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VisualiLJ<Çxo Tridirncmioull( em l)iruimin• de foluidos CompuiMCiorHtl 

Da~ohcno Adriano Riz.zono Ju~lO 
lnsti!uto d.: ~l.!l .:mali~d - LFRGS 

ÓJ!_!ü0'::HH u!t!;S br' 

Pro f Rudnci Doas da Cunha 
Instituto d,; 1\fat..:nllilica - lJFRG!i 

nodnci@mat uli gs br 

Desenvolvemos um conjunto de so tiw~o~ ~rálico com a IÍrlllhdadl! principal d.: 
possibihtar uma rutâh~c gráfic.1 d.: fl1dpas de prc>~ics, de con10mo c de vdncidadcs para 
,;scoarncntos l!idimen~ion:oi s Como excrnplo pod.:n1os citu c.:scoamentos em dutos. 
aulomóveis. ~erofólios, foguetes, erc 

Foi ncccssá•io o cswdo de 
uma fomlUiaç.ão par2 a 
implementaç3o de uma càmara 
sint.!tica simul;.:1do a pcrspcc:iva c 
pcnnitindo a rotação do grãiico em 
dois ângulos diferentes. O prog.rruna 
realiza mapa de cores e de contorno 
a parti r de uma variavel escalar Phi, 
que pode estar representando, por 
exemplo, a pressão sobre a asa de 
um avião. O programa tambcm 
desenha mapa de vetores sobre a 
malha a panir da velocidade 
decomposta em (u. v. w). 

Mal'• de p~ oobr\': o UWB 

lmplcmcnlamos lambem a ro ti na grafir~ conlorcida como Z-bun'cr que pcm1itc a 
perfeita visualização de imagens tridimensionais sem a sobreposição indesejada de 
algumas panes da figura. 

Gráficos de Streamlines tambcm são feitos a partir dos ve1ores auxiliando com 

Hi!Jiigntfia: 

isso a análise dos dados. Para isso 
utili~.amos um método explici lo 
de primeira ordem que para esse 
tipo de aplicação não acarrcla 
grande perda de tempo c o 
rc:rultado é satisfatório se o 
arquivo não for demasiado 
grande. !'ara arquivos maiores 
podemos Uliliz.ar um mé10do de 
mais ahJ ordem 

L/\S(II U K, /\ natolio EqrntCICl!Wm<:lllo do m<ll'imcnlo de uma cúmara .>intJrica dentro 
de um umwr.m gn!licu. Cunlc:rência La1ino Americana de lnfomtâlica (Chilc),p257-262. 

KENWRIGIIT, David N. lntmtCIII'I! 7in~<·-n.-pcnclcnt l 'article Tracing U.>ing 
1ittracdral Decompu . .-uion. IEEE Transac1ions on visualiz.a1in and Compu ter Graphics, 
Vo1.2 N.o 2 Junho. 1996, p l20· 129. 
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