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1 Introdução

Neste projeto buscamos apresentar uma forma de utilizar a geração de malhas para desenvolver soluções em

problemas de geof́ısica computacional. O foco principal foi alterar um domı́nio de pontos que geram uma malha

a fim de representar estruturas geológicas desejadas para um problema em particular.

Dando continuidade ao estudo de triangulações de Delaunay e geração de malhas, queremos utilizar essas

mesmas triangulações para representar as novas estruturas. O uso dessas triangulações é desejado pela sua

propriedade de evitar triângulos degenerados, ou seja, aqueles que possuem um ângulo muito pequeno, pois a

aplicação de tais triângulos na resolução de equações diferenciais pode ocasionar dificuldades numéricas.

A geração de malhas consiste em decompor um domı́nio geométrico de forma a representar informações em

pequenas células. Aqui, queremos utilizar essas triangulações para retratar estruturas geológicas que possam

caracterizar diferentes meios homogêneos ou até mesmo heterogêneos.

A depender das estruturas que queremos retratar pelos triângulos, é importante que a malha cumpra com

certos critérios de qualidade. Além disso, pode ser importante o modo como os pontos que definem a malha

estão dispostos. Para isso, gostaŕıamos que a malha utilizada possúısse a forma das estruturas que desejamos

representar em cada caso. O método utilizado para tal fim será apresentado a seguir, e consiste no ajuste do

domı́nio dos pontos que definem a malha pela inserção de uma curva.

2 Metodologia

A principal referência utilizada foi o artigo (Zaide,2014,93-107) [3], que discute o método que implementa-

mos para ajuste de malhas por curvas. A teoria foi complementada pelo estudo do livro Geometry and Topology

for Mesh Generation,[1]. Como apoio ao desenvolvimento computacional, utilizamos o livro de O’Rourke [2],

Computational Geometry in C. Empregamos o ambiente de computação numérica Octave para colocar em

prática o entendimento do conteúdo, implementar os algoritmos criados, testar e validar ideias. Também utili-

zamos o Geogebra como uma ferramenta para entender conceitos estudados e trabalhar ideias iniciais antes de

desenvolver os algoritmos.
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3 Conceitos estudados e desenvolvimento do projeto

Queremos entender como ajustar uma malha para uma curva a fim de representar estruturas distintas de

forma mais suave. O tipo de malha escolhido inicialmente irá, por certo, influenciar no ajuste a ser realizado,

uma vez que o tipo de malha depende de como os pontos estão dispostos. A malha mais “simples” , e que foi

fundamental para investigar diversos casos de testes, é a malha uniforme. Uma malha é dita uniforme quando

decompõe o espaço geométrico em figuras exatamente iguais.

Com um conjunto inicial de pontos, podemos construir a triangulação de Delaunay que será a malha para

esse conjunto. Essa triangulação nem sempre é única, mas garante a maximização dos ângulos mı́nimos. Como

critério prático, pode-se pensar em triangulações de Delaunay como uma triangulação em que cada triângulo

possui seu circunćırculo vazio, isto é, o ćırculo definido pelos 3 pontos do triângulo não contém nenhum outro

ponto da triangulação. Um exemplo é apresentado abaixo.

Figura 1: A triangulação á esquerda é Delaunay e possui todos os circunćırculos vazios, como exemplificado na
figura do meio. A triangulação mais á direta mostra o que ocorre com o circuncirculo quando a triangulação
não é Delaunay.

Assim, dada uma malha triangular, queremos que alguns de seus pontos se ajustem para representar uma

curva espećıfica. Suponha que utilizamos a curva da figura 2b. O ajuste é feito definindo pontos sobre essa

curva com a utilização de uma Lenght Scale, ou “Escala de Comprimento”, para definir a distância entre os

pontos e então alocar um novo ponto naquela posição da curva, até que não seja mais posśıvel..

Para um ponto na curva, essa escala de comprimento é calculada com base no triângulo que contém o ponto

e nos triângulos que lhe são adjacentes. Isso garante que o ajuste não destoe muito da malha original. Um

problema com esse método é que não temos controle de qualidade para o último ponto definido, pois ele é

alocado conforme a escala de comprimento do ponto anterior. Logo, a distância entre esse último ponto e o fim

da malha pode ser despreźıvel ou apenas um pouco menor que a escala de comprimento.

O artif́ıcio usado para contornar esse problema é realizar uma iteração sobre todas as distâncias, baseado em

Gauss-Seidel, que considera os comprimentos de arco a cada dois pontos para calcular uma média ponderada

que define um novo espaçamento para todos os pontos.

Usamos essa nova distância para definir quais pontos serão removidos da malha original (2e), isto é, se algum

ponto da malha está a uma distância menor ou igual a essa escala de comprimento de outro ponto, então esse

ponto deve ser removido. Isso é importante pois, se não removermos os pontos próximos à curva, os triângulos

que serão gerados com os novos pontos não necessariamente formarão triângulos com uma aresta secante á

curva, que é a suavidade que queremos obter. Com a remoção dos pontos, ocorre também uma destruição de

diversos triângulos.

Por uma questão de eficiência computacional, em vez de gerar a triangulação inteira considerando esses

novos pontos, fazemos uma correção local. Primeiro formamos uma triangulação de Delaunay com os pontos

que em que algum triângulo foi destrúıdo. (passo 2f). Após isso, finalmente adicionamos os novos pontos na

malha, que estão definidos sobre a curva. Adicionar esses pontos provoca um split nos triângulos, isto é, cada

um dos triângulos com um ponto interior se divide em 3 outros triângulos tendo o novo ponto como um vértice

comum aos 3 (figura 2g).
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Nesse momento, é necessário transformar esse conjunto de triângulos em uma triangulação de Delaunay.

Aqui, podemos verificar apenas os triângulos dentro da região dos triângulos destrúıdos, olhando cada um dos

triângulos do split e o triângulo adjacente que não faz parte do split, utilizando o critério prático de circunćırculos

vazios (2h). Posto isso, a malha foi bem ajustada para representar uma curva de forma suave.

(a) Malha triangular regular uniforme. (b) Passo 1 - Inserção de uma curva.

(c) Passo 2- Determinação dos pontos na curva
considerando a escala de comprimento.

(d) Passo 2 - Ajuste dos pontos usando uma
iteração de Gauss-Seidel no espaçamento inicial
de N pontos.

(e) Passo 3 - Remoção dos pontos próximos à
curva.

(f) Passo 3 - Ajuste da malha sem os pontos.

(g) Passo 4 - Inserção dos pontos novos e split
dos triângulos que contém um ponto em seu in-
terior.

(h) Passo 5 - Refinamento local para ajustar a
malha e recuperar arestas de contorno
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4 Resultados e discussão

Utilizamos este método para representar alguns casos t́ıpicos em śısmica. A prinćıpio, não atribúımos

nenhuma propriedade f́ısica para caracterizar os triângulos em cada camada, apenas utilizamos uma coloração

para indicar o ângulo mı́nimo de cada triângulo. A escala de coloração varia de rosa a azul, onde rosa representa

um ângulo mı́nimo de 0º e azul representa um ângulo mı́nimo de 60º (veja a barra na figura 3d).

No primeiro exemplo, figura 3a, tentamos representar a formação de uma estrutura salina em campos

petroĺıferos no oceano. O segmento em branco indica a curva que foi ajustada à malha. É interessante notar

que essa curva não pode ser representada por uma função algébrica. Durante o desenvolvimento do projeto,

utilizamos esse modelo como base para testes que permitiram implementar uma função para interpolar, a partir

de curvas de Béziers, um conjunto de pontos que caracterizasse uma curva.

A segunda figura, 3b, retrata a ocorrência de uma falha geológica, ou então, um deslizamento. Nesse caso,

duas curvas foram ajustadas à malha.

Já a figura 3c, representa simplesmente um aglomerado de camadas, que podem indicar rochas, fluidos ou

ainda alguma combinação desses elementos. Para fazer esse ajuste, utilizamos três curvas distintas.

Por fim, na figura 3d, resolvemos experimentar como seria representar um ćırculo em uma malha. Esse caso

surgiu como uma curiosidade, mas se torna útil em situações em que desejamos explorar uma região com a

presença de um cano ou túnel subterrâneo, por exemplo.
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(a) Representação de uma camada de sal.
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(b) Representação de uma falha geológica.
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(c) Representação de um aglomerado de cama-
das rochosas.
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(d) Representação do caso em que existe uma
perfuração horizontal.

Todas essas figuras foram produzidas utilizando o programa que implementamos no Octave para ajustar

malhas por uma curva. A prinćıpio, não existe diferença na ordem com que ajustamos uma malha por mais de
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uma curva. No entanto, quando duas curvas se sobrepõem, há uma substituição de pontos de uma curva por

outra. Em teoria, para qualquer ordem o resultado final do ajuste é uma curva suave na malha. Contudo, não

sabemos se a remoção de alguns pontos, ou até mesmo a sobreposição de curvas, pode alterar significativamente

a solução de problemas envolvendo uma EDO em malhas como essas.

Finalmente, o principal resultado do projeto configura a possibilidade de ajustar quaisquer malhas para

quaisquer curvas, e tantas quanto forem desejadas, para representar uma estrutura, seja ela de origem geológica

ou não.

5 Considerações finais

O projeto como um todo ainda não foi finalizado. Pretendemos também atribuir caracteŕısticas a essas

malhas para resolver problemas em śısmica. Por exemplo, para representar a incidência de uma onda eletro-

magnética em um aglomerado rochoso, podemos delimitar uma camada rochosa por duas curvas e atribuir aos

triângulos nesse intervalo as caracteŕısticas f́ısicas que determinam o meio. Com os coeficientes de refração e de

reflexão, é posśıvel simular como a onda viaja de camada em camada. Outra possibilidade é considerar que a

densidade mude em triângulos de uma mesma camada e, neste caso, estaŕıamos trabalhando com um meio não

homogêneo.

Além disso, esses casos foram implementados a fim de serem utilizados no estudo de traçamento de raios.

Desejamos com isso obter um método alternativo para encontrar a solução de PVIs e PVCs em meios discretiza-

dos por malhas triangulares. Vale ressaltar, no entanto, que o projeto não visa obter um método revolucionário

em questão de eficiência computacional, mas gostaŕıamos de verificar se o método desenvolvido é capaz de gerar

resultados razoáveis e comparáveis aos métodos atuais para resolver os mesmos problemas.
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