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Resumo. A visualização de campos tensoriais é utilizada para tornar algumas
propriedades desejadas dos campos perceptı́veis ao olho humano. Um tipo
especı́fico de visualização consiste na observação da propagação de partı́culas
sobre os campos. Porém, muitos desses métodos não utilizam interação entre
partı́culas e são métodos estáticos. Em outras palavras, a influência dos
tensores na aceleração das partı́culas em cada ponto do espaço podem ser pre-
viamente computados. Este trabalho propõe a criação de um método dinâmico,
utilizando a modelagem de fluidos para realçar estruturas de interesse dos
campos.

Palavras-chave: campos tensoriais, visualização cientı́fica, dinâmica de
partı́culas, hidrodinâmica de partı́culas suavizadas.



1. Introdução

Tensores são estruturas matemáticas que, na maioria das vezes, representam propriedades
fı́sicas. Visualizar tais estruturas pode ser importante para auxiliar o estudo de suas pro-
priedades. Na medicina, por exemplo, a visualização de campos tensoriais pode ser usada
para a análise de estruturas fibrosas obtidas através de técnicas de ressonância magnética
(DT-MRI) [GullBerg 1999, Westin et al. 1997]. Neste caso, deve-se escolher uma boa
forma de apresentação dos dados para facilitar e destacar o que pretende ser observado.

Um exemplo de visualização é chamado de rastreamento de partı́culas e consiste
na criação de partı́culas sobre o campo tensorial. São inferidas as trajetórias adotadas
pelas partı́culas ao longo do campo. Os caminhos percorridos permitem observar ca-
racterı́sticas estruturais e geométricas dos campos como: continuidade, suavidade, cur-
vaturas, dentre outras. A propriedade do campo tensorial a ser ressaltada depende do
método utilizado no cálculo da propagação das partı́culas. Informações como direção
dominante do tensor e coeficientes de anisotropia podem ser utilizadas neste cálculo
[Weinstein et al. 1999].

Neste trabalho é proposto um modelo para o rastreamento de partı́culas sobre
campos tensoriais, utilizando uma abordagem Lagrangeana de dinâmica de fluidos. Fo-
ram propostas modificações nas equações discretizadas de Navier-Stokes para acrescentar
informações do campo tensorial. Propor um método dinâmico foi motivado pelo fato de
métodos utilizados atualmente serem estáticos e não realizarem interação entre partı́culas
[Weinstein et al. 1999, Delmarcelle and Hesselink 1992].

1.1. Definição do Problema

Dado um campo tensorial de segunda ordem simétrico e positivo T, o problema deste tra-
balho é ressaltar dinamicamente, utilizando uma implementação de um método Lagrange-
ano, suas estruturas colineares e coplanares consecutivas de forma a torná-las visualmente
perceptı́veis.

1.2. Objetivos

Este trabalho tem como principal objetivo derivar, a partir das equações de Navier-Stokes,
um modelo matemático e computacional estável que utilize informações provenientes de
campos tensoriais com dinâmica dos fluidos.

Modelar os fluidos para destacar diferentes estruturas de interesse pode ser consi-
derado como um objetivo secundário.

2. Trabalhos Relacionados

Uma visão geral sobre alguns trabalhos que tratam do problema de visualização de cam-
pos tensoriais serão apresentados nesta seção.

Abordagens discretas possuem papel importante em casos onde dados pontuais
são utilizados para obter informações sobre o campo. Shaw et al [Shaw et al. 1998,
Shaw et al. 1999] propôs uma visualização baseada em glifos de dados multi dimensi-
onais usando superquádricas. O objetivo era explorar caracterı́sticas do sistema per-
ceptual humano para conseguir uma exibição significativa dos dados. Kindlmann



[Kindlmann 2004] posteriormente usou superquádricas para descrever glifos que codi-
ficam a forma dos tensores e a exibem com uma orientação consistente. Foram usadas
medidas definidas em [Westin 1994] para melhor adaptar a geometria dos tensores, evi-
tando problemas de simetria e ambiguidade na identificação da forma. Essas medidas
permitem a classificação de tensores de difusão de acordo com sua forma. Desta forma,
são úteis quando utilizados dados MRI, pois a difusão pode ser isotrópica ou anisotrópica,
dependendo das caracterı́sticas do tecido.

Uma abordagem diferente que produzia representações contı́nuas dos dados foi
utilizada em [Delmarcelle and Hesselink 1992]. Foi apresentado o conceito hyperstream-
line para descrever caminhos contı́nuos sobre os campos de forma a visualizá-los. Weins-
tein et al [Weinstein et al. 1999] introduziu o método de tensorlines para tentar estabilizar
e suavizar a propagação em regiões de muita isotropia, onde o método de hyperstream-
lines encontrava dificuldades. Mais informações sobre a utilização de glifos, métodos
contı́nuos e técnicas de visualização de tensores de difusão podem ser observadas em
[Vilanova et al. 2006].

Em [Kondratieva et al. 2005] foi proposta uma visualização dinâmica com o ob-
jetivo de aguçar o sistema perceptual humano utilizando rastreamento de partı́culas
em Graphics Processing Unit (GPU). Um outro trabalho com o mesmo objetivo pode
ser visto em [Leonel et al. 2011]. Este trabalho utilizava em consideração a posição e
orientação relativas entre o usuário e o campo na criação de partı́culas para realçar as
informações de maior interesse ao observador. Uma melhoria para este método foi pro-
posta em [de Souza Filho et al. 2012]. O método também era estático e possibilitava a
interação, em tempo real, do usuário na visualização. Eram também utilizados dados
multi-resolução dos campos no critério de criação e na propagação das partı́culas.

Até o momento, durante o levantamento bibliográfico, não foram encontradas pes-
quisas que utilizem dinâmica de fluidos com o objetivo de observação de caracterı́sticas
de campos tensoriais, que é a proposta deste trabalho.

3. Fundamentação Teórica

Nesta seção serão apresentados conceitos básicos para a compreensão do trabalho desen-
volvido.

3.1. Tensores

Tensores de segunda ordem podem ser definidos como transformações lineares entre
espaços de vetores. Possuem 9 elementos e são representados por matrizes 3 × 3. Para
este trabalho, é usado um caso particular de tensores de segunda ordem não negativos
e simétricos, chamado de tensor de orientação local [Westin 1994]. Estes tensores são
utilizados para estimar orientações em um campo tensorial. É definido matematicamente
como:

T =
n∑

i=1

λieiei
T , (1)

onde λi são os autovalores e ei os respectivos autovetores.



Em particular para R3, a Equação 1 pode ser decomposta para separar as carac-
terı́sticas linear, planar e esférica dos tensores [Leonel et al. 2011]. A definição é então
reescrita como

T = (λ1 − λ2)Tl + (λ2 − λ3)Tp + λ3Ts,

onde Tl, Tp, Ts são operadores de projeção definidos por Westin [Westin 1994].

Esta decomposição permite interpretar a geometria dos tensores. Considerando
λ1 ≥ λ2 ≥ λ3, pode-se utilizar os autovalores para analisar a forma geométrica dos
tensores. As possı́veis formas são:

• aproximadamente linear, se λ1 >> λ2 ≈ λ3;
• aproximadamente planar, se λ1 ≈ λ2 >> λ3;
• aproximadamente esférico, sem orientação dominante (isotrópico), se λ1 ≈
λ2 >> λ3.

3.1.1. Coeficientes de anisotropia

Os autovalores também podem ser utilizados para o cálculo de coeficientes de anisotropia.
Os autovalores são obtidos resolvendo det(λI − D) = 0. Neste trabalho, são utilizados
três coeficientes: linear (cl), planar (cp) e esférico (cs). A soma dos três coeficientes é 1.

cl =
λ1 − λ2

λ1 + λ2 + λ3

(2)

cp =
2(λ2 − λ3)

λ1 + λ2 + λ3

cs =
3λ3

λ1 + λ2 + λ3

Uma descrição mais completa de alguns coeficientes de anisotropia podem ser
vistos em [Leonel et al. 2011].

3.2. Dinâmica de Fluidos

O estudo de fluidos tem como objetivo analisar o comportamento de gases e lı́quidos.
Na computação gráfica o objetivo é reproduzir, de forma realista, esses fluidos sob di-
ferentes formas como: chuva, fumaça e fluidos viscosos. São utilizadas as equações de
Navier-Stokes para descrever o comportamento de fluidos Newtonianos, ou seja, fluidos
incompressı́veis e de viscosidade constante. Há duas diferentes formas de implementação
das equações de Navier-Stokes: método Euleriano, com um modelo baseado em grade
e método Lagrangeano, baseado em partı́culas e utilizado neste trabalho. A seguir será
apresentado resumidamente o método utilizado.



3.2.1. Smoothed Particles Hydrodynamics (SPH)

As equações de Navier-Stokes são equações diferenciais parciais derivadas a partir das
leis fı́sicas de conservação do momento, massa e energia. Elas descrevem o movimento
dos fluidos de acordo com a mudança de pressão, forças viscosas dissipativas que atuam
dentro de um fluido [Neto 2007] e forças externas atuantes. Para um fluido incompressı́vel
e isotérmico, as equações de Navier-Stokes são escritas como:

ρ
dv

dt
= −∇p+ µ∇2 + f , (3)

onde ρ é a massa especı́fica da partı́cula, v sua velocidade, p a pressão, µ o coeficiente
de viscosidade do fluido e f representa a soma das forças externas utilizadas. A escolha
de quais forças externas utilizar depende do fluido e do problema a ser resolvido. Alguns
exemplos são: força gravitacional, empuxo e tensão superficial.

Os dois primeiros elementos da Equação 3 representam as forças internas das
partı́culas que são, respectivamente, a pressão e viscosidade.

O método Smoothed Particles Hydrodynamics [Monaghan 2005] foi criado em
1977 para resolver problemas astrofı́sicos. É um método de interpolação que aproxima
valores e derivadas de quantidades em espaços contı́nuos, usando pontos discretos neste
domı́nio. Estes pontos são chamados de partı́culas suaves e carregam propriedades como
velocidade, massa e posição [Kelager 2006]. A interpolação é feita através de integrais
interpolantes que utilizam funções kernel.

Considerando o domı́nio Ω ⊂ Rn, W um kernel suave de comprimento h, e r ∈
Ω um ponto qualquer, a integral interpolante de qualquer função quantitativa f sobre o
domı́nio pode ser escrita como

f(r) =

∫
Ω

f(r′)W (r − r′, h)dr′. (4)

É importante ressaltar que o comprimento controla o grau de suavidade do kernel e
para cada propriedade da partı́cula é utilizado uma função kernel apropriado. As funções
kernel utilizadas neste trabalho podem ser vistas em [Kelager 2006].

Se discretizada, a integral representada na Equação 4 pode ser aproximada pelo
somatório

f(r) =
∑
j

fjVjW (r − rj, h),

onde j é iterado sobre todas as partı́culas, Vj é o volume da partı́cula j, rj sua posição e
fj o valor de qualquer quantidade f em rj .

A derivada deste somatório, modifica apenas a função kernel, logo, a derivada e o
Laplaciano podem ser escritos respectivamente como

∇f(r) =
∑
j

fjVj∇W (r − rj, h) e ∇2f(r) =
∑
j

fjVj∇2W (r − rj, h).



As equações descritas acima podem ser então utilizadas para discretizar a Equação
3. Considerando uma partı́cula i em um instante de tempo t, sua aceleração é:

ai =
−ρi

∑
j pjVj∇Wpressao(ri − rj, h) + µ

∑
j ujVj∇2Wvisc(ri − rj, h) + fexternas

ρi
.

(5)

Manipulações podem ser feitas nos cálculos das forças para resolver questões de
assimetria e estabilidade. Algumas são apresentadas em [Kelager 2006]. O método de
integração utilizado neste trabalho foi o Leap Frog.

4. Método Proposto e Estado Atual do Trabalho
Como dito na Seção 1.2, a proposta do trabalho é derivar, a partir das equações de Navier-
Stokes, um modelo de dinâmica de fluidos que utilize informações de estruturas presentes
nos campos tensoriais. O trabalho ainda se encontra na fase desta formulação matemática.
Deve-se ter muito cuidado ao alterar as fórmulas descritas no modelo SPH, pois não é
simples manter estabilidade. Também há preocupação em respeitar alguma leis da fı́sica,
como a Terceira Lei de Newton por exemplo, para garantir a simetria nas forças calculadas
entre pares de partı́culas.

Figura 1. Visualização de um campo tensorial 2D com dimensão 64 × 64 gerado
por três cargas pontuais.

A implementação atual realiza a visualização de tensores utilizando glifos do tipo
apontador, utilizando as orientações estimadas como dito na Seção 3.1. As Figuras 1 e 2



apresentam, respectivamente, visualizações de dois campos tensoriais sendo um bidimen-
sional e outro tridimensional.

Figura 2. Visualização de um campo tensorial DT-MRI tridimensional com di-
mensão 74× 95× 80 de um cérebro.

Já foi implementado o método SPH (Seção 3.2.1) para simulação de fluidos. Al-
guns passos de uma simulação simples, utilizando 100 partı́culas e apenas as forças inter-
nas pode ser observada na Figura 3. Nesta simulação, as partı́culas começam comprimidas
e se expandem uniformemente. As cores estão numa escala que vai do azul para o ver-
melho desde a menor até a maior aceleração no sistema, respectivamente. Foi utilizado
∆t = 0.01.

(a) (b) (c)

Figura 3. Expansão de um gás nos tempos (a) t = 0 (b) t = 0.681 e (c) t = 1.131

Uma das propostas para alteração do modelo SPH é distorcer o espaço de in-
fluência das funções kernel. Estas funções ponderam a influência de cada partı́cula do
somatório (Eq. 5) sobre a partı́cula analisada, de acordo com a distância entre elas. Sejam
i, j e k, i 6= j 6= k três partı́culas quaisquer, a função retornará um mesmo valor quando



||ri − rj|| = ||ri − rk||. Assim, independente do posicionamento das partı́culas a função
retorna um valor constante para uma mesma distância, exercendo uma influência radial
no domı́nio 0 < ||~r|| < h. A Figura 4 mostra a aplicação de um tensor T no domı́nio,
distorcendo-o de acordo com a forma e orientação do tensor. Pretende-se desta forma
aumentar a influência a elementos que estejam alinhados de forma linear ou planar ao
tensor atuante na partı́cula. Mas, como já mencionado, deve-se ter muito cuidado para
não causar instabilidade no sistema e esta proposta ainda está em fase de teste.

(a)
(b)

Figura 4. Domı́nio do kernel (a) originalmente radial e (b) após aplicação do
tensor

Pode-se notar que os tensores do campo estão em posições discretas na grade,
mas partı́culas podem estar em qualquer lugar no espaço do campo. Assim, uma forma
de melhor escolher o tensor atuante em uma partı́cula é através da interpolação entre os
tensores que estão em volta dela. Neste trabalho, foi utilizado a interpolação bilinear para
campos em R2 e trilinear para R3.

Também estão sendo estudadas possibilidades de mudanças nas forças de pressão
ou viscosidade, assim como a criação de alguma força externa, para gerar uma aceleração
condizente com a orientação e ponderada pela anisotropia dos tensores atuantes nas
partı́culas.
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