele colunas da matri z é igual à dimensão topológica 
el a célula . 

Veja também Classe tMa trix 

ComputeShapeFunctionsAt 
virtual tVector ComputeShapeFunctionsAt(double xi[)) const =O ; 
11Ptorna um vetor com os valores das funcões de forma da célula no ponto ele com·de
nadas adimensionais xi. A dimensão elo vetor é igual ao número de nós da célula. O 
método é virtual puro c deve ser sobrecarregado nas classes derivadas ele tCell. 

Veja também Classe tVec t or 

Contom· 
virtual void Contour (double va lue , tGraphicModel* model ) = O; 
Gera os isopontos, isolinhas ou isosuperfícies de this para o va lor value. Os primitivos 
gráfi cos são colocados em model. 

GetDimension 
virtual int Ge tDimension() const = O; 
R!~ l.orna a dimensão topológica ela célula. Uma célula de dimensão topológica igua l a 
1 é uma segmento de curva; uma céltila ele dimensão topológica igual a 2 é uma porção 
ele superfíci e; c uma célula de dimensão topológica igual a 3 é uma região de espaço. 
A dimensão física de uma célula é sempre igual a 3. 

GetMaterial 
tMaterial GetMaterial() const; 
Retoma o material da célula. 

Vej a t ambém. Clas~e tMaterial 

GetNode 
inline const tNode GetNode( int i) const ; 
Retorna um ponteiro do tipo rualue para o i-ésimo nó da célula. Um 1·value pode 
aparecer somente no lado direito ele uma expressão el e atribuição. 

Veja também Classe t Node 

G etN umberOfN odes 
inline int GetNumberOfNodes( ) const 
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Retorna o número de nós da célula. 

SetMateria l 
void Se tMaterial{tMaterial mat ); 
Torna ma t o novo materia l da célula . 

Veja t a mbém Classe tMateria l 

Atributos Protegidos 

Materia l 
t Material Ma teria l; 
!vlateria l de this . 

Veja t a mbé m Classe tMa terial 

Next 
tCell * Next ; 
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Ponteiro para a próxim f\ célula na list.a de células do modelo mer~ niro dP t.his. 

Nodes 
tFixedArray<tNode*> Nodes ; 
Vetor de ponteiros de nós de this. 

Previous 
tCell* Previous ; 
PonLeiro para a célula anterior na li sta ele células do modelo mecânico de t his. 

l\!Ié to dos Protegidos 

SetNode 
void SetNode {i n t i , tNode* node); 
Torna o i-rsimo nó de t his igua l a node. 

C lasse tColor 

Um objeto da clase tColor é uma cor no modelo RGB. 

Cons trut ores P úblicos 

inl ine tColor {) 
Constru tor default. 

i nline tColor{cons t t Color& color); 

color.h 

Constru tor ele cópia. Iniciali za os componentes RGB com os componentes correspon
dentes ele col or. 

tColor {double fr, double fg , double fb ); 
Inicia liza os componentes RGB com os valores dos parâ metros fr, fg e fb. Os valores 
dados el evem estar entre O e 1. 

tColor (int i r, i nt i g , i nt ib ); 
Iniciali'l,a os componentes RGB com os valores dos parâmetros ir, ig e ib. Os valores 
dados devem estar entre O c 255. 
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Atributos Públicos 

b 
double b; 

Componente azul da cor. 

g 
double g; 

Componente verde da cor. 

r 
double r; 

Componente vermelho da cor. 

l\llétodos Públicos 

SetRGB 
inline tColor& SetRGB(const tColor& color) ; 

Ajusta os componentes RGB com os componentes correspondentes de color; reLotua 
uma referência para this. 

tColor& SetRGB(double fr, double fg, double fb); 

Ajusta os componentes R.GB com os valores dos parâmetros fr, fg e fb. Os valores 
dados devem estar entre O e 1. Ilet.orna uma referência para t his. 

tColor& SetRGB( int ir, int ig, int ib) ; 

Ajusta os componentes RGB com os valores dos parâmetros ir, ig e ih. Os valores 
dados devem estar entre O c 255. ReLorna 11111a referêa cia para this. 

Operadores Públicos 

op erator = 
i nline tColor& operator = (const tColor& color ); 

Ajusta os componentes RGB com os valores dos componentes de color; retoma uma 
rrfcrência para this. 

operator + 
tColor operator +(const tColor& color ) const; 

Iletorna uma nova cor resultante da adição dos componentes de this com os compo
nentes correspondentes de color. 

operator += 
tColor& operator +=(const tColor& color); 

Adiciona os componentes RGB de this com os componentes correspondentes de color; 
retoma uma referência para this. 

operator * 
tColor operator * (double scale) const; 

Retoma uma nova cor resultante da multiplicação dos componentes de this com scale. 

operator *= 
tColor& operator *=(double scale) ; 
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i\'Iultiplica os componentes RGB de this com scale; retoma uma referência para this. 

operator == 
inline bool operator ==(const tColor& color) const; 

Retoma true se as componentes RGB de this são iguais às componentes RGB corres
pondentes de color; retoma false caso contrário. 

operator != 
inline bool operator !=(const tColor& color) consti 

Retorna true se uma elas componentes R.GB de this é diferente da componente RGB 
correspondente ele color; retoma false caso contrário. 

Classe tColorDialog colordlg.h 

Um objeto da classe tColorDialog é um caixa de diálogo que permite a seleção de 
uma cor no modelo de cores RGB. A cor pode ser definida ajustando-se as componentes 
R, G e B ou a partir ele um conjunto pré-definido de cores de uma IJiiJlioteca de cotes. 
tColorDialog é derivada da classe TDialog. 

Veja também Classe TDialog (0\i'lL) , classe t Color 

Exem lo 

O seguinte t.recho de código define a cor ela luz ambiente de um estúdio. 

11 Ambi ent é a cor da lu z ambi ent e , i nicialmente b ranca 
tColor Ambien t (2 55 , 255 , 255) i 

li 
11 Agora vamos executar o di álogo 
li 
t Colo r Di a l og (O, "Ambient lig h t colo r ", Ambi ent) . Execu t e () i 

Enter the light color f3 

R ~) )õ:1 765 
I I I I I I I I f I f I I I I f 1 

~ G ~---------; -----· ! Jr:-0.~65~88-

1 I B _,._~·-'·-'-•--•-•....t- •-·•-•....t .. J__._.F _, jo: 7961 

I I I I I I I I I I I I I I I I I 

'~-------------------------------------------.1 
OK Cancel 

O método Ex e c u t e é implementado na classe base TDia log . A cor pode ser selecio
nada, também, a part ir do conjunto de cores da biblioteca de cores do sistema (botão 
System) , como mostrado na figura a seguir. 
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System Color Library EJ 

green 
greenyellow 
grey 
indianred 
khaki 
lighl blue 
lighl gray 
lighlgrey 
lighl sky blue 
light sleel blue 

G j0.5000 {127 

I B j0.2600 f66 __ _____, 

Construtor e D estrutor Públicos 

Construtor 

255 

t ColorDialog (TWindow* p a r e n t , c onst char* t i tle , tColor& color) ; 

Constrói um objeto t ColorDialog filho da ja nela paren t c com título t i tl e. O 
parâ metro col o r f> a cor que será definida no diálogo. 

Veja também Classe TWin dow 

D estrutor 
- t col o rDialo g ( ) i 

Dc~trói o t ColorDialog. 

Classe tColorl\IIapFran1e cmapview.h 

Um objeto da classe tColor Ma pFrame é uma ja nela que ex ibe em sua á rea cl iente uma 
tabela de cores, definida no Capít.ulo 7. 

Construtor Pítblico 

Construtor 
t Co lorMapFrame(TWindow* parent, tLookupTa b le* l t = O) i 

Inicializao objeto base TFrameWindow com parent. Ajusta a tabela ele cores exibida 
por this com * l t . Se 1 t for nulo, cria uma nova tabela de cores default para this. 

Veja também Classes TFramewindow (OWL) , tLookupTable 
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Métodos Públicos 

GetLookupTable 
inline tLookupTable * GetLookuTable(); 

Retoma um ponteiro para a tabela de cores exibida por this. 

SetLookupTable 
void Se tLookupTable(tLookupTable * lt); 

Torna 1 t a tabela de cores exibida por this. 

Classe tColorMap View cmapview.h 

Um objeto da classe tColorMapView representa uma vista que contém uma janela 
de tabela de cores, objeto da classe tColor MapFrame. A classe deriva virtualmente 
de tVie w e define comandos que permitem o controle da exibição ela janela de tabela 
de cores. Classes de vistas que apresentam resultados ele visualização de escalares, 
tais como mapas de cores e isolinhas, podem derivar de tColorMapView, se quisermos 
mostra r a tabela ele cores correspondente aos escalares (veja a classe tResView no 
Capít ulo 11). 

Veja também. Classes tColort-1apFrame, tView 

Construtor Público 

Construtor 
inline tColorMapView(tScene& scene , tCamera* camera); 

Inicia lizao objeto base tView com os parâmetros scene e camera. Constrói a janela 
de tabela d(~ cores de this. 

Atributo Protegido 

ColorMapFrame 
tColorMapFr ame* ColorMapFrame 

Ponteiro para a tabela de janela de cores de this. 

Comandos 

set_color_range 
Executa uma caixa de diálogo solicitando a ent rada de dum; cores correspondentes às 
cores associHdas ao menor c ao maior cscalan~s da tabela de corr.s da janela de tabela 
ele cores exibida por this. Ajusta o intervalo de cores ela tabela de cores da janela dr. 
ta belas ele cores ex i biela de this com as cores dadas. 

Veja t ambém Classe tLookupTabl e 

seLscala r _ra nge 
Executa uma caixa de diálogo solicitando dois n{uneros reais correspondentes ao menor 
e ao maior escalares da tabela de cores ela janela ele tabela de cores exibida por this. 
Ajusta o menor e o maior escalares ela tabcla.de cores da janela de tabelas de cores de 
this com os valores dados. 

Veja também Classe tLookupTable 
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show _colo r _map_frame 
Exibe ou esconde a janela de tabela çle cores de this. 

Classe tColumn datawin.h 

A classe tCo lumn é uma classe abstrata que descreve a estmtura e funcionalidade ele 
uma coluna de uma janela de resul tados de análise. Uma coluna de uma janela de 
resul tados de análise é responsável pela exibição de determinado atributo dos nós de 
um modelo de decomposição por células. A classe declara atributos tais como o t ítulo 
e largura ela coluna e uma interface com um método virtual puro para exibição dos 
dados da coluna. 

Veja també m Classe tDa taWindow 

Construtor Público 

Construtor 
tColumn(uin t id, const char* title, uin t w, uint style); 

Inicia liza o ident ificador, o t ítulo, a largura e o estilo ela coluna com id, ti tle, w e 
s tyle, respectivamente. 

Métodos Públicos 

GetTitle 
const char* GetTit l e( ) const; 

n r. t.orna um ponteiro para a cadeia de caracteres que contém o título de this . 

Print 
virtual const char* Print ( tNode& node ) = O; 

Rctorna um ponteiro pam a cadeia de caracterrs qu r. contém os dados formatados cor
respondentes ao atributo de node exibido por this. O método deve ser sobrecarregado 
nas classes concreLas deri vadas de tColumn. 

Veja também Classe tNode 

Atributos Protegidos 

Id 
uint Id ; 

Identificador ele this. 

Style 
uint Styl e ; 

Eslilo de exibição de this. Definido para uso futuro. 

Title 
const char* Titl e ; 

Ponteiro para a cadeia de caracteres que contém o t ítulo ele this. 

w 
u int W; 
Largura de this (em pixels). 
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X 
uint X; 

Coluna inicial de this , relativa à origem da· área cliente da janela de resultados ele 
análise de this. 

Veja também Classe tDa taWindow 

Classe tContourFilter contour.h 

Um objeto da classe tContourFilter representa um filtro de geração de isopontos, 
isolinhas c isosuperfícies ele um modelo mecfinico. A entrada do filtro é a malha de 
elementos elo modelo mecânico. A saída do filtro é um modelo gráfico contendo os 
isopo11tos, isolinhas e isosuperfíc:ies do modelo de entrada. O filtro possui um vetor de 
valores escalares a partir dos quais os "contornos" serão gerados. 

Veja também Classe tMesh, classe tGraphicModel 

Construtor Público 

Construtor 
tContourFilter (); 

Construtor default. 

Métodos Públicos 

Execute 
tGraphicModel* Execute(); 

Executa o filtro , se existir o modelo de entrada. Retoma um ponteiro para o modelo 
gráfico resultante elo processo. 

Generate Values 
void GenerateValues(int n, double min, double max); 

Cria o vetor de valores escalares de this. O vetor possui n entradas, sendo min o valor 
mínimo e max o valor máximo dos escalares. 

Setlnput 
void Se tinput (tMesh * mesh); 

Torna mesh o modelo de entrada de this. 

SetValue 
void SetValue (int i, double value); 

Ajusta a ·i-ésima entrada do vetor de escalares de this com o valor value. 

Classe tData Window datawin.h 

Um objeto da classe tDa taWindow representa uma janela de exibição de dados numéri
cos correspondentes aos resultados da análise de um modelo mecânico de uma estrutura. 
A janela contém uma. lista de colunas, sendo cada coluna um objeto de uma classe de
rivada ela classe tCol umn responsável pela exibição ele determinado atributo dos nós 
elo modelo mecânico. A interface da classe é definida por métodos que permitem a 
adição de colunas à lista de colunas ela janela e remoção ele colunas da lista de colunas 
ela j anela. 
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Veja também Classe tColumn 

Enumeração Pública 

tPlacement 

I ValoT Significado 
A f ter Coluna adicionada após outra coluna 
Before Coluna aelicionana antes de outra coluna 

Veja também Insert () 

Construtor e Destrutor Públicos 

Construtor 
tDataWindow(tMesh& mesh) ; 
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Inicializao objeto base T\'lindow. mesh é a malha do modelo mecânico cujos dados são 
ex ibidos por this. 

Veja também Classes tMesh, TWindow (OvVL) 

Destrutor 
virtual - tDataWindow(); 

Destrói a lista ele colunas ele this. 

lVIétodos Públicos 

Insert 
void Insert(tColumn* column, 

tPlacement p = After, tCol umn* sibling = O); 

Adiciona a coluna c o lumn à lista de colunas ele this. A coluna column é adicionada 
anfc•s 0 11 dC'pois da coluua sibling dependendo do va lor do parâmetro p . Se sibl i n g 

for nulo , col umn é adicionada no final da li sta de co lnnas de this. 

Veja também Remove () 

Re1nove 
void Remo ve(tColumn* c olumn) ; 

Remove c olumn da lista de co lunas de this. column deve ter sido previamente adicio
nada à lista de colunas de this com o método Insert (). 

Veja também Insert () 

Atributos Protegidos 

Columns 
tColumn* Columns ; 

Ponteiro para a primeira coluna da lista de colunas ele this. 

Current 
tColumn* Current; 

Ponteiro para a coluna corrente de this. 
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CurrenRow 
uint CurrentRow; 
Inteiro que ident ifica a linha corrente de this . 

Mesh 
tMesh* Mesh; 
Ponteiro parn a malha do modelo mecânico cujos dados são exibidos por this. 

N umberOfCol umns 
uint NumberOfColumns; . 
Ntímero de colunas da lista de colunas de this. 

NumberOfRows 
uint NumberOfRows ; 
Ntímero ele linhas el e this , igua l ao número de nós da malha do modelo mecânico cujos 
dados são exibidos por this. 

Classe tDCObject dfilc.h 

A classe tDCObj ect é uma classe abstrata que descreve a funcionalidade de um objeto 
DC genérico ele OSW. Um objeto DC é um objeto gráfico ex ibido em alguma janela 
ele vista que representa um ouLro objeto. Uma fonte de luz, por exelll plo, é reprrsen
tada em uma vista por um objeto DC definido por 4 pequeuas linhas a ma relas, uma 
horimnta l, uma vert ical c duas diagonais, que se cruzam no ponto correspondente à 
posição da luz. Um objeto DC pode ser desenhado e selecionado. 

Destrutor P úblico 

Destrutor 
virtual - tDCObject (); 
Destrutor virtua l. Sem funcionalidade. 

Métodos Públicos 

Draw 
virtual void Draw(TDC& de) const = O; 
Método virtual puro ele desenho do objeto DC. Desenha this no cl isposiLivo el e contexto 
de . Deve ser sobrecarregado nas classes concretas derivadas de tDCObj ect. 

Veja tambén-. Classe TDC (OWL) 

GetColor 
virtual TColor GetColor() cons t; 
i\tlétodo virtual que retom a a cor elo objeto DC. 

Veja também Class<! TCo l or (OWL) 

Pick 
virtual bool Pick(const tViewport& vpo r t , int mode) const = O; 
:Método virtual puro de seleção elo objeto DC. Retom a t rue se this é interceptado pelo 
retângulo (mode == o) ou totalmente contido no retângulo (mode == 1) definido por 
vport; retoma false caso contrário. 
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Veja também Classe tViewport 

Classe tDCObjectT dfile.h 

template <class T> class tDCObjectTi 
A c:lasse paramétrica abstrata tDCObj ectT, derivada de tDCObj ect, associa um objeto 
da classe T a um objeto DC. 

Veja também Classe tDCObj ect 

Construtor Público 

Construtor 
inline tDCObjectT(const T& objec t) i 
Inicializao objeto associado a this com obj ect. 

Método Público 

Getübject 
inline T* GetOb ject () i 

Retoma um ponteiro para o objeto associado a this. 

Classe tDisplay File 

template <class T> class tDi s playFil e ; 

dfile.h 

A classe paramétrica tDisplayFile representa um arquivo de imagc~ns da classe T. 
Um arquivo de imagens é um containenle objetos DC pertencente a uma vista de uma 
cena , sendo cada objeto DC associado a um objeto ela classe T pertencente à cena. 
Um arquivo ele imagens é responsável pelo desenho de seus objetos DC c pela ::;eJeção 
ch~ st>us objet.os DC na visln proprietária . Como cada objeto DC está associado a um 
objeto dn classe T, ao selecionarmos o objeto DC estamos selecionando, também, o 
objeto da classe T associado. Utiliz;amos os objetos DC e os arquivos de imagems pnra 
implementar os mecanismos de seleção de objetos nas jnnclas ele vistas ele uma r.cna. 

Veja também Classe tDCObj ec t T 

Construtor Público 

Construtor 
tDisplayFile(tRenderer& renderer)i 
Inicializa o arquivo de imagens. Uti liza os parâmetros de projeção e mapeamento de 
renderer para geração elos objetos DC ele this . 

Métodos Públicos 

Add 
tDCObj ectT<T>* Add(const T& t)i 
Cria um objeto DC associado ao objeto t e adiciona o objeto DC à coleção de objetos 
DC de this. Retoma um ponteiro para o objeto DC. 
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Dele te 
virtual void Delete(T& t) i 

Se existir algum objeto DC associado ao objeto T na coleção de objetos DC de this , 
remove c destrói o objeto DC. 

DeleteAll 
inline void DeleteAll() i 

Destrói todos os objetos DC de this. 

Draw 
virtual void Draw(TDC& de) consti 
Desenha todos os objetos DC de this no dispositivo de contexto de. 

Veja também Classe TDC (OWL) 

Pick 
virtual void Pick(tPickinfoT<T>& info) i 

Seleciona os objetos DC de this de acordo com as informações contidas em info. 

Veja também tDCObj ect: : Draw (),classe "tPickinfoT 

PickSingle 
virtual T* PickSingle (const tViewport& vpert, int mede) const; 
Seleciona um único objeto DC com os parâmetros vpert c mede. Se um objeto DC foi 
selecionado, retoma um ponteiro para o objeto da classe T associado; retorna O caso 
contrário. 

Veja também tDCObj ect: : Pick () 

Classe tDocPath oswdoc.h 

Um objeto da classe tDecPa th encapsula os dados que definem o filtro e a extensão 
dos nomes de arquivos de uma classe de documentos de uma aplicação OSW. 

Veja também Classe tDecumen t 

Construtor Público 

Construtor 
inline tDecPath(const c har* filter, const char* defaultExt); 
Inicia liíla o objeto base TOpenSaveDialeg: : TDa ta com os parâmetros f i 1 ter e 
defaul tExt. 

Veja também Classe TOpenSaveDialeg:: TOa ta (OWL) 

Classe tDocutnent oswdoc.h 

Um objeto da classe tDocument representa uma base de dados genérica ele uma apli
cação OSW. Um base de dados é definida por uma coleção de modelos e uma coleção de 
cenas. A interface ela classe .contém métodos de gerenciamento das coleções de modelos 
e cenas de um documento. As classes derivadas de tDecument devem ser responsáveis 
pela inicia lização das cenas manipuladas pelo documento. 

Vej a também Classe tMode l, classe tScene 
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Construtor e Destrutor Públicos 

Construtor 
tDocument(tApplication& app); 
Construtor do documento. app é a aplicação que manipula th is. 

Destrutor 
virtual -toocument(); 

Drst.rntor virtual. Destrói as listas de modelos e ele cenas de this. 

lVIétodos Públicos 

AddModel 
void AddModel(tModel* model); 
Adiciona o modelo model na lista de modelos de this. 

AddScene 
void AddScene (tSce ne* scene) ; 

Adiciona a cena scene na lista de cenas ele this. 

CanClose 
virtual bool CanClose(); 
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Se IsDirty () retornar true, abre 111~1a caixa de diálogo informando que o documento 
foi alterado e confirmando se this deve ser sa lvo. Se o resultado da consul ta for ucgativo, 
o método retom a false ; caso contrário, executa o método Save () c retorna true. Se 
IsDirty () retornar false , retoma true. 

Close 
virtual bool Close() ; 

Fecha o documento e destrói todas as janelas de vistas das cenas de this. ReLorna true 
se a operação foi bem sucedida; caso contrário, retoma fa lse. 

Commit 
virtual bool Commit(boolforce ); 
Arlllnzena elll meio persistente os modelos e as cenas do documento, se IsDirty () 
retornar true) 0 11 se IsDir ty () retornar false e force for true. 

DeleteAll 
void DeleteAll(); 

Hemove todos os componentes das lisLas de modelos de t his. Envia a mensagem 
Dele teAll () a todas as cenas elo documento. 

DeleteModel 
void DeleteModel(tModel* model); 

Remove o modelo model da lista de modelos de this e destrói model. O modelo só é 
rea l111ente destruído se seu contador de referência for igual a zero. 

DeleteScene 
void DeleteScene(tScene* scene) ; 
Remove a cena scene da lista de cenas ele this c destrói scene. 

GetApplication 
inline tApplicati on* GetApplication(); 
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Retorna um ponteiro para a aplicação que manipula this. 

GetDocPath 
inline const char* GetDocPath() i 
Retorna o nome de caminho de this. 

IsDirty 
virtual bool I s Dir ty () i 
Retoma o va lor de Di r t yFlag. 

IsOpen 
virtual bool IsOpen() i 
Retoma true se this está aberto. 

Open 
virtual bool Open()i 
Se IsOpen ( ) retornar true, executa Close (). Em seguida, a bre o documento. 

SetDocP ath 
void SetDocPath (const char* docPath) i 
Torna docPa th o novo nome de caminho de this. 

Atributos Protegidos 

Application 
t Applicat ion* Applicationi 
Ponteiro para a aplicação que mani pula this." 

DirtyF lag 
bool Di rtyFl ag i 
Flag q1 H~ indica se o documento foi a lterado. Ut.i]i :...;acla pelo 1nét.odo I sDirty (). 

DocPath 
char* DocPath i 
Nome de cominho de this. 

Métodos Protegidos 

ConstructScenes 
virtual void ConstructScenes(); 
Construtor "virtual" das cenas do documento. Sem funcionalidaclc em tDocument. 

Classe t DOF do f . h 

A classe tDOF representa um grau de liberdade ele um vért ice el e um modelo mecânico. 

Atributos Públicos 

EquationN umber 
int EquationNumber; 
Número da equação ele t his no sistema de equações lineares ele um objeto derivado da 
classe tSo l ver. Se t his for restringido, seu número de equação é igual a -1. 
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R estraint 
bool Fixed; 

Flag que indica se this é restringido. · 

p 

double P; 

Valor do esforço associado a this. 

u 
double U; 
Valor de this. 

Classe tDoubleList 

template <class T> class tDoubleList; 
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dlist.h 

A dasse paramétrica tDoubleLis t descreve a estru tura e funcionalidade de um con
tainer ele objetos da classe T , implementado como uma lista duplamente encadeada ele 
elementos. A interface da classe define métodos de Dd ic;ilo 0 rPmoc_:ão de element.os; a 
iteração sobre os elementos ele uma lista é efetuada por itemtors da classe paramétrica 
tDoubleListrterator (containen; c itemt01·s foram discutidos no Capítulo 9). 

Veja também Classe tDoubleListiterator 

Definição de Tipo Pública 

titerFunc 
typedef void (*titerFunc) (T*) ; 

Tipo correspondente a um ponteiro para uma função que toma como parâmetro um 
ponteiro para um objeto da classe T e não retorna nada. 

Construtor e Destrutor Públicos 

Construtor 
inline tDoubleList (); 
Construtor default. Inicia liza this como uma lista va~ i a. 

Destrutor 
inline - tDoubleList() ; 

Executa o método Flush () para esva~iar this. 

Veja também Flush () 

Métodos Pt'Iblicos 

Flush 
void Flush(); 

Esvazia a lista, destruindo todos os elementos contidos em this. 

ForEach 
void ForEach(titerFunc func ); 

Executa a função func para cada elemento ele this . O elemento é passado como 
parâmetro para f unc. 
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Veja também titerFunc 

GetN umberOfO bjects 
int Ge tNumberOfObjects( ) consti 
Retoma o número de elementos de this. 

Insert 
void Insert(T* node); 
Adiciona o elemento node a this. 

IsEmpty 
bool IsEmpty() const; 
Retorna true se this está vazia; retoma false caso contrário. 

PeekHead 
T* PeekHead() i 

Retoma um ponteiro para o primeiro elemento de this. 

Remove 
void Remove (T* node ) i 

Remove o elemento node de this. 

Atributos Protegidos 

Head 
T* Headi 
Ponteiro para o primeiro elemento de this. 

NumberOfObjects 
int NumberOf Obj ects ; 
Número de elementos de this. 

Classe tDoubleListitera tor 

t empla te <c lass T> c lass tDoubl e Lis t iterator i 

dlist.h 

Um objeto da classe param~trica tDoubleListite ra t or representa um ilemto1· de 
con tain e r s da classe paramétrica tDouble Li s t . A interface da classe define métodos 
inline que permi tem a iteração sobre t.ocl os os elementos de uma lista d uplamente 
encadr ada ( conlrâncrs ~~ ilem tm·s foram clisct~ t idos no Capítulo 9) . 

Veja também Classe t Doub l e Lis t 

Construtor Público 

Construtor 
inline t DoubleList i terator( tDoubleList<T>& l i st) i 
lnicializa o i tem toT com a lista l i s t. 

1\llétodos Públicos 

Current 
inline T* Cu rrent() i 

Retom a um ponteiro para o elemento corrente da lista de this. 
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R estart 
inline void Restart(); 

Reinicializa this. O ponteiro pa ra o elemento corrente passa a ser o ponteiro para o 
primeiro elemento da lista de this. 

Operadores Públicos 

operator int 
inline operator int(); 
Retorna. um inteiro diferente de zero se o ponteiro para o elemento corrente da lista de 
this for não nulo ; ret.orna ..:ero caso contrário. 

operator ++ 
inline T* operator ++(); 

Pré-incremento. Ajusta o ponteiro para o elemento corrente da lista de this com o 
endereço do próximo elemento ela lista e retoma o ponteiro para o elemento corrente 
após o ajuste. 

inline T* operator ++(int); 
Pós-incremento. Ajusta o ponteiro para o elemento corrente ela lista de this com o 
endereço do próximo elemento da lista c retorna o ponteiro para o elemento corrente 
antes do ajuste. 

operator - -
inline T* operator - - (); 

Pré-decremento. Ajusta o ponteiro para o elemento corrente da lis ta de this com o 
endereço do elemento anterior da lista c retom a o ponteiro para o elemento corrente 
após o ajuste. 

inl ine T* operator -- (int); 
Pós-decremento. Aj usta o ponteiro para o elemento corrente da lista de this r.om o 
endereço elo elemento anlprior da listn e retol'lla o ponteiro para o elemento corrente 
antes elo ajuste. 

Classe tEdge model.h 

Um objeto da classe tEdge representa uma aresta global de OS\V. Uma aresta global 
é uma aresta definida por dois vértices, som ente , sem quaisquer outras informações 
topológicas características ele um modelo geométrico específico. Um rende1·er da classe 
tRenderer (ou de uma classe derivada de tRenderer) ut iliza arestas globais para 
gerar ituag,eus fio-de-arame de um modelo. Por esse motivo, os m odelos geométricos 
de OSW implementam itemtors próprios de arestas globais , w nfonne discutimos no 
Cnpítulo 9. 

Veja também Classes tModel, tRenderer 

Atributos Públicos 

v o 
tVertex* VO; 
Ponteiro para o primeiro vértice ele this. 
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Veja t ambém Classe tVertex 

Vl 
tVertex * Vli 
Ponteiro para o segundo vértice de this. 

Veja também Classe tVertex 

Cons trutores Públicos 

Cons trutores 
inline t Edge()i 
Construtor def cwlt. Sem funcionalidade. 

inline tEdge (tVertex* vO, tVerte x* v l)i 
Iniciali r,a vo com vO e Vl com v l . 

1\t!ét odos Públicos 

Length 
double Leng th() consti 
Retoma o comprimento el e this, ou seja , a distância enLre vo e Vl. 

Vector 
t3DVector Vec t or() consti 
Retom a o vetor obtido pela diferença puntua l dos pontos que definem as posições ele 
Vl e vo. 

Veja t a mbém Classe t3DVector 

Classe tEnvirontnent environm.h 

Ulll ohj t't.o da classe t Env i ronmen t encapsnla as informações sobre RS cores c font.rs 
ntili r,adas nos diversos elementos de interface de uma aplicação de modelagem. Os 
métodos públicos de t Envi ronment possibili tam a modificação das cores c fontes do 
a mbiente el e uma aplicação. 

Veja também Classe t Application 

Construtor e Destrutor Públicos 

Construtor 
tEnvironment(const char* e nvFileName = O) i 

Constru tor default. Inicializa RS cores e fontes do ambiente a partir das informRções do 
arqui vo de ambiente definido pelo paril metro .envFi leNa me. Se envFi l eName não for 
definido, as cores e fontes são inicializadas a partir dos valores defcmlt do sistema. 

Destru tor 
- tEnvironmen t () i 

Normalmente chamado ao término de execução de uma aplicação de modelagem, destrói 
as tabelas intcm as de fontes e cores do ambiente ela aplicação. 
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lVIétodos Públicos 

GetCommandBkColor 
inline TColor GetCommandBkCol or() const; 
Retoma a cor de fundo ela janela de comando ele uma aplicação. 

Veja também Classe TCo lor (0\i'lL) 

GetTokenBkColor 
inline TColor Ge tTokenBkColor ( t TokenType tokenType) const; 

Retoma a cor ele fundo dos tokens do tipo tokenType. 

Veja também Constantes tTokenType 

GetTokenFgColor 
inline TColor GetTokenFgColor(tTokenType tokenType) const; 

Retoma a cor de frente dos tokens do t ipo tokenType. 

GP.tTokenFont 
inline TFont& GetTokenFont(tTokenType tokenType) const; 
Retorna uma referência para a fonte dos tokens do tipo tTokenType. 

Veja também Classe TFont (0\i'lL) 

Get View BkColor 
i nline TColor GetVi ewBkCol or() const; 
Retoma a cor de fundo das ja nelas ele vista de uma aplicação. 

Get ViewCursorC olor 
inline TColor GetViewCursorColor() const; 
R.et.orna a cor do cursor ut ilizado nas janelas de vista de uma aplicação. 

C lasse tFace 
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model.h 

A classe abstrata tFace representa a funcionalidade ele uma face global de OS\·V. Uma 
face global é uma face que não possui informações geométricas e/ou topológicas ca
rac:t.erísticas de um modelo geométri co específi co. Um rendere1· da classe tscanner 
(ou de uma classe derivada de tScanner) ut iliza faces globais para germ imagens 
com remoção de superfícies escondidas de um modelo. Por esse motivo, os modelos 
geométricos de OSW implementam itemtors próprios de faces globais, conforme discu
t imos no Capítulo 9. 

Veja também C laf'Reg tModel , tScanner 

l\llétodos Públicos 

GetEdgei terator 
inline tEdgeitera tor GetEdgeiterator(); 

Retorna um itemtor· ele arestas globais de this. O itemtoT é um objeto da classe 
derivada de tinternaliterator . . 

Veja também Classes tEdge, tinternali tera t or 
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GetMaterial 
virtual tMa terial GetMaterial() const =O ; 

!viétoclo virtual puro que retorna o material de this. O material é suposto constante 
em toda a superfície ela face. O método eleve ser sobrecarregado em classes concretas 
derivadas de tFace. 

GetNumber 
virtual int GetNumber() const = O; 
iviétodo virtual puro que retoma um inteiro identificador da face. O método deve ser 
sobrecarregado em classes concretas derivadas de tFace. 

Get Vertexlterator 
inline tVertexiterato r GetVertexiterator(); 

Retorna um itemto1· de vértices de this. O itemtor é um objeto ela classe derivada de 
tintern a literator. 

Veja também Classes tVertex, tinternaliterator 

Classe tFEShellMeshGenerator 2dmeshge.h 

Um objeto da classe tFEShellMeshGenera~or é um filtro de geração ele malhas de 
elementos fini tos de casca definidos no Capítulo 6. A entrada do fil tro é um modelo da 
classe tShell ; a saída do fil t ro é um modelo da classe tShellMesh. A classe deriva 
diretamente ele t2DMeshGenera to r. 

Veja também Classes t2DMeshGenera t or, tShell, tShelH1esh 

M étodos Públicos 

Getlnput 
inline t Sh e ll * Getinput(); 

n.c~t.on t R 11111 ponteiro pRra o moclc ~ l o dr. ent.rc-1da dr. this. 

Setl nput 
v o id Se t input ( tSh ell* s hell); 

Toma s hell o modelo de entrada de this. 

:Métodos Protegidos 

1\!IakeCell 
t2DCell * MakeCell{); 

Constrói uma célula da classe t3NShell : derivada de t2DCell , e retoma um ponteiro 
para a célula. O método é declarado como vi rt ual puro na classe t2m-1eshGenera tor. 

Veja també m Classe t3NShell 

Makelni tialFront 
void MakeinitialFront(tBoundaryFace& b f); 

Constrói o fronte inicial da face de contorno 'bf. O método é declarado como virtual 
puro na classe base t2DMeshGe n erator. 

Veja também Classe t BoundaryFace 
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:rviakeMesh 
tMes h * MakeMesh (const char* na me )i 

Constrói um modelo de decomposição por células da classe tShe l lMesh e retoma um 
ponteiro para o modelo. 

MakeNode 
tNode* Ma keNode () i 

Constrói um nó da classe t6FNode, derivado de tNode, c retom a um ponteiro para o 
nó. O método é declarado como virtua l puro na classe base t2DMes hGenera to r. 

Veja também Definição de tipo t 6FNode 

Classe tFESolver fesolver.h 

Um objeto da classe t FESol ver representa um analisador ele estru turas elastostáticas 
pelo método dos elementos finitos. A classe é derivada ele tSol ver e s ua interface 
defin e métodos próprios de construção e montagem do sistema de equações lineares e 
de Lérmino do processo de análise. 

Veja t ambém Classe tSo l ver 

Construtor Público 

Construtor 
tFESol ver ( t Mesh & mesh ) i 

In iC' i a li~a a classe base tSol ver com mesh. 

M étodos Protegidos 

AssembleSystem 
void Ass embleSyste m() ; 

rviontagcm elo sistema de equações linea res . Solicita a todos os elementos fi nitos do 
modelo de cnLracla a matri~ ele rigidez, o vetor ele esforços nodais equ ivalcntPs c o vetor 
de locali zação do clemenLo. Solicita ao sistema linear a ad ição ela matriz de rigidez f' do 
vetor ele esforços do elemr.nto aos lados esquerdo e direi Lo do sis tema, respectivamente. 

Veja també m Classe tF i n i teEl e men t 

ConstructLinearSystem 
t Linea rSys t em* Con structLi n earSystem (); 

Constrói um sistema linear com matriz simét.ri ca armazenada em banda , objeto da 
classe t BandSys tem. 

Veja também Classe tBandSys tem 

Termina t e 
void Terminate () i 

Executa tSol ver: : Termina te() e calcula os esforços nos vért ices do modelo mecâ
nico ele entrada. 

Veja t ambém Classe t Sol ver 
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Classe tFile pfile.h 

Um objeto ela classe tFile representa um arquivo genenco, usualmente manipulado 
por leitores ele OS\V, objetos de classes derivaclas ela classe tReader (definimos leítores 
no Capítulo 7). 

Veja também Classe tReader 

Construtores e Destrutor Públicos 

Construtores 
inline tFile(); 
Construtor d~fault. lnicializa this como sendo um arquivo fechado. 

inline tFile(const char* name, uint mode, uint perm); 
Executa o método Open (). 

Veja também Open () 

Destrutor 
inline -tFile (); 

Inicializa this como sendo um arquivo fechado e executa o método Close (). 

Veja também C l os e () 

Métodos Públicos 

Cio se 
bool Close(); 

Se this está aberto, fecha this. 

IsOpen 
inline bool IsOpen() c onst; 
Retoma true se this es tá aberLo; retoma false caso cont.nírio. 

Length 
inline long Length() const; 
Retoma o número de bytes ele this. 

inline void Length(long len); 

Ajusta o talllanho de this com len bytcs, t.runcando ou esp;mdindo o arquivo. 

Open 
bool Open(con st char* name, uint mode, uint perm); 

Executa o método Close () e abre this com o nome name, com mode mode e com a 
permissão perm. As .flags ele modo e permissão são definidas nos arquivos de cabeçalho 
do C++ io. h e fcntl. h. 

Veja também Close () 

Position 
inline long Pos ition() const; 

Retoma a posição corrente de leitura/escrita de this . 
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Read 
inline int Read(void* buf, int len) i 

Efetua a leitura de l e n bytes de this e armazena os dados em buf. Retorna o número 
ele bytcs lidos ou -1, em caso de erro. 

Veja também Wri te() 

Seek 
inline long Seek(long offset , int origin) i 

Posiciona a posição corrente de leitura/escrita de this no deslocamento offs e t , relativo 
à origem origin, c retoma a posição corrente. Os valores possíveis de o rigin são 
definidos no arquivo de cabeçalho C++ i o. h . 

Write 
inline int Write(const void* buf, int len) i 

Efetua a escrita em this el e len bytcs contidos em buf. Retoma o número de bytes 
pscri tos ou -1, em caso de erro. 

Veja também Read () 

Classe tFiniteEletnent felement.h 

A classe abstrata tFini teElement representa o comportamento de um elemento 
fini to genérico de um modelo mecânico. A interface da classe define métodos vir
tuais para o cálculo ela matriz de rigidez c do vetor de esforços nodais equivalentes. 
tFini teElement deriva virtualmente da classe tCell. 

Veja também Classe tCell 

Construtor e Destrutor Públicos 

Construtor 
tFiniteElement(int n); 

Inicializa a classe bnsc virtual tCell com o parâmetro n. 

Destrutor 
- tFinite Element()i 
Ext•cu ta o método Termina te () . 

M étodos Públicos 

GetLoadVector 
tVector GetLoadVector( ); 

Retoma o vetor de esforços nodais equivalentes de this. Se o vetor ainda não foi 
calculado , executa o método virtual ComputeLoadVector (). 

GetLocationArray 
t LocationArray* GetLoca tionArray() i 

Retoma o vetor de localização de this, tal como discutido no Capítulo 9. 

G etStiffnessiviatrix 
tMatrix GetStif f n essMatrix(); 
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R.ctorna a matriz de rigidez de this. Se a matriz ainda não foi calculada, executa o 
método virtual ComputeStiffnessMatrix (). 

Termina te 
virtual void Terminate(); 
Destrói a matriz de rigidez e o vetor de esforços nodais de this. 

Atributos Protegidos 

LoadVector 
tVector LoadVector; 
Vetor de esforços nodais de this. 

Veja também Classe tVector 

LocationArray 
tLocationArray* LocationArray; 
Pontniro para o vetor de localiza<;ão de this. 

Stiffnessl\!Iatrix 
tMatrix StiffnessMatrix; 
!Vfat.riz dP rigidez de this. 

Veja também Classe tMatrix 

1\IIétodos Protegidos 

ComputeLoadVector 
virtual tVector ComputeLoadVector() = O; 

Calcula o vetor ele esforços nodais equivalentes de this. 

ComputeS tiffnessl\llatrix 
virtual tMatrix ComputeStiffnessMatrix() = O; 
Calcula a matriz de rigidez ele this. 

MakeLocationArray 
virtual tLocationArray* MakeLocationArray(); 
rvlont.a o vetor de localização de this. 

Veja também Classe tLocationArray 

Classe tFixedArray 

template <class T> class tFixedArray; 

array.h 

A classe paramétrica tF i xedArray é uma classe auxiliar simples que descreve a estru
tura e funcionalidade de um container ele objetos da classe T, implementado c:omo 11111 

arranjo unidimensional com um número fixo e constante de elementos. A iteração so
bre os elementos ele uma arranjo pode ser efetuada por iterators da classe paramétrica 
tFixedArrayiterator (conta·iners c iterators foram discutidos no Capítulo 9). 

Veja também Classe tFixedArrayiterator 
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Construtor e Destrutor Públicos 

Construtor 
t FixedArray(int n) i 

Inicializa o arranjo com n entradas da classe T. 

Destrutor 
-tFixedArray ()i 
Destrói as entradas de this. 

l\!Iétodo Público 

GetN umberOfObjects 
inline Ge tNumberOfObj ects() consti 
Iletorna o número de entradas de this. 

Operador Público 

operador [] 
inline const T& operator [) (int i) consti 
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Retoma uma referência do t ipo 1·ualue para o objeto da i-ésima entrada ele t his. Um 
1··ual-ue pode aparecer somente no lado direito ele uma expressão ele atribuição. 

inline T& operator [] (int i) i 

Retorna uma referência do tipo lvalue para o objeto da i-ésima entrada de this. Um 
lvolue pode apan~cer no lado esquerdo de uma expressão ele at ribuição. 

Classe tFixedArray Iterator array.h 

t empla t e <class T> c l ass t FixedAr r ayiteratori 
Um objeto da classe paramétrica t FixedArrayi te r a t o r reprPscntn t ll ll i l era to r ele 
containers ela classe paramétrica tFixedArray ( conlainers e itemlo1·s foram di seu tidos 
no Capítulo 9). 

Construtor Público 

Construtor 
inline t Fi xedArrayi terator(tFixedArray <T>& array) i 

Inicialiu t o itemto1· com o arranjo ar r ay. 

l\!Iétodos Públicos 

Current 
inline T& Current(); 
Ilctorna uma referência para o elemento da posição corrente do arranjo de this . 

Restart 
inline void Res tart(); 
Reinicializa this. A posição corrente do arranjo de this passa a ser zero. 



276 As Bibliotecas d e Classes 

Opera dores Públicos 

oper ator int 
inline operator int{); 
R.et.orna um inteiro diferente de zero se a posição corrente do arranjo de this for menor 
que o 11 úmcro de entradas do arranjo de this; rctol'lla zero caso contrário. 

operator ++ 
inline T& operator ++{); 

Pré-incremento. Incrementa a posição corrente do arranjo de this e retom a uma re
ferência para o elemento da posição corrente após o incremento . 

inline T& operator ++{int); 
Pós-incremento. Incrementa a posição corrente do arranjo de this e retorna uma re
ferência para o elemento da posiçi\o corrente antes elo incremento. 

operator --
inline T& operator - - {); 

Pré-clccrcmcnto. Dccrcmcnta a posição corrente do arranjo de this e reLorna uma 
referência para o elemento da posição corrente após o incremento. 

inline T& operator -- {int) ; 

Pós-decremento. Decrementa a posição corrente do arranjo de this e retoma uma 
referência para o elemento da posição corrente antes elo incremento. 

Classe tFullSysten1 fullsystem.h 

Um objet.o da classe tFullSystem é um sistema linear com matri :1. completa. A 
interface da classe sobrecarrega os métodos virt.uais de solução do sistema c mont.agem 
da matriz de coeficientes e do vetor de termos independentes, herdados da classe basP 
tLinearSys tem. 

Construtor Público 

Construtor 
tFullSystem {int m); 

Inicializa a classe base tLinearSystem com o parâmetro m, dimensão de this. 

Métodos Públicos 

Assemble 
v o id Assemble {const tMatrix& m, tLocationArray* l) ; 

Adiciona a matri7. m à matriz de coeficientes de this, de acordo com os números ele 
equações contidas em * 1. 

void Assemble {cons t tVector& v, tLo~ationArray* l ) = O; 

Adicio11a o vetor v ao vetor de termos independentes de this , de acordo com os n(uneros 
de equações contidas em * l. 

Solve 
void Sol ve {); 
Calcula o vetor solução de this. 
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Classe tGraphicModel gmodel.h 

Um objeto da classe tGraphicModel é uma coleção de primitivos gráficos, tal co
mo definido no Capítulo 3. A classe deriva da classe abstrata tModel e da classe 
tPrimi tive. A interface de tGraphicModel define métodos para adição e remoção 
de primi t ivos na coleção ele primitivos de um modelo gráfico. 

Construtor e Destrutor Públicos 

Construtor 
tGraphicalModel(tGraphicalModel* parent =O) i 
Construtor default. Adiciona this na lista de primitivos ele parent , se parent é 
diferente de zero. 

Destrutor 
- tGraphicalModel ()i 
Destrói todos os componentes da lista de primitivos de this. 

Métodos Públicos 

AddPrimitive 
void AddPrimitive(tPrimitive* prim) i 
Adiciona prim na lista de primitivos de this. 

DeletePrimitive 
void DeletePrimitive(tPrimitive* prim) i 
Remove prim ela lista de primi t ivos de this e destrói o primitivo. 

GetEdgelterator 
tEdgeiterator GetEdgeiterator()i 
Hrt.orna um itera.l.oT para a coleção dP. arestas de this. 

Veja também Tipo tEdgei ter a to r 

GetFacelterator 
tFaceiterator GetFaceiterator() i 
Retoma um itemto1· para a coleção ele faces de this. 

Veja t ambém Tipo tFacei ter a to r 

GetNumberOfChilds 
inline int GetNumberOfChilds() consti 
netorna o número de primitivos ela lista ele primitivos de this . 

GetN umberOfEdges 
int GetNumberOfEdges() const; 
Retorna o número de arestas de this. 

GetN umberOfFaces 
int GetNumberOfFaces() consti 
Retoma o número ele faces de this. 

GetN umberOfVertices 
int GetNumberOfVertices() consti 
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Retorna o número de vértices ele this. 

GetPrimi tivelterator 
tPrimitiveiterator GetPrimitiveiterator() i 

Retoma um itemto1· para os primitivos de t h.is. 

Veja também T ipo tPrimitiveiterator 

Get Vertexlterator 
tVertexitera tor GetVertexiterator() i 

Retoma um itcmtor para a coleção de vértices de this. 

Veja também T ipo tVertexiterator 

'Il:ansform 
void Transform(const t3DTransfMatrix& m) i 

Transforma this. Envia a mensagem Transform () a todos os primitivos do modelo, 
passando m como parâmetro. 

Classe tlnputDialog input.h 

Um objeto da classe tinputDialog é uma caixa de diálogo que permite a entrada de 
expressões matemáticas simples que definem um número rea l ou as coordenadas de um 
vetor no espaço. A classe é derivada da classe TDialog. 

Veja também Classe TDialog (OWL} 

EnteJ the ve1tex position f3 

1 lo.3,0.94.0 I 
I 

- I 
Cancel 

Constr utores Públicos 

Construtores 
tinputDialog (TWindow* parent, const char* title, double& f, 

tinputRestraint ir = irNone, tWriteFormat wf = wfDefault) i 

Constrói o objeto base TDialog com os parâmetros parent e ti tle. Inicializa u 
diálogo para receber o número real f , no formato de escrita wf e sujeito às restrições 
ir. 

tinputDialog (TWindow* parent, const c h ar* title , t3DVector& p , 
tinputRestraint ir = irNone , tWriteFormat wf = wfDefault) i 

Constrói o objeto base TDialog com os parâmetros parent e ti tle. Inicializa o 
diálogo para receber as coordenadas elo vetor 3D p, no formato de escrita wf c sujeito 
às restrições ir. 

Veja também Classe t3DVector 
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Classe tlnternallterator model.h 

template <class T> class tinternaliteratori 

A classe paramétrica tinternaliterator, derivada de tObjectBody, é uma clas
se abstrata base que descreve a esti-utura e funcionalidade ele um itemto1· genérico 
de componentes ele um modelo geométrico. A classe declara o métodos virtuais pu
ros privados MakeFirstObject() e MakeNext () ,os quais implementam, nas classes 
concretas der i vaclas de trn terna 1 I ter a to r , a funcionalidade específica do iterator. 

Veja também Classes tObjectBody, titerator 

Métodos Públicos 

GetCurrent 
inline T* GetCurre nt() i 

Retoma o ponteiro para o objeto corrente de this. 

Get.Next 
inline T* GetNext()i 

Ajusta o ponteiro para o objeto corrente ele this para o endereço do próximo objeto do 
contaínerde this, determinado com a execução elo método virtual privado MakeNex t (). 

n etorna o ponteiro para o objeto corrente . 

Start 
inline T* Start ()i 

Ajusta o ponteiro para o objeto co~Tente de this para o endereço do primeiro ob
jeto do containe1· de this , determinado com a execução do método virtua l privado 
MakeFirs tObject () . Retoma o ponteiro para o objeto corrente. 

Construtor Protegido 

Constru tor 
inline tinternali terator(bool d ele teObject = false) i 

Iuicia liza o íterator. Se a flag dele teObj e c t for igual a true , o objeto corrente ele
ve ser destruído a cada atualização do ponteiro para o objeLo corrente de this. Se 
de l eteObj ect for igual a fa lse, o objeto corrente{> propricclaciP. do conlainel' de this 
e nt1o eleve ser dest ruído. 

Classe tlntersectlnfo raytrace .h 

Um objeto ela classe tintersectinfo contém as informações de intersecção de um 
raio com um modelo geométrico de uma cena. Essas informações são utilizadas por 
um 1·endere1· ela classe tRayTracer durante o processo de geração de uma imagem da 
cena. 

Atributos Públicos 

Ente r 
bool Enter ; 
Flag que indica se o raio está entrando ou saindo do modelo. 
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Iviateria l 
tMaterial Material; 

Material do modelo interceptado pelo raio, no ponto de intersecção. 

Iviodel 
t Model* Model; 

Ponteiro para o modelo interceptado pelo raio. 

t 
double t; 

Distância entre o ponto de origem do raio P. o ponto de intersecção do raio com o 
modelo. 

Classe tlterator model.h 

template <class T> class tlte rator ; 

O ohjetvo da classe paralllétrica ti ter a to r é drscrever uma interface t:omnm para 
os itcrato1·s ele componentes de um modelo geométrico. A funcionalidade rspecífi ca ele 
um i t emtor, de fato , é definid a por um objeto derivado da da:;se paramét rica a bs t rata 
tinternaliterator. 

Veja també m Classe paramétrica t i nternaliterator 

Construtores e Destrutor Públicos 

Construtores 
inline titerator(cons t tlterator<T>& i t ); 

Constru tor de cópia. Jnicializa os atributos de this com uma cópia do t ipo shalluw-copy 
dos atributos de it. 

inline t ite rato r(tinte rnalite r a tor<T>* inte rnal i t) ; 

Inicia lizao ilemtor intemo de t his com in tern a lit. 

Destrutor 
inline - trte r a t or (); 

Destrói o ücmto1· interno de this. 

Iviétoctos P úblicos 

C urrent 
inline T* Current(); 

Retorna o ponteiro para o objeto corrente do 'itemtor interno de this. 

Restart 
inline T* Restart(); 

Ticinicia liza O itemtoT. 

Operadores Públicos 

operator int 
inline operator int() cons t; 

Retom a um inteiro diferente de zero se o ponteiro para o objeto corrente elo itemtoT 
interno ele this for não nulo; retom a. zero caso cont rário. 
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operator ++ 
inline T* operator ++{)i 

Pré-incremento. Ajusta o ponteiro do objeto corrente do itemtor interno de this com 
o endereço do próximo objeto do container e retoma o ponteiro após o ajuste. 

inline T* operator ++{int) i 

Pós-incremento. Ajusta o ponteiro do objeto corrente do itemtoT interno de this com 
o endereço do próximo objeto do container c retorna o ponteiro antes elo ajuste. 

Classe tJacobianMatrix jacobian.h 

Um objeto da classe tJacobianMatrix representa a matriz Jacobiana ele uma célula 
de um modelo de decomposição por células. 

Construtores e Destrutor Públicos 

Construtores 
tJacobianMatrix{const tCell& cell, double xi[)) i 

Constrói a matriz Jacobiana para a célula cell no ponto definido pelas coordrnadas 
ndimensionais xi. 

Veja também Classe tCell 

tJacobianMatrix{const tJacobianMatrix& jacobianMatrix) i 

Construtor de cópia. Constrói a matriz Jacobiana com o corpo de j acobianMa trix. 

Destrutor 
- tJacobianMatrix{)i 

Drcn~mcnt.a o contador de referência elo corpo ela matriz. Se o contador ele rr fcrêncin 
for igual a zero, invoca o dcstrutor elo corpo. 

Métodos Públicos 

Jacobian 
double Jacobian{) consti 
Reloma o ".Jacobiano" de this. 

RecomputeAt 
void RecomputeAt{double xi[)) 

Calcula os elementos ela matriz Jacubiana no ponto definido pelas coordenada::; adi
mensionais xi, para a célula dada no constmtor ele this. 

Operadores Públicos 

operator () 
double operator {) {int i, int j) consti 

R.etorna o elemento ela linha i c coluna j de t h is . O número de colunas ela matriz 
sempre é 3 e o número ele linhas é igual à dimensão topológica da célula dada no 
contrutor ele this. 



282 As Bibliotecas de Classes 

Classe tLight light.h 

A classe tLight representa uma luz genérica de uma cena . A interface da classe define 
métodos de posicionamento c aj uste da cor de uma luz. 

Construtores Pítblicos 

Construtores 
tLight(const t 3DVector& p ); 

Inicializa a luz na posição definida por p , com a cor branca. 

tLight(const t3DVector& p, const tColor& c) ; 

Inicializa a luz na posição definida por p, com a cor c. 

Métodos Públicos 

GetColor 
inline const tColor& GetColor() const ; 

Retoma uma referência para a cor ele this. 

GetPosition 
inline const t3DVector& Ge tPos i tion ( ) const ; 

Retorna uma referência para a posição de this. 

SetColor 
void SetColor (const tColor& c) ; 

Ajusta a cor de this com c . 

SetPosition 
void SetPosition(const t3DVector& p) ; 

Ajust.a a posição de this com as coordenadas de p. 

C lasse tLine gmodel.h 

Um objeto da classe t Li ne é um primitivo gráfico definido por dois vértices, conforme 
visto no Capítulo 3. Uti lizamos objetos da classe tLine para representar as isolinhas 
extraídas de um modelo mecânico por um fi ltro da classe t Contou rFi lter. A classe 
deriva da classe tPrimi tive. 

Veja também Classes tPrimi tive, tContourFi l t er 

Atributos Públicos 

v o 
tVertex VO ; 

Pri 111eiro vértice de this . 

Vl 
tVertex Vl ; 

Segundo vért ice de this. 
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Construtores Públicos 

Construtores 
inline tLine (tGraphicModel* parent); 
Inicializao objeto base tPrimi t ive com pare nt. 

Veja também Classe tGraphicModel 

inline tLine(tGraphicModel* parent, 
const tVertex& vO, const tVertex& vl); 
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Inicializa o objeto base tPrimi tive com parente os vértices vo e Vl com vO e vl, 
respectivamente. 

Veja também Classe t GraphicModel 

Método Público 

Transform 
void Transform(const t3DTrans fMatrix& m); 

Transforma os vértices ele this com a transformação m. 

Classe tLinearSysten1 linearsys t em. h 

A classe abstrat a tLinearSys tem representa um sistema genérico de equações lineares. 
A interface da classe define métodos virtuais para resolução do sistema c montagem da 
matriz ele coeficientes c do vetor de termos independentes. 

Veja também Classe tMa trix, classe tVector 

Métodos Públicos 

Assemble 
virtual void Assemble (const tMatrix& m, tLocationArray* 1) = O; 

Adiciona a ma triz rn à matriz de coeficientes de this, de acordo com os números de 
equações cont.idas em * 1. 

virtual void Assemb l e (const tVector& v, tLocationArray* 1) = O; 

Adiciona o vetor v ao vetor de termos independentes de this , de acordo com os números 
de equações contidas em * 1. 

GetDimension 
int GetDirnension () const; 
H.ctorna a dimensào de this . 

Solve 
virtual void Solve () = O; 
~viétodo virtual puro de solução de this. Deve ser sobrecarregado nas classes deriva
das. 

X 
double X(int i) const; 
Retorna o i-ésimo elemento elo vetor solução de this , após a execução do método 
Solve(). 
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Veja também Sol v e 

Construtores Protegidos 

Construtores 
tLinearSystem(int m, int n); 

Constrói a matriz ele coeficientes de this com m linhas r- n colunas. Constrói o vetor de 
termos independentes com m elementos. 

tLinearSystem(tMatrix& A, tVector& B); 

Constrói a matriz ele coeficientes ele this com uma cópia ela matriz A. Constrói o vetor 
ele termos independentes com uma cópia do vetor B. 

Atributos Protegidos 

A 
tMa trix f.. ; 

Matriz de coeficientes de this. 

B 
tMatrix B; 

Vetor de termos independentes de this. Após a execução elo método Solve () , contém 
os elementos elo vetor solução de this. 

Veja também Sol v e 

Classe tLocalSystmn 3dtransf.h 

Um objeto da classe tLocal Sys tem representa o sistema Carl.f'siano de coordenadas 
locais cl<! um objeto ele dimensão topológica 2. Um sistema local é definido p or um 
ponto ele origem e por três versares linearmente independentes, cujas coordenadas são 
tomadas em relação ao sistema global. 

Atributos Públicos 

N 
t3DVector N; 

Coordenadas do versar correspondente ao eixo z de this. 

o 
t3DVecto r O; 

Coordenadas da origem de this. 

u 
t 3DVector U; 

Coordenadas do versor correspondente ao eixo x de this. 

v 
t3DVector V; 

Coordenadas elo versor correspondente ao eixo y ele this. 
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Construtores Públicos 

Construtores 
inline tLocalSystem()i 
Constru tor default . Sem funcionalidade. 

tLocalSystem(const t3DVector& normal, const t3DVector& up) i 

Iniciali:ta a origem o do sistema local com (0 , O, 0) . Os versares u, v c N são inicializados 
cow as coordenadas dos versares elo VRC definido por normal e up, tal como visto no 
Capítulo 7. 

Métodos Públicos 

GlobalToLocal 
t3DVe c tor Glo balToLocal (const t3DVector& p) consti 

Retoma o vetor que contém as coordenadas globais elo ponto p , dado em coordenadas 
locais. 

inline t3DVector GlobalToLoca l(double x, double y, double z) i 

Retorna o vetor que contém as coordenadas globais elo ponto em coordenadas locais 
x ,y ,z. 

LocalToGlobal 
t3DVector LocalToGlobal(const t3 DVector& p) consti 

Retorna o vetor que contém as coordenadas locais elo ponto p , dado em coordenadas 
globais. · 

inline t3DVector LocalToGlobal(double x, double y, double z)i 

Retoma o vetor que contém a:-; coordenadas locais do ponto em coordenadas globais 
x ,y ,z. 

Classe tLookupTable lookta b.h 

Um objeto da classe tLookupTable representa uma tabela de cores ut ilizada por 
uma objeto ela c!Rsse tMappe r. A interface da classe possui métodos para ajuste da 
1uaLi:t, saturação e valor (modelo HSV) das cores rPprcscntadas na tabela . A classe 
tLookupTable é derivada ela classe tObj ectBody. 

Veja também Classe tObj ec tBody 

Construtor e Destrutor Públicos 

Construtor 
tLookupTable(int n = 256) i 

Construtor default. Constrói a tabela com 256 cores, variando do vermelho até o azul. 

Destrutor 
- tLookupTable(); 

Destru tor de this. 
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Métodos Públicos 

GetMinHue 
inline double GetMinHue() const; 
Retoma o menor valor de matiz das cores da· tabela . 

Getl\!IinSaturation 
inline double GetMinSaturation() const; 

Retorna o menor valor de saturação das core~ da Labcla. 

GetMinScalar 
inline double GetMinScalar() const; 
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Retoma o menor valor escalar da tabela, usado no mapeamento de cores. 

Getl\!lin V alue 
inline double GetMinValue() const; 

Retoma o menor valor do atributo valor das cores da tabela. 

Getl\!IaxHue 
inline double GetMaxHue() const; 

Ret.oma o lllaior valor de matiz das corrs da tabela. 

Getl\!IaxSaturation 
inline double GetMaxSaturation() const; 

Retorna o maior valor de saturação das cores da tabela. 

Getl\!IaxScalar 
inline double GetMaxScalar() const; 

Retorna o maior va lor escalar da tabela , usado no mapeamento de cores. 

GetlVIaxValue 
inline double GetMaxValue() const; . 
Rctorna o maior valor do atributo va lor das con's da tabela. 

GetN umberOfColors 
inline int GetNumberOfColors() const; 
Retorna o número ele cores ela tabela. 

MapColor 
const tColor& MapColor (double sca lar) const; 
1\•IapeameuLo de cores. Retoma a cor RGB associada ao escalar scalar. 

SetHueRange 
void SetHueRange (double min, double max); 

Ajusta o intervalo ele matiz das cores da tabela. 

SetSaturationRange 
void SetSaturationRange(double min, double max); 

Ajusta o intervalo de satmação das cores da tabela. 

SetScalar Range 
void SetScalarRange(double min, double max); 

Ajusta o intervalo de escalares ela tabela, usados no mapeamento de cores. 
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Set ValueRange 
void Se tVa lueRange {double min, double max ); 
Ajusta o intervalo de valor das cores da tabela. 

Operadores Públicos 

operator [] 
inline const t Color& operator [] {int i) const; 
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Retom a um ?'value correspondente a i -ésima cor da tabela. Um rvalue pode aparecer 
somente no lado direito de uma expressão de atribuição. 

inline t Color & operator [] {int i) i 

Retom a um lvalue correspondente a i -ésima cor da tabela. Um lval-ue pode aparecer 
no lado esquerdo de uma expressão de atribuição. 

Classe tMain Window oswwin.h 

Um objeto da classe tMai nW i ndow representa a janela principal de uma a plicação de 
modelagem OSW, como visto no Capít ulo 9. A classe deriva diretamente da classe 
TDecoratedFrameWindow. 

Vej a também Classe TDecoratedFrameWindow (0\VL) 

Construtor Público 

Cons t r utor 
tMainWindow {const char* title, TResid menuid ) i 
Tnicializa o objeto base TDecora t edFrameWindowcom os pa râmetros ti tle e menui d . 
Constrói a barra de stat·us e a janela de comando da aplicação. A ja nela principal é 
automaticamente const ruída pelo objeto dr aplicação. 

Vej a também Classe tAppl ica tion 

C lasse tMapper mapp er .h 

Um objeto ela classe tMapper representa um processo sumidouro de dados em um 
diagrama de fluxo de dados, conforme definido no Capítulo 7. Um mapeador ma uLé m 
llllHl. referência pnra nm objeto da classe t LookupTable, a tabela de cores ntilizada 
])('lo nu-1.peador para definição das cores dos vértices elo modelo de entrada do processo. 
A classe tMapper é derivada da classe tObj ectBody. 

Vej a t a mbém Classe tLookupTabl e, classe t Ob j ectBody 

Construtor e D estrutor Públicos 

Construtor 
t Mapper {tLookupTabl e* tabl e = O) ; 
Construtor defaul t . Se o tabl e for igual a zero, this utiliza uma tabela de cores 
padrão da classe tMappe r 
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Destrutor 
- tMapper () () i 

Destrói a tabela ele cores c o modelo mapeado por this, se houver. Os objetos só serão 
realmente destruídos se seu contador de referência for igual a zero. 

Métodos Públicos 

Getlnput 
inline tModel* Getlnput() i 

Ilctorna lllll ponteiro para o modelo mapeado por this. 

Setlnput 
void Set input(tModel* mode l) i 
Destrói o modelo mapeado por this , se houver, e torna modelo novo modelo ele this. 

SetLooku pTable 
void SetLookupTable(tLookupTable* table)i 
Dest.rói a tabela de cores ele this e torna tabl e a nova tabela de cores. A tabela ele 
cores só é realmente destruída se seu contador de referência for igual a zero. 

SetScalarRange 
void SetScal arRange (double min, double max) i 

Ajusta os valores mínimo e máximo a partir dos quais os escalarrs elos vértices elo 
modelo de entrada de this serão mapeados em cores. 

UseScalars 
void UseScalars(bool use ) i 

Se use for igual a true, this determina a cor de um vérLice elo modelo de entrada , se 
houver, a partir do valor escalar do vértice e ela tabela de cores de t his. Se use for 
false , a cor é determinada pelas propriedades da superfície do modelo de entrada. 

Render 
virtual void Render(tRenderer& r enderer) i 

Início do processo de mapeamento do modelo ele entrada de this. renderer é o objeto 
respo11sável pela geração ela imagem ela cena. 

Veja também Classe tRenderer 

Atributos Protegidos 

Input 
tModel * Inputi 
lvrodelo de entrada de this. 

tLookupTable* 
t LookupTable* Table ; 
Tabela de cores de this. 

Classe tMaterial material. h 

Um objeto da classe t Ma terial é um manipulador de propriedades do material de 
um modelo. As propriedades de um material incl11em as caracterís ticas mecânicas, tais 
como módulo de elasticidade e coeficiente de Poisson , c as constantes utilizadas no 
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modelo ele iluminação definido no Capítulo 7, tais como cor e coeficiente de reflexão 
difusa do objeto. Os objetos ela classe tMa terial contém um pontei ro para um objeto 
ela classe tMateria lBody, derivada de tObjectBody. 

Veja também Classe tMa trix 

Enumeração Pública 

tProperty 
enum tProperty ; 
Enumera as propriedades ele um material: E (módulo ele elasticidade), G (módulo de 
elasticidade transversal) , Poisson (coeficiente de Poisson), Od (cor ele reflexão clifusn), 
Kd (coeficiente de reflexão difusa), OB: (cor ele luz ambiente) , Ka (coeficiente ele reflexão 
difusa da luz mnbiente) . 

Construtores e Destrutor Público 

Construtores 
tMa terial () ; 
Construtor de material default. 

tMaterial(const tMaterial& m, int cpType = tObject : : ShallowCopy); 
Construtor ele cópia. Torna this uma cópia de m. O t ipo de cópia é especificado pelo 
parâmetro cpType: se cpType for igual a tObj ect: : DeepCopy, um novo corpo de 
material é construído e seus elementos são inicializados com os valores elos elementos 
de m; se cpType for igual a tObject:: ShallowCopy, um novo corpo ele vetor não é 
criado; nesse caso, o corpo de m é compartilhado. 

Destrutor 
- tMaterial ()i 

fk o corpo do mat.eriRI for utili t:aclo somente por this , destrói o corpo do materia l. 

Métodos Públicos 

GetProperty 
inline double GetProperty(tProperty p ) const; 
Retoma o va lor ela propri edRde p de this. 

SetProperty 
inline void SetProperty(tProperty p, double value) ; 
Ajusta o valor da propriedade p de this com o valor value. 

Operadores Públicos 

operator = 
tMaterial operator = (const tMaterial m) i 

Operador de cópia ( shallow-copy). Torna this uma cópia de m e retorna this. 

operator == 
bool operator == (const tMateri al m) const; 
Operador de comparação ( shallow-equal). Retoma true se this e m possuírem o mesmo 
corpo de material; retoma false caso contrário. 
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operator != 
bool operator != (const tMaterial m) const; 
Retom a true se this e m possuírem corpos de material diferentes; retoma false caso 
contrário. 

Classe tlVIaterialEditor materdlg.h 

Um objeto da classe t l'vlaterialEditor é uma caixa de diálogo que permite a especi
fi cação das propriedades mecânicas e de superfície de determinado material, vistas, 
respeet.ivamente, nos Capítulos 6 e 7. Uma vez definidas as propriedades de um ma
terial , podemos arma:.';enar o material em bibliotecas de mateT-ia.is c, posteriormente , 
recuperar seus dados para uso em outras aplicações de modelagem. A classe é derivada 
da classe TDialog. 

Veja também Classe TDialog (OVVL) 
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Construtor e Destrutor Públicos 

Construtor 
tMaterialEditor(TWindow* parent ); 

Specu]ar-

~ J0.2904 f74 
~ J0.2905 f74 
~ lo.B784 J223 

Samp!e 
I 

I Render mode 
l i -

I ' ~ Elat 
j ~ · §ouraud 

1 Obiect 

j, ~ ,Sphere 

li ,· Çube 

jlr fiende; Jl 

Inicializao objeto base TDi a log com parente constrói os controles ele edição elas pro
priedades de this. A construção ele um editor de materia is é efetuada automaticamente 
pela aplicação OSW. 

Veja também Classe tApplicat ion 
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Destrutor 
- tMaterialEditor(); 

Destrói os objetos privados de this. 

Classe tl\!Iatrix 
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matrix.h 

Um objeto ela classe t Ma t rix é um manipulador de matrizes de números reais. Em 
OS\·V, uma matriz pode ser compart ilhada por diversos objetos ou por diversas funções 
ao mesmo tempo. Cada objeto ou função que compar t ilha a matriz não possui uma 
cópia distin ta da matriz ; ao invés disso, o objeto ou função mantém um manipulador 
que lhe garante acesso aos d ados e às operações efetuadas com a matriz. Esse manipula
dor é um objeto da classe tMa trix. A matriz;, propria mente, é definida por um objeto 
da classe tMatrixBody , o corpo ela matriz, a qual é derivada ela classe tObjectBody. 

Exemplo 

tMatrix f () 

{ 

} 

tMatrix a(100, 100); 11 a é matriz com 10000 elementos 
tMatrix b = a ; 

for (int i = O; i < 100; i++) 
a [ i , il =i* i; 

tMatrix c = a . Inverse() * b ; 
return c ; 

A função f retorna a matriz resultante do produto da matriz a com a iuversa da maLrir. 
b. Mas, ao construirmos a matriz b como uma cópia ele a , não estamos criando uma 
nova cópia de todos os 10000 elementos ele a; na verdade, estamos somente afirmando 
qur b e a são ig ua is . De fato , ao alterarmos os elementos da diagonal de a , t.am bP.m o 
(•si nmos fazendo <' 111 b e, porLanLo. a matriz c é a mat.riz ident idade . 

Ao término da função, a mat.ri z c é ret.ornncla. Isso signifi ca que u m objeto tem
porá rio do t ipo tMatrix é criado e o cons trutor de cópia ele tMatrix é cha111ado 
para inicializar o temporário a pa r t ir do obj eto c . Fina lmente, o destrulor para c é 
invocado. Se o corpo das matrizes não fossem compa rtilhados, essas operações envol
veria m , nesse exemplo , a t ra nsferêncirt de 10000 objetos do t ipo double. Se uma cópia 
não-compartilhada de uma matriz for necessária, podemos fazer: 

tMatrix d(100, 100); 
tMatrix e(a , tObject : :DeepCopy); 

A matriz e é uma cópia pmfmula ele a, ou seja, possui 10000 elementos idênticos aos 
elementos de a, mas d e a não são as. mesm as matrizes. Se alterarmos algum elemento 
ele d, por exemplo , a modificação não afetaní n matriz a. 

Construtor es e Destrutor Públicos 

Construtores 
t Matrix(uint m, uint n); 

Constrói um corpo de matriz; com m linhas e n colunas e inicializa todos os elementos 
com zero. 
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tMatrix(const tMatrix m, int cpType = tObjec t:: ShallowCopy); 
Constru tor de cópia. O tipo de cópia é especificado pelo parâmetro cpType: se cpType 
for igua l a tObj ect: : DeepCopy, um novo çorpo de matriz é construído e seus ele
mentos são inicializados com os valores elos elementos ele m; se cpType for igual a 
tObj ect : : ShallowCopy, um novo corpo de matriz não é criado; nesse caso, o corpo 
de m é compartilhado. 

Destrutor 
-tMatrix(); 
Se o corpo ela matriz for utilizado somente por this, destrói o corpo da matriz. 

Veja também Classe tObjectBody 

lVIétoclos Piiblicos 

Copy 
Livíalt.i. x Copy (const tlvlatr.i.x m, int c pType = tObject: : ShallowCopy); 
Cópia ele matrizes. Torna this uma cópia ele m e retoma this. O tipo de cópia é 
especi fü;ado pelo pa ril.mct.ro cpType: se cpType for igua l a tobj ec t: : DeepCopy, 11111 

novo corpo de matriz é coustruído e seus elementos são inicializados com os valores 
dos elelllentos de m; se cpType for igual a tObj e c t : : ShallowCopy, um novo corpo 
de nu1.t ri z não é criado; nesse caso, o corpo ele m é compartilhado. 

GetNumberOfColumns 
inline int GetNumberOfCo lumns () const; 
Retom a o número ele coh111as ela matriz. 

GetN umberOffiows 
inline int GetNumberOfRows () const; · 
n etoma o número de linhas ela ma triz. 

IsEqual 
bool IsEqual(const t Matrix m, in t eqType = tOb j ec t: : ShallowEqual ); 
Comparação de matrizes. Retoma true se this e m são iguais; retoma false caso 
rontrnrio. O t ipo de ielentidaelr é csprrifirado pelo parâmetro eqType: se eqType 
for igua l a tObj ec t: : ShallowEqual, as matrizes são iguais se seus corpos for(-'m os 
nwsmos; se eqType for igual a tObj ect: : DeepEqual, as matrizes são iguais se os 
elementos de seus corpos forem iguais. 

IsOrthogona l 
bool IsOrthogonal () const ; 
Retoma true se a matriz for ortogonal; retorna false caso contrário. 

IsSimmetrical 
bool I sSimmetrical() const; 
Retorna true se a matriz for simétrica; retoma fa lse caso contrário. 

IsSquare 
inline bool IsSquare () const; 
Retom a true se a matriz for quadrada; retom a false caso contrnrio. 
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Operadores Públicos 

operator = 
tMatrix operator =(const tMatrix m)i 
Operador de cópia (shallow-copy). Torna this uma cópia de m e retoma this. 

Veja também t Ma trix: : Copy 

operator + 
tMatrix operator +(const tMatrix m) consti 
Retorna a matriz resultante ela soma ele this com m. Se this em não possuírem a mesma 
ordem , uma exceção da classe tXMath é gerada. 

Veja também Classe tXMa th 

operator -
tMatrix operator - (const tMa t rix m) consti 
R.etorna a matriz resu ltante da subtração ele this com m. Se this c m não possuírem a 
nu'sma ordem , uma exceção da classe tXMa th é gerada. 

Veja também Classe tXMa th 

operator * 
tMatrix operator *(const tMatrix m) consti 
Retoma a matriz resultante da mul tiplicação de this com a matriz m. Se o número de 
colunas de this for diferente elo número de linhas de m, uma exceção da classe tXMa t h 
0 gerada. 

Veja também Classe tXMa th 

tVector operator *(const tVector v) consti 
Rclorna o vetor re::; ultaute da multiplicação ele t his com o vetor v. Se o núnH'ro clP 
colunas de this for diferente do número de elementos de v, uma t'xceção da c l<·lSSP 

tXMa th é gerada. 

Veja também Classe tVector, classe tXMath 

tMatrix operator *(double s ) consti 
R.etorna a matri~ resul tante ela multiplicação de t his com o escalar s . 

operator += 
tMatrix operator +=(const tMatrix m) i 

Soma this com a matriz m, armazena o resultado em this e retoma this. Se this e m 
uâo possuírem a mesma ordem, uma exceção ela classe tXMath é gerada. 

Veja também Classe tXMa th 

operator -= 
tMatrix operator -= (const tMatrix m) i 

Sub trai a matriz m de this, armazena o resultado em this e retom a this. Se this e m 
não possuírem a mesma ordem , uma exceção da classe tXMath é gerada. 

Veja também opera to r -
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operator *= 
tMatrix operator *=(double s); 
~vlultiplica this pelo escalar s, armazena o resultado em this e retoma this. 

Veja também opera to r * 

operator == 
bool operator ==(const tMatrix m) const ; 
Operador d<! comparação ( shallow-equal). Ret.orna true se this c m possuírem o mesmo 
corpo ele matriz; retoma false caso contrário. 

Veja também tMatrix:: IsEqual 

operator != 
bool operator != (const tMatrix m) const; 
Rctorna true se this e m possuírem corpos de matriz diferentes; retorna false <.:aso 
contrário. 

Veja também tVector :: IsEqual 

operator () 
double operator () (int i, int j) const; 
Retoma, como um rvalue, o elemento ela linhn i e da linha j ele this. Um rvalue é um 
valor que pode aparecer somente no lado direito de uma expressão de atribuição. 

double& operator () ( int i, int j) ; 

Retorna , como um lvalue, o elemento da linha i e da linha j de this. Um lvalue é um 
valor qnc pode aparecer no lado esquerdo ele uma expressão de atribuição. 

Classe tMesh mesh.h 

Um objeto da classe tMesh é um modelo ele elrcomposição por célu las genérico, definido 
por uma ro l (~ção ele vértices, ou nós, e por tlllla coleção ele células. A interface ela classr 
sobrecarrega os métodos virtuais da classe base tModel responsá veis pelo fomecimento 
de iterotors de vértices, arestas e faces elo IÍloclelo. Oferece, a inda , um método que 
lHmnite o acesso ele outros objetos às células do modelo. 

Veja também Classe tModel 

Construtor e Destrutor Públicos 

Construtor 
tMesh(); 
Const.rnt.or default. Inicializa a classe base tModel. 

Destrutor 
- tMesh (); 
Destrói os elementos ela lista ele células e de nós ele this. 

Métodos Públicos 

GetCelllterator 
tCelliterator GetCelliterator(); 
Retorna um iterator para a lista de células ele this. 
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Veja também Classe tCel literator 

GetEdgelterator 
tEdgeiterator Ge tEdgei t erator(); 

Retoma um itemtor- para a coleção de arestas de this. 

G etFacelterator 
tFaceiterat o r GetFacei t erator() ; 

Retoma um itemtor para a coleção de faces de this. 

GetMaterialAt 
tMater ia l GetMaterialAt (const t3DVector& p ) const; 

Retoma o material da superfície de this no ponto p. 

Veja também Clat>:;e tMaterial 

G e tN umberOfCells 
int GetNumberOfCells() const; 

ReLuma o número ele células ele t his. 

GetN umberOfVertices 
int GetNumberOfVertices() const; 

Ret.orna o número de vértices de this. 

G e t Vertexlterator 
tVertexi terator GetVertexiterato r() i 

Retoma um itemtor para a coleção de vértices ele this. 

Transform 
void Transform(con st t3DTransfMatrix& m) i 
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Tra nsforma a coleção ele vért ices de t~1is , usando a matriz ele transformação geométrica 
m. 

Vej a também Classe t3DTransfNa trix 

Classe tMeshableModel model.h 

Um objeto da classe tMeshabl e Model, derivada de tNameableModel, representa 11111 

modelo geométrico genérico de entrada de um filtro de uma classe derivada da classe 
abstrata t2DMeshGenera tor . A classe define um método virtua l responsável pela 
divisão das arestas do uJoclelo. O método é executado pelo filtro durante o processo de 
geração de malhas. 

Veja também Classes t2DMeshGenerator, tNau1eabl eModel 

Construtores Públicos 

Construtores 
inline tMesh ableModel() i 

Constru tor default. Sem funcionalidade. 

inline tMes hableModel(const char* name) i 

Inicializao objeto base tNameableModel com o parâmetro name . 
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Método Público 

SplitEdges 
virtual void SplitEdges(double s i ze ); 

Divide as arestas de this em arestas do tamanho size. 

Classe tlVIeshReader meshread.h 

A classe abstrata tMeshReader, derivada de tPolyReader, descreve a estru tura e 
funcionalidade de um leitor OS\V de modelos de decomposição por células (vimos 
o conceito de leitores no Capítulo 7). A classe declara métodos virtuais puros de 
constmçào dos nós e das células de um modelo de decomposição por células. 

Veja também Classe tPolyReader 

Construtor Público 

Construtor 
inline tMeshReader(const char* fileName); 
Inicializao objeto base tPolyReader com o parâmetro f il eName. 

Método Público 

GetOutput 
inline tMesh * Ge t Output() ; 
Ret.orna um pont.Piro para o modelo ele saída de this. 

l\IIétoclos Protegidos 

MakeCell 
virtu a l tCe ll* MakeCell(const char* c l s Name ) = O; 
Método virtual puro ele coust.rnção das células do modelo de sa ída de this. Constrói 
uma célula da classe cujo nome é dado por clsName e retoma um ponteiro para a 
célula. Deve ser sobrecarregado nas classes concretas derivadas de tMeshReader. 

Veja também Classe tCell 

MakeiVIesh 
virtual tMes h * MakeMesh(const char*) ; 
Constrói uma malha ela classe tMesh e retoúw um ponteiro para a malha. Pode ser 
sobrecarregado nas classes derivadas de tMeshReader. 

Veja também Classe tMesh 

lVIakeNode 
virtual t Node* MakeNode(const char* clsName) = O; 

i'vlétodo virt ual pmo de construção dos nós do modelo de saída de this . Constrói uma 
nó da classe cujo nome é dado por clsName e retoma um pontei ro para o nó. Deve 
ser sobrecarregado nas classes concretas derivadas de tMeshReader. 

Veja também Classe tNode 
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Classe tMesh View meshview.h 

Um objeto da classe tMeshView representa uma vista OS\V na qual podemos efetuar 
a seleção múltipla ou simples ele nós ou células de um modelo ele decomposição por 
células. (A classe tMeeView, descrita no Capítulo 11 , é um exemplo de classe derivada 
ele tMeshView. Os métodos de seleção de nós c células, herdados de tMeshView, são 
usados na implementação dos comandos de especificação elos vínculos dos carregamen
tos da estrutura.) tMeshView é derivada virtualmente de tView. 

Veja também Classe tVi ew 

Construtor Público 

Construtor 
inline tMeshView{tSeene& seene, tCamera* eamera); 

Inicializa o objeto base tView com os parâmetros seene e eamera. 

Métodos Protegidos 

PaintFixedNodes 
virtual void PaintFixedNodes{TDC& de, tNodePiekList& list); 

Método virtual de desenho, no disposit ivo de contexto de, dos ícones corresponden
tes a um conjunto ele nós selecionados dado em list. Assume-se que os nós foram 
selecionados para aplicação de condições ele contorno. 

PaintLoads 
virtual void PaintLoads{TDC& de, tCellPiekList& list); 

!vlétodo virtual d P. desenho, no dispositivo de contexto de, elos ícones correspondentes 
a um conjunto de células selecionadas dado em list. Assume-se que as células foram 
selecionados para aplicação ele carregamentos. 

virtual void PaintLoads{TDC& de, tNode Pi e kLi s t& li s t); 

J\ létodo virtual d~ desenho, 110 dispositivo clr coJltPx to de, dos ícones corrrsponden
tes a um coujunto de nós selecionados dado em lis t . Assume-se que os nós foram 
selecionados para aplicação ele carregamentos. 

SelectCells 
bool SeleetCells{tMesh& mesh, tCellPiekinfo& info, const CHAR* msg); 
Método de seleção múltipla de célula·s da malha mesh. 

SelectNodes 
bool SeleetNodes{tMesh& mesh, tNodePickinfo& info, const CHAR* msg); 

Método de seleção múltipla ele nós da malha mesh. 

SelectSingleCell 
tCell* SeleetSingleCell(tMesh& mesh, const CHAR* msg); 

Método de seleção simples de uma célula da malha mesh. Retoma um ponteiro para a 
célula selecionada, ou O, se célula alguma foi selecionada. 

SelectSingleNode 
tNode* SeleetSingleNode{tMesh& mesh, const CHAR* msg); 

Método de seleção simples de um nó ela malha mesh. Retoma um ponteiro parn o nó 
selecionado, ou O, se nó algum foi selecionado. 
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Classe tl\!Iesh Writer meshwrit.h 

Um objeto da classe tMeshWri ter é um escritor de modelos de decomposição por 
células definidos no Capítulo 3 (vimos o conceito ele esc1·ito1· no Capítulo 7). O modelo 
de entrada do escritor é um objeto ele uma classe derivada da classe tMesh. A classe 
é derivada ela classe abstrata Ulri ter. O método de escrita do modelo de entrada do 
escritor é implementado pelo método privado Run (), declarado como virtual puro na 
classe base tWriter. 

Veja também Classes tMesh, tWri ter 

Construtor Público 

Construtor 
inline MeshWriter(const char* fileName) i 

Iniciali~a o objeto base tWri ter com f ileName. 

Métodos Públicos 

Getlnput 
inline tMesh* Getinput()i 

Retoma um ponteiro para o modelo ele entrada de this. 

Setlnput 
void Setinput(tMesh* mesh) i 

Torna this o modelo ele entrada ele this. 

Atributo Protegido 

Mesh 
tMesh* Meshi 

PonLeiro para o modelo de rnt.rada de this. 

Classe tl\!Iodel mo dei. h 

A classe tMode l é uma classP. abstrata a partir ela qual todas as outras classes de mo
delos de OSW são derivadas. A interface de tModel oferece métodos virtuais utilizados 
por outros objetos para acesso às coleções de vértices, arestas c faces ele um modelo, 
como discutido no Capítulo 9. As classes derivadas de tModel devem sobrecarregar 
esses métodos e implementar itcrators próprios de vértices , arcsl.ns e faces. tModel é 
derivada ele tObj ectBody c ele TStreamableBase. 

Veja também Classe tObj ec t Body, classe 'l'StreamableBase {classlib) 

Construtor e Destrutor Públicos 

Construtor 
tModel() i 

Construtor default. Inicia liza a classe base tObj ectBody. 

Destrutor 
virtual - tModel()i 

Destrutor virtual. 
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Métodos Públicos 

GetEdgel ter ator 
virtual tEdgeiterator GetEdgeiterator() = O; 
Retoma um itemtoT para a coleção de arestas de this. 

Veja também Classe tEdgei ter a to r 

GetFacel ter ator 
virtual tFaceiterator GetFaceiterator() = O; 
Retoma um iteml.oT para a coleção de faces de this. 

Veja também Classe tFacei ter a to r 

GetMaterialAt 
virtual tMaterial GetMaterialAt(const t3DVector& p) const; 
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11etorna o material da superfície de this no ponto p. Em tModel , o método retoma o 
ma teria! dejcmlt. 

Veja também Classe tMa terial 

GetNumberOfEdges 
virtual int GetNumberOfEdges() const; 
Ret.orna o número de arestas de this. Em tModel , o método retoma O. 

GetN umberOfFaces 
virtual int GetNumberOfFaces() const; 
Rctorna o número ele faces ele this. Em tModel, o método retoma O. 

GetN umberOfVertices 
virtual int GetNumberOfVertices() const; 
Retoma o número de vértices de this. Em tMode l , o método retoma O. 

Get Vertexlterator 
virtual tVertexiterator GetVertexiterator() - O; 
Hetorna um itemtor para a coleção ele vértices de this. 

Veja também Classe tVertexiterator 

lntersect 
virtual bool Intersect(const tRay& r, tintersectinfo& i) const; 
Calcula as informações de intersec<;ào ele this com o raio r. Essas informações, arma
~enadas no objeto i, são as coorelena.elas do ponto de intersecção, a normal no ponto 
d e~ intersecção e o material ele this no ponto de intersecção. Se o raio r interceptar 
o objeto, retoma true; caso contrário, retoma false. Em tModel, o método retoma 
false. 

Veja também Classe tRay, classe tintersectinfo 

Transform 
virtual void Transform(const t3DTransfMatrix& m); 
Transforma a coleção de vértices ele this, usando a matriz de transformação geométrica 
m. 

Veja também Classe t3DTransfMatrix 
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Classe tN an1eableModel model.h 

Um objeto da classe tNameableModel é un.1 modelo genérico para o qual podemos 
atribuir um nome. A classe é derivada de tNameableObj ect e derivada virtualmente 
de tModel. 

Veja também Classes tNameableObj ect, tModel 

Construtores Públicos 

Construtores 
inline tNameableModel( ) i 

Costru to r default. Sem funcionalidade. 

inline tNameableModel(const char* name)i 

Inic:iali:ta o objeto base tNameableObj ect com o parâmetro name. 

Classe tNa1neableObject obody.h 

Um objeto da classe tNameableObject é um corpo de objeto OSW para o qual po
demos atribuir um nome. A classe é derivada diretamente de tObj ectBody. 

Veja também Classe tObj ectBody 

Construtores e Destrutor Ptiblicos 

Construtores 
inline tNameableObject() i 

Inicializa o nome do objeto com uma cadeia de caracteres nula. 

tNameableObject(const char* name)i · 

Inicializao Jl Ome do objP.to com uma cópia dn cadeia de caracteres name. 

Destrutor 
- tNameableObject()i 

Libera a memória utilizada para o armazenamento da cadeia de carad.eres que contém 
o nome de this . 

. Métodos P úblicos 

GetName 
inline const char* GetName() consti 

Retorna um ponteiro para a cadeia de caracteres que contém o nome de this. 

SetName 
void SetName(const char* name) i 

Torna uma cópia de name a cadeia de caracteres que contém o nome de this. 

Classe tN ode node.h 

A classe tNode, derivada de tVertex, representa um nó genérico de um modelo de 
decomposição por células, como visto no Capítulo 3. Um nó é responsável pelo posi
cionamento espacial do modelo e pela ma nu tenção de seus graus de liberdade. 
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Construtor Público 

Construtor 
t Node (int n) i 

Constrói o nó com n graus de liberdade. 

Métodos Públicos 

GetNumberOfDOFs 
int GetNumberOfDOFs() const 

Ilet.orna o nt'unero de graus de liberadade associados ao nó. 

GetDOF 
inline const tDOF& GetDOF(int i) consti 
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Retoma uma referência do t ipo Tvalue para o i -ésimo grau de liberdade associado ao 
nó. Um Tualue pode aparecer somente no lado direito de uma operação de atribu ição. 

Veja também Classe tDOF 

GetScala r 
inline double GetScalar () consti 

Retoma o atribu to escalar associado ao nó. Esse a t ributo é utilizado no mapeamento 
cl P. cores elo modelo c na geração de isopontos, isolinhas ou isosuperfícies. 

GetVector 
inline const t3DVector& GetVector( ) consti 

Retorna o atributo vetori al associado· ao nó. Esse atributo é utilizado na determinação 
da estmtma deformada do modelo. 

SetDOF 
inline tDOF& SetDOF(int i ) consti 

Iletorna uma referência do t ipo lvalúe para o i -ésimo grau da liberdade associado ao 
nó. Um lvalue apa rece no lado esquerdo de uma expressão de a Lribuiçâo. O mél odo é 
utilizado, portanto, para atribuir um grau de liberdade para o llÓ. 

Veja também Classe tDOF 

SetScala r 
inline Se tScalar (double s ) i 

Ajusta o atribu to escalar de this com o escalar s. 

SetVector 
inline SetVector (const t3DVector& v) i 

Aj usta o atribu to escalar de this com o vetor v. 

Atributos Protegidos 

DOFs 
tFixedArray<tDOF*> DOFSi 

Vetor de ponteiros para os graus de liberdade elo nó. 

Next 
tNode* Next i 

Ponteiro para o próximo nó da lista de nós do modelo mecânico de this . 
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NodeUses 
tNodeUse* NodeUses; 

Ponteiro para a lista ele usos de nó de this. 

Previous 
tNode* Next; 
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Ponteiro para o nó anterior da lista ele nós elo modelo mecânico ele this. 

Scalar 
double Scalar; 

Atributo escalar de this . 

Vector 
t3DVector Vector; 
Atributo vetorial de this. 

Métodos Protegidos 

l\!IakeNodeUse 
void MakeNodeUse(tCell* cell); 

Adiciona à lista de usos elo uó um novo elemento que indica que a célula cel l usa o nó. 
Como visto no Capítulo 3, um nó ele um modelo de decomposição por células mantént 
uma lista ele elementos que indicam quais são as células que incidem 110 nó. O método 
é utilizado pela classe tCell c, em geral, não precisa ser invocado diretamente. 

Veja também Classe tCell , tNode: : KillNodeUse 

KillNodeUse 
void KillNode Use(tCell* cell); 

Remove ela lista ele usos do nó o elemento que indica que a célula cel l usa o nó , se 
esse rlemenLo existir . O mét.oclo é ut ililmclo pelo dcst.rutor da classe tCell e, em geral, 
não precisa ser invocado cl i reta mente. 

Veja também Classe tCell , tNode : : MakeNodeUse 

Classe tN odeT node.h 

template <int n> class tNodeT ; 

A classe paramétrica tNodeT, derivada da classe tNode, representa um nó de um 
modelo de decomposição por células com n graus de liberdade. 

Veja também Classe tNode 

Construtor Público 

tNodeT 
tNodeT(); 

Construtor default elo nó. 

Classe tNodeUse m esh.h 

Um objeto da classe tNode Use representa um uso ele nó de um modelo de decomposição 
por células , como visto no Capítulo 3. 
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Atributo Público 

Cell 
tCel l* Celli 
Ponteiro para a célula que usa this. 

Veja também Classe tCell 

Construtor Público 

Construtor 
inline tNodeUse( tCe ll* cell) i 
Inicializa Cell com o parâmetro cell. 

Classe tübjectBody 
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obody.h 

Um objeto ela classe t Ob j ec tBody representa um corpo ele objeto OS,V. Um corpo de 
objeto é um objeto que pode ser compartilhado por outros objetos. Um corpo de objeto 
mantém um contador de referência que indica o número ele objetos que estão compar
t ilhando o corpo. Quando um objeto compart ilha um corpo de objeto, o contador ele 
referência do corpo deve ser incrementado. Quando um objeto não necessita mais com
part.ilhar um corpo de objeto, o contador de referência do corpo deve ser decrementado. 
Um corpo de objeto somente eleve ser destruído quando seu contador de referência for 
igual a zero. Classes ele OSW tais como tMa tr i x, tVec to r e tMa te r ial possuem 
corpos ele objetos; outras classes tais como tModel e t LookupTable são corpos ele 
objetos. 

Operadores Públicos 

operator ++ 
inline int operator ++()i 

Pr?-- iucrf'nt(' tlto. Incremcnta o contador ele referência ele t his e retorna o valor do 
contador ele referência após o incremento. 

inline int operator ++(int) i 

Pós-incremento. Incrementa o contador de referência de this e ret.orna o valor do 
contador de referência antes do incremento. 

operator - -
inline int operator -- ()i 

Pré-decremento. Decrementa o contador de referência de t his e retom a o valor do 
contador de referência após o incremento. 

inline int operator -- (int) i 

P ós-decremento. Decrementa o contador ele referência de t his e retoma o valor do 
contador de referência antes do incremento. 

Construtor Protegido 

Construtor 
inline tObjectBody() i 

Inicializa o contador de referência de t his com 1. 
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Classe tPickableübject dfile.h 

A classe abstrata tPickableObj ect, derivada de tNameabl eObj ect, descreve a fun
cionalidade elos objetos OS\V que podem ser selecionados em uma janela de vista de 
uma cena. A classe declara um método virtual puro responsável pela criação do objeto 
DC associado. A classe tLight , por exemplo, é derivada de tPickableObj ect. 

Veja também Classes tNameableObj ect, tDCObj ectDC 

Construtores Públicos 

Construtores 
inline tPickableObject(); 
Construtor default. Sem funcionalidade. 

inline tPickableObject(const char* name); 
Inicializao objeto base tNameableObj ect com name. 

:Métodos Públicos 

IsSelected 
inline bool I sSelected( ) const; 
Retoma true se this está selecionado; retorna false caso contrário. 

MakeDCObject 
virtual tDCObject* MakeDCObject(const tRenderer& r) const = O; 

MPt.odo virtual puro de const.rução do objeto DC associado a this. DPvf' ser sobrecar
regado nas classes concretas derivadas de tPickableObj e c t 

Veja também Classe tDCObj ect 

Select 
inline void Select(bool sel ec ted = true); 
Ajusta a .flag de seleção de this com o parâ metro selected. 

Atributo Protegido 

Selected 
bool Se l ected ; 
Flag de seleção de this. 

Classe tPicklnfo dfile.h 

Um objeto da classe tPickinfo contém as Ú1formações genéricas de um processo de 
seleção múl tipla de objetos em uma janela de vista. 

Atributos Públicos 

Duplicated 
int Duplica t ed ; 
Número de objetos selecionados mais de uma vez no processo ele seleção. 
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Found 
int Foundi 

Número de objetos encontrados. 

PickMode 
int PickMode; 
iVIodo de seleção. Para uso futuro. 

Removed 
int Removedi 

Número de objetos removidos no processo de seleção. Para uso futuro. 

Viewport 
tViewport Viewporti 

Retângulo de seleção. 

Veja tambént Classe tViewport 

Classe tPicklnfoT 

template <class T> class tPickinfoTi 
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A classe paramétrica t Pic kinfoT, derivada de tPickinfo, adiciona uma lista de 
seleção de objetos ela classe T à f'Strutura ela classe base. A lista mantém po11 teiros 
para os objetos se lecionados durante o processo ele seleção. 

Veja também Classe tPickinfo 

Construtor Público 

Construtor 
inlin e tPickinfoT ( t Pic kLis t<T>& list) i 

Inicia liza a lis ta de self'ção ele this com li s t. 

Veja t a mbém Classe paramétrica tPickList 

Método Público 

GetList 
inline tPickList<T>* GetList( ) i 

Relorna um ponteiro p:-ua a lista ele seleção de this. 

Veja também Classe paramétrica tPickLis t 

Classe tPickList 

template <class T> class tPickListi 

dfile.h 

Um objeto ela classe paramétrica tPickLi s t representa uma lista de seleção de objetos 
da classe T . 

Veja também Classe paramétrica tPickinfoT 
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C onstrutor e Destrutor Públicos 

C onstrutor 
inline tPickList () i 

Inicia li 7-a a li sta de seleção como uma lista vaúa. 

D estrutor 
inline ~ tPickLi s t() i 

Executa o método Flush () . 

Vej a também Flush ( ) 

M é todos Públicos 

Flush 
void Fl u s h ( ) i 

Esvazia this , destruindo todos os seus elementos. 

G etNumberOfltems 
inline int Ge tNumberOfitems () con s t i 
Retorna o número de ítens selecionados ele this. 

Insert 
bool Insert(T* object) i 
Adiciona obj ec t em t his . 

IsEmpty 
inl i n e boo l IsEmpty() c onsti 
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Retom a t rue se lu\ ítens selecionados em this; retorna false caso contn1rio. 

R etnove 
bool Remove(T* objec t ); 
Remove obj ec t de t his. 

C lasse tPoly R eader polyr ead.h 

A classe abstrata tPo l yRead, derivada de tReader, descreve a estrutura r. fnnciona
liclade ele um leitor OSW ele modelos geométricos genéricos (vimos o r.oncr.it.o ele leito1· 
no Capítulo 7). A classe declara métodos que possibili tam o especificação de trans
formações geométricas e descrição de materiais nos arquivos de entrada do leitor, as 
quais podem ser aplicadas aos modelos geométricos construídos por objetos de classes 
derivadas de tPolyReader. 

Vej a também Classe tReader 

C onstrutor P úblico 

C onstrutor 
i nl i n e tPolyReader(con s t char* fi l eName); 
ln iciali za o objeto base tReader com o parâinctro fileName. 
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Atributos Protegidos 

Materia l 
tMaterial Ma terial ; 
!via teria l corrente de this. 

Veja t a mbém Classe tMa terial 

MTM 
tJDTransfMa t r i x MTM; 
Matriz de transformação geométrica corrente de this. 

Veja também Classe tJDTransfMatrix 

M étodos Protegidos 

MatchMa terial 
void MatchMateria l () ; 
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Método que implementa o ]Ja?'Sing da descrição do material corrente de t his . Se u 
método não detectar quaisquer erros, .os atributos de Material são ajustados ele acordo 
w m a descrição elo ma teria!. 

Mat ch'n·ansform 
void Ma t chTr ansform(); 
?vlétodo que implementa o parsing da especificação da transformação geométrica cor
rente de this. Se o método não detectar quaisquer erros, a matriz de transformação 
MTM é ajustada de acordo com a especificação da transformação. 

Classe t Poly View p olyview.h 

Um objeto da classe tPolyView representa uma vista OS\~7 na qual pode111os Pfetuar 
a sr leção simples dr uma face ou de um vérticr de um moclrlo geométrico. (A classe 
tGeoView, descri ta 110 Capítulo 11, é um exemplo ele classe derivada de tPol yView. 
Os 111étodos ele seleção de vértice e face herdados de tMeshView são usados na implc
nlcntação elos comandos de edição dos vértices c faces de um modelo geométrico de 
cascas.) tPolyView é derivada virLualmcnte de tView. 

Veja t ambém Classe tView 

C onstrutor Público 

Construtor 
i n l i ne tPol yView (tScene& scene , t Camera* camera); 
Inicializa o objeto base tView com os parâmetros s cene e camera. 

Nié todos Protegidos 

SelectSingleFace 
tFace* Sel ectS ingl eFace (tMode l & mode l , cons t char* msg); 
Método ele seleção simples de uma face ele model. Retom a um ponteiro para a face 
selecionada, ou O, se face alguma foi selecionada. 
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SelectSingle Vertex 
tVertex* Sel ect Sing l eVer tex (tMod el& model, const char* msg ) i 
~'l'l étodo de seleção simples de um vért ice de model. Retoma um ponteiro para o vértice 
selecionado, ou O, se vér t ice algum foi selecio!1ado. 

Classe tPrin1itive gmodel.h 

A classe tPrimi tive descreve a estru tura e funciona lidade genéricas de um primitivo 
gráfico definido no Capítulo 3. A classe deriva virtualmente de tModel. 

Veja também Classe tModel. 

Construtor e D estrutor Público 

Construto r 
t Pr imi tive(tGraphicModel* parent ) i 

Se pa r e n t for diferente de zero, envia a mensagem AddPrimi ti v e ( this ) a *par en t. 

Veja também tGraph icModel: : AdàPrimi tive () 

Destrutor 
virtual - tPrimitive( ); 
Se o a t ribu to protegido Paren t for diferente el e zero, envia a *Parenta mensagem 
RemovePrimitive (this). 

Veja também tGraphicModel : : AddPrimi tive () 

M é todo Público 

Delete 
virtua l void Del ete () i 
Dcstrutor virtua l condiciona l ele un1 primitivo gráfico. Em tPrimi tive, simplemente 
del ete t h is. 

Atributo Protegido 

Parent 
tGraph icModel* Paren ti 
Ponteiro para o modelo grcHico ao qua l this pcrtrncf:'. 

Veja também Classe tGraphicModel 

Classe tRay rayt r ace.h 

Um objeto da classe t Ray contém os dados que definem um raio de l u~ manipulado 
por um rendcrer da classe t RayTracer . 

Veja também Classe tRayTrac e r 

Atributos Públicos 

D 
t 3DVector D i 

Vetor que define a direção de this. 
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Veja também Classe t3DVector 

p 

t3DVector Pi . 

Vetor que define o ponto de origem de this. 

Veja também Classe tRayTracer 

Classe tRayTracer raytrace.h 

Um objeto da classe tRayTracer é um rendere1· que gera imagens de uma cena através 
da técnica de traçado de raios discutida sucintamente no Capítulo 7. Os métodos 
que implementam a técnica ( Screen () 1 Scan () 1 Trace () 1 Shade () , In tersec t () , 
Shadow ()) são privados e não serão descritos aqui. A classe é derivada de tRenderer . 

Veja também Classe tRenderer 

Construtor Público 

Construtor 
tRayTracer(tCamera* camera = O) i 

Inicializa o objeto base tRenderer com o parâmetro camera e os demais atribu tos 
internos de this. 

Veja também Classe tCamera 

lVIétodo Público 

Render 
void Rende r(TDC& de) i 

Gera a imagem da cena de this c exibe a imagem no dispositivo ele contexto de . 
Executa o método privado Screen (). 

Veja também Classes TDC (OWL), tScene 

Classe tReader reader.h 

A classe abstrata tReader descreve a rstrutma c funcionalidade de 11111 leitor OS\•V 
genéri co (definimos leito1· no Capít ulo 7) . U111 leitor OS\·V é um a nalisador de prPdi
caclos recursivo que constrói modelos geométricos a partir de descrições conLidas em 
arquivos de texto. Essas descrições devem obedecer a determinadas regras sin táticas 
especificadas por uma gramática livre ele contexto elo tipo LL(l). Leitores de classes 
distintas derivadas ele tReader podem possui r gramáticas próprias , mas os atributos 
e métodos declarados em tReader definem a estru tura c o comportamento comum 
de um analisador de predicados de um leitor OSW. A classe declara o método virtual 
puro privado Run () , o qual deve ser sobrecarregado nas classes concretas derivadas de 
tReader para fornecer o comportamento específico do leitor. 

Construtor e Destrutor Públicos 

Construtor 
tReader(const char* fi leName) i 

Inicializa o nome do arquivo fonte elo lei tor com fileName. 
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Destrutor 
virtual - tReader (); 
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Dcst.rutor virtual. Libera a memória utilizada para armazenar o nome elo arquivo fonte 
de this. 

Método Público 

Execute 
void Execute(); 
Executa o leitor. Abre o arquivo fonte ele this com o nome ele arquivo dado no cons
t rutor. Executa o método virtual privado Run () e fecha o arquivo fonte de this . 

Atributos Protegidos 

File 
tFile File ; 
Arquivo funt.e de Lltis. 

FileName 
char* FileName ; 
Ponteiro para a cadeia ele caracteres que contém o nome elo arquivo fonte ele this. 

LineN umber 
int LineNumber ; 
Número ela linha corrente elo arquivo fonte de this. 

lToken 
int l Token ; 
Identificador do t ipo do token corrente de this. 

IV a lue 
tValue lValue; 
União qnfl a rmazena os atributos do t.okcn corrente de this . 

:rvrétodos P rotegidos 

FindError:rviessage 
virtual char* FindErrorMessage (int code); 
lviétodo virtual qne retom a nm ponteiro para a cadeia ele caracteres correpondentc ao 
código de CITO code. 

FindKeyword 
virtual int Find Keyword (char* keyw); 
Método virtual que retoma o identificador do l.oken cotwspondente à palavra reservada 
definida pela cad<~ia ele carr.cteres keyw. 

Match 
void Match (int token) ; 

Se token é igual ao tipo do símbolo ele entrada esper<Hlo) captura o próximo token do 
arquivo fonte de this ) armazenando seu tipo em l Token e seus atributos em 1 Value. 
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MatchColor 
t Color Match Color() i 
~détodo que implementa o parsing da descrição de uma cor no arquivo fonte de this. 
Se o método não detectar quaisquer erros, rctorna a cor lida. 

Veja também Classe tColor 

Matchlnteger 
int Matchlnteger() i 

Método que implcmenta o parsing da descrição de um inteiro no a rquivo fonte ele this. 
Se o método não detectar quaisquer erros, retoma o intei ro lido. 

lVIatchFloat 
double MatchFloat ()i 

Método que implementao par·sing ela descrição de um número real no a rquivo fonte ele 
this. Se o método não detectar quaisquer erros, retoma o número real lido. 

MatchPoint 
t3DVector MatchPoint()i 

.~vfétodo que implementa o parsing da descrição de um vetor no a rquivo fonte de this. 
Se o método não detecta r quaisquer erros, retoma o vetor lido. 

Vej a também Classe t3DVector 

NextToken 
virtual int NextToken ()i 

Retoma o próximo token elo arquivo fonte de this. 

Classe tRenderer renderer.h 

Um renderer é um objeto responsável pela geração díl imagem de uma cena. A clRsse 
abstrata tRenderer ma ntém Ulll ponteiro para a cena a part.ir da qunl a imngcm será 
gerada e um pont<·iro para a câmera uti lizada pelo rcnrlerer. A interface da classe drfine 
métodos de transformação de coordenadas entre o sistema global de coordenadas c o 
sistema de vista e ele aj uste dos pa râmetros ele n~ndaing. 

Vej a também Classe tScene, classe tCamera 

Construtor e Destrutor Públicos 

Const rutor 
tRenderer(tCamera* camera = O) i 

Construtor default. came ra é a câmera ut ilizada por this. Se camera for igual a zero , 
uma câmera defautl é construída para ser utilizada por t his. 

D estrutor 
virtual - tRenderer() ; 

Destrutor virtual do rendere1·. 

M étodos Públicos 

BackToWorld 
t3DVector BackToWorl d(const TPoin t& p)i 
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Converte as coordenadas ele imagem do ponto p para coordenadas globais. Utiliza a 
distância do plano ele trabalho para determinar as coordenadas globais do ponto. 

Veja também Map, WorkPlaneDistanee 

GetCamera 
inline tCamera* GetCamera(); 

Retoma um ponteiro para a câmera utilizada por this. 

GetScene 
inline tSeene* GetSeene(); 

Retoma 11111 ponteiro para a cena de this. 

Get Viewport 
inline eonst tViewport& GetViewport() const; 
Retoma uma referência para a viewport ele this. A viewport define as dimensões da 
imagem gerada pelo Tenderer. 

Veja também Classe tViewport 

l\!lap 
TPoint Map(eonst t3DVeetor& p); 

Converte as coordenadas globais do ponto p para coordenadas de imagem. 

Render 
virtual void Render(TDC& de) = O; 
Gera a imagem da cena de this e exibe a imagem no dispositivo de cont.ext.o de. Um 
objeto dP uma classe derivada da classe TDC pode representar a área cliente de uma 
janela de vista gráfica ou um mapa de pi.1;e/s em memória. As classes derivadas de 
tRenderer devem sobrecarregar esse método. 

Veja também Classe TDC (OWL) 

SetCamera 
SetCamera(tCamera* camera); 

Torna eamera a novR câmera utilizada por this. 

SetScene 
SetSeene(tSeene* scene); 

TornR seene a nova cena de this. A cena de um 1·endcrer é a cena a partir da qual o 
objeto gera uma imagem. 

Set Viewport 
void SetViewport(const tViewport& vport); 

Ajusta os pontos de canto ela viewp01·t de this com uma cópia dos pontos ele canto ele 
vport. 

void SetViewport(const TPoint& pl, TPoint& p2); 
Ajusta os pontos de canto da viewport ele this com as coordenadas dos pontos pl c 
p2. 

Veja também Classe TPoint (OWL) 
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Set WorkPlaneDistance 
void SetWorkPlaneDistance(double d}; 
Ajusta a distância do plano ele t rabalho para o valor d . 

Veja também WorkPlaneDistance 

Atributos Protegidos 

Camera 
tCamera* Camera ; 
Ponteiro para a câmera ut ilizada por this. 

Scene 
tScene* Scene; 
Ponteiro da cena a partir ela qual this gera uma imagem. 

Viewport 
tViewport Viewport; 
liiewport que define as dimensõe::; das ituagens geradas por t his. 

Wor kP laneDistance 
double WorkPlaneDistance ; 

Distância do plano de trabalho de this . O plano de trabalho é um plano paralelo ao 
plano de projeção, situado a uma distância d desse pla no, tomada sobre o VPN e em 
relação à origem do VRC. 

Classe tScalarExtractor contom·.h 

Um objeto da classe tScalarExtractor é um fi ltro ele extração de um campo escalar 
de um modelo mecânico. A entrada do filtro é um modelo de decomposição por células; 
a saída do filtro é o mesmo modelo de decomposição por células de entrada. O filtro não 
transforma a geometria ou a topologia do modelo de entrada; somente extra i o valor 
escalar de um dos graus de liberdade elos nós do modelo dr rnl nula c arlllazena a iuf'or
mação no atribu Lo Scalar do próprio II Ó. Um obj eto da classe tScalarEx tractor é 
um fi lt ro de transformação ele atributos, como visto no Capítulo 7 . 

Veja também tVertex : : Scalar, classes tNode, tMesh 

Construtor Público 

Construtor 
inline tScalarExtractor(); 
Construtor de{ault. Inicializa a ent rada e a saída do fi lt ro. 

Métodos Públicos 

Execute 
vo id Execute(}; 
Executa o filtro. 

Getlnput 
inline tMesh* Getinput(); 
Retom a um ponteiro para o modelo ·mecânico de entrada de this. 
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GetOutput 
inline tMesh* GetOutput() i 

Retoma nm ponteiro para o modelo mecânico de saída this. 

SelectField 
virtual void Selec tFie ld(int dof, bbol u = true) i 

Seleciona o campo escalar do grau de liberadade de nt'unero dof dos nós elo modelo 
mecânico de entrada de this . Se a flag u for igual a false , o campo escalm é definido 
pelo esforço P elo grau de liberdade do f. 

Veja também C lasse tDOF 

Setlnput 
void Se tinpu t(tMesh* mesh) i 

Torna mesh o lllodelo de entrada ele this . 

Classe tScanner scanner.h 

Um objrto da classe tscanner é um rcndere1·que usa o algoritmo de linhas de varredura 
para gerar imagens de modelos policclrais. É o renderer dcfault de uma vista de uma 
cena. tScanner é derivada de tRenderer. 

Veja também Classe tRenderer 

Enumeração Pública 

tRender lVIode 
enum tRenderMode i 
Valores elos modos de rendcring de objeto el a clnsse tScanner. 

Vej a também RenderMode 

Construtor e Destrutor Públicos 

Construtor 
tScanner(tCamera* camera = O) i 

Construtor default. Inicia liza a clrtsse basr tRenderer rom came ra. 

Destrut.or 
-tRenderer () i 

Dest.ru to r de this . 

M étodos Públicos 

GetEdge Visibility 
inline bool GetEdgeVisibility () consti 
Retom a o valor ela flag ele visibilidade ele arestas ele this. Se o valor da flag ele visibi
lidade de arestas for igual a true, a imagem gerada por this conterá os fios-de-arame 
dos modelos da cena . 

Veja também SetEdgeVisibility 
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GetRenderMode 
inline tRenderMode GetRenderMode( ) const; 

Retoma o modo de rcnder·ing ele this. 

Veja também tScanner : : tRe nde.rMode 

Render 
void Rende r(TDC& d e ); 
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Gera a imagem da cena de this e exibe a imagem no dispositivo de contexto de. 

SetEdgeVisibility 
void SetEdgeVisibi lity (bool v i sible); 

Ajusta o valor da fiag de visibilidade ele arestas de this com o parâmetro visibl e. Se 
visible for igua l a true, as arestas elos modelos da cena serão exibidas na imagem 
gerada por this. 

Veja também GetEdgeVisibility 

SetRe nde r lVIode 
void SetRenderMode(tRenderMode mode); 

Ajusta o modo de 1·endcr·ing de this. Um objeto da classe tScanner pode gerar imagens 
fio-de-arame, com remoção de linhas escondidas e com tonalização "fiai!' e de Gom arei. 

Vej a também tScanner : : tRenderMode 

Atributos Protegidos 

Edge VisibilityFlag 
bool EdgeVi sibilityFlag ; 

Flag de visibilidade de arestas de this. 

R ender fVIod e 
tRenderMode RenderMode ; 

lvlodo ele rendering de t his. O Itwdo de rendering define o t ipo da imagem gerada pe lo 
Tenderer: imagem fio-de-arame (\~ireframe), <:0111 li11has escond idas (HiddenLines), 

com tonalização "fiai!' (Fla t) ou com tonalização de Gourard (Gourard) . 

Classe tScene scene .h 

Um objeto da classe tScene representa uma coleção ele atores, luzes c câmeras que 
definem um ambiente a partir do qual será sintetizada uma imagem. A imagem é 
tomada por uma das câmeras da cena , em função da interação elas luz.es da cena com 
os materiais das superfícies dos atores ela cena. As classes deri vada:; ue t Scene são 
responsáveis pela construção das vistas gráficas manipuladas pela cena. 

Veja também Classes tActor, tLight, tCamera e tRe nderer 

Construtores e Destrutor Públicos 

Construtores 
tScene( tDocument& doe ); 

Inicializa as listas de atores, luzes e câmeras ela cena do documento doc. A luz ambiente 
ele this é ajustada com a cor branco. A cor ele fundo é preto. 
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tScene(const tScen e& scen e) i 

Constru tor ele cópia. Cria uma cena que contém os mesmos atores, as mesmas luzes, 
as mesmas câmeras, a mesma lu?: ambiente e o mesmo fundo de scene. 

D estrutor 
virtual -tscene() i 

Destru tor virtual. Executa o método Dele t eAl l ( ). 

M étodos Públicos 

AddActor 
void AddActor ( tActor* actor) i 

Adiciona o ator * acto r na lista de atores de· this. 

AddCa m era 
vo id AddCamera(tCamera* camera)i 

Adiciona a câmera camera na lista ele canH~ras de t his. 

AddLight 
voi d AddLight(tLight* l ight )i 

Adiciona a lu L: 1 igh t na lista de luzes de t his. 

C r ea teView 
virtua l tView* CreateView( long flags) i 

Cria uma 11ova câmera, de acordo com o valor de flags. Executa Cons tructView () , 

passando tllll ponteiro para a câmera criada como argumento . Se f lags for igual 
n vfUserView, abre uma caixa de diálogo solicitando os pa râmetros ele aj uste clr 
câmera. 

D ele t eActor 
void Del e t e Ac tor(tActor* actor) i 

Bcmove o nlor ac t or da lis ta de atores ele this c d<,s trói o ator. 

D eleteAll 
void DeleteAll ( ) i 

Drstrói todos os componentes das lista ele atores, de luzes e de câmeras da cena. 

DeleteCamera 
void DeleteCamera(tCamera* camera) ; 

Remove a câmera camera da lista de câmeras de this c destrói a câmera. 

DeleteLight 
void DeleteLight(tLight* light) i 

Remove a luz l ight ela lista de luzes de this c destrói a lu?:. 

GetActorlter ator 
i nline tActoritera tor GetActoriterator ( ) i 

Retoma um iterator da lista de atores ele this. 

G etAmbientLightColor 
inline tColor Ge t AmbientLigh t Color( ) const; 

Ret.orna os componentes RGB da luz ambiente da cena. 
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GetBkgnd Colar 
inline tColor GetBkgndColor() consti 

n.et.orna os componentes RGB da luz de fundo ela cena . 

GetCameralterator 
inline tCame raiterator GetCame r a ite r a tor () i 

Retom a um iterator da lista de câmeras de this. 

GetDocument 
inline t Do cument * Ge tDocument()i 

Retoma um ponteiro para o documento de this . 

GetLightlterator 
inline t Lighti t erator GetLighti terator()i 

Retom a um iteralor da lis ta ele luzes de this . 

SetAmbientLight 
inline void SetAmbien t Ligh tColor (const tCol or& color) i 
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Ajusta os componentes RGB da luz ambiente da cena com os componentes RGB ele 
col or. 

SetBkgnd Calor 
inline void SetBkgndColor( const tCol or& col or ) i 

Ajusta os componentes RGB da cor de fundo dR cena com os componentes RGB de 
col or. 

Atributos Protegidos 

Document 
tDoc ume n t* Document i 
Ponteiro para o documento ao quRl a cena pertence. 

lVIé todos P rotegidos 

Construct View 
virtual tVi ew* ConstructView ( tScene& scene , tCamera* camera ) i 

Constru tor "virt ua l, das vistas ela cena. Constrói uma vista pertencente à cena scene, 

cuja imagem será tomada pela câmera camera. 

Classe tShell shell.h 

Um objeto da classe tsh e l l representa um modelo de cascas, Lal como defiuido no 
Capítulo 3. A interface da classe define métodos respons::1veis pelas operações de mode
lagem de um modelo de cascas. tSh ell é derivada da classe base t Mesh a bl e Model. 

Veja também Classe tMeshableModel 

Construtores e Destrutor Públicos 

Construtores 
t Sh e ll ()i 

Construtor default. 
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tShell(const char* name ); 

Inicia lir.a a classe base tMeshableModel com name. 

Destrutor 
-tshell(); 

Destrói todas as listas dos elementos topológicos de this. 

Métodos Públicos 

GetEdgei ter ator 
tEdgeiterator GetEdgeiterator(); 

Retorna um itemtoT para a lista ele arestas de this. 

Veja também Classe tEdgei te r a to r 

GetFacelterator 
tFace i terator GetFaceiterator(); 

Retorna um itemto1· para a lista de faces de this. 

Veja também Classe tFacer t er ator 

GetN umberOfEdges 
inline int GetNumberOfEdges() const; 

Retoma o número de arestas de this. 

GetNumberOfFaces 
inline int GetNumberOfFaces() const; 
R0tornn o lliÍmero de facrs de this . 

GetN umberOfVertices 
inline int GetNumberOfVertices() const; 

Retoma o uümero de vérti ces ele this. 

Get.Vert.exiterator 
tVertexiterator GetVertexiterator() ; 

Hetorna 11111 itcmto1· para a lista de vért ices de this. 

Veja também Classe tVertexiterator 

ke 
void ke(tEdgeUse* eu); 

As Bibliotecas de C lasses 

Remove da lista ele arestas ele this a aresla definida pelo uso de aresta eu, e todos os 
seus "usos,. 

kv 
void kv{tVertex* v); 

Remove o vértice v da lista ele vértices de this, e todos os elementos topológicos que 
usam v. 

n1e 
tEdgeUse* me(tVertex* v, tEdgeUse* eu); 

Cria um nova aresta ele this e seus "usos',, partindo do vértice v. Insere um nso ele 
aresta na lista ele usos de aresta do laço de eu e retoma um ponteiro para esse uso de 
aresta. 
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mf 
tEdgeUse* mf(tVe rtex* v) i 

Cria um novo uso de aresta , partindo do vértice v, um novo laço e uma nova face de 
this . Retoma um ponteiro para o novo uso de aresta criado. 

lllV 

tVertex * mv(const t3DVector& p) i 

Cria um novo vértice de this, com coordenadas defin idas por p. Retoma um ponteiro 
para o vértice criado. 

SplitEdges 
tBoun daryFace* SplitEdges(double s ize ) consti 

Gera um modelo de contornos de faces de this, conforme descri to no Capítulo 6. Re
toma um ponteiro para o modelo gerado. 

Veja també m Classe tBo undaryFace 

'I\·ansform 
void Transform(const t3DTransfMatrix& m) i 

Transforma todos os vértices da lista· de vért ices de this. 

Classe tShell::tEdge shell.h 

Um objeto da classe tshell: : tEdge representa uma a resta de um modelo de cascas , 
tal como definida no Capítulo 3. 

Atributos Públicos 

RadialEdges 
tRadialEdge* Radial Edgesi 
Ponteiro para o primeiro elemento ela list.a de arestas radiais de this. 

Veja também Classe tShell :: tRadialEdge 

V1 
tVertex* Vl i 

Ponteiro para o primeiro vértice de this. 

Veja também Classe tShell : : tVertex 

V2 
t Vertex* V2i 

Pontei ro para o segundo vértice de this. 

Veja também Classe tShel l: : tVertex 

Construtor e Destrutor Públicos 

Construtor 
t Edge(tEdgeUse* edge Us e ) i 

Inicializa Vl com edge - >Vertex c V2 com edge->Next->Vertex. Inicializa a lista 
de arestas radiais de this como uma lis ta vazia . 

Veja também Classes tShell: : tEdgeUse , tShell: : tRadialEdge 
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Destrutor 
- tEdge ()i 

Destrói a lista de arestas radiais de this. 

Veja também Classe tShell: : tRadialEdge 

Classe tShell::tEdgeUse 
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shell.h 

Ulll objeto da classe tShell: : tEdgeUse representa um uso de a resta de um modelo 
ele cascas, ta l como definido no Capítulo 3. 

Atributos Públicos 

Edge 
tEdge* Edge i 

Ar(•sta a qual this pertence. 

Veja também tShell: : tEdge 

Loop 
tLoop* Loopi 
Laço da face a qual this pertence. 

Veja também tShell:: tLoop 

Vertex 
tVertex* Vertexi 

Ponteiro para o vértice do qual parte t his. 

Veja também tShell : : tVertex 

Construtor e Destrutor P úblico 

Construtor 
inline tEdgeUse ( tVertex* vertex) i 

Envia a lll f' IISagem MakeVertexUse ( this) para o vértice *vertex. *vertex é o 
vértice do qu;:t) parte o uso ele aresta . 

Veja também tShel l: : tvertex: : MakeVertexUse () 

Destrutor 
- tEdgeUse() i 

Envia a mensagem KillVertexUse (this ) para o vér t ice do qual parte this. 

Classe tShell::tFace shell.h 

Um objeto da classe tShell: : t Face representa uma face ele um modelo ele cascas, 
tal como definida no Capítulo 3. A classe deriva da classe abstrata : : tFace de faces 
globais de OS\V. 

Veja também Classe : : tFace 
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Atributos Públicos 

Loops 
tLoop* Loops; 
Ponteiro para o primeiro elemento da lista de laços de this. 

Veja também Classe tShell: : t Loop 

l\11aterial 
tMaterial Mate r ial; 

!Vlaterial de this. 

Number 
int Numbe r; 
Inteiro identificador de this. 

OuterLoop 
tLoop* OuterLoop; 

PouLeiro para o laço externo de this. Ou t erLoop é um elemento de Loops. 

Veja também tShell : : tFace: : Loops 

Shell 
tShell * Shell; 

Ponteiro para a ca!:ica a qual this pertence. 

Construtores e Destrutor Públicos 

Construtores 
inline tFace (int fid, tShe ll * s hell ); 
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luicializa os atributos Number e Shell com os parâmetros fid e shel l , respectiva
nwnt.c. lnicializa a lis ta de laços de this como uma lista vazia. 

Vej a também tShell : : tLoop 

tFace (const t Face& face , tShell& s hell ); 

In icializa Shel l com &s h e ll e os demais atributos de this com uma cópia elos atribu tos 
ele face. Inicializa a lis ta de laços ele this como uma lista vazia. 

Veja também tShell: : t Loop 

Destrutor 
- tFace () ; 

Destrói os laços da lista de laços de this. 

Veja também tShell: : tLoop 

l\llétodos Públicos 

AddLoop 
void AddLoop ( tLoop* loop); 

Adiciona o laço loop à lista de laços ele this. 

G e tiVIaterial 
tMaterial Ge t Mater i a l() const ; 
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Retorna o material da superfície de this. O método é declarado como virtual puro na 
classe ha:::>c : : tFace. 

GetNumber 
int GetNumber () const; 
Retoma o inteiro identificador de this. O método é declarado como virtual puro na 
classe base : : tFace. 

NormalAt 
t3DVector Normal(const t3DVector&) const; 
Retoma o vetor normal à superfície de this. O método é declarado como virtual puro 
na classP base : : tFace. 

Veja também Classe t3DVector 

RemoveLoop 
void RemoveLoop(tLoop* loop); 

Remove o laço loop da lista ele laços de this. 

Classe tShell::tLoop shell.h 

Um objeto da classe tShell: : tLoop representa 11111 laço de uma face de um modelo 
de cascas , como definido no Capítulo 3. 

Atributos Públicos 

Face 
tFace* Face ; 

Ponteiro para a face a qual this pertence. 

Veja também Classe tFace 

FirstEdgc 
tEdgeUse* FirstEdge; 
Ponteiro para o primeiro clcmrnto ela lista de usos ele aresta de this. 

Veja também Classe tEdge Us e 

Construtor e Destrutor Públicos 

Construtor 
inline tLoop(tFace* face ); 

E nvia. a rnnnst'lgem AddLoop (this) a *face. Inicializa a lista el e usos de aresta de 
this como uma lista vazia. 

Veja também tShell: : tFace: : AddLoop () 

Destrutor 
- tLoop (); 

Destrói todos os elementos da lista ele usos de aresta de this. Envia a mensagem 
RemoveLoop (this) a *Face. 

Veja também tShell: : tFace : : RemoveLoop () 
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Classe tShell: :tRadialEdge shell.h 

Um objeto da classe t Shell : : tRadialEdge representa uma aresta radial de um mo
delo de cascas1 como definida no Capítulo 3. 

Atributo Público 

EdgeUse 
tEdgeUse* EdgeUse ; 

Uso de aresta de this. 

Veja também Classe tShel l : : tEdgeUse 

Construtor Público 

Construtor 
inline tRadialEdge(tEdgeUse* edgeUs e ); 

Iniciali:...:a o aLrib tt Lo EdgeUse com o parâmetro edgeUse. 

Veja também Classe tShell: : t Edge Use 

C lasse tShell: :t Vertex sh ell.h 

Um objeto da classe tShel l : : tVertex representa um vértice de um modelo ele cascas1 

ta l como definido no Capítulo 3. A classe deriva da classe : : tVertex ele vér t ices globais 
de OS\V. 

Veja também Classe : : tVertex 

Atributo P úblico 

VertexUses 
tVertexUse* VertexUses ; 
PonLeiro para o primeiro elemento ela lista ele usos ele vértice de t his. 

Construtores e Destrutor Público 

Construtores 
tVertex(int vid, const t3DVector& posit i on); 

Inicializao objeto base :: tVertex com position. Aj usta o identificador do vértice 
com o parâ mP.t. ro vid c a lista de usos ele vértice do vért ice como vazia. 

Veja também Classe tShe ll: : tVertexUse 

tVertex(const tVertex& v) i 

Cons tru tor de cópia. Inicializa os atribu tos elo vért ice com uma cópia elos atributos d e 
v. 

Destrutor 
- tvertex() i 

Destrói a lis ta de usos de vér tice de this. 
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Métodos Pt'tblicos 

KillVertexUse 
void KillVertexUse(tEdgeUse* edgeUse); 

Remove da lista ele usos ele vértice ele this o uso de vért ice ident.ificaclo pelo parâmetro 
edgeUse. 

Veja também Classes tShell: : tEdgeUse, tShe ll: : tVertexUse 

Make Vertex Use 
void MakeVer texUse(tEdgeUse* edgeUse); 

Co11strói um uso de vért ice identificado pelo ·parâmetro edgeUse c adiciona o uso de 
vér t ice à lista de 11sos de vértice de this. 

Veja t ambém Classes tShell: : tEdgeUse, tShell : : tVertexUse 

Classe tShell::tVertexUse shell.h 

Um objeto el a classe LShell :: LVet LexUse repre:-~eu La lllll u:;u de vérLice de um modelo 
de cascas, como definido 110 Capítulo 3. 

Atributo Pt'tblico 

EclgeUse 
t EdgeUse* EdgeUse ; 

Uso de aresta cujo vértice de origem é this. 

Veja também Classe tShell : : tEdgeUse 

Construtor Público 

Construtor 
inline tVertexUse(tVertex Use* edgeUse) ; 

Inicia li :ta o atributo EdgeUse com o parâmetro e dgeUse. 

Veja também Classe t shell: : tEdgeUse 

Classe tSh ellMesh felement.h 

Um objeto da classe tSh ellMesh é uma malha de elementos finitos ele casca definidos 
no Capítulo G. A classe deriva diretamente de tMesh. 

Veja també m Classe tMesh 

Construtores Públicos 

Construtores 
inline tShel lMesh(); 

Construtor defmdt. Sem funcionalidade. 

inline t ShellMesh(const char* name ); 

Inicializa o objeto base tMesh com name. 



10.3 Classes de OSW 325 

Classe tShellReader polyread.h 

Um objeto ela classe tShellReader representa um leitor OSW de modelos geométricos 
ele cascas (vimos o conceito ele leit01·es no Capítulo 7). A classe é derivada da classe 
abstrata tPolyReader. 

Veja também Classes tPolyReader, t Shell 

Construtor Público 

Construtor 
inline tShellReader(const char* fileName) i 
Inicializao objeto base tPolyReader com o parâmetro fileName. 

Método Público 

GetOutput 
inline tShell* GetOutput{) i 
Retoma um ponteiro para o modelo ele saída ele this. 

Classe tShellSweeper polysour.h 

Um objeto da classe tShellSwerper é um fonte de modelos geométricos de cascas 
definidos 110 Capítulo 3 (vimos o conceito de fontes no Capítulo 7). Os métodos de 
geração dos modelos ele cascas ele tShellSweeper implementam os processos ele var
redura translacional e varredura rotacional descritos no Capítulo 3. 

Definição de Tipo Pública 

tPolyline 
typedef tFixedArray<t3DVector> tPolylinei 
tPolyline é um arranjo de vetores no espaço. 

Veja também Cl a~~e t3DVector. classe paratuél.rica tFixedArray 

1\llétodos Públicos 

1\llakeBox 
tShell* MakeBox(const t3DVector& center, 

const t3DVector& up, const t3DVec tor& normal, 
const t3DVector& dim) i 

Constrói por varredura translacional o modelo de cascas de uma caixa com dimensões 
dadas em dim e sistema local de cooi'clenadas definido por cen ter e pelos vetores up 
e normal. 

Veja também SweepByTransla tion () 

lVlakeCy linder 
tShell* MakeCylinder(const t3DVector& center, 

const t3DVector& firstp, const t3DVector& normal, double height) i 
Constrói por varredura translacional o modelo de cascas ele uma cilindro de altura 
height e base definida por center, firstp e normal. 

Veja também SweepByTranslation () 
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MakeCylindricalShell 
tShell* MakeCylindricalShell(const t3DVector& center , 

const t3DVector& firstp, const t3DVector& normal, 

double height, double angle ); 

Constrói por varredura translacional o modelo de uma casca cilíndrica de altura height 

e arco gcrntri7. definido por center, firstp e normal, com ângulo interno igual a 
angle. 

Veja também SweepByTransla tion () 

l\IIakeDome 
tShell* MakeDome(const t3DVector& center, 

const t3DVector& firstp , const t3DVector& norma l); 

Constrói por varredura rotacional o modelo de cascas de 11111 domo com centro em 
center, raio definido pela distância entre firstp e eixo polar normal. 

Vej a também SweepByRotation () 

MakeSphere 
tShe ll* MakeSphere(const t 3DVector& center , 

const t3DVector& firstp, const t3DVec t or& normal); 

Constrói por varredura rotacional o modelo de cascas de uma esfera com centro em 
cen ter, raio definido pela distância entre f irs tp e eixo polar normal. 

Veja também SweepByRotation () 

SweepBy'I'ranslation 
t Shel l* SweepByTransla tion (const tPolyline& poly, 

const t3DVector& path) ; 

Varredurn translacional. Retoma um ponteiro para o modelo de cascas resultante do 
"cscorregamento" da gera t ri z poly ao longo do caminho definido por pa th. 

SweepB y Rotation 
tShell* SweepByRotation (const tPoly line& poly , 

const t3DVector& org , const t3DVector& dir, doubl e ang l e ); 

Varredura rotacional. Retoma um ponteiro para o modelo de cascas resul tante da 
rotação de angle radianos da geratriz poly em torno elo eixo definido pelos vetores 
org c dir. 

Classe tShellWriter polywrit.h 

Um objeto da classe tShel lWri ter é um escri tor de modelos geométricos de cascas 
da classe tShell , definidos no Capítulo 3 (v imos o conceito ele escrito1· no Capítulo 7). 
A classe é derivada da classe abstrata tWri ter. O método de escrita do modelo ci<' 
entrada do escri tor é implementado pelo método privado Run () , declarado como virtua l 
puro na classe base t\'lri ter. 

Veja também Classes tShell, tWri ter 

Construtor Público 

Construtor 
inline ShellWriter(const char* fi l eName ); 
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Inicializao objeto base tWriter com fileName. 

M étodos Públicos 

Getlnput 
inline tShell* Getinput()i 

Retoma um ponteiro para o modelo de entrada ele this. 

Setlnput 
void Setinput(tSh e ll* shell) i 

Torna shell o modelo de entrada ele this. 

Atributo Protegido 

Input 
tShell * Inputi 
Ponteiro para o modelo de entrada de this. 

Classe tSolid 
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solid.h 

Um objeto da classe tsolid representa um modelo de sólidos, tal como definido no 
Capítulo 3. Em tSolid, ao contrário da classe tShell, as classes que definem os ele
mentos topológicos de um modelo de sólidos (vértices, arestas, faces, etc.) , bem como 
os métodos que implementam os operadores de Euler , são encapsulados na definição ela 
classe. (Adotamos essa estratégia de proteção porque queremos garant ir a integridade 
geométrica e topológica de um modelo de sólidos.) Os operadores ele Euler são ut iliza
dos somente por objetos de classes "amigas, ele tSolid, tais como tSolidReader c 
tSolidSweeper. tSolid é derivada ela classe base tMeshableModel. 

Veja também Classe tMeshableModel 

Construtores e Destrutor Públicos 

Construtores 
tSolid() i 

Construtor default. 

tSolidcon st c h ar* namei 

Inicializa a classe base tMeshableModel com name. 

Destrutor 
- tSolid (); 

Destrói todos os elementos topológicos ele this. 

Métodos Públicos 

GetEdgei ter a t or 
tEdgei t erator GetEdgeiterator() i 

R.ct.orna um iterator para as arestas de this. 

Veja também Tipo tEdgeiterato.r 
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GetFacelte ra tor 
tFaceiterator GetFaceiterator ()i 
Ret.orna um itemtor para as faces de this. 

Veja também Tipo tFacei ter a to r 

GetN umberOfEdges 
inline int GetNumberOfEdges() consti 
Ret.orna o número de arestas de this. 

GetN umberOfFaces 
inline int GetNumberOfFaces() consti 
Ret.orna o número de faces de this. 

GetN umberOfVertices 
inline int GetNumberOfVertices() consti 
Retoma o número de vértices de this. 

Get Vertexlte rator 
tVertexiterator GetVertexiterator() i 

Retoma um ilemtor para os vér tices de this. 

Veja també m Tipo tVertexi ter a to r 

SplitEdges 

As Bibliotecas de Classes 

tBoundaryFace* SplitEdges(double size) consti 
Gera um modelo de contornos ele faces de th.is, conforme descrito no Cr~.pítulo 6. Rf'
torna um ponteiro para o modelo gerado. 

Veja também Classe tBoundaryFace 

Transform 
void Transform(const t3DTransfMat rix& m) i 

Transforma todos os vértices de this , usando a matri?. de trausformação m. 

Classe tSolidMesh belement.h 

Um objeto da classe tSolidMesh é uma malha de elementos ele contorno dP. dimensão 
topológica 2, definidos no Capít ulo 6. A classe deriva diretamente de tMesh. 

Veja também Classe tMesh 

Construtores Públicos 

Construtores 
inline tSolidMesh() i 

Constru tor default. Sem funcionaliclacle. 

inline tSol idMesh(const char* name) i 

lnicializa o objeto base tMesh com name. 
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Classe tSolidReader polyread.h 

Um objeto da classe tSo lidReader representa um leitor OS\\' de modelos geométricos 
ele sólidos (vimos o conceito ele leito1·cs no Capítulo 7). A classe é derivada da classe 
abstrata tPolyReader. 

Veja tambén'l Classes tPolyReader, tSolid 

Construtor Püblico 

Construtor 
inline tSolidReader(cons t char* fileName); 

Iniciali;r,a o objeto base tPolyReader com o parâmetro f ileName. 

Método Püblico 

Getüutput 
inline tSolid* GetOutput(); 

Retoma um ponteiro para o modelo de saída de this. 

Classe tSolidSweeper polysour.h 

Os métodos de geraçi\o dos modelos de cascas de tSolidSweeper implementam os 
processos de varredura translacional e varredura rotacional descritos 110 Capítulo 3. 

Definição de Tipo Pública 

tPolyline 
typedef tFixedArray<t3DVector> tPolyline; 
tPolyline é um arranjo de vetores no espaço. 

Veja também Classe' t3DVector. classe paranu~t.rica tFixedArray 

Métodos Públicos 

MakeBox 
tSolid* MakeBox(const t3DVector& center , 

const t3DVector& up, const t3DVector& normal, 

const t3DVector& dim); 

Constrói por varredma translacional o modelo de sólidos de uma caixa com dimcn::;ões 
dadas em dim c sistema local de coordenadas definido por center e pelos vetores up 
c normal. 

Veja também SweepByTranslation () 

MakeCylinder 
tSolid* MakeCylinder(const t3 DVector& center, 

const t3DVector& firstp, const t3DVector& normal, double height); 

Constrói por varredura translacional o modelo de sólidos de uma cilindro de altura 
height e base definida por center, firstp e normal. 

Veja também SweepByTrans la tion () 
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MakeSphere 
tSol id* MakeSphere(const t3DVector& center , 

const t3DVector& firstp, const t3DVector& nor mal) i 

Constrói por varredura rotacional o modelo de sólidos de uma esfera com centro em 
center, raio definido pela distância entre firstp e eixo polar normal. 

Veja também SweepByRota tion () 

SweepByTranslation 
tSolid* SweepByTranslation(const tPolyline & poly, 

const t3DVector& path) i 

Varredma t ranslacional. Retoma um ponteir·o para o modelo ele sólidos resultante elo 
«escorn'gamento" da gera triz poly ao longo do caminho definido por pa t h. 

SweepByRotation 
tSolid* SweepByRotation( const tPolyline& pol y , 

const t 3DVector& org , const t3DVec tor& di r , double ang l e ) i 

Varreclum rotacional. Retoma um ponteiro para o modelo de sólidos resnlt.ant.c'~ da 
rotação de angl e radianos ela gerat.rir. poly em torno do eixo definido pelos vetores 
org e dir. 

Classe tShellWriter polywrit.h 

Um objeto da classe tSh ellWri ter é um escritor de modelos geométricos de sólidos 
da classe tSolid, definidos no Capítu lo 3 (vimos o conceito de escritm· no Capítu lo 7). 
A cla!->se é derivada da classe abstrata twri ter . O método de escrita do modelo ele 
entrada do esnitor é implementado pelo método privado Run () , declarado como virtual 
puro na classe base twri ter. 

Veja também Classes tSolid, tWri ter 

Construtor Píiblico 

Construtor 
inline SolidWriter(const char* fileName ) i 

Inicial ir-a o objeto base tWri ter com f ileName. 

Nlétoclos P úblicos 

Getlnpu t 
inline tSol id* Getinput()i 

Retoma um ponteiro para o modelo de ent rada de this. 

Setlnput 
void Setinput(tSolid* solid) i 

Torna sol id o modelo de entrada de this. 

Atributo Protegido 

Input 
tSol id* Inputi 

Ponteiro para o modelo de entrada ele this. 
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Classe tSourcePoint belement.h 

Um objeto da classe tSourcePoint representa um ponto fonte ut ilizado por um solve1· 
da classe tBESol ver. 

Veja também Classe tBESol ver 

Atributos Públicos 

Number 
int Numbe r; 
Número elo ponto fonte. 

Position 
t 3DVec tor Position; 
Posição do ponto fonte. 

Veja também Classe t3DVector . 

Construtores Públicos 

Construtores 
t SourcePo int (); 
Construtor defcwlt. 

t Source Po int(int numbe r , const t3 DVector & pos ); 
Inicializa os atributos Numbe r e Pos i t i on ele this com os parâmetros number c pos, 
respectivamente . 

Classe tSolver solver.h 

tSol ve r é uma classe abstrata que representa um processo genérico de análise numérica 
elas tos tc\ t ica de estru tmas. A interfaen el a clRsse defin e métodos para inicia li7.nção do 
procrsso de análise, verificação elos dados do modelo mecânico, constr ução , montagem 
e resolução do sis tema de equações lineares e t~nnino dn análise. Classes derivadas de 
tSol ver devem ser responsáveis pela. mantagem do sistema ele equações. 

Veja também Clnsse tLine arSys t em 

Construtor e D estrutor Públicos 

Construtor 
tSolver ( tMesh * mesh); 
Inicializa o analisador. mesh é o modelo mecânico a ser analisado. 

Destrutor 
virtual - tsolver () i 

Destrutor virtual. Destrói o sis tema de equações ele this . 

M étodos Públicos 

Run 
virtual void Run() i 

Executa o processo de análise. Inicialmente, chama os métodos virtua is Ini t ( ) e 
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Check (). Em seguida , executa Construc tLinearSys tem () e Assembl eSy stem (). 
Por fim, chama o método Termina te () . 

Atributos Protegidos 

LS 
tLinearSystem* LS; 
PonLeiro para o sistema de equações lineares ele this. 

Mesh 
tMes h * Mesh; 
Ponteiro para o modelo mecânico de this. 

NumberOIDOFs 
int NumberOf DOFs; 
Número total ele graus de liberdade do modelo mecânico ele this. 

N umberOfFixs 
int NumberOfFi x s ; 
N t'unero de graus de liberclacle restringidos do modelo mecânico ele this. 

M étodos Protegidos 

AssembleSystem 
virtual void AssenmleSy stem() = O; 
-~'l'l éto clo virt ual puro de montagem do sistema de equações lineares de this. Deve ser 
sobreca rregado nas classes deri vadas de tSol ver. 

Check 
virtual void Check( ; 
Verifica a integridade do modelo mecânico de entrada. Envia a mensagem Check () a 
todas as C'0lulas do modelo !11('Cânico. 

ConstructLinearSystem 
virtua l tLinearSystem* ConstructLin earSys t em(); 
Constru tor ccvirtual" elo sistema de equações lineares de this. E m tSol ver, constrói 
um objeto da classe tFu llSystem. 

Veja também Classe t FullSys t em 

Init 
virtual void I nit () ; 
Inicialização elo processo de a nálise. Executa os métodos Check () , para verificação 
dos dados do modelo mecânico, e Cons tructLinearSys tem () , pa ra construção do 
sistema ele equações lineares. 

Resume 
virtual void Res ume ( tXSo l ver & x ); 
Tra tamento de erros da a ná lise. Qualquer um dos métodos de tSol ver, ou das classes 
derivadas de t Sol ver , podem gerar uma exceção da classe t XSol ver, se ocorrer um 

' erro na análise. Quando isso acontece, o método Resume () é executado. Em tSol ver, 
o método exibe a mensagem de erro de x c interrompe a análise. 
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Te rmina te 
virtual void Terminate() i 

Termina o processo ele análise. Transfere a solução elo sistema de equações de this para 
os graus de liberdade correspondentes no modelo mecânico de ent rada. 

Classe tVector matrix.h 

Um objeto ela classe tVector é um manipula<.lor de vetores ele números reais. 

Construtores e Destrutor Públicos 

Construtores 
tVector(uint n ) i 

Constrói um corpo de vetor com n elementos inicializados com zero. 

tVector(const tVector v, int cpType = tObject: : ShallowCopy) i 

Construtor de cópia. Torna this uma cópia ele v . O tipo de cópia é especificado pelo 
pa râmetro cpType: se cpType for igua l a tObj ect: : DeepCopy, um novo corpo de 
vetor é construído c seus elementos são inicializados com os valores <.los elementos de v; 
se cpType for igual a tObj ect : : ShallowCopy, um novo corpo ele vetor não é criado; 
nesse caso, o corpo de v é compartilhado. 

Veja t a mbém Classe tObjectBody 

Destrutor 
- tvector ()i 

Se o corpo do vetor for utilizado somente por this, destrói o corpo elo vetor. 

Métodos Públicos 

Copy 
tVector Copy(const tVector v, int copy = tObject : :ShallowCopy) i 

Cópia de vetores. Torna this uma cópia de v e retoma this. O tipo de cópia é 
especificado pelo parâ111cLro cpType: se cpType for igual a tObj ec t : : DeepCopy, um 
novo corpo de vetor é construído e seus elementos são inicializados com os valores dos 
elementos ele v ; se cpType for igual a tobj ect : : ShallowCopy, um novo corpo <.le 
vetor não é criado; nesse caso, o corpo de v é compartilhado. 

GetN umberOfElements 
inline int GetNumberOfElements() consti 
Retoma o número de elementos do vetor. 

IsEqual 
bool IsEqual(const tVector v ,. int eqType = tObject : : ShallowEqual) i 

Comparação ele vetores. Retom a. true se this c v são iguais; retorna false caso con
t rário. O t ipo de identidade é especificado pelo parâmetro eqType: se eqType for igual 
a tObj ec t: : ShallowEqual , os vetores são iguais se seus corpos forem os mesmos; se 
eqType for igual a tObj ect : : DeepEqual, os vetores são igua is se os elementos ele 
seus corpos forem igua is. 



334 As Bibliotecas de Classes 

Operadores Públicos 

operator = 
tVector operator = (const tVector v); 
Operador de cópia ( shallow-copy). Torna this uma cópia de v c retorna this. 

Veja também tVector: : Copy 

operator + 
tVector operator +(const tVector v) const; 
Retoma o vetor resultante da soma de this com o vetor v. Se this e v não possuem o 
n1csmo ut'unero de elementos, uma exceção da classe tXMa th é gerada. 

Veja também Classe tXMa th 

operator -
tVector operator - (const tVector v) const; 
Retoma o vetor resul tante da subt ração de this com o vetor v. Se t his e v não 
possuírPHI o mesmo n tímero de elementos, unul C'XrPçiío d::t rlnssP t XMa th é gerada . 

Veja também Classe tXMa th 

operator * 
tVector operator *(const tMatrix m) . const; 
Iletorna o vrtor resultante da mult.iplicação de this com a matriz m. Se o número 
ele elementos de this for di ferente do número de linhas de m, uma exceção da classe 
tXMa th é gerada. 

Veja também Classe tXMa th 

double operator * (const tVector v) const; 
Ret.orna o produto in terno ele t his com o vetor v. Se t his e v não possuírem o mesmo 
n t'lmcro de elementos , uma rxc(~ção da e! asse tXMa t h é gerada . 

Veja também Classe tXMa th 

tVector operator *(double s) const; 
Retorna o vetor resul tante da multiplicação de this com o escalar s. 

o perator += 
tVector operator +=(const tVector v); 
Soma this com o vetor v , armazena o resultado em this e retoma this . Se t his c v não 
possuírc111 o mesmo número de elementos, uma exceção da classe t XMath é gerada. 

Veja também Classe tXMa th 

operator - = 
tVec to r operator -=(const tVector v); 
Subtrai o vetor v de this , a rmazena o resultado em this e retoma t his. Se this e v não 
possuírem o mesmo número de elementos, uma exceção ela classe tXMa th é gerada. 

Veja também Classe tXMa th 

operator *= 
tVector operator *=(double s); 
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l'vlult iplica this pelo escalar s, armazena o resultado em this e retorna this . 

operator = = 
bool operator == (const tVector v ) const; 
Operador de comparação (shallow-equal). Retom a true se this e v possuírem o mesmo 
corpo de vetor; retoma false caso contrário. 

Veja também tVector:: I sEqual 

operator != 
bool operator !=(const t Vector v ) const; 
Retoma true se this e v possuírem corpos de vetor diferentes; retoma false caso 
contrário. 

Veja também tVector : : I sEqual 

operator () 
double operator () (int i ) const ; 
Retorna, como um ?'Ualue, o i -ésimo elemento de this. Um ?'noluP. P. um valor que pode 
aparecer somente no lado direito de uma expressão de atribuição. 

double& operator () (int i ) ; 
Retom a, como um lvalue, o i -ésimo elemento de this . Um lvalue é um valor que pode 
aparecer no lado esquerdo de uma expressão el e a t ribuição. 

Classe t VectorExtractor wa rp.h 

Um objeto ela classe tVectorExt ractor é um filt.ro ele ex tração do campo de desloca
mentos de um modelo mecânico. A entrada do fil t ro é um modelo de decomposição por 
células; a saída do fi lt ro é o mesmo modelo de decomposição por células ele ent rada. 
O filtro não t ransforma a geometria ou a topologia do modelo ele entrada; solllr nte 
extrai o vetor de deslocamentos elos gra us ele liberdade de cada nó do modelo ele eu
lrada 0 ;utnazC'na a informação no atributo Vector do próprio nó. Um objc•to ela 
classe tVectorExtractor é um fil tro de t.rnnsformação de atributos, como visto no 
Capítulo 7. 

Veja também tVertex: : Vector, classes t Node, tMesh 

Construtor Público 

Construtor 
inline t VectorExtrac t or( ); 
Construtor default. lnicializa a entrada e a saída do fi lt.ro. 

Métodos Públicos 

Execute 
void Execute (); 
Executa o filtro. 

Getlnput 
inline tMesh* Ge tinput(); 
Ret.orna um ponteiro para o modelo mecânico ele entrada de this . 
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G etüutput 
inline tMesh* GetOutput () i 

Retom a um ponteiro para o modelo mecânico de saída de this . 

Setlnput 
void Setinpu t (tMesh* mesh) i 

Torna me sh o modelo de ent rada de this . 

Classe tVertex model.h 

Um objeto da classe tVertex é um vértice global de OS\·V. Um vér tice global é definido 
por um identificador, posição espacial , cor, valor escalar e valor vetorial , sem quaisquer 
outras informações topológicas características de um modelo geométrico específico. 
Os modelos geométricos de OS\~' implementam itemto1·s própr ios de vér t ices globais , 
conforme discut imos no Capítulo 9. 

Veja também Classe t Model 

Construtores Públicos 

Construtores 
inline tVertex() i 

Const.ru Lor default. Sem fun cionalidade. 

inline tVertex(const t3DVector& p ) i 

Inicia liza a posição de this com o vetor p. 

inline tVertex (c onst tVertex& v) i 

ConsLruLor ele cópia. Inicia liza os atribu tos de this com uma cópia dos a t ri butos de 
v . 

Atributos Públicos 

Color 
tColor Color i 
Cor de this. 

Vej a também Classe tColor 

N umber 
int Number i 
In teiro ident.ificador de this , 

Position 
t3DVector Posit i oni 
Posição de this. 

Vej a t a mbém Classe t 3DVec to r 

Scalar 
double Scalar i 

Valor de um campo escalar na posição de this. O va lor do campo é usualmente definido 
por um fil tro da classe tScalarEx trac t or e ut ilizado, por exemplo, por um fi lt ro da 
classe tCon tou rFi lter para geração de isolinhas do modelo ao qual this per tence. 
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Veja também Classes tScalarExt!actor, tContourFi l ter 

Vector 
t3DVector Vectori 
Valor de um campo vetorial na pos1çao ele this, usualmente definido por um fil
tro da classe tVectorExtractor e. utilizado, por exemplo, por um filtro ela classe 
tWa rpFil ter para geração ela estru tura deformada do modelo ao qual this pertence. 

Veja também Clas~es t VectorExtractor, tWarpFil t e r 

lV.Iétodo Público 

Tra nsform 
inline void Transform{const t3DTransfMatrix& m)i 
Transforma a posição de this com a t ransformação m. 

Classe t View view.h 

Um objeto da classe tView é um elemento de interface homem-documento. Uma vis ta 
tem dois propósitos: 

1. Captmar os comandos ele entrada elo usuano. Uma vista possui uma tabela 
ele comandos que define a interface ela vista com o usuário. Cada comando da 
tabela de comandos ela vista é implementado por um método da classe ela vista. 
Os comandos de uma vista podem adicionar, a lterar ou eliminar atores, luzes, 
câmeras ou quaisquer outros dados específicos da cena n qual a vista é associada. 

2. Exibir imagens ela cena. Uma vista possui um objPto ela classe tRenderer res
ponsável pela síntese ele imagens da cena a qual a vista é associada. 

Veja também Cla~ses tScene, tCamera e tRenderer 

Construtor e Destrutor Públicos 

Construtor 
tView{tScene& scen e , tCamera* camera = O) i 

Inicial iza a vista pertencente à cena scene. A imagem ela cena Px ibicla pPla cena é 
tomada pela cfimera *camera. Se c amera for igua l a zero, constrói uma câmera dcfault 
para a vis ta. 

D estrutor 
virtual - tview{) i 
Dest.rutor virtua l. 

Métodos Públicos 

GetCam era 
inline tCamera* GetCamera{) i 

Ilet.orna um ponteiro para a câmera ut ilizada por this. 

GetNa m e 
virtual const char* GetName{ ) consti 
Retoma o nome ela vista. Em tView, o nome ela vista é igual ao nome da câmera da 
vista. 
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GetRenderer 
inline t Render er* GetRendere r()i 

Retoma um ponteiro para o renderer que gera as imagens da cena de this. 

CmAddLight 
virtual void CmAddLight() i 

Comando padrão de adição de uma luz à cena de this. 

CmAzimuth 
virtual void CmAz imuth()i 

Comando padrão de azimute ela câmera de this. 

CmDeleteLight 
virtual void CmDe l e t e Light()i 
Comando padrão de remoção ele luzes de this . 

CmElevation 
virtual void CmEleva t ion(); 
Comando padrão de elevação da C<Ünera de this . 

CmPitch 
virtua l void CmPitch(); 
Comando padrão de arfagem da câmera de this . 

CmRedraw 
virtual void CmRedraw(); 

Comando padrão de atualização da imagem ele this . 

CmRoll 
virtua l void CmRol l ( ); 
Comando pad rão de rolagem da câmera de this. 

CmSelectLight 
"•n~elec tLight () ; 

le seleção de luzes da cena ele t his . 

'-' .. ,.uíght 
void cms~~rut~lentLight (); 

Comando padrão ele ajuste da luz ambiente da cena de this. 

CmSetBackground 
void CmSetBackground()i 

Comando padrão ele a juste ela cor de fundo da cena de this. 

C mYaw 
virtual void CmYaw ( ); 
Comando padrão ele ginada da câmera ele t his . 

CmZoom 
vir tua l void CmZoom() i 

Comando padrão de zoom da câmera de t his. 

SetCamera 
v o id SetCame ra ( tCame r a * c a mera ); 
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Torna camera a câmera ele this. Se camera for igual a zero, cria uma câmera padrão 
para this. 

Atributos Protegidos 

Can1era 
tCame ra* Camera; 
Ponteiro para a câmera utilizada por this . 

Renderer 
tRenderer* Renderer; 
Ponteiro para o r·ender·er utilizado por this. 

Scene 
tScene* Scene; 
Ponteiro para a cena proprietária de this. 

Niétodos Protegidos 

GetAngle 
bool GetAngle(double& a , const char* m); 
Função de entrada de ângulo utilizada em um comando de vista. Exibe a mensagem 
m na janela de comandos c executa a thTead de requisição de um ângulo, armazenado 
em a. Retom a true se a operação foi bem sucedida; retorna false se o comando foi 
cancelado pelo usm\rio. 

GetColor 
bool GetColor (tColor& c , const char* m); 
Função de entrada de cor utilizada em um comando de vista. Exibe a mensagem m na 
janela de comandos e executa a thrmd de requisição de uma cor , armazenada em c. 
n etoma true se a operação foi bem sucedida; rctorna fa lse se o comando foi cancC'lado 
pelo usuário. 

GetDistance 
bool GetDi stance(double& d, const char* m) i 
Funçilo de entrada ele distância utiliz~cla em um comando de visttl. Exibe a nwnsagem 
m na janela de comandos e executa a tlu·ead ele requisição ele uma distância, armazenada 
em d. Retorna true se a operação foi bPm sucedida ; retoma fa lse se o comando foi 
cancf'lado pelo nsuário. 

bool GetDistance(double& d, const char* m, t3DVector& b) i 

Ftmção de entrada de distâneia ut ilizada em um comando de vista. Exibe a mensagem 
m na janela de comandos c executa a thr·ead de requisição de uma distância , arnu:l r.cnacla 
em d. A distância é definida em relação ao ponto base b. Retorna true se a operação 
foi bem sucedida; retoma false se o comando foi cancelado pelo usuário . 

GetPoint 
bool GetPoint(t3DVector& p , const char* m) i 

Função de entrada ele ponto utilizada em um comando de vista. Exibe a mensagem 
m na janela de comandos e executa a thread de requisição de um ponto, armazenado 
em p. Retoma true se a operação foi bem sucedida; retoma false se o comando foi 
cancelado pelo usuário. 
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ConstructRenderer 
virtual tRenderer* Const r uctRe nde rer{)i 
Construtor "virtual, ele renderer ela vista. Em tView, retoma um objeto da classe 
tScanner. 

Classe t Viewport viewport.h 

Um objeto ela classe tViewport é uma área retangular definida por dois pontos Pl e 
P2, tomados em relação a um sistema de coordenadas ele dispositivo. 

Construtores Públicos 

inline tViewport{) i 

Const.ru I. o r rlcf(wlt. 

inline tViewport {const tViewport& v) i 

Construtor ele cópia. Inicializa as coordenadas de Pl e P2 a partir elas coordenadas de 
Pl e P2 de v. 

inline tViewport{const tDCPoint& pl, const tDCPoint& p2) i 

Inicializa Pl com as coordenadas de pl e P2 com as coordenadas de p2. 

Veja també m Classe tDCPoint 

inline tViewport {int xl, int yl, int x2, int y2) i 

Inicialir,a PL com as cooclcnadas xl e yl e P 2 com as coordenadas x2 e y2. 

Atributos Públicos 

Pl 
tDCPoint Pl i 
Pont o, <'111 <"oorclrnadas d<' d isposit ivo, do canto superar esqur rdo da uicwporl. 

P 2 
tDCPoint P2 i 
Ponto, em coordenadas ele dispositivo, do canto inferior dircit.o da viewpo1·t. 

lVIétoclos Públicos 

Center 
inline tDCPoint Center{) consti 
R.etorna o centro da vicwport. 

Contains 
bool Contains{const tDCPoint& point ) consti 

Retorna true se this contém o ponto linha point. 

bool Contains {const tDCPoint& pl, const tDCPoint& p2) consti 
Retoma true se this contém a linha definida pelos pontos pl e p2 . 

bool Contains{const tViewport& v) c9nsti 
Retoma true se this contém a viewpo1·t v. 
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Height 
inline i nt Height( ) const; 

Retorna a altura H da viewport. 

Veja também tViewport : : Width 

Intersects 
bool Intersects(const tDCPoin t& point) consti 

Retorna true se o ponto point intercepta this; retoma false caso contrário. 
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bool Intersects(const tDCPoint& pl, const tDCPoint& p2) consti 
Retoma true se a linha definida pelos pontos pl e p2 intercepta this; retom a fa lse 
caso contrário. Utiliza o algori tmo de recorte de Cohen-Sutherlancl. 

bool Intersects(const tViewpor t& v) consti 

Rct.orna true se a viewport v intercepta this; retorna false caso contrário. 

IsEmpty 
inline bool IsEmpty{) consti 

Rct.orna true se viewpm·t for vazia; retom a false caso cont rário. 

Veja também tViewport: : SetEmpty 

Normalize 
void Normalize( ); 

Ajusta as coordenadas de P l e P2 tal que Pl e P2 correspondam , respectivamente, ao 
canto superior esquerdo c ao canto inferior direito ela viewport. 

SetCorners 
inline void SetCorners(const tViewport& v) i 

Ajusta as coordenadas ele Pl c P2 com as coordenadas Pl e P2 de v. 

void SetCorners(const tDCPoint& pl , const t DCPoint& p2); 

Ajusta P 1 com as coodenadas de p l e P2 con1 as coordrnadas d<' p2 . Normaliza a 
viewport. 

Veja também tViewport:: Normalize 

void SetCorners(int xl, int yl, int x2, int y2) i 

Aj usta P l com as coodenadas xl e y l e P2 com as coordenadas x2 c y2 . Normaliza a 
viewporl. 

Veja também tViev1port: :Normalize 

SetEmpty 
void SetEmpty{); 

Ajusta as coordenadas ele P l e P2 tal que this seja uma viewport vazia. 

Veja também tViewport : : IsEmpty 

Width 
inline tDCPoint Width() const; 

Retoma o largura \V da viewport. 

Vej a também tViewport: : Height 
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Operadores Püblicos 

operator = 
inline tViewport& operator =(consttViewport& v); 

Operador ele cópia. Ajusta as coordenadas de Pl e de P2 com as coordenadas de Pl <' 

de P2 de v. Retoma uma. referência para this. 

operator + 
tViewpor t operator + (const tVie\oJport& v) const; 

Iletorna uma viewpoTl resultante da expansão de this com v . 

operator += 
tViewport& operator +=(const tViewport& v); 

Expande this a partir de v; retorna uma referência para this. 

operator == 
inline bool operator ==(const tViewport& v) const; 

Het.orna true se Pl e P2 são iguais a Pl e P2 de v; retorna false caso contrário. 

operator != 
inline bool operator ! =(const tViewport& v) const; 

Retorna true se Pl é diferente de Pl ele v ou se P2 é diferente de P2 de v; retonH\ 
false caso contrário. 

Classe t WarpFilter warp.h 

Um objeto ela classe tWarpFil ter representa um filtro de geração da malha deformada 
de um estrutura. A entrada elo filtro é a malha de elelllentos do 1110delo mecânico ela 
estrutura. A saída do filtro é um modelo gráfico contendo a malha deformada. 

Veja também Classe tMesh, dasse tGraphicModel 

Construtor Público 

Construtor 
tWarpFilter(); 

Construtor default. 

l\!Iétodos Públicos 

Execute 
tGraphicModel* Execute{); 

Executa o fi ltro, se existir o modelo de entrada. Iletorna 11111 pontei ro para o modelo 
gráfico resultante do processo. 

GetScale 
inline double GetScale() const; 

Retoma o valor de esca la ut ilizado por this para deformar a malha elo modelo de 
entrada. 

Setlnput 
void Setinput(tMesh* mesh); 

Torna mesh o modelo ele entrada de this. 
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SetScale 
void SetScale(double value ); 
Ajusta o valor de escala de this com o valor value. 

Classe t Writer writer.h 

A classe tWri ter é uma classe abstra ta que descreve a estrutma e a funcionalidade 
de um escritor genérico (definimos esc1·ito1· no Capítulo 7). A classe declara o método 
virtual puro privado Run () , responsável pela execução do escritor. O método deve ser 
sobrecarregado nas classes concretas derivadas de tWri ter. 

Construtor e Destrutor Públicos 

Construtor 
tWriter(const char* fileName); 
Inicializa o nome do arquivo de escrita de this com f ileName. 

Destrutor 
virtual - twrite (); 
Destrutor virtual. Libera a memória utilizada para armazenar o nome do arquivo ele 
saída de this. 

Método Público 

Execute 
void Execute(); 
Abre o arquivo de saída ele this com o nome de arquivo dado no construtor. Executa 
o método virtual privado Run () e fecha o a rqui vo de sa ída de this. 

Atributos Protegidos 

File 
FILE* File ; 
Ponteiro para o a rquivo ele saída de this. 

FileName 
char* FileName; 
Ponteiro da cadeia de caracteres que contém o nome elo arquivo de saída el e this. 

Classe tXl\!Iath pmath.h 

Um objeto ela classe tXMath representa uma exceção gerada por a lgum objeto OS\V 
clmante a execução ele cálculos matemáticos. Um objeto ela classe tFullSys tem, por 
exemplo, gera uma exceção do t ipo tXMa t h se, durante a resolução elo sistema, a matri z. 
elos coeficientes for singular. A classe deriva da classe xmsg. 

Veja também Classes xmsg (C++), tFullSystem 

Construtor Público 

Construtor 
tXMath(cons t string& msg); 
Inicia lizao objeto base xmsg com o parâmetro msg. 
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Classe tXSolver solver.h 

Um objelo da classe tXSol ver representa uma exceção gerada por um objeto de uma 
classe derivada ela classe abstrata tSol ver clmante a análise numérica ele um modelo 
mecâuico. A classe deriva ela classe xmsg. 

Veja também Classe xmsg (C++) 

Construtor Público 

Construtor 
tXSolver(const string& msg); 

Iniciali7:a o objeto base xmsg com o parâmetro msg. 

10.4 Definições de Tipos Globais de OSW 

Nesse Seção apresentamos, em ordem alfabética, as definições de t.ipo ( typedef s) 

globais de OSW. 

Tipo t3FN ode 

typedef tNodeT<3> t3FNode; 

Nós de 11111 IIIOclelo mecânico com 3 graus de liberdade. 

Veja também Classes tNodeT, tBE4NQuad 

Tipo t6FNode 

typedef tNodeT<6> t3FNode; 

Nós de 11111 modelo mecânico com 6 graus de li berdade. 

Veja também Classes tNodeT , t3NShe ll 

Tipo tCelllterator 

typedef tDoubleListiterator<tCell> tCelliterator; 

Itemtor d(~ células de um modelo de decomposição por células. 

Veja também Classes tDouble Listiterator, tCell, tMesh 

Tipo tDCPoint 

typedef TPoint tDCPoin t ; 

Ponto em coordenadas ele dispositivo (X, Y). 

Veja também Classe TPoint (OWL) 

Tipo tEdgelterator 

typedef titerator<tEdge> tEdgeitera tor ; 

Iterato1· el e arestas de um modelo genérico. 

Veja também Classes ti ter a to r , tEdge 

node.h 

node.h 

cell.h 

viewport.h 

model.h 
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Tipo tFacelterator 

typedef tlterator<tFace> tFaceiterator; 
Jtemtor de faces de um modelo genérico. 

Veja também Classe~ ti ter a t or , tFace 

Tipo tlnternalEdgelterator 

typedef tinternallterator<tEdge> tlnternalEdgeiterator; 
Itemtor interno de arestas de um modelo genérico. 

Veja também Classes tlnternallterator, tEdge 

Tipo tlnternalFaceiterator 

typedef tlnternaliterator<tFace> tinternalFaceiterator; 
Iterctto1· interno de faces de um modelo genérico. 

Veja também Clns~cs t in tcrnaliterator , tFace 

Tipo tlnternalVertexlterator 

typedef tlnternaliterator<tVertex> tlnternalVertexiterator ; 
!teratm· interno de vértices de um modelo genérico . 

Veja também Classes tinternaliterator , tVertex 

Tipo tNodeiterator 

typedef tDoubleListiterator<tNode> tNodeiterator; 
ltemtor de nóss de um modelo de decomposição por células. 

Veja também Classes tDoubleListiterator , tNode , tMesh 

Tipo tPrin1itivelterator 

typedef tDoubleListiterator<tPrimitive> tCelliterator; 
Itemtor de primitivos de um modelo gráfico . 

Veja também ClassPs tDoubleLis titera t or, tPrimi tive 
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model.h 

model.h 

mo dei. h 

model.h 

node .h 

gmodel.h 

Tipo tSourcePointiterator belement.h 

typede f titerator<tSourcePoint> tSourcePointiterator ; 
Ilemto1· de punLus fuute de um olJjeto da classe tBESol ver. 

Veja também Classes ti ter a to r , tSourcePoin t , tBESol ver 

Tipo t Vertexlterator 

typedef tlterator<tVertex> tVertexiterator; 
lterator de vértices de um modelo genérico. 

Veja também Classes ti ter a to r , tVertex 

mo de i. h 



CAPÍTULO 11 

Exemplos 

11.1 OSW-Shell 

OSW-SheiJl é um programa OSW de modelagem de estru turas constituídas de casc:as 
delgadas. Em OSW-Shell , uma casca é geometricamente representada por um modelo 
de cascas, tal como definido no Capítulo 3. As malhas dos modelos mecânicos da 
estrutura, au tomaticamente geradas a part ir do modelo geométrico, são constituídas 
ele elementos fi nitos t riangulares de casca, descritos no Capítulo 6. A interface ele 
OSV/-Shell é ilustrada na F igura 11.1. 

11.1.1 Classes de OSW -Shell 

Nessa Seção descreveremos as classes específi cas ele OSW-Shell , as quais são derivadas 
das classes das bibliotecas de classes ele OSW. Descreveremos, também , os coma 11 dos 
das vistas da a plicação. 

Classe t G eoScene oswsh e ll.h 

Um objeto da classe tGeoScene representa uma cena de um modelo geométrico de 
cascas de OS\V-Shell. tGeoScen e deriva diretamente da classe t scene. A cena per
tence a um documento da classe tShellDoc e ma nt.ém ttma referP.11 cia para o modelo 
de cascas manipulado pela rrna. 

Vej a t a mbém Classes t Sh e llDoc, t Sh ell 

Construtor Público 

Construtor 
inline tGeoScen e ( tSh e l lDoc& doe ); 

lnicializa o objeto base tScene com doc . 

1 O roteiro ele desenvolvimento de OSW-Shell foi apresentado no Capítulo 9. 
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fl! OS\11-Shell I!II!J EJ 

.~ 
~~~ 
~~~ 

~~-~ I Za«n IE@l 

1~?14 

Figura lLl: Interface de OSW-Shell. 

Métodos Públicos 

GetSceneN ame 
const char* GetSceneName() const ; 
Retoma o nome da cena . i\'Iétodo virtual declarado na classe base tScene. 

Veja também Classe tScene 

GetShell 
inline tSh ell* GetSh ell( ) ; 
Retoma um ponteiro para o modelo ele cascas manipulado pela cena. 

Veja também Classe tShell 

SetShell 
inline void SetShell( tShell* s hell); 
Adiciona o modelo ele cascas s h e ll ao documento da cena . O documento contém 
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somente um modelo de cascas. Antes de adicionar shell ao documento e criar um 
ator para shell em this, o método destrói o modelo de cascas do documento, se 
houver. 

Veja também tScene : : AddAc to r 

Classe tGeo View oswshell.h 

Um objeto da classe tGeoVie\\1 é uma vista de uma cena da classe tGeoScene. A 
vista pode responder a comandos de leitura de um modelo de cascas, de manipulação 
ele vértices c faces de um modelo de cascas e de geração de malhas de elementos finitos 
a partir elo modelo geométrico de uma casca. A classe deriva diretamente da classe 
tPolyView. 

Veja também Classes tGeoScene, tPolyView 

Construtor P{thJico 

Construtor 
inline tGeoView(tGeoScene& scene, tCamera* camera); 

Inicializao objeto base tPolyView com scene e camera. 

Método Público 

GetScene 
inline tGeoScene* Ge t Scene( ); 

Retoma um ponteiro para a cena de this. 

Comandos 

box 
Cria o modelo ele cascas ele uma ca ixa. Solicita a entrada, em uma das janelas cll3 vista 
da cena de this, de um retângu lo correspondente à face da ca ixa no plano ele trabalho 
da vista. Em seguida, solicita a entrada ele uma distância correspondente à altura da 
caixa. O modelo é criado por varredura translacional e adicionado à cena ele this. 

Veja também Classe t ShellSweeper 

create_face 
Solicita a seleção, nas vistas ela cena de this, de um vértice elo modelo de cascas 
manipulado pela cena de this. Cria uma facP. da classe tShell: : tFace com o vP.rticc 
selecionado. Em seguida, solicita a seleção elos demais vértices que definem o laço 
externo da face criada. Adiciona a face ao modelo manipulado pela cena de this. 

Veja também Classe tShell: : tFace 

cr eate_ vertex 
Solicita a entrada de um ponto e cria um vértice da classe tShell: : tVertex no ponto 
dado. O vértice é adicionado ao modelo de cascas manipulado pela cena de this. 

Veja também Classe tShell: : tVertex 
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cylinder 
Cria o modelo ele cascas ele um cilindro. Solicita a entrada, em uma das janelas de vista 
ela cena de this, de uma circunferência correspondente à base elo cilindro no plano de 
trabalho ela vista. Em seguida, solicita a entrada de uma distância correspondente à 
altura do cilindro. O modelo é criado por va~Tedura translacional e adicionado à cena 
de this. 

Veja também Classe tShellSweeper 

cylindricaL.shell 
Cria o m odelo de cascas de uma casca cilíndriéa. Solicita a ent rada , em uma das janelas 
de vista da cena de this , de um arco correspondente à gerat riz ela casca cilíndrica. Em 
seguida, solicita a entrada de uma dis tância correspondente à altura da casca. O 
modelo é criado por varredura t ranslacional e adicionado à cena de this. 

Veja também Classe tShellSweeper 

dele te 
Remove o modelo de cascas manipulado pela cena de this da cena. 

delete _face 
Solicita a seleção, nas vistas da cena de this, ele uma lista de faces do m odelo de cascas 
mauipulado pela cena de this e remove as faces selecionadas do modelo. 

d elete_vertex 
Solicita a seleção, nas vis tas da cena de this, de uma lista de vért ices do m odelo de 
cascas manipulado pela cena. de this e remove os vértices selecionados elo modelo. As 
faces incidentes nos vértices selecionados também são removidas . 

dome 
C ria o modelo de cascas de um domo. Solicitn a entrada de um ponto correspondente 
no cen t ro do domo e, em seguida , a ent rada de uma di stância correspondente ao ra io 
do domo. O p lano ela base do domo é o pla no ele t rabnlho da vist.a corrente da cena d e• 
this. O modPio é criado por varredura rotaciona l e adicionado à cena de this . 

Veja també m Classe tS he llSweeper 

generate_mesh 
Executa uma caixa de di á logo soli citando o tamanho do el<~men to da malha a ser gerada. 
C ria tllll fil t ro el a classe tFEShellMeshGen era t or. Ajusta o modelo de ent rada do 
filtro com o modelo de cascas manipulado pela cena de this . Ajusta o tamanho do 
elemento do filtro com o tam anho do elemento capturado na caixa de diálogo e execu ta 
o filtro. Se o filtro executar com sucesso, cria uma cena da classe t MecScen e e adiciona 
o modelo mecânico de saída do fil tro à cena criada. Se ocorrer a lgum erro dmante a 
geração ela ma lha, uma exceção da classe xms g é gerada. 

Veja também Classes tFESh e llMeshGene r a tor, t MecScene, xmsg (C++) 

mirror 
Solicita, nas vistas da cena de this, a ent rada ele dois pontos correspondentes ao t raço 
ele um plano per pend icular ao plano ele t raba lho da vista corrente da cena de this. 
Aplica uma t ra nsformação de reflexão no modelo de cascas manipulado pela cena de 
this no plano dado. 
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Veja também Classe t 3DTra n s fMat r ix 

Inove 
Solicita , nas vistas da cena de this, a éntracla de um vetor de deslocamento. Translad a o 
modelo de cascas manipulado pela cena de this de acordo com o vetor de deslocamento 
dado. 

Veja também Classe t3DTra n s fMatr i x 

moveJace 
Solicita a seleção, nas vistas da cena de this, de uma face elo modelo ele cascas ma ni
pulado pela cena de this. Solici ta a entrada de um vetor de deslocamento e trauslada 
os vért ices da face selecionada de acordo com o vetor de deslocamento dado. 

Veja também Classe t3DTrans fMa t rix 

move_ vertex 
Solicita a seleção, nas vistas da cena ele this, ele um vér t ice do modelo de cascas 
manipulado pela cena de this. Solicita a entrada de um vetor ele deslocamento e 
translada o vértice selecionado de acordo com o vetor de deslocamento dado. 

Veja também Classe t 3DTran s fMa trix 

r ead 
Executa uma caixa de diálogo solicitando o nome do arquivo com a descrição de um 
modelo da classe tShell. Cria um leitor da classe t Shel lRead e r , passando como 
parâmetro o nome do a rquivo capt urado na caixa ele diálogo. Se o leitor executar com 
sucesso, adiciona o modelo de cascas de sa ída do leitor à cena de this. 

Veja também Classes tShe l l Read er, tSh e ll 

ro t a t e 
Solicit a a E' ll t.rarla de um pouto corrC'spondcnte ao centro de rotação. Em seguida , 
solicita a entrada de um ângulo correspondente ao â ngulo ele rotação. A cli reç<1o de 
rotação é dada pelo VPN da vista corrente da cena de this. Ilotacioua o uwdelo de 
cascas manipulado pela cena de this ·de acordo com os parâmetros dados. 

Vej a t ambém Classe t3DTransfMatrix 

scale 
Solicita a entrada ele um ponto correspondente ao cent ro base da Lransfonuação de 
escala . Em seguida , solicita a entrada de um ponto correspondente aos valores de 
f'sca la x,y,z da t ransformação ele escala. Aplica a transformação de escala no modelo 
ele cascas manipulaclo pela cena ele this ue acordo com os parâmetros dados. 

Vej a també m Classe t3DTransfMa t rix 

se t _material 
Solicita a seleção, nas vistas da cena de this, de uma lista de faces do modelo de cascas 
manipulado pela cena de this. Solicita a seleção ele um material no editor de materiais 
e atribui o material às faces selecionadas. 

Veja também Classes t Material , tMateri a l Editor 
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set_tickness 
Solicita a seleção, nas vistas da cena de this , de uma lista de faces elo modelo ele cascas 
manipulado pela cena ele this. Executa uma ca ixa ele diálogo solicitando a espessura 
ela face e atribui a espessura às faces selecionadas. 

sphere 
Cria o modelo de cascas de uma esfera . Solicita a entrada de um ponto correspondente 
ao centro da esfera c, em seguida, a entrada de uma distância correspondente ao raio 
da esfera . O plano do equador ela esfera é o plano de trabalho da vista corrente ela 
cena ele this. O modelo é criado por varredura rotacional c adicionado à cena ele this. 

Veja também Classe tShellSweeper 

write 
Executa uma caixa ele diálogo solicitando o nome elo arquivo no qual será armazenada a 
descrição elo modelo de cascas manipulado pela cena de this. Cria um escri tor ela classe 
tShellWri ter, passando como parâmetro o nome elo arquivo capturado na caixa de 
diálogo. Ajusta o modelo de entrada do escritor com o modelo ele cascas man ipulado 
pela cena de this e executa o escritor. 

Veja também Clas:;e tShellWriter 

Classe tMecScene oswshell.h 

Um objeto da classe tMecScene representa uma cena de um modelo mecânico de cascas 
de OS\V-Shell. tMecScene deriva d iretamente da classe tScen e. A cena pertence a um 
documento d a classe tShellDoc e mantém uma referência para um modelo mecânico 
manipulado pela cena. 

Veja também Classes tShellDoc, tShe llMesh 

Constru tor Público 

Construtor 
inline t Me cScene (tShellDoc& doe) i 

Inicia liza o objeto base tscene com doc. 

Métodos Públicos 

Veja também Classe tScene 

GetMesh 
inline t Mesh * GetMesh () ; 
Retorna um ponteiro para o modelo mecânico manipulado pela cena. 

Veja também Classe tMes h 

GetSceneName 
c onst char* GetSceneName () con st; 
Retom a o nome da cena . . Método virtual declarado na classe base tsce n e . 

SetMesh 
inline void Se tMesh(tMesh* mesh) i 
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Adiciona o modelo mecânico mesh ao documento da cena c cria um ator para mesh. 
O documento pode conter vá rios modelos mecânicos, mas t his manipula somente o 
modelo mecânico mesh. 

Veja também tScene: : Add.Actor 

Classe tMec View oswshell.h 

Um objeto da classe tMecView é uma vis ta de uma cena da classe tMecScene. A 
vista pode resp onder a comandos de leitura de um modelo mecânico de uma casca, 
ele especificação da vinculação c do. carregamento de um modelo mecânico de uma 
casca e de a nálise elastostática de um modelo mecânico de uma casca pelo método dos 
elementos finitos. A classe deriva das classes t MeshView e toataView. 

Veja também Classes t MecScene, t MeshVie\·1, t OataView 

Construtor Público 

Construt or 
inline tMecVi e w ( t MecScene& scene, tCamera* camera) ; 
Inicia liza os objetos base tMeshView e toa taView com scene e carne r a. 

Vej a t a m bém Classes t MeshView, toa taVi e w 

M ét odo P úblico 

Get Scene 
inline tMecScene* GetScene( ) ; 
Retom a um ponteiro para a cena de t his. 

Comandos 

delete_cell 
Solicita a seleção, nas vistas da crna de t his , de uma lista el e células elo modelo mecânico 
de cascas mani pulado pela cena de t his c remove as C(~lulas se lecionadas do modelo. 

de le t e_no d e 
Solicita a seleção, nas vistas da cena de t his, de uma lista de nós do modelo mecânico 
mani pulado pela cena de t his c remove os nós selecionados elo modelo. As células 
incidentes nos nós selecionados também são removidas. 

fix 
Solicita a seleção, nHs vistas da cena ele t his , de uma lista de uús du 1nodelo mecânico 
ele cascas manipulado pela cena de t his. Fixa todos os graus de liberdade especificados 
com o comando selec Ldof s elos nós selecionados elo modelo. 

Veja t a mbé m Comando selecLdofs , classe tOOF 

load_cell 
Solicita a seleção, nas vistas da cena de t his, de uma lista de células do modelo mecânico 
ele cascas manipulado pela cena de this. Executa uma caixa de d iálogo solicitando as 
coordenadas de um ponto e ajusta o vetor de cargas elas células selecionadas com as 
coordenadas do ponto capturado na caixa de d iálogo. 
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Vej a também Classe t3NSh e ll 

reacl 
Executa uma caixa de diálogo solicitando o nome do arquivo com a descrição de um 
modelo mecânico da classe t Sh e llMesh . Cria um leitor da classe tShe llMeshReader , 

passando como parâmetro o nome elo arquivo capturado na caixa de diálogo. Se o leitor 
executar com sucesso, adiciona. o modelo mecânico de saída elo leitor à cena de this. 

Veja t a mbém Classes tShellMe shRead e r , t She llMesh 

re lease 
Solicita a seleção, nas vistas da cena de this, de uma lista de nós do modelo mecânico 
de cascas ma nipulado pela cena de this. Libera todos os graus de liberdade dos nós 
selecionados do modelo. 

Veja também Comando s e l ecLdof s, d a1;sc tDOF 

se lect_clofs 
Executa uma caixa ele diálogo solicitando a especificação de quais graus de liberdade 
dos uós do modelo mecânico manipulado pela cena de this serão fixados pelo comando 
fi x . 

Veja t a mbé m Comando f ix 

seLm a t erial 
Solicita a seleção, nas vistas da cena de this, de uma lista de células do modelo mecânico 
manipulado pela cena de this . Solicita a seleção de um material no editor de materi ais 
c atribui o materia l às células selecionadas. · 

Veja t ambém Classes tMaterial, tMaterialEditor 

set_tickness 
Solicita a seleção, nas vistas da cena de t his , ele uma lista de células do modelo mccâni<..:O 
manipulado pela cena ele this . Executa uma caixa de diá logo soli r. iLa ndo a espessura 
ela cé lul a e a t ribui a cspcssma às células sek cionaelas. 

solve 
Cria um solver da classe t FESolver. Ajusta o modelo de entrada elo solve?' com o 
modelo mecânico manipulado pela cena de this . Se o solva executar com sucPsso, cria 
uma cena ela classe tRes Scen e e adiciona o modelo de saída do solve1· à cena criada. 

Veja também Classes t FESol ver, tResScene 

unloacl_cells 
Solicitn n seleção, nas vistas ela cena de this, ele uma lis ta de células do modelo mecânico 
de cascns manipulado pela cena de this. Zera o vetor ele cargas das células selecionadas 
do modelo. 

Veja também Classe t3NShell 

write 
Executa uma caixa ele diá logo solicitando o nome do arquivo no qual será a rmazenada 
a descrição elo modelo mecânico manipulado pela cena de this. Cria um escritor ela 
classe tMeshwri ter, passando como parâ metro o nome do arquivo cap turado na caixa 
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de diálogo. Ajusta o modelo ele entrada do escritor com o modelo mecânico manipulado 
pela cena ele this. Executa o escritor. 

Veja também Classe tMeshWri ter 

Classe tShellApp oswshell.h 

Um objeto ela classe tShellApp é uma aplicação 08\V de modelagem de cascas, ou 
seja, 08\V-8hell. A classe é diretamente derivada da classe tApplication. 

Veja também Classe tApplication 

Construtor Público 

Construtor 
inline tShellApp() i 

Construtor default. Inicializa 08W-8hell. 

Veja também tApplication: : Run 

Classe tShellDoc oswshell.h 

Ulll objeto ela classe tShellDoc re['>resenta um documento de 08\".'-8hell. O docu
mento pode conter um modelo geométrico de cascas, vários modelos mecânicos e vários 
modelos gráficos resultant.es do processo de visualização dos resultados de análise, a lélll 
das cenas correspondentes. A classe é diretamente derivada de tDocument. 

Veja também Classe tDocumen t 

Construtor Público 

Construtor 
inline tShellDoc (tShellApp& app ) i 

Inicializa o objeto base tDocumen t com app. 

Classe tShellMeshReader oswfreacl.h 

Um objeto ela classe tShellMeshReader é um leitor de modelos mecânicos de cas
cas (vimos a definição de leitor no Capítulo 7). Um modelo mecânico de cascas {> 

constituído ele elementos finitos triangulares da classe t3NShell , cujos nós possuem 6 
graus de liberdade, como descrit.o uo Capítulo 6. A classe é derivada diretamente de 
tMeshReader. 

Veja també m Classes tMeshReade.r, t3NShell 

Construtor Público 

Construtor 
inline tShellMeshReader(const char* fileName} i 

Inicializao objeto base tMeshReader com fileName . 
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Classe tResScene oswshell.h 

Um objeto da classe tResScene representa · uma cena ele pós-processamento de um 
modelo mecânico de cascas de 08\V-Shell. tResScene deriva diretamente da classe 
t MecScen e. Além de manter uma referência para um modelo mecânico manipulado 
pela cena , um objeto da classe tResScene contém atores que representam o mapa ele 
cores, as isoliuhas, a estru tura deformada e as fl restas de contorno do modelo mecânico. 

Veja também. Classe tMecScene 

Construtor Público 

Construtor 
inline tResScen e (tShellDoc& doe) ; 

Inicializa o objeto base tMecScene com doc. 

Métodos Pítblicos 

GetSceneN ame 
const c har * GetSceneNa me () const; 

Retoma o nome da cena. ~vl ét.od o virtual decla rado na classe bnse tScene . 

Veja também Classe tScene 

Classe tRes View oswshell.h 

Um objeLo da classe tResVi ew é uma vista de uma cena ela classe tResScene. A 
vista pode responder a comandos ele visualização elo mapa de cores, isolinhas, estrutura 
deformada e a restas ele contorno de um modelo mecânico el e cascas. A classe deriva 
elas classes tCo l orMapVi e w e tDataView. 

Veja também Classes tResScene, tColorMapVi ew, tDataView 

Construtor Público 

Construtor 
inline tResView(tMecScene& scen e , tCamera* camera ); 

lnicia li~a os objetos base tColorMapVie w c tDataView com scene e camera . 

Método Público 

GetScene 
inline tResScene* GetScene() ; 

Relorua Ullt püHLei ro para a ce11a de this . 

Comandos 

extracLscalar _field 
Executa uma caixa de diálogo solicitando o campo escalar a ser extraído do modelo 
mecânico manipulado pela cena de this. Cria um filtro da classe t Scal arExtractor, 

passando como parâmetro o tipo de campo escalar capt urado na caixa de diá logo 
(deslocamento em x, y, ou z, rotação em x, y ou z, etc.) . Ajusta o modelo de entrada 
do filtro com o modelo mecânico manipulado pela cena ele this e executa o filtro. 
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Veja também Classe tScalarExtrac t or 

set_contour _parms 
Executa uma caixa de diálogo solicitando os parâmetros do fil t ro ele geração ele isolinhas 
do modelo mecânico manipulado pela cena de this. Os parâmetros são o valor escalar 
mínimo, o valor escalar máximo e o n{unero ele isolinhas geradas pelo fil t ro. 

Veja também Comando show_con tour, classe tCon tourF i 1 ter 

set_ warp__scale 
Executa uma caixa ele diálogo solicitando a escala utilizada por um filtro ela classe 
tWarpFil ter para geração da malha deformada elo modelo mecânico manipulado pela 
cena de this. 

Veja também Comando shov.uoJarp, classe tWarpFilter 

show _boundary _edges 
Exibe ou esconde o modelo gráfico que contém as a restas de contorno do modelo 
mecânico de cascas manipulado pela cena de this. O modelo gráfico com as arestas de 
contorno é gerado por um filtro ela classe tBoundaryEdgesFil ter. 

Veja também Classe tBoundaryEdgesFilter 

show _color_map 
Exibe ou esconde o mapa de cores do campo escalar do modelo mecânico manipulado 
pela cena ele this. O campo escalar deve ser extra ído do modelo com o comando 
extracLscalar_f ield. 

Veja também Comando extracLscalar_fi e ld 

show_m esh 
Ex i bP. ou esconde o modelo mecânico ele cascas manipulado pela ceua de this. O co
mando permite a visua lização ela malha original do modPio juntament<' com as imag(' IIS 
obt idas do pós-processamento dos resul tados de análise do modelo. 

show_warp 
Exibe ou esconde a malha deformada do modelo mecânico manipulado pela cena de 
this. A malha deformada é gerada por um filtro ela classe t WarpFilter. O campo vP.
torial de deslocamentos u t ilizado pelo filtro é extraído do modelo mecânico manipulado 
pela cena de this por um fil tro el a classe tVectorExtractor. 

Veja também Classes tWarpFil ter, tVectorExtrac tor 

11.2 OSW-Solid 

OSW-Solid é um programa OSW de modelagem ele sólidos elásticos. E m OS\~'-Shell , 

um sólido é geometricamente representado por um modelo de sólidos, tal como definido 
no Capítulo 3. As malhas dos modelos mecânicos de um sólido, automaticamente 
geradas a partir elo modelo geométrico , são constituídas de elementos de contorno 
quadrangulares planos, descri tos no Capítulo 6. A interface ele OS\~'-Solid é ilustrada 
na Figura 11.2. 
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m· OSW-Solid 1!!1(!1 Ei 

F igurn 11.2: In terface de OSW-Solid . 

11.2.1 Classes de OSW -Solid 

Nessa Seção descreveremos as classes específi cas ele OSW-Solicl , as quais são derivadas 
das clnssrs das bibliotecas de classes de OSW. Descreveremos, também, os comandos 
das vistas da aplicação. 

Classe tGeoScene oswsolid.h 

Um objeto da classe tGeoScen e representa .uma cena el e um modelo geométrico de 
sólidos dr. OS\V-Solicl . tGeoScene cl f'r iva dirrtamentP da classe tScene. A cena 
per tence a um documento da classe tSolidDoc e mantém uma referência para o modelo 
de sólidos manipulado pela cena. 

Vej a t a mbém Classes t Solid Doc, tSolid 

Construtor P úblico 

Construtor 
inline tGeoScene (tSol idDoc& doe ); 

Inicia li1.a o objeto base tScene com doc. 
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M étodos Pt'tblicos 

GetSceneName 
const char* Ge tScen e Name () const i 
Retom a o nome da cena. Método virtual declarado na classe base tScen e. 

Veja também Classe t Sc e n e 

G etSolid 
inline t So lid* Ge t So lid() i 

Retoma um ponteiro para o modelo de sólidos manipulado pela cena. 

Veja também Classe t Solid 

SetSolid 
inline void SetSol id ( tSolid* solid) i 

Adiciona o modelo de sólidos solid ao documento ela cena. O documento contém 
somente um modelo de sólidos. Antes de adicionar sol i d ao documento e criar um 
at.or para solid e111 this, o método destrói o modelo ele sólidos elo documento, se 
houver. 

Veja também tScene : : AddActor 

Classe tGeo View oswsolid.h 

Um objeto da classe tGeoView é uma vista de uma cena da classe t GeoScene. A vista 
pode responder a comandos de leitm a de um modelo de sólidos, de manipulação de 
vértices e faces de um modelo de sólidos e de geração de malhas de elementos tini tos 
n part ir elo modelo geométrico de uma sólido. A classe deriva diretamente da clnsse 
tPolyView. 

Vej a t a mbé m Classes tGeoScene, tPolyView 

Construtor P t'lblico 

Construtor 
inl i n e tGeoView(tGeoScene& scene , tCamera* camera) i 

In icia li7.R o objeto base tPolyVi ew com scene e camera. 

1\!Ié todo Público 

GetScene 
inline t GeoScen e * Ge t Scen e( )i 

Retom a um ponteiro para a cena de this . 

Comandos 

box 
Cria o modelo de sólidos ele uma caixa. Solicita a ent rada, em uma das janelas de vista 
da cena ele this , de um retângulo cor respondente à face da caixa no plano de t rnbalho 
da vista. Em seguida, solicita a ent rada de uma distância correspondente à alt ura da 
caixa. O modelo é criado por varredura t ranslacional e adicionado à cena de this. 

Veja também Classe t Sol i dSweeper 
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cylinder 
Cria o modelo de sólidos ele um cilindro. Solicita a entrada, em uma elas janelas ele 
vista da cena de this , de uma circunferência correspondente à base elo cilindro no plano 
ele trabalho ela vista. Em seguida, solicita a entrada de uma distância correspondente 
à altura do cilindro. O modelo é criado por varredura translacional e adicionado à cena 
de this. 

Veja também Classe tSolidSweeper 

dele te 
Remove o modelo de sólidos manipulado pela cena de this ela cena. 

generate_mesh 
Executa uma caixa de diálogo solicitando o tamanho do elemento da malha a ser gerada. 
Cria um fil t ro da classe tBESolidMeshGenerator. Ajusta o modelo de entrada do 
filtro com o modelo de sólidos manipulado pela cena de this. Ajusta o tamanho do 
elemento elo filtro com o tamanho do elemento capturado na caixa de diálogo e executa 
o filtro. Se o filtro executar com sucesso, cria uma cena ela classe tMecScene e adiciona 
o modelo mecânico ele saída elo filtro à cena criada. Se ocorrer algum erro durante a 
geração da malha, uma exceção da classe xmsg é gerada . 

Veja também Classes tBESolidMeshGenerator, tMecScene, xmsg (C++) 

lllllTOl' 

Solicita , nas vistas da cena ele this, a entrada de dois pontos correspondentes ao traço 
de um plano p erpendicular ao plano de trabalho da vista corrente ela cena de this. 
Aplica uma transformação ele refl exão no modelo de sólidos manipulado pela cena de 
this HO plano dado. 

Veja também Classe t3DTransfMatrix 

lTIOVe 

Solicita: nns vistas da cena de this , a ent.rada de 11111 vetor de d0slocament.o . Translacla o 
modelo el e sólidos manipulado pela cena de this de acordo com o vetor de deslocamento 
dado. 

Veja também Classe t3DTransfMatrix 

move _face 
Solicita a seleção, nas vistas ela cena ele this , ele uma face do modelo de sólidos mani
pulado pela cena de this. Solicita a entrada de um vetor ele deslocamento e translada 
os vértices ela face selecionada ele acordo com o vetor de deslocamento dado. 

Veja também Classe t3DTransfMatrix 

Inove_ vertex 
Solicita a seleção, nas vistas ela cena ele this, de um vértice elo modelo de sólidos 
manipulado pela cena ele this. Solicita a entrada de um vetor ele deslocamento e 
translada. o vértice selecionado ele acordo com o vetor ele deslocamento dado. 

Veja também Classe t3DTransfMatrix 

read 
Executa uma caixa de diálogo solicitando o nome do arquivo com a descrição de um 
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modelo da classe tSolid. Cria um leitor da classe tSolidReader, passando como 
pa râmetro o nome do arquivo cap turado na caixa de d iá logo. Se o leitor executar com 
sucesso, adiciona o modelo de sólidos de saída do leitor à cena de this. 

Vej a também Classes tSolidReader, tSolid 

rota te 
Solicita a ent rada de um ponto correspondente ao cent ro de rotação. Em seguida, 
solicita a ent rada de um ângulo correspondente ao ângulo de rotação. A di reção de 
rotação é dada pelo VPN da vista corrente da cena de this. Rotaciona o modelo ele 
sólidos manipulado pela cena de this de acordo com os parâmetros dados. 

Veja também Classe t3DTra nsfMatrix 

scale 
Solicita a ent rada de um ponto correspondente ao cent ro base ela t ransformação ele 
escala . Em seguida, solicita a entrada de um ponto corresp ondente aos valores de 
esca la x,y,z ela transformação ele escala. Aplica a transformação de escala no modelo 
de sólidos ma nipulado pela cena de this de acordo com os pa rámetros dados. 

Veja t a mbém Classe t3DTrans fMatrix 

seLmaterial 
Solicita a seleção, nas vistas da cena ele this , de uma lista de faces elo modelo de só lidos 
manipulado pela cena de this. Solicita a seleção de um material no editor de materia is 
e atribui o materi al às faces selecionadas. 

Vej a t ambém Classes tMa teria l , tMaterialEdi tor 

s phe re 
Cri a o modelo de sólidos ele uma esfera. Solicita a ent rada de um ponto correspondente 
ao centro da esfera e, em seguida, a ent rada de uma d istância corresponclentP ao ra io 
dR esfera. O plano do equador da esfera é o plano de t r<1ba lho da vista corren te~ da 
cena de this. O modelo é criado por varredura rotaciona l e ad icionado à t:ena de t h is. 

Vej a ta mbém Classe tShellSweeper 

write 
Executa uma caixa de d iá logo soli citando o nome do arquivo no qual será armaz.enada a 
dest:rição do modelo de sólidos manipulado pela cena de this. Cria um escritor da classe 
tSol i dWri t er, passando como parâmetro o nome do a rqui vo cap turado na caixa de 
di á logo. Aj usta o modelo de entrada do escri tor com o modelo de sólidos manipulado 
pela cena de this e ex(lC'll ta o Psc.ri to i·. 

Vej a também Classe tSol i dWri ter 

C lasse tlVIecScene osw solid .h 

Um objeto da classe tMecScene representa uma cena de um modelo mecânico de 
sólidos de OS\V-Solid. tMecScene deriva di retamente el a classe tScene . A cena 
pertence a um documento el a classe tSolidDoc e mantém uma referência para um 
modelo mecânico manipulado pela cena. 

Vej a t a mbém Classes tSol idDoc, tSolidMes h 
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Construtor Público 

Construtor 
inline tMecScene(tSolidDoc& doe) i 

Inicializa o objeto base tScene com doc. 

Métodos Públicos 

Veja também Classe tScene 

Getl\IIesh 
inline tMesh* GetMesh() i 

Retoma um ponteiro para o modelo mecânico manipulado pela cena. 

Veja também Classe tMesh 

GetSceneName 
const char* GetSceneName( ) consti 

Exemplos 

Retorna o nome ela cena. l'viétoclo virtual declarado na classe base tScene. 

SetMesh 
inline void SetMesh(tMesh* mesh) i 

Adiciona o modelo mecânico mesh ao documento da cena c cria um ator para mesh. 
O documento pode conter vários modelos mecânicos, mas this manipula somente o 
modelo mecânico mesh. 

Veja também tScene: : AddActor 

Classe tMec View oswsolid.h 

Um obj~t.o da classe tMecView é uma vista dr uma cena da classe tMecScene. A 
vista pode responder a comandos de leit ura ele 11111 modelo mecânico de Ullla fiÔlido. 
de especifi cação da vinc11laçRo e do carregamento ele 11111 modelo mecânico ele uma 
sólido e de a ná lise clastustáLica ele lllll modelo mecânico de uma sólido pelo método 
dos elementos finitos. A classe deriva das classes tMeshView e tDa taView. 

Veja também Classes tMecScen e, tMeshView, tDataView 

Construtor Público 

Construtor 
inline t MecView(tMecScene& scene, tCamera* camera); 
Inicializa os objetos base tMeshView c tDa taView com scene e camera. 

Veja também Classes tMeshVie w, tDataView 

Método Público 

GetScene 
inline tMecScene* GetScene()i 
Retoma 11111 ponteiro para a cena ele this. 
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Comandos 

delete_cell 
Solicita a seleção, nas vistas da cena ele this, ele uma lista de células elo modelo mecânico 
de sólidos manipulado pela cena de this e remove as células selecionadas do modelo. 

delete_node 
Solicita a seleção, nas vistas da cena de this, de uma lista de nós do modelo mecânico 
manipulado pela cena de this e remove os nós selecionados do modelo. A.., células 
incidentes nos nós selecionados também são removidas . 

fix 
Solicita a seleção, nas vistas da cena de this , de uma lista de nós do modelo mecânico 
de sólidos manipulado pela cena ele this . Fixa todos os graus de liberdade especificados 
com o comando selecLdofs dos nós selecionados do modelo. 

Veja também Comando selecLdofs, classe tDOF 

load_node 
Solicita a seleção, nas vistas da cena .de this, de uma lista de nós do modelo mecânico 
de sólidos manipulado pela cena de this. Executa uma caixa de diálogo solici tando 
as coordenadas de um ponto e ajusta o vetor de cargas dos nós selecionados com as 
<'Oordenadas do ponto capturado na ca ixa de diálogo. 

read 
Executa uma caixa de diálogo solicitando o nome do arquivo com a rlescrição de um 
modelo mecânico da classe tSolidMesh. Cria um leitor da classe tSolidMeshReader, 
passando como parâmetro o nome do arquivo capturado na caixa de diálogo. Se o leitor 
executar com sucesso, adiciona o modelo mecânico de saída do leitor à cena de this. 

Veja também Classes tSolidMe s hReader, tSol idMesh 

release 
Solicita a seleção, nas vistas da cena de this, de uma lista ele nós elo modelo mecâ nico 
de sólidos manipul~Hio pela cena de this. Libera todos os graus de liberdade dos nós 
selecionados do modelo. 

Veja também Comando sel ecLdofs, dasse tDOF 

selecLdofs 
Executa uma caixa de diálogo solicitando a especificação de quais graus de liberdade 
elos nós do modelo mecânico manipulado pela cena de this serão fixados pelo comnnclo 
f i x. 

Veja também Comando f ix 

seLmaterial 
Solicita a seleção, nas vistas da cena de this, de uma lista de células do modelo mecânico 
manipulado pela cena de this. Solicita a seleção ele um material no editor de materinis 
e atribui o material às células selecionadas. 

Veja também Classes tMa terial, tMa t e rialEdi tor 
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solve 
Cria um solver da classe tBESol ver. Ajusta o modelo de entrada elo solveT com o 
modelo mecânico manipulado pela cena el e this. Se o solver executar com sucesso, cria 
uma ceua da classe tResscene e adiciona o modelo de saída do solver à cena criada. 

Veja também Classes tBESol ver, tResScene 

unload _nodes 
Solicita a seleção, nas vistas da cena de this, de uma lista de nós do modelo mecânico 
de sólidos manipulado pela cena de this. Zera o vetor de cargas dos nós selecionadas 
do modelo. 

write 
Executa uma caixa de diálogo solicitando o nome do arquivo no qual será armazenada 
a descrição do modelo mecânico manipulado pela cena ele this. Cria um escritor ela 
classe t MeshWri ter, passando como parâmetro o nome do arquivo capt urado na r.aixa 
de diálogo. Ajusta o modelo de entrada elo escritor com o modelo mecânico manipulado 
pela cena de this. Executa o escritor. 

Veja também Classe tMeshWri ter 

Classe tSolidApp oswsolid.h 

Um objcLo ela classe tSolidApp é uma aplicação OSW de modelagem de sólidos, ou 
seja, OSW-Solid. A classe é diretamente derivada da classe t Application. 

Veja també m Classe tApplication 

Construtor Público 

Construtor 
inline tSol idApp(); 
Constrn to r defa:ult. Inicializa OSW -Sol id. 

Veja também tApplica tion: : Run 

C lasse tSolidDoc oswsolid.h 

Um objeto da classe tSolidDoc representa um documento de OSW-Solicl . O docu
mento pode conter um modelo geométrico de sólidos. vários modelos mecânicos c vários 
modelos gráficos resultantes do processo de visualização elos resultados de análise, a lém 
das cenas correspondentes. A classe é diretamente derivada ele tDocument. 

Veja também Classe tDocument 

Construtor Público 

Construtor 
inline tSol idDoc (tSol idApp& app ); 

Inicializao objeto base tDocument com app. 
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Classe tSolidMeshReader oswfread.h 

Um objeto da classe tSolidMeshReader é um leitor de modelos mecânicos de sólidos 
(vimos a definição de leito1· no Capítulo 7). Um modelo mecânico de sólidos é cons
tituído de elementos de contorno da classe tBE4NQuad, cujos nós possuem 3 graus de li
berdade, como descrito no Capítulo 6, A classe é derivada diretamente de tMeshReader. 

Veja também Classes tMeshReader, tBE4NQuad 

Construtor Público 

Construtor 
inline tSolidMeshReader(const char* fileName) i 

Inicializa o objeto base tMeshReader com fileName. 

Classe tResScene oswsolid.h 

Um objeto da classe tRe sScenc representa uma cena de pós-processamento ele um 
modelo mecânico de sólidos de OSW-Solid. tResScene deriva diretamente da classe 
tMecScene. Além de manter uma referência para um modelo mecânico manipulado 
pela cena, um objeto ela classe tResScene contém atores que representam o mapa de 
cores, as isolinhas, a estrutura elcformada c as arestas ele contorno elo modelo mecânico. 

Veja também Classe tMecScene 

Construtor Público 

Construtor 
inline tResScene(tSolidDoc& doe) i 

Inieializa o objeto base tMecScene com doc. 

Iviétodos Públicos 

GetSceneName 
const char* GetSceneName() const i 
Retoma o nome da cena. fviétodo virtual declarado na classe base tScene. 

Veja também Cla:-;se tScene 

Classe tRes View oswsolid.h 

Um objeto ela classe tResVi e w é uma vista ele uma cena ela classe tResScene. A 
vista pode rcspondf'r a comandos ele visualização elo mapa de cores, isolinhas, estrutura 
deformada e arestas de contorno de um modelo mecânico ele sólidos. A classe deriva 
das classes tColorMapView e tDataView. 

Veja também Classes tResScene, tColorMapView, toa taView 

Construtor Público 

Construtor 
inline tResView(tMecScene& scene, tCamera* camera) i 

Inicializa os objetos base tColorMapView e tDataView com scene e camera. 
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Método Püblico 

GetScene 
inline tResScene* GetScene(); 

Retorna um ponteiro para a cena de this. 

Comandos 

extracLscalar _field 

Exemplos 

Executa uma caixa de diálogo solicitando o campo escalar a ser extraído do modelo 
mecânico manipulado pela cena de this. Cria um filtro da classe tScalarExtractor, 

passando como parâmetro o tipo de campo escalar capturado na caixa de diálogo 
(deslocamcuto ou força de superfície em x, y, ou z). Ajusta o modelo de entrada do 
filtro com o modelo mecânico manipulado pela cena de this e executa o fi ltro. 

Veja também Classe tScalarExtractor 

set_contour _parms 
Executa uma caixa de diálogo solicitando os paüimetros elo filtro de geraçào de isolinhas 
do modelo mecânico manipulado pela cena ele this. Os parâmetros são o valor escalar 
mínimo, o valor escalar máximo c o número de isolinhas geradas pelo filtro. 

Veja também Comando show_contour, classe tContourFilter 

set_warp_scale 
Executa uma caixa de diálogo solicitando a escala utilizada por um filtro da classe 
tWarpFil ter para geração da malha deformada elo modelo mecânico manipulado pela 
cena de this. 

Veja também Comando s how_warp , classe U'larpFil ter 

show _boundary _edges 
Exibe ou esconde o modelo gráfico que contém as arestas ele contorno do modelo 
mecânico de sólidos manipulado pela cena de this. O modelo gráfico com as ares
tas ele contorno é gerado por um filtro ela classe tBoundaryEdgesFil t er. 

Veja também Classe tBoundaryEdgesFilter 

show _colo r _map 
Exibe ou esconde o mapa de cores do campo escalar elo modelo mecânico manipulado 
pela cena ele this. O campo escalar deve ser extraído do modelo com o comando 
extrac Lscalar _f ield. 

Veja também Comando extracLscalar_field 

show_m esh 
Exibe ou esconde o modelo mecânico de sólidos manipulado pela cena de this. O co
mando permite a visualização da malha origilial do modelo juntamente com as imagens 
obtidas do pós-processamento dos resultados de análise do modelo. 

show_warp 
Exibe ou esconde a malha deformada do modelo mecânico manipulado pela cena de 
this. A malha deformada é gerada por um filtro da classe tWarpFi l ter. O campo ve
torial de deslocamentos utilizado pelo filtro é extraído do modelo mecânico manipulado 
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pela cena de this por um filtro da classe tVectorExtractor. 

Veja também Classes tWarpFil ter, tVectorExtractor 

11.3 Figuras Coloridas 

Nas páginas seguintes apresentarcm~s figuras coloridas de alguns resultados obtidos 
pela aplicação de modelagem utilizada como exemplo no Capítulo 9. As imagens fo
ram capturadas diretamente elas janelas de vistas gráficas de OS\V -Shell c impressas 
por um softwm·e de manipulação de imagens. Apresentaremos, também, algumas fi
guras coloridas que ilustram a utilh:ação elos elementos de interface de OSW-Shell na 
modelagem ele uma casca simples. ·:tvlostraremos, em alguns passos, como dc!finir o 
modelo geométrico de uma casca, gerar as malhas ele elementos finitos, impor as con
dições de contorno c carregamentos às malhas geradas, analisar os modelos mecânicos 
e visualiza r os resultados de amUisc. 
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Casca cilíndrica. No Capítulo 7 utilizamos uma casca cilíndrica para exemplificarmos os 
resultados de visualização de escalares e de vetores. No Capítulo 9 empregamos a mesma 
casca nas ilustrações da interface de OSW-Shell. A seguir, mostraremos algumas imagens 
coloridas dessa casca cilíndrica. Quando as grandezas não forem referidas a um sistema de 
medidas específico, utilizaremos uc para denotar unidade de comprimento e uf para 
denotar unidade de força. 

Figura Colorida 1. Modelo geométrico da 
casca. O modelo geométrico da casca é um 
modelo de cascas, tal como definido no 
Capítulo 3. O modelo foi gerado por 
varredura translacional de um arco · de 
circunferência de raio unitário, centrado na 
origem, ao longo do eixo z. O ângulo 
interno do arco é de 120". O comprimento 
da casca é igual a 4 uc. A imagem foi 
sintetizada por um objeto da classe 
tScanner, com tonalização jlat. A cor da 
luz ambiente da cena é um tom de cinza. O 
azul é devido a uma luz puntual sobre o 
eixo z, situada a 1 O uc da origem do 
sistema global. 

Figura Colorida 2. Modelo mecânico da 
casca. A geometria do modelo mecânico 
da casca é representada por um modelo de 
decomposição por células, tal como visto 
no Capítulo 3. O modelo foi gerado pelo 
processo de geração de malhas descrito no 
Capítulo 6. O tamanho do elemento é igual 
a 0,3 uc. A malha de elementos finitos do 
modelo possui 182 células e 112 vértices. 
A espessura dos elementos é O, I uc. O 
material, hipotético, possui módulo de 
elasticidade igual a 10.000 uf/uc2

. O 
coeficiente de Poisson é 0,5. 
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Figura Colorida 3. Condições de contorno 
do modelo mecânico. A figura mostra três 
imagens fio-de-arame do modelo mecânico. 
À esquerda e acima, uma vista frontal (sobre 
o plano xy). À direita e acima, uma vista 
lateral (sobre o plano yz). Ao lado, uma 
vista superior (sobre o plano zx) . As marcas 
em azul mostram os vértices do modelo com 
translações e rotações restringidas. As 
condições de contorno foram impostas pela 
execução do comando f ix, discutido no 
Capítulo 9. O carregamento da estrutura é o 
peso próprio, 1.000 uf/uc2

, aplicado no 
sentido negativo do eixo y. 

Figura Colorida 4. Estrutura deformada da casca. Após a análise numérica, 
um filtro da classe tVectorExtractor extrai o vetor de deslocamentos dos 
nós do modelo mecânico. Em seguida, um filtro da classe twarpFil ter usa 
o vetor de deslocamentos para gerar um modelo gráfico que representa a 
estrutura deformada da casca. O fator de escala utilizado no exemplo é igual 
a 10. À esquerda, uma imagem do modelo gráfico produzida por um objeto 
da classe tscanner, com tonalização de Gouraud. À direita, um ator 
adicionado à cena, exibindo a malha do modelo mecânico. 
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Figura Colorida 5. Mapas de cores. Embora o problema fundamental seja 
definido em termos de vetores e tensores, algoritmos de transformações de 
escalares podem ser utilizados para visualização do comportamento da casca. 
Da esquerda para a direita, acima, mapas de cores para os componentes x,y,z 
de deslocamento, respectivamente. Abaixo, da esquerda para a direita, mapas 
de cores para os componentes x,y,z de rotação, respectivamente. 

Figura Colorida 6. Mapas de cores e isolinhas. Da esquerda para a direita, 
mapas de cores e isolinhas para os componentes x,y,z de deslocamento. A 
imagem mostra que as isolinhas são "contornos" de regiões do mapa de 
cores. Em visualização tridimensional, as cores do mapa de cores são 
alteradas pela luz da cena. A figura foi gerada com uma luz puntual de cor 
cinza claro, para realçar as isolinhas. 
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Figura Colorida 7. Mais isolinhas. Da esquerda para a direita, isolinhas 
dos componentes x,y,z de rotação. Nessas imagens, os mapas de cores 
não são exibidos. A mensagem tMapper: : useScalars {falsa ) foi 
enviada aos mapeadores dos atores do modelo mecânico da cena. Como 
resultado, a cor utilizada para iluminação de um vértice do modelo não é 
dada pelo escalar do vértice e pela tabela de cores do mapeador, mas sim 
pelas propriedades materiais do objeto, de acordo com o modelo de 
iluminação definido no Capítulo 7. 

Figura Colorida 8. Mais mapas de cores. Da esquerda para a direita e 
de cima para baixo, mapas de cores dos componentes x,y,z de forças e 
componentes x,y,z de momentos, respectivamente. 
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Cobertura de um galpão. Os dados geométricos para esse exemplo foram obtidos de 
ZIENKIEWICZ [ 133] . Os atributos mecânicos adotados, contudo, são distintos . Duas 
análises foram efetuadas para a mesma malha de elementos e os mesmos carregamentos, 
mas para condições de contorno diferentes. Algumas imagens são apresentadas a seguir. 

Figura Colorida 9. Modelo geométrico da cobertura. O modelo geométrico da 
casca foi gerado por varredura translacional de um objeto da classe 
tPolyline, definido no Capítulo 3, com 6 vértices. A cobertura possui 
25,2cm de largura, 12,6cm de altura e 38,8cm de profundidade. A imagem foi 
sintetizada por um objeto da classe tscanner, com tonalização flat. A cena 
contém dois atores: um correspondente ao modelo de cascas e outro 
correspondente às arestas de contorno do modelo mecânico. 

Figura Colorida 10. Modelo mecânico da casca, gerado por um objeto da 
classe tFEShellMeshGenerator. O tamanho do elemento é 4cm. A malha 
resultante tem 220 células e 132 nós . A espessura da casca é 0,5cm. O material 
tem módulo de elasticidade de 250kgf/cm e coeficiente de Poisson 0,43. 
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Figura Colorida 11. Condições de 
contorno da cobertura. As marcas em 
azul, como no exemplo anterior, 
denotam vértices engastados. Os 
pontos vermelhos significam que os 
deslocamentos ao longo da largura e 
da altura da cobertura são restringidos. 
O carregamento é o peso próprio da 
cobertura, 0,07kgf/cm2

, aplicado na 
vertical. 

Figura Colorida 12. Estmtura deformada da cobertura. Modelo gráfico com 220 
triângulos, gerado por um objeto da classe t WarpFil ter. A imagem foi 
sintetizada por um renderer da classe tScanne r , usando tonalização de Gouraud. 
As silhuetas dos triângulos, resultantes do processo, podem ser observadas na 
figura. Contudo, o método é comumente empregado porque o mais importante em 
visuali zação científica não é realismo visual, mas o significado dos dados de um 
modelo, como mostrado nessa imagem. 
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Figura Colorida 13. Wwping e mapa de cores. Os atores de 
uma cena podem compartilhar os modelos do documento da 
aplicação. Como cada ator possui seu próptio tMapper, um 
modelo pode ser exibido de diferentes formas em uma cena, 
ou em cenas distintas. Na figura acima, a estrutura deformada 
é colorida com o mapa de cores do deslocamento horizontal da 
cobertura. 

Figura Colorida 14. Isolinhas. Da esquerda para a direita, 
acima, isolinhas e mapas de cores dos componentes x,y,z de 
deslocamento, respectivamente. Da esquerda para a direita, 
abaixo, arestas de contamo do modelo mecânico da cobertura e 
isolinhas dos componentes z,y,z de rotação, respectivamente. 
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Figura Colorida 15. Janelas de tabelas de cores. De cima para baixo, à esquerda, 
mapas de cores para os componentes x,y,z de deslocamento, respectivamente. À 
direita, as tabelas de cores correspondentes. Urna tabela de cores é um objeto da 
classe tLookupTable. Urna tabela de cores padrão possui 256 cores, do vermelho 
até o azul. As cores são especificadas no modelo HSV, definido no Capítulo 7. 
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Figura Colorida 16. Outras condições de contorno. A figura mostra as 
arestas de contorno do modelo mecânico e do modelo gráfico da estrutura 
deformada. A análise foi feita com os mesmos carregamentos, mesmo 
material e mesma malha de elementos do exemplo anterior. As únicas 
alterações estão nos apoios. Somente os nós de cota mais inferior foram 
restringidos. Os deslocamentos da estruntra deformada, gerada por um 
objeto da classe tWarpFilter, estão em escala 0,15:1. A imagem do 
modelo gráfico foi produzida por um objeto da classe tscanner. 

Figura Colorida 17. Outras 
vistas da estrurura deformada 
da cobertura. Ao lado, vista 
superior, com os blips azuis e 
vermelhos indicando os nós 
apoiados. Acima, vista frontal 
da cobernu·a. 
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Figura Colorida 18. Mapas de cores e janelas de tabelas de cores. De cima para 
baixo, à esquerda, mapas de cores para os componentes x,y,z de deslocamento, 
respectivamente. À direita, as tabelas de cores correspondentes. Apenas 16 dos 256 
valores associados às cores da tabela são indicados. 
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A interface de OSW-Shell. OSW-Shell é uma aplicação OSW de modelagem de cascas 
delgadas. Vimos, no Capítulo 1, que uma aplicação de modelagem em OSW é um 
programa de visualização e de análise numérica de modelos estmturais. A seguir, 
apresentaremos algumas Figuras Coloridas que ilustram alguns dos recursos da interface 
gráfica de OSW-Shell. 

~JOSW-Shell I'~EJ 
file ,Ed~ ~iew !.ight lool Window 

Figura Colorida 19. Janela principal de OSW-Shell. A janela pdncipal contém, na 
parte superior, a barra de título da aplicação, a batTa de menus e a barra de status, e 
na parte inferior, a janela de comandos. Na área cliente da janela principal são 
exibidas as janelas de vistas das cenas do documento da aplicação. 
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Figura Colorida 20. Criando um novo 
documento. O comando new cria um 
novo documento da classe tShellDoc, 
tal como descrito no Capítulo 9. 

~ OS\1/·Shell I!I[!]EJ 

x = o.ofoo v. nlml z. o.2100 
M Documenll - Geomelric modei(F1onl) 1!1[!] EJ 

Figura Colorida 21. Janelas de vistas do modelo geométrico de uma 
casca. Um documento ela classe tShellDoc, após criado, constrói uma 
cena da classe tGeoScene, a qual, por sua vez, constrói quatro janelas 
de vistas da classe tGeoView, descrita no Capítulo 11. As vistas 
apresentam projeções ortográficas ele frente (Front), de cima (Top), de 
direita (Right) e isométrica (V ser) elo modelo. Qualquer vista pode ser 
modificada pelos controles da caixa ele diálogo Camera Control, os 
quais executam, entre outras, as operações ele azimute, elevação, 
rolagem, arfagem, guinagem e zoom definidas no Capítulo 7. Camera 
Contrai (à direita) é um objeto da classe tcameraDialog. 
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.Eile [dit ~iew J.ight IDa flender Iool Window 

Figura Colorida 22. Ciiando um 
modelo de cascas. Exemplificaremos a 
construção de um modelo de cascas 
com o comando dome. O comando é 
executado por uma vista da classe 
tGeoview, conforme descrito no 
Capítulo 11. 

file [dit ~iew J.ight Model B.ender Iool Window 

_çreate • !!ox 
Qelete ,Çylinder 

Move 
B.otate 
~cale 

Mjrror 

B.ead .. . 
\1/rite .. . 

~ertex ~ 

.Eace • 

§enerate mesh ... 

Cotlindrical shell 
Qome 
~phere 

I I X. 0.0000 y = 0.0000 z = 0.0000 

~Documentl - Geomehic model (Front) RliJEf 

Command: dome 
Enter the center of the dome: 

Figura Colorida 23. Trabalhando com vistas. No Capítulo 9, vimos que 
as vistas de uma cena, além de exibir imagens sintetizadas da cena, podem 
também ser utilizadas para entrada de parâmetros necessários à execução 
de um comando. O comando dome requer dois parâmetros: o centro do 
domo e seu raio. Os parâmetros podem ser apontados com o cursor em 
qualquer vista da classe tGeoview. 
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E nter the center of the dome: 
Enter the radius of lhe dome: 
Command: 

Figura Colorida 24. Imagens wireframe do modelo geométtico. O comando dome 
finaliza sua execução construindo um ator (um objeto da classe tActor) para o 
modelo de cascas do domo e adicionando o ator à cena ele modelos geométricos do 
documento. As imagens do ator do modelo são visualizadas nas vistas da cena. Cada 
vista apresenta sua própJia imagem do ator, sintetizada pelo rendere r da vista (objeto 
de uma classe derivada de tRenderer) em função dos parâmetros da câmara virtual 
da vista (objeto da classe tcamera). Por enquanto, temos apenas imagens wireframe 
do modelo de cascas do domo, construído com centro na origem e raio unitário 
definido pela distância da origem até o ponto de coordenadas (0, I ,0). 
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Figura Colorida 25. Definindo o tipo de 

Move material das faces do modelo geométrico. 
Botate O comando set_material, descrito no 
~cale Capítulo 11, permite a definição do 
Mirrar 

material (objeto da classe tMa t erial) 
fiead ... das faces do modelo de cascas. 
Write ... 
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Figura Colorida 26. O editor de materiais. O editor de materiais é um objeto da 
classe tMaterialEditor que permite a especificação das propriedades mecânicas 
e de superfície de um material, definidas nos Capítulos 6 e 7, respectivamente. O 
material cliado no editor de materiais pode ser armazenado em uma biblioteca de 
materiais e recuperado para uso em outras aplicações de modelagem. 
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Figura Colorida 27. Acionando luzes à cena. 
Uma luz (objeto da classe tPunctualLight) 
pode ser adicionada a qualquer cena de OSW 
com o comando create_light, definido na 
classe base tView. 
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Figura Colorida 29. Definindo a cor da 
luz. A cor da luz é definida no modelo 
RGB visto no Capítulo 7. A cor pode ser 
tomada de uma biblioteca de cores de 
OSW (à direita) ou seus componentes 
RGB diretamente especificados em uma 
caixa de diálogo da classe tColorDialog 
(acima). 

Enter the light position f3 

1o.o.1 o 

OK Cancel 

Figura Colorida 28. O comando 
create_l ight requer o ponto que 
define a posição da fonte de luz e 
sua cor. As coordenadas da posição 
da luz podem ser apontadas com o 
cursor em qualquer janela de vista 
da cena ou dadas em uma caixa de 
diálogo da classe trnputDialog 
(acima). Nas vistas da cena, a fonte 
de luz é representada por um ícone 
da classe tDCObj e c t (à esquerda, 
no centro). 
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Figura Colorida 27. Acionando luzes à cena. 
Uma luz (objeto da classe tPunctualLight) 
pode ser adicionada a qualquer cena de OSW 
com o comando create_light, definido na 
classe base tView. 
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Figura Colorida 29. Definindo a cor da 
luz. A cor da luz é definida no modelo 
RGB visto no Capítulo 7. A cor pode ser 
tomada de uma biblioteca de cores de 
OSW (à direita) ou seus componentes 
RGB diretamente especificados em urna 
caixa de diálogo da classe tCo l orDialog 

(acima). 

E nter the light position Ef 

[0,0_10 

OK Cancel 

Figura Colorida 28. O comando 
create_light requer o ponto que 
define a posição da fonte de luz e 
sua cor. As coordenadas da posição 
da luz podem ser apontadas com o 
cursor em qualquer janela de vista 
da cena ou dadas em uma caixa de 
diálogo da classe tinpu tDialog 
(acima). Nas vistas da cena, a fonte 
de luz é representada por um ícone 
da classe tDCObj ect (à esquerda, 
no centro) . 
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Figuras Coloridas 
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B.edraw 
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file f.dit Y:iew .Light Model flender lool ~indow 

Figura Colorida 30. Ctiando uma 
nova vista e gerando uma imagem 
colotida do modelo geométtico. 
Uma nova vista de uma cena é 
criada com create_view. Uma 
imagem colmida do modelo pode 
ser obtida com o comando flat. 

Figura Colorida 31. Imagem colmida com tonalização "jlat" do modelo 
geométtico, resultante da execução do comando flat. A imagem foi gerada 
por um renderer da classe tScanner. 
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Figura Color ida 32. Gerando a 
malha de elementos. O comando 
genera te_mesh é responsável 
pela geração da malha do modelo 
mecânico da estrutura. O comando 
requer como parâmetro o tamanho 
do elemento (acima). 

~OS\11-Shell 1!1~13 

file ~dit ~ie o;..o ],ight M_esh fiender l ool Window 

~jDocurnentl - Meshl [Front) I!I~EJ 

Numberofnodes: 148 
N umber o f cells: 261 
Command: 

Figura Colorida 33. Malha de elementos finitos do modelo mecânico do 
domo. A malha é gerada por um objeto da classe t2DMeshGene rator, 
ctiado pelo comando g enerate_rnesh. Após a geração da malha, uma 
cena da classe tMecScen e , descrita no Capítulo 11 , é construída e 
adicionada ao documento da aplicação. A malha é exibida em uma vista 
da classe tMe cVie w, também desctita no Capítulo 11. Uma célula da 
malha "herda" o material da face do domo que a 01iginou. Podemos gerar 
tantas malhas quanto quisetmos, a partir do modelo geométtico do domo. 
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Figura Colorida 34. Defmindo a vinculação do modelo mecânico. Os 
comandos select_ dofs e fix, descritos no Capítulo 11, são utilizados 
para definição da vinculação da estrutura. O comando sel e c t _ do fs 
permite a seleção de quais graus de liberdade nodais serão restringidos 
(deslocamentos e/ou rotações em x,y,z). O comando fix permite a 
seleção dos nós do modelo mecânico aos quais serão aplicados as 
restrições escolhidas com o comando select_dofs. 

file ~dit ~iew J.ight Mesh Bender Iool Window 
[ fix X = 1.0444 Y = 0.0000 Z = ·0.1500 

moocumentl - Meshl (Front) l!!l~f3 

Command: fix 
S elect nodes to fix: 
O ther comer: 

Figura Colorida 35. Fixando os nós do modelo mecânico. A seleção dos 
nós a serem fixados pelo comando f ix é efetuada nas janelas de vista do 
modelo mecânico (objetos da classe tMecView). Os métodos de seleção 
de nós e células de um modelo mecânico são implementados na classe 
tMeshView, da qual tMecView deriva. No exemplo, estamos engastando 
todos os nós da base do domo. 
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Figura Colorida 36. Aplicando 
os carregamentos às células do 
modelo mecânico. O comando 
l oad_c ell , descrito no Capítulo 
11 , é utilizado para definição do 
carregamento aplicado às células 
do modelo mecânico do domo. O 
comando requer dois parâmetros: 
o vetor de carga e a lista de 
elementos aos quais aplicaremos 
o carregamento. O vetor de carga, 
igual a (500,0,-1000) uf (tomado 
em relação ao sistema global da 
estrutura), pode ser diretamente 
especificado em uma caixa de 
diálogo da classe tin p utDialog 

(à esquerda). 

~OS\11-Shell 1!!1~13 

file .t_dit ~iew .!:ight Mesh B.ender Iool Window 
load_cell X = 1.0556 Y = ·0.4694 Z = 0.9131 

~Documenll - Meshl (User) l!!llill3 

Sele c! cells to load: 
Other corner: 
E nter lhe load vector: 

Figura Colorida 37. Carregando as células do modelo mecamco. A 
seleção dos elementos finitos aos quais serão aplicados o carregamento é 
efetuada nas janelas de vista do modelo mecânico, tal como a seleção de 
nós do comando f ix. No exemplo, estamos aplicando o carregamento a 
todos os elementos finitos do modelo mecânico do domo. 
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Çell • -Figura Colorida 38. Analisando o modelo 

mecânico do domo. A execução da análise 
numérica do modelo mecânico da estrutura é 
iniciada com o comando solve. O comando 
cria uma nova linha de execução (thread) e 
um solver da classe tFESol ver, descrita 
no Capítulo 10. O método Run () do solver 
é executado na thread ctiada pelo comando. 
Dessa forma, podemos realizar outras tarefas 
em OSW -Shell enquanto a análise numérica 
estiver sendo efetuada. O status da análise é 
exibida na caixa de diálogo Analysis Status 
(à direita) . 
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Figura Colorida 39. Janela de resultados de análise. Os resultados numéricos 
da análise são exibidos em uma janela da classe tDa t awind ow, descrita no 
Capítulo 10. A janela possm uma coleção de objetos da classe tColumn, 
também desctita no Capítulo 10. Cada objeto coluna da janela é responsável 
pela exibição de um atributo de um nó do modelo mecânico da estmtura. 
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Figura Colorida 40. Visualizando escalares. Concluída a análise numérica, o 
comando solve cria uma cena da classe tResscene e adiciona a cena criada ao 
documento da aplicação. As vistas da cena, objetos da classe tResview, executam 
comandos responsáveis pela visualização dos mapas de cores, das isolinhas e da 
estrutura deformada do modelo mecânico, a partir do pós-processamento dos 
resultados da análise numérica. O comando extract_scalar_ field, descrito no 
Capítulo 11, cria um objeto da classe tScalarExtractor que extrai do modelo 
mecânico o campo escalar selecionado na caixa de diálogo Select scalar field to 
extract, conforme visto no Capítulo 7. 

~Documentl - Results visualization (Top) l!!!!llill3 

·2.511 3E-:-oz 
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Figura Colorida 41. Mapa de cores, isolinhas e arestas de contorno. Ao contrário 
das outras cenas de OSW-Shell, as cenas da classe tResScene podem conter 
vátios atores. No exemplo, arestas de contorno do modelo e mapa de cores e 
isolinhas correspondentes à rotação x. 
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f ile ~dit ~iew !:ight ~calar I'IUI lool Window 
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Figura Colorida 42. Visualizando vetores. O comando show_war p , desctito 
no Capítulo 11, exibe a estmtura defonnada do modelo mecânico. O comando 
ctia um filtro da classe t warpFi l t er, responsável pela construção do modelo 
gráfico da estrutura deformada. A deformação da estmtura é controlada pelo 
valor de escala do filtro, especificado em um objeto da classe tinputDi alog. 

~Documentl - Results visualization (User) l!lliJI3 

Figura Colorida 43. Estmtura defmmada e mapa de cores. Podemos visualizar 
escalares e vetores conjuntamente. No exemplo, a estrutura deformada do domo 
e o mapa de cores dos deslocamentos em z. Ao lado, a tabela de cores do mapa 
de cores. 
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Figura Colorida 44. Salvando o documento. Os objetos pettencentes a um 
documento OSW, tais como modelos e cenas (juntamente com suas vistas , atores, 
luzes e câmaras), além do próprio documento, são objetos persistentes, isto é, são 
objetos que sobrevivem à execução da aplicação. O comando s ave permite que o 
documento seja armazenado em arquivos permanentes e recuperado para posterior 
utilização. 
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CAPÍTULO 12 

Conclusão 

12.1 OSW e o Problema Fundamental 

Qual é o compoTtamento de uma est?'lLlum? Como podenws prever esse comportamenl.o, 
e com que pr-ecisão e rapidez? As perguntas são instigantes. Não somente porque as 
respostas são, do ponto de vista prático, fundamentais para o engenheiro de estrutmas, 
mas também porque encerra m um dos motivos mais fascinantes elo espírito huma no: 
a curiosidade in t rínseca de tentarmos compreender a natureza. As respostas, contudo, 
não sabemos, pelo menos exatamente. Por isso, construímos nwdelos. 

Para nossos propósitos, modelos podelll ser entendidos como representações rins ca
racterísticas principais de um objeto,. criadas com o objetivo de permit ir a visuali:~:ação 
c a compreensão da estrutura e do co1npo1·tarnento elo objeto a ntes de sua construçno. 
Em engenhari a , os objetos possuem a estrutura definida por superfícies de sólidos el e um 
modelo ge01nétrico que descreve, exata ou aproximadamente, suas formas e dimensões. 
O comporta lllento do objeto é regido por um conjunto de equações cli frrenciais ele 11111 

modelo matemático que nos permite. prever, sob certas condições, os efeitos ele ações 
externas sobre o objeto. A solução do modelo matemático, baseada em for111ulações 
derivadas de um modelo mecânico do objeto, pode ser obtida computacionalmente pelo 
método elos elementos finitos ou método dos elementos de contorno. 

Object Stntctttral W 01·/.;bench, ou OS\·V, é um sistema de pmgmmaçii.o orientado r L 

objetos destinado à construção de a7JÜcações de nwdelagem em engenharia de Pst.m t.u
ras. Uma aplicação de modelagem OSW é um programa C++ ele análise numérira e 
ele visualização de modelos estru tmais que executa no sistema operacional Windows 
NT . Em sistem;lS orientados a objetos, um objeto é definido como um conjunto de da
dos que representam a cstrutma ele uma entidade concreta ou abstrata c um conjunto 
de procedimentos que acessam esses dados e respondem sobre o comportamento ela 
entidade em relação a eventos externos. 

Defendemos a tese ele que o emprego ela tecnologia de objetos em OS\V é nat ural 
porque observamos, computacionalmente, uma identidade dos conceitos ele modelo e 
objeto, como dados no Capítulo 2 e no Capítulo 8, respectivamente. Dessa forma, 
pensamos em aplicar as propriedades da programação orientada a objetos - encapsu
lamento, herança, polimorfismo - na modelagem ele estruturas. Além disso, a progra
mação orientada a objetos facilita o desenvolvimento de programas complexos porque 
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nos permite modelar problemas do mundo real tão próximo quanto possível da visão 
que temos desse mundo. 

Tínhamos três objetivos nesse trabalho: 

• Ap1·esentm· os fundmnentos matemáticos e computacionais utilizados no desenvol
vimento das classes de objetos de OSW. Os conceitos empregados na construção 
de OS'V são multidisciplinares. Estudamos modelagem geométrica, mecânica 
do coutínuo, métodos numéricos, computação gráfica, visualização científica c 
programação orientada a objetos. Na primeira parte do texto, procuramos apre
sentar esses conceitos . Talvez em alguns capítulos tenhamos sido mais eficientes 
que em outros. Infelizmente, não houve espaço-tempo suficiente para discutirmos 
os temas com a profundidade que gosta ríamos (principalmente tempo). Espera
mos, no entanto, que os resumos forneçam idéia das disciplinas tratadas e que 
as referências bibliográficas apresentadas possam servir de ponto ele part ida pa
ra outras pesquisas. Na próxima seção, apresentaremos algumas sugestões nesse 
sentido. 

• Dcsc1·cver as classes de objetos das bibliotecas de classes de OS W. Descrevemos as 
bibliotecas de classes no Capítulo 10, na forma de guia de referência. Juntamente 
com o sojtwa1·e, disponível no Depar tamento de Engenharia de Estru turas da 
Escola de Engenharia de São Carlos, torcemos que esse guia possa ser útil , se não 
no desenvolvimento de programas baseados nas classes de OS,•V, pelo menos no 
desenvolvimento ou como inspiração para o desenvolvimento de outras aplicações 
orientadas a objetos em eugenharia de estruturas. 

• ExemplificaT a ul'ilizaçtiu das classes de OSW na constmçüo de aplicações de mo
delagem. No Capítulo 9 apresentamos um roteiro ele como utilizar as classes ele 
OSW na construção de um programa de modelagem orientado a objetos. Reco
nlwcemos, contudo, a nccrssidade de elaboração de um documento em sepa rado 
que dl:'screva muito ma is detalhadamente todos esses passos. No Capítulo 11 
ntustnuuos algumas imagens el os resul tados gerados por u111a aplicaçno OS,.V. 

Não tivemos como objetivo inventar elementos finitos 0 11 el e contorno mais eficientes 
ou precisos. Embora nossas primeiras indagações tenham nos conduzido à formulação 
do problema fundamental , nosso principal pi·opósito não foi resolvê- lo para todos os 
casos possíveis em engenha ria ele estrut uras. Quizemos, sim , inventar um programa 
de computador que pudesse servir como ferramenta para que outros pesquisadores 
desenvolvessem seus próprios programas de análise sem ter que, toda vez, recomeçar 
do zero. 

Acreditamos que, juntamente com a an~lise , a modelagem c a visualização são 
importantes; a primeira necessária para representar os próprios dados de entrada da 
análise, a segunda necessária para interpretar mais facilmente os resultados ela amHise. 
Mas modelagem c visualização, in tegradas com análise, resultam em um programa 
de computador muito complexo. O estudioso em métodos numéricos, sequioso do 
desenvolvimento de um novo elemento estrut ural ou de uma formulação mais eficiente , 
pode não achar nem um pouco interessante ter de se preocupar com detalhes pertinentes 
à modelagem ou à visualização. Em caso de necessidade, poderia então ut ilizar alguns 
dos vários sistemas comerciais disponíveis, escrevendo processadores responsáveis pela 
adequação elo formato ele seus dados com o formato elos dados de entrada e saída desses 
programas . Por isso escrevemos OSVV. 

I 
\ 

I 
\ 
l 
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.rvias OS\V não é uma "caixa preta". Todo o código de OSW é disponível e pode ser 
modificado de acordo com as necessidades de uma aplicação em particular. Mais que 
isso, OSW é orientado a objetos. Embora o código possa ser modificado e melhorado, 
projetamos OS\V pensando na reutilização de código, de forma acentuada. Ao invés 
de reinventar, vamos especializar. Nesse aspcclo, a programação orientada a objetos se 
presta maravilhosamente bem. Utilizando os mecanismos ele encapsulamento, herança 
e polimorfismo, podemos derivar novas classes ele objetos elas classes já existentes da 
biblioteca de classes de OSW c implementar estrutura e comportamento espeeia li zaclos 
às novas classes derivadas. 

O estudioso de métodos numéricos pode muito bem desenvolver seu novo elemcnLo 
estrutura l e, então, construir uma cle;1sse derivada de tFini teElement chamada, por 
exemplo, tMyEl ement. ~vlui tos métodos declarados em tFini teElement são virt uais; 
sobrecarregando apropriadamente esses métodos em tMyElement, nosso estudioso po
derá facilmente implementar seu novo elemento fini to. Para testar o novo elemento, 
não há necessidade de inventar uma malha de elementos ou funções ele montagem c 
resolução do sistema ele equações lineares. Além disso, há alguns recursos ele pré
processamento e pós-processamento imedia tamente disponíveil:i . 

Esse crescimento pode a<.:ontecer, e espera mos que venha a acontecer, em todas as 
disciplinas abordadas em OSW. Novos métodos de representação geométrica de objet.os, 
novos métodos de geração de malhas, novos algori tmos de visualiz;ação, novos modelos 
matemáticos dinâmicos c não- lineares e, principalmente, novos elementos estrnt.m ais. 

É claro que a orientação a objetos não resolve todos os problemas ele desenvolvimen
to ele programas de computador. Precisamos utilizar muito criteriosamcnte algumas 
construções ele uma linguagem orientada a objetos porque nossos programas de mo
delagem são programas de pru<.:e~salllento numérico c gráfico. Todo hardware é pouco 
para computação numérica e gráfi ca. Em um programa orientado a objetos as possibi
lidades ele abstração são tão grandes que, por mui tas vezes, podemos esquecer que ns 
implenwntações das abstrações podem ser inefi cientes. Além disso, o projcLo de-! uma 
hierarquia de classes é complicado. Devemos decidir qua is as classes que representam 
gencraliz;ações e fazê-las classes bases. Porém, devemos prever quais serão suas possíveis 
cspeciali:tações porque temos que definir a interface da classe e suas funções virtuais. 
Para isso, temos que t.er um <.:onhccimento profundo do problema e suas ramificações. 

Por exemplo, consideremos a classe tFini teEleme n t , a qual representa um (~ le

mcnto finiLo genérico. Vimos no Capítulo 9 que um objeto que representa um elemento 
finiLo deve ser <.:apaz de calcular sua própria matriz de rigide:t e seu próprio v0.tor de 
esforços equiva lentes, os quais constituem a contribuição do elemento à solução do pro
blema. Definimos, então, na classe tFini teElement, os métodos virtuais chamados 
ComputeS ti f fnessMatrix () e ComputeLoadVector (). A classe tFini teElement 
implementa unu\ versão básica para ambos os métodos, mas como são virtua is, as 
classes derivadas direta ou indiretamente de tFini teElement podem oferecer versões 
próprias para os métodos. Fizemos isso para o elemento de casca elo Capítulo G. Em 
função desses métodos virtuais, escrevemos a classe t FESol ver, um analisador ele 
estru turas elastostáticas pelo método dos elementos finitos. 

Vamos supor, agora , que quiséssemos efetuar a aná lise dinâmica de uma estrutu
ra por elementos finitos. Poderíamos inventar uma nova classe chamada, digamos, 
tFEDynamicSol ver, derivada de tFESol ver, na qual sobrecarregaríamos os métodos 
virtuais de tFESolver para. implementarmos a algoritmo de Newmark, por exemplo. 
Esse é o procedimento correto em orientação a objetos. Derivamos uma nova classe e 
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reaproveitamos o código já existente. No entanto, isso não é o bastante. Temos que alte
rar a classe tFini teElement também, pois quando escrevemos tFin i t e El ement não 
t ínhamos em mente que utilizaríamos elementos fini tos em análise dinâmica. Estávamos 
preocupados somente com análise estática. Agora precisamos não somente modificar a 
implementação da classe tFini teElement, nws também sua inte1jace, a. qual passará 
a contar com um método virtual chamado ComputeMassMatrix (}. 

As alterações na interface de uma classe podem provocar alterações em outras clas
ses de objetos que ut ilizam a classe. No entanto, essas perturbações no sistema podem 
ser atribuídas a falhas ele análise e projeto, e não ao fato ele estarmos programando com 
objetos. Além disso, todo o sistema ele computador possui suas limitações, as quais são 
minimir,adas através de sucessivas revisões e extensões do projeto original. Esperamos 
o mesmo para 08\i'l. 

12.2 Mais Problemas 

Construímos 08\V guiados por quatro propriedades que julgamos muito illlpurtaute::; 
em uma aplicação de modelagem estrutural: funcionalidade, cxtensibilidadc, eficiência 
c facilidade de uso. Vamos aualisar criticamcute 11ossos resultados em relação a essas 
propriedades. 

• Funcionalidade. As aplicações de modelagem desenvolvidas no t rabalho possuem 
funcionalidade bastante limi tada. Desenvolvemos somente elementos estruturais 
de superfície para análise elastostática ele cascas delgadas e de sólidos simples. Os 
recursos de pré-processamento e ele pós-processamento são igualmente simples. 
Esperamos, contudo, que esses recursos possam ser ut ilizados como fundação 
ou i11spiração para o desenvolvimento ele outras aplicações em engenharia de 
estruturas. 

• Exteusibilidade. As aplicações OSW são orir.ntadas a objetos e, por isso, acredi 
tamos que sua funcionalidade, embora limi tada a princípio, possa crescer muito 
mais facilmente. Daremos algumas sugestões a seguir. 

• Eficiência. Fizemos nosso melhor para implementarmos eficientemente os méto
dos das classes de OSW responsáveis pela computação gráfica e numérica. No 
entanto, não dispomos de dados quanti tativos sobre velocidade de processamento 
e consumo ele memória para compararmos a eficiência elas aplicações OSvV com 
outros programas de modelagem estrutural. Não t ínhamos esse propósito. Nosso 
ob.ietivo foi construir um toolkit que pudesse ser tHil na construção de (eficientes) 
aplicações ele análise e visualização de e?truturas. Como discutido no Capítulo 1, 
podemos empregar o conceito de eficiência de uma maneira mais ampla. Se OSW 
nos permit ir construir programas complexos mais rapidamente, com técnicas que 
facilitam o reaproveit.a lllento e a extensão do código já existente, então podemos, 
desse ponto de vista, considerar o sistema eficiente. 

• Facilidade de uso. Os programas podem ser mais fáceis ele usar, mas a cons
trução de interfaces mais amigáveis e com maior número ele recursos é uma. tarefa 
bastante complicada. Além disso, o desenvolvimento de uma aplicação gráfica 
orientada a objetos requer o conhecimento da estrutura e do comportamento de 
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muitas classes de objetos. Isso pode ser desestimulante, mas não é mais difícil , 
por exemplo, do que aprender os comandos elo sistema UNIX. 

OS\~' pode crescer em todas as direções e sentidos. Apresentaremos, a seguir, algumas 
sugestões, nas diversas disciplinas abordadas no trabalho. 

rvlodelagem geométrica No Capítulo 3 definimos modelos grMicos, modelos ele 
cascas, modelos ele sólidos e modelos de decomposição por células. Discutimos também 
os processos de varredura translacional, varredura t ranslacional cônica e varredura 
rotacional utilizados para geração de nossos modelos geométricos. Esses métodos ele 
geração de modelos são adequados para a geração de alguns tipos simples ele objetos, 
tais como esferas, blocos ou cascas cilíndricas. Mas objetos ma is complexos, resultantes 
da união, intersecção e diferença de. outros objetos, não podem ser gerados por tais 
processos. As operações de união, intersecção c diferença ele modelos geométricos 
são chamadas opemções boolenas. (?viÃNTYLÀ [74] apresenta uma implementação de 
operações boolenas para modelos de sólidos com representação por fronteira, ou b-rcp.) 
Outras formas de representações geométricas também podem ser acrescentadas a OSW, 
tais como esquemas de su bel i visão ele espaço ( oct?·ees, por exemplo) e CSG (geometria 
construtiva de sólidos, ou constntctive solid geometry). 

Modelagem matemática No Capítulo 4 a presentamos as equações matemáticas 
dos modelos matemáticos considerados no t rabalho, derivadas da teoria da mecânica 
do contínuo. Restringimos nossa atenção a sólidos contínuos, homogêneos, isótropos e 
perfeitamente elásticos, os quais apresentam pequenas deformações e pequenos grad ien
tes ele deformações quando submetidos a forças de volume e de superfície estaticamente 
aplicadas. Elasticidade linear é um bom começo. Agora podemos considerar modelos 
matemáticos din fi micos e não-lineares físicos e geométricos de estruturas. 

Aná lise numérica No Capít ulo 5 discutimos os princípios do método dos elementos 
finitos e elo método dos elementos de contorno, bem como a aplicação desses métodos 
à resolução dos modelos matemáticos desenvolvidos no Capítulo 4. Podemos estender 
a aplicação elos métodos para os casos de aná lise dinâmica e não-linear. Além disso, 
lu\ problemas onde nem o emprego individual de elemeuLos fin itos nem o emprrgo 
individual ele elementos de contorno é ideal; n e~~es casos, o acoplamento desses métodos 
pode conduzir a técnicas mais eficientes de análise, como demonstrado pelos t rabalhos 
de CODA [23] e PAIVA [85]. 

Modelagem mecânica No Capítulo 6 apresentamos as formulações dos elementos 
estruturais de nossos modelos mecânicos e descrevemos o processo ele geraçfto de ma
lhas implementado em OS\~. Implementamos um gerador de malhas ele elementos ele 
dimensão topológica 2, somente, porctue os elementos fin itos ele casca e de contorno de 
sólidos utilizados nos modelos mecânicos, são elementos de superfície. A aplicação do 
algoritmo é restrita , mas o método é ponto de partida. do processo de geração ele malhas 
ele elementos ele volume por avanço de fronte [68] . .rvi uitos outros tipos de elementos, 
casos de carregamento e geradores de malhas podem ser incorporados a OSW. 
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Visualização No Capítulo 7 introduzimos os algoritmos de t ransformação de dados 
de um modelo em imagens descritivas ela estrutura e do comportamento elo modelo. 
Ainda há mui to a fazer. Por exemplo , algoritmos de visualização de vetores tais co
mo hedgehogs e glyphs, gráficos ele deslocamento ( displacement plot) e linhas de fluxo 
(stTeamlines). Em visualização de tensores, elipsóides de tensão e linhas de hiperfluxo 
(hypen;treamlines) [101). A computação gráfica também oferece um campo fascinante 
e absolutamente t'ttil em engenharia. Por exemplo, um método de rende1'ing chamado 
m diosidade [6) pode ser combinado com traçado de raios para obtermos imagens com 
qualidade (realmente) de fotografia. Em análise dinâmica, seria mui to interessante 
a utilização ele animação [15) para visualizarmos a estrutura e o comportamento dos 
objetos no decorrer do tempo. Tudo isso se torna muito mais atrativo, ou, talvez, só 
seja ele fa to atrativo, se pudermos utilizar uma interface que uos permita manipular 
intera t ivamente esses recursos. Atrativo e complexo. Por isso ut ilizamos a orientação a 
objetos. (Usar a programação orientada a objetos para resolver um problema complexo 
não significa que o problema se tornará menos complexo. Acreditamos sim, baseados 
em nossos resultados, que o emprego da tecnologia ele objetos pode nos ajudar a in
ventar soluções computacionais do problema mais faci lmente.) 

12.3 Comentários Finais 

No Capítulo 9 tentamos mostrar, em seus aspectos gerais, como construir uma aplicação 
de modelagem orientada a objetos utilizando as classes de objetos de OSW. Vimos que, 
independentemente dos propósitos de uma aplicação, lu1 componentes que são comuns 
a todos os programas em OS\·V. Por exemplo, uma aplicação sempre é um obj P.t.o 
de uma classe derivada de tApplication, o qual contém um objeto de uma classe 
derivada de tDocument, o qual contém uma coleção de objetos de classes derivadas 
de tScene, os quais contêm coleções de objetos das classes tActor , tView, tcamera 
etc. Por isso, pensamos em inventar o ambiente de desenvolvi1nento (no Capítulo 1 
chegamos a afirmar que OSW era constituído ele bibliotecas de classes e elo ambiente ele 
desenvolvimento), 11111 programa orientado a ob.ietos de auxílio à criação de aplicações 
OS\V. O objetivo do ambiente de desenvolvimento é assistir o usmhio 110 uso elos 
recmsos das bibliotecas de classes de OSW para geração e edição elo código-fonte el e 
um programa ele modelagem. 

Nossa pretensão era de termos um ambiente totalmente integrado, onde pudéssemos 
edi tar , compilar, executar e depurar um programa ele modelagem. Para tal, necessi
taríamos ele ferramentas tais como um compilador c um ligador simból ico. Para o futu
ro , ainda cont inuamos com essa pretensão. Nos primeiros ensaios de OS\V, chegamos 
até mesmo a elaborar um sistema ele execução próprio [80], definido por uma lingua
gem , um compilador e uma m<:iquina virtual. Conceitualmente interessante, mas uma 
máquina real processa números e imagens muito mais velozmente que uma máquina 
virtual (pelo menos mais velozmente que a nossa máquina virtual). 

O ambiente de desenvolvimento ainda está em fase de análise e projeto. Pela frente, 
esperamos ter um bom programa. Em todos os sentidos. 
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