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RESUMO 
 

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um gerador de malha de elementos 

finitos baseado no Algoritmo de Refinamento de Delaunay. O pacote é versátil e pode ser 

aplicado às malhas seriais e adaptativas ou à decomposição de uma malha inicial grossa ou 

pré-refinada usando processamento paralelo. O algoritmo desenvolvido trabalha com uma 

entrada de dados na forma de um gráfico de linhas retas planas. A construção do algoritmo de 

Delaunay foi baseada na técnica de Watson para a triangulação fronteiriça e nos métodos 

seqüenciais de Ruppert e Shewchuk para o refinamento com paralelismo. A técnica elaborada 

produz malhas que mantêm as propriedades de uma triangulação de Delaunay. A metodologia 

apresentada foi implementada utilizando os conceitos de Programação Orientada a Objetos 

com o auxílio de bibliotecas de código livre. Aproveitando a flexibilidade de algumas dessas 

bibliotecas acopladas foi possível parametrizar a dimensão do problema, permitindo gerar 

malhas seqüenciais bidimensionais e tridimensionais. Os resultados das aplicações em malhas 

seriais, adaptativas e com programação paralela mostram a eficácia desta ferramenta. Uma 

versão acadêmica do algoritmo de refinamento de Delaunay bidimensional para o Ambiente 

Mathematica também foi desenvolvido.  

 

Palavras-chave: Método dos Elementos Finitos. Algoritmo de Delaunay. Programação 

Paralela. Malha Adaptativa. 

 



 

 

ABSTRACT 
 

 This work presents the development of a finite elements mesh generation based on 

Delaunay Triangulation Algorithm. The package is versatile and applicable to the serial and 

adaptable meshes or to either the coarse or pre-refined initial mesh decomposition using 

parallel computing. The developed algorithm works with data input in the form of Planar 

Straight Line Graphics. The building of the Delaunay Algorithm was based on the Watson’s 

technique for the boundary triangulation and in both Ruppert and Shewchuk sequential 

methods for the parallel refinement. The proposed technique produces meshes maintaining the 

properties of the Delaunay triangulation. The presented methodology was implemented using 

the Programming Object-Oriented concepts, which is supported by open source libraries. 

Taking advantage of the flexibility of some of those coupled libraries the parametrization of 

the problem dimension was possible, allowing to generate both two and three-dimensional 

sequential meshes. The results obtained with the applications in serial, adaptive and in parallel 

meshes have shown the effectiveness of this tool. An academic version of the two-

dimensional Delaunay refinement algorithm for the Mathematica Environment was also 

developed. 

 

Keywords: Finite Element Methods. Delaunay Algorithm. Parallel Programming. Adaptive 

Mesh. 
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1

1 INTRODUÇÃO 
 

 

O assunto elementos finitos já foi bastante explorado, a literatura 

especializada traz diversos trabalhos sobre o tema. A “idéia” do método é bem 

antiga, há mais de dois mil anos, filósofos gregos já pensavam em discretizar figuras 

contínuas para facilitar certos cálculos (ASSAN, 2003). O método que conhecemos 

atualmente foi desenvolvido para ajudar na resolução de problemas principalmente 

no campo da engenharia, já que poucos têm uma solução analítica exata. Os 

primeiros conceitos matemáticos do Método dos Elementos Finitos (MEF) em 

meados da década de cinqüenta foram originalmente desenvolvidos para a análise de 

estruturas na engenharia civil, no entanto o caráter geral de sua formulação permitiu 

aplicar o método a diversos tipos de fenômenos físicos (na química, análise térmica, 

eletromagnetismo, mecânica de sólidos, mecânica de fluidos, etc) (GEORGE, 1997; 

JANISZEWSKI, 1978; SILVESTER, 1996).  

 

Segundo George (GEORGE, 1997) a implementação dessa metodologia e a 

definição da maioria dos casos clássicos aconteceram por volta da década de setenta 

com os trabalhos de (ZIENKIEWICZ, 1971; 1977) e Olden1 (1972 apud GEORGE, 

1997). 

 

Contudo uma exigência fundamental para qualquer programa de simulação 

que empregue o Método dos Elementos Finitos é a capacidade de construir uma 

malha apropriada que reproduza de forma consistente o domínio original através da 

união de um conjunto de elementos geométricos topologicamente regulares (não 

necessariamente iguais) e disjuntos (MARRETTO, 1999; SAKAMOTO, 2001). 

Além disso, a precisão dos resultados está fortemente ligada à qualidade da malha 

correspondente (GEORGE, 1997). 

 

Algumas das primeiras técnicas produziam muitos elementos, outras 

necessitavam de intervenção manual ou ainda produziam elementos uniformes o que 

                                                 
1 OLDEN J. T., Finite Element of Nonlinear Continua, McGraw-Hill, 1972 
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aumentavam os custos e nem sempre produziam resultados plenamente satisfatórios. 

Em uma outra estratégia adotada gerava-se uma malha mais refinada na região de 

interesse, no entanto ficava a cargo dos engenheiros determinarem essas regiões pré-

discretizando com mais pontos nesse local. Outra possibilidade foi à adoção de 

malha auto-adaptativa; um processo iterativo pelo qual a malha é refinada 

sucessivamente através da estimativa de erro gerada pela resolução do problema 

através de malhas menos refinadas (CENDES; SHENTON, 1985; LEBENSZTAJN, 

1995).  

 

Atualmente as técnicas mais exploradas na literatura para a geração de malha 

são baseadas no algoritmo de Delaunay (CHEW, 1993; RUPPERT, 1993; 1995; 

SHEWCHUK, 1996; PAV, 2003) e avanço de fronteira (LÖHNER, 1996; OWEN et 

al., 1998c). No entanto, o algoritmo de Delaunay tem a propriedade de maximizar o 

menor ângulo dos triângulos tornando-o assim muito popular na literatura 

especializada. O intuito de aumentar o menor ângulo do elemento é para remover os 

triângulos finos, melhorando a qualidade da malha, pois elementos de má qualidade 

levam a uma perda na precisão dos resultados. 

 

Dentre os softwares atuais aplicando o algoritmo de Delaunay, o Triangle 

(SHEWCHUK, 1996) é um dos mais referenciados. O algoritmo é um híbrido entre 

os trabalhos de Chew (1993) e Ruppert (1993; 1995) e não necessita de pré-

discretização da fronteira. Pontos são adicionados ao longo do refinamento de modo 

a manter a conformidade do domínio. A malha resultante produz poucos elementos e 

tem triângulos com qualidade garantida. 

 

Com o aumento na demanda por um alto poder de processamento e a 

diminuição dos custos dos computadores, supercomputadores vêm sendo montados 

com hardware comum, possibilitando um grande poder de processamento com baixo 

custo. O precursor desse projeto foi um cluster montado no Center of Excellence in 

Space Data and Information Sciences (CESDIS) em 1994 e era formado por 16 

máquinas PC 486 DX4-100 ligados em rede. O alto desempenho a um baixo custo 
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alastrou rapidamente esse projeto no meio acadêmico e científico (MANIKA, 1999; 

OLIVEIRA, 2004). 

 

O advento do cluster trouxe uma nova estratégia de programação: o 

processamento paralelo. Vários algoritmos vêm sendo paralelizados ao longo dos 

anos, inclusive os métodos para geração de malha. Inicialmente a paralelização dos 

algoritmos de refinamento tinha o intuito de gerar grandes malhas reduzindo o tempo 

de processamento, todavia, os novos trabalhos apresentam a combinação dessas 

técnicas com estratégias de decomposição de domínio (QUARTERONI; VALLI, 

2005), em que os dados são processados simultaneamente entre os múltiplos 

processadores, usufruindo da quantidade de memória disponível no cluster e com o 

mínimo de comunicação.  

 

O assunto refinamento de malha juntamente com o uso de algoritmos de 

resolução de sistemas em paralelo é um tema recente e ainda foi pouco explorado na 

literatura especializada. Certamente a adoção de uma malha em paralelo 

proporcionará o desenvolvimento de algoritmos otimizados para resolução de 

sistemas e paralelização de várias técnicas atuais, inclusive malhas auto-adaptativas 

em paralelo. 

 

 

 

1.1 Motivações e Objetivos 

 

Na resolução através do Método dos Elementos Finitos tenta-se aproximar 

fenômenos de natureza contínua através de um modelo discreto. Entretanto, 

dependendo da descrição do domínio adotada, os resultados alcançados podem não 

ser satisfatórios, ou seja, a precisão dos resultados pode não ser a desejada para o 

problema.  

 

Ao longo dos anos várias estratégias para melhorar a precisão dos resultados 

foram apresentadas. Os métodos mais recentes trabalham sem pré-discretização da 
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fronteira, ou seja, a malha se adapta às irregularidades do domínio geométrico 

usando apenas os vértices da geometria, no entanto, isso não impede que o domínio 

seja pré-discretizado. Além disso, esses algoritmos priorizam a geração de malha 

com poucos elementos, mas com qualidade garantida (CHEW, 1993; RUPPERT, 

1993; 1995; SHEWCHUK, 1996). 

 

Segundo Shewchuck os trabalhos de Chew e Ruppert não são totalmente 

satisfatórios, eles podem falhar em domínios com ângulos muito agudos. O algoritmo 

de Shewchuck por sua vez corrige esses problemas e talvez seja o algoritmo de 

malha mais eficiente na atualidade, produzindo malhas com poucos elementos e com 

qualidade garantida inclusive em domínios com ângulos muito agudos 

(SHEWCHUK, 2000; 2002). 

 

Na resolução de problemas com geometrias complexas que produzem grande 

quantidade de elementos, algoritmos seqüenciais não são ideais, pois podem 

extrapolar a capacidade de memória e ainda elevar o tempo necessário para a solução 

do problema. Em outras palavras, em modelos físicos complexos e fenômenos 

biológicos que requerem construção rápida de grandes malhas, a capacidade de 

armazenamento das memórias e o tempo elevado de processamento, continuam 

sendo pontos críticos (CHERNIKOV; CHRISOCHOIDES, 2006). 

 

Uma estratégia para reduzir o tempo de processamento e aumentar a 

capacidade da memória é aplicar técnicas de decomposição de domínio para geração 

de malha em paralelo (CHERNIKOV; CHRISOCHOIDES, 2006; LARWOOD et al., 

2003; SYDENSTRICKER et al., 2004) e, conseqüentemente, o uso de memória 

distribuída através de um cluster de Workstation (BUENO, 2003a; 2003b; 

PACHECO, 1996). 

 

Vale salientar que a principal motivação na paralelização não é 

primeiramente reduzir o tempo de processamento e sim minimizar a restrição de 

memória, já que as plataformas paralelas têm uma grande quantidade de memória 
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total, a um custo vantajoso em relação aos computadores com alto poder de 

processamento (LARWOOD et al., 2003). 

 

Contudo, um dos gargalos na paralelização da malha com decomposição de 

domínio é o tipo de acoplamento que determina a intensidade de comunicação entre 

os subdomínios e o grau de dependência. Quanto maior o acoplamento maior a 

dependência e, conseqüentemente, maiores são os custos de comunicação entre as 

partições da malha (CHERNIKOV; CHRISOCHOIDES, 2006).  

 

As primeiras formulações ou paralelizavam a malha ou o problema. 

Recentemente as técnicas de decomposição de domínio geram a malha em paralelo 

pela paralelização do problema. Os novos algoritmos permitem a divisão do domínio 

original em subdomínios onde alguns nós previamente selecionados participam na 

montagem da matriz global (SYDENSTRICKER et al., 2004). Uma técnica bastante 

interessante é a combinação de algoritmos Multilevel com métodos de otimização 

local que a cada passo refinam a malha de sua respectiva partição (WALSHAW et 

al.,1998).  

 

No presente trabalho é apresentada uma construção de um gerador de malha 

grossa bidimensional e tridimensional baseado no algoritmo de Watson, além da 

construção de um algoritmo de refinamento em paralelo que produz poucos 

elementos, mas todos com boa qualidade. O refinamento é eficaz em geometrias sem 

ou com pouca pré-discretização das fronteiras. A metodologia segue a proposta do 

algoritmo de Ruppert (1993; 1995) e adota vários conceitos e estratégias do 

algoritmo Terminator (SHEWCHUK, 2002). Já para a paralelização são combinadas 

duas técnicas para minimizar o acoplamento e conseqüentemente o grau de 

dependência e comunicação entre os subdomínios (LINARDAKIS; 

CHRISOCHOIDES, 2005; CHERNIKOV; CHRISOCHOIDES, 2006). Uma versão 

acadêmica do algoritmo de refinamento seqüencial para o software Mathematica 

(SAKAMOTO; CARDOSO; MACHADO, 2005) também foi desenvolvida. O 

pacote importa geometrias bidimensionais geradas pelo software Gmsh 
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(GEUZAINE; REMACLE, 2006) armazenando-as em estruturas half-edge 

(MÄNTYLÄ, 1988).  

 

As classes foram implementadas com as bibliotecas da Standard Template 

Library (STL) (JOSUTTIS, 1999), a interface gráfica adotada foi o QT juntamente 

com a linguagem C++ (BLANCHETTE; SUMMERFIELD, 2004) e a biblioteca 

OpenGL (WOO et al., 1999; SHREINER, 2003). Os pacotes METIS (KARYPIS; 

KUMAR, 1998) e Message Passing Interface (MPI) (GROPP, 1998; PACHECO, 

1996; WHITE, 2004) foram combinados para o desenvolvimento do refinamento em 

paralelo. As malhas resultantes podem ser visualizadas pelo sistema implementado 

ou exportadas para o software Gmsh ou para o ambiente de desenvolvimento 

Mathematica 5 (WOLFRAM, 1991). 

 

 

 

1.2 Organização do Trabalho 

 

 No capítulo 2 é feito um breve histórico de várias técnicas de geração e 

refinamento de malha principalmente com a metodologia de Delaunay. Os capítulos 

3 e 4 abordam vários aspectos do algoritmo de Delaunay. No capítulo 3 é 

apresentada uma breve teoria e modelagem do algoritmo de triangulação e em 4 são 

discutidos dois dos principais métodos de refinamento de Delaunay. Em 5, são 

fornecidos os passos para a implementação do algoritmo de refinamento baseado nas 

técnicas de Ruppert e Shewchuk. O capítulo 6 descreve os métodos e estruturas de 

armazenamentos da geometria e da malha. O capítulo 7 apresenta alguns testes da 

metodologia empregada e o 8 as conclusões e as perspectivas. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
  

 

Uma malha de elementos finitos é a representação discreta do domínio 

contínuo através de elementos menores e mais simples, como segmentos em uma 

dimensão, triângulos e quadriláteros em duas dimensões e tetraedros, pentaedros e 

hexaedros em três dimensões (GEORGE, 1997; BATISTA 2005). 

 

 

 

2.1 Geração de Malha e Algoritmos de Refinamento Seqüenciais 

 

É de longa data o aparecimento dos primeiros trabalhos com malha de 

elementos finitos. Nas primeiras simulações pelo MEF as malhas eram construídas 

de forma manual, e foi a utilização dos computadores no início dos anos 60 que 

permitiram discretizar domínios mais complexos (BATISTA, 2005). Durante a 

década de 70, com o uso cada vez maior do computador surgiram as primeiras 

propostas para o refinamento de malhas de elementos finitos. Vários autores até hoje 

bastante citados na literatura desenvolveram os primeiros trabalhos nessa época, 

entre eles Cavendish, Lawson e Zienkiewicz. 

 

A partir dos anos 80, várias técnicas de geração de malha se popularizaram 

entre elas a geração de malha de Delaunay, propagação de fronteira e 

Quadtree/Octree. Quadtree consiste em subdividir recursivamente um quadrilátero 

contendo a geometria até a resolução desejada. Já na propagação de fronteira, 

triângulos são construídos nas fronteiras e progressivamente avançam para o interior 

da superfície. A mais popular das técnicas é a de Delaunay, cujo critério consiste em 

construir elementos de forma que não exista nenhum vértice do poliedro que esteja 

no interior da esfera circunscrita de um outro poliedro (OWEN, 1998a, 1998b). 

 

Segundo Steve Owen (1998a, 1998b) esse critério já era conhecido há anos, 

mas só foi utilizado a partir dos trabalhos de Lawson (1977) e Watson (1981). 
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Posteriormente outros autores desenvolveram algoritmos baseados nessa 

propriedade. 

 

Após a geração da malha inicial muitas vezes é preciso refiná-la incluindo um 

conjunto de pontos internos convenientemente distribuídos. Uma das primeiras 

técnicas de refinamento interligava o baricentro do elemento aos seus vértices 

construindo novos elementos (MARRETO, 1999). Entretanto, a malha gerada nem 

sempre tinha boa qualidade (LEBENSZTAJN, 1989). Um exemplo de refinamento 

ruim aplicando essa técnica pode ser visto na figura. 2.1.  

 

Outra técnica bastante utilizada e que produziu resultados satisfatórios foi 

introduzida por Hermeline (1982) que propôs refinar as imperfeições através de 

pontos calculados através de pesos. Mais adiante Coulomb apresentou o algoritmo de 

Laplace para a regularização da malha. Esse método consistia em mover cada nó 

interno para o baricentro do polígono. A repetição desse processo melhorava a 

qualidade da malha, porém nem sempre a malha obtida obedecia aos critérios de uma 

malha de Delaunay (LEBENSZTAJN, 1989). 

 

 
Figura 2.1 Refinamento de um triângulo fino pela inserção de seu baricentro. 

 

A partir de meados dessa mesma década intensos esforços foram aplicados 

em métodos que reduzissem os erros das malhas através de refinamentos que 

garantissem bons elementos. Algumas dessas técnicas podem ser conferidas nos 
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trabalhos de Cendes e Shenton (1985), Chew (1987; 1989), e Frey2 (1987 apud 

SHEWCHUK, 1997). 

 

Os trabalhos desses dois últimos autores serviram como base para os 

algoritmos de refinamento da atualidade. Chew em seus primeiros trabalhos 

apresenta um método que gera malhas com bons ângulos, porém a malha resultante é 

uniforme, já Frey apresenta um refinamento que elimina os triângulos de má 

qualidade através da inserção do circuncentro do elemento mantendo assim a 

propriedade de Delaunay na malha refinada. Baker (1989) faz um breve histórico dos 

anos 80 e expõe vários métodos existentes nesse período.  

 

Progredindo rapidamente na década de 90, os algoritmos de refinamento 

passaram a priorizar a manutenção da malha de Delaunay, pois essa maximiza o 

menor ângulo do triângulo. Essas técnicas buscavam inserir pontos forçando a 

conformidade da fronteira da geometria e melhorando a qualidade da malha 

(SHEWCHUK, 1997). Os trabalhos pioneiros foram de Chew (1993), Ruppert (1993; 

1995) e posteriormente Shewchuk (1996). Rebay3 (1993 apud OWEN, 1998) 

apresenta um outro algoritmo baseado no método do circuncentro conhecido como 

método de inserção de pontos de segmentos de Voronoi que também procurava 

manter a qualidade da malha. 

 

Chew em seu segundo algoritmo gera uma malha em que todos os elementos 

têm um bom ângulo (ao menos 26.5º), porém a malha gerada é Delaunay com 

restrição, ou seja, nem todos os elementos satisfazem aos critérios de Delaunay. 

Ruppert, por sua vez, desenvolve um malhador onde todos os elementos gerados têm 

ao menos 20.7º e a triangulação é Delaunay com conformidade, no qual as bordas do 

polígono são delineadas com pontos de Steiner (pontos adicionais que não fazem 

parte dos vértices de entrada, mas garantem a conformidade do polígono) e todos os 

elementos são de Delaunay. Em teoria, essa é talvez a primeira técnica 

                                                 
2 FREY W. H., A New Strategy for Automatic Node Placement in Graded Triangular Meshes, Int J. 
Num. Meth. Eng. Vol. 24, No. 11 pp. 2183-2200, Nov, 1987 
3 REBAY S, Efficient Unstructured Mesh Generation by Means of Delaunay Triangulation and 
Bowyer-Watson Algorithm, Journal of Computational Physics, vol. 106, pp. 125-138 
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verdadeiramente satisfatória a produzir malhas sem ângulos muito agudos e com 

poucos elementos (SHEWCHUK, 1996). 

 

No entanto, essas duas técnicas não permitem malhar domínios com ângulos 

muito agudos (SHEWCHUK, 2000). Shewchuck desenvolve o Triangle, um 

algoritmo híbrido entre Chew e Ruppert com lentes diametrais que geram malhas 

com elementos de boa qualidade (ao menos 26.5º). Já no ano 2000, Shewchuck 

apresenta o Terminator que é o algoritmo que produz resultados mais próximos do 

ideal, ou seja, malhas nos quais os únicos ângulos muito agudos são os impostos pelo 

polígono de entrada.  

 

Mais recentemente, Pav (2003) faz uma nova análise do algoritmo de Ruppert 

e formula um método “adaptativo” através da inserção de pontos na geometria que 

minimizem os efeitos dos domínios com ângulos muito agudos.  

 

Ainda em meados dos anos 90 até os dias atuais, um novo enfoque foi 

adotado para os algoritmos de refinamento. Vários autores iniciaram pesquisas 

combinando geometria computacional com computação paralela 

(CHRISOCHOIDES, 2005), visando diminuir o tempo de processamento e reduzir a 

limitação da memória de um único computador. 

 

O livro de Thompson et al. (1999) expõe em detalhes vários trabalhos com 

diferentes técnicas para refinamento de malha seqüencial, e alguns métodos em 

paralelo. 

 

Excelentes referências apresentando o estado-da-arte atual dos métodos 

seqüenciais são os trabalhos de Shewchuck (1996; 1997; 1998; 2000; 2002), Pav 

(2003), Pav e et al.(2004) e Owen (1998). 
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2.2 Algoritmos de Refinamento em Paralelo 

 

Geração de malha em paralelo é uma área de pesquisa relativamente nova. Os 

desafios atuais dos métodos são no sentido de manter a qualidade da malha gerada 

pelos algoritmos seqüenciais. 

 

As primeiras pesquisas de destaque nesse campo foram publicadas por 

Wiliams et al.4 (1989 apud CHRISOCHOIDES, 1996), Löhner et al.5 (1992 apud 

CHRISOCHOIDES, 1996) e Cignoni et al. (1995). Nessa época, a idéia era 

paralelizar apenas a malha e não a solução. Isso exigia a sincronização na 

participação dos processadores com o intuito de gerar uma única malha válida, mas 

isso elevava os custos. 

 

Chew em 1987 apresentou seu algoritmo de divisão e conquista para obter 

uma triangulação de Delaunay com restrição (CHEW, 1987); em 1997 usa essa 

mesma idéia e junto a Chrisochoides e Sukup desenvolve um algoritmo de geração 

de malha de Delaunay com restrição e em paralelo Chew et al.6 (1997 apud 

CHERNIKOV, 2006). 

 

Outro estudo paralelizando o algoritmo de Delaunay foi de Okunsanya e 

Peraire (1996). Nesse método, pontos são inseridos dentro de cada subdomínio até 

um número pré-determinado de elementos. A malha é então balanceada e elementos 

são transferidos de subdomínios para melhor distribuição da carga de trabalho nos 

processadores.  

 

                                                 
4 WILIAMS R., FELTEN E.W, “Distributed Processing of an Irregular Tetrahedral Mesh”, Caltech 

Report C3P793, 1989. 
5 LÖHNER R., CAMBEROS J., MERRIAM M., “Parallel Unstructured Grid Generation”, Comp. 

Meth. In Apl. Mech. Eng., 95, pp. 343-357, 1992.  
6 CHEW L. P., CHRISOCHOIDES N. P., SUKUP F., Parallel Constrained Delaunay Meshing, In 

ASME/ASCE/SES Summer Meeting, Special Symposium on Trends in Unstructured Mesh 

Generation, Northwestern University, Evanston, IL, pp. 89-96, 1997. 
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Em 1998, Walshaw e Cross (1998) apresentam uma estratégia de refinamento 

de malha com paralelismo usando multilevel. O algoritmo buscava a máxima 

independência entre os subconjuntos de grafos e foi baseado num dos primeiros 

trabalhos nessa área (HENDRICKSON; LELAND, 1995). 

 

No ano de 1999 Blelloch et al. (1999) formulam um método de divisão e 

conquista para construção de uma triangulação de Delaunay com paralelismo a partir 

de um conjunto de vértices pré-definidos. Em 2003, Kadow e Walkington (2003) 

estendem esse trabalho eliminando a construção da malha inicial seqüencial.  

 

Spielman et al. (2001; 2004) em seus trabalhos apresentam uma análise 

teórica da complexidade de algoritmos de refinamento de Delaunay usando 

computação paralela. 

 

Mais recentemente, Larwood et al. (2003) propõem um método recursivo de 

decomposição de domínio para gerar grandes malhas não estruturadas. Uma vez 

produzida a malha fronteiriça, esta é separada em dois subdomínios. Processadores 

escravos operam subdividindo os domínios que lhe foram enviados. A cada estágio, 

os resultados são retornados ao processador mestre que redistribui os novos 

subdomínios para futuras subdivisões. 

 

Atualmente Linardakis, Chrisochoides, Chernikov e Nave produziram uma 

série de trabalhos sobre refinamento paralelo. Nave et al. desenvolvem um método 

fortemente acoplado (NAVE; CHRISOCOIDES; CHEW, 2004), Chernikov e 

Chrisochoides apresentam duas técnicas: parcialmente acoplado e fracamente 

acoplado (CHERNIKOV; CHRISOCHOIDES, 2004a; 2004b; 2005a; 2005b, 2006). 

Uma estratégia sem acoplamento é desenvolvida por Linardakis e Chrisochoides 

(LINARDAKIS; CHRISOCHOIDES, 2005). 

 

O método proposto por Nave, insere pontos de forma concorrente em cada 

um dos subdomínios e desfaz essa inserção em caso de pontos que causem 

inconsistências na fronteira. Linardakis e Chrisochoides então, desenvolvem um 
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método que pré-discretiza de forma conveniente as arestas da fronteira gerando 

poucos ângulos muito agudos, de modo a satisfazer ao máximo o critério de parada 

de Ruppert e evitando assim a comunicação e a sincronização entre os subdomínios. 

A idéia é dividir a fronteira com a medida da pior aresta que pare com as condições 

de Ruppert. 

 

Chernikov e Chrisochoides (CHERNIKOV; CHRISOCHOIDES, 2004b; 

2005b) desenvolvem uma formulação teórica parcialmente acoplada que constrói 

malhas uniformes com qualidade garantida. O método insere múltiplos circuncentros 

de forma independente e concorrente, separados por uma distância mínima que 

garanta a conformidade dos elementos com as condições de Delaunay. 

Posteriormente em (CHERNIKOV; CHRISOCHOIDES, 2004a; 2005a), o método é 

estendido para malhas não uniformes.  

 

Por fim esses últimos autores apresentam um algoritmo fracamente acoplado 

(CHERNIKOV; CHRISOCHOIDES, 2006). A formulação adotada particiona a 

malha de forma balanceada através do METIS (KARYPIS; KUMAR, 1998) e cada 

partição é refinada, ocorrendo troca de informações quando um subdomínio divide 

uma aresta compartilhada por subdomínios vizinhos. O balanceamento é feito 

buscando um mínimo de arestas nas fronteiras compartilhadas minimizando a 

necessidade de comunicação entre subdomínios vizinhos. No entanto, a malha 

resultante é Delaunay com restrição. 

 

Mais detalhes sobre os algoritmos de Delaunay em Paralelo desenvolvidos 

podem ser encontrados no trabalho de Chrisochoides (2005). 
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3 GERAÇÃO DE MALHA E O ALGORITMO DE DELAUNAY 
 

 

O algoritmo de Delaunay é um processo de geração de malha de elementos 

finitos que tem a capacidade de subdividir o domínio geométrico de forma 

consistente em simplexos. Simplexos são extensões dos triângulos em outras 

dimensões, ou seja, segmentos de retas em uma dimensão, tetraedros no espaço 

tridimensional, etc. 

 

Um simplexo K é uma lista ordenada de vértices {Pi} com 1 ≤ i ≤ d + 1 onde 

d é a dimensão do espaço euclidiano afim E. Chama-se det(K), ao determinante de 

ordem d + 1 dado por: 

1 1
1 1
2 2

1 1

1 1

1 1

det( )
d

d

d d
d

P P
K P P

P P

+

+

+

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (3.1)

onde Pi
j é a coordenada j do ponto Pi para 1≤ i ≤ d + 1 e 1≤ j ≤ d. 

 

Por definição tem-se que, se det(K) > 0, K é dito ser positivamente orientado 

e se det(K) = 0, K é dito ser degenerado (ou seja, todos os seus vértices pertencem ao 

mesmo hiperplano) (GEORGE; HERMELINE, 1992). 

 

 

 

3.1 Princípios da “Triangulação” 

 

Entende-se por “triangulação” de um domínio Ω, que se supõe limitado e 

poliédrico, um conjunto ζ de simplexos. Para esse conjunto as seguintes condições 

são válidas (MARRETTO, 1999; SAKAMOTO, 2001): 
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• A intersecção de dois elementos de ζ é vazia ou se reduz a um vértice, a uma 

aresta (no caso bidimensional) ou a uma face (no caso tridimensional). 

• A união dos elementos de ζ é igual a Ω. 

• Os elementos de ζ devem ser topologicamente regulares: no caso 

bidimensional, por exemplo, esses elementos devem estar o mais próximo 

possível da equilateralidade, o que não os obriga a serem iguais. 

• O circuncírculo (bidimensional) ou circunsfera (tridimensional) de um 

elemento é vazio, em outras palavras, nenhum círculo circunscrito 

(bidimensional) ou esfera circunscrita (tridimensional) contém um outro nó.  

 

3.1.1 Poliedros de Voronoi 

 

O domínio Ω por sua vez, pode ser decomposto em poliedros de Voronoi Vi 

associado ao conjunto de Pi de Ω, tais que: 

 

{ , 1 , ( , ) ( , )}i i jV P j n d P P d P P= ∈Ω ∀ ≤ ≤ ≤  (3.2)

onde: d(P,Pj) é a distância euclidiana entre P e Pj e n é o número de pontos. 

 

 A partir dos poliedros os seguintes resultados são demonstráveis 

(MARRETTO, 1999): 

 

• Os poliedros são convexos, de interior não vazio e formam uma cobertura tal 

que dois elementos distintos têm intersecção vazia ou reduzida a um vértice, 

aresta ou face (figura 3.1); 

• Para cada vértice v (vértice central de um poliedro de Voronoi) associamos 

um conjunto que chamamos de envolvente convexa Cv. 

  

 Uma envolvente convexa Cv é um conjunto de poliedros que apresentam v 

como um de seus vértices. O conjunto das envolventes convexas Cv de um poliedro 

de Voronoi define uma triangulação de Delaunay, em outras palavras, a obtenção da 

malha de Delaunay pode ser conseguida conectando-se dois a dois os vértices 
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centrais (vi, vi+1) dos poliedros de Voronoi vizinhos (LEBENSZTAJN, 1989). A 

malha resultante pode ser observada na figura 3.2. 

 

 
Figura 3.1 Poliedros de Voronoi - Marretto (1999).  

 

 
Figura 3.2 Malha de envolvente convexa - Marretto (1999).  
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3.2 Inclusão do (i+1)-ésimo ponto 

 

 Para incluir um novo ponto numa malha inicial de ordem d de um simplexo K 

= P1, P2, ..., Pd+1 não degenerado, ou seja det(K) > 0, deve-se primeiro determinar a 

situação geométrica. Distinguem-se três tipos de situação geométrica do novo ponto 

Pi+1 em relação ao conjunto dos simplexos UK e ao conjunto das esferas circunscritas 

(hiper-esferas) ao elemento UB: 

 

i. Pi+1 ∈ UK 

ii. Pi+1 ∉ UB 

iii. Pi+1 ∉ UK e Pi+1 ∈ UB 

 

Para determinar em qual situação o ponto Pi+1 se enquadra, devem-se calcular 

os seguintes determinantes de ordem (d+1) e (d+2) respectivamente: 

 

 

1 1 1 1 1
1 1 1 1

' ' 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1

( , ) det( )
k i k d

i k i k d

d d d d d
k i k d

P P P P P
D P K K P P P P P

P P P P P

+ + +

+ − + + +

− + + +

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟= =
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (3.3)

para 1 k w∀ ≤ ≤ , onde w é o número de faces externas do poliedro convexo UK. 

 
2 2 2

1 1

1 1 1
1 1 1 1

1 1 1

1 1 1
( , )

d

i i d

d d d
i d

R R R

P K P P P

P P P

+

+ + +

+ +

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟Δ =
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (3.4)

onde ( )2
2

1
1

d

k

kR iP
=

= +∑ e ( )2
2

1

d

j
k

kR jP
=

=∑ para 1 1j d≤ ≤ + . 
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 Deste modo, se o determinante (3.3) for positivo para qualquer face externa 

do poliedro, o novo ponto Pi+1 pertence ao interior de algum simplexo. 

 

 Caso o determinante (3.4) seja positivo, o novo ponto não pertence a nenhum 

simplexo ou hiper-esfera, caso contrário, o ponto é interno à hiper-esfera. 

 

 Resumidamente as condições i, ii e iii são equivalentes à: 

 

i. D(Pi+1,K’) > 0. 

ii. 1( , ) 0iP K+Δ ≥ . 

iii. 1( , ) 0iP K+Δ < . 

 

 A inclusão do ponto Pi+1, caso bidimensional pode ser representada 

geometricamente conforme mostra a figura 3.3. Os pontos P, Q e T estão 

respectivamente nas situações i, ii e iii. 

 

 Para cada tipo de situação há uma triangulação diferente envolvendo o ponto 

Pi+1. Na situação i, as arestas comuns aos elementos cujo circuncírculo contém o 

ponto são removidas e uma triangulação associada aos pontos P1, ...,Pi+1 é gerada. 

Pode-se observar essa situação na figura 3.4 onde Pi+1 = P. 
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Figura 3.3 Situação geométrica dos pontos P, Q e T. 

 

 
Figura 3.4 Inclusão do ponto P (situação i). 

 

 Na situação ii, ligamos o ponto Pi+1 às arestas externas que definem um 

hiperplano separando estritamente Pi+1 do conjunto dos simplexos UK. A figura 3.5 

ilustra esse processo de construção tomando Pi+1 = Q. 
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Figura 3.5 Inclusão do ponto Q (situação ii). 

 

 A situação iii, coincide com a exclusão das situações i e ii. Neste caso a 

triangulação é associada à união das arestas separando estritamente Pi+1 do conjunto 

dos simplexos UK, com as arestas que não são comuns a dois elementos inscritos no 

conjunto dos circuncírculos UB e que contém Pi+1. 

 

 As figuras 3.6 e 3.7 permitem observar este processo de construção. A 2figura 

3.6 apresenta Pi+1 = T e as arestas que não são comuns a dois elementos e pertencem 

ao circuncírculo contendo Pi+1 são F1 e F2. Nesse exemplo não existem arestas 

separando estritamente Pi+1 de UK. Já na figura 3.7, Pi+1 = P12 e as arestas não 

comuns são F1F2F3F4F5, já as arestas que separam estritamente são F6F7. 

 

Nos trabalhos de Marretto (1999) e Shewchuk (1997), encontra-se uma teoria 

matemática mais completa sobre esse algoritmo.  
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Figura 3.6 Inclusão do ponto T (situação iii). 

 

 

 
Figura 3.7 Inclusão do ponto P12 (situação iii). 
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3.3 Construção do Algoritmo de Delaunay 

 

 Seguindo a breve teoria apresentada nas seções anteriores, vários métodos 

encontrados na literatura são capazes de gerar a “triangulação” procurada. 

Entretanto, a técnica escolhida foi a implementação de Watson, uma das mais citadas 

na literatura e um dos mais eficientes geradores de uma malha tridimensional, 

produzindo um número razoável de elementos e poucos tetraedros achatados 

(KANAGANATHAN; GOLDSTEIN, 1991). 

 

 

3.3.1 Triangulação e Tetraedrização de Delaunay 

 

 As etapas para a construção da triangulação de Delaunay no espaço 

bidimensional e tetraedrização no tridimensional são bem similares, as poucas 

diferenças dizem respeito à dimensão das coordenadas, formas geométricas 

produzidas (arestas e triângulos; faces e tetraedros respectivamente) e do teste de 

inclusão do novo ponto que é realizado pelo cálculo do circuncírculo em duas 

dimensões e da circunsfera em três dimensões. Machado (1993) descreve as etapas 

para uma tetraedrização de Delaunay e seguindo os mesmos procedimentos adotados, 

estendem-se esses passos para duas e três dimensões. 

 

 Desse modo, essas etapas podem ser assim descritas: 

 

• Construir uma lista com as coordenadas dos n pontos que descrevem o 

domínio. Essas coordenadas são x, y para o espaço bidimensional e x, y, z 

para o tridimensional. 

• Determinar um quadrilátero englobante a partir do “extent” (extensão do 

domínio). O “extent” é o cálculo das coordenadas máximas e mínimas dos n 

pontos. No caso tridimensional determina-se um hexaedro englobante. 

• Decompor o quadrilátero em dois triângulos com os n pontos espalhados por 

eles. Para o hexaedro essa divisão é feita com seis tetraedros. 
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• Os pontos da lista são inseridos no “extent”. Calculando-se o circuncírculo 

(circunsfera) da malha inicial, eliminam-se os elementos 

(triângulos/tetraedros) que incluem o novo ponto. Assim novos elementos são 

gerados a partir do novo ponto e dos elementos restantes. O processo é 

repetido para os demais pontos até que todos sejam incluídos.  

• Após a inclusão de todos os pontos, os elementos (triângulos/tetraedros) com 

vértices que coincidem com os vértices do “extent” são eliminados. 

 

 Os pseudocódigos da triangulação e tetraedrização de Delaunay podem ser 

encontrados nos anexos A e B. 
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4 ALGORITMO DE REFINAMENTO DE DELAUNAY BIDIMENSIONAL 
 

 

 Produzir uma triangulação de Delaunay utilizando-se apenas dos pontos da 

fronteira do domínio nem sempre resulta em elementos de boa qualidade, uma vez 

que nenhum dos pontos é interno ao contorno. Essa triangulação deve ser refinada 

gerando um conjunto de pontos internos convenientemente distribuídos 

(LEBENSTAJN, 1989). A figura 4.1 mostra uma malha fronteiriça com má 

qualidade de um eletroímã. 

 

 
Figura 4.1 Malha fronteiriça de um eletroímã. 

 

 A idéia básica dos algoritmos de refinamento de Delaunay é construir uma 

triangulação sobre o polígono, e em seguida, inserir novos vértices para melhorar a 

qualidade da malha (MARROQUIM, 2005). 

  

 Ao longo dos anos, vários estudos para gerar um conjunto de pontos internos 

surgiram. O método do baricentro, por exemplo, refinava os elementos cujo 

determinante era maior que os demais, associando o baricentro desses triângulos aos 

vértices correspondentes, mas isso nem sempre gerava bons elementos 

principalmente nas regiões de maior variação do fenômeno envolvido (onde o 
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fenômeno físico tem variação mais acentuada). Muitas vezes essa estratégia piorava 

a qualidade dos elementos gerados, como pode ser visto na figura 2.1. 

 

 Atualmente, os métodos procuram refinar triângulos com imperfeições de 

forma, ou seja, com área elevada ou ângulos muito agudos. Assim, Hermeline (1982) 

propõe associar pesos ao cálculo da área desejável e no caso da área do elemento ser 

superior a essa área, um novo ponto é inserido. 

 

 Hermeline ainda propôs quatro diferentes médias para o cálculo dos pesos e 

criação dos nós internos. A figura 4.2 retirada de (LEBENSZTAJN, 1989), apresenta 

a aplicação dessas quatro médias (aritmética, geométrica, harmônica e harmônica 

quadrática) em uma estrutura ferromagnética de um eletroímã siderúrgico. 

 

 Vários métodos tradicionais necessitam a pré-discretização de sua fronteira, 

gerando assim elementos de boa qualidade nas regiões de maior interesse, 

melhorando a precisão dos resultados. 

 

 Métodos que usam esse tipo de pré-discretização são bem eficientes, todavia, 

necessitam um bom conhecimento do fenômeno estudado por parte do usuário. Além 

disso, uma pré-discretização ruim pode resultar em uma malha com 

degenerescências, principalmente em geometrias com concavidades. A figura 4.3 

apresenta duas geometrias com malhas degeneradas devido à pré-discretizações 

inadequadas de seus domínios. A figura 4.3a, reproduz a estrutura ferromagnética do 

eletroímã siderúrgico citada anteriormente e a 4.3b é um domínio denominado 

geometria em C retirada da referência Magalhães et al. (2000). Nesses dois casos 

ocorre degenerescência do tipo “overlapping” (elementos que se interpenetram) e 

ruptura da geometria nas regiões de concavidade (“efeito porco espinho”). 

 

 A figura 4.4 ilustra malhas consistentes obtidas com uma pré-discretização 

adequada das geometrias anteriores. Tanto as malhas consistentes quanto as que 

apresentam falhas nas concavidades foram geradas com o software Gmsh 1.65 

usando diferentes pré-discretizações. 
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 Nesse aspecto, métodos que não necessitam de pré-discretização de fronteira 

se adaptando à geometria do problema como nos trabalhos de Ruppert e Shewchuk, 

levam vantagem em relação às técnicas tradicionais, dado que não é a quantidade de 

vértices adicionais que produzirá uma malha de boa qualidade e sim a distribuição 

adequada desses pontos ao longo da fronteira (SAKAMOTO et al., 2006b).  

 

 
a) Média aritmética 

 
b) Média geométrica 

 
c) Média harmônica 

 
d) Média harmônica quadrática 

Figura 4.2 Refinamento de uma estrutura ferromagnética, com o método de Hermeline utilizando 

diversas médias. 
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a) Estrutura ferromagnética de um eletroímã 

siderúrgico 

 
b) Geometria em C 

Figura 4.3 Malhas degeneradas geradas com o software Gmsh a partir de geometrias com pré-

discretizações inadequadas (há ruptura das geometrias nas concavidades e “overlapping”). 

 

 
a) Estrutura ferromagnética de um eletroímã 

siderúrgico 

 
b) Geometria em C 

Figura 4.4 Malhas com boa qualidade e consistentes geradas com o software Gmsh a partir de 

polígonos onde as pré-discretizações são convenientemente distribuídas nas fronteiras. 
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4.1 Algoritmo de Refinamento de Shewchuk 

 

 Nos últimos 10 anos Jonathan Shewchuk desenvolveu uma série de trabalhos 

sobre refinamento de Delaunay. Seus trabalhos englobam um algoritmo de 

refinamento (Triangle), tratamentos de geometrias com ângulos muito agudos, 

critérios de parada, etc. Um acervo completo de seus trabalhos pode ser encontrado 

em (SHEWCHUK, 1996, 1997, 1998, 2000, 2002). 

 

 Dentre os diversos algoritmos de refinamento de Delaunay, o Triangle 

(SHEWCHUK, 1996) é atualmente o mais citado na literatura, sendo bastante 

empregado em outros trabalhos. Esse algoritmo é também conhecido como The 

Terminator (SHEWCHUK, 2002) e The Quitter (SHEWCHUK, 1997). O Triangle é 

uma extensão do algoritmo de refinamento de Ruppert e ambos têm por base a 

inserção de pontos no circuncentro do triângulo. Essa estratégia mantém as 

propriedades de Delaunay dos novos elementos. 

 

 Na figura 4.5 pode-se observar a estratégia descrita. O circuncírculo do 

elemento t não está vazio, está invadido pelo ponto incluído v. Novos elementos são 

gerados associando t aos vértices envolvidos.  

 

Outro aspecto bastante interessante dessa estratégia (circuncentro), é que o 

menor ângulo dos novos elementos aumenta com a inclusão do circuncentro (figura 

4.6). 

 

 
a) inclusão do circuncentro v de t 

 
b) região refinada com a inclusão de v 

Figura 4.5 Elemento t é divido pela inserção do ponto v no seu circuncentro. A propriedade de 

Delaunay é mantida.  
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Proposição 4.1.1 Seja T = ijkΔ um triângulo com circuncentro c, raio r e menor 

ângulo ikj α∠ = , então 2icj α∠ = .  

 

Prova: Seja jkcβ = ∠  e  

 

icj kcj kci∠ = ∠ −∠  (4.1)

 

Pelo fato dos triângulos kcjΔ  e kciΔ  serem isósceles, tem-se: 

 

180 2kcj β∠ = −  (4.2)

e 

180 2( )kci α β∠ = − +  (4.3)

 

Logo substituindo as expressões 4.2 e 4.3 em 4.1, obtém-se: 

 

α2=∠icj  (4.4)

 

 
Figura 4.6 Ponto c é adicionado no circuncentro de T com ângulo mínimo α. 
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4.1.1 O Algoritmo de Refinamento de Ruppert 

 

 Ruppert faz uma extensão do trabalho de Chew. A idéia básica do algoritmo 

de Ruppert é executar melhorias locais removendo triângulos finos. A entrada de 

dados usada é um gráfico de linhas retas planas (Planar Straight Line Graphics, 

PSLG), ou seja, um conjunto de vértices e segmentos que se interceptam apenas nas 

suas extremidades. Ruppert define segmentos como sendo as semi-retas da geometria 

e arestas as semi-retas dos triângulos. A figura 4.7 mostra o PSLG de um eletroímã. 

 

 
Figura 4.7 PSLG de um eletroímã. 

 

 A partir da triangulação fronteiriça de uma PSLG, o método trata dois casos 

para gerar uma malha com elementos de boa qualidade: triângulos finos e segmentos 

invadidos. 

 

 Círculo diametral de um segmento é o (único) menor círculo que contém o 

segmento, em outras palavras, é um círculo cujo segmento é o diâmetro. Um 

segmento é considerado invadido quando um ponto incide dentro do seu círculo 

diametral. Esse problema é eliminado adicionando um novo vértice no seu ponto 

médio. 
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 Os elementos com ângulos finos são eliminados inserindo um ponto no 

circuncentro. Por outro lado, se houver algum segmento invadido, o ponto é excluído 

e esses segmentos são divididos. Enquanto existirem triângulos finos o processo se 

repete (figura 4.8). 

  

 
Figura 4.8 Segmentos são divididos até que nenhum segmento seja invadido. 

 

 Um pseudocódigo para esse algoritmo pode ser assim descrito: 

 

INICIO 

Calcula a triangulação fronteiriça 

REPITA: 

INICIO 

ENQUANTO algum segmento é invadido FAÇA 

INICIO 

Divide o segmento 

FIM 

SE o circuncentro de algum triângulo fino invade qualquer segmento ENTÃO 

INICIO 

Divide o segmento 

SENÃO 

Divide o triângulo 

FIM 

ATÉ nenhum seguimento invadido e nenhum ângulo muito agudo 

FIM. 
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O algoritmo acima é simples e de fácil implementação, principalmente em 

ferramentas como o MATLAB (HANSELMAN; LITTLEFIED, 1995) ou o 

Mathematica. O pacote Mathematica possui várias bibliotecas incorporadas e uma 

gama de recursos como manipulação de listas, cálculos algébricos, numéricos e 

visualização gráfica. Ademais, produz pouco volume de código. Maiores detalhes 

sobre essa ferramenta podem ser encontrados em (BAHDER, 1995; JONES, 1994; 

HÖFT; HÖFT, 2003; WOLFRAM, 1991). 

 

O algoritmo de Ruppert adota como critério de parada a relação entre o menor 

ângulo e a qualidade do triângulo através do circumradio-to-shortest (razão entre o 

circunraio r e a menor aresta d), pois esta razão r
d

 está diretamente associada ao 

menor ângulo do triângulo, uma vez que o ângulo 2icj α∠ =  e o triângulo icjΔ é 

isósceles, então 2( )
2

ij dsen
r r

α = =  (ver figura 4.6). Quanto menor esta razão, 

melhor é a qualidade do triângulo (maior o valor do menor ângulo).  

 

 Se a relação r
d

 for superior a um limite L o triângulo é considerado fino, por 

isso a importância de melhorar o menor ângulo do triângulo. Além do mais, o erro na 

solução em elementos de primeira ordem pelo MEF é inversamente proporcional ao 

menor ângulo dos triângulos, como no cálculo do erro no campo 
2 2 2

1
1 2 2, ,

( )
ce Max

sen x x y y
μ μ μ

α
⎛ ⎞∂ ∂ ∂

≤ ⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠
. Porém, essa estratégia falha conforme citado 

anteriormente (seção 1.1).  

 

 Para resolver esse problema Ruppert inicialmente propõe o uso de corner 

looping (BERN et al., 1990), porém, devido à complexidade do algoritmo de Bern, 

Ruppert criou uma nova técnica, mas não obteve provas teóricas de que seja ótima. 
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Uma construção para esse algoritmo no ambiente Mathematica 

(SAKAMOTO et al., 2005) pode ser encontrada no apêndice A. 

 

4.1.2 Otimizações de Shewchuk para o algoritmo de Ruppert 

 

 O algoritmo apresentado anteriormente produz poucos elementos e com 

qualidade garantida, contudo, a formulação falha em geometrias formada por ângulos 

muito agudos. Para ângulos menores que 60º esse método tende a gerar elementos 

mal formados próximo dos ângulos muito agudos da geometria. Além do mais, nessa 

situação, o algoritmo pode não terminar, pois um segmento dividido pode invadir o 

círculo diametral de outro elemento e assim sucessivamente. Na figura 4.9, o 

segmento qr  é dividido em s, contudo s invade o circuncírculo do segmento pq que 

é dividido. Esse novo ponto invade o circuncírculo do segmento qs e dessa forma o 

processo se repete infinitamente. 

 
Figura 4.9 Loop na divisão dos segmentos causado por ângulo muito agudo no domínio geométrico. 

 

 Shewchuk faz uma extensão do trabalho de Ruppert e propõe algumas 

melhorias e correções para esse algoritmo. Além do mais, adota o critério de teste de 

inclusão de novos pontos de Chew (CHEW, 1989) que usa lentes diametrais ao invés 

de círculos diametrais. Lentes diametrais são discos capazes de armazenar triângulos 

isósceles com ângulos de 30º na base (figura 4.10). 
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Figura 4.10 Lentes diametrais.  

 

Proposição 4.1.2 Sejam 1T ijk= Δ , 2T ilj= Δ  triângulos isósceles congruentes com 

ângulos de 30º na base (segmento ij  comum a T1 e T2) cujos lados medem d e 

envoltos pelas lentes diametrais formadas pela intersecção dos circuncírculos C1 e 

C2. Onde r é o circunraio de C1 e C2 e h é a altura dos triângulos T1 e T2; então os 

ápices k e l de T1 e T2 são os circuncírculos de C1 e C2 respectivamente (figura 4.11). 

 

Prova: A partir do triângulo ijkΔ  é possível calcular a altura h do triângulo em 

função do lado d. 

 

(30º ) hsen
d

=  (4.5) 

 

 Dessa maneira, h pode ser escrito como: 

 

2
dh =  (4.6) 

pois 1(30º )
2

sen = . 
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 Supondo que os ápices k e l não são os circuncentros de C1 e C2 então o 

segmento kl e os lados dos triângulos são diferentes do circunraio de C1 e C2, ou 

seja: 

 

  2kl h r= ≠  (4.7) 

e 

  d r≠  (4.8) 

 

 Logo pelas expressões 4.7 e 4.8 têm-se:  

 

  12 (30º ) (30º )
2

h hh d sen sen
d d

≠ ⇒ ≠ ≠ ⇒ ≠  (4.9) 

 

 Por hipótese, o ângulo da base é 30º e pela expressão 4.5 (30º ) hsen
d

= . 

Assim, a expressão 4.9 é um absurdo. Portanto, k e l são circuncentros de C1 e C2 e 

2h = d = r. 

 
Figura 4.11 Ápices dos triângulos T1 e T2, envoltos às lentes diametrais, são os circuncentros dos seus 

respectivos circuncírculos C1 e C2.  
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 Usando lentes diametrais, se o ápice k de um triângulo ijkΔ  passa pela lente 

diametral do segmento de sua base ( ij ), então o ângulo ikj∠  do ápice k é igual a 

120º e nesse caso o segmento ij  não é invadido, ou seja, o segmento ij de um 

triângulo é invadido se o ângulo ikj∠  do ápice k é maior do que 120º. 

 

Prova: Seja T ijk= Δ um triângulo com circuncentro c, raio r e ângulo α β+  no 

ápice. 

  

 Construindo os triângulos ickΔ  e kcjΔ  com respectivos ângulos ick θ∠ =  e 

kcj ω∠ =  obtém-se: 

 

2 180ω α+ = °    (4.10)

e 

  2 180θ β+ = °  (4.11)

pois os triângulos ickΔ  e kcjΔ  são isósceles, uma vez que c é o circuncentro e 

ci ck cj r= = = (figura 4.12). 

 

 Pelas expressões 4.10 e 4.11 têm-se: 

 

  ( )2 360α β θ ω+ + + = °  (4.12)

e 

  360 ( )
2
θ ωα β °− +

⇒ + =  (4.13)

 

 Entretanto, 120θ ω+ = ° , visto que o circuncentro c é também o ápice do 

triângulo icjΔ envolto pela lente diametral do segmento ij (proposição 4.1.2). Assim, 

o valor deα β+  é dado pela seguinte expressão:  

 

  120α β+ = °  (4.14)
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Figura 4.12 Situação geométrica do teste da lente diametral.  

 

 Portanto, o segmento ij de um triângulo T ijk= Δ  é invadido se o ângulo do 

ápice ikj∠  é maior do que 120º, pois com um ângulo igual a 120º o ápice passa pela 

lente diametral, não invadindo o segmento em questão. 

 

 A grande melhoria desse método foi em relação ao tratamento de domínios 

com ângulos muito agudos na geometria. O critério de inclusão do novo ponto leva 

em consideração a inclusão do vértice em uma região com ângulo muito pequeno, 

diga-se, um canto estreito do polígono, verificando até que ponto esse local é 

divisível. Se o elemento é fino e a divisão é permitida, o refinamento prossegue até 

todos os triângulos “divisíveis” terem ângulos com boa qualidade. 

 

 Para determinar se um segmento s é divisível, Shewchuk verifica a proporção 

do raio de inserção mínimo rt de um vértice com o tamanho da menor aresta 

incidente após a sua inserção.  

 

Proposição 4.1.3 Seja T = ijkΔ  um triângulo com circuncentro c, raio r e menor 

ângulo ikj α∠ = , então 2 ( )α=d rsen . 
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Prova: Seja 2icj α∠ =  (ver proposição 4.1.1) e d ij= , segmento do novo elemento 

cijΔ . Partindo do triângulo icdΔ obtém-se:  

 

icd α∠ =  (4.15)

pois cijΔ é isósceles (figura 4.13). Logo o seno de α resulta na seguinte expressão: 

 

2( )
2

α = =
d dsen
r r

 (4.16) 

 

Assim, d é definido por: 

 

2 ( )α=d rsen  (4.17)

 

 
Figura 4.13 Determinação da aresta mínima do novo elemento.  

 

 Seja s = xz , o segmento invadido de um triângulo Q = xyzΔ , o critério de 

parada de Shewchuk leva em conta a proporção entre o raio de inserção mínimo 

tr d=  de um elemento T = ijkΔ  cujo circuncentro c invade o segmento s e o menor 

segmento rmin e com os segmentos que formam o ângulo muito agudo divididos em 

um tamanho 
2
s

 (figura 4.14). Então um ponto é inserido quando min tr r≥ , ou 

seja,. minr d≤ . 
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 Dividindo os segmentos xz e yz  no ponto médio daquele que foi invadido 

temos o triângulo isóscele ' 'x y zΔ , com os segmentos 'x z = 'y z  = 
2
s

 (figura 4.14). 

  

Logo substituindo convenientemente os valores do triângulo xyzΔ  na 

expressão (4.17) da proposição 4.1.3, temos: 

 

min ' ' 2 ( ) ( )
2 2 2

θ θ
= = =

s
r x y sen s sen  (4.18) 

ou seja um triângulo é divisível se ( )
2
θ

≤tr s sen , substituindo rt por d:  

 

( )
2
θ

≤d s sen  (4.19) 

 

 A teoria detalhada do critério de parada e geração de malhas em domínios 

com ângulos muito agudos pode ser encontrada nos trabalhos de Shewchuk (2000; 

2002). Segundo Marroquim (2005), em alguns casos especiais é possível dividir o 

segmento mesmo se rmin < rt.  

  
Figura 4.14 Situação geométrica do critério de parada e inclusão do novo ponto. Se rmin ≥ rt o 

segmento s é dividido.  
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 Um exemplo da malha produzida pelo algoritmo de Shewchuk pode ser vista 

na figura 4.15. Outros exemplos podem ser encontrados em (SHEWCHUK, 2006). 

 

 
Figura 4.15 Guitarra produzida pelo Triangle. 

 

 As figuras 4.6, 4.8, 4.10, 4.13 e 4.15 foram retiradas da referência 

(SHEWCHUK, 1997) e a 4.9 de (RUPPERT, 1995). 

 

4.1.3 Refinamento de Delaunay em Paralelo 

 

 O refinamento de Delaunay em Paralelo é recente. Os primeiros métodos 

apresentados tinham o objetivo de inserir pontos de forma concorrente com o intuito 

de gerar grandes malhas diminuindo o tempo de processamento. Algumas outras 

técnicas paralelizavam apenas a triangulação fronteiriça. 

 

 Spielman et al. (2001) fornece vários métodos teóricos para a paralelização 

do algoritmo de refinamento de Delaunay, entre eles um modelo teórico para o 

algoritmo de Ruppert em paralelo. 

 

O Pseudocódigo para o Refinamento de Ruppert em Paralelo segundo 

Spielman et al. pode ser encontrado no anexo C. Esse modelo paraleliza a inserção 

dos circuncentros, porém, não agiliza a resolução dos problemas, o ganho é apenas 

em relação à capacidade de geração da malha. 

  

 As pesquisas mais interessantes envolvem métodos de decomposição de 

domínio que dividem a geometria em subdomínios e interagem com métodos de 

resolução em paralelo, ou melhor, o trabalho de geração de malha e resolução dos 
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sistemas é distribuída para uma rede de computadores (cluster de Workstation). Após 

o refinamento de cada partição, o sistema é calculado e nós previamente selecionados 

são usados para a montagem da matriz global (SYDENSTRICKER et al., 2004). 

 

 Nave et al. (2002) constroem o método Parallel Optimistic Delaunay 

Meshing (PODM) que é fortemente acoplado e refina as fronteiras até não haver mais 

inconsistências. O algoritmo vai refinando outras regiões enquanto espera a chegada 

de dados de outros subdomínios. Infelizmente, os custos são altos e dependem muito 

da decomposição inicial para o sucesso do refinamento. 

 

 Em seu trabalho Pébay e Thompson (2004) exibem um algoritmo que divide 

as arestas da malha sempre em seu ponto médio, eliminando a comunicação entre as 

partições. Porém, quando uma aresta da fronteira é dividida, deve-se garantir que 

também ocorrerá a divisão da aresta correspondente do seu vizinho. 

 

 Outros métodos sem acoplamento apresentados por Linadarkis e 

Chrisochoids (2004, 2005) são: Parallel Projective Delaunay Meshing (P2DM) e 

Parallel Delaunay Domaing Decoupling (PD3). Esses esquemas tentam particionar 

as fronteiras entre subdomínios vizinhos, de modo que os segmentos formem 

triângulos de Delaunay capazes de parar com os critérios de Ruppert, evitando a 

comunicação entre eles. Todavia, se algum segmento não obedece aos critérios 

desejados, a triangulação é reiniciada. Além disso, o algoritmo para esse modelo é 

caro e difícil de construir.  

 

 Chernikov e Chrisochoides (2004) desenvolvem o Parallel Delaunay 

Refinement (PDR), um modelo teórico para inserção de múltiplos circuncentros de 

forma independente e concorrente, separados por uma distância mínima capaz de 

manter a conformidade dos elementos com as propriedades de Delaunay. Um 

esquema de decomposição de dados é usado para garantir a condição de 

independência.  O algoritmo é parcialmente acoplado, mas dependendo da situação 

os custos com a comunicação podem ser elevados. 
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 Uma estratégia bastante interessante é o algoritmo Parallel Constrained 

Delaunay Meshing (PCDM) de Chernikov e Chrisochoides (2006). Conforme citado 

na seção 2.2, o método faz um balanceamento e particiona a malha de forma a 

produzir o menor número de arestas na fronteira compartilhada entre os 

subdomínios, minimizando a comunicação e a sincronia entre as partições, sendo 

assim um método fracamente acoplado. 

 

 Partindo dos subdomínios balanceados, duas situações podem ocorrer no 

processo de refinamento. Na primeira um ponto inserido não invade nenhum 

segmento restrito (pois é Delaunay com restrição) na partição. O ponto é inserido e a 

triangulação é feita na partição correspondente (figura 4.16). 

 
Figura 4.16 Ponto p13 não invade nenhum segmento restrito e a triangulação é calculada.  

 

Outra situação ocorre quando o novo ponto invade um segmento restrito na 

partição. O segmento invadido é dividido e uma mensagem é enviada para a partição 

vizinha que também constrói a triangulação para esse vértice. Na figura 4.17a o 

ponto p14 invade o segmento 32 pp ; em (b) um ponto p15 dividindo o segmento 

32 pp  é inserido e uma mensagem é enviada ao seu vizinho; em (c) e (d) ambos os 

subdomínios são refinados. As figuras 4.16 e 4.17 foram retiradas da referência 

(CHERNIKOV; CHRISOCHOIDES, 2006). 

 

 O algoritmo PCDM apresentado, por seu balanceamento, minimiza a 

sincronia e a comunicação entre os vizinhos. No entanto, a proposta gera uma malha 
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de Delaunay com restrição, onde nem todos os elementos obedecem às propriedades 

de Delaunay (maximizam o menor ângulo do triângulo). 

 
Figura 4.17 Ponto p14 invade um segmento restrito (a) motivando a divisão desse segmento com o 

ponto p15 (b). Para manter a consistência o novo ponto é enviado para o subdomínio vizinho (c) e uma 

nova triangulação considerando esse ponto é calculada (d).  
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5 O ALGORITMO DE REFINAMENTO DE DELAUNAY IMPLEMENTADO 
 

 

 Em seu trabalho, Shewchuk faz uma análise do algoritmo de Ruppert e 

produz uma série de melhorias que corrigem e aperfeiçoam esse algoritmo. 

Utilizando-se das inovações sugeridas por Shewchuk, uma outra modelagem pode 

ser associada a esses algoritmos. Dessa maneira, um algoritmo híbrido Ruppert-

Shewchuk pode ser construído conseguindo malhas com poucos elementos, mas com 

qualidade garantida. 

 

 No algoritmo híbrido que será apresentado, a entrada de dados é também um 

PSLG (ver subseção 4.1.1) como na figura 5.1a. O primeiro passo então é encontrar a 

triangulação de Delaunay para os pontos de entrada, figura 5.1b. Se nem todos os 

segmentos estão presentes, ou seja, se algum elemento sobrepõe algum segmento do 

polígono, insere-se um novo vértice (ponto médio) para manter a conformidade da 

geometria, figura 5.1c.  

 

 Nessa etapa Shewchuk sugere uma triangulação de Delaunay com restrição, 

ou seja, a “conformidade” é mantida com triângulos que não satisfazem as 

propriedades de Delaunay, como pode ser visto na figura 5.1d. No presente algoritmo 

foi adotado o mesmo procedimento de Ruppert, com a adoção de pontos de Steiner 

para preservar a conformidade. A figura 5.1c ilustra esse processo, na qual o 

segmento “invadido” s (figura 5.1b) é particionado no seu ponto médio em dois 

novos segmentos s1 e s2. Como mencionado na seção 2.1, pontos de Steiner são 

pontos adicionais que não fazem parte dos vértices do polígono, mas participam da 

solução preservando a conformidade da geometria e melhorando a qualidade da 

malha. As figuras 5.1a, 5.1b e 5.1c foram retiradas de (RUPPERT, 1995). 

 

 A partir desse estágio, ao contrário de Ruppert, o método híbrido remove os 

elementos das concavidades e buracos. Caso contrário o refinamento ocorre também 

nessas regiões causando sobre-refinamento (SHEWCHUK 1997). O processo de 

sobre-refinamento está ilustrado nas figuras 5.2a e 5.2b respectivamente.  
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Na figura 5.2a as concavidades são consideradas no refinamento. Logo 

pontos são inseridos na fronteira dessas regiões e novos elementos internos são 

construídos em função desses pontos. Da mesma maneira, a construção de elementos 

internos também implica a construção de elementos na concavidade, pois vértices 

também podem ser inseridos nos segmentos das concavidades. O resultado é um 

número excessivo de elementos na malha final, ou seja, um sobre-refinamento 

(figura 5.2b).  

 

Após a remoção dos elementos dos buracos e concavidade e de posse da 

triangulação de fronteira (figura 5.3a), o refinamento é enfim executado. A malha 

final obtida com o híbrido Ruppert-Shewchuk não apresenta sobre-refinamento, 

produzindo menos elementos e mantendo a qualidade desejada (menor ângulo 

permitido para o triângulo), como ilustra a figura 5.3b. 

 

 O método híbrido, como os seus antecessores (RUPPERT, 1995; 

SHEWCHUK, 1997), também não necessita de pré-discretização da fronteira devido 

à inclusão dos pontos de Steiner (ver seção 2.1). Essa estratégia de adição automática 

de pontos em locais estratégicos permite que a malha se adapte às irregularidades do 

polígono, melhorando localmente essas regiões, ou seja, a malha é “adaptável” à 

geometria. A idéia é similar às verdadeiras malhas adaptativas que levam em conta o 

erro na solução do problema para determinar os locais a serem aprimorados. A 

diferença é que os critérios de refinamento do algoritmo apresentados neste trabalho 

são totalmente geométricos (SAKAMOTO; CARDOSO, 2006b).  

 

 O algoritmo Ruppert-Shewchuk, por ser “adaptável”, evita pré-discretizações 

inadequadas que podem resultar em malhas equivocadas como na figura 5.4a (ver 

capítulo 4). Além do mais, funciona muito bem em polígonos côncavos gerando 

automaticamente elementos com boa qualidade e mantendo a conformidade com os 

limites da geometria, isto é, a malha resultante é Delaunay com conformidade, no 

qual todos os elementos obtidos são de Delaunay (figura 5.4b).  
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a) Gráfico de linhas retas planas (PSLG) de um 

polígono 

 

 

 
b) Triangulação fronteiriça. O segmento s não 

está presente 

 

 

 
c) Segmento s é divido em s1 e s2 e a 

conformidade é mantida 

 

 
d) Triangulação de Delaunay com restrição. T 

não é triângulo de Delaunay 

Figura 5.1 Calculando a triangulação de Delaunay. A conformidade pode ser mantida com a inclusão 

de um novo vértice (c) ou com uma triangulação de Delaunay com restrição (d). 
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a) Triangulação sem exclusão dos elementos das 

concavidades  

 
b) Malha final com sobre-refinamento nas 

regiões de concavidade 

Figura 5.2 Refinamento da malha pelo algoritmo de Ruppert. A malha final (b) tem sobre-refinamento 

devido a não remoção dos elementos nas concavidades (a).  

 

 

 
a) Triângulos são removidos das concavidades e 

buracos 

 
b) Malha gerada pelo algoritmo híbrido com 

menor ângulo em 25º 

Figura 5.3 Elementos são removidos das concavidades antes do processo de refinamento (a). Assim, a 

malha resultante pelo algoritmo Ruppert-Shewchuk não apresenta sobre-refinamento (b).  
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a) Malha com ruptura na concavidade da 

geometria 

 
b) Malha se adapta à geometria mantendo a 

conformidade 

Figura 5.4 Malha degenerada obtida pelo Gmsh por uma má pré-discretização (a). Em (b), malha 

gerada pelo algoritmo híbrido com ângulo mínimo de 32º. 

 

 

 

5.1 Teste de Inclusão do Novo Ponto 

 

 O critério de inclusão do novo ponto foi desenvolvido baseado nas melhorias 

de Shewchuk para o algoritmo de Ruppert. 

 

Em Ruppert, primeiro procura-se os segmentos que não estão presentes e os 

invadidos. Esses segmentos são então subdivididos pela adição de um novo vértice 

nos seus pontos médios. Na seqüência, elimina-se o pior elemento (menor ângulo) 

incluindo-se um ponto correspondente ao seu circuncentro. Se o novo vértice invade 

o círculo diametral de algum segmento, o ponto não é adicionado e os segmentos 

“invadidos” são divididos. De posse desse(s) ponto(s), a triangulação é recalculada. 

Na figura 5.5a, o circuncentro c do triângulo xyzΔ  invade o círculo diametral do 

segmento S (círculo com linha cheia). Já na figura 5.5b, o circuncentro c do triângulo 

ijkΔ invade o circulo diametral do segmento S de xyzΔ . O pseudocódigo pode ser 

visto no subseção 4.1.1. 
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Shewchuk redefine o critério de segmento invadido considerando os ápices 

dos triângulos existentes, não só a inclusão do circuncentro (figura 5.5a), ou melhor, 

um segmento de um triângulo é invadido quando o ápice ou o circuncentro de um 

triângulo estão contidos no círculo diametral de algum segmento. A figura 5.5b 

mostra outra situação: o circuncentro c do triângulo ijkΔ invade o círculo diametral 

de xyzΔ . Na figura 5.5c, o ápice z do triângulo xyzΔ  invade o círculo diametral do 

segmento S.  

 

Além dessa alteração, Shewchuk adota o uso de lentes diametrais (CHEW, 

1993) no lugar do círculo diametral. O círculo é substituído por dois discos que 

interceptam o segmento em ambos os lados do segmento. A figura 5.6a ilustra o 

processo. Segundo esse critério, quando o circuncentro de um triângulo invade a 

lente diametral do segmento, inevitavelmente está invadindo o círculo diametral 

(figura 5.6b, onde o círculo com linha cheia é o circuncírculo). Numa outra situação, 

quando o ápice invade a lente diametral, o circuncentro desse elemento também 

invade o círculo diametral, como pode ser visto na figura 5.6c. A figura 5.6 foi 

retirada de (SHEWCHUK, 1997). 

 

 

a) circuncentro c de xyzΔ  

invade segmento S 

 

b) circuncentro c de ijkΔ  

invade S de xyzΔ  

 

c) ápice z de xyzΔ invade 

segmento S 

Figura 5.5 Três situações de segmentos invadidos. Invasão pelo próprio circuncentro, circuncentro de 

outro elemento e ápice respectivamente. 
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Figura 5.6 Lente diametral e determinação de segmento invadido.  

 

 O algoritmo aqui desenvolvido trabalha de uma forma diferente, combinando 

esses dois critérios: círculo e lente diametral. Essa implementação refina em três 

passos, contra dois dos métodos anteriores. Inicialmente, faz-se um pré-refinamento 

usando lente diametral, ou seja, encontram-se todos os segmentos cujo ápice invade 

seus círculos diametrais (situação da figura 5.6c). Em seguida, executam-se 

invertidamente as duas etapas de Ruppert para o refinamento dos elementos mais 

internos, eliminando-se primeiro os elementos finos pela inclusão do circuncentro e 

em seguida os segmentos invadidos (figuras 5.5a e 5.5b). 

 

 

 

5.2 Pré-refinamento Inicial da Malha Fronteiriça 

 

 Em geral, a malha fronteiriça tem baixa qualidade necessitando a adição de 

muitos pontos adicionais, aumentando assim, o número de iterações necessárias para 

gerar uma malha de boa qualidade.  

 

 O pré-refinamento é uma técnica que visa diminuir a quantidade de passos 

necessários para esse processo de refinamento através da eliminação dos triângulos 

obtusos nos segmentos do polígono (lembrando que segmento são as semi-retas que 

descrevem a fronteira da geometria e arestas são as semi-retas que definem os 

elementos). 
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 Essa metodologia remove os triângulos obtusos empregando o critério de 

lente diametral ao ápice do triângulo (figura 5.6c). Originalmente, esse método foi 

proposto por Shewchuk (1997) como uma melhoria do algoritmo de Ruppert (1996), 

mas adaptou-se muito bem ao processo de pré-refinamento. 

 

 É bem verdade que a remoção dos ângulos obtusos gera vários triângulos 

finos, no entanto, a inversão dos critérios de Ruppert com a eliminação de ângulos 

finos antes dos segmentos invadidos sanou o problema. 

 

O uso de lente diametral foi adotado, visto que o critério da situação mostrada 

na figura 5.6.c é menos rigoroso que o círculo diametral e conseqüentemente produz 

menos elementos, já que não eliminam todos os obtusos, somente os extremamente 

obtusos. Isso pode ser visualizado na figura 5.7; o triângulo t com vértices xyzΔ  tem 

o ápice z invadindo o círculo diametral do segmento S (círculo pontilhado) sem 

invadir sua lente diametral (disco com linha cheia). Todavia, isso não impede o uso 

do círculo diametral no pré-refinamento. 

 

 
Figura 5.7 Ápice z invade o circulo diametral, mas não invade a lente diametral de S. 

 

 A metodologia pode ser assim descrita: 

 a) Calcula a triangulação de Delaunay, isto é, a triangulação fronteiriça 

(figura 5.8); 

 b) Executa o pré-refinamento com lente diametral e calcula a nova malha sem 

triângulos extremamente obtusos (figura 5.9); 
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 c) Refina os elementos finos usando um algoritmo de Ruppert com os 

critérios invertidos (figura 5.10). 

 

 O algoritmo do método pode ser sintetizado pelo seguinte pseudocódigo: 

 

INICIO 

Calcula a triangulação fronteiriça 

PARA i=1 ATÉ numero de segmentos 

INICIO 

Calcula Li lente diametral do segmento Si 

SE Si é invadido ENTÃO 

INICIO 

Divide o segmento 

FIM 

FIM 

Atualiza triangulação  

REPITA: 

SE o circuncentro de algum triângulo fino invade qualquer segmento ENTÃO 

INICIO 

Divide o segmento 

SENÃO 

Divide o triângulo 

FIM 

ATÉ nenhum seguimento invadido e nenhum ângulo pequeno 

FIM. 
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Figura 5.8 Malha fronteiriça de um eletroímã com alguns triângulos obtusos. 

 

 
Figura 5.9 Pré-refinamento da malha com divisão dos triângulos obtusos. 
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Figura 5.10 Refinamento da malha usando algoritmo Ruppert-Shewchuk com pré-refinamento e 

ângulo mínimo de 33.4°. 

 

 A tabela 5.1 mostra o número de passos necessários para calcular o 

refinamento da malha inicial do eletroímã (figura 5.8), com ou sem pré-refinamento 

usando o algoritmo híbrido Ruppert-Shewchuk. O menor ângulo exigido para os 

triângulos foi escolhido em 33.4°. Tanto o círculo diametral quanto a lente diametral 

promoveram a redução no número de passos. 

 
Tabela 5.1 Número de iterações para geração de malha de um eletroímã. 

Metodologia N° de triângulos N° de Iterações 

Sem pré-refinamento 1834 928 

Pré-refinamento (círculo diametral) 1605 813 

Pré-refinamento (lente diametral) 1534 773 

 

 

 Um outro exemplo de pré-refinamento pode ser visualizado na figura 5.11, 

onde a malha de um transformador é processada com ângulo mínimo de 30°. Usando 

círculo diametral o número de iterações aumentou um pouco em relação ao algoritmo 

sem pré-refinamento, por outro lado, com lente diametral o número de etapas 

diminuiu sem perda significativa na qualidade da malha (tabela 5.2). 
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a) Refinamento usando círculo diametral 

 
b) Refinamento usando lente diametral 

Figura 5.11 Refinamento da malha de um transformador usando algoritmo Ruppert-Shewchuk com 

círculo diametral (a) e lente diametral (b). 

 
Tabela 5.2 Número de iterações para geração de malha de um transformador. 

Metodologia N° de triângulos N° de Iterações 

Sem pré-refinamento 1373 673 

Pré-refinamento (círculo diametral) 1375 675 

Pré-refinamento (lente diametral) 1271 619 

 

 O objetivo do pré-refinamento foi gerar uma “malha inicial” menos grosseira, 

eliminando da fronteira os triângulos com ângulo muito elevado no vértice oposto 

(ápice), contribuindo para a redução no número de iterações, dado que melhorando a 

“malha inicial” a qualidade desejada é alcançada com menos elementos 

(SAKAMOTO et al., 2007). 

 

 

 

5.3 Critério de Parada 

 

Sabe-se que uma geometria com um ângulo muito agudo possui certo limite 

de refinamento. Os critérios de parada em geral trabalham com a qualidade dos 

elementos, como aspecto (aspect-ratio - divisão da maior aresta pela menor altura, 
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figura 5.12a), menor ângulo permitido para o triângulo, circumradio-to-shortest 

(circunraio r dividido pela menor aresta d, figura 5.12b) e área máxima permitida. A 

área nem sempre garante bons elementos, sobretudo num domínio com ângulos 

muito agudo (um triângulo fino pode ter área pequena e má qualidade). O aspecto, 

circumradio-to-shortest e o ângulo são os melhores indicativos da qualidade do 

triângulo, no entanto, não há como melhorar um ângulo muito agudo na entrada de 

dados do domínio geométrico e assim esses métodos podem não convergir (figura 

4.9). Deve-se então refinar esses “cantos” até um grau de qualidade satisfatório, 

levando-se em conta que o menor elemento possível num canto estreito é um 

triângulo isóscele.  

 

 
a) Aspecto (aspect ratio) do triângulo é dado por r/l ou ac/bx 

 

 
b) circumradio-to-shortest do triângulo é dado por r/d ou kc/ij 

Figura 5.12 Medidas de qualidade dos triângulos. 

 

Shewchuk em seu trabalho (SHEWCHUK 2000; 2002) desenvolve um 

critério de parada baseada na proposição 4.1.3 e discutida na subseção 4.1.2, que leva 

em conta a característica do triângulo em regiões problemáticas. Nessa estratégia o 
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refinamento gera triângulos isósceles onde há ângulos muito agudos no polígono de 

entrada e pára quando não houver mais triângulos ruins divisíveis. Ao final quase 

todos os elementos têm boa qualidade. 

 

Embora essa construção funcione muito bem em malhas seqüências, não é 

totalmente adequada em malhas com uso de decomposição de domínio e 

processamento paralelo, pois pode aumentar a comunicação entre as subdivisões da 

malha.  

 

Um exemplo dessa situação é demonstrado na figura 5.13b, onde dois 

triângulos vizinhos com segmento compartilhado s (em partições diferentes) são 

refinados dividindo seus menores segmentos. Como a menor aresta do triângulo T1 

(s1) não se localiza na fronteira da subdivisão s (ao contrário de T2), pontos são 

inseridos em “alturas” diferentes (p1 e p2) necessitando a troca de mensagens durante 

o refinamento em paralelo. Uma construção mais eficaz para esse caso seria dividí-

los no ponto médio do segmento da partição (p1 = p3 na figura 5.13c), eliminando a 

comunicação para o vértice recém inserido, a desvantagem são os elementos gerados 

com baixa qualidade, pois não são isósceles. 

 

 
a) Triângulos com aresta 

compartilhada s 

 
b) Segmentos divididos em 

alturas diferentes 

 
c) Segmentos divididos na 

mesma altura 

Figura 5.13 Triângulos vizinhos com segmento comum s (a). Subdivisão por Shewchuk aumenta a 

comunicação, pois p1 e p2 estão em coordenadas diferentes(b). Em (c) divisão de s no ponto médio de 

T1 e T2 minimiza a comunicação.  
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A alternativa da figura 5.13c foi adotada, onde o elemento é melhorado com a 

inserção de um vértice no ponto médio do segmento invadido até certo grau de 

refinamento, em outras palavras, quando o circunraio r2 de um triângulo T for menor 

que a mínima aresta que um ângulo muito agudo de entrada pode gerar, o elemento é 

considerado indivisível. 

 

 Seja s1 = ik , o segmento invadido de um triângulo T = ijkΔ  com circunraio r 

e ângulo α. Se s1 = ik  e s2 = jk são segmentos do polígono e α é um ângulo muito 

agudo de entrada (α < 60º), então a menor aresta possível partindo de i’ponto médio 

de s1 é 1' 2 ( )
2 2

α
=

sd sen . Logo, um triângulo é indivisível quando 2 'r d< (ver figura 

5.14). 

 

 Pela proposição 4.1.3 2 ( )α=d rsen , desse modo: 

  

( )
2

α=
dr sen  (5.1) 

 

1' 2 ( )
2 2

α
=

sd sen  (5.2) 

 

 O tamanho máximo possível para a menor aresta 'd  ocorre quando α = 60º e 

o triângulo é retângulo, nessa situação '
2
rd = (figura 5.15), então 'd r< . Assim, para 

α < 60º '
2
rd r< < . 

  

 Para r ≥ 1, 
2

2

4
rr >  e 2 'r d> . Sendo assim, o elemento é divisível e o 

processo de refinamento continua. 

  

 Se r < 1, ' 1d <  pois 'd r< . 
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 a) Para 0º < α ≤ 30º temos:  

 

0 ( ) 0.5 1α< < <sen  (5.3) 

 

1d r≤ < (figura 5.16) (5.4) 

 

 Por (5.3) e (5.4), 
2

1
2
d⎛ ⎞

⎜ ⎟
⎝ ⎠

e 2 1αsen . 

 Assim: 
2

2 ( ) 1
2

α⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

dr sen  e 2 'r d< . 

 

 b) Para 30º < α < 60º: 

 

 Na pior das hipóteses quando 60α , ( ) 0.5
2
α

<sen . Substituindo em (5.2), 

12
1

21'
2 2

s
r d s r< < ⇒ < . 

 

 Portanto, um elemento é indivisível quando o circunraio r < 1 e ângulo α ≤ 

30º, ou 12
2
s

r < e 30º < α < 60º. 

 
Figura 5.14 Situação geométrica do critério de parada, onde d’ é a menor aresta possível partindo do 

ponto médio de s1.  
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Figura 5.15 Triângulo T é retângulo com um ângulo de 60º maximizando a maior aresta.  

 

 

 

 
Figura 5.16 Menor aresta d em um triângulo T com ângulo mínimo de 30º é igual ao seu circunraio r.  

 

 A figura 5.17a mostra um comparativo entre o critério de parada de 

Shewchuk (figura 5.17b) com o critério de parada adotado no híbrido Ruppert-

Shewchuk (figura 5.17c). O polígono de entrada (PSLG) foi produzido por 

Shewchuk (2000) para testar o critério de parada de seu algoritmo e é constituído de 

nove ângulos muito agudos entre 1.43° e 8.97°. O critério proposto foi bastante 

eficiente no tratamento de ângulos muito agudos na entrada de dados, porém gerou 

um número grande de elementos nessas regiões. Os elementos gerados nessa 
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implementação foram todos de Delaunay, ao contrário do Triangle (1996), onde a 

malha tem garantia de ser Delaunay com restrição (PAV, 2003) As figuras 5.17a e 

5.17b foram retiradas de (SHEWCHUK, 2000). 

 

 
a) PSLG de “Shewchuk” com 9 

ângulos pequenos 

 
b) Critério de parada de 

Shewchuk 

 
c) Critério de parada do método 

proposto 

Figura 5.17 Duas malhas do PSLG (a), a primeira produzida pelo algoritmo de Shewchuk (b) e a 

segunda pelo híbrido Ruppert-Shewchuk (c), proposto.  

 

 

  

5.4 Malha Adaptativa 

 

 Em muitos estudos através do MEF, o uso de modelos discretos ao invés de 

contínuos pode não resultar na precisão desejada. Uma solução para esse problema é 

a avaliação do erro produzido e a geração de uma nova malha minimizando essa 

imprecisão. 

 

 Malhas “adaptativas” à geometria (SAKAMOTO; CARDOSO, 2006) têm 

comportamento similar às malhas adaptativas, refinando automaticamente as áreas 

do domínio onde a qualidade dos elementos é menor, porém nem sempre essa 

melhoria na malha corresponde aos locais onde a estimativa de erro é maior, dado 

que independe da solução. 

  

 Na maioria dos casos, malhas adaptativas inserem pontos nas arestas dos 

elementos na qual a solução não apresenta boa precisão, mas esse comportamento 
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não leva em conta a melhoria na qualidade dos elementos, podendo aumentar o 

número de passos até que a precisão seja atingida. 

 

 Uma outra possibilidade é a combinação de técnicas de refinamento 

adaptativo com refinamento “adaptativo” geométrico, assim a cada etapa, estima-se o 

erro associado ao modelo usando refinamento adaptativo e refinam-se apenas os 

elementos problemáticos com “adaptativo” geométrico até que esses elementos 

tenham a qualidade desejada (menor ângulo aceitável para um triângulo). Esse 

procedimento é repetido enquanto a precisão não é alcançada. 

 

 O estimador de erro usado nesse caso foi baseado na “técnica lifting” 

(PEREIRA et al., 2007). Essa técnica é um método introduzido por Wim Sweldens 

em 1994 (SWELDENS, 1996) que permite uma melhora nas propriedades das 

transformadas wavelet. A idéia principal dessa técnica é explorar a correlação 

presente na maioria dos problemas de interesse prático para construir uma 

aproximação esparsa, além do mais, esse esquema deriva todas as construções no 

domínio espacial (DAUBECHIES; SWELDENS, 1998). Essa característica permite 

que o algoritmo “lifting” possa facilmente ser generalizado para geometrias 

complexas como nas malhas de Elementos Finitos.  

 

 Essa técnica, ilustrada na figura 5.18, envolve a divisão adequada da 

matriz/vetor de entrada em dois blocos de operação, conhecidos como Predict e 

Update. 

 
Figura 5.18 Esquema lifting com as operações Predict e Update.  
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 Nesse contexto, o “lifting” pode ser usado para aproximar (Predict) o 

potencial elétrico de um nó pela combinação linear do valor de outros nós. Um 

primeiro estimador de erro pode ser calculado como a média do erro do potencial 

elétrico, como mostra a expressão 5.5. Outra alternativa é considerar o erro nos 

elementos vizinhos como mostra a expressão 5.6. 

 
3

, , 1
,

1 1( ( ( )))
3 2

i
j k l

j k l
j k k l

erro V V V
=

≠ ≠

= − +∑  (5.5) 

e 

[ ]

1

1 n
i i vizinho j

j

resíduo erro erro
n =

= − ∑  (5.6) 

onde n = 1,2 ou 3 e i = 1, 2, ..., número de elementos. 

 

 Os elementos com um erro absoluto maior que um valor limite pré-

determinado são selecionados para o refinamento conforme o critério 5.7. 

  
i

i
médio

resíduo k
V

>  (5.7) 

onde ] [0,1K ∈  , i
médioV é o valor do potencial elétrico no elemento i e i = 1, 2, ..., 

número de elementos. 

   

 A figura 5.19 ilustra o fluxograma da construção usando os dois processos 

citados, onde, a cada iteração, o problema é resolvido, calcula-se um indicador de 

erro para cada elemento, refina-se a malha nas áreas com um erro grande, testa-se a 

qualidade dos elementos e então a malha é novamente refinada onde o ângulo é 

muito pequeno. 

 

 Um estudo comparativo foi realizado em um condutor em L (eletrocinética) 

usando o método proposto e um refinamento de malha 1:2 (MORCILLO et al., 

2000). Aplicando apenas o estimador de erro baseado no “lifting” (expressão 5.6) 

com refinamento 1:2 e K = 0.01 (expressão 5.7), a precisão desejada para o erro só 

foi alcançada em 15 passos (figura 5.20).  
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 Por outro lado, com os mesmos critérios de qualidade anteriores combinado 

com critérios geométricos de qualidade, o algoritmo Ruppert-Shewchuk (refinamento 

“adaptativo” geométrico) atingiu a mesma exatidão nos cálculos com apenas 8 

iterações (figura 5.21). O critério geométrico utilizado foi 26.5α = ° , em outras 

palavras, todos os triângulos selecionados para o refinamento e seus respectivos 

vizinhos deverão ter seu menor ângulo maior do que 26.5º. 

 

 
Figura 5.19 Fluxograma do refinamento adaptativo proposto.  
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Figura 5.20 Malhas adaptativas (1º, 3º, 5º, 7º, 9º e 15º) usando refinamento 1:2.  

 

 
Figura 5.21 Malhas adaptativas (1º, 3º, 5º e 8º) usando Ruppert-Shewchuk.  
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5.5 Paralelização do Algoritmo 

 

 A modelagem do método proposto segue as tendências atuais de 

decomposição de domínio. O tipo de paralelismo a ser empregado aplica estratégias 

de algoritmos sem acoplamento (PÉBAY; THOMPSON, 2004; LINARDAKIS; 

CHRISOCHOIDES, 2006) para obter uma solução fracamente acoplada 

(CHERNIKOV; CHRISOCHOIDES, 2006), isto é, com o mínimo de sincronização e 

comunicação. A idéia é gerar seqüencialmente uma malha fronteiriça, ou seja, 

triangulação grosseira. Executa-se então a função METIS_PartMeshDual da 

biblioteca METIS (KARYPIS; KUMAR, 1998) para subdividir a malha.  

 

 Em cada uma das subdivisões as arestas compartilhadas são convertidas em 

segmentos de fronteira, delimitando as novas geometrias. Assim, novos PSLG’s são 

formados dentro de cada partição sendo em seguida distribuídos para os nós do 

cluster (BUENO, 2003a; 2003b; PACHECO, 1996), como na figura 5.22 (nesse caso 

o número de subdomínios e processos deve ser igual).  

 

 
Figura 5.22 Particionamento da malha e refinamento com processamento paralelo.  

 



 

 

67

 Um pseudocódigo para o algoritmo com paralelismo pode ser assim descrito: 

 

INICIO 

Calcula a triangulação fronteiriça 

Divide a malha em subdomínios Mi’s e distribui para processos Pi’s 

REPITA: 

INICIO 

Refina subdomínio Mi no processo Pi 

REPITA: 

INICIO 

SE fronteira Fi é dividida ENTÃO 

Envia vértices vi da fronteira Fi para subdomínios vizinhos 

PARA j = 1 ATÉ número de processos 

INICIO 

SE Pi !=  Pj ENTÃO 

Recebe vértice vj do vizinho de fronteira Fj 

FIM 

ATÉ nenhum vértice recebido 

Atualiza triangulação 

ATÉ nenhum seguimento invadido e nenhum ângulo muito agudo 

FIM. 

 

 Durante o processo de refinamento, a inclusão de novos vértices nos 

segmentos das fronteiras das partições vizinhas causa “inconsistências”, uma vez que 

um novo ponto adicionado no limite da divisão de um subdomínio nem sempre é 

necessário no limite do subdomínio vizinho (figura 5.23). Entretanto, muitas vezes 

essa situação é passível de aceitação, já que vários métodos de decomposição de 

domínio requerem apenas alguns pontos (pré-definidos) na montagem da matriz 

global (SYDENSTRICKER et al., 2004). 

 

 Para sanar as “inconsistências” há a necessidade de comunicação entre os 

subdomínios vizinhos, onde ao final de cada etapa, os pontos adicionados nesses 
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limites são enviados e recebidos junto aos vizinhos correspondentes. A situação é a 

mesma mostrada por Chernikov et al. (2006) e explanada na subseção 4.1.3. A troca 

de mensagens e a distribuição dos subdomínios para os nós do cluster são feitas com 

as funções da biblioteca MPI (GROPP, 1998; PACHECO, 1996; WHITE, 2004). 

 

 
Figura 5.23 Malha de eletroímã com segmentos “inconsistentes” (setas). 

 

 Um exemplo de troca de mensagens entre subdomínios vizinhos pode ser 

analisado na figura 5.24. Durante o processo de refinamento, os segmentos da 

fronteira entre as partições P e Q são divididos apenas no lado P (a). Detectadas 

essas divisões o processo responsável pela execução em P envia através do comando 

SEND (biblioteca MPI) as coordenadas {xi,yi} desses pontos pi para o vizinho Q (b). 

O processo em Q recebe essas coordenadas {xi,yi} e inclui à sua malha os novos 

pontos qi (c), com i=1,2,...,4. Com a adição dos novos pontos um novo refinamento é 

calculado e as “inconsistências” são eliminadas (d).  

 

 Essa é a estratégia mais simples e prática, todavia após o recebimento dos 

pontos e a construção de uma nova malha, novos vértices podem ser inseridos na 

fronteira entre subdivisões vizinhas e uma nova troca de mensagens é necessária e 

assim sucessivamente até que todos os pontos e segmentos fiquem correspondentes. 

Dessa forma, o algoritmo apresentado tem alto grau de acoplamento e sincronia 
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aumentado os custos de comunicação principalmente em malhas com milhões de 

elementos (CHERNIKOV; CHRISOCHOIDES, 2006).  

 

 
a) Pontos p1,...p4 estão em P e não estão em Q 

 
b) Partição P “envia” coordenadas {xi, yi} para 

Q, com i=1,...,4 

 

 
c) Partição Q “recebe” os dados enviados por P e 

adiciona à sua malha 

 

 
d) Novos elementos são construídos em Q a 

partir dos pontos qi, i=1,...,4 

Figura 5.24 Refinamento em P divide vários segmentos da fronteira em p1,...,p4 (a). Coordenadas dos 

pi’s são enviadas ao seu vizinho Q (b). Q recebe os dados e adiciona à sua malha refinando os 

elementos correspondentes (c) e (d).  

 

 A quantidade de mensagens enviadas e recebidas necessárias para o 

refinamento completo de um eletroímã com três partições (P0, P1 e P2) e sem 

estratégia que reduza a comunicação (figura 5.25) pode ser vista na tabela 5.3. 
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Figura 5.25 Malha final de eletroímã sem estratégia que reduza a comunicação.  

 
Tabela 5.3 Resultados do refinamento em paralelo sem redução de mensagens. 

Processo Nº de elementos Nº de mensagens enviadas Nº de mensagens recebidas 

P0 520 47 27 

P1 165 30 32 

P2 186 24 42 

 

5.5.1 Particionamento com pré-discretização das fronteiras  

  

 A primeira possibilidade para diminuir o fluxo de mensagens foi a adoção da 

estratégia usada em malhas sem acoplamento, tal como pré-discretização nas 

fronteiras entre os subdomínios vizinhos (THOMPSON, 2004; LINARDAKIS; 

CHRISOCHOIDES, 2006).  

 

 Os algoritmos sem acoplamento dispensam a comunicação entre subdivisões 

vizinhas, pois tentam gerar bons elementos junto aos pontos pré-definidos, não sendo 

necessárias novas divisões em segmentos de fronteira, uma vez que todos os 

subsegmentos são equivalentes nos limites das partições. Á primeira vista é uma boa 

estratégia, mas não há garantia de elementos com boa qualidade nessas regiões e na 

maioria das vezes geram malhas de Delaunay com restrição.  
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 Uma outra proposta é usar a pré-discretização para prever os pontos que serão 

inseridos apenas nas fronteiras (entre partições) durante o processo de refinamento de 

Delaunay. A pré-discretização é uniforme para esses segmentos e segue uma 

progressão aritmética de razão lr
n

= , onde l e n são respectivamente o comprimento 

e o número de vértices desejados do segmento.  

 

 Mesmo com a quantidade de pontos distribuídos uniformemente pelas 

fronteiras, os segmentos menores e cantos terão uma distribuição mais compacta, 

justamente nos locais mais propícios à formação de elementos com ângulos muito 

agudos durante o processo de refinamento. A figura 5.26 ilustra o processo de pré-

discretização entre dois subdomínios, onde n = 5. 

 

 Aplicando essa metodologia ao exemplo anterior do eletroímã com 3 

partições, gera-se uma malha final muito mais refinada e com menos troca de 

mensagens (figura 5.27b). Isso se deve ao fato da pré-discretização minimizar o 

número de segmentos inconsistentes na fronteira, pois com os pontos adicionais, 

vários segmentos menores permanecem correspondentes. A figura 5.27a retrata 

algumas dessas incoerências (setas). As características desse algoritmo estão 

apresentadas na tabela 5.4. 

 
Figura 5.26 Pré-discretização das fronteiras entre duas partições vizinhas.  



 

 

72

 

 

 
a) Pré-discretização reduz as inconsistências 

(setas) 

 
b) Malha final sem inconsistências com baixo 

fluxo de comunicação 

Figura 5.27 Malha refinada produzida com pré-discretização tem pouca troca de mensagens (b), pois o 

número de inconsistências é menor (a).  

 

Tabela 5.4 Resultados do refinamento em paralelo com pré-discretização. 

Processo Nº de elementos Nº de mensagens enviadas Nº de mensagens recebidas 

P0 753 20 16 

P1 394 7 9 

P2 645 11 13 

 

5.5.2 Pré-refinamento da malha inicial e particionamento da geometria  

  

 A segunda proposta para diminuir o fluxo de mensagens é a combinação do 

pré-refinamento (seção 5.2) com a pré-discretização (subseção 5.5.1). O pré-

refinamento original eliminava apenas os elementos extremamente obtusos, mas foi 

alterado para eliminar da malha inicial todos os elementos obtusos e extremamente 

agudos. 

 

 O objetivo dessa resolução é “melhorar” a qualidade da malha inicial 

conseguindo melhores partições com a aplicação do METIS. Entendam-se melhores 
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partições como as subdivisões sem muitos ângulos muito agudos. A partir dessa 

etapa, a pré-discretização é aplicada e o algoritmo de refinamento é executado 

concorrentemente e com baixíssimo grau de acoplamento, em algumas situações não 

ocorre nenhuma comunicação e a malha final é de Delaunay, pois todos os triângulos 

conservam essa propriedade. 

 

 A figura 5.28a ilustra as partições obtidas com o METIS aplicando primeiro o 

pré-refinamento. Logo depois da subdivisão da malha, a pré-discretização é aplicada 

e o algoritmo é executado concorrentemente. A malha final (figura 5.28b) apresenta 

uma comunicação mínima devido à grande equivalência entre os segmentos das 

fronteiras obtidas com a combinação dessas estratégias (ver tabela 5.5). Além disso, 

muitos desses segmentos continuaram correspondentes em subdomínios vizinhos 

durante e após o refinamento. 

 

 Apesar do baixo fluxo de mensagens conseguidas, o método pode falhar 

quando as partições não estão bem balanceadas ocasionando elevada disparidade no 

refinamento entre os subdomínios, ou melhor, subdivisões podem finalizar o 

refinamento enquanto outras, cuja qualidade da malha não seja a desejada, esperam 

infinitamente pelo recebimento de mensagens. 

 

 Esse problema pode ser contornado combinando e aplicando adequadamente 

as técnicas propostas de pré-refinamento e pré-discretização. 

 

 A despeito dos ótimos resultados na redução da comunicação, o refinamento 

é altamente ligado às irregularidades dos subdomínios, dessa maneira a maior 

densidade de elementos tende a se concentrar próximo aos ângulos muito agudos 

gerados na subdivisão da malha.  

 

 A adoção de pontos adicionais ou pesos não surtiu o efeito desejado, uma vez 

que os ângulos muito agudos podem se localizar em lados opostos do segmento 

compartilhado na fronteira. Assim, se um subdomínio insere um ponto em sua 

fronteira, esse ponto é inserido também no subdomínio vizinho independente do peso 
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que lhe foi atribuído.  Uma solução conveniente para esse problema ainda está em 

fase de estudo. 

 

 
a) Pré-refinamento gera melhor particionamento 

 
b) Malha final quase sem comunicação entre as 

partições 

Figura 5.28 Malha inicial com pré-refinamento gera um melhor particionamento (a). Malha final 

combinando pré-refinamento e pré-discretização (b).  

 

Tabela 5.5 Resultados do refinamento em paralelo com pré-refinamento e pré-discretização. 

Processo Nº de elementos Nº de mensagens enviadas Nº de mensagens recebidas 

P0 456 3 3 

P1 396 4 4 

P2 497 2 2 

 

  

5.6 Malha tetraédrica 

 

 O pacote desenvolvido utiliza uma estrutura de dados genérica usando STL 

que permite parametrizar a dimensão da malha automaticamente, sendo possível 

gerar tanto malhas iniciais bidimensionais quanto tridimensionais. 

 

 Além de parametrizar a dimensão, os métodos foram generalizados em 

função da dimensão das listas de armazenamentos. Apenas o teste de inclusão de 
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novos pontos é distinto, sendo o circuncírculo para o espaço bidimensional e a 

circunsfera para o tridimensional. O desenvolvimento detalhado dessa modelagem 

será explanado no próximo capítulo. 

 

 Os algoritmos de refinamento tetraédrico de Delaunay seqüencial e em 

paralelo apresentam uma série de dificuldades para suas construções e ainda não 

foram implementados. A primeira dificuldade diz respeito à entrada de dados que 

deve fornecer uma série de informações geométricas, tais como vértices, segmentos, 

faces, contornos, regiões, buracos e concavidades. 

 

 Shewchuk (1997) propõe um método similar ao seu refinamento 

bidimensional. O método melhora a qualidade de faces e segmentos invadidos e é 

regido por três etapas: 

• Divisão do segmento cuja esfera diametral (menor esfera que contém o 

segmento) está invadida; 

• Inserção do circuncentro da face triangular quando a esfera equatorial estiver 

invadida, onde a esfera equatorial é o círculo que passa pelos três vértices da 

face triangular testada; 

• Se um tetraedro é considerado fino, então um novo ponto é inserido no 

circuncentro do tetraedro. Um tetraedro é fino se a razão entre a menor aresta 

e o circunraio for menor do que um valor limite pré-definido.  

 

 Essa técnica produz resultados satisfatórios, porém a entrada de dados tem a 

restrição de que todos os ângulos necessariamente devem ser maiores do que 
3
π . 

Além do mais, os critérios de qualidade adotados por Shewchuk não garantem 

elementos com boas dimensões (PAV, 2003). 

 
 Em se tratando de refinamento tridimensional de Delaunay com 

processamento paralelo, os métodos até agora desenvolvidos são fortemente 

acoplados. Durante o processamento as partições esperam a chegada de dados de 

outros subdomínios para prosseguir o refinamento, elevando os custos com a 

comunicação (NAVE et al., 2002). 
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5.7 Comparação entre os métodos 

 

 Nesta seção são apresentadas análises comparativas entre alguns dos 

principais métodos de geração de malha e o algoritmo desenvolvido. Essa 

comparação foi dividida em duas categorias: 

 

• Algoritmos de geração de malhas seqüenciais: 

 

 Um comparativo entre os principais métodos seqüenciais e o algoritmo 

híbrido desenvolvido pode ser visto na tabela 5.6. A coluna “qualidade” apresenta os 

ângulos limites (mínimo e máximo) que os elementos refinados podem apresentar, 

“ângulo muito agudo“ indica se há convergência em geometrias com ângulos muito 

agudos na entrada de dados do domínio geométrico, “paralelo” e “adaptativo” 

apontam respectivamente o uso de refinamento em paralelo ou a possibilidade de 

refinar recursivamente apenas os locais cuja solução por MEF tem baixa precisão. O 

último item “3D” informa se a técnica construída funciona para malhas 

tridimensionais. 
 

Tabela 5.6 Principais métodos de refinamento de malha. 

Algoritmo Qualidade Ângulo muito agudo Paralelo Adaptativo 3D 

Rupppert 20.7º e 138.6º 
Sem comprovação 

teórica 
Não Não Não 

Chew 2º 26.5º e 138.6º 
Sem comprovação 

teórica 
Não Não Não 

Shewchuk7 

sin( )
2arcsin

2

θ⎛ ⎞
⎜ ⎟

≥ ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠
 

Converge Não Não Não 

Pav7 26.45º e 137.1º Converge Não Não Não 

Algoritmo 

proposto8 
Sem estudo Converge Sim Sim Sim 

 
                                                 
7 Executam malhas tridimensionais com algoritmos distintos aos bidimensionais. 
8 Gera somente malha inicial tetraédrica. 
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• Algoritmos de geração de malhas com programação paralela: 

 

 Para efeito de comparação foram considerados apenas os métodos que 

empregam técnicas similares ao algoritmo desenvolvido, ou seja, malha de Delaunay 

com decomposição de domínio e computação paralela. A tabela 5.7 confronta esses 

métodos. A coluna “conexão” informa o tipo de acoplamento e grau de sincronia do 

paralelismo, “troca de mensagens” aponta a tecnologia adotada para a redução da 

dependência e comunicação entre as subdivisões vizinhas, “desvantagem” destaca os 

empecilhos de cada algoritmo e “3D” indica se a técnica paraleliza malhas 

tridimensionais. 

 
Tabela 5.7 Principais métodos de refinamento de malha com paralelismo. 

Algoritmo Conexão Troca de mensagens Desvantagem 3D 

PODM Forte Não Alto custo com comunicação Sim 

P2DM Sem Divisão das fronteiras 
Falha se divisão não satisfaz 

critério de Ruppert 
Não 

PD3 Sem Divisão das fronteiras 
Falha se divisão não satisfaz 

critério de Ruppert 
Sim 

PCDM Fraco 
Minimiza arestas na 

fronteira 
Delaunay com restrição Não 

Algoritmo 

proposto 
Fraco 

Pré-refinamento, 

divisão das fronteiras 
Falha se partições desbalanceadas Não 

 

 

5.8 Considerações sobre o algoritmo proposto 

 

 O algoritmo implementado é um pacote de refinamento de malha que permite 

uma série de aplicações (bidimensional, tridimensional, adaptativo e em paralelo) e 

ainda propõe pequenas melhorias para os métodos já existentes. Resumidamente o 

estudo desenvolvido pode ser assim descrito: 
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• Utiliza a técnica de Watson para construir a triangulação inicial (malha 

fronteiriça) bidimensional e tridimensional e combina os métodos de Ruppert 

e Shewchuk para o refinamento seqüencial bidimensional; 

• Possui três etapas ao invés de duas para o refinamento bidimensional: 

- Pré-refinamento eliminando triângulos extremamente obtusos através 

do critério de lente diametral; 

- Se o circuncentro invade o círculo diametral, então divide esse 

segmento; 

- Se nenhum segmento é invadido, insere o circuncentro; 

• Apresenta um novo critério de parada levando em conta a proporção entre o 

futuro novo elemento (triângulo que será criado) e o elemento invadido; 

• Refinamento é possível em geometrias com pouca, ou sem nenhuma pré-

discretização. A inserção de alguns pontos permite refinar locais específicos, 

caso contrário o refinamento ocorre com maior intensidade próximo aos 

ângulos muito agudos; 

• Propõe um novo método de malha adaptativa bidimensional combinando 

critérios de qualidade numéricos usando um estimador de erro baseado na 

“técnica lifting” e critérios geométricos; 

• No refinamento bidimensional com paralelismo são apresentas duas soluções 

para minimizar o nível de acoplamento entre subdivisões da malha e com isso 

reduzindo a quantidade de comunicação.  

- O pré-refinamento é executado eliminando triângulos muito obtusos 

melhorando a qualidade da malha “inicial”. Isso possibilita 

subdomínios sem ângulos muito agudos; 

- Pré-discretização nas fronteiras dos subdomínios tenta prever a 

inserção de pontos nessa região. 



 

 

79

6 MODELAGEM E MÉTODOS 
 

 

 Neste capítulo pretende-se mostrar a modelagem das classes de 

armazenamento de dados essenciais e explicar a idéia dos principais algoritmos e 

métodos construídos no pacote de refinamento Ruppert-Shewchuk. 

 

 Uma interface gráfica de fácil iteração, que permite visualizar geometrias e 

manipulá-las, foi desenvolvida com os recursos da linguagem C++ e das bibliotecas 

QT (BLANCHETTE; SUMMERFIELD, 2004) e OpenGL (WOO et al., 1999; 

SHREINER, 2003). O QT foi usado na construção das janelas, botões, menus e a 

OpenGL na visualização gráfica e efeitos visuais (figura 6.1). Essas classes não são 

essenciais para o funcionamento do algoritmo e não serão mostradas. 

 

 
Figura 6.1 Interface gráfica do aplicativo para geração de malha.  

 

 Inicialmente um CAD 2D/3D começou a ser projetado (figura 6.2), contudo, 

devido à sua complexidade de desenvolvimento, a idéia foi abandonada e optou-se 

por utilizar outras formas de entrada de dados. 
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 A entrada de dados então passou a ser feita através de arquivos texto 

formatados. O arquivo tem extensão “.2d” para o caso bidimensional e “.3d” para 

tridimensional e o padrão utilizado originalmente pode ser visto na tabela 6.1. 

 
Tabela 6.1 Formatação do arquivo de entrada. 

Símbolo Descrição 

V: v v = Número de vértices. 

E: e e = Número de Arestas. 

F: f f = Número de Superfícies. 

L: l1 l2 l3 ... lf l1 = número de loop’s na superfície 1. 

... 

lf = número de loop’s na superfície f. 

H: h1 h2 ... hf h1 = número de buracos na superfície 1. 

.... 

hf = número de buracos na superfície f. 

$VTS Indica início dos vértices 

x y ou x y z 

... 

Coordenadas {x, y} ou {x, y, z} 

$ENDVTS Fim dos vértices 

$SEG Indica início dos segmentos. 

id s1 s2 

...... 

id = número do segmento 

s1= início do segmento 

s2=fim do segmento. 

$ENDSEG Fim dos segmentos 

$LOP Início dos loop’s 

nro_seg id-list 

.... 

nro_seg = número de segmentos que formam um loop 

id_list = lista com os segmentos que compõe o loop.  

$ENDLOP Fim do loop 

$HOL Início dos buracos 

nro_seg id-list 

.... 

nro_seg = número de segmentos que formam um buraco 

id_list = lista com os segmentos que compõe o buraco.  

$ENDHOL Fim dos buracos 
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Figura 6.2 Exemplo de poliedros gerados com o CAD 3D.  

 

 Pela semelhança do arquivo apresentado com a formatação dos arquivos 

“.geo” do software Gmsh, o aplicativo foi adaptado para leituras desses arquivos, 

desde que contenham apenas as seguintes informações: Point, Line, Line Loop, Plane 

Surface e Transfinite Line (GEUZAINE; REMACLE, 2006). Com isso o Gmsh 

passou a ser usado como “CAD 2D” para o software implementado. 

 

 O arquivo da tabela 6.1 foi também modificada em função da compatibilidade 

com o arquivo de entrada do Gmsh. Foi inserida a linha T: número de transfinite 

lines antes de $VTS, os vértices ganharam mais uma coluna ficando na forma x, y, cl 

(characterist length) e após $ENDHOL adicionou-se a seguinte formatação (tabela 

6.2): 
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Tabela 6.2 Nova versão do arquivo de entrada. 

Símbolo Descrição 

... ... 

$ENDLOP Fim do loop 

$TRS Início do transfinite line 

nro_seg id-list nro_pts tipo 

.... 

nro_seg = número de segmentos que serão discretizados 

id_list = lista com os segmentos que serão discretizados.  

nro_pts = total de pontos na discretização 

tipo = tipo de progressão. 

$ENDTRS Fim do transfinite line 

 

 Esses arquivos apresentados são processados e interpretados pelo pacote 

desenvolvido e essas geometrias são reproduzidas facilitando a visualização e 

manipulação. Na figura 6.1 observa-se um eletroímã gerado segundo as 

padronizações apresentadas. 

 

 O software desenvolvido também exporta as malhas para o Gmsh 

formatando-as no padrão dos arquivos “.msh” e para o Mathematica usando a 

formatação adotada por esse pacote. As figuras 6.3, 6.4 e 6.5 ilustram os resultados 

nesses três ambientes. 

 

 
Figura 6.3 Malha visualizada na janela do programa implementado.  

 



 

 

83

 
Figura 6.4 Malha exportada para o Gmsh. 

 

 
Figura 6.5 Malha exportada para o Mathematica. 

 

 

6.1 Estrutura de Armazenamento e Métodos 

 

 Os arquivos de entrada são armazenados em classes baseadas nas estruturas 

de half-edge (MÄNTYLÄ, 1988). Já o gerador de malha possui uma série de classes 

específicas para computar e manipular a triangulação, compartilhando as mesmas 

informações das arestas, vértices, coordenadas e das faces. 

 

 Todas essas classes foram apropriadamente projetadas através de um conjunto 

de estrutura de dados e métodos genéricos que permitem redimensionar 
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dinamicamente cada uma dessas estruturas de acordo com a dimensão do problema 

(SAKAMOTO et al., 2006a). 

 

 A estrutura original de half-edge usava struct, vetor e lista ligada. A 

modelagem desenvolvida no presente trabalho trabalha com classes e vector. Toda a 

teoria e implementação podem ser consultadas em (MÄNTYLÄ, 1988). 

 

 Essa construção foi adotada visando à compatibilidade entre malhas 

bidimensionais e tridimensionais. Para tanto se utilizou os recursos da biblioteca 

Standard Template Library (STL) que foi adicionada à linguagem C++ no final de 

1998 (BUENO, 2003c; JOSUTTIS, 1999) A STL tem um conjunto de recursos 

otimizados para a linguagem C++, tais como contêineres, iteradores, algoritmos, 

classes genéricas e polimorfismo em tempo de execução, fornecendo assim, um 

grande auxílio para o desenvolvimento de softwares. 

 

 As classes de half-edge foram facilmente adaptadas; a idéia foi considerar 

uma geometria bidimensional como uma face de um sólido “plano”, ou seja, um 

sólido com uma única face. 

 

 As etapas e o algoritmo para triangulação e tetraedrização de Delaunay são 

similares e podem ser vistos no subseção 3.3.1. Comparando-se os algoritmos pode-

se notar certa equivalência das estruturas e métodos empregados nas suas 

construções. É bem verdade que a dimensão das estruturas é diferente, porém grande 

parte das principais rotinas diz respeito à manipulação das listas de dados, o que 

facilita a generalização do gerador de malhas. A grande exceção fica a cargo do teste 

de inclusão do novo ponto, que no caso bidimensional é realizado pelo cálculo do 

circuncírculo e no tridimensional calculando-se a circunsfera. 

 

 Um paralelo entre as principais estruturas e rotinas é mostrado na tabela 6.3. 
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Tabela 6.3 Equivalência entre os métodos. 

Triangulação Tetraedrização 

Coordenadas X, Y Coordenadas X, Y, Z 

Aresta Face 

Triângulo Tetraedro 

Calcula “extent2d” Calcula “extent3d” 

Calcula circuncírculo Calcula circunsfera 

Adiciona aresta Adiciona face 

Apaga aresta comum Apaga face comum 

Calcula malha de triângulos Calcula malha de tetraedros. 

 

 

6.2 Diagrama de Classes 

 

 Conforme a metodologia apresentada, as estruturas das classes de 

armazenamento podem ser vistas no diagrama de classes (PRESSMAN, 1995) na 

figura 6.6. Uma implementação para o algoritmo de Delaunay bidimensional e 

tridimensional pode ser executada somente com os recursos de programação 

orientada a objetos presentes na linguagem C++, tais como classe, herança, 

polimorfismo, ponteiro, lista ligada, etc. 

  

 Dessa forma são criadas as seguintes superclasses: Coordinates, Vertex, 

Elements, Mesh, Delaunay, as classes Edge e Face, além das classes derivadas 

Coordinate2D, Coordinate3D, Vertex2D, Vertex3D, Triangle, Tetrahedra, Mesh2D, 

Mesh3D, Delaunay2D e Delaunay3D, uma representação do diagrama de classes 

pode ser visualizada na figura 6.7. 
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-dimension : int
-szFileName : string
-sfaces : vector<FaceGeometry>
-transfinite : vector<vector<int> >
-sedges : vector<Edge>
-sdiscretized : vector<Edge>
-points : vector<vector<double> >
-coord : Vertex
-crddiscretized : Vertex
-mesh : Vertex

Solid

-ind : int
-halfedge : vector<int>

Loop

-ind : int
-flout : vector<Loop>
-floops : vector<Loop>

FaceGeometry
-convex : bool
-coordinates : vector<Coordinates>
-conc : vector<vector<int> >

Vertex

-ind : int
-halfedge[2] : int
-shared[2] : int
-type : int

Edge
-type : int
-values : vector<double>
-attributes : vector<double>
-charlen : double

Coordinates

1

*

1

*1*

1

1

1

*

1
*

 
Figura 6.6 Diagrama de classes para half-edge. 

  

 

#x : double
#y : double

Coordinates
-coord : Coordinates3D *

Vertex3DVertex2D

-node : Coordinates2D *
Coordinates2D

-z : double
-node : Coordinates3D *

Coordinates3D

#mesh : Mesh *
#vertex : Vertex *
#edge : Edge *

Delaunay

Delaunay2D
#face : Face *
Delaunay3D

#coord : Coordinates *
Vertex

-v1 : int
-v2 : int
-nodeedge : Edge *

Edge
-v1 : int
-v2 : int
-v3 : int
-nodeface : Face *

Face

-w : int
-node : Tetrahedra *

Tetrahedra
-node : Triangle *

Triangle

#x : int
#y : int
#z : int

Elements

#element : Elements *
Mesh

Mesh2D
-Tetrahedra : Elements *

Mesh3D

1

*

1
*

1* 1 *

1

*

1

*

 
Figura 6.7 Diagrama de classes com herança e lista ligada. 
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 Uma construção usando apenas listas ligadas sem herança pode ser feita. Com 

essa técnica as classes Elements e Coordinates passariam a instanciar as novas 

classes NodeElto e NodeCoord respectivamente (figura 6.8 mostra uma 

representação).  

 

 Cada uma dessas classes seria mais uma lista ligada e guardaria apenas um 

valor int no caso de elemento e double no caso de coordenada. Assim para uma 

dimensão d cada instância da classe Elements associaria d+1 instâncias da classe 

NodeElto e a Coordinates associaria d da classe NodeCoord.  

 

 Já as classes Edge e Face seriam substituídas pela classe Shape que, da 

mesma forma, associaria a classe NodeElto com d instâncias. 

 

-mesh : Mesh *
-vertex : Vertex *
-shape : Shape *
-dimension : int

Delaunay

-top : Elements *
-botton : Elements *

Mesh
-top : Coordinates *
-bottom : Coordinates *

Vertex
-top : NodeShape *
-bottom : NodeShape *

Shape

-values : NodeElto *
-next : Elements *
-prev : Elements *

Elements
-values : NodeCoord *
-next : Coordinates *
-prev : Coordinates *

Coordinates

-values : NodeElto *
-next : NodeShape *
-prev : NodeShape *

NodeShape

-values : double
-next : NodeCoord *
-prev : NodeCoord *

NodeCoord
-value : int
-next : NodeElto *
-prev : NodeElto *

NodeElto

1 *
1

*

1*

1* 1* 1*

1

*

1

*

1

*

1

1 1
1

1

1

1

*

1

*  
Figura 6.8 Diagrama de classes apenas com lista ligada. 
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6.3 Modelagem das Estruturas de Armazenamento com STL 

 

 Outra maneira mais simplificada para a construção do algoritmo é generalizá-

lo através da biblioteca STL. Isso é possível a partir da remodelagem das classes já 

apresentadas com a utilização da classe de container vector da STL, o que permite 

alocar dinamicamente a dimensão dos atributos das classes. Essa construção é bem 

parecida com a estrutura apresentada na figura 6.8, contudo, o vector e a STL 

oferecem uma série de facilidades com métodos próprios (inserção, exclusão, busca, 

etc), fatores que diminuem consideravelmente o tamanho do código e facilitam a sua 

manutenção. A figura 6.9 ilustra o diagrama de classes completo dessa modelagem. 

 

-dimension : int
-myrank : int
-ang : double
-Ang : double
-szFileName : string
-DMesh : Mesh
-DMeshAux : Mesh
-DVertex : Vertex
-Darea : Vertex
-Dfac : Faces
-sfaces : vector<FaceGeometry>
-sedges : vector<Edge>
-edges_elts : vector<Edge>
-erro : int

Delaunay

-flag : int
-values : vector<int>
-neighbors : vector<int>
-ang : double
-split : bool

Elements

-elements : vector<Elements>
Mesh

-values : vector<int>
NodeShape

-id : int
-shape : vector<NodeShape>

Shape
-convex : bool
-coordinates : vector<Coordinates>
-conc : vector<vector<int> >

geometry::Vertex

-type : int
-values : vector<double>
-attributes : vector<double>
-charlen : double

geometry::Coordinates

1*

-ind : int
-halfedge[2] : int
-shared[2] : int
-type : int

geometry::Edge

1

1 1

1

1

*

+PI : double = M_PI
+PI_2 : double = M_PI_2
+PI_4 : double = M_PI_4
+epson : double = 1E-9

mathematics::Math

11

1 *

1
*

-ind : int
-flout : vector<Loop>
-floops : vector<Loop>

geometry::FaceGeometry

1

*

 
Figura 6.9 Diagrama de classes com vector da STL. 
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 Uma malha triangular manipula triângulos, arestas e coordenadas 

bidimensionais, assim deve-se dimensionar os atributos das classes Elements, Shape 

e Coordinates com os valores 3, 2 e 2 respectivamente.  

 

Em 3 dimensões esses valores são 4, 3, 3 respectivamente, representando 

tetraedros, faces e coordenadas tridimensionais. Na figura 6.10 observa-se as classes 

Mesh, Shape e Coordinates. Cada classe é composta de um vector<Elements>, 

vector<NodeShape> e vector<Coordinates> respectivamente. Esses 

“vector<classes>” possuem o campo values que também é um vector de ordem d, d-1 

e d-1, onde d é a dimensão do problema.  

 

element[0]

element[1]

Mesh

element[ne-1]

vector<Elements>

Elements

values[0]

values[1]

values[d]

vector<int>

ne = número de elementos

d = dimensão

 
a) classe Mesh 

shape[0]

shape[1]

Shape

shape[n-1]

vector<NodeShape>

NodeShape
values[0]
values[1]

values[d-1]

vector<int>

n = número de nós

d = dimensão

 
 

b) classe Shape 

coordinates[0]

coordinates[1]

Vertex

coordinate[nv-1]

vector<Coordinates>

Coordinates
values[0]
values[1]

values[d-1]

vector<double>

nv = número de vértices

d = dimensão

 
 

c) classe Vertex 

Figura 6.10 Estrutura de armazenamento das classes. 

 

 A maior diferença diz respeito apenas ao teste de inclusão do novo ponto. No 

caso da malha triangular verifica-se se o circuncentro não está vazio, e na tetraédrica 

o teste é com a circunsfera (figura 6.11).  
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a) Teste de inclusão na malha triangular 

 
b) Teste de inclusão na malha tetraédrica 

Figura 6.11 Método de inclusão do ponto no espaço bidimensional e tridimensional.  

 

 

6.4 Generalização dos Métodos 

 

 A tabela 6.3 apresenta os principais métodos para construção de uma malha 

de Delaunay. Essas funções podem ser generalizadas com os recursos otimizados da 

STL. 

 

• Extent 

 

 O Extent tem o objetivo de calcular o quadrilátero (hexaedro) que envolverá 

todos os pontos do domínio através das coordenadas máximas e mínimas. De posse 

dessa informação calcula-se o extent com um acréscimo de 50% em seus valores.  

 

 A partir da construção de uma lista de tamanho 2*dimensão, são armazenados 

nas posições pares os valores máximos e nos ímpares os mínimos das coordenadas, 

isto é, {X, x, Y, y} ou {X, x, Y, y, Z, z}. Sendo X, Y, Z os valores máximos das 

coordenadas e x, y, z os mínimos. Dessa forma, para i=0,1...,n e j=0,1,...d-1, temos: 

 

limite[2 * j] = coord[i][j] se limite[2 * j] < coord[i][j] (6.1)
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limite[2 * j+1] = coord[i][j] se limite[2 * j+1] > coord[i][j], (6.2)

onde d é a dimensão, limite a lista de dimensão 2 * d que armazena os máximos e 

mínimos das coordenadas e coord a lista de pontos de tamanho n. 

  

 O próximo passo é combinar esses valores para encontrar as coordenadas do 

extent. Padronizando de forma adequada a lista dos x’s e y’s, é possível generalizar 

parcialmente a montagem. O padrão adotado é dado por {{x, Y}, {x, y}, {X, y}, {X, 

Y}}. No caso bidimensional esses valores são o próprio extent. Para o tridimensional 

é necessário replicar esses valores, ou seja, {{x, Y}, {x, y}, {X, y}, {X, Y}, {x, Y}, {x, 

y}, {X, y}, {X, Y}}, por fim são adicionados os valores de z na metade inicial do 

extent e Z na final (apenas para a tetraedrização). Dessa forma o extent 

tridimensional resulta em {{x, Y, z}, {x, y, z}, {X, y, z}, {X, Y, z}, {x, Y, Z}, {x, y, Z}, 

{X, y, Z}, {X, Y, Z}}. 

 

{X, x, Y, y, Z, z} o conjunto de máximo das coordenadas 

d Dimensão do problema 

PARA i=0...d 

INICIO 

crd(0+4*i) ← {x,y} 

crd(1+4*i) ← {x, Y} 

crd(2+4*i) ← {X, Y} 

crd(3+4*i) ← {X, y} 

FIM 

SE d é 3 

INICIO 

PARA i=0...3 

INICIO 

crd(i,2) ← Z 

crd(i+4,2) ← z 

FIM 

FIM 
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• AddShape 

 

 O método AddShape constrói uma lista de arestas (faces)  dos elementos 

envolvidos na inclusão do novo ponto, ou seja, para um elemento {x ,y, z} obtém-se 

as arestas xy, yz, zx. Similarmente as faces xyz, yzw, zwx, wxy são geradas a partir do 

elemento {x, y, z, w}. 

 

 De forma genérica é possível utilizar os índices do contêiner vector em 

conjunto com o operador % (retorna o resto da divisão) e a dimensão d+1, ou seja: 

 

ind = (i + j)%(d + 1)  i = 0,1,..,.d,  j = 0,1,...,d-1 (6.3)

       

d Dimensão do problema 

S nó do tipo shape com dimensão d+1 

T elemento selecionado 

PARA i=0...d 

INICIO 

PARA j=0...d-1 

INICIO 

ind ← Resto( (d+1)/ (i+j)) 

Sj ← Tind 

FIM 

Insere nó S para a lista de shapes 

FIM 

 

• DelComShape 

 

 DelComShape apaga as arestas (faces) comuns determinando uma região para 

a construção dos novos elementos. Isso é feito movendo-se as arestas (faces) não 

repetidas a uma nova lista. Novos elementos são gerados combinando essas arestas 

(faces) ao índice do novo ponto inserido.  
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 A generalização é simples uma vez que o método trabalha em sua maioria 

com a manipulação das listas de elementos e arestas (faces) e as respectivas 

dimensões de seus atributos. 

 

d Dimensão do problema 

E um nó do tipo Elemento 

S lista de shapes 

id índice do novo ponto inserido 

Apaga as shapes comuns 

PARA i=1...número de shapes 

INICIO 

PARA j=1...d 

INICIO 

Ei ← Sij 

Ed ← id 

FIM 

Adiciona E para a lista de elementos 

FIM 

 

• ComputeMesh 

 

 ComputeMesh é o principal método que tem como objetivo percorrer a lista 

de elementos da malha e testá-los para a construção dos novos elementos.  

 

 A malha triangular tem início a partir da posição 5, pois as 4 primeiras são do 

extent; já para a tetraédrica o ponto de partida é na 9. De forma genérica temos: 

inicio = 4 * (dimensão - 1) + 1. 

 

 Em determinado estágio do método, é realizado o teste de inclusão do novo 

ponto. Uma matriz 3x3 ou 4x4 (conforme a dimensão) deve ser iniciada com os 

vértices do elemento e em seguida é calculado o circuncírculo ou a circunsfera.  
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 A construção da malha triangular difere da tetraédrica durante o teste de 

inclusão do novo ponto. Assim não foi possível generalizar essa etapa do código. 

 

d dimensão do problema 

PARA i=(4*(d-1)+1)...número de pontos 

INICIO 

PARA j=1... número de elementos 

INICIO 

Inicia matriz A(d+1,d+1) com vértices do elemento Tj 

SE d é 2 ENTÃO 

INICIO 

Calcula o circuncírculo Cj do triângulo Tj 

SENÃO 

Calcula a circunsfera Cj do tetraedro Tj 

FIM  

FIM 

SE Cj contém o ponto i ENTÃO 

INICIO 

AddShape(Tj) 

Marca Tj para remoção da lista de elementos 

FIM 

Apaga todos os elementos marcados para remoção. DelComShape(i) 

Adiciona os novos elementos para a lista de elementos. 

FIM 

 

• Circumcircle e Circumsphere 

 

 O Circumcircle e Circumsphere são os métodos matemáticos responsáveis 

pelo teste de inclusão do novo ponto. Ambos têm por objetivo encontrar o centro e o 

raio do círculo e esfera circunscritos (respectivamente) a partir dos vértices dos 

elementos. 
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 As semelhanças entre eles param nesse ponto, já que os cálculos matemáticos 

envolvidos são distintos e não foi possível generalizá-los, sendo necessário dois 

métodos separados para cada dimensão. O pseudocódigo não será mostrado, apenas a 

idéia dos cálculos executados: 

  

 Seja o triângulo com vértice xi, yi, i = 1, 2 e 3. O circuncírculo é pelo seguinte 

determinante. 

 
2 2

2 2
1 1 1 1
2 2
2 2 3 2
2 2
3 3 3 3

1
1

0
1
1

x y x y
x y x y
x y x y
x y x y

⎛ ⎞+
⎜ ⎟

+⎜ ⎟ =⎜ ⎟+
⎜ ⎟⎜ ⎟+⎝ ⎠

 
(6.4)

 

 A circunsfera de um tetraedro xi, yi, zi, i = 1,..., 4, é dada pelo calculo do 

determinante: 

 
2 2 2

2 2 2
1 1 1 1 1 1
2 2 2
2 2 2 3 2 2
2 2 2
3 3 3 3 3 3
2 2 2
3 3 3 4 4 4

1
1

01
1
1

x y z x y z
x y z x y z
x y z x y z
x y z x y z
x y z x y z

⎛ ⎞+ +
⎜ ⎟

+ +⎜ ⎟
⎜ ⎟ =+ +
⎜ ⎟

+ +⎜ ⎟
⎜ ⎟+ +⎝ ⎠

 (6.5)

 

 A teoria completa desses métodos pode ser encontrada em (WOLFRAM 

2006a, 2006b). 

 

 Na figura 6.12 é possível observar a possibilidade de malhas seqüenciais 

bidimensionais e tridimensionais da implementação discutida. 
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a) Malha bidimensional de um motor 

 
b) Malha tridimensional de um motor 

Figura 6.12 Malhas bidimensional e tridimensional de um motor de relutância chaveado geradas pelo 

algoritmo genérico.  
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7 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

 

 Nesta seção o pacote de refinamento de Delaunay, implementado com um 

algoritmo híbrido Ruppert-Shewchuk, foi primeiramente testado em malhas 

seqüenciais com pré-discretização e sem pré-discretização, ou melhor, apenas com a 

presença dos vértices de entrada do polígono, na qual a malha é refinada seguindo 

critérios geométricos e se adaptando às irregularidades da geometria. Aplicações 

mais complexas foram realizadas combinando malhas adaptativas e, por último, 

empregando técnicas de processamento paralelo com decomposição de domínio e 

fraco acoplamento. 

 

 

7.1 Malhas Seqüenciais 

 

• Geometria em C: 

 

 Aplicando o algoritmo desenvolvido foram construídas duas malhas da 

geometria em C. A primeira partindo da geometria com a inserção de vários pontos 

durante a pré-discretização, conforme o exemplo da referência (MAGALHÃES; 

PASSARO; ABE, 2000) e a outra com uma pequena pré-discretização em dois 

segmentos (figuras 7.1 e 7.2 respectivamente). A qualidade das malhas obtidas com 

qualquer um dos processos foi equivalente. Esses resultados são apresentados na 

tabela 7.1. 
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a) PSLG com pré-discretização em todos os 

segmentos 

 
b) Malha da geometria com pré-discretização 

Figura 7.1 Malha da geometria em C (b) gerada a partir de um PSLG com pré-discretização em todos 

os segmentos (a).  

 

 
a) PSLG com pré-discretização em 2 segmentos 

 
b) Malha da geometria com pouca pré-

discretização 

Figura 7.2 Malha da geometria em C (b) gerada a partir de um PSLG com pré-discretização em apenas 

2 segmentos(a). 

 
Tabela 7.1 Comparação entre as malhas da geometria em C. 

Geometria em C N° de Elementos ângulo 

Pré-discretização 563 33.8º 

Pouca pré-discretização 561 33.8º 
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• Estrutura ferromagnética de um eletroímã siderúrgico: 

 

 A geometria da estrutura ferromagnética de um eletroímã siderúrgico 

(LEBENSZTAJN, 1989) foi bastante interessante. Aplicando o método à geometria 

sem pré-discretização obteve-se uma malha razoável, inclusive, com mais qualidade 

que as malhas apresentadas no capítulo 4 para essa mesma geometria, e malhadas 

com as técnicas de Hermeline (1982) usando média aritmética e geométrica (figura 

4.2a e 4.2b respectivamente). Refazendo o teste com apenas três pontos de pré-

discretização, foi obtida uma malha mais refinada que a equivalente usando 

Hermeline e média harmônica (ver figura 4.2.d). A tabela 7.2 mostra uma 

comparação das malhas e as figuras 7.3 e 7.4 ilustram essas construções. 

 
Tabela 7.2 Comparação entre as malhas da estrutura ferromagnética de um eletroímã siderúrgico. 

Estrutura ferromagnética N° de Elementos ângulo 

Sem pré-discretização 138 33.8º 

Com 3 pontos de pré-discretização 351 33.8º 

 

 
Figura 7.3 Malha de estrutura ferromagnética de um eletroímã siderúrgico sem pré-discretização. 
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a) Três pontos de discretização 

 
b) Malha resultante 

Figura 7.4 Malha de estrutura ferromagnética de um eletroímã siderúrgico com três pontos de pré-

discretização. 

 

 

• Eletroímã: 

 

 O eletroímã foi testado com pré-discretização concentrando os pontos 

próximos ao entreferro e sem pré-discretização, isto é, usando apenas vértices e 

segmentos.  

  

 As malhas obtidas nos dois casos tiveram boa qualidade. Contudo, a primeira 

aplicação gerou uma grande quantidade de elementos, sem melhorar 

significativamente a malha obtida da geometria sem pré-discretização. Na segunda, o 

algoritmo construído se mostrou robusto a ponto de se adaptar à geometria 

independente de pontos adicionais aos vértices de entrada, distribuindo melhor os 

elementos calculados e reduzindo o total de triângulos. Isso pode ser observado na 

figura 7.5a e 7.5b respectivamente. A tabela 7.3 compara os resultados. 
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a) Malha do eletroímã com pré-discretização 

 
b) Malha do eletroímã sem pré-discretização 

Figura 7.5 Malhas de um eletroímã com geometria pré-discretizada (a) e sem pré-discretização (b) 

geradas pela metodologia desenvolvida. 

 

Tabela 7.3 Comparação entre as malhas do eletroímã. 

Eletroímã N° de Elementos ângulo 

Sem pré-discretização 4552 33.8º 

Com pré-discretização 7016 33.8º 

 

 

7.2 Malhas Adaptativas 

 

• Condutor em U: 

 

 Empregando o método proposto em um condutor em U a partir de uma malha 

grossa, e usando a “técnica lifting” como estimador de erro para aproximar o 

potencial elétrico de um nó pela combinação linear dos valores dos outros nós 

(PEREIRA et al., 2007), refina-se geometricamente os elementos cujo erro após a 

solução por elementos finitos é maior que a precisão desejada. O ângulo de 26.5º foi 

utilizado como critério geométrico de qualidade (figura 7.6). 
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Figura 7.6 Malhas adaptativas (1°, 3°, 5°, 7°, 9°, 13°) de um condutor em U. 
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7.3 Refinamento com uso de Processamento Paralelo 

 

• Capacitor: 

  

 Primeiramente computou-se a malha inicial grossa do PSLG de um capacitor 

(figura 7.7b e 7.7a respectivamente). A partir dessa etapa executou-se o METIS e a 

geometria foi decomposta em quatro subdomínios que podem ser vistas na figura 

7.8a. Para reduzir a comunicação entre as partições vizinhas, uma nova pré-

discretização foi aplicada às suas fronteiras e em seguida cada uma delas foi refinada 

em um nó do cluster de forma concorrente (figura 7.8b). A estratégia de pré-

discretização nas fronteiras das partições já foi suficiente para eliminar qualquer 

comunicação entre elas. 

 

 Um outro ensaio usando o mesmo PSLG (figura 7.7a) e a estratégia de pré-

refinamento para minimizar a troca de mensagens foi executado, contudo a malha 

inicial não apresenta ângulos extremamente finos e nem obtusos gerando a mesma 

malha do caso anterior (figura 7.8b), sendo assim também não houve necessidade de 

comunicação. A tabela 7.4 ilustra os resultados para o refinamento em paralelo das 

duas estratégias de redução na comunicação (os resultados foram idênticos).  

 

 
a) PLSG de um capacitor 

 
b) Malha grossa do capacitor 

Figura 7.7 PSLG e malha grossa de um capacitor.  
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a) Malha particionada 

 
b) Refinamento em paralelo do capacitor 

Figura 7.8 Particionamento da malha inicial e refinamento do capacitor com uso de processamento 

paralelo e estratégia de redução de comunicação.  

 
Tabela 7.4 Refinamento do capacitor em paralelo com estratégia de redução de comunicação 

Processo Nº de elementos Nº de mensagens enviadas Nº de mensagens recebidas 

P0 25 0 0 

P1 53 0 0 

P2 25 0 0 

P3 53 0 0 

 

 

• Transformador: 

 

 Da mesma forma que o capacitor, o PSLG do transformador (figura 7.9b) foi 

dividido em quatro novas partições (figura 7.10a) e inicialmente testado com a 

estratégia de pré-refinamento nas fronteiras entre os subdomínios vizinhos. A malha 

final resultante apresentou um baixo fluxo de comunicação (figura 7.10b). 

 

 No segundo teste combinando o pré-refinamento com a pré-discretização das 

fronteiras gerou-se uma malha inicial menos grossa formando subdomínios sem 

muitos ângulos muito agudos (figura 7.11b). Combinando com a pré-discretização 

das fronteiras, o resultado final foi ótimo em termos de qualidade de elementos e 
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redução nas trocas de mensagens. As tabela 7.5 e 7.6 comparam esses dois 

resultados. 

 

 
a) PSLG do transformador 

 
b) Malha grossa do transformador 

Figura 7.9 PSLG e malha grossa de um transformador.  

 

 
a) Malha particionada 

 
b) Refinamento em paralelo do transformador 

Figura 7.10 Particionamento da malha inicial e refinamento do transformador com uso de 

processamento paralelo e estratégia de pré-discretização.  
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a) Malha particionada 

 
b) Refinamento em paralelo do transformador 

Figura 7.11 Particionamento da malha inicial e refinamento do transformador com uso de 

processamento paralelo e estratégia de pré-refinamento e pré-discretização.  

 
Tabela 7.5 Refinamento do transformador em paralelo com estratégia de pré-discretização nas 

fronteiras 

Processo Nº de elementos Nº de mensagens enviadas Nº de mensagens recebidas 

P0 1031 17 20 

P1 1674 22 13 

P2 797 15 15 

P3 959 16 22 

 
Tabela 7.6 Refinamento do transformador em paralelo com estratégia de pré-refinamento e pré-

discretização 

Processo Nº de elementos Nº de mensagens enviadas Nº de mensagens recebidas 

P0 891 6 1 

P1 900 2 3 

P2 1239 4 6 

P3 1166 5 7 

 

 

• Eletroímã: 

 

 O eletroímã (figura 7.12a) foi amplamente testado com o algoritmo 

construído. No primeiro experimento o eletroímã foi dividido em 3 partições e foi 
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aplicado um paralelismo “bruto” (sem nenhuma estratégia de redução do fluxo de 

mensagens), depois um pré-refinamento nas fronteiras e por último uma combinação 

de pré-refinamento e pré-discretização. A subseção 5.5.1 apresenta esses resultados e 

as tabelas comparativas. 

 

 O segundo experimento realizado foi dividir o eletroímã em 4 subdomínios 

(figura 7.13a). Nesse exemplo executaram-se mais dois casos: tratamento das 

fronteiras dos subdomínios vizinhos com pré-discretização e uso de pré-refinamento 

combinando com pré-discretização. 

 

 Nas malhas resultantes do segundo experimento (4 subdivisões), verificou-se 

o baixo acoplamento conseguido com essas estratégias, uma vez que o fluxo de 

mensagens processadas foi pequeno principalmente combinando as técnicas de pré-

refinamento e pré-discretização. As figuras 7.13b e 7.14b apresentam as malhas para 

esses dois testes. 

 

 As tabelas 7.7 e 7.8 comparam os resultados das aplicações para o eletroímã 

com 4 partições. Mais uma vez o pré-refinamento minimizou os ângulos muito 

agudos durante a partição da malha, o que justifica o menor grau de sincronia. 

 

 
a) PSLG do eletroímã  

 
b) Malha grossa do eletroímã 

Figura 7.12 PSLG e malha grossa de um eletroímã.  
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a) Malha particionada 

 
d) Refinamento em paralelo do eletroímã 

Figura 7.13 Particionamento da malha inicial e refinamento do eletroímã com uso de processamento 

paralelo e estratégia de pré-discretização.  

 

 
a) Malha particionada 

 
b) Refinamento em paralelo do eletroímã 

Figura 7.14 Particionamento da malha inicial e refinamento do eletroímã com uso de processamento 

paralelo e estratégia de pré-refinamento e pré-discretização.  

 
Tabela 7.7 Refinamento do eletroímã em paralelo com estratégia de pré-discretização nas fronteiras 

Processo Nº de elementos Nº de mensagens enviadas Nº de mensagens recebidas 

P0 685 8 28 

P1 541 4 6 

P2 249 6 29 

P3 279 53 8 
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Tabela 7.8 Refinamento do eletroímã em paralelo com estratégia de pré-refinamento e pré-

discretização 

Processo Nº de elementos Nº de mensagens enviadas Nº de mensagens recebidas 

P0 578 2 2 

P1 367 2 7 

P2 637 4 5 

P3 392 11 5 

 

 Os testes realizados com algoritmo seqüencial e adaptativo foram executados 

em um PC Athlon XP 2.6+ com 1Gb de memória. Para os ensaios utilizando 

paralelismo somaram-se mais dois PC’s Athlon XP 2.4+ 1GB de memória. A 

arquitetura usada foi um cluster de Workstation 10/100 Mbits.  

 

 Nos experimentos com três partições cada nó do cluster recebeu um processo, 

já para quatro subdivisões o nó mestre (Athlon XP 2.6+) foi responsável por dois 

processos. Um processo é um conjunto de recursos alocados que contém um 

programa sendo executado.  
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8 CONCLUSÕES 
 

 

 Trabalhar com resolução de problemas pelo método dos elementos finitos 

envolve uma ampla e variada gama de possibilidades de estudos. Há diversos 

fenômenos físicos, problemas em uma, duas ou três dimensões, elementos de 

primeira e segunda ordem, regimes estacionários ou transitórios, etc.  

 

 Da mesma forma, os algoritmos envolvidos requerem grande versatilidade 

para aliar todas essas possibilidades em poucas ferramentas, e com o pré-

processamento de dados não é diferente, principalmente no que tange aos algoritmos 

de geração de malha.  

 

 O pacote de refinamento de Delaunay desenvolvido se mostrou muito robusto 

e eficiente conforme mostram os resultados obtidos. Ademais, o algoritmo tem 

capacidade de gerar malhas de boa qualidade associadas às diferentes aplicações, tais 

como refinamento serial partindo somente de vértices e segmentos, malhas 

tradicionais com pré-discretização do domínio geométrico, refinamento auto-

adaptativo e com programação paralela. 

 

 O algoritmo apresenta também uma implementação totalmente parametrizada 

permitindo gerar malhas iniciais triangulares e tetraédricas, além de uma série de 

recursos para melhorar o desempenho computacional, entre eles o novo critério de 

parada, pré-refinamento e estratégias para minimizar o grau de acoplamento durante 

o refinamento usando paralelismo. 

 

 O pré-refinamento, com sua proposta de eliminar os elementos extremamente 

finos ou obtusos, proporcionou para o caso serial uma melhor malha “inicial”, 

garantindo uma distribuição mais adequada dos elementos durante o refinamento e 

minimizando o número de passos necessários para alcançar a qualidade desejada. Já 

para problemas com paralelismo, a melhoria na malha “inicial” gerou partições com 
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pouca quantidade de ângulos muito agudos diminuindo o fluxo de comunicação entre 

os subdomínios. 

 

 A pré-discretização dos segmentos das fronteiras entre subdomínios vizinhos 

adiciona com antecedência novos vértices nessas regiões. Isso evita a inclusão de 

diversos pontos durante o refinamento de cada partição reduzindo a quantidade de 

mensagens necessárias. Essa técnica aliada ao pré-refinamento confere um 

baixíssimo grau de acoplamento entre as subdivisões, tornando a exigência de 

comunicação mínima. 

 

 O novo critério de parada refina com mais intensidade os ângulos muito 

agudos na entrada do polígono diminuindo a incidência de elementos “grandes” 

nesses locais. Enfim, a aplicação de critérios geométricos de refinamento às malhas 

auto-adaptativas tradicionais garantiu rápida convergência para esse tipo de 

problema. 

 

 Uma lista sintética de todos os métodos desenvolvidos pode ser assim 

descrita: 

 

• Combinação de duas técnicas já consagradas para construção de um 

algoritmo versátil; 

•  Nova abordagem para refinamento adaptativo; 

•  Paralelização do algoritmo de refinamento; 

•  Critério de parada mais eficiente para malhas com processamento paralelo; 

•  Combinação de duas estratégias para reduzir a comunicação em malhas com 

paralelismo. 

 

8.1 Desenvolvimentos Futuros 

 

 Os bons resultados obtidos até agora proporcionam uma grande perspectiva 

em relação à continuidade desse projeto. Primeiramente, aperfeiçoar o processo de 

sincronização de forma a não permitir que alguns processos fiquem em espera 
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enquanto outros já finalizaram. Outra proposta é calcular de forma automática a pré-

discretização dos segmentos entre partições vizinhas, assim essas arestas seriam 

divididas de modo a não produzir elementos com ângulos muito agudos nessas 

regiões minimizando a inserção de pontos e troca de mensagens. 

 

 Testes usando um cluster com conexão gigabit e malhas com milhões de 

elementos aplicando as técnicas implementadas de refinamento com paralelismo e 

minimização da comunicação seriam muito interessantes. 

  

 Outra possibilidade na redução da comunicação é o uso da estrutura de dados 

MPI_TYPE_STRUCT, possibilitando o envio de diferentes tipos de dados em uma 

única mensagem. Ainda em termos de paralelização, pode-se trocar a biblioteca MPI 

pela MPI-2 corrigindo falhas da versão anterior e deixando o código mais moderno, 

pois a última versão é orientada a objetos. 

 

 O pacote pode ser ainda amplamente explorado no sentido de realizar testes 

empregando métodos de resolução de sistemas com paralelismo aproveitando todo o 

potencial do refinamento paralelo. 

 

 Existe ainda a possibilidade da paralelização da malha adaptativa através do 

paralelismo dos métodos de resolução e estimadores de erro, ou ainda com uso do 

método de decomposição de domínio Overlapping. 

  

 Otimizar a criação das partições da malha de modo que elas não influenciem 

por demais o refinamento das malhas. Uma alternativa é o teste de novas versões do 

software Gmsh, ou ainda a adoção de alguma outra biblioteca de decomposição de 

domínio. 

 

 Também é de grande interesse o desenvolvimento de uma versão 

tridimensional do refinamento com programação paralela, uma vez que poucos 

algoritmos são capazes de realizar essa tarefa de forma eficiente. 
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APÊNDICE A – Implementação no ambiente Mathematica 

 
 

 

Uma implementação para o algoritmo de Delaunay para o software 

Mathematica é bastante simples e produz pouco código devido a fácil manipulação 

de listas e rotinas prontas. Basicamente deve-se primeiro construir um algoritmo de 

triangulação de Delaunay e depois o método proposto por Ruppert. 

 

O algoritmo de triangulação escolhido foi baseado na formulação de Watson: 

 

i=5; 

While[i<=Length[lcord], 

px=lcord[[i,1]];py=lcord[[i,2]]; 

Do[lindex=triangle[[j]]; 

Do[xx[[k]]=lcord[[lindex[[k]],1]];  

yy[[k]]=lcord[[lindex[[k]],2]], 

{k,1,3}]; 

triangleprop[[j]]=circumcenter[xx,yy]; 

R=(px-triangleprop[[j,1]])^2+(py-triangleprop[[j,2]])^2; 

R2=triangleprop[[j,3]]; 

If[R<R2,edge=addedge[edge,lindex];T[[j]]=0], 

{j,1,Length[triangle]}]; 

triangleold=deltriangle[triangle,T]; 

delcomedge[edge]; 

If[triangle=={},triangle=t,triangle=Join[triangleold,t]]; 

St=getedge[triangle,St]; 

T=Table[1,{Length[triangle]}];edge={}; 

If[i==Length[triangle], 

DelaunayRefine[triangle,triangleprop,S,St,ang] 

]; 

i++;]; 
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 A seguir define-se DelaunayRefine conforme o pseudocódigo para o 

algoritmo de Ruppert listado anteriormente. 

 

DelaunayRefine[tri_,triprop_,edge_,edget_,angle_]:= 

Module[{triang=tri,triap=triprop,S=edge,R,St=edget,ang=angle,splitseg,splittri,Sx, 

k,smallest,index,dm}, 

splitseg=False;Sx=S; 

For[k=1,k<=Length[Sx],k++, 

If[MemberQ[St,Sx[[k]]==False, 

SplitSeg[k,lcord];splitseg=True 

] 

]; 

smallest=3;index=0; 

If[splitseg==False, 

For[k=1,k<=Length[tripop],k++, 

If[(triang[[k,1]]>4&&triang[[k,2]]>4&&triang[[k,3]]>4)&& 

(smallest>tripop[[k,4]])&& (tripop[[k,4]]<ang)&&(tripop[[k,4]]<3), 

smallest=tripop[[k,4]];index=k 

] 

] 

splittri=False; 

For[k=1,k<=Length[S],k++, 

dm[[k]]=DiametralCircle[[S[[k]]]]; 

If[index>0&&dm[[k,3]]>= 

Sqrt[(tripop[[index,1]]-dm[[k,1]])^2+(tripop[[index,2]]-dm[[k,2]])^2], 

SplitSeg[k,lcord];splittri=True 

] 

]; 

If[splittri==False && index>0, lcord=SplitTri[index,triprop]]] 

]; 

 As rotinas associadas são: 
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• addedge – faz toda combinação 2 x 2 das arestas; 

addedge[edge_,lindex_]:=Module[{aux1=edge}, 

imax=Length[lindex]; 

aux2=Table[Drop[lindex,{i}],{i,1,imax}]; 

Last[Map[AppendTo[aux1,#]&,aux2]] 

]; 

 

• deltriangle – apaga os triângulos que já tem suas arestas incluídas na nova 

triangulação; 

deltetra[tetra_List,T_List]:=Module[{aux},aux={}; 

Table[If[T[[j]]==1,AppendTo[aux,tetra[[j]]]], 

{j,1,Length[T]}]; 

Return[aux] 

]; 

 
• delcomedge – apaga as arestas comuns e constrói os novos elementos; 

delcomfac[fac_List]:= 

{ 

For[z=1,z≤Length[fac],z++, 

If[Count[fac,{fac[[z,2]],fac[[z,1]]}]==0,AppendTo[fac2,fac[[z]]]]; 

]; 

t=Table[axx[m],{m,1,Length[fac2]}]; 

Do[t[[r]]=Append[fac2[[r]],i], 

{r,1,Length[fac2]}]; 

}; 

 

• getedge – constrói uma lista com todas as arestas dos triângulos; 

getedge[t_,edge_]:=Module[{tri=t,ed=edge,l,tmp}, 

If[tri[[1]]>4&&tri[[2]]>4&&tri[[3]]>4, 

tmp=Table[Drop[tri,{i}],{i,1,3}]; 

tmp=Map[Sort,tmp]; 

For[l=1,l≤Length[tmp],l++, 
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If[MemberQ[ed,tmp[[l]]] False,AppendTo[ed,tmp[[l]]]]; 

]; 

]; 

Return[ed]; 

]; 

 

• circumcenter – calcula o circuncentro do triângulo; 

circumcenter [x_,y_]:=Module[{x21,x31,y21,y31,determ,r21,r31,xc,yc,r}, 

x21=x[[2]]-x[[1]]; x31=x[[3]]-x[[1]]; 

y21=y[[2]]-y[[1]]; y31=y[[3]]-y[[1]]; 

determ=x21*y31-x31*y21;  

determ=0.5/determ; 

r21=x21^2+y21^2; 

r31=x31^2+y31^2; 

xc=determ*(r21*y31-r31*y21); 

yc=determ*(x21*r31-x31*r21); 

r=xc^2+yc^2; 

a=xc+x[[1]]; 

b=yc+y[[1]]; 

Return[{a,b,r}]; 

]; 

 
• DiametralCircle – calcula o círculo diametral do segmento; 

DiametralCircle[x_,y_]:=Module[{xc,yc,r}, 

xc=(x[[1]]+x[[2]])/2; 

yc=(y[[1]]+y[[2]])/2; 

r=Sqrt[(x[[1]]-xc)^2+(y[[1]]-yc)^2]; 

Return[{xc,yc,r}]; 

]; 

 
• SplitSeg – divide um segmento; 

SplitSeg[index_,crd_]:=Module[{l=index,dmc,lcord=crd}, 

AppendTo[lcord,{diametral[[l,1]],diametral[[l,2]]}]; 
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AppendTo[S,{S[[l,1]],Length[lcord]}]; 

AppendTo[S,{S[[l,2]],Length[lcord]}]; 

]; 

 

• SplitTri – divide um elemento inserindo um ponto no circuncentro. 

SplitTri[index_,triangleprop_]:=   Module[              

AppendTo[lcord,{triangleprop[[index,1]],triangleprop[[index,2]]}] 

Return[lcord]; 

]; 

 As listas de entrada são lcord, S, triangle e triangleprop. Elas armazenam 

respectivamente coordenadas, arestas, elementos e propriedades do elemento 

(circuncentro, raio do circuncentro e ângulo mínimo). A figura A.1 ilustra o resultado 

obtido com essa proposta. 

 

 
a) PSLG de um transformador 

 
b) malha de um transformador 

Figura A.1 Exemplo de malha de um transformador gerada com o algoritmo de Ruppert no Ambiente 

Mathematica. 
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ANEXOS 
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ANEXO A – Pseudocódigo para Triangulação de Delaunay 
 

 

T a lista de triângulos  

Tj triângulo de índice j 

C cálculo do circuncírculo para TTj ∈∀  

PARA i=1 ... número de pontos 

INICO 

PARA j=1 ... número de triângulos 

INICIO 

Calcula o circuncírculo Cj do triângulo Tj 

SE Cj contém o ponto i ENTÃO 

INICIO 

Adiciona as arestas de Tj para a lista de arestas.  

Adiciona Tj para a lista de triângulos removidos. 

Marca Tj para remoção da lista de triângulos. 

FIM 

FIM 

Apaga todos os triângulos marcados para remoção. Remove todas as 

arestas comuns da lista de arestas. Constrói novos triângulos a partir do 

ponto i e da lista de arestas. Adiciona os novos elementos para a lista de 

triângulos. 

FIM. 

 



 

 

132

ANEXO B – Pseudocódigo para Tetraedrização de Delaunay 
 

 

T a lista de tetraedros  

Tj tetraedro de índice j 

C cálculo da circunsfera para TTj ∈∀  

PARA i=1 ... número de pontos 

INICO 

PARA j=1 ... número de triângulos 

INICIO 

Calcula a circunsfera Cj do tetraedro Tj 

SE Cj contém o ponto i ENTÃO 
INICIO 

Adiciona a face de Tj para a lista de faces.  

Adiciona Tj para a lista de tetraedros removidos. 

Marca Tj para remoção da lista de tetraedros. 

FIM 

FIM 

Apaga todos os tetraedros marcados para remoção. Remove todas as faces 

comuns da lista de faces. Constrói novos tetraedros a partir do ponto i e 

da lista de faces. Adiciona os novos elementos para a lista de tetraedros. 

FIM. 
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ANEXO C – Modelo teórico para o algoritmo de Ruppert em 

paralelo 
 

INICIO 

P conjunto de pontos 

T a triangulação de Delaunay de P 

)(log 2 s
LN ← , número total de iterações 

 PARA i=1 ATÉ N 

INICO 

Seja C o conjunto de todos circuncentros de triângulos finos 

ENQUANTO C não está vazio FAÇA 

INICIO 

Seja V o conjunto com a máxima independente de C, ou seja, 

circuncentros separados por uma distancia que não ocorra conflito 

Adiciona todos os pontos presentes em V em paralelo 

Atualiza T em C. 

FIM 

FIM 

FIM. 

 


