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Resumo 

Este projeto é uma extensão do trabalho SIGEM (Sistema Iteraivo de Geração de Malha), 

desenvolvido por [Teodoro 98), no qual foi implementado um sistema de geração de malhas 

estruturadas em domínios simplesmente conexos bidimensionais [Hoffmann 89). O SIGEM 

possui o controle do posicionamento dos pontos no domínio físico, o qual é exercido pelo 

usuário. Isso permite que os pontos do domínio físico possam ser distribuídos de maneira 

conveniente para o problema tratado. 

O objetivo deste projeto foi o desenvolvimento de uma ferramenta gráfica—numérica (vi-

sualizador) que, sob o controle do usuário, mapeia o domínio físico no domínio computacio-

nal. Essa ferramenta permite a visualização dos domínios físico e computacional, com suas 

respectivas malhas, verificando se a mesma precisa de ajustes (aglutinação/afastamento de 

pontos). A essa ferramenta foi dado o nome de X—SIGEM. 

O X—SIGEM tornou mais prático o processo de geração de malha facilitando a entrada de 

dados, a mudança do domínio físico (se necessário) e a alteração dos parâmetros que definem 

a malha no domínio físico. 



Abstract 

This work is an extension of project SIGEM (Iterative System for Grid Generation), 

developed in [Teodoro 98], in which a system of structured grids on simply connected, two-

dimensional domains was implemented [Hoffmann 89]. SIGEM allows the user to control 

the positioning of the mesh points in the physical. This allows the points on the physical 

domain to be distributed in a way compatible with the problem being treated. 

The objective of this project was the development of a graphic-numeric tool (visualizer) 

which, under user's control, maps the physical domain onto the computational domain. 

This tool allows the visualization of both the physical and computational domains, with 

their respective grids, making it possible for the user to adjust the location of the points. 

We named the tool X-SIGEM. 

X-SIGEM makes the process of grid generation more practical by simplifying data input, 

changes to the physical domain (if required) and the modification of those parameters that 

define the grid in the physical domain. 
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1 Contexto 

A utilização de técnicas de simulação nos meios científico e industrial vêm se tornando 

cada vez mais difundida. Pode-se dizer que, em ambos os meios, a simulação é utilizada para 

facilitar a compreensão e o estudo de processos e fenômenos físicos complexos, permitindo 

que variáveis ligadas aos mesmos sejam modificadas e as conseqüências analizadas sem os 

custos associados aos procedimentos experimentais usuais. 

Para obtenção de um eficiente sistema de simulação, deve-se, primeiramente, representar 

o problema por meio de algum modelo. Nesse contexto, o computador pode funcionar como 

uma ferramenta eficiente que provê bases para a criação e construção de modelos, poden-

do fornecer informações sobre a representatividade dos mesmos por meio de mecanismos 

eficientes para a representação e observação de seu comportamento, ou seja, pela simulação. 

Atualmente, computadores têm automatizado um grande número de tarefas manuais co-

mo, por exemplo, relatórios de produção, cortes de peças (engenharia), controle de reações 

químicas e controle de reservas bancárias. Tarefas que até então não tinham sido executadas, 

como a simulação dos efeitos da temperatura da terra sobre o clima e a previsão a longo 

prazo dos rumos da economia, agora já são realizadas pelo computador. 

A simulação é um aspecto importante para a interpretação de um modelo matemático, 

uma vez que ela permite uma análise mais detalhada das propriedades físicas envolvidas e, 

com isso, uma avaliação minuciosa dos resultados fornecidos pelo problema em estudo. 

Nesse âmbito, a computação gráfica tem se expandido e fornecido técnicas que facilitam, 

principalmente, a construção e visualização de modelos geométricos e dos resultados gerados 
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pela simulação. Deve—se notar que o resultado fornecido pela simulação são, em geral, 

números. A grande quantidade deles torna difícil a compreensão dos resultados. 

Dentre outras, a mecânica dos fluidos é uma das áreas que vem se beneficiando dos avanços 

em técnicas de modelagem geométrica, Interface Homem—Máquina' e visualização compu-

tacional. Juntas, essas técnicas facilitam o entendimento, por meio da visualização dos 

resultados numéricos. 

A simulação numérica de escoamentos é uma ferramenta importante que exige, em geral, 

que o usuário tenha conhecimento das propriedades relacionadas com o processo de geração 

de malha. Essas propriedades envolvem aspectos como a necessidade ou não de afastamen-

to/aglutinação dos pontos da malha, a análise de fenômenos como pressão e temperatura 

em uma placa e, assim por diante. 

A interface homem—máquina tem um papel importante nessa interação usuário—computa-

dor, já que proporciona a usuários não—especializados um meio de simplificar a realização de 

tarefas complexas. Essa forma de interação esta crescendo cada vez mais devido ao aumento 

da facilidade de uso dos sistemas computacionais. 

1.2 Motivação e objetivos 

O Sistema Iterativo de Geração de Malha (SIGEM) foi desenvolvido no ICMC—USP em 

1997/98 e está descrito em [Teodoro 981. Ele permite a geração de malhas estruturadas 

em domínios simplesmente conexos bidimensionais. Esse sistema possibilita o controle do 

posicionamento dos pontos no domínio físico, o qual é exercido pelo usuário. 

A principal difilculdade na utilização do SIGEM está no fato que, para a representação da 

fronteira do domínio físico, as suas coordenadas (zk, yk) com k = O, ...,p são determinadas 

manualmente, muitas vezes com o auxílio de "papel milimetrado". Além disso, visualiza—se 

as malhas geradas por ele por meio do visualizador plotmtv [Toh 941, uma ferramenta externa 

ao SIGEM. 

A determinação das coordenadas da fronteira do domínio físico utilizando "papel milime-

trado" implica várias horas de trabalho além, é claro, de um considerável esforço manual. Já 

a utilização de um visualizador externo ao sistema SIGEM cria a necessidade de sempre se 

ter o software plotmtv instalado na máquina em que o usuário estiver utilizando o SIGEM. 

O trabalho aqui apresentado teve como objetivo a criação de uma ferramenta gráfica que 

suprisse essas deficiências atuais do X—SIGEM tornando mais prático o processo de geração 

'Do inglês Human—Computer Interface (HCI). 
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de malha. Dois foram os objetivos básicos: 

• Permitir ao usuário mapear o domínio físico no domínio computacional. 

• Possibilitar a visualização da malha resultante. 

À ferramenta resultante do presente trabalho deu—se o nome de X—SIGEM. 

O procedimento de geração de malha utilizado no X-SIGEM é o realizado pelo SIGEM 

[Teodoro 98] com algumas adaptações para o ambiente gráfico—interativo. Todos os eventos 

que ocorrem no X—SIGEM são executados utilizando o mouse, inclusive a determinação da 

fronteira que antes era obtida a partir do uso de "papel milimetrado". Com a utilização de 

técnicas de computação gráfica, procurou—se desenvolver uma interface gráfica amigável a 

partir da qual um usuário não—especialista no processo de geração de malha possa gerar e 

visualizar a malha sem dificuldades. 

1.3 Organização 

Esta dissertação está dividida da seguinte maneira: 

Capítulo 2: Inicialmente, é feita uma revisão sobre o processo de geração de malha. São 

também discutidos os principais métodos de mapeamento do domínio físico no domínio 

computacional. Em seguida, são descritos os aspectos relevantes para uma boa interação 

usuário—computador e aqueles que exercem influência sobre a criação de uma interface de 

boa qualidade. 

Capítulo 3: É feita uma descrição do X—SIGEM, sistema implementado nesse projeto. 

Utiliza—se um exemplo para descrever as características funcionais e de operação do X—

SIGEM. 

Capítulo 4: São mostrados exemplos de malhas geradas pelo sistema SIGEM e visualizadas 

pelo X-SIGEM e pelo visualizador plotmtv. 

Capítulo 5: São apresentadas as conclusões e contribuições da interface desenvolvida e 

sugestões de futuros trabalhos. 

Referências Bibliográficas: Contém as principais referências que serviram de apoio a este 

texto. 

Apêndice A: Mostra o formato dos arquivos de atração do SIGEM usados para proporcionar 

o afastamento ou aglutinação dos pontos da malha. 
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Capítulo 2 

Revisão Bibliográfica 

Neste capítulo, inicialmente, faz—se uma revisão do procedimento de geração de malha, 

bem como da estrutura computacional do Sistema Iterativo de Geração de Malha (SIGEM). 

O X—SIGEM gera a malha utilizando o método de EDPs elípticas, o qual está descrito 

na subseção 2.1.3. O usuário pode exercer o controle do posicionamento dos pontos nesse 

domínio, permitindo a escolha de regiões de afastamento ou aglutinação dos pontos. 

Em seguida é feita uma análise dos diversos aspectos envolvidos na criação de uma interface 

homem—máquina. Essa análise proporcionará o conhecimento necessário para o desenvolvi-

mento de uma interface gráfica amigável para o X—SIGEM, a qual visa auxiliar o usuário na 

busca do mapeamento adequado' do domínio físico no domínio computacional que consiste 

num processo trabalhoso e, freqüentemente, iterativo. 

2.1 O Sistema SIGEM [Teodoro 98] 

2.1.1 Processo de geração de malha coincidente com a fronteira 

• Na maioria das vezes, problemas que envolvem a solução numérica de equações diferen-

ciais parciais (EDPs), como os de simulação de escoamentos, são resolvidos em regiões com 

geometrias complexas e arbitrárias. 

Devido a assas geometrias, a principal dificuldade no processo de geração de malha é a 

discretização do domínio físico. Para se obter uma aproximação correta dos pontos discretos 

no domínio físico, as expressões algébricas que aproximam as derivadas parciais devem levar 

'Por meio da aglutinação' /afastamento de pontos. 
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em conta o espaçamento entre pontos adjacentes da malha computacional [Fletcher 91]. 

A distribuição dos pontos da malha no domínio físico tem influência direta na discretização 

dos termos da EDP e, em geral, afeta a qualidade do resultado obtido. Por exemplo, em 

regiões de gradientes elevados, é aconselhável aglutinar os pontos, já em regiões de pequenos 

gradientes, pode-se afastá-los [Thompson 85]. 

Uma solução usualmente adotada para que não haja a necessidade de se alterar o código 

quando se quer aglutinar ou afastar os pontos da malha, é mapear o domínio físico (x, y) no 

chamado domínio computacional 	[Thompson 85]. Após a obtenção deste mapeamento, 

divide-se o domínio computacional em pontos igualmente espaçados. As EDPs são então 

resolvidas no domínio computacional, pois seu espaçamento uniforme facilita a discretização 

das equações. As condições de fronteira no domínio computacional são exatamente as mesmas 

do domínio físico. Como se quer resolver as EDPs no domínio computacional, é necessário 

que se faça uma transformação da EDP do sistema (x, y) para o sistema (e,?)),  obtendo assim 

uma discretização coincidente com a fronteira'. Já o mapeamento reverso gera no domínio 

físico a malha de pontos [Steinberg 94]. 

O uso de um sistema de coordenadas generalizadas coincidente com a fronteira é, atual-

mente, bastante utilizado, pois possibilita a concentração de malhas somente onde for preciso, 

reduzindo o número total de pontos necessários e, conseqüentemente, o esforço computado-

nal. Dentre os principais motivos para esse uso, pode-se destacar: 

• Necessidade da solução de problemas complexos, com geometria arbitrária. 

• A grande dificuldade de solução desses problemas usando sistemas de coordenadas con-

vencionais, especialmente quando o problema envolve complexas condições de fronteira 

em domínios com geometria arbitrária. Nesse caso, pode ser necessário o uso de in-

terpolações para as condições de fronteira [Hoffmann 89], o que diminui, em geral, a 

qualidade do resultado numérico da simulação. 

• Oportunidade de desenvolvimento de metodologias que possam ser generalizadas. O 

fato do domínio computacional ser fixo (retangular), permite que se resolva um grande 

número de problemas sem alterar o código do simulador (a menos das condições de 

fronteira). É necessário apenas mapear o domínio físico no domínio computacional 

(veja a seguir). 

• Coordenadas generalizadas podem ser normalizadas dentro de qualquer intervalo. As-

sim, pode-se definir o espaçamento entre as linhas coordenadas como sendo unitário 

(Ae -= At/= 1), o que simplifica as fórmulas de diferenças finitas utilizadas. 

2Do inglês Boundary-Fitted Coordinate (B.F.C). 
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O processo de geração de malha deve seguir quatro passos fundamentais, os quais estão 

descritos abaixo: 

1. Definição do domínio físico. A partir de um conjunto de pontos na fronteira do domínio 

físico, pode—se usar interpolações para aproximar todo o perímetro da região que está 

sendo mapeada. No caso do sistema SIGEM foi utilizada a interpolação por splines 

cúbicas, na qual cada parte é um polinômio cúbico que, nas intersecções, tem a segunda 

derivada contínua. 

2. Discretização do domínio físico. Pela distribuição de pontos na fronteira do domínio 

físico, as linhas coordenadas e (n) são determinadas pela união desses pontos por 

segmentos e as linhas coordenadas 17 (e) são obtidas subdividindo esses segmentos 

(figura 2.1). Os pontos interiores são formados pela intersecção dessas linhas. O 

interesse é obter as coordenadas (x, y) desses pontos no domínio físico. 

3. Mapeamento do domínio físico (x, y) no domínio computacional (e, 17). No domínio 

computacional as fronteiras do domínio físico coincidem com as linhas coordenadas e 

e 17. É necessário que cada ponto do domínio físico tenha correspondência com apenas 

um ponto do domínio computacional, ou seja, o mapeamento deve ser unívoco. A figura 

2.1 mostra um domínio físico e um possível mapeamento no domínio computacional. 

Linha 

Figura 2.1: Domínio físico e um possível mapeamento no domínio computacional. 

4. Obtenção da ma/ha de pontos. Esse processo é feito pelo mapeamento reverso, isto é, do 

sistema (e, 17) para o sistema (x, y). Se a malha resultante não for adequada à solução 

do problema, pode—se retornar ao passo 2 e repetir todo o procedimento, aglutinando 

ou afastando os pontos no domínio físico, até que a malha atenda as necessidades da 

aplicação. 
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A EDP é agora resolvida no domínio computacional. É importante notar que a EDP tem 

como variáveis dependentes e e 71 e, como variáveis independentes x e y. Como o domínio 

físico geralmente é muito complexo, é conveniente resolver tais equações no sistema de co-

ordenadas generalizadas. Essa transformação exige o cálculo das métricas ex, ey, 77x  e ny que 

são obtidas após a malha ter sido gerada. Essas métricas são as grandezas encarregadas de 

fazer as compensações para que, nas equações diferenciais, se tenha sempre os comprimentos 

reais do domínio físico [Maliska 95]. 

Por meio do mapeamento reverso, as linhas coordenadas do domínio físico podem assu-

mir espaçamentos arbitrários. Em contrapartida, os espaçamentos continuam unitários no 

domínio computacional. 

2.1.2 Domínio físico 

No sistema SIGEM foram tratados os domínios simplesmente conexos, que são definidos 

como sendo aqueles que são redutíveis, por homeomorfismo3, a um ponto, ou seja, que não 

possuam objetos imersos em seu interior [Hoffmann 89]. 

Os domínios simplesmente conexos admitem duas formas de mapeamento: 

• Mapeamento em bloco único. 

No trabalho descrito em [Teodoro 98] é usado apenas este tipo de mapeamento. 

Nesse caso, a fronteira do domínio físico é dividida em quatro segmentos, em que dois 

deles são de linhas e—constantes e dois de linhas ti—constantes. A figura 2.2 mostra 

uma discretização generalizada de um círculo e seu possível domínio computacional 

[Maliska 95]. 

k 

Figura 2.2: Discretização generalizada de um círculo e seu domínio computacional. 

3Um homeomorfismo h : X -+ Y, de um espaço topológico X sobre um espaço topológico Y é uma 

aplicação contínua e biunívoca de X sobre Y, cuja inversa 11-1  : Y -+ X também é contínua. 
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• Mapeamento em multiblocos. 

Domínios com protuberâncias acentuadas como na figura 2.3(a) não são adequa-

dos para geração de uma malha com mapeamento em bloco único, pois é difícil fazer 

com que linhas coordenadas discretizem a protuberância e o resto do domínio, si-

multâneamente, com eficiência [Maliska 95]. Em geral, obtém—se uma malha muito 

irregular quando se concentra as linhas coordenadas na região da protuberância. Nes-

tes casos, uma solução é o uso de mapeamento em multiblocos como, por exemplo, o 

mapeamento em três blocos apresentado na figura 2.3(b). 

(a) 
	

(b) 

Figura 2.3: Domínio com protuberância acentuada. 

Resolve—se o problema de geração de malha iterativamente, bloco por bloco, com 

condições adequadas na fronteira entre blocos'. Para cada um dos blocos, pode—se 

aplicar toda a metodologia desenvolvida para o mapeamento em bloco único. 

2.1.3 Métodos numéricos de geração de malha 

No caso de domínios com geometrias complexas, existem alguns métodos adequados à 

automações por computador que tornam mais prática a geração de malha. Estes podem ser 

classificados em: 

• Métodos algébricos [Hoffmann 89]. 

Nesses métodos, equações algébricas relacionam os pontos do domínio físico com os do 

domínio computacional. A malha no domínio físico é obtida por meio dessas equações. A 

4Tipicamente, continuidade das linhas coordenadas e de suas la e 2° derivadas. 
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maior vantagem desse procedimento é a velocidade com que uma malha pode ser gerada, 

pois é necessário, apenas, o uso de interpolações entre os pontos da fronteira. 

Algumas desvantagens são: 

• No caso de descontinuidade na fronteira, esta pode ser propagada para o interior da 

região, podendo causar problemas devido às mudanças repentinas nas métricas ez,ev, 

e Thr 

• Nem sempre é trivial encontrar equações algébricas adequadas para o mapeamento. 

• Métodos diferenciais. 

Nesses métodos, um sistema de EDPs é resolvido para localizar os pontos da malha no 

domínio físico. Esses métodos podem ser classificados em elípticos, parabólicos, hiperbólicos 

ou de mapeamento conformai. 

O método de mapeamento conformal é baseado em variáveis complexas e limitado a pro-

blemas bidimensionais. Consiste de dois estágios: 

1. A construção de um mapeamento simples ou de uma seqüência de mapeamentos para 

obter a correspondência entre os pontos da fronteira do domínio físico e computacional. 

2. A geração de pontos no interior do domínio físico dada a fronteira correspondente do 

estágio 1. 

Este método não foi adotado pelo SIGEM pois o sistema será, futuramente, estendido 

para três dimensões. 

Métodos baseados em EDPs elípticas são os mais usados atualmente, sendo aplicáveis 

tanto a problemas bidimensionais como tridimensionais. A adoção dessa técnica no sistema 

SIGEM permitirá sua extensão para três dimensões. Dentre as vantagens do uso de equações 

elípticas [Steinberg 94], destacam—se: 

• Proporcionar a distribuição suave dos pontos da malha para que não haja propagação 

de descontinuidade, caso esta exista na fronteira, para o interior do domínio. 

• Poder optar por aglutinação de pontos na malha e ortogonalidade na superfície. 

• Satisfazer o princípio de máximo nas EDPs elípticas, como as formadas pela equação de 

Laplace, isto é, o máximo (positivo) e o mínimo (negativo) valor da solução ocorrem 

sobre as fronteiras [Smith 86]. Isto é importante para garantir que o jacobiano da 
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TI  

transformação não se anula no domínio, impedindo que ocorra divisão por zero no 

cálculo das métricas [Thompson 85] Esse princípio também garante um mapeamento 

unívoco, ou seja, que duas linhas coordenadas da mesma família nunca se interceptem. 

Um exemplo de sistema de EDPs elípticas é a equação de Laplace (V2T = O). Considera-

se as soluções desta equação para dois problemas de condução de calor bidimensional em 

domínios retangulares [Hoffmann 89], conforme a figura 2.4. As condições de fronteira são 

dadas pela especificação de Ti  e T2, com Ti  7'2. 

Figura 2.4: Isotermas obtidas para 2 problemas de condução de calor. 

Sobrepondo—se as duas soluções, obtém—se a malha representada pela figura 2.5. 

Figura 2.5: Sistema de coordenadas obtido com a sobreposição das isotermas. 

Desse modo, a distribuição dos pontos nas fronteiras do domínio de interesse é especificada 

e um sistema de EDPs elípticas é resolvido para encontrar as coordenadas (x, y) dos pontos 

no interior do domínio, ou seja, gerar a malha. 
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Desta forma, considera-se o seguinte sistema gerador de EDPs elípticas formado pelas 

equações de Laplace: 

(2.1) 

A sobreposição de suas soluções fornece uma malha de pontos. 

Essas equações são resolvidas no sistema de coordenadas generalizadas. Para isso, é ne-

cessário transformá-las para o sistema (e, ri) [Hoffmann 89] [Rezende 98]. Tal transformação 

resulta em: 

ay — 2Inm + cynn  = O 

ax“ - 2bxo, + cx,m  = O 	 (2.2) 

na qual a, b e c dependem de x e y, sendo dados por: 
a  .= x2 + y2 

r/ 

b = xe„ + 

C = 4 + 

Devido à não-linearidade do sistema acima, sua solução é, geralmente, obtida por um 

método iterativo do tipo Gauss-Seidel ou SOR (sobre-relaxação sucessiva) [Teodoro 98]. 

A malha gerada pela solução das equações 2.2 pode não ser adequada para problemas 

que precisam de aglutinação ou afastamento de pontos no interior do domínio físico. A 

fim de corrigir esta deficiência, é incluída uma opção de controle no sistema 2.1. Isso é 

feito utilizando-se como equação geradora do sistema de coordenadas, a equação de Poisson 

[Thompson 85]. 

O sistema gerador formado pelas equações de Poisson é: 

V2e = P(e, 77) 

V271= 
	

(2.3) 
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Com a inclusão desses termos forçantes P e Q, que são dados por [Thompson 85] 

P(e, n) = — E aisign(e ei)exP(—ciie — eu I ) 
j=1 

‘•••••• •,.,••••••• 

P1 

Ira 

bisign(e — ei)exP {—diRe — )2  ± (77 — ni)2] } 

P2 

ra 

Q(e, n) = — E a5sign(17 	 Qii) 
j=1 

Q1 

7. 
-E bisign(17 —17t)exP{ —di(e — ei)2  + (77 — 

i.1 
Q2 

as coordenadas z e y dos pontos do interior do domínio podem ser controladas. No capítulo 

3, serão vistos exemplos que ilustram os efeitos das expressões 2.4 e 2.5 sobre a distribuição 

dos pontos no domínio físico. 

2.1.4 Entrada de dados do SIGEM 

O SIGEM é um sistema cujos dados de entrada são: 

• Dimensão da malha a ser gerada ((M + 1) x (N + 1)), escolhida pelo usuário. 

• As coordenadas cartesianas x(e, ri) e y(e, ri) que compõe a fronteira do domínio físico. 

Estas são utilizadas como condição de fronteira para a solução numérica das equações 

elípticas. 

A escolha desses pontos (4,, yk) com k = O, ...,p na fronteira, depende do problema 

em estudo. As coordenadas desses pontos são obtidas por meio do uso de "papel 

milimetrado". Em seguida, o SIGEM utiliza interpolação por splines cúbicas para 

obter as coordenadas intermediárias das fronteiras. 

(2.4) 

(2.5) 
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• Distribuição inicial das coordenadas x e y no interior do domínio físico para iniciar 

o processo iterativo de solução numérica do sistema 2.3. Essa distribuição é fei-

ta tomando-se os pontos da fronteira e unindo-os por retas (linhas e-constantes) e 

subdividindo-as em um número de segmentos (linhas rhconstantes) igual ao número 

de pontos especificados para aquela direção. A intersecção destas linhas ou segmen-

tos fornecem uma primeira aproximação para as coordenadas dos pontos interiores do 

domínio. 

• Cálculo dos termos forçantes P e Q, responsáveis pelo controle do posicionamento dos 

pontos no interior do domínio físico. 

O processo iterativo mencionado acima segue os passos abaixo: 

1) Cálculo dos coeficientes a, b e c das equações de diferenças finitas obtidas a partir da 

discretização da equação [Rezende 98]: 

1 
aTPU 21"Poi + cOmi = 	+ 

em que ip representa as incógnitas x e y no interior do domínio. 

2) Resolução do sistema linear formado pela EDF usando o método iterativo SOR. 

2.1.5 Resultados fornecidos pelo SIGEM 

Os resultados fornecidos pelo SIGEM são: 

• 	As coordenadas x(e, n) e y(e, 77) dos pontos no domínio físico. 

• As métricas G, ey, ti. e ny em todos os pontos da malha. 

• O jacobiano da transformação. 

2.1.6 Estrutura do SIGEM 

O sistema SIGEM é composto por dois módulos, MÓDULO I e MÓDULO II, os quais 

foram implementados separadamente. A comunicação entre eles é feita através de arquivos 

temporários. 
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MÓDULO I: Nesse módulo é feita a representação do domínio físico. Nele são determi-

nadas as coordenadas da fronteira do domínio físico, bem como uma primeira distribuição 

dos pontos internos a este domínio. Essa distribuição é uma utilizada como uma aproximação 

inicial do processo iterativo de solução das equações. O código implementado trata apenas 

de domínios que são representáveis por quatro fronteiras distintas (figura 2.6). Dentre estas, 

duas não—adjacentes podem ser representadas por curvas, as quais são determinadas a par-

tir de pontos (x, y) definidos pelo usuário. Utilizando—se essas fronteiras, determinam-se as 

coordenadas das outras fronteiras representadas por retas e dos pontos internos do domínio 

físico. 

Figura 2.6: Exemplo de domínio tratado pelo SIGEM. 

MÓDULO II: Esse módulo é responsável pela solução numérica do sistema gerador 

elíptico 2.1. A partir da representação das fronteiras e de uma distribuição inicial de pontos 

no interior do domínio físico, obtidas no MÓDULO I, as equações que constituem o sistema 

gerador elíptico são resolvidas numericamente no domínio computacional. Assim, obtém-se 

a malha no domínio físico, as métricas e o jacobiano da transformação. 

2.2 Sumário 

Nesta seção foi feita uma breve revisão dos aspectos envolvidos no processo de geração 

de malha e da estrutura computacional do sistema SIGEM. Na seção seguinte será feito um 

estudo sobre as principais características a serem abordadas para a implementação de uma 

ferramenta gráfica eficiente e de fácil utilização. 
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2.3 Interface Homem-Máquina 

2.3.1 O que é HCI? 

Quando as pessoas interagem com um sistema computacional, elas estão, primeiramente, 

interagindo com informação. Portanto, pode—se definir HCI como sendo um processo de 

obtenção de informação [Benyon 93]. A informação se manifesta de várias formas: palavras 

sobre a tela do computador, ilustrações, sons, códigos, e assim por diante. O processo de 

obtenção e transferência de informações é feito usando tecnologia, particularmente compu-

tadores. A finalidade da interface é usar o computador para realizar uma tarefa na qual a 

informação é obtida, manipulada ou criada. 

A interface homem—máquina é o meio pelo qual se dá o diálogo entre o usuário e o compu-

tador. A forma dessa interface tem uma forte influência sobre como o usuário vê e entende 

a funcionalidade do sistema. 

2.3.2 A importância de HCI e a aplicação da psicologia cognitiva 

Para não desmotivar o usuário, os sistemas computacionais devem ser agradáveis de usar, 

permitindo ao usuário realizar as tarefas com segurança e eficiência. Esses aspectos são coleti-

vamente conhecidos como capacidade [Benyon 93]. Sistemas computacionais bem planejados 

e com boa capacidade podem, entre outras coisas, melhorar o desempenho dos usuários na 

realização de suas tarefas. Muitas vezes, os projetistas de sistemas supõem que o usuário 

será capaz de utilizar qualquer tipo de sistema sem problemas. No entanto, existem sistemas 

difíceis de serem operados, sendo que essa dificuldade aumenta a chance de erros, além de 

desmotivar o seu uso. 

A aplicação da psicologia cognitiva é importante para evitar essa dificuldade, uma vez que 

ela é responsável pelo entendimento de como as pessoas agem e reagem no ambiente. 

Psicologia cognitiva é o estudo de como a informação é processada na mente. Portanto, 

seu objetivo é garantir que a atividade de processamento de informação esteja dentro da 

capacidade do processo mental do usuário. 

Para compreender melhor como aplicar a psicologia é importante observar o que é relevante 

para HCI. Para isso serão consideradas as principais áreas da psicologia cognitiva, as quais 

são a base da interação das pessoas com o sistema computacional. 
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1. Percepção visual 

A visualização é um processo ativo, durante o qual as informações são organiza-

das. Os desenhos exibidos na tela do computador devem ser legíveis, compreensíveis, 

necessários e sua apresentação tem de seguir uma determinada estrutura. 

2. Atenção 

Constantemente os sentidos dos seres humanos entram em contato com uma enorme 

gama de informações. A fim de fazer uso dessas informações, o processo cognitivo 

limita a capacidade de atenção e de realização de apenas uma tarefa de cada vez. 

Por meio da correta aplicação de algumas técnicas, a atenção dos usuários pode ser 

direcionada. Dentre essas técnicas, destacam—se: 

• apresentação da informação numa estrutura lógica e coerente; 

• uso de sinais e imagens; 

• particionamento da tela do computador em seções discretas (janelas), sobrepos-

tas ou justapostas, as quais podem ser facilmente associadas com informações 

específicas, capacitando assim o usuário a realizar múltiplas tarefas. 

3. Memória 

A psicologia cognitiva sugere alguns caminhos para que as interfaces minimizem 

exigências sobre a memória do usuário. Por exemplo, o uso de nomes e ícones repre-

sentativos e de fácil distinção entre si, que reflitam a estrutura da relação entre as 

entidades do conjunto (comandos, menu de opções, entre outros). 

2.3.3 Principais aspectos de uma interface 

Um projetista de sistemas interativos enfrenta uma variedade de opções que abrangem 

todos os aspectos de uma interface. Dentre essas opções, pode-se citar: 

• Entrada de dados 

Entrada de dados diz respeito a gravação e registro de dados dentro de um com-

putador e distribuição de instruções para o mesmo. Um dispositivo de entrada é um 

aparelho que, juntamente com um software apropriado, transforma dados do usuário 

de forma que um computador possa processá—los. Existem diferentes dispositivos de 

entrada [Foley 90][Hearn 94], entre eles: 
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1. Teclado 

Este é o mais comum dispositivo de entrada de dados. Embora a maioria dos 

teclados sejam baseados no teclado da máquina de escrever, existem outros mais 

especializados. Dentre os mais comuns, pode—se destacar: teclado QWERTY, 

teclado Dvorak e teclado numérico [Benyon 93]. 

2. Linguagem natural 

A entrada de dados no computador feita por meio da linguagem natural possui 

várias vantagens sobre outros métodos pois: 

• é uma forma natural de comunicação e de fácil aprendizado; 

• não exige o uso das mãos ou outros membros, permitindo ao usuário se movi-

mentar livremente; 

• dá oportunidade ao usuário com deficiência física (por exemplo, cegos) de usarem 

a nova tecnologia. 

Apesar de oferecer estas vantagens, a linguagem natural possui aspectos nega-

tivos, pois sua interpretação pelo computador é, ainda, um processo não trivial. 

Por isso, a entrada de dados feita através da linguagem tem sido aplicada em 

tarefas altamente restritas e especializadas. 

3. Graphics tablet 

É um dispositivo utilizado para desenho, pintura e seleção interativa de coorde-

nadas sobre objetos no espaço bidimensional. 

4. Scanner 

É um dispositivo óptico que executa uma varredura sobre informações no formato 

gráfico, transferindo essas informações para o computador. As informações podem 

ser desenhos, fotos coloridas ou preto e branco, pinturas ou textos. Isso é feito 

com o armazenamento da variação dos tons de cinza ou cores em uma matriz. 

Após ter essa representação interna da pintura, pode—se modificá—la de acordo 

com a necessidade. É possível também aplicar vários métodos de processamento 

de imagem para modificar a matriz de representação da mesma. 

• Exibição dos resultados 

Dispositivos de exibição de dados são aparelhos que convertem informações origi-

nadas do sistema computacional, em uma forma conhecida e de interpretação direta 
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pelo usuário. Os métodos de saída de dados podem ser visuais e não—visuais. En-

tre os métodos visuais destacam—se as impressoras e monitores de vídeos. Entre os 

não—visuais temos como exemplo a linguagem braite e a voz. 

• Projeto de tela 

O formato e o conteúdo da informação exibida sobre a tela é importante na determi-

nação do sucesso da interação sistema—usuário. Algumas técnicas devem ser aplicadas 

para se alcançar esse sucesso: 

— Informações devem ser apresentadas de maneira concisa, em um formato familiar. 

Acima de tudo, deve—se evitar sobrecarregar o usuário com detalhes de pouca im-

portância. 

— Itens semelhantes devem ser agrupados, para melhorar a legibilidade e enfatizar a 

relação entre os diferentes grupos de dados. Um dos métodos usados para isto é a 

utilização de cores que se sobressaem do restante da tela, chamando a atenção para 

determinado grupo de dados. 

— Utilizar ícones, que são pequenas imagens gráficas normalmente associadas a objetos, 

opções, operações, aplicações e mensagens. Para selecionar o objeto associado pelo 

ícone, basta o usuário ativá—lo (geralmente com um mouse). 

• Tipos de comunicação 

O tipo de comunicação mais usado são os comandos de linguagem. Entre eles, 

destacam—se: 

1. Menus 

Um menu é um "prompt"5  que consiste em um conjunto limitado de opções 

exibidas na tela. O usuário é o responsável pela seleção de uma destas opções. 

Menus são, freqüentemente, simples descrições textuais das funções disponíveis. 

Para serem eficazes, os nomes das opções, o conteúdo dos itens e as descrições das 

funções têm de ser bem representativas das funções que realizam. 

2. Diálogos 

Diálogos se referem a troca de instruções e informações que acontecem entre o 

usuário e o sistema computacional. Existem duas formas para esse diálogo. A 

primeira é a comunicação do computador Com o usuário que ocorre por meio de 

sTexto solicitando algum tipo de informação ou ação do usuário. 
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linhas, pontos, cadeia de caracteres e cores combinadas que formam as imagens 

e mensagens exibidas pelo computador. A segunda é o diálogo do usuário com o 

computador que é, usualmente, realizado por meio de aparelhos (mouse, teclado, 

etc.) que auxiliam essa interação. 

3. Manipulação direta 

É um tipo de comunicação na qual objetos são representados na tela do com-

putador das formas mais realistas possíveis. A manipulação desses objetos pelo 

usuário deve ser feita de forma análoga à manipulação de objetos reais. 

Os sistemas de manipulação direta são caracterizados por: 

• janelas para dividir a tela; 

• ícones representando objetos que podem ser movidos sobre a tela; 

• um mouse que manipule objetos em exibição; 

• menus pop-up ou pull-down que executam as opções desejadas. 

Os sistemas de manipulação direta são também conhecidos como interface WIMP 

(windows, icons, mouse e pop-up ou pull-down) [Benyon 93]. 

• Ferramentas de software 

Software pode ser definido como um conjunto de instruções que, quando executadas, 

produzem a função e o resultado desejados no computador. 

Uma grande preocupação dos projetistas e programadores é o desenvolvimento de 

uma interface, complementada com uma documentação rica em informações, que per-

mite que os recursos oferecidos pelo sistema computacional possam ser explorados de 

forma eficiente. A fim de projetar interfaces com estas características, são usadas as 

chamadas ferramentas de software. Dentro dessa categoria, é possível identificar: 

1. Um grande número de linguagens disponíveis para definição e manipulação de uma 

variedade de objetos. Entre elas: COBOL, PASCAL, FORTRAN, PROLOG, C, etc. 

2. Ferramentas gráficas que permitem a projetistas de interface criar e manipular dese-

nhos, ícones e outras imagens gráficas. Os projetistas devem saber desenhar janelas 

e também criar objetos gráficos como botões e "elevadores". É importante também 

destacar que o projetista de uma interface precisa "ligar" as telas, imagens e textos às 

funções do sistema. Para isso, ele pode fazer uso de editores de ícones, construtores de 

menu e pacotes de pintura e de desenho. 
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3. Ferramentas de modelagem, que podem ser baseadas em gráficos ou em textos. Os 

modelos baseados em gráficos (diagramas) permitem desenhar objetos e realizar pro-

cessamento básico de texto simples. Em geral, são simples de produzir e fáceis para 

entender, mais até do que modelos baseados em textos. Entretanto, diagramas com-

plexos são ainda difíceis de serem elaborados, particularmente se forem extensos. Esse 

problema pode ser amenizado automatizando o processo de diagramação. A maio-

ria dos modelos empregados no projeto de interfaces são baseados em textos. Alguns 

exemplos são: data flow diagrammers uma ferramenta que permite a produção de dia-

gramas de fluxo de dados do sistema, e concept modelling tools que mostram a relação 

entre os objetos de um sistema computacional. 

2.3.4 Princípios de projeto de interfaces 

Para guiar projetistas na construção de interfaces, existem diretrizes que informam os 

requisitos necessários para a criação de uma interface homem—máquina eficiente. Esses 

requisitos são baseados nos aspectos discutidos nas seções anteriores. Foley e Van Dam 

[Foley 90] mencionam alguns princípios importantes, como por exemplo: 

1. Consistência 

Um sistema consistente é aquele no qual o modelo conceitual (veja a seguir), a funcio-

nalidade e o seqüenciamento são uniformes e seguem regras simples. A proposta básica 

de consistência é permitir ao usuário generalizar conhecimento sobre características do 

sistema computacional. 

2. Minimização de erros 

Um sistema deve fornecer ao usário apenas os comandos que são válidos no contexto 

em que ele está trabalhando. Caso o usuário tente escolher uma opção inválida no 

contexto, o sistema deve acusar o erro. Por exemplo, se existe a opção de copiar uma 

parte de um texto, e se tenta usar o comando "copy" sem que o trecho a ser copiado 

esteja selecionado, o sistema deverá enviar uma mensagem de que o procedimento é 

inválido. 

3. Recuperação de erros 

Muitas vezes o usuário faz alterações com o uso de alguns comandos e o resultado 

que obtém não é satisfatório. Para que ele não perca o trabalho realizado até aquele 

momento, é necessário que existam maneiras de reverter tais ações. Como exemplo, 
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tem-se os comandos "Undo", "Abort" e "Cancel" que desfazem o resultado da última 

ação executada pelo usuário, ou evitam que ele prossiga se não estiver satisfeito com 

o resultado. 

Pode-se adicionar aos princípios acima, idéias mais recentes que também podem con-

tribuir para o projeto de interfaces. Como por exemplo: modelo conceituai, affordances 

e visibilidade [Normas' 90]. 

4. Modelo conceituai 

Modelo conceituai é um termo genérico que descreve as muitas formas pelas quais 

sistemas computacionais são entendidos por pessoas diferentes. Essas formas são basi-

camente duas. A primeira é denominada modelo do usuário, que é a forma pela qual 

o usuário conceitualiza e entende o sistema. A segunda é chamada modelo do design, 

que é a maneira como o projetista conceitualiza e visualiza o sistema. 

5. A ffordances 

As affordances referem-se às propriedades percebidas e reais de objetos ou mate-

riais. Elas fornecem indicações de como utilizá-los. Por exemplo, uma porta sugere 

abertura/fechamento. 

É importante que o projetista aproveite as affordances associadas a um objeto ou 

material pois desse modo, o usuário terá facilidade no uso da interface. 

6. Visibilidade 

Um fator importante no projeto de interfaces é a visibilidade. É imprescindível que 

haja uma relação lógica entre as ações a serem executadas e os resultados a serem 

obtidos, ou seja, entre o sistema e as funções que ele possui. A essa relação dá-se o 

nome de mapeamento. Quanto melhor o mapeamento do objeto a ser utilizado, mais 

visível ele será. Um bom exemplo de mapeamento são os botões de controle nos fogões 

de cozinha. Além de serem visíveis, eles minimizam a necessidade de memorização. 

A visibilidade age como um lembrete do que pode ser feito, e permite que o controle 

especifique como a ação pode ser executada. 

Nessa seção analisou-se os aspectos que influenciam em um bom projeto de interfaces. Foi 

dado ênfase aos aspectos humanos e operacionais do processo. 

Dentro dos aspectos humanos, destacou-se a importância da interação sistema-usuário e 

da aplicação da psicologia cognitiva. Já no âmbito dos aspectos operacionais, foram con-

sideradas as várias ferramentas gráficas existentes para auxiliar no projeto de interfaces, 

mostrando como as mesmas podem ser utilizadas de maneira adequada. 
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Fez-se também uma abordagem sobre alguns princípios que sustentam projetistas na 

criação de interfaces gráficas de boa qualidade. 

Na próxima seção, serão mostrados dois exemplos de interfaces que serviram de ponto de 

partida para o desenvolvimento do X-SIGEM. 

2.4 Exemplos de interfaces 

A fim de obter familiaridade com interfaces de programas de geração de malha e o modo 

como elas são implementadas, estudou-se duas das existentes. Estas são: Xcog6  e Gengrid 

V1.17. 

• Xcog 

Esta interface, embora acompanhada de um manual explicativo, apresenta problemas 

quando se tenta gerar malhas seguindo seus passos. Sempre se tem a necessidade de 

usar algumas funções que, muitas vezes, resultam na perda de tudo que havia sido feito 

até então. Uma opção foi analisar malhas já geradas pelo Xcog e que o acompanham 

como exemplo. A figura 2.7 apresenta uma dessas malhas. Ela representa uma parte 

do Golfo do México. 

Figura 2.7: Discretização obtida pelo Xcog. 

6http://www.na.chalmers.se:80/—andersp/xcog/xcog_users_guide/nodel.html 
7http://caflab.yeungnam.ac.kr/program_e.html  
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• Gengrid V1.1 

O Gengrid V1.1 não apresentou uma interface amigável, pois não foi possível executar 

as operações descritas no manual. Um problema encontrado foi a dificuldade de se 

conseguir uma região fechada. Condição necessária para a utilização das funções do 

programa. Outro problema surgiu quando se tentou dividir a região em blocos (no caso 

de um domínio duplamente conexo). É importante notar que esse passo só é possível 

após a obtenção de uma região fechada. Devido a esses problemas, não foi possível 

avaliar em detalhes esse programa. 

As duas interfaces descritas anteriormente são de programas de geração de malha. No 

entanto, o Gengrid é o que mais se assemelha à interface proposta neste trabalho. Ele possui 

objetos gráficos que permitem ao usuário fazer escolhas interativamente, obtendo—se, assim, 

uma malha que atenda o seu propósito. 

A análise dessas interfaces foi importante pois proporcionou maior conhecimento sobre 

como se planejar uma interface simples e, ao mesmo tempo, eficiente. 

2.5 Implementação da interface 

Levando em consideração os aspectos da criação de interfaces e as características obser-

vadas nos dois exemplos anteriores, o objetivo é desenvolver uma interface gráfica que irá 

prover fácil acesso a instanciação de objetos gráficos e permitir que o usuário manipule—os 

sem dificuldades. Ela deverá conter objetos apropriados (listas, botões, menus etc.) para 

auxiliar o usuário durante a operação. Para que se possa alcançar esse objetivo, todos os 

aspectos discutidos previamente deverão ser considerados. 

Devido aos fatores descritos anteriormente, vê—se a necessidade da construção de uma 

interface que considere o conhecimento de quem vai usá—la. É importante, também, que essa 

interface tenha um texto de apresentação lógico e, ao mesmo tempo, conciso. Por exemplo, 

no trabalho proposto, o uso de botões com nomes relacionados com o processo de geração de 

malha permitirá ao usuário selecionar, de forma eficiente, as funções e operações das quais 

fará uso. 

No próximo capítulo, será detalhado todo o processo de implementação usado no desen-

volvimento do X-SIGEM. 
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2.6 Sumário 

Neste capítulo foi, primeiramente, apresentado o processo de geração de malha usando 

o sistema de coordenadas generalizadas coincidente com a fronteira. Mostrou—se também 

o processo de mapeamento do domínio físico no domínio computacional. Enfatizou—se os 

domínios simplesmente conexos com mapeamento em bloco único, pois o SIGEM foi imple-

mentado considerando esses aspectos. 

Também foi mostrado o método de EDPs elípticas, o qual foi usado no desenvolvimento do 

SIGEM. O sistema gerador elíptico usado é formado pelas equações de Laplace. No caso de 

existir a necessidade de aglutinar ou afastar os pontos do interior do domínio físico, o sistema 

gerador passa a ser formado pelas equações de Poisson, que inclui os termos forçantes P e 

Q. 

O que se pode notar é que uma grande variedade de problemas com geometria arbitrária e 

complexas condições de fronteira, pode ser resolvida sem alterações do código, uma vez que 

ele foi feito usando um domínio fixo (retangular). 

Posteriormente, discutiu—se os aspectos que influenciam direta ou indiretamente no pro-

cesso de criação de interfaces gráficas e mostrou—se dois exemplos de interfaces já existentes. 

Finalmente, foi visto como esses aspectos podem ser úteis para a implementação da inter-

face proposta. 
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Capítulo 3 

X-SIGEM 

Neste capítulo descreve-se a estrutura do sistema X-SIGEM, o qual é a extensão do tra-

balho desenvolvido em [Teodoro 98]. O X-SIGEM foi implementado em linguagem C sobre 

o sistema operacional UNIX. Sua interface gráfica utiliza o sistema de gerenciamento de 

janelas XView sobre o XWindows. O programa foi desenvolvido em estações de trabalho 

Sun Solaris, com versões sendo executadas em ambiente Linux-PC. 

3.1 Funcionalidade do X-SIGEM 

O X—SIGEM é uma ferramenta gráfica—numérica que torna mais prático o processo de 

geração de malha do SIGEM. Esta ferramenta permite ao usuário visualizar a malha, veri-

ficando se a mesma necessita de ajustes (aglutinação/afastamento de pontos), além de ter 

facilitado a entrada de dados, a mudança da definição do domínio físico, se necessário, e a 

alteração dos parâmetros que definem a malha no domínio físico. 

O X—SIGEM apresenta as seguintes características: 

• Permite a definição interativa da geometria do domínio físico. Após o usuário marcar 

alguns pontos da fronteira do domínio físico, o programa obtém os pontos interme-

diários das fronteiras, a partir dos pontos marcados, com o uso da interpolação por 

splines. Caso o usuário não esteja satisfeito com o resultado, ele tem a opção de alterar 

os pontos marcados até que o resultado obtido seja satisfatório. 

• Oferece facilidades para que o usuário escolha, no domínio computacional, os pontos—

chaves que vão definir o mapeamento (pontos A, B, C e D na figura 3.1). Novamente, 

essa escolha depende da geometria e do problema. Por essa razão ela é interativa. 
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Figura 3.1: Domínio físico com os pontos—chaves (A, B, C e D) e um possível mapeamento 

no domínio computacional. 

• Possui opções para controlar o espaçamento da malha em regiões de interesse do 

usuário, afastando ou aglutinando os pontos entre si, conforme o caso. 

• Gera a malha e apresenta o resultado na tela, para que o usuário possa verificar a 

qualidade da malha obtida. É possível repetir todo o processo, ou somente parte dele, 

caso o usuário não esteja satisfeito com o resultado. 

• Finalmente, armazena em disco os resultados obtidos. Estes resultados, basicamente, 

são as métricas x4, x,7, y4  e yn, o jacobiano e as coordenadas x(, n) e 	n) dos pontos 

no domínio físico. 

3.2 Janela de Desenho 

Quando se trata de construção de interface, talvez a principal dificuldade que surge inicial-

mente é como tratar as dimensões da janela de desenho. Para isso, é necessário considerar 

dois conceitos. 

• Coordenada de tela: diz respeito às coordenadas dos pontos que definem a dimensão da 

janela de desenho em relação à tela do computador. A grandeza usada é denominada pixel. 

• Coordenada do mundo: trata—se das coordenadas dos pontos que definem a dimensão da 

tela de desenho (mundo) da interface a ser implementada. O tamanho dessa tela pode ser 

qualquer e, tanto as suas dimensões quanto a da janela de desenho em relação à tela do 

computador dependem do projetista da interface. 
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Embora esses conceitos sejam aparentemente distintos, na prática eles estão diretamente 

relacionados. Veja figura 3.2. 

yC MAXY 

Mundo 
xG 	 MAXX 

Tela 

Figura 3.2: Relação entre as coordenadas. 

Para se entender melhor como é essa relação, será usada como exemplo a janela de desenho 

do X—SIGEM. A dimensão da tela de desenho utilizada foi (550 x 500) pixels e a dimensão 

do mundo (1.0 x 1.0) metros. Como os objetos do mundo são representados na tela do 

computador é preciso fazer as conversões entre os dois sistemas de coordenadas. Isso é feito 

utilizando uma regra de três simples. 

Considere as seguintes notações: 

• MAXX =- 550: valor máximo da coordenada da tela no eixo x; 

• MAXY = 500: valor máximo da coordenada da tela no eixo y; 

• xG = 1: valor máximo da coordenada do mundo no eixo x; 

• yG = 1: valor máximo da coordenada do mundo no eixo y; 

• event_x(event): coordenada real da tela no eixo x; 

• event_y(event): coordenada real da tela no eixo y; 

• xL: coordenada real do mundo no eixo x; 

• yL: coordenada real do mundo no eixo y. 

Usando as notações acima, as seguintes equações são obtidas: 

(eyent_x(eyent))xG 
xL — 

MAXX 

(eyent_y(eyent))yG 
yL — 

MAXY 

(3.1) 

(3.2) 
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Por exemplo, se as coordenadas do ponto na tela são (121,450) então as coordenadas do 

ponto correspondente no mundo será (0.22,0.9). 

3.3 Interface Gráfica 

O menti da janela principal da interface gráfica possui seis botões na horizontal: File, 

Module I, Module II, Mesh, Move e Options e os botões UB e LB na vertical como mostra a 

figura 3.3. 

i 

.... 

, 	9W-MgatiP4int IIÇA4MUoaneitos,poisimeteas 

Figura 3.3: Janela principal do X-SIGEM. 

• File: esse botão possui duas opções como pode ser visto na figura 3.4. 

• 

Figura 3.4: Janela principal com as opções de File. 
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• O X-SIGEM requer alguns dados iniciais para dar início ao processo de 

geração de malhas executado pelos módulos I e II que compõe o SIGEM. A opção New é a 

responsável por fornecer ao usuário o direito de escolha desses dados. Note que o X-SIGEM 

já possui alguns dados-padrão de entrada (default) como mostra a figura 3.5. 

imiuri 	 ELI It:1, 

Figura 3.5: Janela da opção New. 

- Upper Boundary File: nome do arquivo no qual serão armazenadas as coor-

denadas dos pontos que formam a fronteira superior do domínio físico. 

- Lower Boundary File : nome do arquivo em que serão armazenadas as 

coordenadas dos pontos que formam a fronteira inferior do domínio físico. 

- Initial Mesh File (Module I): nome do arquivo onde serão armazenadas as 

coordenadas dos pontos que geram a malha inicial obtida a partir do Módulo I. 

- Mesh Size y-direetion: número de pontos (M + 1) na direção y, que corres-

ponde a direção n no domínio computacional. 

- Mesh Size x-direetion: número de pontos (N + 1) na direção x, que corres-

ponde a direção no domínio computacional. 

- Relaxation Pararneter: responsável por acelerar a convergência do processo 

iterativo de solução do sistema de equações. 

- Attraetion File: responsável pela atração e/ou repulsão entre linhas ou entre 

linhas e pontos escolhidos. 

A necessidade do uso de arquivos de atração advém do fato que, às vezes, 

o usuário, não satisfeito com a malha obtida, quer controlar a distribuição dos pontos do 
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interior do domínio físico, aglutinando—os ou afastando—os. Como visto na seção 2.1.3, isso 

é possível com a inclusão de uma opção de controle no sistema formado pelas equações de 

Laplace (equação 2.1) utilizando a equação de Poisson (equação 2.3) como equação geradora 

do sistema de coordenadas. Os termos forçantes P e Q (equações 2.4 e 2.5) presentes na 

equação de Poisson são os responsáveis por esse controle. Já os coeficientes aj, bi, c1  e di 

são escolhidos para gerar a atração ou repulsão entre os pontos. Essa escolha depende do 

problema que está sendo resolvido. Os valores desses coeficientes devem ser escolhidos pelo 

usuário por meio de tentativa e erro, até que se obtenha uma malha satisfatória. 

Cada um desses termos tem uma função. Os termos P1 e Q1 são os res-

ponsáveis pela atração entre as linhas coordenadas e os termos P2 e Q2, pela atração das 

linhas a pontos escolhidos. Desse modo, as coordenadas x e y dos pontos do interior do 

domínio físico podem ser controladas. O formato do arquivo de atração está descrito no 

apêndice A. 

— Output File (Metrie): nome do arquivo onde serão armazenadas as métricas 

da transformação. 

— Output Mesh File (Module II): nome do arquivo onde serão armazenadas as 

coordenadas dos pontos que geram a malha final que foi obtida a partir do Módulo II. 

Convencionou—se que os nomes para os arquivos acima são do tipo: < nome > .dat. 

• Exit: responsável pelo fim da execução do processo de geração de malhas. 

Antes de o sistema executar e,ssa opção, o usuário é perguntado se, realmente, ele quer 

finalizar o X—SIGEM. Ve'a a figura 3.6. 

Figura 3.6: Janela da opção Exit. 

• Module esse botão fornece a representação inicial do domínio físico, ou seja, a geometria 

que descreve o domínio e uma distribuição inicial das coordenadas no interior deste. Os 

resultados obtidos após a execução das rotinas que compõem esse módulo são utilizados 

como dados de entrada para o Módulo II. 

• Module II: acionado esse botão, obtém—se a resolução numérica, pelo método iterativo SOR, 

das equações elípticas que formam o sistema gerador. O resultado obtido são as coordenadas 
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internas x e y do domínio físico. A partir daí, esse módulo fornece, além das coordenadas 

(x, y) dos pontos no domínio físico, as métricas e o jacobiano da transformação. 

• Mesh: essa opção permite a visualização das malhas geradas tanto pelo Módulo I quanto 

pelo Módulo II. 

• Move: esse botão permite a alteração dos pontos que definem a fronteira do domínio físico 

e da malha final obtida após a execução de cada um dos módulos I e II. 

• Options: esse botão possui a opção Parameters, como mostra a figura 3.7: 

Figura 3.7: Janela com o botão Parameters. 

• Parameters: por esse botão, tem—se a possibilidade de alterar alguns para-

metros de visualização da malha (figura 3.8). 

Figura 3.8: Janela com as opções de Parameters. 

— Zoom: tem o efeito de aproximar ou afastar a malha do usuário. 

— Translation X: movimenta a malha no eixo x — da esquerda para direita ou 

vice-versa. 

— Translation Y: movimenta a malha no eixo y — de cima para baixo ou vice-

versa. 
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• UB e LB: Após o usuário escolher os pontos que vão definir a fronteira superior (inferior) 

do domínio físico, é necessário, com o uso do mouse selecionar o botão UB (LB) para que a 

mesma seja traçada. 

3.4 Execução do sistema X-SIGEM 

Nesta seção, serão descritos os passos a serem seguidos para obter sucesso na execução do 

X-SIGEM. 

De uma maneira geral, é necessário que o usuário, após iniciar os dados de entrada do 

problema, selecione com o mouse sobre a tela de desenho da janela principal, os pontos 

que farão parte da fronteira superior e inferior, respectivamente. Com  esses dados pode—se 

traçar as respectivas fronteiras. Em seguida, para a obtenção de uma solução inicial para o 

problema executa—se o MÓDULO I, podendo já nesse momento visualizar a malha inicial. 

Finalmente, para obter a distribuição dos pontos que resultam na malha final, utiliza—se o 

MÓDULO II. 

A seqüência acima descrita será vista a seguir em detalhe. Dividiu—se a mesma em três 

passos: 

• 12  PASSO: Entrada de dados. Os dados—padrão utilizados para o modelo são os da figura 

3.9. Feito isso, é necessário, com o uso da tecla enter,  , passar por cada dado do modelo, para 

que cada um desses dados sejam atualizados, até que reste apenas a opção execute. Por fim, 

basta selecionar com o mouse essa opção. Desse modo, a janela da interface já está ativa e o 

modelo com os dados atualizados, para que se possa iniciar o processo interativo de geração 

de malhas. 

Figura 3.9: Dados de entrada para o modelo. 
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É importante notar que na parte inferior da janela aparecerá "Upper Boundary". Isso 

indica que os pontos que serão obtidos após a seleção com o mouse sobre a janela de desenho 

farão parte da fronteira superior do domínio. Para desenhar a fronteira superior, basta 

escolher o botão UB. A figura 3.10 representa os pontos que vão formar a fronteira superior. 

Figura 3.10: Janela com os pontos que vão formar a fronteira superior. 

Após o desenho da fronteira superior, aparecerá na parte inferior da janela: "Lower Boun-

dary". Analogamente, isso indica que, nesse instante, os pontos obtidos farão parte da 

fronteira inferior do domínio. Para desenhar a fronteira inferior, basta selecionar com o 

mouse o botão LB. A figura 3.11 ilustra a fronteira superior desenhada e os pontos que vão 

formar a fronteira inferior e a figura 3.12 mostra as duas fronteiras (superior e inferior) já 

desenhadas. 

Figura 3.11: Janela com a fronteira superior desenhada e os pontos que vão formar a fronteira 

inferior. 
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Figura 3.12: Janela com as duas fronteiras já desenhadas. 

Cabe ressaltar que, esses pontos que são obtidos a partir da seleção interativa por meio 

do uso do mottse são os "mesmos" que, no SIGEM, eram obtidos com o uso de "papel 

milimetrado". Nota—se, portanto, uma considerável simplificação no processo de entrada 

de dados; mais especificamente no de definição da fronteira do domínio. Nesse momento, o 

usuário já pode fazer uso da opção Move, ou seja, caso ele não esteja satisfeito com a forma 

da fronteira obtida, pode modificá—la arrastando o ponto para o local desejado. 

A figura 3.13 mostra as duas fronteiras (superior e inferior) com a fronteira superior 

modificada usando a opção Move e a 3.14 as duas fronteiras modificadas. 

O 

auju 

lur 

___--------------...,___ 

Figura 3.13: Janela com a fronteira superior modificada. 
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Figura 3.14: Janela com as duas fronteiras modificadas. 

O próximo passo será executado a partir das fronteiras mostradas na figura 3.14. 

• 22  PASSO: Execução do MÓDULO I para a obtenção da geometria que descreve o domínio 

e uma distribuição inicial das coordenadas em seu interior. Isso é feito após selecionarmos, 

com o mouse, o botão Module I. Caso se queira visualizar a malha gerada, basta acionar o 

botão Mesh. Nesse passo, também é possível aumentar ou diminuir o tamanho aparente do 

desenho, transladá—la no eixo x ou y conforme a necessidade do usuário para uma melhor 

visualização. Veja as figuras 3.15, 3.16, 3.17 e 3.18. 

Figura 3.15: Janela mostrando a malha original (8 x 15) gerada pelo MÓDULO I. 
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Figura 3.16: Janela com Zoom na malha original. 

Figura 3.17: Janela mostrando translação no eixo z. 

Figura 3.18: Janela mostrando translação no eixo y. 
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• 3° PASSO: Nesse passo, a partir dos resultados fornecidos pelo MÓDULO I, executa-se 

o MÓDULO II para que se possa obter as coordenadas (x, y) dos pontos do domínio físico 

que resultam na malha final. Além desses resultados, obtém-se, também, as métricas e o 

jacobiano da transformação. Nesse passo ocorre a atração entre linhas ou entre linhas e pon-

tos; isso depende do arquivo de atração adotado no 1° passo. No exemplo aqui apresentado, 

optou-se por não usar arquivo de atração. No próximo capitulo, será exemplificado o uso de 

um arquivo desse tipo. Observe as figuras 3.19, 3.20, 3.21 e 3.22. 

X SIGIEM VISUAL 	011 10011 
	

IMI=4":1 

File 	Module I ) Module II) 	Nes))) 	Movei 	View Options  

 

L8) 

 

UPPER BOUNOARY (451.500)PIXELS (0.8200.1.0000)ME1ERS 

Figura 3.19: Janela mostrando a malha original (8 x 15) gerada pelo MÓDULO II. 

X- SIGEM VISUALI/A1014 1001 

Ole 	Module I , 	Module II 

 

 Move ; 	VMw Options v) 

  

UPPER BOUNOARY (951.500)PIXELS (0.8200.1.0000)ME1ERS 

Figura 3.20: Janela com Zoom na malha original. 

Os passos 2 e 3 são executados a partir do uso do mouse para ativar os botões Module I e 

Module li,respectivamente. 

181 
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Figura 3.21: Janela mostrando translação no eixo x. 

Figura 3.22: Janela mostrando translação no eixo y. 

Finalmente, pode—se finalizar a execução do programa fazendo uso da opção ES que faz 

parte do botão File. 

3.5 Sumário 

Neste capítulo foram vistas as principais características da ferramenta implementada, bem 
como as facilidades obtidas com sua utilização. Foram descritos também os três passos que 

devem ser seguidos para que se obtenha sucesso durante o processo de geração de malha. 
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Módulo II: 
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Visualização d,  

Para melhor entendimento, isso foi feito utilizando um exemplo real. 

Em relação ao SIGEM, o X—SIGEM facilitou todo o processo de geração de malhas, uma 

vez que a entrada de dados se tornou interativa. Os dados podem, agora, ser modificados 

de acordo com a necessidade do usuário. Por fim, a visualização das malhas geradas foi 

facilitada com a capacidade do X—SIGEM desenhar a malha resultante. O processo de 

geração de malha utilizando o X—SIGEM está ilustrado na figura abaixo. 

Figura 3.23: Processo de geração de malha com o uso do X—SIGEM. 
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Capítulo 4 

Resultados 

Neste capítulo serão ilustrados alguns exemplos de malhas geradas pelo SIGEM e visua-

lizadas pelo X-SIGEM. Nos dois primeiros exemplos utiliza-se arquivo de atração. Para 

verificar o correto funcionamento do X—SIGEM as malhas também foram visualizadas pelo 

programa plotmtv. Nesses casos as figuras do lado esquerdo são resultados da visualização 

obtida pelo plotmtv e as do lado direito pelo X-SIGEM. 

4.1 Exemplos 

Para gerar as malhas dos dois primeiros exemplos foram usados arquivos de testes do 

SIGEM e utilizou—se também arquivos de atração. Já os exemplos 3 e 4 foram gerados 

interativamente usando o X—SIGEM. 

Exemplo 1: 

Figura 4.1: Dados do exemplo 1. 
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Figura 4.2: Malha original (8 x 15) gerada pelo MÓDULO I. 

Figura 4.3: Malha original (8 x 15) gerada pelo MÓDULO II. 
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A figura 4.4 mostra o arquivo de atração utilizado no exemplo 1 e a figura 4.5 a malha 

resultante. 

1 0 2 

8.0 0.2 13 

8.0 0.2 0 

8.0 0.2 7 

Figura 4.4: Arquivo de atração - Exemplo 1. 
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Figura 4.5: Malha com arquivo de atração (8 x 15) gerada pelo MÓDULO II. 

Exemplo 2: 

Figura 4.6: Dados do exemplo 2. 
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Figura 4.7: Malha original (10 x 20) gerada pelo MODULO I. 
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Figura 4.8: Malha original (10 x 20) gerada pelo MÓDULO II. 
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Na malha da figura 4.10 foi usado o arquivo de atração representado na figura 4.9. 

O 2 O 2 

4.0 0.1 4 9 

4.0 0.1 16 9 

1.5 0.1 4 9 

Figura 4.9: Arquivo de atração - Exemplo 2. 

2 4-1377 1 4 

Figura 4.10: Malha com arquivo de atração (10 x 20) gerada pelo MÓDULO II. 

Exemplo 3: 

Figura 4.11: Dados do exemplo 3. 
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Figura 4.12: Malha original (8 x 15) gerada pelo MÓDULO I. 

Figura 4.13: Malha original (8 x 15) gerada pelo MÓDULO II. 
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Exemplo 4: 

Figura 4.14: Dados do exemplo 4. 
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Figura 4.15: Malha original (15 x 20) gerada pelo MÓDULO I. 
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0,1 0.7 03 04 03 0.6 0.7 11.70.3 

Figura 4.16: Malha original (15 x 20) gerada pelo MÓDULO II. 

4.2 Sumário 

Neste capitulo foram apresentados exemplos de malhas geradas pelo SIGEM e visuali-

zadas pelo X-SIGEM e pelo visualizador plotmtv para que se pudesse validar o código de 

visualização implementado. 

Como pode—se observar, as malhas obtidas para cada exemplo e visualizadas pelo plotmtv e 

X—SIGEM, respectivamente, são correspondentes a menos de seu tamanho aparente (escala). 

Isso se deve ao fato de que a dimensão da janela desenho de ambas as interfaces não é a 

mesma. 

Além disso, foi ilustrado o efeito do uso de arquivos de atração sobre a malha gerada. 
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Capítulo 5 

Conclusão e extensão 

Neste capítulo, primeiramente, são apresentadas as conclusões e contribuições do presente 

trabalho. Em seguida, são expostas as principais dificuldades encontradas durante o desen-

volvimento do projeto de mestrado e, finalmente, são feitas algumas sugestões para futuros 

trabalhos. 

5.1 Conclusões e contribuições 

De acordo com o que foi apresentado no exame de qualificação, esse trabalho tinha como 

proposta a implementação de uma ferramenta gráfica-numérica (visualizador) que auxiliasse 

o usuário no processo de geração de malha. O procedimento de geração de malha é o mesmo 

utilizado no SIGEM (Sistema Iterativo de Geração de Malha) [Teodoro 98]. 

O X-SIGEM, ferramenta desenvolvida durante o período de mestrado, permite a visua-

lização dos domínios físico e computacional, com suas respectivas malhas, verificando se a 

mesma precisa de ajustes (aglutinação/afastamento de pontos). 

O X-SIGEM tornou mais prático o processo de geração de malha facilitando, a entrada 

de dados, a mudança do domínio físico (se necessário) e a alteração dos parâmetros que 

definem a malha no domínio físico. O mesmo vem suprir a falta de um visualizacior de malhas 

específico para malhas geradas pelo SIGEM. Essa ferramenta auxiliará os pesquisadores da 

área de análise numérica, em particular, o grupo de mecânica dos fluidos do ICMC. 

O código do X-SIGEM será disponibilizado na Internet, permitindo que outras pessoas 

e/ou grupos de pesquisa se beneficiem dessa ferramenta. 
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5.2 Dificuldades encontradas 

A principal dificuldade encontrada foi decidir qual ferramenta de projeto de interface 

utilizar. Trabalhou-se, inicialmente, com duas hipóteses: utilizar a biblioteca TCL/TK 

[Ousterhout 94] ou o sistema X-Windows [Young 92]. Primeiramente, estudou-se a biblio-

teca TCL/TK. Optou-se por não utilizá-la pois surgiu a dificuldade de "ligá-la" ao sistema 

SIGEM cuja implementação foi feita utilizando a linguagem C [Schildt 96]. Diante da de-

mora para solucionar-se esse problema, passou-se a estudar o sistema X-Windows. Após 

um período de estudo surgiu uma outra opção: o sistema de gerenciamento de janelas X-

View [Heller 91] que foi atraente, uma vez que, das duas alternativas restantes (X-View e 

X-Windows), esta já havia sido utilizada em um dos projetos desenvolvidos pelo grupo de 

análise numérica do ICMC. Diante disso, optou pelo sistema de janelas X-View. Assim, 

deu-se início à implementação do X-SIGEM. 

Durante o período de implementação a principal dificuldade foi a falta de familiarização 

com a linguagem C e com a API do sistema X-View. 

5.3 Extensões 

Como opções para futuros trabalhos, tem-se: 

• Incluir outras técnicas de interpolação/ aproximação. Como, por exemplo, aproximações 

B-splines e interpolações B-splines. 

• Adicionar cores para melhor visualização. 

• Tornar interativo o processo de escolha dos arquivos de atração. 
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Apêndice A 

Formato dos Arquivos de Atração 

Os arquivos de atração do SIGEM têm a forma apresentada na figura A.1. 

Figura A.1: Forma dos arquivos de atração do SIGEM. 

Em que: 

• nier-p e nin---tr representam, respectivamente, a quantidade de linhas constantes a serem 

atraídas para as linhas Ci  e a quantidade de linhas constantes 77  a serem atraídas para as 
linhas 
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• npe=q e npn.s indicam, respectivamente, o número de linhas constantes eena serem 

atraídas para os pontos (ei,773). 

As figuras, a seguir, ilustram alguns exemplos de arquivos de atração. 

1 

al  

2 

ci  

2 3 

bi  dl  ei  271  

b2  

ai. 

d2 e2 

711  

772 

a2  c2 772 

bi 

b2  d2  772 

b3 d3 e3 773 

Figura A.2: Arquivo de atração (1). 

O 	2 	O 	3 

bi 	d1 	ei 	th 

b2 	d2 	G 	172 
bi 	dl 	ei 	th 

b2 	d2 	e2 	n2 
b3 	d3 	ó 	773 

rgura A.3: Arquivo de atração (2). 

O 	2 	2 	O 

bi 	d1 	ei 	771 

b2 	d2 	e2 	772 

al 	ci 	771 

a2 	c2 	n2 

Figura A.4: Arquivo de atração (3). 
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1 	O 	2 	O 

ai 	ci 	ei 

ai 	ci 	711 

a2 	e2 	712 

Figura A.5: Arquivo de atração (4). 

O O O 3 

ei 711 

b2  d2 e2 7,2 
b3  d3  773 

Figura A.6: Arquivo de atração (5). 

3 	O 	O 	O 

ai 	ci 

a2 	c2 	e2 

a3 	r 

Figura A.7: Arquivo de atração (6). 

O 	O 	2 	O 

ai 	ci 	711 

az 	C2 	772 

Figura A.8: Arquivo de atração (7). 
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Errata 

1. Capitulo 1 (página 2, seção 1.2, 42  parágrafo): X-S1GEM —> S1GEM 

2. Capitulo 2 (página 4, 1° parágrafo): X-SIGEM —> SIGEM 

3. Capitulo 3 (página 28, seção 3.3, 1° parágrafo): Options —> View Options 

4. Capítulo 3 (página 31,32  item ): Options —> View Options 
Parameters —> Viewing Param eters 

5. Capítulo 3 (página 31, Figura 3.7): botão Parameters—> opção Viewing Parameters 

6. Capítulo 4 (página 44, Figura 4.9): 

O 2 O 2 O 2 O 
4.0 0.1 4 9 4.0 0.1 4 9 
4.0 0.1 16 9 4.0 0.1 16 9 
1.5 0.1 4 9 1.5 0.1 4 9 

L5 0.1 16 9 


