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Resumo. A utilização de uma interface gráfica para execução de experimentos científicos sem
dúvida oferece benefícios como o aumento da produtividade e da qualidade do software, proporci-
onando a engenheiros e ou especialistas um ambiente mais amigável, intuitivo, e livre dos softwares
legados para execução das etapas de seus experimentos. Dentro deste contexto, desenvolveu-se um
sistema computacional de pré processamento gráfico de modelagem em elementos finitos para in-
teração fluido estrutura (FSI - Fluid Structure Interaction). O sistema foi concebido em módulos
formados por conjuntos de classes seguindo o paradigma da orientação a objetos em C++, fazendo
uso das funcionalidades oferecidas pelas seguintes bibliotecas: QT e VTK. Foram implementados
dois módulos, um de input/output que contém leitores e escritores de malhas e condições de con-
torno; e um módulo de pré processamento que visualiza e manipula malhas, aplica propriedades
de materiais, condições iniciais e condições de contorno de uma dada modelagem computacional.
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1 INTRODUÇÃO

Durante anos a modelagem e a simulação numérica vêm sendo utilizada para estudar proble-
mas das mais diferentes áreas. Muitos estudos utilizam métodos matemáticos clássicos como, por
exemplo, o Método de Elementos Finitos (MEF).

O EdgeCFD (Elias, 2007; Alves et al., 2012b) é um resolvedor numérico que emprega o mé-
todo de elemento de finitos para solução de problemas de interação fluído-estrutura em escoamentos
incompressíveis com superfície livre. Foi desenvolvido em linguagem de programação Fortran 90
e para seu funcionamento, necessita de arquivos de entrada no formato texto plano, contendo os
parâmetros de configuração que são submetidos ao software para a execução da simulação.

Devido a alta complexidade no gerenciamento dos arquivos de entrada, resultado da grande
quantidade de parâmetros envolvidos para a execução da simulação, e do gerenciamento das várias
etapas do pipeline de execução do EdgeCFD foi desenvolvido uma ferramenta de pré-processamento
chamado PluginEdgeCFD, que oferece uma interface para gerenciar todo o pré processamento en-
volvido na utilização do EdgeCFD, incluindo o disparo de sua execução.

O PluginEdgeCFD foi construído de forma modular, onde cada módulo é especialista em
executar as atribuições de suas funções. A implementação modular favorece a reutilização dos
módulos e de suas funcionalidades. Cada módulo independente pode ser reaproveitado por outros
projetos de desenvolvimento de software, desde que sejam afins das funcionalidades oferecidas
pelos módulos em questão.

A escolha das ferramentas de desenvolvimento para a criação dos módulos, recaem sobre uma
implementação orientada a objetos em C++, tirando partido das funcionalidades oferecidas pelas
bibliotecas QT (Blanchette and Summerfield, 2006), que proporciona o design da interface gráfica
com usuário, e VTK (Will Schroeder and Lorensen, 2002; Kitware, 2003, 2014), responsável pela
manipulação e visualização da malha. Embora as bibliotecas utilizadas sejam multi-plataforma, o
desenvolvimento baseou-se apenas em ambiente Windows.

Este trabalho é subdividido em mais quatro seções. A seção 2 apresenta uma breve descrição
do EdgeCFD que é software responsável pelo núcleo numérico do PluginEdgeCFD. A seção 3 des-
creve o fluxo de trabalho do PluginEdgeCFD. Na Seção 4 são mostradas os aspectos da arquitetura
e do desenvolvimento do Plugin. Finalmente, na Seção 5 são apresentadas algumas conclusões
sobre este trabalho.

2 O SOFTWARE EDGECFD

O EdgeCFD desenvolvido por Elias (2007) é uma aplicação que sintetiza na forma de um soft-
ware, diversas técnicas que representam a simulação computacional de escoamentos incompres-
síveis acoplados, ou não, ao transporte de grandezas escalares como: temperatura, concentração,
marcador, etc, utilizando métodos de elementos finitos estabilizados. Recentemente o EdgeCFD
tem sido aplicado para solução de problemas de interação Fluido-Estrutura (Alves et al., 2012a),
Green-water e hidrodinâmica (Elias et al., 2013) para a área offshore.
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Todos os algoritmos do EdgeCFD foram desenvolvidos para oferecer um simulador de ele-
mento finitos portável, flexível e eficiente, preparado para tirar proveito das principais arquiteturas
paralelas como: paralelismo de memória distribuída, paralelismo de memória compartilhada, veto-
rização e pipelining, podendo trabalhar de forma isolada ou combinada de acordo com a arquitetura
disponível. Foi desenvolvido em linguagem de programação Fortran 90, sua execução é parametri-
zada e para seu funcionamento são necessários a realização de alguns procedimentos, onde devem
ser definidas condições de contorno em uma malha de elementos finitos e parâmetros de configu-
ração para que sejam submetidos ao software para a execução da simulação.

Os procedimentos necessários para sua execução exigem prévio conhecimento do usuário, que
necessita inicialmente de outras ferramentas, ou seja, deve-se realizar inicialmente um pré proces-
samento até que sejam gerados dados de entrada para sua execução. Dentre estes procedimentos,
recaem sobre o usuário a utilização de outros programas, como o ANSYS (ANSYS, 2014) onde
através da utilização de macros1 são realizadas a criação de um modelo, a geração da malha, a
identificação dos nós de contorno, e as definições das condição de contorno. Posteriormente deve-
se definir outros arquivos de entrada com configurações iniciais do modelo, tais como: matriz de
inércia, centro de massa, deslocamentos, velocidades prescritas, tipos diferentes de materiais e for-
matos dos arquivos de saída. Após todos os paramentos e arquivos de entradas definidos, inicia-se o
processo iterativo de simulação onde são gerados arquivos de resultados que posteriormente podem
ser pós-processados em outros softwares como: Paraview (Sandia National Labs, 2014) e Ensight
(CEISoftware, 2014).

Todo este pipeline necessário para a execução do EdgeCFD é um processo manual e cabe
ao usuário ter pleno conhecimento do problema a ser simulado e se precaver de cuidados para que
nenhum descuido ocorra, pois a falta de algum parâmetro ou a não execução de um passo do escopo
do pipeline pode provocar erros na submissão para a sua execução. Diante deste cenário, as fases
descritas anteriormente são realizadas sem o auxílio de uma interface homem máquina o que viria
a contribuir amplamente na otimização do processo de execução do EdgeCFD.

3 O PLUGIN EDGECFD

Para a criação do PluginEdgeCFD, desenvolvemos um fluxograma que se integra a um sistema,
que define e organiza a execução de um resolvedor numérico pelo uso de um software, sendo capaz
de interpretar a definição dos processos do EdgeCFD, interagindo, invocando o uso de bibliotecas
e aplicações quando necessário. Neste trabalho definimos o fluxograma representado na figura 1,
o pipeline de execução do EdgeCFD. Podemos verificar que as tarefas são definidas e executadas
numa dada ordem.

1É uma sequência de comandos frequentemente utilizados que permite ao usuário, na verdade, criar o seus próprios
comandos personalizados, executar parâmetros de modelagem, realizar processamento, chamar funções de GUI ou
passar valores em argumentos.
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Figura 1: Fluxograma de Execução do Plugin EdgeCFD
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As fases descritas na figura 1 são executadas sequencialmente, pois uma fase é dependente
diretamente da outra. A fase em verde representa o uso de softwares externos para execução da
etapa, as fases em azul representam as etapas executadas pelo PluginEdgeCFD, e a última fase, em
vermelho, representa outra etapa que é executada por softwares externos, mas que posteriormente
será agregada ao Plugin.

A primeira fase representa a tarefa de geração da malha, que é feita por um software gerador de
malhas que tenha a capacidade de gerar malhas de elementos tetraédricos, tais como: GMSH (Geu-
zaine and Remacle, 2009), ANSYS (ANSYS, 2014), Cubit (CUBIT, 2014), PointWise (Pointwise,
2014), Star-CCM+ (CD-adapco, 2014).

Uma característica importante do PluginEdgeCFD encontra-se na segunda fase da figura 1
e está relacionada com a entrada de dados. Anteriormente os softwares de geração de malha já
citados eram utilizados não somente para a tarefa de geração da malha, mas utilizando macros,
como exposto na seção 2, faziam também a extração automática dos pontos localizados nas regiões
de contorno. Esta tarefa adicional de separação dos pontos de contorno foi adicionada ao fluxo de
trabalho do PluginEdgeCFD. A malha tetraédrica é totalmente tratada e convertida para uma malha
de pontos, contendo somente os nós de contorno e os nós dos corpos que podem estar contidos
dentro do domínio. Esta conversão, apresentada na figura 2, facilita amplamente a manipulação de
dados, pois evita-se o armazenamento de grandes volumes de dados reduzindo consideravelmente
os arquivos de dados da malha.

Na terceira fase da figura 1 temos a etapa do SETUP, onde são definidas as condições de
contorno do modelo. Esta era outra atribuição dos softwares geradores de malha que foi agregada
ao fluxo de trabalho do PluginEdgeCFD.

Na quarta fase, PREPROCESSOR, são configurados pelo usuário parâmetros de entrada neces-
sários para a execução do solver.

Por fim temos a etapa do SOLVER, que realiza a submissão e execução ao núcleo numérico do
EdgeCFD.

Uma fase de pós processamento se encontra ainda em fase de desenvolvimento, e poderá per-
feitamente ser acoplada ao PluginEdgeCFD para a visualização dos resultados.
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Figura 2: Conversão da malha de diferentes geradores em pontos da superfície

Para representar todas as fases do fluxo de trabalho, foi desenvolvida uma interface gráfica
sob uma implementação orientada a objetos utilizando a linguagem de programação C++, tirando
partido das funcionalidades oferecidas pelas bibliotecas QT (Blanchette and Summerfield, 2006),
que proporciona o design da interface gráfica com usuário, e VTK (Will Schroeder and Lorensen,
2002; Kitware, 2003, 2014), responsável pela manipulação e visualização da malha. A seguir na
figura 3, são apresentadas as abas de configuração da interface. A utilização destas abas permite
aos usuário navegar por todas as fases do pipeline para a execução do EdgeCFD.

Figura 3: Abas do PluginEdgeCFD

Estas abas de configuração são divididas em 6 partes que são denominadas: File Management,
Setup CFD, Setup FSI, Pre, Input e Material. Na figura 4 apresentamos cada uma desta abas na
interface do PluginEdgeCFD.

A aba File Management, apresentada na figura 4a, permite ao usuário definir as configurações
de entrada do projeto como: a inclusão do diretório onde será executada a simulação, definição do
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nome para o projeto a executar e informação sobre a localização da malha inicial. A função de
poder definir um diretório de simulação e um nome para ela, permite ao usuário simular diversos
casos e organizar melhor seus resultados.

A aba Setup CFD, apresentada na figura 4b, permite ao usuário a visualização de uma malha
de pontos procedente da malha inicial de tetraedros, informada na aba File Management. Esta
malha de pontos possui uma série de componentes que foram extraídas da malha inicial onde é
possível definir condições de contorno de interesse. Ainda nesta aba é possível realizar a troca
de cores destas componentes favorecendo aspectos de visualização por parte do usuário. Nesta
aba podem ser salvos arquivos de configuração contendo todos os dados da interface, bem como o
preenchimento desses parâmetros a partir de um arquivo previamente salvo. Esta funcionalidade
proporciona ao usuário um sistema tolerante a falhas, que compreende a execução parcial para
conferência entre os processos e deixam para o usuário a livre escolha sobre o melhor momento
para executar a simulação.

A aba Setup FSI, apresentada na figura 4c, permite ao usuário de definir parâmetros necessá-
rios que envolvam a resolução de problemas de interação fluido-estrutura. Nesta aba são definidas
condições como: massa do corpo, matriz de inércia, centro de massa, centro de rotação, desloca-
mentos e velocidades prescritas. Nesta aba também podem ser salvos arquivos de configuração e
posteriormente recarregados.

A aba Pre e Input, apresentada nas figura 4d e 4e, permitem ao usuário configurar parâmetro
internos do software, como a preferência do formato de saída dos arquivos e ou a utilização de
execução utilizando mais de um processador.

Por fim a aba Material, apresentada nas figura 4f, permite ao usuário configurar mais de um
material de interesse a simulação, permitindo a resolução de problemas multifásicos como por
exemplo em problemas onde se faz presente a superfície livre da água.
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(a)
Aba de configuração inicial de execução

(b)
Aba configuração do setup inicial

(c)
Aba de configuração de FSI

(d)
Aba de configuração de pré-processamento

(e)
Aba de configuração da saída de dados

(f)
Aba de configurações de tipo de material

Figura 4: Abas de configuração do PluginEdgeCFD
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4 ASPECTOS DE ARQUITETURA DO PLUGIN EDGECFD

Nesta seção serão apresentados aspectos de engenharia de software, onde serão descritas a
modelagem utilizada em cada módulo do sistema bem como a colaboração entre eles. Utilizamos
a linguagem de modelagem unificada (UML - Unified Modeling Language) para elaborar a do-
cumentação do PluginEdgeCFD, por se tratar de uma linguagem focada em arquitetura (modelo
conceitual), ser iterativa (liberação de versões) e incremental (escalabilidade das funcionalidades)
(Medeiros, 2004).

4.1 VISÃO GERAL DO SISTEMA

Na figura 5 tem-se a visão geral do software, onde serão exibidas apenas as conexões mais
relevantes de modo a simplificar a apresentação do diagrama.

Figura 5: Diagrama de classes do PluginEdgeCFD

As classes estão localizadas em seus respectivos pacotes para proporcionar a real dimensão
da colaboração entre os módulos. Os conjuntos de classes foram empacotados seguindo o crité-
rio da hereditariedade, respeitando assim o agrupamento das classes hereditariamente correlatas.
Neste diagrama, é possível perceber como as principais classes de cada pacote interagem com as
principais classes de outros pacotes.
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O PluginEdgeCFD foi projetado em dois módulos: um de interface, e outro de input/output
chamado de IO. Ambos são compilados no mesmo projeto mas cada um gera como produto final
um pacote de classes.

4.2 PACOTE INTERFACE

Nesta seção será apresentado o pacote de interface de forma mais detalhada. O pacote interface
é responsável pela interconexão entre ele e os demais pacotes. Utiliza diretamente a biblioteca
QT e a biblioteca VTK, que precisam estar previamente compiladas e devidamente configuradas
as variáveis de ambiente no sistema operacional. Não serão abordados tais procedimentos neste
artigo, pois para a compilação das bibliotecas QT e VTK se faz necessário a prescrição de uma
extensa lista de parâmetros, o que demandaria muito espaço para exposição.

QMainWindow
Ui_ecfdGUIMainInterface

ecfdGUIMainInterface

- IOReader:  ecfdIOAbstractReader
- IOWriter:  ecfdIOAbstractWriter
- processStatus:  ecfdGUIProcessStatus
- view:  ecfdGUIRender

+ ecfdGUIMainInterface()
+ ~ecfdGUIMainInterface()
+ Read() : void
+ SetupRenders() : void
+ Write() : void

QDialog
Ui_ecfdGUIProcessStatus

ecfdGUIProcessStatus

+ ecfdGUIProcessStatus() : void
+ ~ecfdGUIProcessStatus() : void
+ ShowDialog() : void
+ WriteProcessStatus() : void

vtkObject

ecfdGUIRender

- actor:  vtkActor
- mapper:  vtkMapper
- qvtkWidget:  QVTKWidget
- render:  vtkRenderer
- renderWindow:  vtkRenderWindow

+ ecfdGUIRender() : void
+ ~ecfdGUIRender() : void
+ LoadMesh() : bool
+ RunEdgeCFDSolver() : void

«instantiate»«instantiate»

Figura 6: Diagrama de classes do Módulo interface

A figura 6 mostra o diagrama de classes básico do pacote interface. A classe ecfdGUIMai-
nInterface é responsável por montar a tela inicial do software, oferecer gatilhos para chamada de
leitores e escritores de malhas e instanciar as demais classes do pacote como por exemplo a classe
ecfdGUIRender, que é responsável pelos procedimentos que irão visualizar e manipular as malhas.
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Pode-se ver que a classe ecfdGUIMainInterface possui herança múltipla, conforme permitido
pela linguagem C++. A classe QMainWindow compõe o pacote de classes da biblioteca QT, que
oferece uma interface própria e otimizada para criação de janelas, chamada de Qt Designer, onde
é possível arrastar e soltar componentes de forma prática e assim montar a janela desejada. Essa
janela deve ser salva com extensão .ui, e contém todo o esquema de posicionamento dos componen-
tes da janela. A classe Ui_ecfdGUIMainInterface é gerada a partir do arquivo .ui pelo compilador
do QT, que precisa ser previamente configurado no makefile para garantir sua execução antes da
compilação do pacote interface.

Na generalização múltipla feita pela classe ecfdGUIProcessStatus, a classe QDialog transmite
uma característica particular de janela de diálogo destacada para a subclasse, enquanto a classe
Ui_ecfdGUIProcessStatus, gerada da mesma forma que a classe Ui_ecfdGUIMainInterface, dá
acesso à janela de interface e seus componentes produzidos no Qt Designer.

Ainda na figura 6 a classe ecfdGUIRender faz uso da generalização da classe vtkObject, que
concede a subclasse características da biblioteca VTK.

4.3 PACOTE IO

Este módulo é responsável por fazer toda a parte de leitura e escrita das malhas de dados
que são manipuladas pelo sistema. O sistema prevê um número maior de classes de leitores e de
escritores, mas para melhor visualização foram escolhidos apenas dois de cada tipo.

ecfdIOReaderFactory

ecfdIOAbstractReader

ecfdIOCDBReaderecfdIOMSHReader

«use»«use»

(a)

ecfdIOAbstractWriter

ecfdIOMSHWriterecfdIOCDBWriter

ecfdIOWriterFactory

«use» «use»

(b)

Figura 7: Diagrama de classes do Módulo IO

Foi utilizado um padrão de desenvolvimento de software descrito pela UML em (Larman, 2007)
como Fábrica. Tomando a figura 7a como exemplo, este padrão fornece uma classe (ecfdIORea-
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derFactory) que fica responsável por criar famílias de objetos correlatos (ecfdIOMSHReader e ecf-
dIOCDBReader) por intermédio de uma classe abstrata (ecfdIOAbstractReader) sem a necessidade
de especificar a classe concreta destes objetos. Sua utilização é útil quando é preciso criar objetos
sem conhecer a classe de implementação. O padrão Fábrica implementa uma forma de utilização
que usa objetos para instanciar outros objetos.

De forma mais prática, ainda seguindo a figura 7a, a classe ecfdIOReaderFactory pode ser
instanciada por uma classe que pretende utilizar a fábrica, por exemplo uma classe de interface
que capture o caminho completo do arquivo de malha a ser lido. A classe ecfdIOReaderFactory
possui em sua estrutura uma referência para a classe abstrata ecfdIOAbstractReader, ascendente
das classes ecfdIOCDBReader e ecfdIOMSHReader, e utilizando a característica de polimorfismo
existente na linguagem orientada a objetos, faz a chamada de um método que tem como assinatura
ecfdIOAbstractReader *ecfdIOReaderFactory::GetReaderInstance(string ext), tendo como retorno
a referência da classe ecfdIOAbstractReader que irá receber a instância do leitor especificado pelo
parâmetro ext. Este parâmetro transporta a extensão do arquivo de malha escolhido, servindo para
identificar qual leitor será instanciado e atribuído à referência da classe ecfdIOAbstractReader.

5 CONCLUSÃO
De fato a implementação de uma interface gráfica proporciona um ambiente mais amigável

e intuitivo para engenheiros e ou especialistas utilizarem seus experimentos. Grande parte dos
protótipos simulados possuem um pipeline que implica na utilização de softwares diversos, muitos
deles legados, para executar as etapas do processo.

Por outro lado, o processo de desenvolvimento de software exige cautela na implementação
dos seus procedimentos. A escolha errada não é fator determinante para o não funcionamento do
software, mas pode comprometer a escalabilidade tanto do desenvolvimento quanto da utilização.
Softwares que não fazer uso de padrões de projeto, promovem dificuldades na manutenção do
código e na adição de novas funcionalidades, podendo acarretar desde a inconsistência de processos
até a lentidão fora do normal no que tange a visualização, o que de certa forma inviabiliza sua
utilização.

O PluginEdgeCFD mostrou-se um ambiente de produção bem ágil e seguro, proporcionando
maior segurança e confiabilidade na execução do modelos a serem simulados. Agrega em seu fluxo
de trabalho diversas etapas de pré-processamento já descritas incluindo a execução do resolvedor
EdgeCFD. Salva e recarrega arquivos de configuração proporcionando um sistema tolerante a fa-
lhas, com execução parcial, conferência entre os processos, além de deixar o usuário livre para
escolher o melhor momento para executar a simulação. Foi desenvolvido seguindo conceitos de
padrões de projeto descritos pela UML e modularmente construído sobre os preceitos da orientação
a objetos, garantindo escalabilidade na adição de novos processos e reutilização dos existentes.

O PluginEdgeCFD continua sendo desenvolvido em processos iterativos e incrementais, tendo
como proposta futura a agregação de funcionalidades de pós processamento, objetivando a visuali-
zação dos resultados. Desta forma, outro processo do pipeline de simulação computacional poderá
ser utilizado diretamente neste software, tornando-o uma ferramenta mais robusta e sem a necessi-
dade de utilização de outros softwares para tal propósito.
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