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AMBIENTE DE VISUALIZAÇÃO VIA REALIDADE VIRTUAL PARA
SIMULAÇÃO DE SISTEMAS FLUTUANTES DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO

Gerson Gomes Cunha

Março/2004

Orientador: Luiz Landau

Programa: Engenharia Civil

O presente trabalho apresenta as considerações gerais para a implementação
de um sistema de realidade virtual para a simulação de sistemas flutuantes de
exploração/produção de petróleo com representação realista dos fenômenos
ambientais.
O ambiente computacional foi concebido para o desenvolvimento de uma ferramenta
de pós-processamento imersivo para o projeto de plataformas flutuantes, conectadas a
linhas de ancoragem e risers rígidos ou flexíveis sob a ação de ondas, corrente e
ventos.
O sistema de realidade virtual inclui efeitos visuais e representação bastante realistas
das condições ambientais, capazes de aprimorar a percepção visual e entendimento
do fenômeno físico.
O núcleo de simulação do sistema foi projetado e implementado de forma a servir de
infra-estrutura para o desenvolvimento de aplicações de realidade virtual genéricas.
O resultado foi um ambiente não apenas de simulação, mas de desenvolvimento,
portável (multi-plataforma), extremamente eficiente, escalonável e que incorpora os
recursos mais atuais de simulação de fenômenos ambientais de forma interativa.
São apresentados também os detalhes de implementação relativos às diversas
simulações, efeitos visuais, manipulação de grandes volumes de dados, sistemas de
projeção imersivos, otimização e performance.
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Abstract of Thesis presented to COPPE/UFRJ as partial fulfillment of the requirements
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VIRTUAL REALITY VISUALIZATION ENVIRONMENT FOR FLOATING
PETROLEUM PRODUCTION SYSTEM SIMULATION.

Gerson Gomes Cunha

March/2004

Advisor: Luiz Landau

Department: Engenharia Civil

The present work shows general considerations on the implementation of a
virtual reality system for petroleum floating systems simulation with realistic
environmental phenom representation.
The system was defined to the development of an imersive post-processing tool for the
floating platform design, including the mooring lines, flexible and rigid risers under
wave, current and wind action. It includes realistic visual effects and environmental
conditions

representation,

enhances

the

visual

perception

and

phenomenon

understanding.
The system core was designed and implemented so that it could be used like a
framework for the development of generic virtual reality applications.
The result was not only a simulation, but also a development, portable (mult-platform),
extremely efficient, scalable system and includes the newest resources on interactive
environmental phenom simulation.
It will be presented details on the implementation related to the simulation, visual
effects, handling of huge amount of data, imersive projection system, optimization and
performance.
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Capítulo I
Apresentação
Atualmente, a atividade de exploração de óleo no Brasil está concentrada
na sua maior província, a Bacia de Campos, responsável por setenta e
seis por cento da produção nacional de petróleo. Os maiores reservatórios
estão localizados em profundidades de 1000 metros e as últimas
descobertas estão entre 2000 e 3000 metros.

Novas ferramentas têm sido desenvolvidas de forma a possibilitar aos
especialistas estudar, analisar e simular propostas complexas.

Estas

ferramentas possibilitam o melhor uso dos recursos, minimizando as falhas
e possibilidades de acidentes de um modo rápido e eficiente.

Isso é

especialmente verdadeiro quando consideramos uma atividade onde a
instalação de um novo poço pode custar entre 10 e 30 milhões de dolares.

Figura 1 : Sistemas de Produção em Águas Profundas
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Para atender a esta demanda, algumas ferramentas de análise e
simulação foram desenvolvidas e são amplamente utilizadas no projeto de
sistemas de produção em àguas ultra-profundas (2000 a 3000 metros) no
Brasil.

A associação de tais ferramentas com um sistema de realidade

virtual imersivo,

aprimoraria ainda mais a capacidade dos técnicos de

avaliar as alternativas de projetos.

No estado da arte atual do projeto de unidades flutuantes ancoradas para
produção de petróleo em águas profundas, dispõe-se de simuladores que
consideram o comportamento do sistema de forma desacoplada. Desta
forma, efetua-se a análise do comportamento hidrodinâmico da plataforma
ou navio isoladamente, e os resultados são transportados como entrada
para os programas que analisam o comportamento das linhas de
ancoragem e risers de produção.

O programa PROSIM [1], cujo desenvolvimento é recente (sua primeira
versão com acoplamento dinâmico foi liberada em meados de 1999), é
baseado em uma formulação acoplada que incorpora, em uma única
estrutura de código e de dados, um modelo hidrodinâmico para a
representação do casco da unidade flutuante, acoplado a um modelo de
elementos finitos para a representação rigorosa das linhas.

Assim, o programa PROSIM pode ser aplicado tanto para a análise de
movimentos e projeto de sistemas de ancoragem, quanto para a análise
estrutural e projeto dos risers, fornecendo simultaneamente os movimentos
da unidade flutuante e a resposta estrutural das linhas. Além disso, os
resultados serão mais precisos do que os obtidos através de uma
seqüência de análises desacopladas, já que a formulação acoplada
considera implicita e automaticamente os efeitos não-lineares e dinâmicos
decorrentes da interação entre o casco e as linhas.

A versão atual do programa PROSIM pode ser executada em ambientes
DOS, já que a interface com o usuário baseia-se totalmente em arquivos
ASCII preparados pelo usuário usando um editor de texto. No entanto, não
existem recursos específicos para geração automática de modelos para
análise. Além disso, a visualização dos modelos e dos resultados tem sido
feita empregando pós-processadores orientados para programas de
2
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análise de linhas como o ANFLEX [2], portanto não específicos para tratar
adequadamente todos os resultados fornecidos pelo PROSIM.

Além disso, o sistema inclui efeitos visuais realistas e representação das
condições ambientais para aprimorar a percepção e entendimento do
fenômeno.

A utilização de técnicas de Realidade Virtual extrapola a máxima “uma
imagem vale mais que mil palavras” a “uma animação interativa vale mais
que milhões de dados numéricos”.
A Realidade Virtual permite aos técnicos conferir mais rapidamente os
resultados e apresentá-los de forma fácil e eficaz aos gerentes e
administradores.

Assim, tomando como base o programa de análise PROSIM, criou-se o
sistema SPAR. O sistema SPAR constitui um sistema imersivo que utiliza
técnicas

de

Realidade

Virtual

para

a

simulação

e

estudo

do

comportamento de sistemas flutuantes de produção de petróleo, baseados
em plataformas ou navios posicionados através de linhas de ancoragem
(catenária ou retesadas) sujeitas à ações ambientais (onda, vento e
correnteza).

Além da visualização dos resultados e comportamentos, o sistema permite
avaliar o impacto ou sensibilidade do movimento no convés da plataforma
onde ficariam os técnicos e operadores. É possível experimentar a
flutuação e oscilações da plataforma nas condições de onda centenária, e
acompanhar o comportamento, de forma realista, de risers, linhas de
ancoragem, ondulações do mar, além de permitir consultas aos resultados
durante a animação.

A concepção do sistema SPAR é baseada no fato de que as
considerações de projeto de sistemas flutuantes de petróleo são relativas a
condições de tempestade. Sendo assim, é necessário introduzir diversos
efeitos para simular estas condições ambientais.

3
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O Protótipo
O protótipo que deu origem ao sistema foi desenvolvido em 1998, como a
primeira tentativa de demonstrar a viabilidade do uso de técnicas de
realidade virtual na visualização dos resultados de análise e simulação do
comportamento de um sistema flutuante de forma interativa. Na época,
utilizou-se como caso de estudo a simulação de uma plataforma do tipo
SPAR-BUOY que estava sendo avaliada como alternativa de projeto de
plataformas para a região da Bacia de Campos.

Figura 2 : Esquema de uma Spar-Buoy

O conceito de plataformas de produção de petróleo do tipo SPAR-BUOY
(bóia de mastro) evoluiu de bóias oceanográficas, que já eram utilizadas
pela industria offshore, mas não necessariamente pela indústria de
petróleo offshore. A principal característica proporcionada pela forma do
casco

cilíndrico de grande calado é o baixo movimento de heave

(movimento vertical).

Isso permite que a plataforma se adapte ao uso de
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risers de completação seca, possibilitando a produção de petróleo em
águas cada vez mais profundas de maneira mais barata e eficiente.
A plataforma estudada foi projetada para operar no Campo de Barracuda,
localizado na região central do alinhamento dos campos petrolíferos da
Bacia de Campos, litoral norte do Estado do Rio de Janeiro, em águas com
profundidade de 815 metros e distante aproximadamente 80 km da costa e
com produção de 200 mil barris de óleo por dia.

Figura 3 : Primeiro Protótipo da Spar-Buoy

O protótipo foi desenvolvido em dois estágios. Um modelo tridimensional
simplificado da plataforma foi modelado em VRML (virtual reality modeling
language) com representação da lâmina d’água e céu com nuvens
estáticas e foi implementado por Nora de Castro Maia, como parte da
avaliação da cadeira de Introdução à Realidade Virtual [99]. No segundo
estágio, um programa de conversão foi desenvolvido para incorporação
dos resultados da análise de flutuação da plataforma como animação do
modelo tridimensional.

O protótipo permitiu aos técnicos na época

confirmar oque as listagens de números indicavam e aos gerentes e
administradores compreender melhor o comportamento sob qualquer
ângulo de visão desejado.

Pouco tempo depois este protótipo foi aprimorado, adicionando-se também
uma simulação para o modelo TLP da mesma plataforma e ambos foram
apresentado no Rio Oil&Gas 98 [100], no estande da Silicon Graphics
[101], tornando pública a utilização de técnicas de realidade virtual em
novas áreas da simulação na indústria do petróleo.
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Figura 4 : Protótipos da Spar-Buoy e TLP

Estes protótipos simplificados funcionavam em computadores comuns e
demonstravam a potencialidade da tecnologia; porém, não incluíam a
simulação dos movimentos de linhas de ancoragem e risers, nem mesmo
as ondulações do mar. Nesse momento, iniciou-se os esforços para o
desenvolvimento de uma ferramenta mais robusta e completa.

O nome do sistema, Sistema SPAR, é uma homenagem ao protótipo que
deu origem ao projeto que possibilitou o seu desenvolvimento.

CT-PETRO
Tendo como base o protótipo apresentado no ano anterior uma proposta
de trabalho em parceira com o CENPES (Centro de Pesquisas e
Desenvolvimento Leopoldo A. Migues de Melo da Petrobras), foi
apresentada à Finep (Financiadora de Estudos e Projetos) um projeto
entitulado “Modelagem Interativa de Sistemas Flutuantes de Produção” e
financiado pelo CT-PETRO (Fundo Setorial do Setor de Petróleo e Gás
Natural).

O projeto selecionado teve inicio então em maio de 2000, com a seguinte
definição:
Objetivos
Desenvolver uma ferramenta de simulação do comportamento de unidades
flutuantes de produção de petróleo, com aplicação de técnicas de
Realidade Virtual para a visualização dos resultados da análise numérica.
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Objetivos Específicos
Desenvolver e implementar as metodologias de conversão e tratamento
dos dados e resultados das análises numéricas do comportamento da
plataforma.
Desenvolver e implementar as metodologias de conversão e tratamento
dos dados e resultados das análises numéricas do comportamento de
risers e linhas de ancoragem.
Desenvolver e implementar as metodologias de representação da
simulação das ondulações do oceano, para as condições das análises
numéricas.
Desenvolver e implementar as metodologias de geração da representação
tridimensional otimizada do relevo do leito marinho da região para a qual a
plataforma foi analisada.
Produzir modelo otimizado da representação do relevo do leito marinho
para a região da simulação.
Produzir modelos otimizados da estrutura, convés e flutuadores da
plataforma de produção
Produzir modelos otimizados dos equipamentos submarinos, manifolds,
árvores de natal, âncoras e monobóias.
Produzir modelos otimizados dos riser, linhas de ancoragem.
Integrar

os

resultados

das

análises

numéricas

e

os

modelos

tridimensionais para composição do sistema de simulação em Realidade
Virtual.
Desenvolver e implementar a interface com o usuário e os controles da
simulação.
Desenvolver e implementar os comandos necessários à integração dos
periféricos de realidade virtual ao ambiente de simulação produzido.
Relevância e Justificativa
Todo projeto de unidade flutuante de produção de petróleo, é submetido a
um conjunto de testes para verificar o seu comportamento sob as
condições de maré e ondas de projetos.

Normalmente, estes testes são

realizados com maquetes em tanques em escalas 1:10.
Atualmente, a profundidade dos campos chega a 3000m de LDA (Lâmina
D’água), e até a inauguração recente do LabOceano, não existia no mundo
um tanque nestas proporções para realizar os testes necessários.
7
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Decidiu-se, então, realizar estes testes também através da simulação com
modelos virtuais.

No atual estado da arte do projeto de unidades flutuantes de produção,
dispõe-se de simuladores que consideram o comportamento hidrodinâmico
da plataforma ou navio e analisam o comportamento de linhas de
ancoragem e risers de produção. Porém, nenhum permite a verificação
visual realista e fiel. Na maioria dos casos, os resultados das análises se
restringem

a

dados

numéricos,

tabelas,

gráficos

ou

esquemas

simplificados.

O uso de técnicas de realidade virtual na simulação do comportamento de
unidades flutuantes de produção de petróleo não só permite a verificação
mais rápida e precisa, como também possibilita um entendimento mais
profundo e direto do processo e o efeito dos fenômenos na estrutura.
Estas características de facilidade e rapidez na verificação dos resultados
permitem ainda a experimentação de variadas alternativas de projeto em
um tempo mais curto e possibilitam também que a equipe técnica consiga
facilmente apresentar os resultados para gerentes e administradores, por
exemplo.

O desenvolvimento do modelo de simulação em realidade virtual não só
possibilitará a verificação de diversas alternativas em um espaço de tempo
mais curto, como também criará um meio de ampliar os testes de
comportamento para sistemas flutuantes para águas ultra-profundas.
Atividades
A modelagem em realidade virtual dos resultados de simulações
numéricas do comportamento de unidades flutuantes de produção de
petróleo envolve três grupos de principais de atividades:
q Tratamento e análise de resultados e dados de análise;
q Desenvolvimento e otimização dos modelos tridimensionais;
q Composição do ambiente virtual e simulação.
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Para cada grupo de atividades, existe um conjunto distinto de tarefas e
etapas a serem realizadas.

Em ambientes virtuais, o fator principal a ser considerado na concepção é
a performance (desempenho).
É imprescindível que o sistema tenha um desempenho tal que as
operações sejam realizadas em tempo real, sem latência. Para tanto, as
tarefas de estudo e preparação dos dados e a otimização dos modelos
tridimensionais são as mais importantes.

Atividade 1 – Tratamento e análise de resultados e dados de análise
O estudo dos dados envolve as atividades de planejamento,
conversão e formatação para integração no ambiente virtual.

Diversos tipos de dados e de diversas fontes serão trabalhados:
q dados e resultados da simulação hidrodinâmica da
estrutura principal (flutuante)
q dados e resultados da simulação hidrodinâmica dos
risers
q dados e resultados da simulação hidrodinâmica das
linhas de ancoragem
q dados e resultados da análise estrutural dos risers e
linhas de ancoragem
q dados dos movimentos ondulatórios do mar
Atividade 2 – Desenvolvimento e otimização dos modelos tridimensionais
As tarefas relativas a essas atividades estão associadas à
criação e preparação dos elementos visuais do ambiente virtual.
Fazem

parte

das

atividades,

a

conversão

de

modelos

preexistentes (maquetes eletrônicas) e a construção de novos
modelos.

Para os modelos convertidos, as tarefas de

otimização envolvem filtragem, limpeza e redução de polígonos.
Outra

tarefa

de

otimização

é

a

geração

de

diversas

representações para cada equipamento (modelo).
O sistema usará a representação mais simplificada para o
modelo segundo a distância do observador.
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Isso permite um nível de performance do sistema homogêneo
mesmo em ambientes muito complexos.

Os modelos a serem produzidos são:
q Plataforma flutuante de produção;
q Equipamentos do convés da plataforma;
q Sistema de risers;
q Sistema de linhas de ancoragem;
q Monobóias;
q Manifolds;
q Árvore-de-Natal molhada;
q Arvore-de Natal Seca;
q Superfície do leito marinho;
q Lâmina d’água.
Atividade 3 – Composição do ambiente virtual e simulação
Nessa atividade realizam-se as tarefas de integração dos
elementos produzidos nas atividades anteriores.
Os dados preparados na Atividade 1 serão aplicados aos
modelos preparados na Atividade 2 para a execução das
animações de simulação.
O ambiente virtual será então composto, serão definidos os
parâmetros de integração, visualização,

e acoplamento dos

diversos elementos. Serão implementados os componentes de
interação entre os modelos e os dados e implementada a
interface de controle.
A interface permitirá o controle do sistema e a alteração durante
a execução, dos parâmetros de visualização e animação do
sistema.
Aplicam-se, então, técnicas de otimização ao conjunto que
permitem ajustar o desempenho global do sistema.
Nessa atividade, também são realizadas as tarefas de
configuração, programação e ajustes dos periféricos de
realidade virtual para funcionamento com o ambiente virtual
produzido.

10

Capítulo 1

Os periféricos a serem utilizados são:
q Mouse;
q Joystick;
q Spaceball;
q Óculos Estereoscópicos (shutter glasses);
q Traçadores de Posição (trackers).

Requisitos do Sistema
Além das especificações do projeto, apresentadas na seção anterior, o
sistema deveria seguir a seguinte premissa:

“O sistema deverá ser desenvolvido para funcionar em
uma sala de visualização equipada com sistema de
projeção

estereoscópico

e

um

supercomputador

gráfico”.

Esta

premissa

nos

indicava

um

caminho

de

fartos

recursos

computacionais, o que possibilitava a inclusão de mais detalhes e o
desenvolvimento de um ambiente virtual mais realista. Por outro lado,
estes mesmos recursos computacionais criavam uma expectativa de
cenário cinematográfico incompatível com sistemas de engenharia e com
os prazos e recursos humanos disponíveis.
Tendo isso em mente e considerando-se as especificações de projeto,
definiu-se o conjunto de recursos que o sistema deveria disponibilizar.
Recursos Básicos
O sistema deverá ser capaz de:
q Processar os resultados de análise;
q Gerar uma animação em tempo real dos movimentos da
plataforma;
q Gerar uma animação em tempo real dos risers;
q Gerar uma animação em tempo real das linhas de
ancoragem;
q Gerar uma animação em tempo real das ondas do mar;
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q Gerar imagens esteroscópicas em estações Silicon Graphics
com sistema operacional IRIX;
q Modificar o ângulo de visão em tempo real para qualquer
posição no espaço.

O sistema possibilitará ao usuário além de navegar livremente pelo
ambiente virtual, controlar todos os parâmetros da animação em
performance compatível com ambientes imersivos de realidade virtual.
Recursos Desejáveis
Além dos recursos básicos do sistema, uma lista contendo recursos
desejáveis foi criada que deveria ser avaliada durante o andamento do
projeto a fim de se verificar sua viabilidade técnica de implementação:
q Sistema portável com versões para Irix, Windows;
q Interface de janelas amigável, flexível e portável;
q Sistema

autoescalonável,

adaptando-se

aos

recursos

computacionais da plataforma onde fosse ser executado;
q Possibilidade de utilização e configuração de múltiplas janelas
e placas gráficas (multi-pipe);
q Utilizar recursos de aceleração de hardware gráfico quando
disponíveis;
q Utilizar recursos de múltiplas CPUs quando disponíveis;
q Gerar elementos visuais de alta qualidade e realismo;
q Interpretar diversos dispositivos periféricos de interface;
q Ser genérico o suficiente para ser utilizado em outros tipos de
análises;
q Ser aberto o suficiente para que outros módulos possam ser
incorporados.
Recursos Visuais Adicionais
As condições de projeto consideram ondas centenárias, ondas com
probabilidade de ocorrer um vez a cada cem anos.

Essas condições,

naturalmente correspondem a situações de tempestade muito forte. Seria
portanto mais realista se as condições ambientais na simulação
correspondessem a essas condições de tempestade.
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De modo a aumentar o efeito realista da experiência imersiva, outros
elementos deveriam ser incorporados, como por exemplo, figuras humanas
para adicionar relações de proporção aos elementos estruturais, sons e
vida marinha.

O Estado Atual dos Sistemas de Pós-processamento
Atualmente, os técnicos da PETROBRAS utilizam o pós-processador
gráfico POSNL do ANFLEX [2] para visualizar a animação do movimento
do sistema flutuante.
O POSNL possibilita a visualização de animações simples e consulta a
resultados através de gráficos e planilhas.
Pode-se observar a animação de qualquer ângulo e distância, e diversas
opções estão disponíveis. O usuário pode selecionar o passo e um valor
multiplicador que tem uma efeito de escalar os deslocamentos.

Figura 5 : Exemplos de Tela do POSNL

O sistema POSNL tem sido uma ferramenta de projeto útil e eficiente, mas
no entanto, não possui recursos de visualização sofisticados ou imersivos.

O projeto SPAR tem como meta principal suprir todas a deficiência de
simulação do POSNL na simulação em tempo real de sistemas flutuantes
e adicionar o próximo passo na tecnologia de pós-processamento,
incorporando artifícios de Realidade Virtual Imersiva as atividades de
projeto.

13

Capítulo 1

Organização da Tese
O texto da tese está organizado em 10 capítulos distribuídos da seguinte
maneira:
No capítulo I, é discutido o problema, objetivos, motivação e relevância do
trabalho.
No capítulo II, é apresentado o sistema, sua estrutura, além de uma
apresentação breve dos seus módulos.

São também apresentados os

sistemas comerciais mais importantes atualmente disponíveis.
No capítulo III, é detalhado o módulo de pré-processamento, responsável
pelo tratamento e preparação dos dados da simulação.
No capítulo IV, são apresentados os elementos que compõem o módulo
gráfico, bem como os fatores considerados na escolha das ferramentas
utilizadas.
No capítulo V, são apresentados os elementos que compõem o módulo de
interface.

São discutidas as técnicas e ferramentas utilizadas no

desenvolvimento e implementação dos sistemas de projeção, sistemas de
menus e diálogos, controle de dispositivos periféricos e sistema de som3D.
No capítulo VI, são apresentados os detalhes e técnicas utilizados na
preparação e otimização dos modelos tridimensionais utilizados no
ambiente virtual.
No capítulo VII, são discutidos os modelos procedurais e efeitos especiais.
São apresentados os algoritmos e técnicas utilizados na simulação de
ondas e condições atmosféricas.
No capítulo VIII, são discutidos os detalhes de implementação e opções do
sistema em suas diversas versões.
No capítulo IX, são apresentados exemplos de aplicações do sistema.
No capítulo X, são apresentadas as considerações finais, conclusões e as
sugestões de desenvolvimentos futuros e/ou ampliação do sistema.
Ao final da tese são incluídas as referências bibliográficas, seguidas dos
apêndices.
No apêndice, é feito um detalhamento das características de análise do
PROSIM.
Dado o grande número de siglas e termos em língua estrangeira que
definem técnicas e métodos utilizados no texto, foi incluído ao final do texto
da tese um glossário.
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O Sistema
O primeiro passo na definição do sistema e suas características foi a
avaliação de sistemas comerciais disponíveis que pudessem ser utilizados
nas tarefas a que o projeto pretendia atender.
De início, verificou-se a inexistência de sistemas dedicados, desenvolvidos
para atender às necessidades específicas de projeto.

O segundo passo foi analisar e avaliar os sistemas comerciais e
acadêmicos de simulação marítima existentes e verificar a possibilidade de
serem adaptados para atender as necessidades do projeto. Apesar de
alguns sistemas apresentarem recursos que permitiam a sua adaptação,
verificou-se que não atendiam aos mais exigentes requisitos de projeto.
A maioria dos sistemas tem sua origem em simulações de operações
marítimas globais, ou seja, a simulação de operações marítimas como
navegação ou combate.

Sistemas Comerciais de Simulação Naval
Uma pesquisa sobre sistemas comerciais que utilizassem técnicas de
realidade virtual imersiva para simulação naval apontou dois de grande
porte, o IVB [4] da Fith Dimension e o VEGA Marine [3] da MultigemParadigm.
Os dois sistemas permitem simulações imersivas e possuem diversos
efeitos especiais pré-programados.

Capítulo 2

Um dos sistemas de simulação naval analisados foi o VEGA Marine da
Multigem-Paradigm Inc., mostrado na Figura 6.

Figura 6 : Telas do VEGA Marine

O outro sistema analisado foi o Integrated Virtual Battlefield (IVB) da Fifth
Dimension Technologies, apresentado na Figura 7.
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Figura 7 : Telas do Fifth Dimension IVB

Ambos os sistemas, foram originalmente desenvolvidos para o treinamento
de militares em batalhas navais e para sistemas computacionais de grande
porte.
Os sistemas hoje estão ajustados para rodar não só em equipamentos
SGI, mas também em workstations PC (Wintel) e com recursos para
desenvolver outros tipos de simulação.
Os sistemas possuem bibliotecas de programação (API) para ampliação ou
modificação

das

funcionalidades,

possuem

drivers

para

diversos

dispositivos de interface e podem ser adquiridos diversos outros módulos
para funcionamento integrado.

Basicamente, o que se percebe é que os sistemas foram concebidos para
análises de conjunto e apesar de possibilitar a visualização de detalhes ou
imersões como em uma cabine de controle, o enfoque é a análise global
de toda a operação.
Para o caso específico da simulação de plataformas de petróleo flutuantes
os sistema precisariam de diversas modificações e ampliações que
poderiam ser feitas através das APIs de programação.

Confrontando o volume de trabalho e o grau de modificação que se
aplicaria ao sistema original com o ganho de tempo de implementação dos
elementos já existentes na biblioteca (efeitos visuais),

optou-se em

desenvolver um sistema novo e otimizado especificamente para as
necessidades de simulação de plataformas flutuantes de petróleo.

As ferramentas utilizadas no desenvolvimento do novo sistema seriam pelo
menos uma geração acima das utilizadas no desenvolvimento dos sistema
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comerciais. Outro fator importante a considerar é o ganho potencial
associado ao conhecimento adquirido durante o desenvolvimento de um
produto que pode ser considerado o estado da arte em simulação imersiva
de plataformas flutuantes de petróleo.

O sistema SPAR foi então projetado tendo em mente o estado da arte em
computação gráfica de alto desempenho e técnicas de realidade virtual.

Os Módulos do Sistema
O sistema é composto de três módulos básicos:
q Módulo de Pré-processamento;
q Módulo de Interface;
q Módulo Gráfico.
Para satisfazer as especificações e premissas de projeto, foi escolhida a
linguagem C++ para a implementação do sistema. O C++, além de ser
uma linguagem de programação orientada a objetos, possui características
de robustez, portabilidade e velocidade (desempenho) necessárias a uma
aplicação desta categoria.
Módulo de Pré-Processamento
O Módulo de Pré-Processamento é responsável pela interpretação e
processamento dos dados da simulação, sendo também responsável pela
geração da animação e composição do mundo virtual.
O módulo de Pré-Processamento importa o conjunto de resultados de
análise do programa PROSIM [1] e prepara os dados que serão utilizados
pelo módulo gráfico de uma forma mais eficiente. Como mencionado
anteriormente, o PROSIM é um sistema de análise de sistema flutuantes
desenvolvido

pela

COPPE/UFRJ

em

parceria

com

o

CENPES/PETROBRAS.
Módulo de Interface
O módulo de interface é responsável pela geração e interpretação do
sistema de janelas, menus e diálogos de opções do programa.
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Em geral, os sistemas de realidade virtual são pobres em recursos de
interface com o usuário. Normalmente, estes recursos desempenham
papel negativo na performance geral do sistema, pois consomem grande
quantidade de memória e processamento no gerenciamento de janelas e
menus.
Para contornar este problema, um cuidado especial foi tomado na
avaliação e seleção do sistema adotado, de modo a manter as
características de portabilidade e alta performance.

Este é o módulo mais crítico quanto ao requisito portabilidade, pois
normalmente os recursos de janelas e menus são gerenciados pelo
sistema operacional.

Outro cuidado na implementação do sistema de interface é a possibilidade
de

desabilitar

todos

os

elementos

(menus,

diálogos,...)

quando

performance máxima é exigida no módulo gráfico.
Módulo Gráfico
O Módulo Gráfico é responsável pela geração das imagens, interpretação
das ações do usuários e dos processos de otimização e escalonamento
em tempo real.

Este é o módulo mais importante em um sistema de realidade virtual.
Desempenha fator primordial na performance geral do sistema e dos
processos de otimização aplicados às tarefas executadas nesse módulo,
tendo relação direta com a eficiência do sistema (frame rate).

Após avaliação detalhada dos sistemas e bibliotecas gráficas disponíveis,
determinou-se que a melhor solução seria um sistema baseado em
OpenGL [5] [6], que possui versões em todos os sistemas operacionais
conhecidos e muitas vezes com suporte em hardware, o que adiciona um
desempenho incomparável ao sistema gráfico.

Ao invés de implementar o sistema a partir das funções básicas do
OpenGL, decidiu-se adotar o sistema de grafos de cena (scene grafs) do
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OpenScenegraph [98], que utiliza as funções do OpenGL para geração da
geometria e animações em um nível mais elevado de programação.
Como o sistema deverá ser capaz de suportar um grande volume de dados
geométricos e de animação, é indispensável utilizar ferramentas de
otimização dos modelos e sistema de visualização.

Na Figura 8, apresenta-se de forma esquemática o diagrama do sistema.

Figura 8 : Diagrama do Sistema

Ambiente Virtual
O ambiente virtual é o material da simulação e, por definição, é o conjunto
de elementos geométricos tridimensionais (modelos), luzes e sons que
compõem o cenário da simulação.
Podemos ainda adicionar que o ambiente virtual engloba todos os
elementos virtuais que o usuário terá contato, sendo estes geométricos ou
apenas efeitos visuais ou sonoros.

Dos elementos que compõem o Ambiente Virtual podemos destacar dois
grupos segundo sua origem.
o

Elementos Geométricos

o

Elementos Procedurais

O primeiro grupo corresponde aos elementos importados, ou seja,
elementos que não foram gerados diretamente no sistema e sim trazidos
de outras fontes e implementados ou convertidos para serem incorporados
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ao sistema. Nesse grupo, temos as maquetes eletrônicas e o terreno
submarino.
O outro grupo corresponde a elementos procedurais, que são gerados
automaticamente no sistema e não dependem de outra fonte, apenas da
definição de parâmetros. Este grupo engloba os elementos como risers,
linhas de ancoragem, superfície do mar (ondas), iluminação, viewpoints e
elementos complementares como céu, nuvens, sol, lua, estrelas e uma
série de efeitos especiais sonoros e visuais.
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Módulo de Pré-processamento
O módulo de pré-processamento é responsável pela interpretação e
processamento dos dados da simulação.
O módulo de pré-processamento importa o conjunto de resultados de
análise do programa PROSIM [1] e prepara os dados que serão utilizados
pelo módulo gráfico de uma forma mais eficiente.
Neste capítulo, é apresentado o programa de análise PROSIM e os dados
que serão utilizados pelo sistema de simulação para a geração das
animações e composição do ambiente virtual.

Análise de Unidades Estacionárias de Produção
Os programas comercialmente disponíveis para a análise de UEPs
(Unidades Estacionárias de Produção de petróleo no mar) adotam um
procedimento de análise desacoplada, que trata os movimentos do casco
da plataforma separadamente do comportamento estrutural dinâmico nãolinear das linhas de ancoragem e risers.

Por exemplo, os programas SIMO, ARIANE e TDSIM6 efetuam a análise
de movimentos do casco; nesta análise, as linhas são representadas por
um modelo simplificado composto por coeficientes escalares de massa,
rigidez, amortecimento e carga nas linhas, que são introduzidos na
equação de movimento do flutuante. Os valores para estes coeficientes
devem ser estimados ou calibrados através de ensaios experimentais (por
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exemplo, um “decay test” que fornece coeficientes de massa adicionada e
amortecimento). Em uma etapa posterior, os movimentos que resultam da
análise do casco servem de dados de entrada para programas como o
ANFLEX [2], RIFLEX, ORCAFLEX, que são empregados para a análise e o
projeto estrutural de cada riser isoladamente, agora representado por um
modelo de elementos finitos.

Apesar de estar fortemente estabelecido na cultura e no estado-da-arte do
projeto de unidades flutuantes ancoradas, este procedimento constitui-se
na verdade em um artifício para reduzir os requisitos de tempo de
processamento requeridos pelas análises. Ignorando o fato de que o
casco, as linhas de ancoragem e os risers compõem um sistema integrado,
são introduzidas simplificações que fazem com que a interação do
comportamento dinâmico não-linear destes componentes não seja
considerada de forma rigorosa, o que pode penalizar seriamente a
qualidade dos resultados. Tais simplificações se tornam mais graves para
sistemas com grande número de risers, e/ou instalados em lâminas d’água
profundas.

O Programa PROSIM
O programa PROSIM [1], conforme comentado anteriormente, é baseado
em uma formulação acoplada que incorpora, em uma única estrutura de
código e de dados, um modelo hidrodinâmico para a representação do
casco da unidade flutuante, acoplado a um modelo de elementos finitos
para a representação rigorosa das linhas.

A cada instante do processo de integração no tempo das equações de
movimento do casco, efetua-se uma análise não-linear estática ou
dinâmica de um modelo de elementos finitos para as linhas, sob a ação da
onda, correnteza, peso próprio, e das componentes de movimento
transmitidas pelo casco. As forças no topo de cada linhas, obtidas como
resultado destas análises, são então aplicadas no lado direito das
equações de movimento do casco. As aplicações deste programa incluem
plataformas semi-submersíveis, TLP’s, Spar-Buoys, em conjunto com
risers rígidos ou flexíveis, e com sistema de ancoragem tipo tendão, tautleg ou catenária, com materiais que variam do aço ao poliéster.
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Assim, o programa PROSIM pode ser aplicado tanto para a análise de
movimentos e projeto de sistemas de ancoragem, quanto para a análise
estrutural e projeto dos risers, fornecendo simultaneamente os movimentos
da unidade flutuante e a resposta estrutural das linhas. Além disso, os
resultados serão mais precisos do que os obtidos através de uma
seqüência de análises desacopladas, já que a formulação acoplada
considera implicitamente e automaticamente todos os efeitos não-lineares
e dinâmicos decorrentes da interação entre o casco e as linhas.

Daí decorre um benefício talvez ainda mais importante – a robustez e
confiabilidade dos resultados, que deixam de depender do conhecimento e
experiência do usuário na estimativa e calibração dos coeficientes
escalares para aproximar a contribuição das linhas no procedimento
desacoplado (geralmente a partir de resultados experimentais, nem
sempre disponíveis). Desta forma, a aplicação de tal procedimento de
análise acoplada irá constituir-se em um enfoque inovador para a
simulação numérica do comportamento de unidades flutuantes ancoradas,
avançando além do estado da arte atual de projeto.

A versão atual do programa PROSIM pode ser executada em ambientes
DOS, já que a interface com o usuário baseia-se totalmente em arquivos
ASCII preparados pelo usuário usando um editor de texto. No entanto, não
existem recursos específicos para geração automática de modelos para
análise. Além disso, a visualização dos modelos e dos resultados tem sido
feita empregando pós-processadores orientados para programas de
análise de linhas como o ANFLEX [2], portanto não específicos para tratar
adequadamente todos os resultados fornecidos pelo PROSIM.

Arquivos de Dados do Módulo de Pré-processamento
Dos arquivos de dados do PROSIM, o sistema fará uso inicialmente dos
arquivos .DAT e .DEF para compor a simulação.

O arquivo .DAT

corresponde ao arquivo principal de entrada de dados, e o arquivo .DEF é
um arquivo de saída contendo os dados de geometria e configurações
deformadas das linhas discretizadas por elementos finitos (coordenadas
dos nós, incidências e deslocamentos).

O arquivo tem um formato
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apropriado para leitura pelo programa pós-processador gráfico POSNL do
sistema ANFLEX, permitindo a visualização e animação de configurações
deformadas das linhas.

Os dados contidos nestes arquivos possibilitam determinar a geometria da
estrutura, características ambientais e a animação (movimento) das linhas
e estrutura flutuante.

O volume de dados envolvidos na interpretação de tensões e deformações
no diversos passos da animação além de consumir um volume
considerável de memória, adiciona processamento matemático ao sistema
ocasionando efetivamente uma degradação na performance geral. Esta
degradação poderá ser ou não sensível à simulação, dependendo de
diversos fatores, como volume de dados, complexidade dos modelos
tridimensionais e capacidade de processamento do hardware.
Como o sistema foi concebido para funcionar como um simulador imersivo
de realidade virtual, decidiu-se não disponibilizar no momento os dados
adicionais de esforços e tensões. A incorporação futura destes dados para
consulta no ambiente virtual, se desejado, deverá seguir as mesmas
premissas do Módulo de Interface, que pode ser desabilitado quando a
performance do sistema se torna comprometida.

No apêndice A é apresentada a lista dos arquivos de entrada e saída do
PROSIM.
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Módulo Gráfico
O sistema gráfico é a base de todo ambiente de visualização,
principalmente nos sistema dedicados a aplicações de realidade virtual.
Neste capítulo, serão apresentadas as características dos elementos que
definem o sistema gráfico, bem como os fatores considerados na escolha
das ferramentas utilizadas.

Visualização em Tempo-Real
A visualização em tempo-real (real-time rendering) diz respeito à produção
de imagens rapidamente no computador. Esta é a área da computação
gráfica mais altamente interativa. Uma imagem é apresentada no monitor,
e a ação ou reação do observador afeta o que é gerado a seguir.
Este ciclo de reação e desenho acontece com uma rapidez suficiente que
o observador não vê imagens individuais e sim se torna imerso em um
processo dinâmico.

O objetivo principal da computação gráfica é produzir imagens de mundos
virtuais que parecem verdadeiras.

Este é um desafio formidável para

modelar, iluminar e então apresentar em monitores com resolução,
iluminação e cores limitadas.
Para a computação gráfica interativa este desafio, é aumentado pela
necessidade de se apresentar de 25 a 30 novas imagens a cada segundo
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e para cada olho, o que significa que a tarefa toda deverá ser executada
em 17 milisegundos ou menos.
A maior parte deste desafio possivelmente corresponde à modelagem e
gerenciamento dos modelos.
Diferentemente da maioria dos ambientes virtuais, o mundo real parece
real porque está em todo lugar para onde se dirija o olhar e é denso em
detalhes, muito além da resolução visual.
Como não é viável a utilização de ambientes virtuais com estas
características em tempo real, a estratégia básica é enviar para o
processador gráfico apenas estas primitivas que poderão ser vistas ou
percebidas pelo observador na imagem final.
Para isso utilizam-se técnicas como view-frustum culling, que elimina
primitivas que estão fora do campo de visão, back-facing culling, que
elimina os triângulos com normal em direção oposta ao observador,
obscuration culling, que elimina os triângulos que estão completamente
atrás de outros, mapeamento de texturas, que permitem que uma imagem
2D detalhada seja carregada por um único triângulo. Devemos considerar
ainda que, pela distância ou dimensões, diversos polígonos não
obstruídos, quando projetados na imagem final, serão menores que um
pixel e assim, também não devem ser enviados ao processador gráfico.

Muitas destas técnicas já podem ser encontradas implementadas nas
bibliotecas gráficas e algumas até no hardware gráfico.

Isso, além de

liberar o programador do trabalho de implementar diversas funções,
disponibiliza um conjunto altamente otimizado e eficiente de funções de
mais alto nível.

Bibliotecas Gráficas
OpenGL
O Sistema Gráfico OpenGL [5] [6] [93] é um software de interface com o
hardware gráfico (o GL vem de Graphics Library – Biblioteca Gráfica). Ele
possibilita a criação de programas interativos que produzem imagens
coloridas de objetos tridimensionais.
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Esta interface com o hardware gráfico consiste de aproximadamente 150
comandos distintos usados para especificar os objetos e operações
necessárias para produzir aplicações tridimensionais interativas.

O OpenGL foi projetado para ser independente de hardware e, para
atender a esta definição, não possui comandos que executam funções de
janelas ou obtenção de dados de interação com o usuário. Além disso, o
OpenGL disponibiliza apenas um pequeno conjunto de primitivas
geométricas simples (pontos, linhas e polígonos)

A biblioteca GLU (OpenGL Utility Library) [92] adiciona diversos recursos
de modelagem sofisticados ao OpenGL como superfícies quádricas, e
NURBS. O GLU é uma parte padrão em toda a implementação OpenGL.

Desde seu lançamento em 1992, a OpenGL tem sido rapidamente adotada
como a API gráfica escolhida para aplicações gráficas 3D interativas em
tempo-real.

OpenGL é uma interface procedural e não descritiva. Para gerar, por
exemplo, uma imagem de uma esfera vermelha, o programador deve
especificar a apropriada seqüência de comandos para definir as
características da câmera e transformações de modelagem e desenhar a
geometria para a esfera com a cor vermelha. Outros sistemas, como o
VRML [85] [18], são descritivos, simplesmente especifica-se que a esfera
vermelha deverá ser desenhada em tal coordenada.

A desvantagem em

usar uma interface procedural é que a aplicação precisa especificar todas
as operações na exata ordem e detalhe e em correta seqüência.

A

vantagem é que isso possibilita maior flexibilidade no processo de geração
da imagem.
Uma maneira fácil de demonstrar o poder da interface procedural é que
uma interface descritiva pode ser construída sobre uma interface
procedural, mas não vice-versa.

O OpenGL pode ser pensado como uma linguagem Assembler Gráfica,
onde pedaços do OpenGL podem ser combinados para construir blocos e
criar novas técnicas e produzir novas funcionalidades gráficas.
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O OpenGL pode ser implementado em qualquer combinação de hardware
e software. Em sistemas de alta performance, virtualmente toda a OpenGL
é implementada em hardware, enquanto sistemas simples podem
implementar a OpenGL totalmente em software.

Nesse intervalo, há

combinações de hardware e software, nos quais quanto mais hardware
maior a performance e mais cara a configuração.

O OpenGL, disponível em forma de biblioteca de funções, permite ao
programador concentrar-se apenas na construção dos gráficos sem
precisar se preocupar com o dispositivo onde estes gráficos serão
apresentados ou que recursos (hardware e software) serão utilizados.

OpenSceneGraph
OpenSceneGraph [98] é uma biblioteca C++ de grafo de cena (Scene
Graph API). Seu conceito é novo, mas similar aos desenvolvidos no Open
Inventor [95] [94], Performer [96] [97] e OpenGL.
O OpenSceneGraph possibilita o uso de uma interface de mais alto nível
que a interface oferecida pelo OpenGL.
Os desenvolvedores interagem com objetos C++ arranjados de uma forma
hierárquica.

Com uma arquitetura de grafos (scene graph) e recursos como culling,
level of detail (LOD), mapeamento de texturas 2D e áudio, o
OpenSceneGraph possibilita o desenvolvimento de aplicações gráficas
complexas como as de Realidade Virtual.
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Módulo de Interface
O módulo de interface engloba todas as funções relacionadas à interação
com o usuário, tanto de entrada (input) quanto de saída (output).
Neste capítulo, serão apresentadas as características dos elementos que
compõem o módulo de interface.
apresentadas

as

ferramentas

Serão discutidas as técnicas e
utilizadas

no

desenvolvimento

e

implementação dos sistemas de projeção, sistemas de janelas e menus,
controle de dispositivos periféricos e sistema de som3D.

Ambientes Imersivos
A imersão em ambientes virtuais é a sensação de envolvimento onde o
usuário passa a se sentir dentro da simulação e não apenas um
espectador de uma animação interativa.
Ambientes imersivos constituem configurações de equipamentos e
software que aprimoram a experiência virtual, aumentando a sensação de
envolvimento e participação do usuário na simulação.

Diversos artifícios podem ser utilizados para aprimorar o efeito imersivo.
O primeiro e mais importante é a Taxa de Atualização (FPS – Frame per
Seconds ou Frame Rate), que corresponde à velocidade em que são
atualizadas as imagens geradas pela simulação.
O sistema deverá responder às interações do usuário mantendo uma taxa
de atualização mínima ou todo o efeito imersivo estará perdido.
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Os esforços de programação do sistema e modelagem do ambiente virtual
sempre são concentrados na otimização da performance.

Um outro elemento que colabora com o efeito imersivo é o Campo de
Visão (FOV – Field of Vision).
O campo de visão corresponde ao ângulo formado pelos limites da área de
visualização e depende das dimensões da imagem (projeção) e da
distância de onde ela é vista.
A utilização de elementos de hardware que permitam aumentar o campo
de visão, trabalham diretamente no aumento do efeito imersivo.
Normalmente, não é possível diminuir a distância de visualização, sendo
assim, o modo natural para aumentar o efeito imersivo é aumentar a área
de projeção.

Alternativas no aumento da área de projeção:
x Aumentar o tamanho da tela;
x Aumentar o número de telas.
Aumentar o Tamanho da Tela
O aumento do tamanho da tela é a alternativa mais econômica e fácil, mas
deve ser acompanhada de uma aumento da resolução da projeção, para
evitar a perda da qualidade da imagem.
Deve-se ter sempre em mente que o aumento da resolução exigirá mais
processamento do sistema para gerar imagens podendo comprometer a
performance.
O aumento do tamanho da tela se aplica a dispositivos como monitores,
projetores e capacetes de realidade virtual.
Aumentar o Número de Telas
Esta alternativa pode ser implementada fazendo-se a resolução do
conjunto igual a resolução da imagem original ou aumentando-se a
resolução do conjunto com o aumento do número de telas.
No primeiro caso um dispositivo divide a imagem em diversas partes e
apresenta cada parte em uma tela diferente. A perda de qualidade da
imagem com a divisão pode ser minimizada com aumento da resolução.
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No segundo caso o aumento do número de telas corresponde a adição de
placas gráficas ao sistema.
Hoje já podemos usar mais de uma placa gráfica em qualquer
microcomputador e placas com mais de um saída já são comuns há alguns
anos. A Matrox [102] lançou recentemente um placa com capacidade para
até 32 saídas.
O mesmo pode-se dizer dos sistemas Silicon Graphics [101] com as
estações Octane e Onix com uma longa história em sistemas de múltiplas
placas gráficas.

O componente de software simula a distância focal da lente de uma
câmera, é este o fator que define o grau de perspectiva de uma imagem
(projeção).
Ao aumentar o campo de visão deve-se proceder o ajuste correspondente
a nível de software para que a imagem final produzida represente a
projeção desejada.

Estereoscopia
A utilização de projeção estereoscópica, também conhecida como visão
binocular, aumenta o efeito imersivo, adicionando mais realismo ao
sistema de visualização pela exploração de nossa percepção de
profundidade ou distância.

A

visão

humana

utiliza-se

de

diversos

recursos

para

perceber

mesmo

em

imagens

presentes

em

imagens

profundidade.
Alguns

destes

recursos

estão

presentes

bidimensionais, como por exemplo:
x Perspectiva;
x Tamanho relativo entre os objetos;
x Oclusão;
x Sombras;
x Movimento Relativo.
Outros

recursos

no

entanto

só

estão

tridimensionais:
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x Disparidade Binocular – diferença entre as imagens do olho
direito e esquerdo
x Acomodação – foco em uma distância em particular
x Convergência – direcionamento dos dois olhos para o ponto
focado

A projeção estereoscópica é baseada na apresentação de duas imagens
diferentes, cada uma correspondendo ao ponto de visão de cada olho, de
tal forma que quando vistas independentemente, permitem ao córtex visual
extrair a informação de profundidade como na visão normal.

Figura 9 : Visão Estereoscópica ou Binocular

Na projeção estereocópica a disparidade binocular e a convergência são
corretas, mas a acomodação é inconsistente, já que os olhos focam em
uma imagem plana.
Paralaxe Horizontal
O paralaxe é a distância horizontal entre a projeção de um mesmo ponto
das imagens do olho direito e esquerdo, no plano de projeção.
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Figura 10 : Paralaxe Horizontal - DX

O paralaxe positivo ocorre quando a projeção do ponto do olho esquerdo
ocorre do lado esquerdo e a do ponto direito no lado direito.
Neste caso o ponto é percebido como localizado atrás do plano de
projeção.
O máximo paralaxe positivo ocorre quando o objeto é percebido no infinito,
neste caso o paralaxe horizontal é igual a distância interocular (distância
de separação dos olhos).

Figura 11 : Estereocopia Positiva

O paralaxe negativo ocorre quando o ponto da imagem esquerda é
projetado do lado direito e o da imagem direita é projetado do

lado

esquerdo.
Neste caso o ponto é percebido como localizado a frente do plano de
projeção.
Quando o paralaxe horizontal negativo for igual a distância interocular, o
objeto será percebido a meia distância entre o plano de projeção e o centro
dos olhos.
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Figura 12 : Estereoscopia Negativa

O paralaxe neutro ocorre quando as projeções do ponto para a imagem
direita e esquerda coincidem. Neste caso o objeto é percebido no plano de
projeção

Figura 13 : Estereoscopia Neutra

Apesar do paralaxe negativo produzir um efeito estereoscópico mais
dramático, o paralaxe positivo é mais fácil de ver e minimiza o cansaço dos
olhos.

O paralaxe negativo pode também produzir efeitos indesejados

quando o objeto que aparece a frente do plano de projeção intercepta as
bordas da tela (paralaxe neutro).

O nível do efeito estereoscópico depende da distância da câmera ao plano
de projeção d e da distância de separação das câmeras esquerda e direita
(distância interocular).
Uma boa estimativa inicial para a separação das câmeras é 1/15 da
distância ao plano de projeção. Esta é geralmente a máxima separação
para uma visualização confortável.

Além disso, o paralaxe negativo não

deve ser maior que a distância interocular.
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Outra medida muito usada é o ângulo de paralaxe P (equação

(1)),

que para a maioria das pessoas não deve exceder a 1.5 grau.

P

2 tan( DX /( 2d ))

(1)

Figura 14 : Ângulo de Paralaxe

Medidas fora destes valores costumam causar dificuldade de fusão das
imagens ou mesmo cansaço visual na maioria das pessoas.
Paralaxe Vertical
O paralaxe vertical corresponde ao desalinhamento das imagens em
relação ao plano de projeção.

As imagens geradas desta forma, apesar

de produzirem o efeito estereoscópico, introduzem um desconforto,
principalmente quando aumenta-se a distância entre elas (interocular).

Figura 15 : Paralaxe Vertical
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Este problema pode ser corrigido utilizando-se um frustum de câmera não
simétrico.

Este recurso, disponível no OpenGL, possibilita a geração de

imagens estereoscópicas de mais fácil visualização.

Figura 16 : Câmeras com Frustum Assimétrico

Imagens Estereoscópicas
Uma vez produzidas as imagens do olho direito e esquerdo, é preciso
fornecê-las ao sistema de projeção.
Estas imagens podem ser fornecidas em diversos formatos:
x Imagens mixadas;
x Imagens lado a lado;
x imagens seqüenciais;
x imagens entrelaçadas.
Imagens Mixadas
As imagens mixadas são produzidas pela fusão das imagens esquerda e
direita em uma única imagem; e quando apresentadas, podem ser
novamente separadas por meio de filtros óticos. As técnicas mais comuns
são Anaglyph (vermelho e azul) e Cromadepth [73].

Figura 17 : Óculos Anaglyph (vermelho/azul)
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Figura 18 : Exemplo de imagem Anaglyph

Figura 19 : Variações do Anaglyph

Esta

técnica

de

apresentação

é

muito

utilizada

por não exigir

equipamentos especiais e ser adequada a impressão.
As imagens mixadas podem ser produzidas com o OpenGL utilizando-se
os recursos conhecidos como accumulation buffer, onde cada imagem
filtrada é adicionada ao buffer antes de ser enviada ao sistema de
projeção.
Imagens Lado a Lado
As imagens lado a lado são produzidas pelo sistema em dois viewports
posicionados e apresentadas simultaneamente um ao lado do outro. Esta
configuração é a utilizada em sistema de projeção polarizada e alguns
tipos de HMDs (capacetes de realidade virtual).
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Figura 20 : Exemplo de Imagem Lado a Lado

Esta técnica também é adequada à impressão para visualização direta
com métodos dos olhos cruzados ou olhos paralelos, ou visualização com
o auxílio de artefatos como os estereógrafos.

Figura 21 : Configuração de Olhos Cruzados

Figura 22 : Configuração de Olhos Paralelos

Na projeção polarizada, são utilizados dois projetores com filtros
polarizadores, um para cada imagem e óculos com filtros polarizados.
Esta combinação adequada de filtros permite que cada olho veja apenas a
sua imagem.
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Figura 23 : Óculos Polarizados

Figura 24 : Projetores com Filtros Polarizadores

Este esquema exige que o equipamento que produz a imagem, tenha duas
saídas de vídeo, para que seja possível conectar os dois projetores ou as
duas entradas do HMD.
Imagens Seqüenciais
Imagens seqüenciais são produzidas pelo sistema em uma única viewport,
sendo que, em cada atualização, é apresentada a imagem correspondente
a cada olho [77].

Figura 25 : Esquema de Imagens Seqüenciais
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As imagens seqüenciais são muito utilizadas em conjunto com Shutter
Glasses, ou óculos de cristal líquido, diretamente no monitor do
computador ou em sistemas de projeção do tipo CRT ou DLP. O sistema
sincroniza a apresentação das imagens com a abertura (ligar/desligar) de
cada visor do óculos.
Este esquema também é conhecido como projeção ativa.

Figura 26 : Óculos de Cristal Líquido – Shutter Glass

A projeção passiva se aplica bem para visualização em monitores ou com
projetores do tipo CRT ou DLP.
Imagens Entrelaçadas
A técnica de imagens entrelaçadas consiste em produzir uma única
imagem, intercalando linhas da imagem do olho direito com linhas da
imagem do olho esquerdo [78].
Este tipo de técnica permite que equipamentos com apenas uma saída de
vídeo possam fornecer as imagens do olho direito e esquerdo
simultaneamente.
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Figura 27 : Projeção Entrelaçada

As imagens entrelaçadas são utilizadas em alguns tipos de capacetes de
realidade virtual (HMD – Head Mounted Display) e, quando associadas a
demultiplexadores, podem também ser utilizadas em sistemas de projeção
polarizados (passivo).
O demultiplexador é um equipamento que recebe um sinal com imagens
misturadas e fornece dois sinais independentes para a imagem esquerda e
direita.

Sistemas de Projeção Estereoscópica
Os sistemas de projeção estereoscópicos mais utilizados se classificam
em duas categorias principais, ativos e passivos [81] [82] [80].
Sistemas Ativos
Os sistemas ativos correspondem aos sistemas de projeção que utilizam
óculos de cristal líquido (Shutter Glasses) para possibilitar que cada olho
possa observar apenas a imagem correspondente [76] [79] [74].
Podem ser utilizados como planos de projeção dos sistemas ativos os
monitores de computadores do tipo CRT, os projetores do tipo CRT ou
DLP e alguns capacetes de realidade virtual (HMD) que incorporam um
circuito demultiplexador para separar as imagens.
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Figura 28 : Esquema de um Sistema de Projeção Ativa

Os sistemas ativos disponíveis para os testes foram constituídos de
monitores, placas gráficas e óculos de cristal líquido (LCD) em plataforma
Silicon Graphics e PC (linux e windows).
Sistemas Passivos
Os sistemas de projeção passiva correspondem aos sistemas que utilizam
óculos com filtros para possibilitar que cada olho possa observar apenas a
imagem correspondente.
Nesta categoria estão as imagens do tipo Anaglyph que utilizam óculos do
tipo vermelho e azul e os sistemas de projeção polarizada [75].

Nos sistemas de projeção polarizada, são utilizados dois projetores com
filtros polarizadores orientados em direções opostas, uma tela especial que
não produz refração e óculos também com filtros polarizadores.
O princípio de funcionamento destes sistemas é que a luz submetida a
dois filtros polarizadores orientados em direções opostas é totalmente
bloqueada, assim cada olho só consegue perceber a imagem do projetor
que tem o filtro orientado na mesma direção.
O plano de projeção destes sistemas deve ser uma superfície especial,
que não produza refração e assim não despolarize a luz ao refletí-la.

Como este sistema utiliza dois projetores, o computador que fornecerá as
imagens estereoscópicas deverá ter duas placas gráficas ou uma placa
gráfica com duas saídas.
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Figura 29 : Esquema de Projeção Passiva (duas saídas)

A técnica de imagens seqüenciais também pode ser utilizada com
sistemas de projeção polarizada, desde que para isso seja utilizado um
demultiplexador.

Figura 30 : Esquema de Projeção Passiva (demultiplexador)

O impacto do uso de imagens estereoscópicas na performance do sistema
é considerável, visto que o sistema passará a gerar duas imagens ao invés
de uma.

A configuração disponível para os testes com projeção passiva polarizada
foi constituída de um microcomputador com duas saídas de vídeo,
conectadas a dois projetores LCD.
Um dos problemas conhecidos nesta configuração é a existência de
fantasmas na imagem.

Isso ocorre porque a imagem produzida pelo
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projetor LCD possui uma polarização interna de fábrica que compromete o
a qualidade final da projeção polarizada.
Nestes projetores, o canal verde da imagem possui uma polarização
oposta à dos canais vermelho e azul.

Figura 31 : Polarização Interna de Um Projetor LCD

Para contornar este problema, foi implementada uma técnica chamada de
StereoBright [27].

A idéia é substituir o canal verde da imagem da direita

pelo canal verde da imagem da esquerda e vice-versa. O processo é o
mesmo utilizado para produzir os Anaglyphs.

Figura 32 : Exemplo da imagem com StereoBright

No final, temos um sistema de projeção polarizado e imagens mixadas
simultaneamente.
Um alternativa para esta solução de software é utilizar um dispositivo que
faça a troca dos canais verde no sinal de vídeo, alterando os cabos de
conexão de vídeo como mostrado abaixo.
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Figura 33 : Esquema de Conexão no Método StereoBright

Projeção Assimétrica
A projeção assimétrica ocorre quando o plano de projeção não é
perpendicular ao vetor do visualização. Sem a devida correção a imagem
aparecerá distorcida para o observador. A Figura 34 apresenta exemplos
muito comuns de projeções assimétricas.

Figura 34 : Exemplos de Projeções Assimétricas

A distorção produzida por esta distorção pode ser corrigida, adicionando
ao sistemas, recursos que permitam ajustastar os parâmetros de frustum
do OpenGL.
O frustum corresponde ao volume de visualização e tem a forma de uma
pirâmide truncada em projeções em perspectiva e de um cubo em
projeções ortogonais.

46

Capítulo 5

Figura 35 : Diagrama do Frustum
No frustum assimétrico, a linha de visada não passa no centro da pirâmide
que representa o volume de visualização.

Múltiplas Janelas
O sistema foi concebido para possibilitar a definição de múltiplas janelas
distintas, permitindo, assim, sua utilização em configurações de hardware
com múltiplas telas e até sistemas tipo Cave.
Cada janela pode apresentar uma parte da simulação independentemente
das demais, ou ser ajustada para compor com as demais uma grande área
de projeção.

Figura 36 : Configurações do tipo DisplayWall e Cave

O sistema utiliza um arquivo de configuração para definição das janelas
(viewports) e seus parâmetros.

Para cada viewport são definidas as

dimensões da janela e posição da câmera.

As câmeras podem ser dependentes ou independentes.
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Esta propriedade está associada ao sistema de navegação, pois quando
aplicamos uma transformação (deslocamento e/ou rotação) em uma
câmera, esta transformação pode ou não produzir efeitos nas demais
câmeras.

A dependência das câmeras pode estar associada a qualquer

dos graus de liberdade.

Outro parâmetro de ajuste das câmeras é o frustum. Em sistemas de
múltiplas janelas, é importante que o centro de projeção de todas as
janelas seja coincidente, para que haja coerência nas perspectivas e
continuidade nas imagens de janelas adjacentes.

Em muitos casos, é

preciso utilizar uma definição de frustum assimétrico para que isso seja
conseguido.
Na Figura 37 apresenta-se um exemplo de sistema de projeção com três
telas, onde duas delas não estão perpendiculares à linha de visada do
observador.

Figura 37 : Frustum Assimétrico para Conjunto de Displays
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Distorção das Janelas
O sistema também foi concebido para permitir projeções não uniformes,
possibilitando inclusive a utilização em configurações do tipo cinema 180
graus.

Figura 38 : Esquema de Projeção Não Uniforme

Esta técnica é também muito útil quando o sistema de projeção encontrase muito fora do eixo de visão.

Nestes casos, a imagem projetada

aparece distorcida para o usuário, sendo assim conveniente provocar uma
distorção inversa na imagem projetada, para que o usuário possa percebêla corretamente.

As imagem distorcidas podem ser produzidas com o OpenGL, utilizando-se
uma técnica chamada Render to Texture [104]. Nesta técnica, em um
primeiro passo, uma imagem é produzida em um buffer interno; e a seguir,
utiliza-se esta imagem como textura de uma superfície com o formato da
distorção inversa que desejamos produzir.
Como pode ser percebido, esta técnica adiciona um passo a mais no
processamento da imagem final (render), influenciando diretamente a
performance geral do sistema.
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Figura 39 : Projeção Uniforme

Figura 40 : Projeções Não Uniformes

Esta é um alternativa de software para o uso de lentes ou espelhos
especiais.

A vantagem da solução via software está no fato de ser

ajustável, permitindo alterações na configuração do ambiente de projeção.

Dispositivos Periféricos
Os dispositivos periféricos correspondem aos equipamentos de interação e
entrada de dados do usuário.

São eles mouses, joysticks, spaceball,

luvas, traçadores de posição e etc.
O sistema deve ser capaz de receber os sinais provenientes destes
dispositivos e processá-los de forma adequada.

Em geral, a forma mais imediata de se fazer isto é incluir no sistema,
rotinas que processem diretamente das portas do computador estes sinais.
Um problema com esta abordagem conciste na necessidade de se criar
rotinas para cada tipo de porta e dispositivo. Assim sendo, toda vez que
deseja-se adicionar um novo dispositivo é preciso introduzir uma
modificação no sistema.
Outro problema associado a esta abordagem é que em muitos sistemas
operacionais o acesso aos sinais dos periféricos só pode ser feito através
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de funções do próprio sistema operacional.

Como os diversos sistemas

operacionais abordam o acesso a portas e periféricos de forma diferente, o
recurso de portabilidade estaria comprometido.

Sendo assim, decidiu-se utilizar a biblioteca de VR Juggler [105] [106] que
adota uma abordagem mais genérica que garante a portabilidade e permite
que novos dispositivos sejam adicionados ou reconfigurados sem a
necessidade de modificação ou mesmo recompilação da aplicação.

O VR Juggler é uma biblioteca de código aberto (Open Source),
responsável por controlar os aspectos de baixo nível do sistema
operacional no qual a aplicação estará funcionando. Disponibiliza uma
interface genérica comum para o controle dos dispositivos de entrada e
saída.
Inclui ainda recursos para avaliação de performance das aplicações e
subsistemas gráficos.
A lista de dispositivos disponíveis via VR Juggler inclui dispositivos
analógicos e digitais, teclado, mouse, diversos modelos de traçadores de
posição, luvas e som 3D.

Som 3D
A contribuição dos efeitos sonoros na caracterização de um ambiente é
inegável; o cinema e os games têm explorado este recursos intensamente.
A adição de efeitos sonoros, além de aprimorar a ambientação, amplia
fortemente a sensação de imersão.
A realidade virtual possibilita a percepção da localização da fonte sonora
no ambiente virtual.

O processamento tridimensional do som de forma realista segue uma
sistemática muito semelhante ao processamento realista das imagens
(rendering) .
As fontes de som produzem um efeito análogo às fontes de luz, o som
percebido é o somatório dos efeitos do som original e do som refletido e
modificado pelos diferentes materiais do cenários.
Tanto o processamento da imagem quanto do som exigem muito recurso
computacional e, para que possam produzir resultados a velocidades
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interativas, devem ser utilizados métodos simplificados e/ou equipamento
especializado (hardware).
Propriedades do Som3D
O som é localizado em um ponto no espaço definido pelas coordenadas do
ponto emissor, que emite em um padrão elíptico (definido por dois
elipsóides) . Os elipsóides são orientados segundo um vetor de direção; a
forma dos elipsóides define a distribuição direcional do som.

Figura 41 : Diagrama do Som Direcional

O elipsóide interno delimita a região onde o som é percebido em seu
volume máximo e o elipsóide externo delimita a região a partir da qual o
som não é mais percebido (volume zero). A região entre os dois elipsóides
apresenta uma atenuação linear
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Figura 42 : Parâmetros de Definição da Fonte de Som

Além dos parâmetros geométricos da fonte de som, temos ainda a
Prioridade e a Espacialização.
O parâmetro Prioridade cria uma escala que o sistema utiliza para definir
qual

fonte

processar,

quando

mais

de

uma

fonte

concorre

simultaneamente em um sistema com recursos limitados.
O parâmetro Espacialização determina se o som será tratado como
direcional ou ambiental. O som direcional permite que o usuário perceba
sua direção e posição relativa pela variação dos canais de áudio. No som
ambiental, o efeito direcional é ignorado na geração dos canais de áudio,
mas continua sujeito a atenuação e definições dos elipsóides.
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Modelos Geométricos
Nesse capítulo, trataremos apenas dos elementos do ambiente virtual que
sofreram um processo de conversão para serem incorporados no sistema.
Os modelos geométricos correspondem, assim, a elementos que não
foram gerados diretamente no sistema e sim trazidos de outras fontes e
implementados ou convertidos para nele serem incorporados. Nesse
grupo, temos as maquetes eletrônicas e o leito submarino.

Modelos Tridimensionais
Os modelos tridimensionais do cenário virtual podem ser criados em
qualquer programa de modelagem e posteriormente convertidos para um
dos formatos compatíveis com o sistema.

O modelo principal da simulação é a plataforma e como modelo de estudo
e de aferição do sistema foi adotada a maquete eletrônica da plataforma
P41 do tipo Spar-Buoy.
Esta maquete foi criada por técnicos do Centro de Pesquisas e
Desenvolvimento da PETROBRAS como uma das alternativas para um
estudo de viabilidade técnica onde a outra alternativa era uma plataforma
do tipo TLP (Tension Leg Plataform).
As maquetes eletrônicas foram desenvolvidas originalmente no software
de CAD, intitulado Microstation da Bentley/Intergraph [26].
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Figura 43 : Maquetes eletrônicas originais: a) Spar-Buoy, b) TLP

Antes de serem incorporados ao sistema, os modelos 3D passam por
diversos processos.
º

Limpeza;

º

Filtragem;

º

Redução de Polígonos;

º

Homogeneização das Normais;

º

Definição dos Materiais de Aplicação de Texturas.

Inicialmente, os arquivos do Microstation são selecionados e então passam
por um processo de limpeza.

São retirados todos os elementos

indesejáveis que não fazem parte do modelo propriamente dito, como
cotas, legendas, textos, anotações, etc..

A seguir, o arquivo é submetido a um processo de filtragem, onde são
retirados elementos do modelo considerados irrelevantes à visualização ou
que podem ser substituídos por elementos mais eficientes. Nesse grupo,
se encaixam as porcas, os parafusos, os logotipos e as grades (telas) que
podem ser substituídos por texturas, e os elementos permanentemente
ocultos, como, por exemplo, a geometria interna de tubulações.

O processo seguinte é redução de polígonos por fusão. Este processo
visa a redução do número de polígonos do modelo pela substituição de
polígonos coplanares por um único polígono cobrindo a mesma área.

O processo seguinte é realizar a homogeneização das normais. Sistemas
de visualização em tempo real consideram a direção das normais das
superfícies como forma de reduzir o número de polígonos renderizados e
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melhorar a performance.

O Microstation, por sua vez, não leva em

consideração a direção da normal das superfícies, o que pode causar
alguns problemas de visualização depois da conversão dos modelos se as
normais não forem corrigidas.
O processo seguinte e a definição dos materiais e aplicação de texturas.

P41-SPAR
O modelo P41-SPAR corresponde à maquete da plataforma P41 do tipo
Spar-Buoy com a estrutura flutuante, convés e equipamentos.
O produto final do processo de preparação do modelo da P41-SPAR
incorpora a geometria e um conjunto de texturas.

Figura 44 : Modelo Otimizado e Convertido para o Sistema
P41-TLP
O modelo P41-TLP corresponde à maquete da plataforma P41 do tipo TLP
com a estrutura flutuante, convés e equipamentos.

Figura 45 : Modelo Otimizado da P41-TLP
ANM
O modelo ANM corresponde à maquete de uma Árvore-de-Natal Molhada,
equipamento

submarino

composto

por

um

conjunto

de

válvulas

posicionadas na cabeça de um poço de petróleo.
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Figura 46 : Modelo da ANM

MANIFOLD
Este modelo corresponde à maquete de um Manifold, equipamento
submarino que exerce a função de concentrador, conectando os risers de
diversas Árvores-de-Natal Molhadas à plataforma.

Figura 47 : Modelo Otimizado do Manifold
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Modelagem do Terreno
A representação básica do leito marinho para o simulador corresponde a
uma superfície plana na profundidade indicada no arquivo de dados de
análise.
Para incorporar mais realismo ao ambiente virtual, um ruído foi adicionado
à distribuição vertical dos pontos que definem a superfície para que o leito
apresente uma representação levemente corrugada.

Figura 48 : Representação Geométrica Simplificada do Leito Marinho

Figura 49 : Imagem utilizada como textura do terreno

Internamente, foi adota uma primitiva geométrica de alta-ordem.
Este tipo de representação possibilita uma definição complexa de uma
superfície a partir de poucos pontos de controle. Outra vantagem é que
esta é uma primitiva paramétrica, onde um dos parâmetros é a resolução
(tessellators), ou seja, pode-se variar o número de polígonos que
representam a superfície com a distância do observador ou até mesmo
com a taxa de atualização (frame rate).
Esta abordagem possibilita estabelecer critérios de qualidade à simulação.
Caso se torne necessário, o usuário pode optar por manter uma definição
maior e, conseqüentemente, uma qualidade visual superior, ou manter a
velocidade da animação diminuindo a definição da geometria.
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Este recurso é de grande valia em sistemas de menor capacidade
computacional.
O Talude da Bacia de Campos
A Bacia de Campos é a maior região de produção de petróleo no Brasil e
está localizada no litoral norte do estado do Rio de Janeiro a
aproximadamente 150 kilometros da costa.
Apesar de nenhum dos sistemas de cálculo fazer referência ao
posicionamento geográfico real das unidades flutuantes, decidiu-se
implementar esta funcionalidade como um recurso adicional, aumentando
o potencial de uso do sistema em outras áreas da engenharia, como por
exemplo, arranjo submarino.

Figura 50 : Bacia de Campos: região mapeada

O modelo do terreno com o relevo do leito marinho da Bacia de Campos foi
gerado a partir de dados de batimetria e sondagem.
A Petrobras possui leituras de profundidade para cada 20 metros da Bacia
de Campos em uma área de 120 por 140 km.

A combinação dos dados

de batimetria e de sondagem permite obter-se valores de profundidade
para cada 5 metros na região acima.
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Figura 51 : Batimetria da Bacia de Campos

A batimetria consiste na medição da profundidade (lâmina d’água), sendo
que a sondagem funciona como uma fotografia do leito marinho. Os dados
da sondagem foram convertidos em imagens, usadas como textura do leito
marinho a serem aplicadas sobre a superfície que representa o talude da
Bacia de Campos.

Figura 52 : Modelo do Talude da Bacia de Campos

O modelo digital de terreno (DEM – digital elevation model) gerado a partir
destes dados representa um problema sério para o sistema de
visualização, não só pelo espaço necessário ao seu armazenamento como
também devido ao grande volume de processamento que o sistema deve
fazer para gerar sua representação visual.

Normalmente, este problema é contornado de duas maneiras:
q Reduzindo a resolução do terreno;
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q Reduzindo a área de simulação.
Ambas as abordagens são válidas quando aplicadas ao tipo de simulação
adequado.
A primeira abordagem atende bem a simulações onde pretende-se uma
visualização global do terreno. Já a segunda abordagem atende bem no
caso de simulações onde a visualização se restringirá a pequenas regiões
, exigindo-se uma maior resolução do terreno.

O caso ideal seria o de uma implementação única capaz de atender a
ambos os casos.
Sendo assim, uma linha de pesquisa foi aberta e dedicada exclusivamente
à solução do problema de visualização de grandes modelos digitais de
terrenos em tempo real.
Alguns algoritmos foram avaliados e implementados:
q RTIN – Right Triangular Irregular Networks [90]
q CLOD – Real-time, Continuous LOD Terrain Rendering of
Height Fields [86]
q CLOD – Real-time Generation of Continuous Levels of Detais
for Height Fields [89]
q ROAM – Real-time Optimally Adapting Meshes [87]
Em todos os casos a solução é baseada na adoção de malhas
autoadaptativas, ou seja, a discretização do modelo do terreno é variável e
dependente da posição do observador. Assim, é possível manter próximo
ao observador, uma melhor definição do terreno (alta discretização) e, a
medida que a distância aumenta, uma definição mais simples (baixa
discretização). Este recurso permite controlar o número de polígonos do
terreno que deverão ser renderizados.
Como elemento opcional, foi adicionada a taxa de atualização (frame-rate),
como parâmetro de controle da discretização do modelo de terreno. Uma
vez acionado este recurso, a discretização do modelo do leito marinho
pode ser automaticamente ajustada sempre que a taxa de atualização cair
a um patamar pré-determinado.
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Figura 53 : Exemplo de Terreno Discretizado Segundo a Posição do
Observador

Flutuantes
Elementos

flutuantes

são

modelos

tridimensionais

que

têm

seu

posicionamento e movimento associados à superfície do mar.
Apesar de bóias e embarcações serem exemplos típicos de elementos
flutuantes, deve ficar claro que, para o sistema, a definição de elemento
flutuante está relacionada ao comportamento e não à forma geométrica, o
que significa que qualquer modelo tridimensional pode ser definido como
flutuante.

Por se tratarem de elementos não essenciais à simulação e para não
onerar computacionalmente o conjunto, optou-se por adotar um esquema
bastante simplificado para a animação dos elementos flutuantes.

Os elementos flutuantes podem ser ainda dos tipos estacionários ou
móveis.
Os elementos flutuantes estacionários, mantém as coordenadas X e Y
fixas durante a simulação, ou seja, não modificam sua posição geográfica.
Já os modelos móveis, têm suas coordenadas atualizadas constantemente
pelo sistema segundo um caminho predefinido (path).
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Figura 54 : Esquema de Deslocamento com Path

A atualização da posição do modelo e a velocidade do movimento são
calculados pelo sistema tomando como base uma série de pontos que
definem o caminho de deslocamento (path) e o número de passos entre
um ponto e outro.

Segundo os mesmos princípios de modelagem e otimização das maquetes
eletrônicas, alguns modelos flutuantes foram preparados e adicionados ao
conjunto de modelos disponíveis ao usuário (base de dados 3D).

Figura 55 : Exemplo de Flutuante - Bóia

Figura 56 : Exemplo de Flutuante - Rebocador
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Figura 57 : Exemplo de Flutuante – Pesqueiro

Figura 58 : Exemplo de Flutuantes – Cargueiros

Vida Marinha
Modelos virtuais de diversos animais marinhos foram preparados para
inclusão no ambiente virtual.
Cada modelo é definido por três arquivos, um arquivo com a geometria e
com os movimentos básicos, um arquivo com a textura e um terceiro com
o caminho (path) que o modelo deverá seguir no ambiente virtual. Este
esquema permite que o mesmo modelo seja incluído em diversos locais do
ambiente com trajetórias diferentes.

A animação de cada modelo é realizada de forma repetitiva (loop) e
constante, utilizando a definição contida no arquivo de geometria. Esta
animação é baseada na técnica de posições chaves e é preparada durante
o processo de modelagem.
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Figura 59 : Posições chaves de Animação do Modelo do Golfinho

Alguns dos modelos implementados:
q Peixes;
q Golfinhos;
q Baleias;
q Tubarões;
q Tartarugas;
q Gaivotas;
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Figura 60 : Animais Marinhos

Avatar
O avatar corresponde a uma personificação da câmera ou viewpoint.

O viewpoint em sistemas gráficos corresponde ao ponto de visão, e é a
base para as transformações geométricas responsáveis pela renderização.
Alguns sistemas constumam associar câmeras aos viewpoints como forma
de atribuir uma definição geométrica ao ponto de vista como entidade
física.

Sistemas gráficos, imersivos ou não, em que a janela (viewport) do sistema
corresponde ao ponto de visão do usuário, são conhecidos como
simulação em primeira pessoa.

A definição do viewpoint como entidade geométrica física é muito usada
em

sistemas

multi-usário

para

possibilitar

uma

localização

dos

participantes no ambiente virtual.
A extensão deste conceito levou à utilização de outros elementos
geométricos na representação das câmeras no ambiente virtual, tais como
figuras humanas, animais ou qualquer outro tipo de elemento geométrico.

Este elemento geométrico passou a representar a pessoa física no
ambiente virtual e recebeu o nome de avatar.
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Baseado neste conceito, desenvolveu-se um conjunto de elementos
geométricos que podem ser utilizados como avatar. Estes elementos
variam

desde

figuras

humanas

simplificadas,

helicópteros

para

visualizações de sobrevôo, submarinos e animais marinhos.

O avatar não deve ser confundido com outro recurso disponível no sistema
que é a associação do movimento de câmera ao movimento de um objeto
da simulação.

Este recurso permite apenas mudar a direção de

visualização enquanto a câmera segue o movimento do objeto associado.
O avatar possui um comportamento mais genérico, com movimento
controlado pelo usuário.

Figura 61 : Exemplos de Avatar
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Modelos Procedurais
Este capítulo apresenta os detalhes de implementação e funcionamento
dos efeitos especiais e ambientais e elementos adicionais à simulação.
Estes elementos, apesar de não serem fundamentais à simulação,
contribuem fortemente para o seu realismo e grau de imersão.
Controlando os parâmetros e opções de cada efeito e elemento adicional,
o usuário pode balancear o sistema entre performance e realismo.
É também apresentada no texto a fundamentação teórica que originou a
reprodução do fenômeno no ambiente virtual.

Figura 62 : Relação Dados x Simulação
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Aspecto do Mar
O mar possui diversos elementos de aprimoramento visual associado.
Texturas variadas foram desenvolvidas para as diversas condições
meteorológicas.
A simulação de correnteza é feita pela associação do movimento da
textura do mar com a direção das correntes independente do movimento
das ondas que estão associados à direção do vento.
A coloração do mar é influenciada por vários fatores, cor da água
(geralmente azulada ou esverdeada), transparência da água e coloração
do céu.
Para cada textura de mar, há um arquivo de som (audio clip) associado às
correspondentes condições de mar.

Figura 63 : Texturas do Mar

Espumas / Rastro
Efeito referente ao rastro de espumas na superfície do mar deixado por
embarcações em movimento ou por efeito das correntes.
A textura de rastro tem sua direção definida pelo maior dos três; direção da
corrente, direção do vento ou velocidade do deslocamento da estrutura
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Figura 64 : Textura do Rastro

Reflexos na Água
Os reflexo do sol e da lua na água são simulados pela projeção de uma
textura na superfície do mar segundo a direção do observador (câmera) e
o astro em questão.
O reflexo da plataforma é simulado com o use de stencil buffer, mas é
dirigido a sistemas de alta performance pelo esforço computacional
requerido.
A intensidade dos reflexos está associada à cobertura de nuvens no céu
de forma inversamente proporcional.

Refração da Água
A refração da luz na água e a conseqüente distorção da imagem não são
produzidas pelas reais leis físicas do fenômeno. Foram utilizados métodos
simplificados de forma a produzir um artifício visual convincente em tempo
real.

Fog Aéreo / Fog Submarino
Neblina (fog) é simulada no ambiente virtual e pode ser ajustada pelo
usuário para representar melhor as condições meteorológicas.
A coloração do fog segue padrão de coloração do céu para localização e
horário.
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Figura 65 : Exemplo de Cena com e sem Fog
O fog submarino é utilizado para representar o grau de transparência da
água e pode ser ajustado pelo usuário. Este fog também é associado à
lâmina d’água e, quando ativo, aumenta de intensidade com a
profundidade. Outra característica específica do fog submarino é que e ele
possui a coloração da água do mar definida pelo usuário.

Cáustica / Luz Volumétrica
O fenômeno conhecido como cáustica corresponde às manchas causadas
pela luz em objetos submersos quando a superfície da água possui
ondulações.
A intensidade (luminosidade) do efeito está associado à intensidade da luz
do Sol e portanto é inversamente proporcional ao percentual de cobrimento
de nuvens no céu.
O fenômeno da Luz Volumétrica corresponde às faixas de luz produzidas
dentro d’água quando a luz do Sol penetra o mar com suspensão ou
turbidez. Os fachos de luz seguem a direção do Sol e se diluem com a
profundidade.
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Figura 66 : Cáustica

Representação do Céu
Para representar o céu de forma realista, é preciso simular as diversas
colorações que este pode apresentar e o efeito destas colorações nos
outros elementos do ambiente virtual.
Estas colorações têm ligação com a hora do dia e com a localização
geográfica.

Figura 67 : Diagrama do Céu

A representação geométrica do céu foi implementada utilizando um modelo
conhecido como Céu Plano (Sky Plane). Apesar da maioria dos sistemas
utilizar um dômo (Sky Dome) para a representação geométrica do céu, o
Sky Plane apresenta vantagens devido sua maior simplicidade de
implementação e processamento. No Sky Plane a aplicação e animação
das texturas do céu seguem um mapeamento plano linear, bem mais
simples e eficiente computacionalmente que no Sky Dome.
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Figura 68 : Modelos Sky Dome e Sky Plane

Figura 69 : Modelo do Céu com Textura Aplicada

Para complementar a representação do céu no ambiente virtual foram
definidos modelos para o Sol e para a Lua que tem suas posições no céu
definidos pela hora do dia e localização geográfica.

Figura 70 : Lua e Sol

Nuvens
A representação das nuvens no ambiente virtual é feita pelo uso de
diversas texturas, onde o usuário define o percentual de cobrimento do céu
e o nível de transparência ou luminosidade.

A coloração das nuvens

segue o padrão de coloração do céu para localização e horário.
As nuvens têm o movimento associado à direção e intensidade do vento.
Um arquivo de som (audio clip) com volume associado a intensidade do
vento simula os efeitos sonoros produzidos por ele.
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Figura 71 : Texturas das Nuvens

Estrelas
Uma textura de estrelas é aplicada ao céu quando a simulação se passa à
noite.
No momento, esta textura é uma representação aleatória da distribuição
das estrelas no céu.
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Está prevista a substituição desta textura por uma com o posicionamento
real das principais estrelas no céu. Esta nova textura será definida pela
data, hora e localização geográfica.

Figura 72 : Estrelas

Chuva
Uma das formas mais eficientes de representar o efeito visual da chuva em
cenários virtuais é utilizando texturas com transparência posicionadas
próximas à câmera.

Para que a chuva seja percebida de forma tridimensional em projeções
estereoscópicas, foi utilizado um conjunto de polígonos posicionados
seqüencialmente em relação a câmera.
O posicionamento deste conjunto de polígonos está associado à posição
da câmera, ou seja, o conjunto acompanhará a câmera para onde ela for
ou apontar (HUD).

Já o direcionamento associa apenas o eixo Z da

câmera ao conjunto de polígonos.

Isso permite que o conjunto de

polígonos fique perpendicular à câmera sem deixar de ficar na vertical
(billboard).
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Figura 73 : Representação 3D da Chuva

A representação visual da chuva é simulada pela aplicação de uma textura
como canal alpha (mapa de transparência) nos polígonos do conjunto.

Figura 74 : Textura da Chuva

A simulação do efeito de queda da água da chuva foi obtida pela animação
da textura através da modificação das coordenadas de mapeamento da
textura.
Uma alternativa a esta abordagem seria a animação do conjunto de
polígonos, porém, por incorporar transformações geométricas, torna-se um
procedimento menos eficiente computacionalmente.

De forma a integrar ainda mais à chuva à simulação, associou-se a
inclinação da textura de chuva à direção e intensidade do vento.

Associado à representação visual, um audio clip reproduz os efeitos
sonoros da chuva.

Como a representação sonora da chuva, não
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necessita de uma representação espacializada, a fonte sonora foi fixada à
câmera.

Raios e Trovões
Uma das formas mais eficientes de produzir-se um efeito que simule este
fenômeno é utilizar texturas predefinidas com desenhos de raios e aplicalas em polígonos convenientemente posicionados na cena.

Em nosso sistema, os raios e trovões são gerados aleatoriamente com
relação à localização e tipo e podem ter sua freqüência de ocorrência
associada à distribuição das nuvens no céu.
Como opção, o usuário define a correlação da distribuição das nuvens e a
freqüência de ocorrência de raios e trovões (proporção).

A representação visual dos raio é feita através de texturas aplicadas em
polígonos
distribuídos

posicionados

perpendicularmente

aleatoriamente

pelo

ambiente

à

câmera

virtual.

(billboards),
Associado

à

representação visual do raio, há um arquivo (audio clip) que reproduz o
som de um trovão e uma lâmpada que simula o efeito estroboscópico.

Figura 75 : Representação Tridimensional do Raio e Trovão

As texturas em forma de raio são aplicadas aos polígonos na forma de
canal alpha (mapa de transparência).
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Figura 76 : Texturas de Raios

Para simular o efeito estroboscópico produzido pelos raios, uma lâmpada
de grande intensidade é posicionada junto ao polígono com a textura de
raio. Seu efeito é melhor percebido quando a luz geral da cena se reduz,
ao entardecer, à noite, ou mesmo quando a densidade/quantidade de
nuvens reduz a iluminação global da cena.

O posicionamento da fonte de som do audio clip junto ao polígono que
representa o raio, associado aos recursos de som 3D, permite que o
usuário perceba a direção e distância relativa (pela intensidade do som) do
trovão.

Sombras
As sombras, além de contribuir para o realismo de uma cena, ajudam em
nossa percepção de profundidade e distância relativa entre objetos.
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Figura 77 : Exemplo de Cena Com e Sem Sombra

O sistema é capaz de produzir sombras em tempo real. Este recurso,
porém, deve ser usado com cuidado, pois o esforço computacional
necessário à sua execução pode comprometer a performance da
simulação.

Sendo a geração de sombras um processo custoso computacionalmente,
decidiu-se defini-lo como uma opção local e não global. Isso significa que
o usuário pode estabelecer quais os objetos que produzirão sombra e
quais receberão.

Isso permite reduzir consideravelmente o volume de

processamento sem comprometer a qualidade visual da cena.

Como opção default, apenas a plataforma produz sombra e apenas a
superfície do mar recebe sombras.

Lens Flare
Lens Flare é um fenômeno que acontece quando a luz do Sol penetra em
um conjunto de lentes, como em uma máquina fotográfica.
A simulação deste efeito em ambientes virtuais confere um elemento a
mais de realismo às cenas externas onde o Sol é um dos elementos de
composição.
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Figura 78 : Exemplo de Lens Flare

A geração deste efeito considera a direção relativa da câmera (viewpoint) e
a posição do sol na cena.

Figura 79 : Vetor do Lens Flare

A representação visual do fenômeno é produzida a partir de um conjunto
de texturas, com canal alpha representando os diferentes halos, aplicadas
a polígonos alinhados perpendicularmente à câmera, técnica esta
conhecida como billboarding.
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Figura 80 : Texturas do Lens Flare

Inicialmente, este efeito, apesar de considerar informações tridimensionais,
foi implementado com uma representação bidimensional, onde as texturas
eram combinadas e aplicadas sobre o viewport.
Este processo, apesar de mais eficiente computacionalmente, pode
produzir

resultados

indesejáveis

quando

utilizado

em

projeções

estereoscópicas. Isso porque os halos eram desenhados à frente de todo
o cenário e apareciam para o usuário como se estivessem sendo
desenhados no plano de estereoscopia neutra (sua profundidade seria
percebida como no plano de projeção).
Esta configuração pode provocar inconsistências visuais se o ajuste
adotado pelo usuário para a distância entre os olhos produzir elementos
com estereoscopia negativa (sua profundidade seria percebida como a
frente do plano de projeção). Estes elementos, apesar de percebidos pelo
usuário como à frente do plano de projeção, seriam desenhados atrás dos
halos.

Inconsistências visuais como esta devem ser evitadas de todo modo, pois,
além de comprometer a percepção da simulação e o efeito imersivo,
normalmente provocam sensações desagradáveis no usuário, podendo,
nos mais sensíveis, causar dores de cabeça e náuseas.

Sendo assim, optou-se por adotar a representação tridimensional do efeito
de Lens Flare.
Nesta representação, o conjunto de polígonos alinhados segundo a linha
de visada é posicionado perpendicularmente à câmera (billboard) e o mais
próximo possível dela, para que sempre apareçam à frente de todos os
elementos da cena.

81

Capítulo 7

Figura 81 : Representação 3D do Lens Flare

Cada polígono é colorido com um conjunto de cores que reproduzem as
existentes no fenômeno real e recebe uma das texturas como canal alpha.

Fogo e Fumaça
As representações de elementos de fogo e de fumaça foram baseadas na
utilização de imagens com canal alpha e efeito de billboard.

Na representação do fogo, é feita a animação de uma seqüência de
imagens aplicadas como textura em um único polígono retangular.

Figura 82 : Representação de Fogo

Na representação da fumaça, utiliza-se uma mesma textura em uma série
de polígonos animados.
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A animação dos polígonos é baseada em um sistema de partículas simples
e genérico, onde varia-se a escala e transparência das partículas.
Associou-se ainda a direção do vetor que governa a emissão das
partículas a direção e intensidade do vento.

Figura 83 : Textura usada para as partículas de fumaça

Figura 84 : Representação de Fumaça

Profundidade de Campo
O efeito de Profundidade de Campo ou Depth of Field (DOF) corresponde
à região da cena que estará em foco. Este efeito é facilmente percebido
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nas imagens capturadas por câmeras fotográficas e/ou filmadoras onde
apenas elementos da cena localizados a uma certa distância aparecem em
foco.
A extensão da região de foco é dependente do tipo de lente adotada e das
condições de iluminação da cena (quantidade de luz).

O buffer de acumulação (accumulation buffer) pode ser usado para
aproximar o feito que se tem em uma fotografia, onde os itens estão mais e
mais borrados (fora de foco) quanto mais se distanciam do plano de foco
perfeito. Esta técnica não corresponde a uma simulação perfeita do efeito
produzido em uma câmera, mas o resultado é muito satisfatório.
O resultado é obtido produzindo-se a cena repetidamente com a posição
da câmera levemente deslocada da sua posição original, mantendo-se
porém o alvo contante.
accumulação.

As imagens então são mixadas via buffer de

A Figura 85 apresenta um esquema indicando posições

distintas da câmera.

Figura 85 : Esquema de Profundidade de Campo

A figura Figura 86 apresenta a imagem final de uma cena produzida com
efeito de profundidade de campo.
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Figura 86 : Exemplo de Cena com Profundidade de Campo

Falsas Luzes
Em computação gráfica, o termo luz é aplicado aos elementos que
funcionam como fontes de luz. Estes elementos, no entanto, não possuem
representação geométrica, apenas produzem efeito sobre o aspecto da
cena.
Normalmente, quando a fonte de luz deve aparecer no quadro da cena,
associa-se um elemento geométrico a ela, como no caso do Sol ou da Lua.

A importância da iluminação é bem conhecida e explorada entre os
profissionais de fotografia, cinema e teatro e, mais recentemente entre os
profissionais de modelagem de cenários digitais, que incluem diversas
luzes em seus cenários a fim de destacar detalhes, realçar texturas e
representar melhor os volumes.
Porém, a adição de luzes ao cenário causa um problema sério de
desempenho, visto que os cálculos para geração da imagem (rendering)
estão associados diretamente ao número de fontes de luz e suas
características.
Como o suporte em hardware em qualquer sistema é limitado a um
número restrito de luzes, o desempenho geral do sistema pode sofrer uma
queda vertiginosa de performance se este limite for ultrapassado. Nestes
casos, o sistema passa a realizar os cálculos de iluminação em software e
não mais em hardware.

Este tipo de efeito é mais sentido em

equipamentos de consumo (não profissionais), onde os melhores possuem
suporte para, no máximo, oito luzes.

No caso de plataforma e/ou navios, onde o número de luzes pode ser
imenso, ultrapassando a capacidade de processamento em hardware de
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qualquer sistema, foi implementado um recurso que utiliza apenas a
representação geométrica.
Este tipo de esquema não interfere no modelo de iluminação da cena e,
apesar de aprimorar o aspecto visual e o realismo, não ocasiona grande
efeito no desempenho geral do sistema.

A Figura 87 apresenta a textura utilizada na representação geométrica de
falsas luzes e a Figura 88 um exemplo de utilização.

Figura 87 : Textura usada para a Representação das Falsas Luzes

Figura 88 : Exemplo de Luzes Falsas

A representação geométrica das falsas luzes é baseada na utilização de
da textura com canal alpha aplicada a um polígono retangular com efeito
billboard. A variação da cor dos polígonos, possibilita que se tenham luzes
de cores variadas na cena.

86

Capítulo VIII
Simulação de Ondas
Neste capítulo, são apresentados uma breve revisão dos modelos de
simulação de ondas mais conhecidos e os algoritmos de geração e
animação de ondas implementados no sistema.
Além disso, mostra-se como os dispositivos gráficos mais recentes podem
ser utilizados para auxiliar na geração de imagens mais realísticas de
oceanos.

Introdução
Como uma parte importante da natureza, a água é um objeto óbvio para
simulação em mundos virtuais 3D. Sua descrição física é de certa forma
simples: um fluido que é quase incompressível e, em muitos casos,
transparente.

Entretanto, devido à complexidade dos efeitos, é difícil

alcançar o movimento fisicamente correto e o fotorealismo nas simulações
de água interativas tridimensionais.
Trabalhos Anteriores
Numa pesquisa recente, Adabala e Manohar [30] identificam três tipos de
modelos de fluídos para computação gráfica:
o

baseada em textura (2D, fractal ou 3D);

o

combinando texturas e partículas (grids ou mapas de partículas);

o

completamente baseada em partícula.
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Os trabalhos de Fournier e Reeves [35], assim como o de Peachey [43],
podem ser vistos como precursores da categoria baseada em textura 2D.
Uma abordagem amplamente difundida da dinâmica dos campos de altura
(height fields), usa o método das diferenças finitas, como descrito por Kass
e Miller [44]. No hardware moderno, tal abordagem executa facilmente em
tempo real mesmo com uma alta resolução de grid, como também o faz o
método de Chen e Lobo [31], que substitui as equações tridimensionais de
Navier-Stokes completas por uma versão bidimensional.

Loviscach [41]

também usa campos de altura, mas gera evolução no tempo pela
convolução com uma onda em anel. Esta implementação não pode
alcançar velocidade interativa, mas é capaz de reproduzir o fenômeno
como as ondas de navios (Kelvin Waves) e as complexas ondas em anel
formadas pela gravidade e ondas capilares de água profunda. Glassner
[36] constrói geometricamente campos de altura para um modelo
simplificado das ondas de navio.

Um método excelente para simular um fenômeno como ondas quebrando
e líquidos derramando pertence a categoria “texturas e partículas
combinadas”: Enright, Marschner, and Fedkiw [33] aprimoraram o trabalho
anterior de Foster e Fedkiw [34], assim como de Stam [47]. Eles combinam
um solver de equações diferenciais parciais para um fluxo baseado em
voxel com partículas marcadoras para traçar a superfície. Para um
tamanho de grid de 540x75x120, a simulação leva 13 minutos por quadro.

Trocando realismo por velocidade, vários pesquisadores vem tentando
conseguir simulações de fluídos interativas. Schneider e Westermann [45]
simulam ondas usando ruído fractal e então as renderiza em tempo real
com reflexão da luz e refração do fundo usando os atuais hardwares
gráficos de consumo.

Jensen and Golias [39] sintetizam o campo altura de um dado espectro e
o distorcem para obter ondas Choppy (Gerstner). Detalhes das ondas são
colocados no algoritmo de Kass e Miller [44] e, pela versão 2D do
solucionador de Stam [47], todos num grid de 64x64.

Raios de luz indo

através dos vértices dos triângulos da superfície são seguidos até o chão,
levando em consideração a refração segundo a Lei de Snell. Estes
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triângulos são iluminados de forma inversamente proporcional às suas
áreas, comparável ao “backward beam tracing” [49].
Raios de luz, importantes para cenas sob a água, são renderizados
fatiando o volume em camadas que são aproximadas misturando-se
planos texturizados.

Hinsinger, Neyret, e Cani [38] também sintetizam ondas Gerstner. Seu
esquema adapta-se ao tamanho visível de cada elemento da superfície.
Assim, é possível gerar imagens da água até o horizonte a taxas
interativas.

Simulação de Ondas
Nesta seção, apresenta-se os modelos de animação e geração da
imagens (render) de águas profundas implementados no sistema.
Inicialmente, são apresentados os modelos simples e depois um modelo
complexo, resultante da união da união de modelos de água no estado da
arte da literatura da computação gráfica, que satisfazem a necessidade de
mantê-lo em tempo real.

Isto inclui:
-

Ondas Gerstner – Modelo de ondas senoidais

-

FFT – Fast Fourier Transform : Modelo de ondas de superfície baseada
em estatística oceanográfica para ondas oceânicas

-

Ondas de Águas Rasas : Correção física do modelo de ondas de
superfície, levando em consideração a profundidade, para linhas de
costa realísticas, etc.

-

Ondas de Superfície : Restrição da correção física do modelo de ondas
para interação com o objeto.

-

Equações de Navier-Stokes : Bump-map simulando as equações de
Navier-Stokes para tensões de superfície e efeitos de turbulência
similares.

A renderização realística (em tempo real) de água inclui todas as
características visuais a seguir:
-

Coloração da água dependente do ponto de vista

-

Reflexão/Refração Global
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-

Reflexão/Refração Local

-

Cáustica e Fachos de Luz (Godrays )

-

Espuma e Spray

Animação
A principal filosofia por trás da animação é que não existe um modelo
individual atendendo todas as necessidades. Não houve a tentativa de
fazer um super modelo, mas sim investigar como combinar diferentes tipos
e níveis de animação. Apresenta-se primeiramente todos os modelos
diferentes usados, e depois resume-se porque e como eles são usados.
Ondas Gerstner
A formulação de ondas Gestner foi utilizada pela primeira vez como uma
aproximação para as equações da fluido dinâmica há mais de 200 anos
[51].

Sua primeira aplicação em computação gráfica foi apresentada no

trabalho de Fournier e Reeves de 1986 [72].

O modelo físico descreve a

superfície em termos do movimento individual de pontos. Para uma boa
aproximação, pontos na superfície da água desenvolvem um movimento
circular conforme a onda passa.

Figura 89 : Movimento das Partículas da Superfície da Água

Se um ponto na superfície estática é chamado x0 = (x0,z0) e a altura
estática y0=0, então, a medida que uma onda simples com amplitude A
passa, o ponto na superfície é deslocado no tempo t para

x

x0  ( K / k ) A sin( K .x0  wt )

(2)

y

A cos( K .x0  wt )

(3)
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Nesta expressão, o vetor K, chamado de vetor-onda, é um vetor horizontal
que aponta na direção de deslocamento da onda, e tem magnitude k
relativa ao comprimento de onda ( O ) dado por

k

2S / O

(4)

A freqüência w é relativa ao vetor-onda, como discutido mais a diante.
A figura a seguir mostra dois perfis de onda, cada um com um valor
diferente para a amplitude adimensional kA. Para valores de kA<1, a onda
é periódica e mostra um degrau no topo das onda a medida que kA
aproxima-se de 1.

Para kA>1, um laço forma-se no topo das ondas, e o

interior da onda passa a ser exterior, um efeito nada desejável ou realista.

Figura 90 : Perfil de 2 Ondas Gerstner Simples

Como podemos perceber, a técnica das ondas Gerstner por usar apenas
uma única onda senoidal horizontal e vertical, é realmente muito limitada.
Contudo, pode ser generalizada para um perfil mais complexo com o
somatório de um conjunto de senóides. Então, tomando um conjunto de
vetores-onda ki, amplitudes Ai, freqüências wi, e fases Ii, para i=1,.....,N,
temos a expressão
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N

x

x0  ¦ ( K i / k i ) Ai sin( K i .x0  wi t  I i )

(5)

i 1

N

y

¦ A cos( K .x
i

i 1

i

0

 wi t  I i )

(6)

A figura a seguir apresenta um exemplo com um conjunto de 3 ondas.
Formas complexas e interessantes podem ser assim obtidas.

Figura 91 : Perfil de uma Onda Gertner Composta

O comportamento animado das Ondas Gerstner é determinado por um
conjunto de freqüências wi, escolhidas para cada componente. Para ondas
na água, há uma relação bem conhecida entre estas freqüências e a
magnitude dos vetores-onda correspondentes, ki.

No caso de águas

profundas onde o efeito do leito marinho pode ser ignorado, este
relacionamento é
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w 2 (k )

gk

(7)

O parâmetro g corresponde à constante gravitacional.
Há várias condições onde a relação de dispersão é modificada. Quando o
leito é relativamente raso comparado ao comprimento de onda, o leito
provoca um efeito de retardo nas ondas.

Para um leito marinho com

lâmina d’água D, a relação de dispersão é:

w 2 (k )

gk tanh(kD)

(8)

Note que, se a lâmina d’água é muito funda, a equação se reduz à forma
anterior.
A segunda situação que modifica a relação de dispersão é a tensão
superficial.

Ondas muito pequenas, com um comprimento de onda de

cerca de 1 cm ou menos, possuem um termo adicional:

w 2 (k )

gk (1  k 2  L2 )

Onde o parâmetro L tem unidades de comprimento.

(9)

Sua magnitude é a

escala para a tensão superficial ter efeito.

Usando estas relações de dispersão é difícil criar uma seqüência de
imagens (frames) da superfície da água que componham uma repetição
contínua (loop). De modo a ter uma seqüência que repita após algum T, é
necessário que todas as freqüências sejam múltiplas da freqüência base.

w0

2S
T

(10)

No entanto, quando o vetor-onda K é distribuído em uma grade regular, é
impossível arranjar as freqüência de dispersão gerada também em uma
grade regular com espaçamento wo.
A solução é não usar as freqüências de dispersão e sim uma forma
próxima a esta. Para uma dada onda de número k, utiliza-se a freqüência
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w(k )

Onde

ª ª w(k ) º º
««
» » w0
¬ ¬ w0 ¼ ¼

(11)

>>a @@ significa tomar a parte inteira do valor de

relação

de

dispersão

de

interesse.

As

a , e w(k ) é qualquer

freqüências

w(k ) são a

quantificação da dispersão da superfície, e a animação da superfície da
água repete após um tempo T, porque as freqüências quantificadas são
todas inteiras e múltiplas de wo.
Dado sua simplicidade matemática, este foi o primeiro modelo a ser
implementado no sistema.

Apesar de apresentar resultados satisfatórios

apenas para situações de águas profundas e condições de tempo não
muito tempestuosas, é uma alternativa para sistema com poucos recursos
computacionais já que demanda menos processamento.
Modelo Estatístico - Transformada Rápida de Fourier (FFT)
Neste capítulo descreve-se o algoritmo que está sendo usado como centro
da animação do mar. O algoritmo é explicado em detalhe em [51]. Este
modelo não é baseado em nenhum modelo físico, mas utiliza modelos
estatísticos baseados em observações do mar verdadeiro. O método já foi
utilizado comercialmente várias vezes, por exemplo para animação do mar
nos filmes Titanic e Waterworld [51].
Neste modelo estatístico do mar, a altura da onda é uma variável
randômica da posição horizontal e do tempo, h(X,t). Ele decompõe o
campo-altura da onda em um conjunto de ondas senoidais com diferentes
amplitudes e fases. Enquanto o próprio modelo fornece uma ferramenta
para estas amplitudes e fases, aqui usa-se o inverso da Transformada
Rápida de Fourier (Fast Fourier Transformation - FFT) como um meio de
evoluir rapidamente a soma.
FFT é uma versão rápida da transformada discreta de Fourier, isto é, é a
transformada de Fourier que segmenta a entrada em pontos regularmente
posicionados. Descrições da Transformada de Fourier tradicional e da
FFT, assim como propriedades interessantes e algoritmos de trabalho,
podem ser encontrados em [55],e também estão disponíveis on-line.
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FFT permite que se avalie rapidamente a seguinte soma:

h X,t

~

¦h

K , t e iK . X
(12)

k

Aqui X é uma posição horizontal de um ponto cuja altura está sendo
avaliada. O vetor de onda K é um vetor apontando na direção de curso da
onda dada, com a magnitude K dependente do comprimento da onda (O):

K

2S O

(13)

~

e o valor de h K, t

é um número complexo representando tanto a

amplitude como a fase da onda K no tempo t. Uma vez que a transformada
discreta de Fourier está sendo usada, existe apenas um número finito de
ondas e posições que entram nas equações. Se s é dimensão do campoaltura que está sendo animado, e r é a resolução do grid, então pode-se
escrever:

K

kx , kz

2Sn s, 2Sm s

(14)

onde n e m são inteiros nos limites –r/2dn, m<r/2. Note que para FFT, r
deve ser elevado a potência de dois. Para renderizar o campo-altura,
precisa-se calcular o gradiente do campo para obter as normais. A
abordagem tradicional de computar diferenças finitas entre pontos de grid
localizados proximamente pode ser usado, mas isto pode ser uma
aproximação pobre da inclinação das ondas com pequenos comprimentos
de onda. Portanto, se for viável, em termos computacionais, é melhor usar
um outro FFT, dessa vez avaliando a seguinte soma:

h X , t

~

¦ iKh
k

K , t e iK . X
(15)

Agora que se sabe como converter campo de números complexos
representando amplitudes e fases das ondas em um campo-altura, é
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necessária uma forma de criar as amplitudes e fases propriamente ditas.
Tessendorf [51] sugere usar o Espectro de Phillips para ondas dirigidas
pelo vento. Isto é definido pela seguinte equação:

Ph K

Nesta equação, l

e 1 kl
a
k4

2

Kˆ .Wˆ

2

(16)

v 2 g é a maior onda possível surgindo de um vento

contínuo com velocidade v, g é a constante gravitacional, Wˆ é a direção do
vento e K̂ é a direção da onda ( isto é K normalizado). a é uma constante
numérica que afeta globalmente as alturas das ondas. O último termo na
2

equação ( Kˆ .Wˆ ) elimina ondas se movendo perpendicular à direção do
vento. Dessa forma, a animação resultante contém ondas que aderem à
direção do vento, mas se movem tanto com como contra ele, resultando
em vários encontros de ondas ( e oportunidades para criação de borrifos e
espuma). Se a preferência for por ondas em uma única direção, pode-se
modificar este termo para eliminar ondas que se movem em oposição ao
vento (isto é, o produto escalar é negativo).
Para melhorar a convergência das propriedades do espectro, pode-se
tentar eliminar ondas com comprimento muito pequeno

w  l ,

multiplicando a equação pelo seguinte termo:

e k

2

w2

(17)

Agora, existem dois passos que devem ser feitos de forma a preparar os
dados para o FFT – criar as amplitudes e fases no tempo zero e então,
animar o campo. A primeira parte pode ser realizada usando a equação:

~
ho ( K )

1
2

[ r  i[ i

Ph ( K )

(18)

onde [r e [i são duas saídas de um gerador de números aleatórios
(randômicos) Gaussianos com média 0 e desvio padrão 1.
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Agora, dado o tempo t, pode-se criar um campo de amplitudes de
freqüência (independentemente do tempo anterior, que pode ser valioso):

~
h K,t

~
ho K e iZ

K t

~
 ho*  K e  iZ ( K ) t

(19)

onde Z é a freqüência angular da onda K representando a velocidade ao
qual a onda viaja através da superfície. Uma questão que surge é, qual a
fonte do termo que aparece do lado direito desta equação? Ele está lá
porque as alturas resultantes (resultado da FFT inversa) são apenas
números reais (sua parte imaginária é igual a zero). Para tal função, pode
ser mostrado que as amplitudes deve seguir:

~
h K

~
h* K ,

(20)

onde * é o operador conjugado complexo, ou seja,

a  bi *

a  bi

(21)

O último item a determinar é o valor de Z para uma dada onda. Uma vez
que se está animando águas profundas do mar, existe um relação simples
entre Z e o vetor-onda K correspondente:

Z2 K

gk

(22)

Aqui g é a constante gravitacional e k é a magnitude do vetor K.
Existem várias modificações para esta equação, talvez a mais útil para os
interesses deste trabalho seja levar em conta a profundidade d:

Z2 K

gK tanh kd

(23)

Pode existir, também, a intenção de pré-calcular a animação, neste caso
deve-se tentar expressar cada freqüência como uma multiplicação da
mesma freqüência angular básica Z 0 para se assegurar que a animação
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repita depois de um certo tempo (loop). Os resultados da implementação
deste conjunto de informações, dadas acima, são um tile de superfície do
mar altamente realística. Dadas as propriedades do FFT ele pode ser tiled
repetidamente sem problemas. Esta é uma propriedade muito útil, muito
embora o tiling possa ser visto como um padrão repetido. Isto pode ser
melhorado, escolhendo-se um grid maior, mas isto obviamente é
acompanhado de um encarecimento computacional. Tessendorf [51]
menciona que para a animação do Titanic, um tamanho de grid de 2048 foi
usado. Infelizmente, isto é muito grande para ser animado em tempo real
em computadores comuns.
Nos experimentos deste trabalho, na maior parte das vezes, foi utilizado
um tamanho de grid de 64, cuja FFT inversa pode ser calculada bastante
rápido.

O

tamanho

de

128

entretanto

dá

um

resultado

visual

(subjetivamente) muito melhor e será provavelmente o tamanho certo no
caso de alguém estar objetivando configurações de ponta dos dias de hoje
(e a animação da água compreende uma parte considerável da vista total).
Ondas Choppy
O algoritmo descrito produz ondas de boa aparência, mas todas elas tem
topos arredondados, o que sugere boas condições do tempo (climáticas).
Existe, entretanto, uma modificação para fazer os topos de ondas mais
agudas e as partes de baixo das ondas mais planas. Ao invés de modificar
o campo-altura diretamente, as posições dos pontos de grid serão
deslocadas horizontalmente usando a equação:

X

X  OD ( X , t )

(24)

onde O é uma constante controlando a quantidade de deslocamento, e D é
o vetor deslocamento computado com FFT:

D( X , t )

K~

¦i k h
k

K , t e iKX

(25)

O valor de O deve ser cuidadosamente escolhido – se ele é muito grande
as ondas começam a cruzar umas às outras, e isto certamente
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compromete o realismo. Entretanto, detectar esta situação parece ser uma
boa maneira de produzir espuma e spray – conforme será visto a seguir. A
diferença entre as ondas normais e a modificação das ondas choppy pode
ser vista nas figuras abaixo.

Figura 92 : Perfil de Onda Normal

Figura 93 : Perfil de Onda Modificado – Onda Choppy

Equações de Navier-Stokes

No campo da Computação de Dinâmica dos Fluidos, as equações de
Navier-Stokes (ENS) são conhecidas por descrever completamente o
movimento dos fluidos viscosos incompressíveis. Nessas equações,
existem três tipos de forças atuando:
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-

Forças no corpo (Fg) – atuam no elemento água inteiro. Assume-se que
só seria a gravidade, assim Fg

Ug , U é densidade e g é a

aceleração gravitacional (9.81 m/s2)
-

Forças de Pressão (Fp) – atuam internamente e normais à superfície da
água.

-

Forças Viscosas (Fv) – forças devido à fricção na água e atuam em
todas as direções sobre todos os elementos da água.

As forças de pressão são definidas como o valor negativo do gradiente do
campo pressão dos elementos da água, isto é:

Fp

. p

(26)

Dado o fato de que a água é um fluido Newtoniano [68], a força viscosa
(Fv) por unidade de volume é definida como:

Fv

P 2V

P

1
UVL

(27)

(28)

onde U é densidade, V é velocidade e L é dimensão.
Agora que se tem todas as forças atuando nos fluidos, usa-se a segunda
Lei de Newton ( F

m. A ) para descrever o movimento:

Fg  F p  Fv

UA

UA

Ug  . p  P 2 .V

(29)

(30)

Assumindo-se agora uma densidade uniforme, pode-se escrever a
equação anterior como:
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g

A

1
. p  P 2 .V
U

(31)



wV
 .V V
wt

g

1
. p  P 2V
U

(32)

Esta equação conserva o momentum ou momento.

Em adição, é preciso

que a massa seja conservada:

.
V

0

(33)

Estas duas equações juntas são referidas como Equações de NavierStokes. Infelizmente, estas equações são um conjunto de Equações
Diferenciais

Parciais

altamente

não-linear

que

não

é

facilmente

solucionado. Na literatura, existem vários métodos para discretização de
equações diferenciais parciais, tanto em tempo (explícito/implícito) como
em espaço (Diferenças Finitas, Volume Finito, Elementos Finitos). Detalhar
formas de resolver as ENS requereria um trabalho à parte, dessa forma
apenas será descrito brevemente o que foi implementado e como os
resultados foram usados.

Começou-se pela implementação de um esquema de diferenças finitas
explícito em um grid uniforme conhecido como método do Marcador-eCélula (Mark-And-Cell - MAC), uma vez que isto é amplamente usado em
trabalhos anteriores ([56], [57], [58], e [59]).
Em resumo, divide-se o espaço solução em células finitas que guardam a
velocidade e a pressão. Resolve-se, então, a equação (32) por diferenças
finitas neste grid para então fazer valer a equação

(33)

por

um

processo interativo chamado Successive Over Relaxation – Super
Relaxamento Sucessivo ( pode-se formar um sistema linear e resolvê-lo
com por exemplo através do método dos Gradientes Conjugados PréCondicionados). Esta solução é relativamente simples na forma fechada,
porém, adicionar condições de contorno e em particular condições de
superfície livre é complicado e não é bem descrito nas referências dadas.
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Um outro problema inerente às diferenças finitas é a estabilidade. Embora
o que é conhecido como condições Courant-Friedrichs-Levy (CFL) para
estabilidade possa ser de alguma forma forçado pelo cálculo da
viscosidade local e pelo ajuste do time step de acordo com a velocidade e
o tamanho da célula, é bastante trabalhoso. Por esta razão, utilizou-se o
tempo para implementar também o Solucionador estável de Jos Stam [60].
Mais uma vez, mostra-se que FFT pode ser utilizada para resolver a forma
fechada, e neste caso será utilizada para detalhes de superfície. Stam
recentemente também liberou o código fonte para este solucionador [67],
assim pode-se tornar este efeito disponível rapidamente. Uma vez que se
tenha um campo resolvido com a ENS, este campo é povoado com
partículas que são movidas de acordo com a velocidade interpolada
bilinear dos elementos de grid mais próximos. Essas partículas irão
rapidamente formar linhas de corrente (streamlines) no campo, mostrando
toda a vorticidade turbulenta que se espera ver em uma superfície
tensionada. Toma-se então as diferenças finitas das velocidades destas
partículas, e as trata como tangentes, para cálculo da normal. Todas essas
normais são então alimentadas em um bump-map, que são aplicados
como detalhes de superfície em tempo real como mostrado na Figura 94.

Figura 94 : Bump-map na superfície do mar
Ondas de Águas Rasas
Todas as simulações de águas rasas deste trabalho são baseadas em [66]
onde Kass e Miller usam um conjunto simplificado de equações para
simular ondas de oceano. Olhando para a velocidade horizontal em 2D e
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assumindo, entre outras coisas, que o volume da água pode ser descrito
como um campo-altura chega-se ao seguinte conjunto de equações:

wu
wh
g
wt
wx

0

(34)

wh
wu
d
wt
wx

0

(35)

onde g é a gravidade, h é a altura da superfície da água, d é a
profundidade, e u é velocidade de uma coluna vertical de água. Pode-se
também combinar estas duas equações. Começa-se pela equação
diferencial (35) com relação a x e equação (34) com relação a t :

w 2u
w 2h
g 2
wtwx
wx

0

(36)

w2h
w 2u
d
wxwt
wt 2

0

(37)

Agora substituindo a derivada cruzada parcial da equação (36) na equação
(37) chega-se a:

w 2h
wt 2

gd

w 2h
wx 2

(38)

Usando-se diferenças finitas pode-se discretizar como:

w 2 hi
wt 2

§d d
 g ¨¨ i 1 2 i
© 2 'x

·
§ d  d i 1 ·
¸ hi  hi 1  g ¨ i
¸
¸
¨ 2 'x 2 ¸ hi 1  hi
¹
©
¹

(39)

Agora que a equação diferencial parcial foi transformada em uma equação
diferencial ordinária de segunda ordem, pode-se resolvê-la usando um
método implícito de primeira ordem. Primeiro, utiliza-se diferenças finitas
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para discretizar as derivadas no tempo de primeira e a segunda ordem de
h:

hi  hi 1
't

hi

(40)

hi  hi 1
't

hi

(41)

Resolvendo-se para hi deve-se ajustar a equação

(40) e substitui-la na

equação (41):
2
't h hi  hi 1  hi 1  hi 2

(42)

2
2hi 1  hi  2  't h

(43)

hi

E substituindo a equação (39), tem-se:

hi

§d d
2hi 1  hi  2  g ¨¨ i 1 2 i
© 2 'x

·
§ d  d i 1 ·
¸ hi  hi 1  g ¨ i
¸
¸
¨ 2 'x 2 ¸ hi 1  hi
¹
©
¹
(44)

A última discretização feita é para tratar a profundidade como uma
constante durante a interação, assim chega-se ao seguinte sistema linear:

Ahi

2hi 1  hi  2

(45)

onde A é dado por:
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A

§ e0
¨
¨ f0
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
©

f0
e1
f1

f1
e2 
 


 en  2
f n 3

f n 3
en 1
f n2

·
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
f n2 ¸
¸
en 1 ¹

(46)

e0

2§ d  d ·
1  g 't ¨¨ 0 21 ¸¸
© 2 'x ¹

e0

 2d i  d i 1 ·
2§ d
¸, i  0, n  1
1  g 't ¨¨ i 1
2
¸
2 'x
©
¹

(48)

e0

 2d i  d i 1 ·
2§ d
¸, i  0, n  1
1  g 't ¨¨ i 1
2
¸
2 'x
©
¹

(49)

fi

2 § d  d i 1 ·
¸
 g 't ¨¨ i
2 ¸
2
x
'
©
¹

(47)

(50)

Essa matriz fornece um sistema tridiagonal simétrico, que pode ser
resolvido relativamente rápido [55]. A expansão da equação (37) para 3D é
feita substituindo a derivada parcial de h com relação a x com o
Laplaciano:

w2h
wt 2

gd 2 h

w2h
wt 2

§ w 2h w 2h ·
gd ¨¨ 2  2 ¸¸
wy ¹
© wx

(51)

(52)

E é resolvido exatamente como o caso 2D simplesmente pela separação
em dois sistemas – um dependente de x e um de y.
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Ondas de Superfície
O último nível de detalhe de animação que refere-se estritamente à ondas
de superfície 2D. Se o campo-altura for tomado em um tempo anterior, a
equação (52) reduz-se para :

2
w 2h ·
2§ w h
V ¨¨ 2  2 ¸¸
wy ¹
© wx

w2h
wt 2

(53)

onde |V| é a velocidade da onda. Faça-se hxy’ ser a altura do grid na
posição x e y no tempo t, então a equação (53) pode ser discretizada
usando diferenças centrais como em [52]:

hxt , y1  2hxt , y  hxt , y1
't

2

t
t
t
t
2 § h x 1, y  h x 1, y  h x , y 1  4h x , y
V ¨
¨
h2
©

·
¸
¸
¹

(54)

e então ajustando para t+1:

h

t 1
x, y

V

2

't 2

h2

h

t
x 1, y

h

t
x 1, y

h

t
x , y 1

 4h

t
x, y

2
§
4 V 't 2
¨
 2
¨
h2
©

·
¸h t  h t 1
x, y
¸ x, y
¹
(55)

Como mostrado em grande detalhe em [52], isso pode ser animado com
apenas algumas operações aritméticas por elemento de grid.
União dos Modelos
Idealmente poderiam ser usadas as Equações de Navier-Stokes (ENS)
para todas as dinâmicas de água. No entanto, para fins de animação, seria
computacionalmente muito caro. Ao invés disso, foi decidido o uso de ENS
apenas para detalhes de superfície, restringindo o problema a duas
dimensões. Como mencionado anteriormente, o centro de nossa animação
é o algoritmo de água FFT. Ele fornece tanto ondas grandes, usada para a

106

Capítulo 8

geometria real, e com ondas pequenas opcionalmente usadas para bumpmap. Enquanto as ondas geradas dessa forma parecem muito realísticas,
elas têm um problema inerente – objetos flutuantes não podem interagir
com a água de nenhuma forma. É neste ponto que os outros modelos
atuam. Foi implementado tanto o modelo de águas rasas como o método
tradicional de superfície de água simples. O método de águas rasas tem
várias propriedades muito vantajosas, ele leva em conta a profundidade da
superfície em consideração (resultando em ondas desacelerando e
alinhando-se com a linha de costa) e pode simular a água que inunda
áreas previamente secas. Entretanto, não se pretende usar o modelo para
esses efeitos em larga escala, e sim para pequenas ondas, em torno de
objetos

flutuantes.

O

modelo

mais

simples

parece

(ao

menos

subjetivamente) dar melhores resultados (assim como ser um pouco mais
fácil de controlar ).
Para integrar a FFT e a água física, simplesmente toma-se a geometria do
algoritmo FFT e o superpõe à geometria resultante do modelo físico ( isto é
computado apenas em torno dos objetos flutuantes). Embora não seja
fisicamente correto, isto fornece os resultados desejados.
Objetos Rígidos Flutuantes
Para adicionar um objeto rígido que interage com a superfície da água, é
necessário aplicar flutuação ao objeto e ondas à superfície da água.
Um método para aproximação da flutuação é descrito por exemplo em [52].
De acordo com o Princípio de Archimedes, a

força de flutuação é

equivalente ao peso da água deslocada por objetos flutuantes. Para
aproximar o volume deslocado, representa-se o objeto por uma série de
patches (pequenos pedaços, retalhos), descritos pelas coordenadas de
seus centros, sua área (a) e sua normal (N). Então para um dado patch (se
o seu centro repousa sobre a água), o volume de água deslocado poder
ser descrito como:

v

a Págua  Pcentro N ,

(56)

onde Págua é o ponto na superfície da água e Pcentro é a posição do centro do
patch.

Agora, para simplificação, pode-se assumir que esta força tenha
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sempre a direção da normal à superfície da água no ponto de amostragem
dado. Assim a força aplicada ao centro do patch é:

F

UvN água ,

(57)

onde U é a densidade da água. Aplica-se a força ao ponto dado usando a
equação padrão para física dos objetos rígidos, como descrito por exemplo
em [62].

Existem também duas outras forças que deveria-se tentar

simular. A primeira, objetos flutuantes não desliza livremente sobre a água
por causa do efeito de arrasto (drag). Pode-se aproximá-los para cada
patch usando a equação:

EaV ,

Fdrag

(58)

onde E é constante e V a velocidade do centro do patch em relação a
água. Também, quando objetos com formatos apropriados se movem na
água, eles saem da água, dependendo se sua forma, orientação e
velocidade (este efeito é melhor visto em barcos). Usa-se a equação a
seguir para aproximar este efeito:

F

Ma N .V N ,

(59)

onde M é uma outra constante.
Note que a interpolação bilinear de valores definidos no grid foi utilizada
para obter todas as quantidades conectadas à superfície da água, em
pontos arbitrários na superfície.
Enquanto isto cobre a forma com que a água afeta os objetos flutuantes,
deveria existir feedback indo na direção contrária. A solução apropriada
seria tomar o objeto considerado diretamente das equações físicas usadas
para animar a superfície da água, mas uma vez que valores que entram
nessas

equações

não

representam

de

qualquer

forma

a

água

completamente misturada, foi decidido utilizar uma outra abordagem.
Primeiro para todos os elementos de grid tocados por qualquer objeto,
temporariamente acrescenta-se um fator damping no modelo de ondas
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usado para interação com o objeto (isto cria uma “sombra” de onda – isto
é, coloca-se nas ondas que não dispersam). Em segundo, computa-se a
mudança na profundidade do objeto flutuante entre o último frame e o
corrente, e se alimenta essa diferença de volta à superfície da água como
um deslocamento direto da superfície. Com a escala correta deste efeito,
consegue-se tanto ondas a partir de objetos que caem na água e ondas
formadas atrás de objetos se movendo (tal como barcos).

Rendering
Reflexão/Refração
A maior parte dos efeitos visuais da água são devidos à reflexões e
refrações (uma descrição mais detalhada pode ser encontrada por
exemplo em [51] e [65]). Quando um raio atinge a superfície da água, parte
dele reflete de volta para a atmosfera (potencialmente atingindo algum
objeto e causando cáustica reflexivo, ou atingindo a água em outro lugar,
ou câmera), e parte dele transmite dentro do volume de água, dispersando,
(o que causa os “godrays”) atingindo objetos dentro da água (causando
cáustica) ou voltando à atmosfera. Assim, uma iluminação completamente
correta requereria equações de sombreamento globais sofisticadas e não
seriam nem próximas a tempo real. Neste trabalho, isto é simplificado
levando-se em conta apenas raios de primeira ordem.
Reflexão
A equação para reflexão é bem conhecida. Para um vetor-visão E (isto é, o
raio a partir do ponto dado para o olho) e a normal à superfície N, o raio
refletido é:

R

2 E. N N  E

(60)

O raio é então usado para lookup em cube-map contendo o ambiente (
para oceano tipicamente apenas o céu).
Enquanto o cube-map é ideal para refletir o ambiente à distância, ele não é
muito adequado para reflexões locais (por exemplo flutuação de barco na
água). Para isto foi utilizado uma modificação de algoritmo básico usado
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para reflexões em superfícies planas (descrito por exemplo em [63]).
Monta-se a matriz de visualização (view matrix) de forma que ela mostre a
cena como seria refletida a partir de um plano liso localizado na altura
zero, rederizando-se toda a cena em um textura. Se forem usadas
simplesmente texturas projetivas, pode-se renderizar a superfície da água,
refletindo grosseiramente a cena sobre ela. Para melhorar este efeito,
assume-se que toda a cena está localizada em um plano posicionado
ligeiramente acima da superfície da água. O raio refletido é interceptado
por um plano e então calcula-se a interseção do raio entre o ponto e a
câmera refletida. O ponto resultante é então alimentado nos cálculos das
texturas projetivas.
Note que quando se processa para a textura, coloca-se o campo de visão
da câmera ligeiramente mais alto do que se faz para uma câmera normal,
porque a superfície da água pode refletir mais da cena que um plano liso
poderia.
Refração
Usa-se a Lei de Snell para calcular o raio refratado que é necessário tanto
para melhora da textura refratada quanto para cálculo da cáustica. A lei de
Snell é simplesmente:

sin 4 r

na
sin 4 i
nb

(61)

onde 4i é o ângulo de incidência (isto é, ângulo entre o vetor da câmera e
a normal à superfície), 4r é o ângulo refratado (isto é, entre o raio refletido
e o inverso da normal) e na e nb são os índices de refrações para os dois
materiais em questão. Assumindo-se o índice de refração para o ar e para
a água iguais à 1 e 1.333 respectivamente pode-se escrever a equação
(61) como:

4r

arcsin 1.333 sin 4 i

(62)
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Enquanto isto funciona perfeitamente em 2D, usar esta equação
diretamente em 3D seria muito ineficiente. Quando usando vetores, pode
ser mostrado que o raio refratado é descrito por:

T

2

§ na ·
° na
N®
E.N r 1  ¨¨ ¸¸ E u N
n
b
© nb ¹
°̄

2

½
° na
¾ E
°¿ nb

(63)

Aqui o sinal de + é usado quando (E . N) < 0. Para derivação dessa
fórmula, veja [64]. Com este vetor, pode-se agora processar a refração
visível na superfície da água. Para o ambiente subaquático global, usa-se
de novo o cube-map.

Para refrações locais usa-se um algoritmo muito

similar ao usado para reflexões, com apenas duas diferenças – a cena é
renderizada para a textura normalmente, e o plano que está sendo usado
para perturbar as coordenadas da textura, é localizado abaixo da
superfície da água.
Aproximando o termo de Fresnel
Um dos aspectos visuais mais importantes do aspecto realístico da água é
devido a equação de Fresnel, que define o peso para a combinação entre
reflexão e refração. Sem a utilização do termo de Fresnel, que define a
quantidade de reflexão de acordo com o ângulo de iluminação que chega e
o índice de refração dos materiais considerados, consegue-se uma
aparência bastante “plástica”.

F

ck
2 ck

2
2

A partir de [50], tem-se:

2
§
k c  k 1 ·
¨1 
¸
2 ¸
¨
k
c
k
1


©
¹

k

cos D

c

na
 k 2 1
nb

(64)

(65)

(66)

Aqui D é o ângulo entre a iluminação que chega e a normal à superfície e
na e nb são os coeficientes da Lei de Snell (Equação (61) ). Uma vez que se
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usa o índice de 1.333, c só depende de k, assim é possível pré-calcular isto
e armazená-lo em uma textura unidimensional [53].

Uma outra

possibilidade é aproximar a Equação (64) com uma função mais simples
de forma que se possa calculá-la diretamente com o CPU ou no GPU
usando vertex-/pixel-shaders.

Na implementação de [54] isso foi

aproximado simplesmente por uma função linear que no entanto não se
mostrou adequada.

Ao invés disso, [144] por experimentação descobriu

que utilizando uma relação de potência, obtém-se um aproximação muito
melhor.
Cor da água
Na seção Refração foi descrito como se processar refrações na superfície
da água. Deve-se notar, entretanto, que para águas profundas, apenas
refrações locais devem ser processadas, uma vez que não se pode ver o
leito marinho ou quaisquer outros objetos localizados profundamente.

A

água tem cor que depende da direção de incidência do raio, da direção da
visão e das propriedades da substância água propriamente dita. Para
remediar esse efeito, utilizam-se as equações apresentadas em [65], que
descrevem a dispersão da luz e absorção na água e são modificadas como
descrito brevemente.

Se não se levar em consideração nenhuma onda

(isto é, tratar a superfície da água como um plano liso) e ignorar efeitos
como os fachos de luz (Godrays), obtém-se fórmulas fechadas para a cor
da água dependendo apenas do ângulo de visão. Esta cor é então précalculada para todas as direções e armazenada em um cube-map, que é
usado exatamente da mesma forma que o cube-map para ambientes
refletidos. Graças a isso, consegue-se uma água de um azul mais escuro
quando se olha para a parte profunda e uma cor mais clara e esverdeada
quando se olha para as ondas, como mostrado na figura abaixo.
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Figura 95 : Coloração do Mar

Usando Bump-mapping para reduzir a geometria
Em adição ao uso de métodos tradicionais Level-of-Detail (LOD) para
reduzir malhas densas, pode-se utilizar as freqüências mais altas do FFT
diretamente como Bump-map. Com os recursos de bump-mapping por
pixel dos novos equipamentos gráficos, pode-se processar com um
tamanho de grid extremamente rudimentar e ainda manter uma qualidade
de imagem alta como mostrado na figura abaixo.

Figura 96 : Bump-map da Superfície do Mar
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Figura 97 : Representação em Wireframe da Mesma Superfície
Cáustica
Cáusticas são bonitos padrões de luz que se movem sinuosamente devido
à luz do sol transmitida a partir da superfície da água espelhada. Cáustica
é um efeito de iluminação indireto típico e geralmente muito difícil de fazer
em tempo real. Por sorte, pode-se otimizar o problema considerando-se
apenas os raios de primeira ordem (isto é, apenas uma transmissão
espelhada-difusa e assumindo-se que a superfície difusa recebida está a
uma profundidade constante).

Dadas essas restrições visualmente

aceitas, usa-se um esquema traçador de raios de luz (light beam-tracing)
descrito por Watt&Watt [50].
Para cada triângulo especular (da superfície da água) cria-se um raio de
luz, calculando-se os raios refratados para cada vértice, usando a lei de
Snell (Equação (61)) com a normal ao vértice (Nv) e o vetor-luz (vetor do
sol ao vértice) (L) como argumentos.
Esses raios de luz são então projetados sobre o plano x-z (o leito marinho
considerado) a uma profundidade constante dada y.
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Figura 98 : Esquema do Cáustica com 4 Triângulos

Cada um desses raios irá então divergir ou convergir para o plano, assim
é necessário descrever sua intensidade. Em [50] é usado o seguinte:

Ic

§a
N .L¨¨ s
© ac

·
¸¸
¹

(67)

onde N é a normal ao triângulo, L como definido anteriormente, as é a área
da superfície especular (triângulo na superfície da água) e ac é a área da
superfície do cáustica (triângulo depois de cruzar com o plano x-z).Uma
vez que se sabe que toda a superfície da água é refratada como raios de
luz, pode-se simplesmente criar uma grande tira de triângulo degenerada
(uma tira contendo triângulos com área zero) para a malha do cáustica, e
atualizar a posição e a intensidade dos vértices da malha como descrito.

Infelizmente, embora a FFT da superfície da água repita (tiles), o padrão
de cáustica resultante não, uma vez que se usa apenas um tile da
superfície nas computações.

Uma vez que o cálculo do cáustica toma um

tempo considerável, não é viável calculá-lo para o oceano inteiro, então é
necessário uma forma de torná-lo repetido (tilleable).

Resolve-se este

problema rebatendo partes da textura resultante do cáustica nove vezes,
uma para cada direção, a partir de uma textura grande do cáustica. Cada
parte é adicionada ao recorte do meio que é usado como textura final do
cáustica. Este processo é ilustrado nas figuras abaixo.
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Figura 99 : Esquema da Repetição do Cáustica

Figura 100 : Resultado da Repetição do Cáustica

Um efeito secundário deste processo é que se pode usar a capacidade
multi-textura dos hardwares atuais, para fazer anti-serrilhamento (AntiAliasing) ao mesmo tempo.

Monta-se quatro passos da mesma textura e

perturba-se as coordenadas de cada passo levemente para simular o
efeito de uma super-amostragem 2x2. Isto é, sob esta abordagem,
necessário uma vez que os padrões de cáustica tem vários detalhes que
rapidamente serrilham se a superfície especular não é densa o suficiente
para representar o padrão apropriadamente.
Uma vez que os padrões de cáustica mudam rapidamente com a
profundidade, usa-se o bounding box da câmera e a profundidade prévia
para decidir uma profundidade média para usar.
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Figura 101 : Variação do Cáustica com a Profundidade

Para aplicar esta textura a objetos sob a água, é necessário uma forma de
calcular as coordenadas da textura na textura do cáustica. Dada a direção
do raio da sol e a posição de um triângulo, são computadas as
coordenadas (u,v) da sua textura, pela projeção da textura na altura da
água na direção do raio (como isto funciona como uma projeção paralela,
não é necessário usar texturas projetivas aqui). Em adição computa-se o
produto escalar entre a normal à superfície e a direção invertida do raio
para obter a intensidade da textura aplicada, este valor é então usado
como alfa.
O mesmo algoritmo pode ser usado para criar o cáustica reflexivo em
objetos sobre a água.
Fachos de Luz - Godrays
No item anterior foi descrito como a luz causa a cáustica focando e
desfocando os raios de luz. Entretanto como os raios passam pela
substância água, eles dispersam em pequenas partículas flutuando na
água (plancton, minerais) fazendo-os visíveis e causando riscas de luz
conhecidas como Godrays. Processar este fenômeno corretamente
requereria processamento volumétrica. Entretanto, se não for exigido
correção absoluta, dando preferência ao efeito visual do resultado, pode-se
usar um algoritmo bastante simples para criar imagens relativamente
convincentes.
Já se tem a textura do cáustica, que representa a forma e as posições das
riscas de raios individuais (embora apenas como uma fatia a uma dada
profundidade).
Se esta fatia for definida para representar a intensidade da luz para o
volume total, isto pode ser produzido usando técnicas para renderização
volumétrica.
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Dada a posição da câmera utilizada, cria-se várias (neste experimento 32)
fatias do volume como visto na figura abaixo.

Figura 102 : Fachos - Esquema das Fatia do Volume em Frente a Câmera

Essas fatias são então processadas na cena completa com alpha-blending
adicional e escritas com zbuffer desabilitado.
Dado que este método mostra falhas visíveis, revelando a baixa
amostragem, usa-se uma distribuição não-uniforme.

Usando-se uma

densidade alta em frente da câmera, as amostras responsáveis pela
aparência suavizada do resultado e pelos pontos iluminados (claros)
aparecem onde deveriam estar. As amostras de densidade mais baixa,
afastadas da câmera garante que os raios se estendam na distância.
Uma vez que aumentando o número de passos de processamento retarda
consideravelmente todo o processo, pode-se usar a capacidade de multitextura do hardware gráfico para aumentar o número de amostras como
sugerido em [61].

Assim, mesmo se for processado apenas uma fatia,

aplica-se a ela as quatro texturas de uma vez, como se elas
representassem amostras subsequentes do volume. Dessa forma obtémse 128 amostras na GeForceFX, que fornece, na maior parte dos casos,
imagens suficientemente suavizadas.
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Figura 103 : Fachos - Imagem Resultante

Note que pode-se aplicar uma distorção no volume, resultante da repetição
da textura do cáustica utilizada, de qualquer forma para simular raios vindo
de uma direção dada (de acordo com a posição do sol).
Uma melhoria adicional ( que não foi implementada) seria usar o shadow
buffer para levar em consideração as sombras projetadas pelos objetos na
água.
Espuma, Spray e Bolhas
Sempre que a superfície da água é bastante violenta ou a água encontra
objetos,

pode-se

ver

espuma

resultando

das

ondas

quebrando.

Provavelmente, a melhor maneira de se produzir isto seria utilizar um
sistema de partículas, mas este procedimento seria bastante caro para as
finalidades em questão.
Ao invés disso, tira-se vantagem do fato que a espuma sempre repousa
sobre a superfície da água e assim pode ser processada como uma outra
camada de textura em seu topo.
Na implementação em questão, cada vértice do grid tem associado a ele
uma “quantidade de espuma”. Então quando se produz a superfície, usase essa quantidade como transparência para a textura da espuma
estendida por toda a superfície.
Agora, a única coisa a ser resolvida é a geração da espuma propriamente
dito. Neste trabalho foi usada uma modificação do algoritmo sugerido em
[51].

Para um vértice dado e seus dois vizinhos (na direção x e z)

computa-se a diferença entre seus ângulos. Relembrando a maneira como
as choppy waves foram animadas, o deslocamento usado representa de
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fato o quão próximos esses pontos ficam. Agora se a diferença computada
é menor que um limite (negativo) escolhido, aumenta-se a quantidade de
espuma para um dado vértice de um pequeno número. Caso contrário,
diminui-se sua quantidade de espuma (fazendo com que a espuma que
existia vá desaparecendo). Dessa forma, consegue a geração da espuma
próximo aos topos das grandes choppy waves.

A figura Figura 104 :

Exemplo de Espuma apresenta um resultado típico da geração de espuma.

Figura 104 : Exemplo de Espuma

É importante notar que muito embora o fator alfa da textura da espuma é
limitado à faixa [0,1], isto não é verdade para a quantidade de espuma
(que pode ser mais que um, mas deve ser ainda limitada). Também,
quando se detecta um ponto de produção de espuma, não se deve definir
a sua quantidade de espuma imediatamente como máxima – é provável
que o vértice produza espuma em alguns quadros subsequentes do
mesmo jeito, sendo assim, aumentando-se a quantidade de espuma
devagar obtem-se um efeito visual melhor.
Limitações desta técnica são bastante óbvias – a espuma renderizada
parece bastante similar em lugares diferentes ( uma vez que ela é uma
textura repetida, não um padrão gerado unicamente), e não se move na
superfície da água de acordo com o seu ângulo (embora se possa ter a
impressão que isto está acontecendo quando se usa o algoritmo choppy
waves).
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Sistema de Partículas
Quando a água colide com obstáculos, gera-se o spray de água usando
um sistema de partículas com dinâmica Newtoniana simples, veja [69]. A
cada partícula é dada uma velocidade inicial tomada diretamente da
superfície da água, na posição de geração com turbulência adicionada.
Isto é então atualizado de acordo com a gravidade, vento e outras forças
globais. O processamento das partículas é feita com uma mistura de
imagens de transparência-alpha e aditivos-alpha.

Figura 105 : Spray Gerado Quando Duas Ondas de Direção Opostas se
Encontram

O sistema de partículas é também usado para desenhar bolhas para a
partir de objetos que caem na água. Para este efeito, simplesmente movese as bolhas em um caminho senoidal em torno do vetor-flutuação, até a
superfície onde elas são eliminadas.

Detalhes de Implementação
Foram implementados os algoritmos descritos numa plataforma PC com
Windows. Tanto as animações baseadas em FFT como as baseadas em
física foram realizadas para grids de 64x64 elementos. Duas FFTs foram
requeridas para a animação, uma completa complexa -> complexa para o
ângulo da superfície (que é posteriormente usada para choppy waves ou
para normais à superfície) e uma complexa -> real para a altura da
superfície.
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A primeira implementação usada empregou-se rotinas de [55], que foram
substituídas posteriormente por rotinas mais rápidas da Intel Math Kernel
Library [103].
A renderização é implementada em OpenGL usando o hardware da nVidia
GeForceFX para renderizar. Enquanto as computações básicas (alturas,
normais, espuma,etc.) são feitas apenas uma vez para um simples tile de
água (que pode ser repetido por todo lugar), várias outras computações
dependem da posição do visualizador(usa-se visualizadores locais em
todos os lugares) e assim teve que ser feito separadamente para cada tile.
Isto oferece uma oportunidade perfeita para o uso de vertex-shaders,
descarregando a obrigação de realizar essas computações da CPU.
Alguns desses efeitos (especialmente o per-pixel bump-mapping) também
requer o uso de pixel-shaders, mas em geral a maior parte dos algoritmos
descritos aqui deveriam ser possíveis em hardware de consumo e classe
mediana.
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Implementação

Introdução
Detalhes da Implementação
Linguagem, módulos, portabilidade ...
Características e funcionalidades do Sistema

Opções Gerais ou Preferências

Um conjunto de opções de caráter geral ao sistema pode ser ajustado pelo
usuário.
Estas opções de dividem em dois grupos, inicialização e utilização.
Dentre as opções inicialização temos:
q iniciar em tela cheia (full screen),
q vista inicial,
q path default para a base de dados
Dentre as opções de utilização temos:
q Tamanho default da janela
q Ajuste dos periféricos (zona morta e funções dos botões)
q Cores do sistema de janelas
q Hora do dia default
q Localização geográfica default
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Opções de Visualização
O sistema visualização possui um conjunto de opções que o usuário pode
modificar para ajustar as características do modelo visual.
O usuário pode ajustar os parâmetros dos efeitos visuais bem como
habilitar ou não os elementos adicionais a simulação.

Lista das Opções de Visualização:

Controle da Simulação
O usuário pode controlar diversos aspectos da simulação (animação) a
partir dos Controles da Simulação. “Iniciar”, “Parar”, “Voltar”, “Avançar”,
“Passo-a-Passo” e “Ir Para” são apenas alguns dos comandos disponíveis.

Portabilidade
Windows x IRIX
Serão comentados os detalhes técnicos dos sistemas operacionais
Windows e IRIX relevantes ao desenvolvimento de sistemas portáveis.
As placas gráficas e a aceleração de hardware
Serão discutido os diversos níveis de implementação do OpenGL em
hardware e o efeito destas diferenças na performance do sistema e
qualidade visual da simulação e no modelo de autoescalonamento
implementado.
Os Periféricos de Realidade Virtual
Serão apresentados os diversos modelos previstos, sua características e
diferenças entre o acesso as portas de comunicação (serial, paralela e
USB) em microcomputadores e os diversos modelos de estações Silicon
Graphics.
Serão

também

apresentados

os

detalhes

de

implementação

e

configuração.
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Os Programas de Instalação
Devido as diferentes configurações de sistema operacional e hardware,
diversos programas de instalação tiveram que ser desenvolvidos.
Serão apresentados os detalhes de instalação e configuração do sistema
em cada um dos ambientes previstos e as características e peculiaridades
de cada programa de instalação e os detalhes de implementação.
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Aplicações
Neste capítulo serão apresentados dois exemplos de aplicações distintas
do sistema.

Primeiramente, um caso clássico de utilização direta do

sistema para o pós-processamento da análises de plataformas flutuantes e
a seguir um exemplo de utilização do núcleo de simulação do sistema para
a geração de uma nova ferramenta.

Spar-Buoy
Esta aplicação corresponde a uma simulação no domínio do tempo de uma
plataforma do tipo Well Head Spar Buoy chamada PETROBRAS-41 ou P41, projetada para operar a 815 metros de lâmina d’agua.
Este modelo foi a base de desenvolvimento e aferição do sistema e
constitui uma das alternativas de projeto para o campo de Barracuda na
Bacia de Campos.
A plataforma do tipo Well Head Spar Buoy é semelhante a um longo tubo
circular flutuante com um furo quadrado longitudinal (wellbay), no qual os
risers são posicionados através.
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Figura 106 : Spar-Buoy

Esta plataforma não necessitará de uma planta de produção, já que o óleo
e o gás produzidos serão tranferidos para uma FPSO (Floating Process,
Storage and Offloading ship), unidade flutuante de processamento,
armazenamento e descarga, em um fluxo multi-fásico.

A geração de

energia e o bombeamento estarão presentes na FPSO.
No início de sua operação, a Spar Buoy receberá um sistema para perfurar
os poços que serão conectados por risers rígidos.

Após este estágio, o

sistema de perfuração será substituído por um sistema mais simples
projetado para permanecer operando até o fim da vida útil (operacional) da
plataforma.
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A Spar terá 18 slots para risers verticais no seu interior (wellbay). Além
disso estão previstos alguns risers flexíveis para poços de produção
satélites.
A transferência será feita por rises em catenária (Steel Catenary Risers).
A produção prevista para esta unidade é de 150.000 barris de óleo por
dia.

A unidade P-41 será ancorada em 815 metros de lâmina d’água por 12
linhas em uma configuração do tipo taut-leg. Estas linhas serão agrupadas
em 3 setores igualmente espaçados de 120 graus, cada setor tendo 4
linhas de ancoragem.

Figura 107 : Spar-Buoy e o FPSO com as linhas de ancoragem

As dimensões principais desta unidade são mostradas na figura abaixo e
resumidas na tabela a seguir:

Diâmetro externo do flutuador

35.00 m

Altura

155.00 m

Altura livre até o deck

13.00 m

Caixa central

18.25x18.25 m

Dimensões do deck

52.3x56.0 m

Deslocamento (peso)

35.400 tons
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Figura 108 : Plantas da Spar-Buoy

O principal propósito do estudo era verificar se os movimentos e o
comportamento geral da plataforma para uma tempestade centenária eram
aceitáveis, de acordo com as regras internacionais sobre segurança no
mar.

O movimento da plataforma foi calculado com o sistema de

ancoragem e de risers instalados.

A configuração da ancoragem da Spar-Buoy P-41 é descrito como um
sistema de ancoragem do tipo taut-leg de 12 pontos com uma linha
combinada, consistindo de corrente, cabo e corrente, projetado para
operações longas de acordo com as regras da API.
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Figura 109 : Configuração Típica das Linhas de Ancoragem

Figura 110 : Diferentes condições Atmosféricas

A análise dinâmica produziu dados de movimento para 30 minutos com as
seguintes grandezas:

Deslocamentos

Rotações

X

32,90 metros

0,6 graus

Y

-1,04 metros

0,0 graus

Z

14,18 metros

0,9 graus
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O sistema permitiu visualizar o movimento da plataforma de sua posição
neutra inicial até sua posição final, quando sujeita as condições de vento e
onda centenária.

Tanque Oceânico Virtual
Esta aplicação constitui um exemplo da utilização do núcleo de simulação
do sistema para o desenvolvimento de uma nova ferramenta de apoio aos
testes no tanque oceânico da COPPE/UFRJ (LabOceano).

Figura 111 : LabOceano – Vista Externa
O Tanque Oceânico da COPPE/UFRJ foi projetado para o teste de
estruturas e equipamentos oceânicos, que podem ser usado na exploração
e produção de óleo e gás no mar.

Equipado com sofisticados geradores

de ondas multi-direcionais, corrente e vento, está capacitado a produzir
uma representação do ambiente oceânico bastante realista.

As atividades do LabOceano iniciaram-se em Abril de 2003. Foi projetado
com a finalidade de realizar ensaios de modelos de estruturas e
equipamentos usados nas atividades de exploração e produção de
petróleo e gás offshore, cujas operações avançam rapidamente para
regiões de até 3000m de profundidade.

131

Capítulo 10

Figura 112 : LabOceano – Vista Interna

Figura 113 : Modelo Reduzido

A dimensões principais do LabOceano são: 40m x 30m x 15m (mais um
tubo central de 10m de profundidade e 5m de diâmetro).

Gerador de Ondas Muitidirecionais

o Tipo: 75 wetback hinged Flaps
o Tipo de Ondas: Regular, Irregular, long and short-crested
o Altura Max.:~ 0.5m
o Período:0.3 ~ 3.0s
o Altura Significativa:0.3m
o

Período de Pico:0.7 ~ 2.0s

Praia

o Perfil Parabolico:
o

Comprimento: 5 m
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Gerador de Corrente

o Recirculação External:
o Profundidade: da superfície até 5m depth (1st phase)
o

Velocidade Max. :0.25 m/s na superfície
0.1 m/s no fundo

o

Perfil Variável:

Fundo Móvel
o

Posicionamento: de 1,5m até o fundo

Gerador de Vento

o Quantidade :08
o Potência: 4 hp
o Diâmetro:0.5 m
o Vento Uniforme & Espectral:
o

Velocidade Max.: 12 m/s

Instrumentação e Aquisição de Dados

o Sistema de Monitoramento de Movimento por Vídeo (6 DOF)
o Sistema de Aquisição de Dados
o Número de Canais: 96
o Taxa de Amostragem: 333 k S/s
o Resolução: 16 bits
o Condicionadores de sinais para tensão e corrente, com
amplificação e filtragem

o Sensores & Transdutores
o Ondômetros
o Extensômetros
o Sensores de Posição
o Células de Carga
o Transdutores de Pressão
o

Acelerômetros

O sistema apresentado aqui pode ser utilizado com uma ferramenta de
monitoramento em tempo-real para experimentos em andamento ou como
uma ferramenta de pós-processamento.

O sistema permite conferir os

sinais do modelo, realizar consultas adicionais a valores e verificações
visuais de qualquer ângulo e ponto de vista, funcionando assim como um
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típico “Tira-Teima”, como o utilizado em transmissões de partidas de
futebol.

No modo de Monitoramento em Tempo-Real, o sistema é capaz de
processar os sinais do modelo de teste e apresenta-los no modelo virtual,
ao mesmo tempo que estão sendo gerados.

No modo de Pós-Processamento, os técnicos podem rever um teste
gravado, controlando a velocidade, verificando os valores de sinais e
obtendo valores adicionais, como distância ou velocidade em um outro
ponto da estrutura.

Em ambos os modos, o usuário pode mover-se livremente pelo ambiente
virtual voando sobre o modelo, mergulhando na água, ou caminhando
sobre a plataforma e ainda mover-se por uma lista de posições de câmera
pré gravadas como em um tour guiado.

Figura 114 : LabOceanVR – Vista Geral

Figura 115 : LabOceanVR – Detalhe da Ponte
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Figura 116 : LabOceanVR - Guindaste

Figura 117 : Modelo com Linhas de Ancoragem e Rises

Figura 118 : Vista de Dentro do Tanque

Figura 119 : Detalhe dos Geradores de Onda
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A implementação da aplicação foi feita pela adição de componentes ao
núcleo básico de simulação.

Foram adicionados dois módulos de leitura

de dados, um para ser usado no modo pós-processamento, que segue o
mesmo esquema utilizado para o PROSIM, e um para o modo de
Monitoramento em Tempo-Real que segue o esquema dos periféricos.
O modelo tridimensional do LabOceano, seguiu o mesmo processo de
desenvolvimento e otimização da SPAR e o modelo da superfície da água
teve

apenas

suas

dimensões

ajustadas

(parâmetros:

largura,

comprimento) para coincidir com as dimensões do tanque.
Para o desenvolvimento e testes da aplicação foi utilizado um conjunto de
dados fictícios, baseados nos dados de análise de uma plataforma com a
mesma configuração.
Portanto para que este protótipo possa ser realmente utilizado com os
dados reais do LabOceano, alguns ajustes ainda precisam ser feitos nas
rotinas de leitura, consulta e apresentação dos dados.
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Considerações Finais

Conclusões
As simulações de sistemas flutuantes em tempo real não são novas, mas
em geral, apenas os aspectos científicos são considerados em detrimento
ao apelo visual.
A associação de elementos artísticos apenas usados em filmes e jogos
com as técnicas de realidade virtual, e sua utilização em simulações reais
de engenharia, criam um nova possibilidade para qualquer pessoa
entender e interagir com os dados científicos.

O sistema além de pós-processar os resultados de análise, simula
condições ambientais e atmosféricas com o controle do usuário.
Os recursos de escalabilidade possibilitam o sistema executar em
configurações de computadores que vão desde estações de trabalho PC
até os super-computadores Silicon Graphics.

Estruturalmente o sistema engloba um conjunto de técnicas e recursos
provenientes de áreas de pesquisa bastante distintas, como no caso de
simulação de terrenos, simulação de ondas e otimização de sistemas
computacionais.

Separadamente, nenhuma destas áreas é nova ou

pouco explorada, pelo contrário, são áreas de pesquisa que continuam
muito ativas e produtivas. As pesquisas para desenvolvimento do sistema
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resultaram do desenvolvimento de diversos protótipos e trabalhos
científicos publicados em congressos nacionais e internacionais [107],
[108] [109] [110] [111] [112] [115] [116] [117] [118] [121] [122] [123].

Verifica-se que o impacto dos resultados deste trabalho para o setor
produtivo será imediato, já que, com a crescente exploração de petróleo
em águas profundas da Bacia de Campos, sistemas baseados em
unidades flutuantes ancoradas são considerados como as alternativas
mais viáveis para a exploração de petróleo nestas condições.

Este novo sistema além de atender às necessidades do projeto, pode ser a
base de desenvolvimentos de novos aplicativos de simulação, como por
exemplo o tanque de provas numérico.

Outro fator importante a considerar é que passamos não só a dominar a
tecnologia mas a produzir sistemas com recursos de simulação
incomparáveis tanto no meio comercial quanto acadêmico para esta área
de pesquisa e a um custo extremamente acessível.

Implementações Futuras
Um dos primeiros passos na direção de tornar o sistema a base de todas
as simulações de sistemas flutuantes é preparar uma base de dados de
maquetes eletrônicas com modelos de diversas categorias no formato do
sistema e já otimizados para operar eficientemente na simulação.

Uma

extensão

prevista,

seria

capacitar

o

sistema

a

atividades

colaborativas através de recursos de realidade virtual distribuída.
Sistemas de realidade virtual distribuída são considerados os sistemas
computacionais mais complexos e diversos estudos tem sido feitos ao
redor do mundo de forma a possibilitar este tipo de atividade de forma
eficiente e robusta.
Para alcançar este objetivo, um módulo de conexão de rede e um
protocolo de comunicação devem ser implementados.
Os primeiros passos já foram dados.

Protótipos baseados em conexões

TCP/IP através de soquetes Windows e conexões IP multicast através de
protocolo foram desenvolvidos como suporte a atividades de revisão de
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projetos a distância.

Os resultados obtidos foram apresentados em

diversos congressos internacionais [113] [119] [120].
Novos estudos possibilitarão definir o melhor padrão de implementação
dentre as novas opções disponíveis.

Outra extensão prevista é a incorporação de elementos humanos
articulados com movimentos animados para as diversas ações.
Este recurso possibilitará a utilização de avatares mais realistas, com
movimentos adequados a navegação (parado, andar, correr, abaixar ...)
Outro campo importante de utilização deste recurso é o povoamento do
cenário com figuras humanas semi-autônomas.

Hoje isso pode ser

simulado incluindo-se modelos pré-animados com path associado.

O

inconveniente deste esquema é que o objeto terá uma animação
constante, enquanto que o esquema baseado na animação do esqueleto
permite a definição de diversas animações e sua associação a diferentes
modelos.
Este recurso permitirá que o sistema seja utilizado em associação a
sistema de simulação de fluxo de pessoal ou mesmo para estudos de rotas
de fuga.
Diversos estudos foram feitos e os primeiros testes com sucesso para a
integração da biblioteca Cal3D [29] ao sistema já foram realizados.
A Cal3D é uma biblioteca código aberto (Open Source) muti-plataforma
para animação de caracteres baseados em esqueletos.

Figura 120 : Cal3D – definição geométrica do caracter
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Figura 121 : Cal3D – Animação do Andar

Outra

atividade

prevista

é

a

preparação

do

sistema

para

sua

disponibilização como ferramenta de uso público e código aberto (Open
Source).
Esta atitude não só possibilitará que outros pesquisadores utilizassem o
sistema em suas pesquisas como possibilitará que outros recursos sejam
adicionados ao sistema por outros desenvolvedores.
Para a realização desta tarefa é preciso antes produzir uma documentação
de sistema, registrando e descrevendo todas as funções, variáveis e
classes implementadas para a geração de um manual do programador
detalhado.

Sem este tipo de documentação, as possibilidades de se

alcançar um verdadeiro sucesso com um projeto OpenSource ficam
bastante reduzidas.
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Prosim
O PROSIM representa uma evolução da metodologia de análise que até
então era feita em etapas separadas, análise do movimento de flutuação e
análise estruturas das linhas.
O programa PROSIM [1] é baseado em uma formulação conjunta que
incorpora um modelo hidrodinâmico para a representação da unidade
flutuante e um modelo de elementos finitos para representar as linhas em
código e estrutura de dados única.
Para cada incremento de tempo do processo de integração do movimento
flutuante do modelo, é executada uma análise não-linear estática ou
dinâmica do modelo de elementos elementos finitos das linhas sob ação
de indas, corrente, peso próprio e componentes de movimento do modelo
flutuante.
As aplicações do PROSIM incluem plataformas do tipo TLP (Tension LegPlatforms), Semi-Submersiveis e Spar-Buoy com risers rígidos ou flexíveis
e sistemas de ancoragem do tipo tendão, taut-leg ou catenária, com
materiais desde aço até poliester.

Simulações no Domínio do Tempo
Um procedimento integrado para análise de forças hidrodinâmicas,
movimentos e respostas estruturais de tipo geral de plataformas semisubmersíveis na presença de ondas, corrente e vento é uma tarefa
importante no projeto de plataformas na industria de petróleo.
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Para este propósito foi desenvolvido um algoritmo numérico chamado
PROSIM para simular o movimento de corpos flutuantes. O procedimento
de análise é baseado em uma simulação no domínio do tempo pela
integração numérica de equações de movimento de corpo rígido da
plataforma. As forças que atuam na plataforma consistem destes devido a
ondas, corrente, vento e movimentos da plataforma e do sistema de
posicionamento.
As equações de movimento de grande amplitude são tratadas, e efeitos
como funções não-lineares de variáveis de onda predominante e
movimento podem ser incluídos.

Os efeitos típicos são:
o

Forças de arrasto que são funções não-lineares de velocidade
relativa entre o fluído e o corpo

o

Movimento de amplitude finita e efeitos de onda

o

Ancoramento não-linear ou sistemas de posicionamento

Para calcular a força total do fluído no espaço da plataforma, foi assumido
que a estrutura exposta ao fluxo está subdividida em um número de fatias,
esparçamente distribuída de membros cilíndricos.
Foi assumido que o comprimento de onda é longo comparado ao as
dimensões da seção transversal do membro.

Formulação das Equações de Movimento de Grande
Amplitude
A derivação das equações de movimento para um corpo rígido tendo seis
graus de liberdade de movimento pode ser obtido em diversos livros de
dinâmica. Os passos principais serão detalhados aqui de forma a definir a
nomenclatura usada. Para este processo, dois sistema de coordenadas
serão definidos.
O primeiro, conhecido como OXYX foi definido como sendo fixo ao carpo
e, por conveniência, sua origem é localizada no centro de gravidade.
Sendo ainda o plano XY paralelo a superfície da água quando o corpo
flutua em águas calmas, e o eixo OZ aponta verticalmente para cima.
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O segundo sistema de coordenadas, oxyz é fixo na posição inicial do
sistema de coordenadas OXYZ, formando um sistema de referências
inercial.
As equações de movimento para o corpo expressam a posição e
movimento de OXYZ em relação a oxyz em termos de propriedades do
corpo e forças externas causadas por ondas, vento, corrente e sistemas
de posicionamento.
O movimento de translação do centro de gravidade da plataforma
conhecido como movimentos de surge, sway e heave que serão definidos
como {x} = {x1,x2,x3}, e medidos no sistema oxyz. O movimento de rotação
da plataforma, conhecidos como roll, pitch and yaw, serão definidos
respectivamente como {T} = {T1, T2, T3}. Estes são ângulos de Euler de um
sistema de coordenadas em relação ao outro.
As coordenadas de um ponto em um sistema podem ser expressassem
outro sistema usando a tradicional transformação de Euler, definida da
seguinte forma:
Assume-se que oxyz and OXYZ coincidem inicialmente.
O primeiro corpo é rotacionado em relação a OZ com um ângulo yaw T3
Então rotaciona-se e, relação a nova posição OY com um ângulo pitch T2
Finalmente rotaciona-se esta última posição OX com um ângulo roll T1
A relação entre as coordenadas do mesmo ponto em ambos os sistema de
coordenadas é dada por:

{X} = [A] {x-xi}

(68)

Onde:
{X} = {X,Y,Z} são as coordenadas em relação ao sistema de coordenadas
do corpo.
{x-xi} = {x-x1 , y-x2 , z-x3} são as coordenadas em relação ao sistema fixo
(referencial).
e:
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>A@
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(69)

Definindo {Z} ={Z1,Z2,Z3} como a velocidade angulas de uma plataforma
.

.

.

.

com relação aos eixos OXYZ, e T {T 1 ,T 2 ,T 3 } o tempo derivado dos ângulos
de Euler.
.

A relação entre {Z} e {T} pode ser expressa por:
.

{Z} = [B] . {T}

(70)

Onde:

>B@

sin T 3
ª1
«0 cos T cos T
1
3
«
«¬0  sin T 1 cos T 3

0 º
sin T 1 »»
cosT 1 »¼

(71)

As equações de movimento podem ser derivadas segundo a segunda lei
de Newton como a seguir:
 dv ½
1
® ¾ >M @ ^ f `
dt
¯ ¿
 dx ½
® ¾ ^v`
¯ dt ¿
 dZ ½
1
® ¾ >I @ ^^m`  ^Z `u ^>I @.^Z ```
dt
¯ ¿
 dT ½
1
® ¾ >B @ ^Z `
¯ dt ¿

(72)

Onde:
{f} e {m} são os vetores das forças externas e momentos.

>M @

ªm1
«0
«
«¬ 0

0
m1
0

0º
0 »» é a matriz de massa, onde m1 é a massa da plataforma.
m1 »¼
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>I @

ª I 11
«I
« 21
«¬ I 31

I 12
I 22
I 32

I 13 º
I 23 »» é a matriz de inércia contendo os momentos e produtos
I 33 »¼

de inércia.

O conjunto de equações (72 são um conjunto de 12 sistemas de equações
não-lineares de primeira ordem com {v}, {x}, {Z} and {T}. Há dois tipos de
não-linearidades nestas equações. Os vetores de força {f} e de momento
{m} são funções não lineares de posição e estado de movimento do corpo.
Alem disso, a matriz [B] contem funções transversas dos ângulos de Euler,
e as equações Euler contem termos quadráticos da velocidade angular.
Estas equações não-lineares são resolvidas no domínio do tempo usando
um esquema de integração passo a passo, resultando em um histórico de
movimento para os seis graus de liberdade.
Este histórico de movimentos é gerado pelo PROSIM para ser utilizado em
um sistema de pós-processamento.

Formulação das Forças Externas
A formulação de forças externas incluídas no PROSIM podem ser divididas
em três categorias:
Forças de Fluídos
As forças de fluídos df agem em um comprimento elementar dx, de um
cilindro esbelto são calculadas pela solução da equação de Morison:

df
dx

³

 p ndS  C m a n  C d v n v n

(73)

Onde p é a pressão em um ponto na superfície do corpo, n é o vetor
normal, Cm é o coeficiente de massa, Cd é o coeficiente de arrasto, a n e
v n são os vetores de aceleração e velocidade relativa fluído-estrutura na

direção da normal da linha central do membro.
A teoria de propagação de ondas usada é a teoria linear, também
conhecida como Airy. Esta teoria deriva funções de velocidade e
aceleração de partículas de fluído a parte submersa da plataforma.

A
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derivação da teoria de onda linear pode ser encontrada em diversos livros
de mecânica dos fluídos.
Pode-se utilizar a teoria linear de ondas para simular um oceano irregular
definido por seus parâmetros estatísticos.
A elevação da onda [ e a propagação de ondas long-crest irregular ao
longo do eixo x positivo pode ser escrito como o somatório de um grande
numero de componentes de onda:

N

[ ( x, t )

¦ A sin(Z t  k x  H
j

j

j

j

)

(74)

j 1

Onde, Aj definido por:
A 2j

S (Z j )'Z

(75)

É a onda de amplitude única, e S(Zj) é o espetro do mar.

Devido a

linearidade podemos analisar a resposta de cada componente da onda
separadamente e então obter um espetro de respostas para algumas
características da estrutura dinâmica, como forças e movimentos.
Forças de Vento
As forças de vento agem na parte da plataforma acima da linha d’água.
O PROSIM utiliza um modelo simplificado para o força devido a ventos
constantes ou variáveis randomicamente.

Atualmente, um momento de

inclinação pelo vento aplicado como uma função do tempo ou uma força
de vento randômica devido a simulação de um espetro de vento pode ser
gerado.
A simulação é simplificada pela superposição de uma série de
componentes de vento de variação senoidal em um vento médio.

Os

espetros de Simiu-Leigh ou API podem ser simulados.
Forças de Ancoragem e Sistemas de Posicionamento
No princípio, apenas sistemas de ancoragem em catenária simples e
estáticos, cabos verticais e representações empíricas ou tabulares tinham
sido incluídas no PROSIM. Atualmente, há uma formulação completa de
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elementos finitos para simular o efeito da ancoragem e dos risers no
movimento da plataforma.

Os Arquivos de Dados do PROSIM
Os arquivos de dados e resultados do PROSIM seguem as seguintes
regras gerais de formatação:
q A palavra registro corresponde a uma linha do arquivo
formatado de entrada de dados para o PROSIM.
q Em qualquer ponto do arquivo de dados, podem ser incluídos
registros com comentários, que podem ser identificados pelo
caracter ”$” na primeira coluna.
q Os dados podem ser fornecidos ao programa PROSIM em
formato livre sendo que os valores podem ser fornecidos em
qualquer coluna do registro separados por uma ou mais
colunas em branco e registros com campos alfanuméricos
devem ser delimitados por apóstrofes.
q As rotinas de leitura de dados em formato livre do programa
PROSIM

não

corresponde

assumem
a

um

valor

que

um

zero

campo
(0)

para

em

branco

a

variável

correspondente. Assim, deve-se fornecer explicitamente os
zeros onde requeridos.
q Em alguns casos pode não ser necessário fornecer valores
para todas as variáveis apresentadas na descrição do
registro; nestes casos, pode-se encerrar o registro com uma
barra (/), que denota que não serão atribuidos valores para a
as variáveis restantes
q O programa não faz nenhum tipo de conversão de unidades,
a não ser em algumas situações particulares onde ângulos
são lidos em graus e convertidos internamente para radianos.
O usuário deve se certificar que as unidades de todos os
valores fornecidos são consistentes.

O PROSIM utiliza um conjunto variável de arquivos de dados de entrada e
como resultado da análise gera um outro conjunto variável de arquivos de
resultados.
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Arquivos de Entrada
<nome>.DAT

Arquivo principal de entrada de dados.

<nome>.COF

Arquivo auxiliar de entrada de dados, contendo
coeficientes hidrodinâmicos. Este arquivo é gerado
por um programa de difração tal como o WAMIT.

<nome>.SAV

Arquivo binário que contém todos os dados e
resultados de uma análise anterior. A leitura deste
arquivo é opcional e caso esta opção seja
selecionada, o programa prossegue a análise a
partir do último instante de tempo armazenado.

Arquivos de saída
<nome>.ECO

Arquivo contendo um espelho ou “eco” do arquivo
de entrada de dados.

<nome>.LIS

Arquivo contendo o relatório dos dados de entrada,
e um resumo dos resultados estatísticos dos sinais
de resposta no tempo dos movimentos do CG da
unidade flutuante e dos esforços nas linhas.

<nome>.SAV

Arquivo contendo todos os dados e resultados da
análise, para permitir um posterior reinicio. A
geração deste arquivo opcional.

<nome>.DEF

Arquivo contendo os dados da geometria e
configurações deformadas das linhas discretizadas
por elementos finitos (coordenadas dos nós,
incidências dos elementos, e deslocamentos). O
arquivo tem um formato apropriado para leitura pelo
programa pós-processador gráfico POSNL do
sistema ANFLEX, permitindo a visualização e
animação de configurações deformadas das linhas.
A geração deste arquivo opcional.

<nome>.WAV

Arquivo contendo os pontos que definem o espectro
de onda gerado pelo PROSIM. O arquivo tem um

159

Apêndice A

formato apropriado para leitura pelo programa pósprocessador GRAPHER.
<nome>.WND

Arquivo contendo os pontos que definem o espectro
de vento gerado pelo PROSIM. O arquivo tem um
formato apropriado para leitura pelo programa pósprocessador GRAPHER.

<nome>.PLD

Arquivo contendo os sinais da elevação da onda e
do vento aleatório, bem como os sinais de resposta
do movimento nos seis graus de liberdade do CG
da unidade flutuante (surge, heave, sway, roll, yaw
e pitch) e do movimento relativo (“air-gap”) nos
pontos selecionados no arquivo .DAT. O arquivo
tem um formato apropriado para leitura pelo
programa pós-processador GRAPHER e/ou lidos
pelo pós-processador estatístico POSSINAL.

<nome>.PLP

Arquivo

contendo

os

sinais

de

resposta

do

movimento absoluto (em termos das componentes
x, y e z) nos pontos selecionados no arquivo .DAT.
O arquivo tem um formato apropriado para leitura
pelo programa pós-processador GRAPHER e/ou
lidos pelo pós-processador estatístico POSSINAL.
<nome>.PLT

Arquivo contendo os sinais de resposta dos
esforços nas linhas de ancoragem representadas
por molas lineares ou não-lineares do modelo
desacoplado (tendões, linhas “taut-leg”, linhas em
catenária, linhas definidas por tabelas força x
deslocamento).
apropriado

para

O

arquivo
leitura

tem

pelo

um

formato

programa

pós-

processador GRAPHER e/ou lidos pelo pósprocessador estatístico POSSINAL.
<nome>.GR2

Arquivo contendo os sinais de resposta de esforços
nas linhas discretizadas por elementos de pórtico
do modelo acoplado O arquivo tem um formato
apropriado

para

leitura

pelo

programa

pós-
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processador GRAPHER e/ou lidos pelo pósprocessador estatístico POSSINAL.
<nome>.GR4

Arquivo contendo os sinais de resposta de esforços
nas linhas discretizadas por elementos de treliça do
modelo acoplado. O arquivo tem um formato
apropriado

para

leitura

pelo

programa

pós-

processador GRAPHER e/ou lidos pelo pósprocessador estatístico POSSINAL.
<nome>.G2T

Arquivo contendo os sinais de resposta de tensões
nas linhas discretizadas por elementos de pórtico
do modelo acoplado. São gravadas componentes
de tensão nos nós dos elementos para os quais
foram solicitadas curvas de esforços no arquivo
.DAT. O arquivo tem um formato apropriado para
leitura pelo programa pós-processador GRAPHER
e/ou

lidos

pelo

pós-processador

estatístico

POSSINAL.
<nome>.GRD

Arquivo

contendo

os

sinais

de

resposta

de

deslocamentos em nós das linhas discretizadas por
elementos finitos do modelo acoplado. Os nós e os
graus de liberdade são os selecionados no arquivo
.DAT. O arquivo tem um formato apropriado para
leitura pelo programa pós-processador GRAPHER
e/ou

lidos

pelo

pós-processador

estatístico

POSSINAL.
<nome>.GRV

Arquivo

contendo

os

sinais

de

resposta

de

velocidades em nós das linhas discretizadas por
elementos finitos do modelo acoplado. Os nós e os
graus de liberdade são os mesmos selecionados
para os deslocamentos. O arquivo tem um formato
apropriado

para

leitura

pelo

programa

pós-

processador GRAPHER e/ou lidos pelo pósprocessador estatístico POSSINAL.
<nome>.GRC

Arquivo

contendo

intermediários,
desenvolvimento

sinais

empregados
do

de
pela

programa

resultados
equipe

PROSIM

de
para

161

Apêndice A

depuração e/ou estudos paramétricos para ajudar
na compreensão da resposta dinâmica de um dado
problema. Por exemplo, algumas colunas deste
arquivo contém a história no tempo das resultantes
das cargas ambientais sobre as linhas; resultantes
das forças de vento e onda sobre o casco; ou o
ângulo que uma linha de ancoragem originalmente
vertical faz com a direção vertical durante a
resposta.

<nome>.HIS

Arquivo History, usado em conjunto com os
arquivos .DEF e .ENV no módulo de pósprocessamento POSNL do ANFLEX.

<nome>.ENV

Arquivo Envelopes, usado em conjunto com os
arquivos

.DEF

e

.HIS

no

módulo

de

pós-

processamento POSNL do ANFLEX.
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A Evolução do Sistema
O Protótipo em VRML
A versão Perfromer / Irix
A versão Optimizer Win32/Irix
A versão Performer Linux
A versão Open SceneGraph

Alternativas Avaliadas
Subsistema Gráfico
Direct3D
OpenInventor
Performer
OpenGL Optimizer

Subsistema de Interface
TCK/TK
QT
GLUT
GLUI

Apêndice B

Outros Sistemas e Bibliotecas Avaliadas
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Ferramentas e Programas Utilizados

Compiladores
O sistema foi desenvolvido em plataforma Intel com sistema operacional
MSWindows 98, 2000 e XP e depois portado para Linux e Silicon Graphics
com sistema operacional Irix 6.5.

Compiladores:
MS Windows: Visual Studio C++ 6.0, SP5
Linux: GCC
Irix: GCC

Ferramentas Adicionais
Photoshop - Adobe
Microstaton – Bentley/Intergraph
AutoCAD - Autodesk
3DSmax - Discreet
Chisel
3Ddecimator
Rational Reducer
Deep Exploration

GLOSSÁRIO
Accelerated video card
Uma placa de vídeo que contém um chip especial para ajudar o
computador a exibir imagens na tela mais rapidamente.
Alpha
Um quarto componente de cor. O alpha nunca é apresentado diretamente
e sim usado normalmente como controle de blending. Por convenção o
valor de alpha no OpenGL corresponde a noção de opacidade e não a
transparência, isto significa que um valor 1.0 implica em opacidade
completa e uma alpha 0.0 completa transparência.
Aliasing
Efeito causado pela representação discreta de um fenômeno contínuo.
Corresponde as bordas serrilhadas de elementos gráficos não suavizados.
ANSI (American National Standards Institute)
Uma organização afiliada à ISO e que é a principal organização norteamericana envolvida na definição de padrões (normas técnicas) básicos
como o ASCII. Pode se referir também ao conjunto de normas para a
transferência de caracteres de controle para tratamento de atributos, cores,
endereçamento do cursor, em terminais ou emuladores de terminais.
Antialiasing
Processo de reduzir o efeito de serrilhamento nos contornos das imagens
API (Application Programming Interface)
Um conjunto de funções e sub-rotinas usadas para ativar um determinado
dispositivo no programa.

Glossário

Aplicativos
Softwares que você usa com um fim específico: escrever uma carta,
desenhar um círculo, acessar a Internet, desenvolver uma planilha,
compilar um programa. Exemplos: Word, Photoshop, Visicalc e dBase.
Arquitetura Cliente-Servidor
Arquitetura de computador na qual o processamento pode ser distribuído
entre clientes da rede que requisitam informações e servidores da rede
que fornecem as informações.
ASCII (American Standard Code for Information Interchange)
Padrão muito usado em todo o mundo, no qual números, letras maiúsculas
e minúsculas, alguns sinais de pontuação, alguns símbolos e códigos de
controle correspondem a números de 0 a 127. Com o ASCII, os
documentos criados são facilmente transferidos através da Internet.
Assíncrono
O tipo mais comum de comunicação serial ou por modem. Cada caracter
vem entre bits de início e de fim, e a temporização entre os caracteres
pode ser desigual. Seu oposto é a transmissão síncrona, usada na
comunicação com alguns mainframes e microcomputadores.
.avi
Audio Video Interleaved. O formato usado pelo MS Windows para salvar
seqüências de vídeo com som.
Audio Clip
Arquivo de som. Estes sons podem ser músicas ou efeitos especiais.
Baud rate
Medida de velocidade de tráfego de dados normalmente usada para
determinar a velocidade de modems. Tecnicamente, baud se refere ao
número de alterações na corrente elétrica da linha ou símbolos enviados
por segundo, e cada símbolo pode conter mais de um bit.
Banco de Dados
Um conjunto de informações relacionadas entre si, referentes a um mesmo
assunto e organizadas de maneira útil, com o propósito de servir de base
para que o usuário recupere informações, tire conclusões e tome decisões.
Biblioteca (Library)
Conjunto de rotinas de programação desenvolvidos pelo fabricante de um
produto de desenvolvimento ou por terceiros. As rotinas podem ser
incorporadas aos programas criados, seja para implementar determinada
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função ou para criar a interface entre o novo programa e o sistema
operacional.
Billborad
Termo utilizado para definir os elementos do cenário virtual que tem a
direção de algum dos eixos associada a posição da câmera.

Muito

utilizado quando desejamos, por exemplo, que um objeto apareça sempre
de frente para a câmera.
Binário
Sistema de numeração composto por dois dígitos (0 e 1) usado para
representação interna de informação nos computadores. Se refere também
a qualquer formato de arquivo cuja informação é codificada em algum
formato que não o padrão character encoding scheme (método de
codificação de caracteres). Um arquivo escrito em formato binário contém
um tipo de informação que não é mostrada como caracteres. Um software
capaz de entender o método de codificação de formato binário é
necessário para interpretar a informação em um arquivo binário. O formato
binário normalmente é utilizado para armazenar mais informação em
menos espaço.
bit
Dígito binário, um único 0 ou 1, ativado ou desativado, armazenado no seu
computador. Quatro bits formam um nibble (termo raramente usado), e 8
bits formam um byte, o equivalente a um único caracter. As CPUs
possuem 8, 16 ou 32 bits. Isso se refere à quantidade de informações que
podem processar de cada vez.
Bitmap
Tipo de representação de imagem no qual cada ponto da imagem é
associado a um valor. Tradicionalmente, esse valor era um bit, que podia
assumir o valor zero ou um, indicando se o ponto correspondente seria
representado em preto ou branco. Atualmente, cada ponto da imagem
pode ser associado a até 24 bits, permitindo que uma grande quantidade
de cores seja associada a cada ponto.
Bitplane
Matriz contendo um bit de informação para cada pixel. Bitplanes podem
contem além de informação de cor (frame buffer) , profundidade e stencil.
Bitplane
Matriz contendo um bit de informação para cada pixel. Bitplanes podem
contem além de informação de cor (frame buffer) , profundidade e stencil.
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Bounding Box
Refere-se a uma caixa imaginária na qual um modelo ou objeto está
posicionada. Este paralelepípedo representa os limites necessários para
acomodar todo o modelo.
bps (Bits Per Second)
Medida pela qual bits de dados são transmitidos por um meio de
comunicação, como um modem. Cada caracter possui 7 ou 8 bits de
dados, além dos bits de início e de fim; portanto, 10 bps equivalem a cerca
de um caracter por segundo. Os variantes Kbps e Mbps, fugindo aos
padrões da informática, equivalem a 1000 bps e 1000000 bps,
respectivamente.
Blending
Redução de dois componentes de cor em um único, normalmente através
de uma interpolação linear entre os dois componentes.
Buffer
Local de armazenamento temporário de informações. Grupo de bitplanes
que armazenam um único componente (tal como profundidade ou verde)
ou um único índice (como o índice de uma cor ou de stencil). Algumas
vezes os buffers vermelho, verde, azul e alpha são referenciados como o
buffer de cor, ao invés de buffers de cores.
Bug
Um erro de programação ou fabricação que causa um defeito na
funcionalidade de um software ou hardware. Às vezes, o defeito não é
grave e o usuário pode conviver com ele; outras vezes, pode impedir por
completo a utilização do produto.
Bump Mapping
É uma forma de geração de textura em uma superfície lisa. Consiste na
perturbação, de acordo com um mapa de textura (uma imagem da textura),
da direção da normal à superfície numa dada posição. As condições de
iluminação neste ponto são alteradas, produzindo com isso a aparência de
rugosidade.
Bus (barramento)
Conjunto de linhas condutoras elétricas que interligam os diversos
elementos dentro do computador. Geralmente tem a forma de linhas sobre
uma placa de circuito impresso.
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CAD (Computer Aided Design)
Projeto com Auxílio de Computador. Refere-se ao uso do computador no
desenho e projeto de peças industriais, componentes de máquinas ou
projetos arquitetônicos e de engenharia.
Cáustica
Padrões de luz que se movem sinuosamente devido à luz transmitida a
partir da superfície da água espelhada. Efeito bastante comum no fundo
das piscinas.
Cave
Configuração de sistemas de realidade virtual em formato caverna,
constituída de uma sala onde as imagens são projetadas nas paredes, teto
e chão. Os sistemas do tipo Cave em geral utilizam os seis planos de
projeção (as quatro paredes, o teto e o chão), no entanto, há variações
com projeções em apenas três ou quatro planos.
Cena (scene)
Uma coleção de objetos
Ciberespaço
Mundo virtual, onde transitam as mais diferentes formas de informações.
Cliente-Servidor
Modo de distribuição de informações pela rede envolvendo o uso de um
pequeno número de programas servidores para fornecer dados aos
programas clientes, instalados ao longo da rede em muitos computadores.
Com um banco de dados, o programa servidor fornece informações que
lhe são solicitadas.
CMYK (Cian, Magenta, Yellow e Black)
Sistema de quatro cores que, combinadas, podem gerar outras cores.
Bastante usado em impressão e trabalhos gráficos.
Código Fonte
Durante o desenvolvimento de um programa, ele é inicialmente escrito em
uma linguagem de programação (chamada neste caso de linguagem de
alto nível) e depois traduzido, com o auxílio de um programa especial
chamado compilador, para uma forma que pode ser entendida pelo
computador. O código fonte é a versão do programa na linguagem na qual
ele foi escrito. A disponibilidade do código fonte permite que um
programador modifique o programa.
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COM (communications)
Porta de comunicações ou porta serial usada por modems, mouses e
algumas impressoras. O DOS define essas portas como COM1, COM2,
COM3 e COM4.
Compressão
Processo pelo qual, através de programas específicos, procura-se diminuir
o tamanho dos arquivos, sem perda de dados, para que ocupem menos
área nos discos.
CPU (Central Processor Unit)
Unidade Central de Processamento ou cérebro do computador, este
componente é o responsável pelo controle e execução de todas as tarefas
que serão executadas pelo computador
CRT – Cathode Ray Tube
Tubo de vácuo especializado no qual as imagens são produzidas quando
um feixe de elétrons se choca com a superfície fosforescente.
Corresponde aos tubos de imagem dos televisores e monitores de
computador.
Culling
Processo de remover elementos gráficos da cena que não estão no campo
de visão
Clipping
Processo de desenhar apenas os pixels referentes a uma primitiva que
estão dentro de uma determinada

região. A região é usualmente a

definida pelo volume de visualização.
Default
Valor padrão fornecido automaticamente pelo sistema operacional, quando
não fornecido pelo usuário.
Dithering
Pontilhamento. Uma maneira de criar transição de cores, gerando imagens
mais realistas em diferentes modos de vídeo e com diferentes paletas de
cores.
DLL (Dynamic Link Library)
Biblioteca de Conexão Dinâmica. Um conjunto de funções e rotinas de
programação que podem ser acessadas dinamicamente por um programa.
Isso significa que tais funções e rotinas são acrescentadas ao código do
programa na medida em que surge a necessidade de usá-las.
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DLP – Digital Light Processing
Tecnologia baseada em semi-condutor ótico, é utilizada nos projetores
digitais mais modernos. Produz imagens mais claras (maior potência) e
aceita altas taxas de atualização, como as necessárias para sistemas de
projeção estereoscópicas ativas.
Dot pitch
A distância entre os pequenos pontos luminosos na tela do computador.
Quanto menor for o dot pitch, mais nítidas serão as imagens.
Download
É a transferência de um arquivo de outro computador para o seu
computador através da rede. "Baixar" um arquivo significa fazer o
download do mesmo.
dpi (dots per inch ou ponto por polegada)
Medida da resolução da imagem de uma impressora ou monitor.
DOF (depth of filed)
Profundidade de Campo. Termo originado da fotografia para descrever a
região da cena onde os objetos aparecem em foco.
Drivers
Itens de software que permitem que o computador se comunique com um
acessório específico, como uma determinada placa. Cada acessório exige
um driver específico.
Endereço IP
Número especialmente desenvolvido para acessar um computador na
Internet.
Escalabilidade
Capacidade

que

determinado

software

possui

para

ajustar-se

a

capacidade de processameto do computador onde será executado.
Ethernet
Um padrão muito usado para a conexão física de redes locais,
originalmente desenvolvido pelo Palo Alto Research Center (PARC) da
Xerox nos EUA. Descreve protocolo, cabeamento, topologia e mecanismos
de transmissão. Os dados trafegam a velocidade nominal de 10 Mbps.
FAQ
Frequently Asked Questions ou Perguntas Feitas com Frequência. Lista de
perguntas relativas às dúvidas mais comuns sobre determinado assunto.
As respostas a essas perguntas são fornecidas por usuários mais antigos
ou experientes, ou pelo responsável por determinado endereço na Internet.
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Fibra Ótica
Cabos de comunicação que usam fios de vidro finos para transmitir pulsos
de luz. Um único cabo permite transmissões de bilhões de bits por
segundo.
Fog
Neblina, em ambientes gráficos, produz uma redução da definição da
imagem e do contraste da imagem. Seu efeito pode ser controlado pelo
ajuste de parâmetros como área de atuação, atenuação, intensidade e
coloração.
FPS (Frames per Second)
Número de frames renderados por segundo. Veja Frame Rate.
FPSO – Floating Process Storage and Offloading
Unidade flutuante de processamento, armazenagem e descarga do
petróleo.
Frame
Um completo ciclo computacional no qual uma imagem é renderizada.
Frame Buffer
Um grande pedaço de memória do computador onde são armazenadas
informações determinando a cor (ou intensidade) de cada pixel. O termo
Frame Buffer é algumas vezes usado para indicar toda a informação
armazenada sobre cada pixel, tais como valores de profundidade e stencil.
Frame Rate
Número de frames renderados em uma dada unidade de tempo,
geralmente medido em frames por segundo (hertz)
Freeware
Software distribuído em regime gratuito mas segundo alguns princípios
gerais como a impossibilidade de alteração de qualquer parte para
posterior distribuição, impossibilidade de venda, etc.
Frustrum
Uma pirâmide truncada representando o volume de visualização para uma
projeção em perspectiva. A linha de visada passa pelo centro da pirâmide
se o frustrum é simétrico e passa fora do centro se o frustrum é
assimétrico.
FTP (File Transfer Protocol)
Protocolo de Transferência de Arquivos. Ferramenta que permite transferir
arquivos e programas de uma máquina remota para a sua e vice-versa na
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Internet. Também é utilizado para designar o programa que realiza a
transferência dos arquivos.
GIF (Graphics Interchange Format)
Tipo de arquivo para armazenamento de imagens, desenvolvido pela
CompuServe e amplamente difundido na Internet. Esses arquivos são
identificados pelo sufixo .gif.
Godrays
Fachos de luz produzidos pela passagem dos raios de luz pela atmosfera
ou aguá. Os fachos são produzidos pela refração dos raios de luz em
partículas dispersas no meio.
GUI (Interface Gráfica ao Usuário)
Interface que une ícones e funções para realizar tarefas e facilitar a vida do
usuário.
Header
A parte de um pacote que precede os dados e que contém a fonte, o
destino e o endereço, checagem de erros e outros campos. O cabeçalho
também é a parte de uma mensagem eletrônica que traz, entre outras
coisas, o remetente, dia e hora.
Hiperlink
É a forma de ligação entre documentos ou outras partes do mesmo através
de objetos (palavras em destaque, imagem, botão, etc.).
Hipermidia
Termo que descreve aplicações de multimídia interativas e não
sequenciais que possuem ligações de hipertexto entre diversos elementos
como texto, gráficos, ilustrações, sons, vídeos e animações. Somatório das
propriedades do hipertexto às da multimídia.
Hipertexto
Uma maneira de acessar dados relacionados em um banco de dados. As
interfaces mais comuns são linhas de comando, os menus de opções e os
recursos de apontar e clicar. Em vez de uma estrutura linear, o hipertexto é
uma cadeia de informações sem seqüência, ligadas de maneira criativa.
Lógica parecida a uma pesquisa de sinônimos num dicionário, em que
significados remetem a outros significados.
HMD (Head Mounted Display)
Sigla usada para designar os dispositivos de visualização conhecidos
como capacetes de realidade virtual.
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Host
Um computador da Internet ou de uma rede local no qual você pode se
conectar usando Telnet, obter arquivos usando FTP, ou de qualquer outra
forma fazer uso dele. O termo Host Address é o endereço propriamente
dito que identifica um Host e que possibilita ao seu computador solicitá-lo
quando você estiver na Rede.
HUD (Head Up Display)
Termo originário dos paineis dos jatos de caça que permitem que o piloto
leia os instrumentos sem baixar a cabeça.

Em sistemas de realidade

virtual, é usado para indicar os elementos que acompanham o movimento
da câmera (viewpoint) ou seja tem sua posição e direção associados a
posição e direção da cêmera.
IDE (Integrated Drive Eletronics)
Padrão para placas controladoras de disco no qual parte dos circuitos
eletrônicos fica no próprio disco rígido.
Interativo
Processo de comunicação através do qual o usuário recebe resposta
imediata a um comando dado ao computador.
Interface
Conexão entre dois dispositivos em um sistema de computação. Também
usado para definir o modo (texto ou gráfico) de comunicação entre o
computador e o usuário.
Internet
É uma rede de redes que se comunicam através do protocolo TCP/IP.
Originalmente criada nos EUA, se tornou uma associação mundial de
redes interligadas, em mais de 70 países.
Intranet
São redes corporativas que se utilizam da tecnologia e infra-estrutura de
comunicação de dados da Internet. Utilizadas na comunicação interna da
própria empresa e/ou comunicação com outras empresas.
I/O (Entrada/Saída)
Entrada são os dados que fluem para o seu computador. Saída são os
dados que fluem para fora. I/O pode se referir às portas paralela e serial,
ao teclado, ao monitor de vídeo e aos discos rígidos e flexíveis.
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IP (Internet Protocol)
O mais importante dos protocolos em que se baseia a Internet. Parte IP do
protocolo TCP/IP, é responsável por direcionar os pacotes de informação
na rede da origem até o destino.
IRQ (Interrupt Request)
Um pedido de atenção e de serviço feito à CPU. Em termos técnicos,
designa linhas utilizadas pelo hardware para notificar a CPU sobre a
necessidade de tempo de processamento.
ISO (International Standards Organization)
É a organização que cria padrões internacionais para diversas áreas,
incluindo computadores. É formada por órgãos, tais como o ANSI
(americano), o BSI (inglês), o AFNOR (francês) e a ABNT (brasileira), que
estabelecem padrões industriais de aceitação mundial. Congrega em torno
de 90 países.
JPEG/JPG (Joint Photographic Experts Group)
Algoritmo para comprimir imagens. Arquivos deste tipo costumam ser
menores que os arquivos tipo GIF. No entanto, geram menor qualidade de
imagem que os GIFs.
K (Kilo)
Em computação, corresponde ao valor 1024 (2 elevado a décima
potência). Veja Mega.
Largura de banda (Bandwidth)
Indica, em bits por segundo (bps), a que velocidade os dados podem fluir
através de um determinado canal de comunicação (um fio de cobre, um
radioespectro, ou uma fibra ótica) entre computadores. Quanto maior a
largura de banda, maior a velocidade de comunicação.
LCD – Liquid Crystal Display
Display de Cristal Líquido é a tecnologia usada em monitores de
notebooks. Os LCDs consomem menos energia, pois trabalham pelo
princípio de bloquear a luz, ao invés de emiti-la. Os LCDs podem ser feitos
de uma grade de matriz passiva ou ativa.
Link
É a ligação de um item em um hiperdocumento a outros documentos. Este
link pode levar a um texto, uma imagem, som, vídeo, outro hiperdocumento
ou mesmo outro protocolo, através do seu endereço na Rede.
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LOD (Level Of Detail)
Conjunto de representações diferentes de um mesmo objeto usada para
cada distância de visualização.
M (Mega)
Mega, valor que corresponde a 1024 vezes 1024. Há outras abreviaturas
deste tipo, correspondendo a valores maiores que o mega, como G (giga)
que equivale a 1024 mega, e o T (tera) que equivale a 1024 giga.
Mainframe
Designativo do computador de grande porte ou do computador central de
uma instalação. Atualmente, é preferentemente chamado de "servidor
corporativo".
Memória
Circuitos, componentes ou partes mecânicas de um computador que
armazenam informações.
Memória de Vídeo
Chips de memória usados por uma placa de vídeo para processar as
imagens. Quanto mais memória uma placa tiver, maior será a resolução
que ela pode atingir.
Memória Principal
Também chamada de Memória RAM ou Memória do Sistema, é a memória
de trabalho do computador. Os dados e programas (incluindo o sistema
operacional) ficam na memória RAM enquanto estão sendo processados.
Quando um trabalho é concluído e arquivado e o programa encerrado, a
memória RAM é liberada para novos dados e novos programas. Ela é
dividada em Memória Convencional, Memória Reservada, e Memória
Estendida ou Expandida.
Memória virtual
Memória oferecida pelo sistema operacional para ampliar o tamanho da
memória principal do computador. Se trata de uma simulação da memória
principal em disco, o que permite que o espaço de endereçamento do
computador ultrapasse a memória física disponível. Ela é dividida em
páginas, trazidas para a memória real quando necessárias.
MIDI (Musical Instrument Digital Interface)
Uma maneira de armazenar músicas como uma série de instruções
computadorizadas. O arquivo resultante pode ser reproduzido em uma
ampla variedade de computadores e instrumentos eletrônicos.
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Modelo
Um banco de dados de primitivas gráficas (polígono, pontos, linhas e
texturas) que descrevem um entidade geométrica.
MMX (Multimedia Extensions)
Recurso evoluído de processadores que permite que o chip processe sons
e imagens, melhorando a velocidade de processamento. Através dessa
tecnologia, placas auxiliares de vídeo e som - e também periféricos como o
fax/modem - podem ser substituídas por softwares.
MPEG (Motion Pictures Experts Group)
Uma maneira de comprimir filmes para diminuir o tamanho dos arquivos e
facilitar a reprodução. Um chip MPEG pode reproduzir filmes usando toda
a tela.
Multimídia
A combinação de imagens gráficas, áudio e animação.
Multitarefa
É a capacidade de um sistema operacional de executar várias tarefas
(programas) simultaneamente.
Nó (Node)
Dispositivo ligado à uma rede. O mesmo que host.
Nurbs (Non-uniform rational b-spline)
Descrição geométrica de elementos de superfície de constornos suaves e
pontos chaves esparsos. Correspndente 3D das curvas B-Spline..
On-Line
Qualquer atividade executada enquanto o seu computador estiver
conectado a um outro computador ou rede.
Ortográfica
Uma projeção tendo (1) o centro de projeção no infinito, (2) linhas de
projeção paralelas, (3) e direção de projeção perpendicular ao plano de
projeção. O volume de visualização é um sólido retangular diferentemente
de um frustrum.
Patches
Pequenos pedaços, retalhos, remendos
Periférico
Denominação dada a todo dispositivo utilizado para comunicação ou
interface entre o computador e o usuário ou entre o computador e outro
computador.

178

Glossário

Perspectiva
Uma projeção tendo como centro de projeção uma distância finita do plano
de projeção. O volume de visualização é uma pirâmide ou frustrum. As
linhas de projeção convergem para o centro e não são paralelas.
PCI (Peripheral Component Interconnect)
Interconexão de componentes periféricos. Um padrão de barramento local
inventado pela Intel que permite a adição de até 10 dispositivos de
barramento local e suporta operação simultânea da CPU e do barramento
mestre. Suporta também o processador Pentium de 64 bits. Veja USB.
Pixel (Picture Element)
É o menor ponto de luz cuja cor e luminosidade podem ser controladas na
tela. As imagens são formadas com a combinação de grande número de
pixels. O termo é usado para se referir a resolução de uma placa de vídeo
ou monitor (ex: 800 x 600 pixels).
Placa
Uma peça plana que contém componentes eletrônicos. Combinados, a
peça e os componentes desempenham função específica.
Porta Paralela
Tipo de conexão que transmite oito bits simultaneamente. Seu uso mais
comum em PCs é para conectar a impressora, e por isso é conhecida
como LPT1 (do inglês Line Printer).
Porta Serial
Tipo de conexão bidirecional, através da qual os bits fluem um de cada vez
(em série). Normalmente os PCs têm pelo menos duas delas, conhecidas
como COM1 e COM2, que podem ser usadas para conectar diversos
dispositivos, como um mouse ou modem.
Prompt
Símbolo que indica que o computador está pronto para receber comandos.
(Exemplo: c:\>).
Protocolo
Uma designação formal dos formatos de mensagens e de regras de dois
computadores que precisam ser seguidos para que possa haver troca de
mensagens, incluindo o controle de fluxo (início-fim), a detecção ou
correção de erros e os parâmetros (bits de dados, bits de parada,
paridade). O padrão de protocolos que permite computadores de diferentes
usuários comunicarem-se, fazendo com que programas "rodem" em
ambos, concordando com os dados contidos.
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RAM (Random Access Memory)
Memória cujas informações armazenadas podem ser alteradas pelo
usuário. As informações existentes na RAM não são estáveis e, caso não
sejam salvas no disco, serão perdidas ao se desligar o computador. Veja
Memória Principal.
Rede
Conjunto de computadores interligados, compartilhando um conjunto de
serviços.
Rendering
O processo de criar imagens a partir de modelos de descrições de cenas.
ROM-BIOS
Chip usado pelos fabricantes para colocar no computador programas ou
informações de forma permanente. O termo ROM (Read Only Access
Memory) se refere a um tipo de memória cujos dados vem gravados da
fábrica e não podem ser alterados.
Realidade Virtual
É qualquer uma das várias combinações de recursos de interface de
usuário que permite a este interagir com o computador ou sistema, de uma
maneira que tenta imitar da forma mais perfeita possível o ser humano.
Pode incluir vários tipos de recursos.
RGB (Red, Green, Blue)
Método de geração de cores, através da combinação dessas três cores,
vermelho, verde e azul.
Script
A descrição de uma tarefa complexa ou de uma série de tarefas usando
uma determinada linguagem, chamada de linguagem de scripts. O script
permite

que

o

procedimento

nele

descrito

seja

executado

automaticamente.
SCSI (Small Computer Systems Interface)
Padrão de placas controladoras de disco usado em alguns modelos de
microcomputadores.
Shareware
Software disponível em muitos locais da Internet. Inicialmente, o software é
grátis, mas os autores esperam que o pagamento seja enviado depois de
um período inicial de testes. Normalmente, os preços são baixos. É uma
espécie de "teste antes e pague depois".
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Sistema Operacional
Software que tem como função controlar a alocação de recursos tais como:
comunicação com os usuários, espaço em discos, uso de memória, tempo
que cada programa pode rodar, etc. DOS, Windows NT, MacOS e Unix
são sistemas operacionais.
Slots
Locais físicos dentro da CPU de um computador em que se encaixam as
placas de vídeo, memória e de recursos de expansão em geral.
Software de Domínio Público (Freeware)
Um programa não protegido por copyright, que pode ser utilizado sem que
seja necessário fazer alguma forma de pagamento para o seu autor.
Solver
Solucionador. Em um sistema de equações, corresponde ao algorítimo ou
técnica utilizada para sua resolução.
SVGA
Significa qualquer modo de vídeo igual ou superior à resolução de 640x480
pontos com 256 cores ou mais.
TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol)
Os dois protocolos básicos da Internet, usados para viabilizar a
transmissão e troca de dados de redes diferentes, permitindo assim que os
computadores se comuniquem. Foi criado em 1970 pelo governo
americano. Como o TCP/IP foi desenvolvido a partir de fundos públicos,
ele não pertence a uma empresa específica e pode ser utilizado por
qualquer computador para o compartilhamento de informações com outro
computador.
Telnet
Ferramenta utilizada para estabelecer comunicação com outras máquinas
em outros lugares. Quando é estabelecida a conexão via Telnet, você está
no computador remoto, ou seja, é como se você estivesse usando o
computador no lugar onde ele está instalado. Permite uma conexão pura e
simples entre duas máquinas, sem interface gráfica.
.tiff (Tagged Image File Format)
Um tipo de arquivo para a armazenagem de gráficos e figuras de alta
qualidade, desenvolvido pela Aldus e pela Microsoft. Especialmente prático
para transferir arquivos entre computadores PC e Macintosh.
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True color video card
Uma placa de vídeo que pode exibir 16,7 milhões de cores - que é
aproximadamente o maior número de cores que o olho humano pode
distinguir em um monitor.
Unix
Sistema operacional criado em 1969 que suporta um número muito grande
de computadores, permitindo que vários usuários compartilhem os
recursos de um computador simultaneamente. Teve e tem uma
importância significativa no desenvolvimento da Internet. A maioria dos
servidores da Internet utilizam o sistema operacional Unix. Através do
código fonte do Unix (escrito em linguagem C, foi distribuído livremente)
surgiram diversas versões diferentes de Unix.
URL (Uniform Resource Locator)
É o sistema de endereçamento e localização utilizado pelo WWW e um
padrão de endereçamento proposto para toda a Internet. Os endereços
usados na Web são URLs.
USB (Universal Serial Bus)
Nova interface para conexão ao micro, com funcionamento Plug and Play,
capaz de receber de maneira simples e rápida até 127 dispositivos
externos, ligados por meio de um concentrador.
Vertice (Vertex)
Um ponto no espaço tridimensional
Viewpoint
Ponto de onde a cena é observada, correponde a localização da câmera
na cena.
Viewport
Parte da janela na qual a cena é renderizada
Voxel (Volume Element)
O termo Voxel corresponde a versão 3D do termo Pixel. Corresponde a
menor unidade gráfica de volume.
VRAM
Memória especialmente rápida, usada nas placas de vídeo mais
sofisticadas. Utilizada para armazenar imagens digitalizadas. Veja RAM.
VRML (Virtual Reality Modeling Language)
É uma linguagem para criação de mundos virtuais. Trata-se de uma série
de comandos que, quando interpretados pelo programa apropriado,
permite criar objetos e animações, posicionar câmeras, luzes e assim por
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diante. Tal linguagem possibilita ao usuário um ambiente bem mais
interativo e emocionante, um espaço tridimensional a ser explorado, como
na vida real.
.wav
Tipo de formato de arquivo de som do Windows.
Wireframe
A representação de um objeto apenas por linhas.

Normalmente os

segmentos de linha representam as bordas de polígonos.
Winsock
Programa que capacita o ambiente Windows a operar na Internet.
Antecede o "Acesso à Rede Dial-up" do MS-Windows.
Workgroup
Grupo de pessoas que trabalham juntas e compartilham os mesmos
arquivos e bancos de dados numa rede local. Softwares especiais
coordenam o grupo de trabalho e permitem que os usuários editem
arquivos e atualizem bancos de dados harmoniosamente.
Workstations
Computadores que, embora fisicamente sejam parecidos com os
computadores pessoais, têm uma capacidade de processamento muito
superior. São usadas na computação gráfica (televisão e filmes), serviços
de meteorologia, aplicações científicas e de engenharia, etc. Apresentam
processadores mais poderosos (muitas têm dois ou mais processadores),
maior quantidade de memória RAM e sistemas operacionais mais
avançados e estáveis como o Unix e Windows NT.
Z-Buffer
Buffer de profundidade.

Uma estrutura de memória (bitplane) que

armazena um valor de profundidade (z) para cada pixel, freqüentemente
usada para determinação de superfícies visíveis.
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