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Resumo 

Este projeto de mestrado visa dar continuidade ao desenvolvimento do gerador de 

malhas não estruturadas tridimensionais que será utilizado pelo grupo de Mecânica de Fluídos 

Computacional do ICMC na simulação de escoamento de fluídos. 

Sistemas integrados de modelagem geométrica com alto grau de interatividade exigem 

estruturas de dados eficazes na representação dos objetos. Na modelagem interativa, as 

estruturas devem ser eficientes no tempo de acesso às relações de incidências e adjacências. 

Com  esse propósito é que apresentamos uma estrutura de dados para representar objetos 

volumétricos, tal estrutura deve ser o mais eficiente possível ao mesmo tempo que armazena o 

mínimo possível de informações. Esta também poderá representar singularidades em vértices 

e em arestas, não ficando portanto restrita à representação somente de variedades. 



Abstract 

This master's degree project seeks to give continuity to the development of the three-

dimensional unstructured grid generator that will be used by the group of Computational 

Fluid Mechanics of ICMC in the numeric simulation of fluid flow. 

Integrated systems of geometric modelling with high interaction demand data 

structures effective in the representation of the objects. In the interactive modelling, the 

structures should be efficient in the time of access to the relationships of incidences and 

adjacencies. With that purpose it is that presented this data structure to represent volumetric 

objects, such structure it should be as efficient as possible at the same time that stores the 

possible minimum of information. It will also be able to represent singularities in vertexes and 

in edges, not being therefore restricted to the representation of manifolds only. 
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Capítulo 1. Introdução 

Existe um projeto em desenvolvimento no ICMC-USP denominado SNENS: Solução 

Numérica das Equações de Navier-Stokes. O objetivo desse projeto é a simulação de 

escoamentos de fluidos, e em particular, escoamentos de fluidos com superfícies livres. 

Atualmente esse projeto está na segunda fase e seus objetivos principais são: 

Estender os ambientes de simulação para que possam tratar igualmente escoamento de 

fluidos com superfícies livres e escoamentos internos com domínios complexos. 

Simular escoamentos não Newtonianos, tais como viscoelásticos, Power-Law, Cross-

Model, entre outros. 

Simular escoamentos turbulentos. 

Utilizar técnicas de computação paralela para a redução dos tempos de computação, 

que atualmente estão na ordem de alguns dias. Com  a computação paralela, espera-se que o 

tempo de computação total não passe de poucas horas. 

Os escoamentos internos e de superfícies livres são encontrados simultaneamente em 

modelos envolvendo entrada e saída de fluidos em um recipiente, onde estas entradas e saídas 

têm geometria complexa. A geometria de um sistema de injeção e de saída de fluido é 

importante para a distribuição de fluidos viscosos em um recipiente. Surge então a 

necessidade de se simular estes sistemas de entrada e saída de fluido. 

Como o escoamento nessas regiões é do tipo interno, ou seja, não existem superfícies 

livres, é necessário a extensão dos simuladores para tratar este tipo de escoamento. O formato 

do sistema de injeção, em alguns casos, pode ser bastante complexo, o que torna inviável a 

discretização do sistema de equações caso a caso. Isso porque, dependendo da geometria do 

sistema, pode ser necessário alterar o código para adaptar a malha nessas regiões, ou aumentar 

muito a quantidade de pontos da malha para utilizar esta mesma metodologia. Para resolver 

esta dificuldade existem dois caminhos: 

> Fazer á mapeamento do domínio físico (o injetor) em um domínio computacional mais 

simples (como por exemplo um paralelepípedo). As equações de Navier-Stokes são 
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Introdução 

então resolvidas neste domínio computacional, e os resultados são transportados para 

o domínio físico. 

> Utilizar malhas não estruturadas, resolvendo as equações diretamente no domínio 

físico. 

Este problema será abordado das duas maneiras. Nos dois casos será necessário o 

desenvolvimento de um gerador' de malhas bi e tridimensionais antes que o escoamento possa 

ser calculado. Este projeto de mestrado está relacionado com a geração de malhas 

tridimensionais não estruturadas para domínio complexos. 

Embora a representação paramétrica seja bastante utilizada para descrever a fronteira 

desses domínios, não é tarefa fácil obter uma única representação para superfícies complexas. 

Uma opção é descrever essas superfícies por partes e depois a partir de interseções , obter 

uma representação para toda a superfície. Esse procedimento apresenta algumas dificuldades, 

como a instabilidade numérica no calculo das interseções e a não diferenciabilidade nas 

mesmas. 

Uma outra alternativa é a representação implícita da fronteira. A representação 

implícita á mais adequada para responder se um objeto (ponto, curva ou região) está Mo 

interior, exterior ou sobre a superfície do domínio. Outra vantagem dessa representação é a 

construção de objetos complexos a partir de objetos mais simples, também definidos 

implicitamente, utilizando operações booleanas, "blending", "offset" e esqueletos. A única 

desvantagem dessa representação é que para esta aplicação, é importante uma representação 

explícita. Uma forma de determinar uma representação explícita é utilizar uma aproximação 

polinomial por partes. O processo de obtenção de uma aproximação linear por partes é 

denominado poligonalização. A maior parte dos métodos de poligonalização são baseados em 

decomposição celulares de um compacto contido no domínio da função que representa a 

superfície. Essas decomposições são geralmente em blocos ou tetraedros. Os métodos de 

poligonalização podem ser divididos em duas fases: amostragem e estruturação. Amostragem 

se refere à fase de obtenção das aproximações das interseções das arestas das células da 

decomposição com a superfície (vértices da aproximação polinomial por partes) e a 

estruturação refere-se à fase de construção das arestas e faces da aproximação. 

Poligonalizações uniformes (decomposições do domínio onde todas as células tem as 

mesmas dimensões) podem por um lado, ter um amostragem desnecessária em regiões da 
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superfície com baixa curvatura, e ter uma amostragem insuficiente em regiões da superfície 

com alta curvatura. Uma alternativa para melhorar a aproximação é considerar uma 

decomposição adaptativa do domínio de modo a obter uma decomposição refinada de acordo 

com a curvatura da superfície. 

Essa poligonalização é obtida utilizando a triangulação Jai[Cas97b].  As vantagens 

dessa triangulação são: 

> É uma triangulação de 

> A aproximação pode ser rotulada com os mesmos rótulos da triangulação fazendo com 

que muitos cálculos sejam feitos com números inteiros e a pesquisa seja mais rápida. 

> Pode ser adaptada de forma a considerar um nível de refinamento tão elevado quanto 

seja necessário, sem ter que passar pelos níveis de refinamento intermediários. 

> O algoritmo de poligonalização pode ser facilmente paralelizado 

No programa que implementa o algoritmo descrito em [Cas97a], a entrada de dados 

(domínio, nível máximo de refinamento e a função que representa a superfície) é feita 

diretamente pelo usuário. Para usuários sem familiaridade com funções definidas 

implicitamente, operações booleanas "bending", "offset" e outras, gerar superfícies 

complexas com essa forma de entrada de dados é inviável. 

Em um projeto de mestrado o aluno José Geraldo Veloso (bolsista da FAPESP, 

processo n° 97114610-0) [MorOOl, desenvolveu uma interface amigável para a definição das 

funções complexas utilizando as operações acima mencionadas. A aproximação resultante é 

armazenada na estrutura "half-edge estendida" que permite a representação de sólidos cujas 

superfícies são orientáveis com ou sem bordo. Essa interface também proporciona a 

visualização da aproximação da superfície utilizando técnicas de iluminação, além das 

operações geométricas usuais, tais como rotações, translações , escalonamentos, etc. 

Propomos a utilização de uma estrutura denominada " Singular Half-Face" . Tal 

estrutura foi desenvolvida para representar objetos de dimensão 3 orientáveis com ou sem 

bordo, podendo ainda representar vértices a arestas singulares, representando desta forma 

objetos que não sejam necessariamente variedades. 
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Esta dissertação apresenta o desenvolvimento de uma estrutura de dados volumétrica, e 

está organizada em sete capítulos. O conteúdo de todos esses capítulos é brevemente descrito 

a seguir: 

• O capítulo 2 apresenta os conceitos e definições básicas de modelagem geométrica 

os conceitos de variedades e variedades lineares por partes necessários para o 

entendimento do restante do texto. 

• O capítulo 3 descreve as estruturas de dados topológicas existentes anteriormente a 

Singular Half-Face e também apresenta a motivação para desenvolve-Ia. 

• O capítulo 4 apresenta uma visão geral da estrutura de dados Singular Half-Face, 

uma descrição de todos os nós da estrutura e dá uma idéia das estratégias 

utilizadas para a identificação de singularidades. 

• O capítulo 5 descreve as implementações realizadas durante o processo de 

desenvolvimento deste projeto, apresentamos os operadores de "colagem" e 

"descolagem" de células bem como os filtros que são utilizados para carregar 

objetos na estrutura de dados. 

• O capítulo 6 descreve uma técnica de volumes finitos para malhas não estruturadas 

para a resolução da equação do calor, que foi implementada como aplicação da 

estrtra Singular Half-Face. 

• O capítulo 7 conclui a dissertação apresentando as aplicações e várias utilizações 

da estrutura de dados Singular Half-Face, e sugestões para trabalhos futuros. 

4 



Capítulo 2. Conceitos Básicos 

21. Considerações iniciais. 

Segundo [Per96], quando se modela algo que ainda no existe, está sendo criado algo à 

semelhança do que se farão reproduções. O modelo é algo abstrato que materializa a 

concepção de algo passível de ser concretamente realizável ou não. Assim, modelar 6 

construir uma representação de uma idéia. Quando algo que já existe 6 modelado o sentido de 

modelar é o de capturar sua natureza de modo a torná-la compreensível ao intelecto humano. 

O significado genérico de modelo torna-se o de um objeto feito à semelhança de outro, 

guardando suas propriedades e os comportamentos relevantes ao estudo de interesse. 

Na Modelagem Geométrica estudam-se formas de representar e operar objetos 

geométricos, como curvas, superfícies e volumes. Podemos então definir modelagem 

geométrica como um conjunto de técnicas para se manipular objetos geométricos. 

Tal manipulação é na verdade fundamental dentro da área de computação gráfica, 

pois se pensarmos que computação gráfica é, em essência, a transformação de dados em 

imagem, esses dados à que estamos nos referindo, são em geral dados geométricos como 

ilustra a Figura 2.1. 
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Figura 2.1 Transformação de dados em imagem. 

Conceitos Básicos 

As aplicações de modelagem geométrica são freqüentes, como por exemplo em 

sistemas de modelagem de moléculas, modelagem digital de terrenos, informações 

geográficas, reconstrução tridimensional de imagens tomográficas, etc. 

Sistemas integrados de modelagem e visualização com alto grau de interatividade 

exigem estruturas de dados eficazes na representação dos objetos. Na modelagem interativa, 

as estruturas devem ser eficientes no tempo de acesso as relações de incidências e adjacências. 

Veremos a seguir, alguns conceitos básicos para o entendimento do restante do texto e 

que serão freqüentemente usados no decorrer desta dissertação. 

2.2. Definições básicas: 

Uma vez que a estrutura de dados " Singular-Half-Face" tem a capacidade de 

representar objetos que não necessariamente sejam variedades, vamos de maneira sucinta 

definir o que são exatamente variedades e não variedades (Figura 2.1). 
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Conceitos Básicos 

Esta seção apresenta alguns conceitos que permitem caracterizar as variedades e 

variedades lineares por partes. Nesse texto, a expressão "linear por partes" é abreviada por LP. 

As definições e conceitos apresentados foram extraídos de [Lop96], a menos quando indicado 

por outras referências 

141 

Figura 2.1 (a) Variedade e (b) Não Variedade onde "P" é um ponto singular 

2.2.1. 	Variedades. 

Antes de definir variedades é necessário conceituar homeomorfismo e difeomorfismo. 

Sejam dois conjuntos abertos U e V e uma aplicação, f: U - V, inversível . é chamada de 

homeomorfismo se f e  f 1  são contínuas. Se f é um homeomorfismo, é dito que o conjunto U 

é homeomorfo ao conjunto V. 

Seja f : U c 9V' - V c 	uma função bijetora. f é chamada de difeomorfismo de 

classe Ck  se f e f -1  são de classe Ck,  k> 1. 

Uma variedade de dimensão n é um conjunto VcRm  em que a interseção entre esse 

conjunto e a vizinhança de qualquer ponto de V, U 9fl1 (U é a vizinhança do ponto), é 

sempre homeomorfa a uma região aberta W c 9V'x9. 

Se, ao invés de um homeomorfismo, for apresentado um difeomorfismo entre U n V e 

W, a variedade é chamada de variedade diferenciável. Um difeomorfismo p: W - U n V é 

chamado de parametrização da região V n U e sua inversa, p': U n V - W é chamada carta. 

Os pontos de V, que na parametrização, correspondem aos pontos do eixo 	1 x { O }, 

são os pontos que pertencem ao bordo da variedade, denotado por èV. Caso o conjunto dV 
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Figura 2.1 Variedade de Dimensão 1 

Figura 2.2 2.2 Exemplo de variedade de dimensão 2 

Conceitos Básicos 

seja não vazio, V é chamado variedade com bordo [Tav92]. A Figura 2.1 apresenta uma 

variedade de dimensão 1. 

Ou de outra forma, uma variedade de dimensão k contida em 9V é um conjunto de 

pontos onde a vizinhança, dentro desse conjunto, de qualquer um de seus pontos, 

equivalente topologicamente, isto é , homeomorfo a um disco ou semidisco em 9tk  [Gom98]. 

A figura 2.4 ilustra esse conceito. 

Se existir pelo menos um ponto do conjunto acima não satisfazendo esta condição o 

conjunto é dito ser uma não variedade e o ponto que não satisfaz a condição é chamado de 

ponto singular. 
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Conceitos Básicos 

2.2.2. 	Complexos Simpliciais. 

Sejam P0  e P1  dois pontos distintos. O fecho convexo de P0  e Pi  é o conjunto dos pontos 

dado por: 

1P0, P1]= {?P0 +0-?)P1  10:5 	1} 

Isto é, no conjunto [P0, P1] com ?. = O se tem o ponto P1, com ?' = 1 se tem o ponto P2  e 

com ? entre O e 1 se tem o conjunto de pontos da reta que liga aos pontos Po  e P1  (figura 2.5a). 

O fecho convexo de três pontos P0, P1, P2  (figura 2.5b) é o conjunto dado por: 

[P0, Pi, P21 = {QPo + (1-?)P1)M + (1-M)P2  1 O X,M 1} 

se substituímos (?P0  + (1-?)P1) por q se tem: 

[P0, Pi , P21 = {Mq + (1-M)P2  1 q e <Po,Pi>, O 	1} 

Isto é, no conjunto [P0, P1, P21 com M = O se tem o ponto P2, com M = 1 se tem o 

conjunto de pontos da reta q e para um M entre O e 1 se tem o conjunto de pontos das retas 

que ligam P2  à reta q (figura 2.5b). 

No caso geral temos que o fecho convexo para d + 1 pontos é dado por: 

[Po,..., Pd] = {Mq+(1-M)Pd lqe [Po,...,Pdl],OMl} 	(1) 

Isto é, no conjunto [P0,.... PA  com M = O se tem o ponto Pd,  com M = 1 se tem o 

conjunto de pontos do conjunto q e para um M entre O e 1 se tem o conjunto de pontos que 

ligam Pd  ao conjunto q. A figura 2.5c mostra o fecho convexo para quatro pontos. 

(a) 

 

(b) 

P2 

 

(c) 

 

  

P3 

 

P0 

P0 
P1 

      

Figura 2.1 Fechos convexos de: (a) 2 pontos, (b) 3 pontos e (c) 4 pontos 
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Conceitos Básicos 

Dizemos que d+1 pontos em R" estão em posição geral se nenhum dos pontos esta 

contido no fecho convexo dos outros. Se a equação (1) fora escrita como: 

Âk P e YÂk=1 

  

OS )tk  são chamados coordenadas baricêntricas do ponto. 

Qualquer ponto dentro do fecho convexo pode ser expresso como: 

d 

p 
k=O 

se os pontos Pk  estão em posição geral então pode-se mostrar que as coordenadas 

baricêntricas dos pontos em [Po,..., Pd] são únicas. 

Um d-simplexo é o fecho convexo de di-1 pontos em posição geral e d é a dimensão 

do simplexo. Por exemplo: 

- Um 0-simplexo é um ponto 

- Um 1-simplexo é um arestas 

- Um 2-simplexo é um triângulo 

- Um 3-simplexo é um tetraedro 

O bordo de um d-simplexo 5 consiste de todos os (d-k)-simplexo contidos em 5, 

onde 

O <k < d e é denotado por ãS. 

Todo simplexo no bordo de 5 é chamado face de S. Um k-simplexo no bordo é 

denominado k-face. 

( ') 
O número de faces que contém um d-simplexo é: 

d+1 
k+1 ) 

Observação: Quaisquer dois k-simplexos são homeomorfos. 
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Figura 2.2. Estrela de: (a) um ponto , (b) uma aresta 

Conceitos Básicos 

Seja o simplexo a = [v0, ..., Vm] de 9m  e o conjunto {wo, ..., w } c {vo, ..., V }, a 

célula convexa afim definida por t = [w0, ..., Wk 1 é chamada de face de dimensão k de a As 

faces geradas por um único ponto são denominadas vértices de ; por dois pontos, arestas de 

; e por três pontos, faces de m 

Um complexo simplicial c é um conjunto finito de simplexos satisfazendo as 

seguintes propriedades: 

1. Seja 5 um simplexo e 5' uma das faces de 5, então 5' está contida em C. 

2. Seja S eS2  dois simplexos de C então a interseção de Si  com S2 ou é vazia ou é uma face 

comum de Si  e S2. 

A dimensão de um complexo simplicial c é a máxima dimensão de seus simplexos. 

A Estrela de um simplexo 5 (star(S)) contido em um complexo simplicial C é o 

conjunto formado pela união de todos os simplexos de C que contém 5, ou seja: 

Star(S) = { Y E C 1 5 é face de } 

A figura 2.6 mostra exemplos de estrelas para um vértice e para uma aresta. 

O Link de um simplexo 5 (link(S)) é a união de todos os simplexos que estão na 

estrela de 5 e que no intersectam S. 

A figura 2.7 mostra exemplos de links para um vértice e para uma aresta. 
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Figura 2.3 Link de: (a) um ponto, (b) uma aresta. 

Conceitos Básicos 

2.2.3. 	Decomposição celular. 

As definições que seguem nesta seção podem ser encontradas em [Cas92a]. 

Uma célula afim em 'iR" é o fecho convexo de um número finito de pontos, ou seja 

dados v0  ,..., v, E 9Z P  a célula afim cy pode ser escrita da seguinte forma: 

Or = IA ivi onde 
InAi= 

1 e Á. a...  Á. ,2t O 
i=O 

A dimensão de uma célula afim cy é dada pela dimensão do espaço vetorial gerado 

pelos vetores [v1-v0, v2-v0  ..., v-vo}. Quando dim(c)=p, a é chamado simplexo. 

Uma célula de dimensão p em 	é uma imagem homeomorfa de uma célula afim 

em W. 

Dado uma célula a = [vo, vl,...,vmj R'1, define-se: 

. 
. 	o baricentro de , b(a), como b( 	Y. 

m

)- 
 1 

m+1 

• o diâmetro de a, p(),  como sendo o maior comprimento das arestas de a, ou seja, 

max{II v- viII; i,j = O,..., m}; 

• o raio de a, r(), como o raio da bola inscrita em a: r(Y) = min{II v - b(c) II, v E 

ã(cr)1; 

• a robustez de a, 8(a), como O(a) = r(a)/p(a). 

Uma coleção C de células i-dimensionais (i = 0,1,...,n) em W é uma decomposição 

celular de um conjunto K c Rm se as seguintes condições forem satisfeitas: 
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Conceitos Básicos 

1K=u{aE C}; 

2 se a e r E C então a n t E C sendo esta interseção vazia ou uma sub-célula de 

ambas. 

3 qualquer subconjunto compacto de K intercepta somente um conjunto finito de 

células 

Diz-se que uma célula a é incidente a uma célula r, quando ambas pertencem à mesma 

decomposição celular e também a é uma sub-célula de r ou vice-versa. 

Caso as células convexas de C sejam todas simplexos então essa decomposição celular 

é chamada de triangulação. Para uma triangulação T de uma região U c 9 define-se o 

diâmetro de T, p(T) , como o máximo dentre os diâmetros dos simplexo de T e a robustez 

de T, 0(T), como a menor robustez dentre os simplexos de T. 

Células de dimensão 0, 1,2 são chamadas de respectivamente de vértices, arestas e 

faces. 

2.2.4. 	Variedade Linear por Partes. 

Uma Variedade linear por partes (Variedade LP) de dimensão 2 com ou sem bordo 

é um complexo simplicial C de dimensão 2 tal que: 

Todo 1 -simplexo de C é incidente a exatamente dois 2-simplexos 

O link de todo 0-simplexo em C é homeomorfo a um circulo ou um semi-circulo. 

Uma variedade linear por partes de dimensão 3 com ou sem bordo é um complexo 

simplicial de dimensão 3 tal que: 

Todo 2-simplexo é adjacente a um ou dois 3-simplexos. 

O link de todo 0-simplexo é homeomorfo a uma esfera ou a uma semi-esfera. 

Observação 1:  O link dos vértices que estão no bordo são homeomorfos a semi-esferas 

e o link de vértices interiores são homeomorfos a esferas. 
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Figura 2.2 - Conjunto de 2-simplexos com orientação coerente. 

Conceitos Básicos 

Observação 2: O bordo de uma variedade LP de dimensão 3 com bordo é uma 

variedade LP de dimensão 2 sem bordo. 

Dizemos que um vértice é um vértice singular se o seu link não é homeomorfo a uma 

esfera ou semi-esfera 

Uma aresta de um objeto de dimensão 3 é dita aresta singular se for compartilhada 

por mais de duas faces de bordo. 

A figura 2.8 mostra um exemplo de um objeto que é uma 3-variedade LP com bordo 

(na figura 2.8b as tampas do objeto foram tiradas para uma melhor visualização). 

(a) (b 

Figura 2.1- (a) Variedade LP com Bordo e (b) bordo (sem tampas) do objeto da figura a 

Sejam 5 e S' dois 2-simplexos adjacentes a uma aresta em um complexo C. 5 e 5' 

possuem orientação coerente se a aresta adjacente possui orientação oposta quando 

percorrida em 5 e S'. A figura 2.9 apresenta um 2-complexo com orientação coerente. 

A orientação no interior de-uma 3-variedade é induzida pela orientação no bordo. 
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Conceitos Básicos 

2.2.5. 	Estrutura de Dados 

Um grafo é um conjunto finito não vazio de nós, denotado por N(G), e um conjunto 

(possivelmente vazio) de linhas dirigidas que ligam dois nós, denotado por L(G). 

Uma estrutura é um grafo onde o conjunto de nós (N1 , .... N) e as linhas dirigidas 

(L1,.. .,L) são de diferentes classes. 

Do ponto de vista computacional, cada linha é um ponteiro, e cada nó ocupa um 

espaço de tamanho fixo na memória suficiente para conter todos os ponteiros referentes a ele, 

e também atributos. 

2.3. Considerações Finais. 

Neste capítulo foram apresentados conceitos relacionados à modelagem geométric&, 

estrutura de dados, complexos simpliciais e decomposição celular que serão usados 

freqüentemente no decorrer do restante do texto. Foram apresentados, também, os conceitos 

de variedade, de variedades LP. 

No próximo capítulo são apresentados tópicos relacionados as estruturas de dados 

topológicas que foram pesquisadas como parte da revisão de bibliografia. 

15 



Conceitos Básicos 
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Capítulo 3. Estruturas Topológicas. 

Neste capítulo serão apresentadas as estruturas estudadas durante a fase de revisão 

bibliográfica, apresentaremos representações combinatória de superfícies e variedades de 

dimensão 3 orientáveis com bordo que englobe não só a sua decomposição celular mas 

também as relações de incidências e adjacências que serão fundamentais para o entendimento 

do restante do texto. 

Começamos com um breve histórico das estruturas topológicas pesquisadas e em 

seguida apresentamos descrições mais detalhada das estruturas Handle-Edge, Handie-Face e 

Handie-Ceil e finalmente apresentamos a motivação para a estrutura Singular Half-Face. 

3.1. Considerações Iniciais. 

A modelagem geométrica identifica um conjunto de técnicas e representações para 

manipular elementos geométricos como curvas e superfícies. Seu desenvolvimento está ligado 

a diversas aplicações na ciência e indústria, sendo que a modelagem de sólidos surge como 

uma ferramenta de apoio, enfatizando a aplicabilidade dos modelos geométricos. 

Existem várias técnicas para modelagem de objetos tridimensionais. Dentre as 

principais, podemos citar: a instanciação de primitivas, varredura (sweeping), geometria 

sólida construtiva (CSG), modelagem implícita, modelagem paramétrica e a modelagem 

baseada em geometria fractal. 
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Estruturas Topológicas. 

A representação do sólido pela sua fronteira é bastante difundida. Nela, um sólido é 

uma coleção de faces, arestas e vértices, e, para cada uma dessas entidades, existem duas 

partes: a parte geométrica da representação que define a forma ou a localização no espaço; e a 

parte topológica, que é usada para obter as relações de incidências e adjacências. A 

representação por fronteiras (B-rep) é a combinação das informações topológicas e 

geométricas dos sólidos. 

Antes de prosseguirmos é conveniente fazer uma distinção, no capítulo 2 definimos 

variedade , como um conjunto de pontos no qual a vizinhança de cada um desses pontos é 

homeomorfa a um disco ou semi-disco, já a definição encontrada em [Wei86] e que também é 

usada em vários trabalhos posteriores é que variedade é uma superfície orientada sem bordo 

para distingui-Ias , usaremos o termo em itálico "variedade" quando estivermos nos 

referindo a esta última definição , caso contrário estaremos nos referindo a definição dada no 

capítulo 2. 

Um dos trabalhos precursores em modelos de representação de sólidos é a proposta por 

Baumgart [Bau75a][Bau75b, que apresenta a estrutura de dados Winged-Edge e os 

operadores de Euler. Nela, várias estruturas topológicas e seus operadores associados são 

definidos a fim de lidar com as construções livres de coordenadas na Modelagem de Sólidos. 

Uma visão geral de várias abordagens pode ser vista em [Hof91]. 

A Winged-Edge foi generalizada por Guibas [Gui85] para incluir variedades bi-

dimensionais compostas por complexos celulares, na estrutura de dados Quad-Edge e seus 

vários operadores (os principais são chamados de operadores Splice). Essa estrutura suporta 

superfícies não orientáveis. A Quad-Edge foi estendida por Dobkin [Dob89] para complexos 

celulares que são subdivisões da esfera tridimensional com a estrutura de dados Facet-Edge e 

um conjunto de operadores de variedades tridimensionais. A generalização dos trabalhos de 

Guibas-Stolfi e Dobkin para variedades n-dimensionais foi feita por Brisson [Bri93] com a 

estrutura de dados Celi-Tuple e seus operadores genericamente chamados de Construtores. Os 

trabalhos de Guibas, Dobkin e Brisson lidam com representações implícitas de variedades, o 

que significa que suas células são representadas implicitamente e não como nós de uma 

representação de estrutura de dados. 

A representação explícita é também uma consequência do trabalho de Baumgart 

[Bau75], ond sp,introduzidos nós que representam superfícies, faces, arestas e vértices. 
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Estruturas Topológicas. 

Mntyla [Mn88], com a Half-Edge, para variedades bidimensionais, e Weiler {Wei86], com 

a Radial-Edge para não variedades, são exemplos de representações explícitas. Rossignac-

O'Conner [Ros90] desenvolveram uma estrutura de dados para não variedades n-

dimensionais, chamada SGC, com os operadores primitivos chamados simplificação, seleção 

e subdivisão. A topologia para não-variedades, geralmente resultado de operações booleanas 

[Gur91], lida com situações topológicas que não são restritas à variedades bidimensionais, ver 

Weiler {Wei86], Yamaguchi {Yam95] e Gursoz [Gur90]. 

O trabalho de Mntyla foi estendido por Lopes [Cas92] com a estrutura Handle-Edge, 

que possibilita a representação de variedades bidimensionais com ou sem bordo. Duas outras 

estruturas foram criadas a partir da Handle-Edge. Uma é a estrutura Handie-Face, também 

proposta por Lopes [Lop96]{Lop97],  para variedades tridimensionais com ou sem bordo, 

representando explicitamente a superfície de bordo do sólido e que desempenha uma função 

essencial no controle da topologia. A outra é a estrutura Handie-Celi, proposta por Pesco 

[Pes97], que se baseia num modelo de espaços estratificados capaz de representar não só 

superfícies (estratos de dimensão 2), como também curvas (estratos de dimensão 1) e pontos 

(estratos de dimensão O) em um mesmo ambiente. 

Geralmente, as estruturas de dados topológicas são complexas, e manipulá-las de modo 

que as restrições de topologia sejam mantidas não é tão trivial. Isso é, geralmente, feito por 

meio de operadores topológicos, que são capazes de construir e de desconstruir os objetos 

modelados. 

Veremos a seguir, descrições mais detalhada das estruturas Handle-Edge, Handie-Face 

e Handie-Ceil. 

3.2. Representação de Superfícies. 

Seja S uma superfície orientável com bordo, definiremos os seguintes conjuntos: 

V O conjunto dos Vértices do Interior de S 

W O conjunto dos Vértices de Bordo de S 

E O conjunto dos Arestas do Interior de S 
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Figura 3.1 Função de incidência nxt 

Estruturas Topológicas. 

E O conjunto dos Arestas de Bordo de S 

FIE O conjunto das Semi-Arestas do Interior de S 

HB O conjunto das Semi-Arestas de Bordo de S 

C O conjunto de Curvas de Bordo de S 

F O conjunto das Faces de S 

Do ponto de vista computacional, representar todas as relações de incidências e 

adjacências na forma de matrizes de incidências e adjacências é uma tarefa muito cara em 

termos de armazenamento. Uma forma de reduzir o custo do armazenamento dessas matrizes 

é definir determinadas funções ,,Sue responde a perguntas de incidências e adjacências. 

Funções que relacionam os conjuntos ãV, Vr, ãHE, HE, ãE, E, F, ãC de uma 

determinada superfície S são chamadas funções de incidências. Exemplos de tais funções 

são: 

•nxt : HE 	- 	FIE: É uma função bijetora que para cada semi-aresta, retorna a 

próxima semi-aresta na sequência de semi-arestas que define a orientação da face, como 

ilustra a Figura 3.1. 
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Figura 3.2 Função de incidência sym. 

Estruturas Topológicas. 

•sym HE 	- 	HE. Numa superfície cada aresta do interior é compartilhada por 

duas faces, e a essa correspondem duas semi-arestas. Esta função retorna para cada semi-

aresta do interior a semi-aresta simétrica, como podemos ver pela Figura 3.2. 

•vert HE 	- 	V. Para cada semi-aresta da superfície associa-se o seu vértice 

inicial. Ela é sobrejetora. 

•edg HE 	- 	E. Esta função retorna a aresta à qual a semi-aresta pertence. Ela é 

sobrejetora. 

•fact HE 	- 	F. Esta função retorna a face à qual a semi-aresta pertence. Ela é 

sobrejetora. 

•bc a HE 	- 	C. Dada uma semi-aresta do bordo , esta função, que é sobrejetora, 

retorna a curva de bordo à que ela pertence. 

•hevi W —* 	aHE. Esta função associa a um dado vértice de bordo a semi-aresta 

de bordo da qual ele é o vértice inicial. É uma função bijetora. 

•hevf aV —* 	aHE. Esta função associa a um dado vértice de bordo a semi-aresta 

de bordo da qual ele é o vértice final. É uma função bijetora. 
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Estruturas Topolágicas. 

Para representar uma superfície com bordo, usa-se as funções de incidências em seus 

conjuntos células. 

Defini-se a representação combinatória de uma superfície com bordo S como uma n-

upla dos conjuntos dos elementos topológicos de S , e das funções de incidência, e denota-se 

por: 

Rep(S) = (DV, V , aFiE, HE, ãE, E, F, ãC, nxt, sym, vert, edg, fac, bc, hevi, hevf). 

3.2.1. 	A Estrutura Handle-Edge. 

A estrutura Handle-Edge, é uma estrutura na qual da-se ênfase as relações de 

incidências e adjacências dos elementos de bordo. 

Para construir a estrutura Handle-Edge , são usadas listas duplamente encadeadas e 

circulares, pois são mais completas e eficientes. 

Defini-se a estrutura Handle-Edge , denotada por HE , como aquela contendo as 

seguintes classes de nós: 

> A classe face F 

A classe curva de bordo ãC 

A classe aresta E 

A classe semi-aresta HE 

A classe vértice V 

Dois nós especiais: 

Nó nulo 0 

Nó superfície S 
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Visão Global 

s_v 	 saC 

SE 

NEXT ôC 

CE 
NEXT_E 

E_HE  PREV 
H  

NEXT_V 

Estruturas Topológicas. 

Sob uma forma global , a estrutura Handle-edge pode ser vista da seguinte forma 

(Figura 3.1): 

PREV_V 

Figura 3.1 Visão global da estrutura Handle-Edge 

Assim como podemos definir estruturas e funções de incidências para superfícies, 

também podemos defini-los para variedades de dimensão 3, que é exatamente no que estamos 

interessados, vejamos então como ficam estas estruturas para variedades de dimensão 3. 

3.3. Representação de Variedades de Dimensão 3. 

Seja M uma Variedade de dimensão 3 orientável com bordo, definiremos os seguintes 

conjuntos: 

V O conjunto dos Vértices do Interior de M 

V O conjunto dos Vértices de Bordo de M 

E O conjunto dos Arestas do Interior de M 

E O conjunto dos Arestas de Bordo de M 
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Estruturas Topológicas. 

F O conjunto das Faces do Interior de M 

F O conjunto das Faces de Bordo de M 

S O conjunto de Superfícies de Bordo de M 

5 O conjunto das Superfícies de M 

SV O conjunto dos Vértices de Superfície de M 

SE O conjunto das Arestas de Superfícies de M 

SHE O conjunto das Semi-Arestas de Superfície de M 

HF O conjunto das Semi-Faces do Interior de M 

aHF O conjunto das Semi-Faces de Bordo de M 

Do ponto de vista computacional, representar todas as relações de incidências e 

adjacências na forma de matrizes de incidências e adjacências é uma tarefa muito cara em 

termos de armazenamento. Uma forma de reduzir o custo do armazenamento dessas matrizes 

é definir determinadas funções, a através delas ou de suas composições pode-se responder a 

perguntas de incidências e adjacências. 

Funções que relacionam os conjuntos ãV, V , aHF, HF, ãE, E, S,S, SE, SHE, SV 

de uma Variedade M São chamadas funções de incidência. Vejamos um exemplo da 

definição de tais funções: 

•radial:SHE - 	SHE: Uma semi-aresta cujo vértice inicial é v1  e o final é v2 , que é 

incidente a uma semi-face do interior , possui uma semi-aresta na semi-face oposta cujo 

vértice inicial é v2  e o final é v1, como vemos pela Figura 3.1. 
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Figura 3.1 Função de incidência radial. 

Estruturas Topológicas. 

•snxt :SH1E --> SHE: É uma função bijetora que para uma dada semi-aresta, retorna 

a próxima semi-aresta que define a orientação da semi-face. 

•ssym :SHE --> SHE: Numa superfície, cada aresta do interior é compartilhada por 

duas faces , e a essa aresta correspondem duas semi-arestas. A função ssym retorna, para cada 

semi-aresta do interior, a semi-aresta simétrica que junto com a primeira formam a própria 

aresta, conseqüentemente ela é bijetora. 

•svert :SHE - 	SV: Para cada semi-aresta da superfície associa-se o seu vértice 

inicial. Ela é sobrejetora. 

•sedg :SHE - 	SE: Esta função retorna a aresta à qual a semi-aresta pertence. Ela é 

sobrejetora. 

•sfac :SHE - 	HF: Esta função retorna a semi-face à qual a semi-aresta pertence. 

Ela é sobrejetora. 

•vert :SV 	- 	V: Esta função retorna o vértice à qual o vértice de superfície 

pertence. Ela é sobrejetora. 

•edg :HE - 	E: Esta função retorna a aresta à qual a aresta de superfície pertence. 

Ela é sobrejetora. 

25 



Estruturas TopolóRicas. 

fsym HF —> 	HF: Numa variedade cada face do interior é compartilhada por 

duas células de dimensão 3, e a essa face correspondem duas semi-faces. A função fsym 

retoma, para cada semi-face do interior, a semi-face simétrica que junto com a primeira 

formam a própria face, conseqüentemente ela é bijetora. 

•fac :HF 	—> 	F: Esta função retoma a face à qual a semi-face incide. Ela é 

sobrejetora. 

•surf :HF —> 	S: Esta função retoma a superfície à qual a semi-face incide. Ela é 

sobrejetora. 

•bs :HF —> 	S: Esta função retoma a superfície de bordo à qual a semi-face 

incide. Ela é sobrejetora. 

-bsym :SHE —> 	SHE: Numa superfície de bordo cada aresta é compartilhada por 

duas faces, e a essa aresta correspondem duas semi-arestas. A função bsym retoma, para cada 

semi-aresta que esta no bordo de variedade, a semi-aresta simétrica que junto com a primeira 

formam a própria aresta do bordo, conseqüentemente ela é bijetora. 

-be :E —> (SHE x SHE): Numa superfície de bordo cada aresta é compartilhada 

por duas faces. A função be retoma as duas semi-aresta de bordo associadas à ela, portanto ela 

é bijetora. 

Para representar uma variedade de dimensão 3 com bordo, usa-se as funções de 

incidências em seus conjuntos células. 

Defini-se a representação combinatória de uma variedade de dimensão 3 com bordo M 

como uma n-upla dos conjuntos dos elementos topológicos de M , e das funções de 

incidência, e denota-se por: 

Rep(M) = (DV, V , HF, HF, ãE, E, ãF, F ,S,S,SV,SE, ãSHE, SHE, snxt, ssym, 

svert, sedg, sfac, radial, fsym, fac, edge,surf, vert, bs, bsym, be) 
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3.3.1. 	A Estrutura Handie-Face. 

Esta sessão tem como objetivo apresentar uma estrutura de dados para representar 

variedades de dimensão 3 com bordo, se preocupando com a eficiência na obtenção das 

relações de incidências e adjacências. Esta estrutura de dados recebe o nome de Handie-Face. 

Seja M uma variedade de dimensão 3 com bordo e Rep(M) sua representação. 

Defini-se a estrutura Handie-Face, denotada por HF, como aquela contendo as 

seguintes classes de nós: 

A classe superfície de bordo ãS 

A classe face F 

A classe semi-face HF 

A classe superfície 5 

A classe aresta E 

A classe aresta de superfície SE 

A classe semi-aresta SHE 

A classe vértice V de superfície 

A classe vértice V 

Dois nós especiais: 

Nó nulo 0 
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Nó variedade M 

Apresentamos na Figura 3.1 , uma visão geral da estrutura Handie-Face. 

Visão Global 

11í.mento dó interior 

Figura 3.1 Visão global da estrutura Handie-Face. 

3.4. Um Modelo Singular. 

A estrutura apresentada nesta seção se caracteriza principalmente por permitir 

variedades de diferentes dimensões sejam representadas num mesmo ambiente. Além disso, 

estas variedades podem ser agrupadas de forma a compor objetos. Neste caso as variedade são 

denominadas estratos do objeto. 

Espaços singulares também são representados nessa estrutura, e correspondem a casos 

em que a vizinhança de um ponto não é homeomorfa a um disco de dimensão dois (por 

exemplo um cone). Por esta razão o modelo descrito aqui é denominado modelo singular. 
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Estruturas Topológicas. 

3.4.1. 	Representação de Objetos na estrutura Handie-Celi. 

Seja O um Objeto (não variedade) de dimensão Menor ou igual a dois, definiremos os 

seguintes elementos da estrutura: 

O: Elemento Objeto. 

S: Elemento Superfície. 

C: Elemento Curva. 

P: Elemento Ponto. 

C: Elemento Curva. 

F: Elemento Face. 

E: Elemento Edge. 

V: Elemento Vértice. 

Alguns elementos são exclusivos do tipo de extrato a que pertencem. 

VS: Elemento Vértice de Superfície. 

ES: Elemento Aresta de Superfície. 

EC: Elemento Aresta de Curva. 

FS: Elemento Face de Superfície. 

HE: Elemento Semi-Aresta. 

Assim como anteriormente define-se a representação de um objeto O como uma n-upla 

dos seus conjuntos dos elementos topológicos e funções de incidências e denota-se por 

Rep(0). Maiores detalhes podem ser vistos em [Pes971. 
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3.4.2. 	A Estrutura Handie-Celi. 

Assim como descrita em [Pes971 a estrutura Handie-Celi é uma extensão da estrutura 

Handle-Edge que permite agora não só representar superfícies , mas também curvas e pontos 

em um mesmo ambiente. Além disso, a estrutura está baseada num modelo por extratos, 

permitindo que os objetos singulares possam ser representados. Na Figura 3.1 temos uma 

visão global da estrutura Handie-Ceil. 

L. 
Objeto 

Curva Superficie  Curva de Bordo 

Aresta de Curva Face de Superfie 

Vértice de Curva Semi-Aresta Aresta de Sup erficie  

Puniu 

Vértice de Suparflc 

Vértre Aresta Face 

Figura 3.1 Visão global da Estrutura Handie-Celi. 

3.5. Considerações Finais. 

De forma geral vimos que as estruturas Handle-Edge e Handie-Face , são estruturas 

topológicas altamente eficientes e sofisticadas , mas que representam apenas variedades de 

dimensões dois e três respectivamente, já a estrutura Handie-Celi é especifica para em um 

ambiente "não variedade" porém permite apenas a representação de objetos com dimensão 

menor ou igual a dois. 

Surgiu então a necessidade de uma estrutura "não variedade" capaz de representar 

objetos de dimensão três , dentro deste espírito é que apresentamos a estrutura Singular Haif-

Face, que será descrita em detalhes no capítulo seguinte. 
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Capítulo 4. Estrutura Singular Half-Face 

4.1. Considerações Iniciais. 

Neste capítulo será apresentada a estrutura Singular Half-Face .Esta estrutura de dados 

representa objetos volumétricos enfatizando a velocidade na obtenção das relações de 

incidências e adjacências e também os custos de armazenamento. Embora os exemplos 

apresentados no decorrer desta dissertação tratem apenas objetos com células afins convexas, 

a estrutura Singular Half-Face é mais geral ainda, pois tratando-se de uma estrutura de dados 

topológica ela pode representar objetos com células no convexas e até mesmo células com 

faces não planares , porém objetos como estes não serão utilizados nas aplicações tratadas 

nesta dissertação. 

Além disso, a estrutura Singular Half-Face trata singularidades em vértices e em 

arestas de forma explicita, o que a toma uma estrutura bastante flexível para várias aplicações. 

O capítulo começa dando uma descrição de cada um dos nós da Singular Half-Face 

seguida por uma visão geral da mesma. Depois se falará sobre o armazenamento de 

informações e por último da representação de singularidades. 

4.2. Nós da Estrutura Singular Half-Face. 

Seja V um Objeto de dimensão 3 com bordo. Define-se a estrutura Half-Face, denotada 

por HF, como aquela contendo as seguintes classes de nós: 

• 5 	o nó sólido 

• C 	onó célula 

• V 	o nó vértice 

• ãF 	o nó faces de bordo 
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• SE 	o nó arestas singulares 

• SY 	o nó vértices singulares 

• HF 	o nó semi-face 

• FIE 	o nó semi-arestas 

• StarY 	o nó estrela do vértice 

Todos os nós são listas simplesmente encadeadas, sendo que somente a lista de semi- 

arestas é duplamente encadeada e circular, pois este elemento é o responsável pela orientação 

do objeto. A seguir serão descritos todos os nós omitindo os ponteiros next e previos. 

4.2.1. 	O nó sólido. 

São cinco as linhas que partem de um nó da classe sólido (Figura 4.1): 

A linha S_V que liga o nó S ao nó v1  E V(HF) 

A linha SF que liga o nó S ao nó aY, E iF(HF) 

A linha S_C que liga o nó S ao nó c E C(HF) 

A linha S_SE que liga o nó S ao nó se1  E SE(HF) 

A linha S_SV que liga o nó 5 ao nó sv1  E SV(HF) 

Figura 4.1 Relações do nó Sólido 
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4.2.2. 	O nó célula 

O nó célula está conectado a mais dois elementos, além é claro das linhas Next e Prev 

usadas para encadear a lista de células (Figura 4.1). 

A linha C_HF que liga o nó C ao nó hf1  € HF(HF) 

A linha C_S que liga o nó C ao nó s1 € S(HF) 

4.23 	O nó vértice 

Também são duas as linhas dirigidas que partem de um nó da classe vértice (Figura 

4.1): 

A linha V_StarV que liga o nó V ao nó Starv1  E StarV(HF), 

A linha V_S que liga o nó V ao nó Sj E S(HF) 

4.2.4. 	O nó faces de bordo 

Duas linhas dirigidas se iniciam em um nó da classe faces de bordo (Figura 4.1): 
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Figura 4.1 Relações do nó Faces de Bordo 

Figura 4.1 Relações do nó Semi-Face. 

Estrutura Singular Half-Face 

A linha aF_HF que liga o nó c9F a hf1  E HF(HF); 

A linha ãF _S que liga o nó c9F a si  E S(HF); 

4.2.5. 	O nó semi-face 

São as três linhas que partem de um nó da classe semi-face (Figura 4.1): 

A linha HF—Mate que liga o nó HF ao mate E HF(HF) , isto é a semi-face que está 

"colada" na semi-face em questão, note que se a face for de bordo, este nó é nulo 

A linha HF—HE que liga o nó HF ao nó hei E HE(HF) 

A linha HF_C que liga o nó HF ao nó c E C(HF) 

Mate de uma semi-face, nada mais é do que a semi-face que está "colada" à semi-face 

em questão e como vemos pela Figura 4.2, se a face for uma face de bordo, não existe um 
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mate para sua semi-face, logo é assim que esta estrutura identifica quando uma face é de 

bordo ou não. 

4.2.6. 	O nó semi-aresta. 

Quatro linhas dirigidas se iniciam em um nó da classe semi-aresta (Figura 4. 1), sendo 

este um nó extremamente importante, pois é ele o responsável pela orientação do objeto 

representado. 

A linha HE.V que liga o nó HE ao nó v E V(HF) 

A linha HE .Mate-célula que liga o nó HE a Mate-célula E HE(HF) na mesma célula. 

A linha HE—Mate-aresta que liga o nó HE a Mate-aresta E HE(HF) na célula 

adjacente, ou conecta duas faces de bordo no caso do bordo. 

A linha HE......HF que liga o nó HE ao nó hf1  E HF(HF) 
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Mate-Aresta 

Figura 4.1 Relações do nó Semi-Aresta 

(a) 

(b) 

Estrutura Singular Half-Face 

Temos aqui, dois elementos que necessitam de maiores esclarecimentos, são eles o 

mate-aresta e o mate-face. De fato, o mate-célula é a semi-aresta que compartilha a mesma 

aresta, na mesma célula e mate-aresta, refere-se à semi-aresta que compartilha a mesma 

aresta, mas em uma célula vizinha como vemos pela Figura 4.2. 

Figura 4.2 a): Mate -areasta e (b) Mate - célula 
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Figura 4.1 Relações do nó Estrela do Vértice. 

Estrutura Sin2ular Haif-Face 

Nas faces de bordo, as linhas dirigidas mate-aresta, assume um papel ligeiramente 

diferente, o de ligar arestas em faces de bordo vizinhas como vemos pela Figura 4.3 , fazendo 

com que o bordo fique totalmente conectado sendo possível "caminhar" através do bordo por 

estas linhas. 

Faces de bordo 

Figura 4.3 Mate-aresta no bordo 

4.2.7. 	O nó Estrela do vértice 

Um nó da classe estrela do vértice possui apenas uma linha dirigida partindo dele e 

ligando-o ao conjunto de semi-arestas que compõe a estrela de um vértice (Figura 4.1). 

A linha StarV_HB que liga o nó StarV ao nó he € HE(HF) 

4.2.8. 	O nó vértices singulares 

Elemento chave nesta estrutura de dados, um nó da classe vértices singulares possui 

duas linhas dirigidas conectadas a ele (Figura 4.1). 

A linha SV_V que liga o nó SV ao nó v E V(HF) 
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Figura 4.1 Relações do nó Vértice Singular. 

Estrutura Singular Half-Face 

A linha SV_S que liga o nó 5V ao nó s e S(HF) 

4.2.9. 	O nó arestas singulares 

Outro elemento chave para nossa estrutura de dados, também possui duas linhas 

dirigidas (Figura 4.1). 

A linha SE—HE que liga o nó SE ao nó he e HE(HF); 

A linha SE_S que liga o nó SE ao nó s e S(HF); 
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Estrutura Singular Half-Face 

Observe que não estamos representando explicitamente nem faces nem arestas com o 

objetivo de reduzir os custos de armazenamento, no entanto, os elementos vértices singulares 

e arestas singulares foram incluídos apenas por motivos de velocidade de acesso, pois estas 

informações poderiam ser obtidas percorrendo as listas de vértices e semi-arestas. 

A Figura 4.2 mostra uma visão global da estrutura Singular Haif-Face. 

Figura 4.2 Visão geral da estrutura Singular Half-Face. 

4.3. Armazenamento de informações 

É extremamente importante para o processo de reconstrução que seja possível 

armazenar informações variadas na estrutura. A estrutura Singular Half-face possui um 

campo do tipo void *data  que permite armazenar qualquer tipo de informação como: 

Variáveis de orientação, ponteiros, Temperatura, Energia, etc. Este fato aumenta bastante a 

versatilidade da estrutura. 

4.4. Singularidades 

Nesta sessão, descreveremos uma das principais características da estrutura de dados 

"Singular Half-Face" , a capacidade de identificar e representar com eficiência 

singularidades em torno de vértices e arestas. 
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Figura 4.1 Aparecimento de Singularidade 

Estrutura Singular ~-Face 

Um dos instrumentos importantes no auxilio à modelagem geométrica são as 

operações booleanas. Através delas , a geração de muitas formas complexas pode ser feita 

partindo apenas de primitivas simples como esferas , cubos e toros combinados através de 

conveniente seqüência de operações. 

As operações booleanas não são fechadas num ambiente "Manfo1d", isto é, num 

ambiente que represente apenas variedades, pois como vemos na Figura 4. 1, mesmo quando 

as entradas são variedades, o resultado de uma operação pode ser um objeto singular. 

A utilização de uma estrutura de dados mais versátil e capaz de representar possíveis 

singularidades é portanto,o ambiente ideal para este tipo de construção. 

A principal característica desta estrutura de dados é a representação de vértices e 

arestas singulares, quando vértices ou arestas singulares aparecerem estes são registrados 

pelos nós Vértice Singular e Aresta Singular, respectivamente. As Figura 4.2 mostra 

exemplos de vértices e arestas singulares. 
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Figura 4.2 (a) Vértice singular e (b) Aresta singular. 

Devemos saber identificar um vértice ou uma aresta singular quando estes aparecerem 

e uma vez identificados eles devem ser inseridos nos lugares certos. 

1. 	Vértices singulares. 

Vamos agora afiar sobre as estratégias utilizadas para a identificação de vértices 

singulares , que são , como definido no capítulo 2 , vértices cujo link não é homeomorfo à 

uma esfera ou semi-esfera de 9?. 

Nossa primeira estratégia para a identificação de vértices singulares foi a 

seguinte. Suponhamos por exemplo que tenhamos dois tetraedros conectados por um 

vértice, tornando portanto este vértice singular. 

Devemos olhar para a estrela do vértice, vamos imaginar no caso acima da Figura 4.2a. 

Existem várias semi-arestas que compõem a estrela de um vértice, mas para obtermos esta 

informação, procedemos da seguinte forma, tomamos uma semi-aresta qualquer e a partir 

dela, caminhamos pela estrutura, se chegarmos a outra semi-aresta que também contém o 

vértice em questão, eliminamos a segunda semi-aresta da lista pois conseguimos acessa-la 

através de funções de incidências e adjacências, e assim procedemos até terminarem as semi-

arestas que contém aquele vértice, portanto, se houver mais que um elemento no nó estrela do 

vértice significa no conseguimos acessar todos os elementos apenas percorrendo a estrutura, 

portanto o vértice em questão é singular e é inserido na lista de vértices singulares. 

Conseguimos com esta estratégia, detectar todos as singularidades do tipo "cone" como 

ilustrada na Figura 4.2a. 

Esta estratégia no entanto mostrou-se ineficiente para certos casos como os ilustrados 

pelas (Figura 4.1 e Figura 4.2). 

Neste exemplo vemos que a aresta ab é uma aresta singular e por conseguinte seus 

dois vértices são singulares , entretanto se aplicarmos a estratégia descrita acima, o vértice a 

no será catalogado como vértice singular, isto porque se observarmos a figura 1.4 notaremos 

que todos os tetraedros que contém o vértice a estão conectados de forma que conseguimos 

retirar todas as arestas de sua estrela com exceção da primeira o que faz com que o vértice 

seja classificado como regular, mas basta olharmos para o link do vértice a (Figura 4.2) para 
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Figura 4.2 Link do vértice a Figura 4.1 Aresta singular ab 

VérbM SMVIIW 

Estrutura Singular Half-Face 

percebermos que este não é homeomorfo a uma esfera nem a uma semi-esfera, logo trata-se 

de um vértice singular. 

Veremos como este problema é tratado durante o processo de identificação de arestas 

singulares. 

4.4.2. 	Arestas singulares. 

As arestas singulares são, como definidas no capítulo 2 , arestas que são 

compartilhadas por mais de duas faces de bordo. 

A primeira observação a fazer, é que se uma aresta for singular, obrigatoriamente ela 

será uma aresta de bordo pois as arestas do interior estão obrigatoriamente conectadas, 

portanto é pelas faces de bordo que começaremos a procurar por arestas singulares, vejamos 

alguns exemplos. 

Devemos então proceder da seguinte forma para procurar por arestas singulares: 

Varremos as faces de bordo e para cada aresta, vamos contando quantas faces de bordo 

são incidentes a ela. 

A aresta será singular se existirem mais que duas faces de bordo incidentes a ela. 
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Para cada aresta singular detectada verificamos se ambos os vértices dela já estão na 

lista de vértices singulares , caso não estiverem são automaticamente incluídos, resolvendo 

assim o problema da Figura 4.1. 

Uma vez identificada, esta aresta é inserida na lista de arestas singulares. Desta forma 

já temos todos os elementos da estrutura nos seus devidos lugares e podemos agora 

representar objetos volumétricos com bordo e com singularidades em vértices e em arestas. 

43 



Estrutura Singular Half-Face 

44 



Capítulo 5. Implementações Realizadas. 

5.1. Considerações Iniciais. 

Neste capítulo, veremos as implementações realizadas utilizando a estrutura Singular 

Half-Face, juntamente com uma breve do seu nível de complexidade. Começando com os 

operadores desenvolvidos para "Colar" e/ou "descolar" células na estrutura e em seguida 

falaremos sobre os filtros que permitem que objetos escritos em outros formatos sejam 

carregados para a estrutura de dados Singular Haif-Face. 

5.2. Operadores de colagem e descolagem de células. 

Várias são as ocasiões em que precisaremos "colar" e/ou "descolar" células em um 

complexo celular representado pela estrutura de dados Singular Half-Face. Estes operadores 

devem ser bastante gerais de forma que uma célula de qualquer formato ou em qualquer 

posição possa ser "colada" ou "descolada" de maneira correta. A grande dificuldade na 

implementação destes operadores está justamente em ao realizar uma operação, manter a 

consistência da estrutura de dados, isto é, ao adicionarmos ou retirarmos células em posições 

arbitrárias pode ocorrer o aparecimento ou desaparecimento de elementos singulares (vértices 

ou arestas) . Deste modo torna-se fundamental uma atualização correta da estrela dos vértices 

envolvidos nessas operações, vejamos em detalhes como elas foram implementadas. 

5.2.1. 	Operador de Colagem de Células. 

Suponhamos que temos um sólido 5 e queremos acrescentar em 5 uma célula C 

Abaixo descrevemos o procedimento para realizar esta operação que é ilustrada pelas figuras 

5.1 a5.3 

Pesquisar no bordo de S e identificar os vértices , arestas e faces coincidentes de S e C. 

Fazer a identificação dos vértices , arestas e faces nessa ordem. 
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Acrescentar eventuais novas faces de bordo à lista de faces de bordo. 

Destruir a célula C. 

íA
I. 

Figura 5.2 Figura 5.3 
Figura 5.1 

Identificação das arestas Identificação da face 
Identificação dos vértices 

coincidentes 
coincidentes coincidente 

A tarefa mais custosa desta operação é sem dúvida a pesquisa no bordo do sólido S 

para encontrar os elementos de coincidência, e ainda podemos afirmar que este custo aumenta 

a medida que o sólido S fica maior . Mas como se trata de um passo essencial para o 

algoritmo temos pouco a fazer a não ser conviver com o alto custo da operação. 

Os exemplos abaixo mostram a adição de elementos singulares ao sólido. 

Adição de singularidades 1 

Figura 5.4 Identificação de um vértice 
Figura 5.5 Vértice singular 
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Figura 5.7 Identificação 

da aresta 

------------- 

Figura 5.8 Aresta 

singular 

Figura 5.6 Identificação 

dos vértices 

Implementações Realizadas. 

Adição de singularidades 2 

5.2.2. 	Operador de Descolagem de células. 

O operador de "Descolagem" de células, basicamente segue o mesmo padrão do 

operador de "Colagem", porém em sentido contrário, com o cuidado porém de que as faces 

coincidentes da célula que está sendo retirada se tornarão faces de bordo e portanto terão que 

ser tratadas como tal. Da mesma forma devemos considerar a adição e/ou remoção de 

elementos singulares por conta da remoção de uma célula arbitrária de um determinado 

sólido. Suponhamos que temos um sólido S e queremos desconectar de S uma célula C, 

devemos proceder da seguinte maneira (figuras 5.9 a 5.12): 

Criar uma nova célula C. 

Fazer a desconecção das faces, arestas e vértices nessa ordem. 

Atualizar o bordo do sólido S. 

47 



Implementações Realizadas. 

FiguraS.! Sólido Original 

XV 	 

Figura 5.2 Descolagem da face comum  

Figura 5.3 Descolagem das arestas 

comuns 
Figura 5.4 Sólido restante 

5.3. Filtros 

A principio não sabemos em qual formato estarão os dados que precisam ser 

carregados para a estrutura e seria uma limitação muito grande carregar os dados a partir de 

um único formato. Por este motivo, vários filtros formam implementados visando dar maior 

flexibilidade para nossa estrutura, vamos agora comentar e exemplificar cada um deles. 

5.3.1. 	Formato VTK. 

Um dos objetivos deste trabalho é que os dados possam ser carregados para estrutura 

independentemente do formato em que eles estejam , já finalizamos a implementação de 

alguns formatos, o primeiro deles é o que chamamos de formato VTK(Visualization Tool 
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Kit) [Sch98] por que se mostra muito parecido com o formato "Unstructured Grid" utilizado 

pelo VTK, porém mais geral, e que se apresenta da seguinte maneira. 

N° de vértices 

Vértices 

N° de faces 

Faces 

N° de células 

Células 

Vejamos o seguinte exemplo (que representa o objeto da Figura 5.1): 
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10 

0.00.00.0 

1.00.00.0 

1.01.00.0 

0.01.00.0 

0.00.01.0 

0.01.01.0 

2.00.00.0 

2.01.00.0 

2.00.01.0 

2.01.01.0 

10 

40123 

3235 

41254 

3014 

40354 

41276 

3168 

41298 

3279 

47689 

2 

501234 

556789 

Devemos proceder da seguinte maneira: 

>Abrir arquivo. 
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>Ler vetor de vértices do sólido 

>Ler vetor com os rótulos das faces do sólido 

>Ler vetor com os rótulos de células do sólido 

>Criar a lista de células do sólido 

>Colar as semi-faces em cada célula 

>Colar as semi-faces no sólido 

>Criar lista de faces de bordo do sólido 

>Atualizar a estrela dos vértices 

>Atualizar orientação de todas as células 

>Atualizar lista de vértices singulares 

>Atualizar lista de arestas singulares e colar as faces de bordo. 

Vejamos dois exemplos, ambos com singularidades em torno de uma 

aresta.Figura 5.1 e Figura 5.2. 

Figura 5.1 Dois prismas colados por uma 
	 Figura 5.2Três prismas colados por uma 

aresta. 	 aresta 

51 



Implemenracões Realizadas. 

A grande vantagem deste formato sobre os demais é de permitir células arbitrárias 

isto é, com qualquer numero de faces e com faces de qualquer formato o que não acontece 

com os demais formatos implementados até agora. 

5.3.2. 	Formato 0-1. 

Uma segunda maneira de carregar objetos para a estrutura de dados é utilizando o 

algoritmo de reconstrução tridimensional de seções planares desenvolvido em [Non98] . Este 

algoritmo é baseado na triangulação de Delaunay 3D e busca gerar um modelo volumétrico 

(variedade LP) a partir das seções planares de um objeto. A saída deste algoritmo é um 

arquivo de tetraedros no seguinte formato: 

1 xo  YO  z0  

O x1  Yi Zi 

O X2 Y2 Z2 

O X3 y3 Z3 

1 X4 Y4 Z4 

Onde cada número 1 a frente das coordenadas dos vértices 

um novo tetraedro. 

As figuras (5.15 à 5.18) são exemplos de objetos carregados para a estrutura a partir 

deste formato: 

52 



Figura 5.2 Bitoro. 

Figura 5.4 Dente na forma wireframe. 

Figura 5.1 Cilindro. 

Figura 5.3 Dente. 

Implementações Realizadas. 

5.3.3. 	Modelador CSG. 

Uma terceira forma também implementada, é o uso do modelador implícito 

tridimensional desenvolvido em [MorOO] . Este modelador gera uma representação implícita 

de um determinado objeto, baseado na superfície e na representação implícita da superfície 

fica fácil determinar se um ponto está dentro , fora ou sobre a superfície do objeto, assim 

sendo podemos "preencher" o interior da superfície construindo portanto um modelo 

volumétrico. 
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Implementações Realizadas. 

O Modelador utiliza a técnica de Modelagem Implícita. Um modelo é definido por uma 

árvore CSG (Constructive Solid Geometry). As primitivas que podem constituir essa árvore 

são: primitivas pré-definidas como esfera, cilindros, etc. , e primitivas baseadas em esqueletos 

definidos por pontos, segmentos de reta ou polígonos planares como podemos ver pelo 

exemplo da Figura 5.1. 

1 

Figura 5.1 Modelo csg de uma xícara. 

O Modelador é constituído por três componentes: a Interface de Modelagem, 

responsável pela definição da árvore CSG que representa o modelo implícito; o 

Poligonalizador, que transforma o modelo implícito em uma malha de polígonos; e o 

Visualizador que apresenta essa malha de polígonos. Vejamos alguns exemplos: 
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Figura 5.2 Símbolo do ICMC. 

Figura 5.5 Avião. 

Figura 5.4 Chaleira. 

Figura 5.3 Caixa -Cano. 

Implementações Realizadas. 

Na implementação deste filtro em particular, foi fundamental a robustez do operador 

de colagem de células , pois neste tipo de exemplo, não temos apenas tetraedros , mas também 

outros tipos de células resultantes da interseção de tetraedros com as superfícies implícitas. 

5.3.4. 	Unstructured Grid. 

O ultimo, mas certamente não menos importante é o filtro que lê arquivos no formato 

"unstructured grid" utilizado pelo VTK , como este formato de arquivo é bastante geral, 

permitindo objetos que não são necessariamente volumétricos, nossa implementação se 

restringiu à objetos formados exclusivamente por tetraedros. Este formato se apresenta 

basicamente da seguinte forma. 
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Implementações Realizadas. 

N° de vértices 

Vértices 

N° de células 

Células 

Note que num arquivo como este, não são dadas as relações de adjacências , portanto 

todas essas relações tem que ser construídas durante o processo de carregar o objeto para a 

estrutura Singular Half-Face. Quaisquer das figuras 5.15 à 5.18 são exemplos de objetos que 

podem ser carregados com este filtro, desde que é claro estejam escritos neste tipo de arquivo. 

5.4. Considerações Finais. 

Neste capítulo, vimos as principais implementações realizadas durante este trabalho no 

sentido de se carregar objetos para a estrutura Singular Half-Face, além dos operadores de 

colagem e descolagem de células que são fundamentais não só para alguns dos filtros 

implementados, mas para algumas aplicações também. 

Veremos no capítulo seguinte uma técnica de volumes finitos em malhas não 

estruturadas que será utilizada para resolver a equação do calor tridimensional aproveitando 

toda a flexibilidade da estrutura Singular Half-Face. 
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Capítulo 6. Volumes Finitos Em Malhas 

não Estruturadas. 

6.1. Considerações iniciais. 

Segundo [Hof98] ,as leis de dinâmica de fluidos podem ser expressadas 

matematicamente tanto na sua forma diferencial quanto na forma integral. Quando um 

esquema numérico é aplicado as equações diferenciais , o esquema é chamado "esquema de 

diferenças finitas" e o domínio físico é dividido em pontos sobre os quais as equações de 

diferenças finitas são resolvidas. Por outro lado quando a forma integral é utilizada, o domínio 

é subdividido em pequenos volumes (ou áreas no caso bidimensional ) Então a lei de 

conservação na sua forma integral é aplicada para estes pequenos volumes . Os métodos 

integrais incluem volumes finitos e elementos finitos , neste capítulo será apresentado um 

esquema de volumes finitos. 

Lembramos aqui que a aplicação de um esquema de diferenças finitas em um domínio 

irregular exigiria uma transformação de coordenadas do espaço físico para um domínio 

computacional , geralmente retangular , essa transformação, dependendo da complexidade do 

domínio físico, podem causar sérios danos na precisão e na convergência da soluçâo[Hof98] 

Por outro lado, esquemas de volumes finitos (ou elementos finitos) não encontram este tipo de 

dificuldade , uma vez que as equações são integradas diretamente no domínio físico 

independentemente da sua forma ou complexidade. 

6.2. Malhas Não Estruturadas. 

Como já foi dito anteriormente, a estrutura Singular Half-Face representa objetos 

volumétricos e quando usamos o termo "malha" estamos nos referindo a maneira como o 

volume de dados esta organizada. 
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Volumes Finitos Em Malhas não Estruturadas. 

Em mecânica de fluidos, a discretização do domínio pode ser feita diretamente no 

domínio físico ou podemos fazer uma transformação para um espaço computacional. Tal 

escolha dependerá tanto do esquema numérico utilizado quanto da geometria do domínio. 

Segundo [Hof98] quando utilizamos um esquema de diferenças finitas , as equações 

diferenciais são resolvidas em uma malha retangular igualmente espaçada. Quando 

trabalhamos com domínios físicos não retangulares , é necessário fazer uma transformação de 

coordenadas para um espaço computacional. Neste tipo de malha, os pontos podem ser 

facilmente identificados e normalmente são designados por índices i, j e k ao longo das linhas 

da malha. Este tipo de malha é conhecida como malha estruturada (Figura 6.1a). 

Existem também esquemas de volumes finitos e elementos finitos que são ambos 

esquemas integrais, isto é, as equações diferenciais são integradas diretamente no domínio 

físico e então são resolvidas numericamente, por este motivo, a malha para estes esquemas 

normalmente são geradas diretamente no domínio físico, que em geral é dividido em 

triângulos ou quadriláteros (ou qualquer outro tipo de polígono) no caso 213, já para o caso 

313 tetraedros e pirâmides são os mais utilizados para dividir o domínio. Este tipo de malha é 

chamado de malha não estruturada (Figura 6. lb). 

Figura 6.1(a) Malha estruturada (b) Malha não estruturada. 

A principal vantagem da utilização de malhas não estruturadas é sua facilidade de 

adaptação em domínios onde a geometria é bastante irregular, este tipo de malha também é 

utilizada juntamente com técnicas de refinamento e métodos adaptativos . Entretanto ,a 

utilização de malhas não estruturadas , requer maior experiência em programação, além de 

uma estrutura de dados poderosa para a representação da malha. 

(a) 
(b) 
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(a) 

Tetraedro do interior 

Volumes Finitos Em Malhas não Estruturadas. 

6.3. Equação de Condução do Calor Tridimensional. 

Como exemplo de uma particular aplicação para nossa estrutura de dados , usaremos 

como modelo a equação de condução do calor tridimensional e nosso domínio físico será 

dividido em tetraedros para facilitar sua manipulação (embora nossa estrutura possa suportar 

células de qualquer formato). 

Neste caso dividiremos os tetraedros em dois grupos bem definidos, tetraedros de 

bordo e tetraedros do interior, os tetraedros de bordo são definidos como aqueles que tem pelo 

menos uma face de bordo e os tetraedros do interior são aqueles que não são de bordo, como 

ilustrado nas figuras (6.2a) e (6.2b) . Para melhor visualizar a malha tridimensional nós 

separamos os tetraedros de modo que eles possam ser mais facilmente visualizados, mas 

lembramos que esta separação é apenas para efeito de visualização , do ponto de vista da 

simulação eles estão todos "colados". 

Tetreedro de bordo 

Áâk Tnangilodebordo 	/\ T1odoiietior 

(b) 

Figura 6.1 (a) Malha Tridimensional e (b) Malha bidimensional. 

Lembramos que a equação do calor para três dimensões é dada por 
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Volumes Finitos Em Malhas não Estruturadas. 

aT 
	a  2 T a 2T aT" 

at 
	

ax2  ay2 az2  
) 

Equação 6.1 

Onde assumiremos que oc  é um valor constante . Consideremos agora o tetraedro 

identificado pelos pontos abcd 

   

  

  

(a) 

 

 

(b) 

Figura 6.2 (a) Volume de controle 3D e (b) Volume de controle 2D. 

Note que o tetraedro da Figura 6.2a possui uma face não visível que é exatamente a 

face abd e que tem o seu centro identificado pela letra / a qual faremos referência mais a 

frente. 

A idéia geral é calcular o valor aproximado da temperatura no baricentro do tetraedro 

abcd, isto é feito através da soma dos fluxos de calor em cada uma das faces ponderado pelo 

volume do tetraedro. 

Pela integração das equações temos: 
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Volumes Finitos Em Malhas não Estruturadas. 

 

2T 
ã 2
T ã

2
T  

- 

 

y dydz 

   

Equação 6.2 

A aproximação para o lado esquerdo da equação é dada pela seguinte expressão: 

('rfl+l Pfl 

'ydz— 	
o 	10  

Sabcd 	& 

  

- 1 0 	1 
dydz 

& 

 

 

  

1 

  

Equação 6.3 

o n Onde VaJ,cd  o volume do tetraedro abcd, i é o valor de temperatura no ponto de 

controle O no tempo tn. O ponto O exatamente o baricentro da célula abcd, e suas 

coordenadas são dadas da seguinte forma: 

= 	(Xa  + Xb  + X + Xd) 

y0 = (Ya+Yb+Yc+Yd) 

Z0  !(Za +Zb+Zc +Zd) 

Equação 6.4 

Ainda falta encontrarmos o valor inicial para 7 	Este é calculado através dos valores 

de temperatura nos pontos da malha (isto 	7',, T, e Td) Um esquema simples e eficiente 

é o uso de uma média ponderada da temperatura dos quatro vértices , assim sendo temos: 

(a)  

(b)  

(c)  

XO 
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Volumes Finitos Em Malhas não Estruturadas. 

11 ---- T0=[ Ta  _+?!_ T T»/  ( + + + i 	1 	1 	i 

aO 40 L 0  L,)  Lao  40  40  40 ) 

Equação 6.5 

Onde La0  , LbO , L e, LdO  são as distâncias entre o ponto de controle O e os vértices 

a, b, c e d respectivamente, Esta aproximação é aplicada para todos os pontos de controle da 

malha. 

Retornemos agora para o lado direito da equação (2) . Primeiramente vamos definir 

H _T ,G— 	
-az ãy 

Então temos. 

(2T ã2  ã2  
fabcd x 2 y22 

     

ydz  = 

   

ydz  = 
?abcd 

(Fdydz + Gdxdz + Há 
abcd aX 	y az 

 

   

Equação 6.6 

Onde no í'ltimo passo aplicamos o teorema de Gauss [Lim81] que relaciona integral de 

volume com integral de superfície. Agora chamemos Lm ( Fdydz + Gdxdz + Hdxdy) = REIS, 

utilizando o tetraedro abcd teremos a seguinte aproximação: 
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Volumes Finitos Em Malhas não Estruturadas. 

(FlXYacd acd +F IXYbCd bcd + Fk 1XYabc abc  + F lXYabd abd ) + 

RHS = (Gi&ac iLsZ acd +G J AXbCd L.ZbCd 	 +GlAX ÍIbd L.z ÍIbd)+ 

(Hi&acd /XY acd  + H JL\xbCd tXYbCd  + HkAXabc/XYabc  + HI AXd,d /XYabd ) 

Equação 6.7 

Onde AyaUAZabe  é a área do triângulo abc projetada no plano yz, e assim 

respectivamente para cada um dos coeficientes que aparecem na Equação 6.7. Como estamos 

utilizando um esquema explícito, o termo desconhecido é determinado da seguinte forma: 

At 
14 	14 	

Vabcd 
(RHS) 

 

Equação 6.8 

Tomemos como exemplo a face abc detalhada na Figura 6.3a e vamos agora calcular 

uma aproximação para Fk,  lembrando que os termos G e H são calculados de maneira 

completamente análoga, logo Onde os pontos O e 1 representam os baricentros das duas 

células que compartilham a face abc, uma vez que não se trata de uma face de bordo. 

(a) 
(b) 

    

Figura 6.3 (a) Volume de controle 31) e (b) Volume de controle 21). 
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Volumes Finitos Em Malhas não Estruturadas. 

Fk = —  
aTN 

fOahcl 
xdYdz ]/Vohl  = 

ai, A
-  aX. 

U 
+ ( 	+ i 	+ i' )yoo 	+ (T0  + TC"  + T )Ay0caAoca  + r(T 	+ 	+ 	)y0

11 11 
/ 2VOahcJ   

+ 	+ 	 +( 	+ bn  +i' 	 + (i 	+ i 	+ T )Ayica  Az  1  c  

Equação 6.9 

O volume VOahCJ  é facilmente obtido , sendo dado por um quarto da soma dos volumes 

dos dois tetraedros que compartilham a face abc. 

Uma vez obtidos os valores de temperatura nos pontos de controle, isto é, nos 

baricentros de todas as células da malha, suponhamos que o vértice a seja circundado pelos 

pontos de controle O, ..., k. a Figura 6.4, embora bidimensional, ilustra bem a situação, (uma 

figura tridimensional neste caso dificultaria muito a visualização em virtude da grande 

quantidade de informação visual.) então o valor da temperatura no vértice a pode ser 

aproximado da seguinte maneira: 

k  T1 

T n+1 - i=O 	j,  

kl 

Equação 6.10 

Onde novamente L•a  é a distância entre o vértice a e o ponto de controle i. 
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Figura 6.4 Vértice a circundado por cinco pontos de controle. 

Volumes Finitos Em Malhas não Estruturadas. 

6.4. Condições de Fronteira. 

Podemos ter vários tipos de condições de fronteira aplicados a problemas de condução 

do calor. Para condições de fronteira do tipo Dirichlet , simplesmente o valor de temperatura 

nos vértices de fronteira é especificado. Já para condições de fronteira do tipo Neumann, 

temos o valor do fluxo de calor na fronteira que é dado por: 

ãT q = —k - 
fl 

Onde k é a condutividade térmica Existe ainda um terceiro tipo de condição de 

fronteira que é chamado tipo misto que pode ser expressado como CT +D()T/n). Nesta 

sessão trataremos apenas dos dois primeiros tipos , pois a extensão para o tipo misto 

imediata. 
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Figura 6.1 Condição de fronteira do tipo Neumann. 

Volumes Finitos Em Malhas não Estruturadas. 

	

6.4.1. 	Condições de Fronteira do Tipo Dirichiet 

Uma vez que a temperatura sobre a fronteira é especificada, o valor da temperatura 

nos pontos de controle (baricentros dos tetraedros) para tetraedros de fronteira é facilmente 

determinado pela média ponderada dos valores de temperatura nos vértice , Equação 6.5. 

	

6.4.2. 	Condições de Fronteira do Tipo Neumann 

Agora temos uma situação um pouco mais complicada que a anterior. Para calcular o 

valor da temperatura no ponto de controle, (baricentro das células), usaremos o fato de que o 

fluxo de calor é determinado , que é exatamente a condição de fronteira, tomemos como 

exemplo a face abc do tetraedro da Figura 6. 1, o único problema é que necessitamos do valor 

de fluxo no centro da face de bordo e temos os valore nos vértice. 

Para resolver este problema, fazemos uma média dos fluxos ponderada pela área da 

face, podemos então expressar o fluxo na face da seguinte forma: 

Fil,C  = 	+ q2  + q3  )I(3k))Aabc  

Equação 6.1 
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Fam doi,biior Faedo iior 
Faes deboido Fasdebcto 

(a) 
(b) 

Volumes Finitos Em Malhas não Estruturadas. 

Podemos ainda, ter os dois tipos de condição de fronteira ao mesmo tempo, isto é, 

alguns tetraedros com condições do tipo Neumann e alguns com condições do tipo Dirichlet. 

Neste caso definimos que uma dada célula é do tipo Neumann se possui ao menos um vértice 

com condições de fronteira do tipo Neumann como vemos pelas figuras (6.7a) e (6.7b) 

torna-se portanto necessário checar se uma dada célula de fronteira é "Neumann" ou 

"Dirichlet" Para as células do tipo Neumann , verificamos em cada uma de suas faces de 

bordo, quantos vértices são do tipo Neumann e então aproximamos o fluxo na face pela 

média dos fluxos destes vértices ponderado é claro, pela área da face. 

Figura 6.2 (a) Célula Neumann e (b) Célula Neumann com uma face Dirichiet. 

Existe ainda o caso de-uma célula do tipo Neumann , mas com uma de suas faces de 

bordo possuindo os três vértices do tipo Dirichlet , como mostra a figura (6.7b) , neste caso o 

fluxo nesta face é calculado integrando a equação no volume de controle definido pela face 

abc e pelo baricentro da célula que contém a face, já que se trata de uma face de bordo. 

6.5. Considerações Finais. 

Vimos neste capítulo, um método explícito para a resolução numérica da equação do 

calor tridimensional utilizando a técnica de volumes finitos em uma malha não estruturada. 

Este método foi implementado no decorrer deste trabalho utilizando a estrutura de dados 

Singular Half-Face, que se mostrou bastante "amigável" na utilização deste tipo. de técnica 

pois temos fácil acesso as informações de adjacências dos elementos da estrutura o que é 

essencial para uma implementação eficiente do método descrito neste capítulo. 
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Volumes Finitos Em Malhas não Estruturadas. 

Veremos no capítulo seguinte alguns resultados práticos utilizando este método com 

condições de fronteira mistas (Neumann e Dirichlet) e veremos também outras aplicações da 

estrutura Singular Half-Face e finalmente possíveis trabalhos futuros que serão realizados 

com base neste. 
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Capítulo 7. Aplicações e Trabalhos Futuros. 

7.1. Considerações Iniciais. 

Como já vimos anteriormente, na área de modelagem geométrica são várias as 

aplicações de uma estrutura de dados topológica , veremos neste capítulo as principais 

utilizações da estrutura Singular Falf-Face dentro do grupo de Mecânica de Fluídos no 

sentido de extender o ambiente de simulação para malhas não estruturadas tridimensionais 

aplicações dentro do grupo de Computação Gráfica na área de visualização cientifica, e 

veremos também alguns possíveis trabalhos futuros que poderão ser desenvolvidos a partir 

deste. 

7.2. Simulações em Malhas não Estruturadas. 

Como já foi apresentado no capítulo anterior, a utilização de malhas não estruturadas 

apresenta a vantagem de se adaptar facilmente em domínios onde a geometria é bastante 

complexa, porém exigi maior habilidade do programador uma vez que sua implementação 

mostra-se mais complexa do que as malhas estruturadas. 

A estrutura Singular Half-Face se mostra ideal para a representação de malhas não 

estruturadas tridimensionais , pois além de permitir a representação de células de qualquer 

tipo e formato, tem-se facilmente acesso as relações de vizinhanças dos elementos da 

estrutura, fato que a torna muito útil para a simulação de escoamentos de fluidos. 

7.2.1. 	Equação do calor. 

Com objetivo de ilustrar a utilização de técnica de volumes finitos discutidas no 

capítulo 6 , implementamos a resolução da equação do calor em um sólido utilizando 

condições de fronteira de Neumanm e de Dirichiet A visualização destas simulações foi 

feita utilizando o VTK (Visualization Tool Kit [Sch981). 
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Aplicações e Trabalhos Futuros. 

A Simulação 1 apresenta a distribuição de calor ao longo de um cubo, onde na face 

superior (aparecendo em azul) foi colocada condição de fronteira de Dirichlet com valor fixo 

de 10.0 e no restante das faces foram colocadas condições de Neumann com fluxo igual a 

zero, isto significa fisicamente que o objeto não troca calor com o meio, e como vemos os 

valores da temperatura tendem a convergir para um estado estacionário a medida que 

aumentamos o número de iterações. 

Simulação 1 

1P 

C.p 
 

41 r 
4 

4 	' p 

7885888 
	 To 

370 4.88 
	

8.40 1.30 8.20 9.10 10.0 
	

9.18 0.31 9.40 0.54 9.88 9.77 9.88 10.0 	 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10i) 10.0 

1 

 

Figura 7.130 Iterações. Figura 7.2 100 Iterações. 	 Figura 7.3 500 Iterações. 

    

Já na Simulação 2 apresentamos uma situação um pouco diferente da primeira 

colocamos condição de Dirichiet igual a 10.0 nas paredes laterais do cubo e numa das faces 

condição de Neumann igual a 10.0, isto fisicamente significa que o nosso objeto perde calor 

por uma das faces (aquela que tem condição de Neumann) como pode ser observado pelas 

figuras abaixo. 
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Temperatura 

9.98 9.98 9.99 9.99 9.99 9.99 10.0 10.0 

Aplicações e Trabalhos Futuros. 

Simulação 2 

Uma aplicação prática e sem dúvida bastante interessante, é a simulação de condução 

de calor no modelo do dente apresentado no capítulo 5. Poderíamos por exemplo, simular um 

tratamento com laser , observando quanto tempo é possível aplicar o laser no dente sem 

prejudicar a raiz . Apresentamos abaixo algumas simulações feitas no modelo do dente 

porém com dados fictícios. 
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Aplicações e Trabalhos Futuros. 

Simulação 3 

     

   

   

   

   

 

Figura 7.4 - Simulação com 500 iterações Figura 7.5 Simulação com1000 Iterações. 

 

 

Temperatura 

2.90e-0057.14 14.3 21.4 28.6 35.7 42.9 50.0 

.9 
Figura 7.6 Escala de temperatura. 

  

7.3. Reconstrução por Seções Planares. 

Uma aplicação em particular onde os operadores de "colagem" e "descolagem" são 

fundamentais é no trabalho desenvolvido pelo aluno Alex Jésus Cuadros Vargas [VarOO] que 

trata da reconstrução de imagens através de seções planares da seguinte forma: 

Um objeto 31), denominado O, é intersectado por um conjunto de pianos paralelos 

P1 ,...,Pn Estas interseções dão origem a curvas nos planos P, i = l,...,n que são denominados 

contornos. 
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Aplicações e Trabalhos Futuros. 

Devido aos problemas que existem na hora de fazer as ligações entre as seções 

planares, descritos anteriormente, no é possível garantir que o objeto reconstruído O' seja 

igual ao objeto original, ou que pelo menos possuam a mesma topologia. Para que O' seja 

uma aproximação razoável de O impõe-se as hipóteses de reconstrução que são: 

A interseção de O' com os planos P1, i = 1,...,n é idêntica à interseção de O com estes 

planos. 

Cada objeto reconstruído é uma 3-Variedade LP orientável com bordo. 

A primeira hipótese de reconstrução é o mínimo que se deve esperar da aproximação 

obtida do objeto O. A segunda hipótese de reconstrução procura tornar o modelo gerado mais 

próximo do mundo real. Outro motivo para se reconstruir objetos que são variedades LP 

que, as simulações numéricas, operações booleanas, etc., utilizam relações de vizinhança em 

variedades. 

Dados dois planos paralelos consecutivos P1  e P2, existem apenas dois tipos de 

tetraedros: os que possuem uma face em Pi(ou  P2) e um vértice em P2(ou P1) chamados 

tetraedros do tipo 1, e os que possuem uma aresta em Pi e outra em P2, chamados tetraedros 

do tipo 2. 

Um tetraedro do tipo 2 será chamado tetraedro reverso se as arestas em P1  e P2  são 

arestas internas (Figura 7. Ia) ou se uma é interna e a outra é externa (Figura 7. lb). 

(a) 

Figura 7.1 Tetraedros reversos com (a) uma aesta interna e outra externa e (b) duas arestas 

internas. 

Para que a primeira hipótese de reconstrução seja satisfeita, ou seja, para ter certeza de 

que os contornos originais possam ser recuperados interceptando o modelo com os planos de 
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corte originais, devemos eliminar os tetraedros externos, o problema é que esta eliminação 

pode gerar simplexos singulares. Por exemplo, a eliminação de um tetraedro reverso com uma 

aresta externa (Figura 7.2a) gera uma aresta singular no interior do contorno que contém a 

aresta interna deste tetraedro reverso (Figura 7.2b). 

Figura 7.2 - (a) Tetraedro reverso e (b) Eliminação de um tetraedro reverso. 

Um processo de subdivisão de tetraedros pode ser usado para eliminar estas singularidades. 

7.3.1. 	Subdivisão de Tetraedros 

(Figura 7.1 a). Uma maneira de fazer com que a presença destes tetraedros não viole a 

primeira hipótese de reconstrução, seria introduzir um ponto na aresta externa, subdividir os 

tetraedros que incidem nela e transladar este ponto para uma posição entre os contornos, desta 

forma o objeto reconstruído ficaria como na Figura 7. ib. 

Figura 7.1 Tetraedro reverso e (b) Sudivisão de tetraedro. 
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O objetivo é reconstruir objetos que sejam variedades-LP, assim devemos eliminar as 

singularidades geradas pela eliminação dos tetraedros externos. Percebemos portanto para esta 

aplicação , a fundamental importância de operadores de inserção e remoção de células 

eficientes e bem implementados possibilitando que estas operações sejam executadas da 

melhor maneira possível. 

7.4. Inclusão da Singular Half-Face no VTK. 

Estruturas como a Singular Half-Face são de extrema utilidade em várias 

aplicações, e em particular na área de Visualização Científica. 

Estruturas de Dados que representam modelos geométricos são úteis em Visualização 

em duas etapas. A primeira é na representação dos dados originais, isto é, de informações 

associadas aos valores, medidos ou simulados, os quais se quer visualizar. A outra fase que 

necessita de uma estrutura de dados é a fase de exploração, isto é, após o modelo formado, 

utilizar tal modelo tanto para exploração interativa, quanto para a realização de simulações 

sobre o modelo (exemplo: cirurgia virtual). Acredita-se que a Singular Half-Face, ou uma 

adaptação dela, possa ser utilizada em ambas as etapas do processo de visualização, e também 

em todas as etapas intermediárias entre a representação dos dados e a geração da visualização. 

Existe no ICMC um projeto de mestrado pretende comprovar isso, 'embutindo' a 

estrutura de dados nos protótipos de visualização por nós desenvolvidos (possivelmente 

incluindo a estrutura dentro do VTK) e realizando sobre ela algumas das técnicas 

convencionais de visualização e exploração de dados (como cortes, coloração, curvas e 

superfícies de nível, etc..). 

7.5. Reconstrução de Imagens a Partir de Pontos não 

Organizados. 

Ainda dentro dos propósitos do grupo de mecânica de fluídos do ICMC, existe um 

projeto de doutorado relacionado com a geração de malhas tridimensionais não estruturadas 

em domínios complexos. 
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Existem basicamente três técnicas de geração de malhas volumétricas: 

A partir da representação da fronteira do domínio, gera-se uma triangulação 

volumétrica utilizando técnicas de triangulação de politopos. 

Triangulação do domínio utilizando técnicas de reconstrução por seções planares. 

Triangulação do domínio utilizando técnicas de reconstrução a partir de pontos 

amostrados não organizados. 

A primeira das técnicas é a mais conhecida e existem várias estratégias para geração de 

malhas não estruturadas que utilizam esta abordagem. 

A segunda técnica, embora mais recente, vem apresentando bons resultados 

principalmente para objetos amostrados a partir de tomógrafos computadorizados 

microscópios a laser e ressonância magnética. 

As técnicas baseadas em pontos não organizados são bem mais recentes e buscam 

gerar uma malha não estruturada a partir de um conjunto de pontos , geralmente fornecido por 

scanners 3D, radares , sondas sísmicas e pontos amostrados em superfícies implícitas. 

O modelador implícito desenvolvido em [MorOO] foi extendido neste trabalho 

resultando num gerador de malhas volumétricas Este gerador se enquadra na classe de 

técnicas de triangulação de politopos. 

O grupo também possui um gerador de malhas não estruturadas a partir de seções 

planares utilizando a triangulação de Delaunay que foi desenvolvido pelo Prof. Luis Gustavo 

Nonato [Non98] . Este gerador esta sendo aprimorado em [VarOO] e é voltado para geração de 

malhas a partir de imagens médicas. 

Um dos objetivos deste projeto de doutorado é o desenvolvimento de um gerador de 

malhas não estruturadas a partir de conjuntos de pontos não organizados . Este gerador virá 

suprir a necessidade de gerar malhas volumétricas de objetos onde a modelagem implícita e a 

amostragem por fatias não podem ser empregadas satisfatoriamente. Regiões rochosas 

amostradas através de sensores sísmicos é um exemplo típico para este tipo de aplicação. 
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A estrutura de dados Singular Half-Face, será uma ferramenta de grande utilidade no 

desenvolvimento deste gerador de malhas não estruturadas exatamente por poder representar 

complexos celulares e com capacidade de representar singularidades em vértices e arestas. 

7.6. Um Modelo de Dados para Visualização Híbrida. 

Aqui falaremos de outro trabalho que terá como base a estrutura de dados Singular 

Half-Face , que é o projeto de Doutorado desenvolvido pelo aluno Igor Prata Soares, este 

projeto trata basicamente da integração entre duas classes de técnicas de visualização 

(reconstrução e rendering volumétrico direto) em um único ambiente. O principal problema 

deste tipo de trabalho , é a necessidade de um modelo de dados capaz de representar 

elementos provenientes das duas classes de técnicas de visualização, de forma útil tanto para a 

exploração , quanto para a simulação. 

7.6.1. 	Caracterização do Problema. 

Na visualização científica, principalmente em áreas como medicina, a visualização de 

dados escalares (provenientes de medições ou simulações) pode ser feita pela reconstrução 

(volumétrica ou superficial) [Non 98,00a,00b], de objetos de interesse, a partir de dados bi-

dimensionais. Esse é o caso, por exemplo, da utilização de algoritmos de reconstrução sobre 

dados obtidos de tomografia ou ressonância magnética. Essas técnicas constroem, a partir de 

dados representados por contornos 2D de estruturas de interesse, extraídos de imagens, uma 

estrutura geométrica 3D que representa a superfície ou o volume do objeto final. 

Além desses métodos, existe uma forte tendência, em trabalhar com imagens obtidas a 

partir de dados escalares por técnicas de Rendering Volumétrico Direto (Direct Volume 

Rendering - DVR). Esse tipo de técnica gera imagens diretamente a partir de conjuntos de 

dados. Ao contrário da reconstrução, nessa técnica nenhuma estrutura geométrica (como 

superfícies, sólidos, malhas) é construída no meio do processo, e os dados estão originalmente 

organizados em malhas (a maioria das vezes regulares). 

A técnica de reconstrução é muito eficiente para fazer medidas e é mais rápida para 

propósitos interativos, mas depende de técnicas de segmentação sobre os dados originais, que 

nem sempre são efetivas (particularmente por ruídos ou ambigüidades). Já a visualização por 

DVR consegue gerar imagens interpretáveis a partir de dados não segmentados, mas possui 
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problemas na escolha de atributos visuais de mapeamento (como faixa de cores corretas), e 

possui alto custo computacional. 

Do ponto de vista de exploração das imagens resultantes, técnicas advindas de 

Realidade Virtual têm dominado as propostas de interfaces 3D em sistemas de visualização. 

Objetos reconstruídos se adaptam facilmente a essa filosofia, uma vez que atualmente é 

possível fazer rendering de malhas poligonais, ou mesmo volumétricas, em tempo real. Já no 

caso do DVR, tanto o aspecto da velocidade de apresentação das imagens quanto a ausência 

de uma abordagem consistente para apoiar a interação com o volume renderizado, impedem a 

integração desta técnica com as atuais tendências de interação. O aumento da velocidade pode 

ser conseguido com uso de hardware especializado para DVR, mas esse hardware 

normalmente não trata os aspectos referentes à apresentação de objetos reconstruídos. 

Diante desse panorama, a área se encontra num limiar onde, na maioria dos casos, o 

sistema precisa selecionar se trabalhará com DVR ou com reconstrução, pois os recursos e 

técnicas disponíveis não admitem, até o momento, manipulação de elementos de ambos de 

forma integrada e eficiente. 

Nesse panorama, identifica-se como prioridade o projeto de "modelos computacionais 

avançados para a representação topológica e geométrica", que incluam o rendering e a 

deformação de tecidos moles. Embora esse trabalho seja dedicado especificamente a cortes 

cirúrgicos (que também é um-dos objetivos do grupo de Computação Gráfica), essa 

afirmação vale para uma grande variedade de aplicações que dependem de simulação 

simultânea à manipulação de objetos. 

O objetivo de buscar tal modelo de dados é permitir, uma vez ocorrendo algum 

processo físico sobre a parte em exploração (como, por exemplo, um furo ou corte durante 

cirurgia ou obturação), alterar (e recalcular) apenas a parte afetada visualmente, e de forma 

precisa e eficiente. Para isso toda a informação deve estar disponível na mesma estrutura 

visualizada. 

Portanto, o problema ainda sem solução, e que será abordado neste trabalho de 

doutorado, pode ser declarado da seguinte forma: 

"Obtenção de um modelo, que possa ser usado na simulação de fenômenos durante a 

exploração de dados. Tal modelo deve permitir a indexação tanto dos elementos volumétricos 

78 



Aplicações e Trabalhos Futuros. 

referentes ao DVR (os quais estarão representando parte das informações - ex. tecidos 

microscópicos e partículas pequenas) corno também dos elementos geométricos que 

compõem os objetos reconstruídos (que via de regra estarão representando estruturas maiores 

dentro do ambiente, como órgãos)". 

Devido ao fato de informações distintas, num mesmo conjunto de dados, serem melhor 

representadas por métodos visuais distintos, a expectativa de visualização em um ambiente 

misto (denominada visualização híbrida) é uma forma de poder reproduzir em computador 

ambientes semelhantes ao encontrado no mundo real. Esse tipo de argumento foi verificado 

pelo nosso grupo de pesquisa, que trabalhou em ambas as áreas da visualização de escalares 

(reconstrução e DVR) 

Muitas das soluções procuradas para se conseguir simulação em tempo real associada 

ao processo de exploração do ambiente volumétrico reside na definição de um modelo de 

dados apropriado, que considere tanto o conjunto de dados original, iluminados pelo método 

DVR, quanto as superfícies e volumes reconstruídos a partir desse mesmo conjunto de dados. 

Ao ambiente 'ideal', que consegue integrar a apresentação pelas duas classes de técnicas 

complementares de mapeamento gráfico, é dado o nome de ambiente híbrido de 

visualização(Figura 7.1). Ao modelo de dados responsável por fornecer um arcabouço que 

possibilite a construção desse ambiente, damos o nome de modelo de dados híbrido. 
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Figura 7.1 Ambiente hirido de visualização. 

Com base em técnicas tradicionais de modelagem geométrica, e também da Singular 

Half-Face, pretende-se desenvolver uma forma de indexação que permita, a partir de 

elementos internos e de superfície de qualquer objeto reconstruído, acessar os elementos de 

volume gerados pelo método de visualização volumétrica direta. Com  base nos resultados 

esperados, será possível, por exemplo, a partir de um ponto acionado pelo usuário através de 

alguma operação de exploração e manipulação, descobrir todos os elementos presentes numa 

vizinhança de tamanho variável daquele ponto, para que essa informação possa ser 

realimentada no processo de simulação, e mudanças adequadas do modelo possam ocorrer. 

Tais elementos podem ser advindos tanto de reconstrução, quanto de DVR. 

Um exemplo na odontologia é o treino de cirurgia de canal. Ao passo que o canal 

propriamente será representado pela fronteira de uma região volumétrica, seu conteúdo 

precisa ser associado às informações de preenchimento do volume, e, numa ação do usuário, 

tanto a estrutura reconstruída como seu interior devem mudar coerentemente com a operação 

realizada. 

Por mais eficiente que a estrutura de dados seja, a enorme quantidade de dados 

normalmente associados a um volume sob exploração torna inviável a manipulação do 
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volume completo de uma única vez por uma única máquina. Três aspectos principais do 

modelo deverão ser considerados no momento da sua definição, e no momento dos testes e 

avaliação dos resultados: 

Acesso rápido: em qualquer momento da exploração e manipulação do modelo, o 

sistema deve ter acesso imediato a vizinhanças do ponto sob foco, bem como ao modelo 

global do objeto. Isso deve ser a operação central no momento da otimização da estrutura. 

Paralelização: paralelismo e a distribuição baseada em dados é uma tendência de 

visualização e realidade virtual. O modelo criado deverá ser passível de ser distribuído e 

submetido à execução de algoritmos que assumem que os dados podem estar divididos em 

partes manipuladas separadamente e comunicantes. 

Nível de detalhes (levei of detail - LOD): num sistema interativo qualquer, é 

necessário que os objetos sejam apresentados em diferentes níveis de detalhe, isto é, em uma 

cena, objetos mais próximos do observador são 'renderizados' com mais detalhes do que 

objetos distantes. A maioria dos sistemas interativos trata esse problema por simplificação de 

malha (malhas mais distantes possuem menos elementos). 

A estrutura de dados para este ambiente híbrido de visualização será feita, tomando por 

base a estrutura Singular Half-Face, pois ela possui várias características topológicas 

necessárias para a implementação deste sistema. 

7.7. Considerações Finais. 

Vimos no decorrer deste capítulo , que a estrutura de dados Singular Half-Face é ideal 

para representação de malhas volumétricas não estruturadas, que são de grande utilidade dos 

domínios computacionais utilizados nas simulações de escoamento de fluídos. Além disso a 

estrutura Singular Haif-Face vem sendo utilizada em vários projetos de mestrado e doutorado 

dos grupos de Computação Gráfica e Mecânica dos Fluídos Computacional do ICMC-USP. 

Observamos portanto que a estrutura de dados Singular Half-Face foi construída com 

base nas necessidades do grupo de Mecânica dos Fluídos Computacional do ICMC , no 

sentido de extender os ambientes de simulações a utilização de malhas não estruturadas. Não 

81 



Aplicações e Trabalhos Futuros. 

só ela tem atendido bem essas necessidades, mas também tem se mostrado muito útil para 

várias outras aplicações. 
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