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RESUMO 
A rápida evolução de computadores com maior 

capacidade de processamento c armazenamento tem 
propiciado melhorias na solução de muitos problemas 
de dinâmica de fluidos. Uma das áreas que vem 
evoluindo rapidamente é a do desenvolvimento de 
técnicas eficientes para gerar malhas para geometrias 
de interesse técnico. 

Optou-se, neste trabalho, por desenvolver uma 
técnica computacional para a geração de malhas 
bidimensionais do tipo estruturada em coordenadas 
gener::!izadas, utilizando multiblocos. 

As geometrias dos problemas de interesse foram 
obtidas via funções Splinc Cúbico parametrizadas em 
alguns pontos coordenados escolhidos no referido 

contorno. Ou seja; considerou-se (n + 1) pontos no 

contorno e obteve-se a tabela I , 

1 2 3 n n+1 

X x, 

y y, 

Tabela 1: Parametrização dos pontos 

onde t = i é o i-ésimo ponto do contorno, cuja 

Ç, +Ç"' == P(Ç,17) 

11,. +T!yy = O{Ç,ry) 

As referidas equações, discrctizadas através do método 
das diferenças finitas, são resolvidas via o método de 
Gauss-Seidel com relaxação (SOR) com 

coeficiente w = 1.8 . Com essa metodologia gerou-se 
várias malhas, entre elas a da traquéi:r- brônquios • tubos 
bronquiàis, conforme figura I , fazendo uso de 55 blocos. 

-~ 

Os resultados já obtidos são .. flnimadorcs, pois a 
ferramenta desenvolvida nos permite gerar geometrias 
complexas de forma rápida e adequada, ou seja, de 
forma eficiente. 

localização é dada pelo par ordenado (x;, Y; ). Desta Referências 
fom1a, foram obtidos os polinô mios cúbicos por 
partes (contínuos), 

e 

de coeficientes reais, onde tt é um número real no 

intervalo [i , i+ 1) para i = 1, ... , n . 
A malha. por sua vez, foi obtida através da solução 

numérica das equações diferenc iais parciais elípticas 
do tipo 
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