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Abstract 

Throughout the last years, the called point-based simulation models are becoming an alternative to the 

use of meshs. Those models make possible the simulation of realistic physics characteristics as they can 

be used to execute these characteristics in a more efficient way. This master thesis presents the 

development of a solution for the simulation of point-based deformable objects in real time, through 

the development of a meshless technique, called Point Based Animation. Such technique uses points as 

simulation units, consequently reducing the need of keeping connectivity information among them 

through explicit edges. This approach enables the efficient simulation of certain behaviors, such as 

change of topology, for example. Therefore, this simulation model is suitable for parallelization and as 

consequence can be optimized for real time execution. A parallel version of the algorithm was 

developed in this dissertation, in order to turn some interactive results achieved with sequential 

implementations into real time results. A comparative analysis between an implementation using a 

general-purpose processor (CPU) and another one addressing a graphics card (GPU), through the 

massively parallel approach provided by NVIDIA Compute Unified Device Architecture (CUDA), shows a 

meaningful performance gain. One of the results observed was the possibility of simulating 

simultaneously ten objects in GPU at a greater FPS rate when compared to just one running on the CPU, 

despite the existence of a few problems related to accuracy and stability, partially related to limitations 

imposed by the utilization of CUDA architecture. 

 

Keywords: Physics Simulation, Point Based Animation, Parallel Computing, CUDA 
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Resumo 

Modelos de simulação física baseados em pontos vêm se tornando ao longo dos anos uma alternativa à 

utilização de malhas, visto que além de possiblitarem a simulação de características físicas mais 

realistas, possibilitam esta realização de forma mais eficiente do que nos modelos baseados em malhas. 

Esta dissertação de mestrado apresenta o desenvolvimento de uma solução para a simulação baseada 

em pontos de objetos deformáveis em tempo real, através da implementação de uma técnica livre de 

malha (meshless), conhecida por Point-Based Animation. Esta técnica utiliza apenas pontos como 

unidades de simulação, consequentemente reduzindo a necessidade de manter a informação de 

conectividade entre eles através de arestas. Essa abordagem possibilita a simulação mais eficiente de 

certos comportamentos, como mudança de topologia, por exemplo. Dessa forma, este modelo de 

simulação é adequado para a paralelização, podendo ser otimizado para execução em tempo real. Uma 

versão paralela do algoritmo foi implementada nesta dissertação, a fim de tornar os resultados 

interativos da versão sequencial do algoritmo em resultados de tempo real. Uma análise comparativa 

entre uma implementação em um processador de propósito geral (CPU) e uma em uma placa gráfica 

(GPU), através da abordagem massivamente paralela provida pela NVIDIA Compute Unified Device 

Architecture (CUDA), mostra um significativo ganho de desempenho. Foi observada a capacidade de 

simular em GPU dez objetos simultâneos a uma taxa de quadros por segundo (FPS) maior do que a 

execução de apenas um objeto em CPU, apesar da existência de alguns problemas relativos à precisão e 

estabilidade, em parte devido a algumas limitações impostas pela utilização da arquitetura de CUDA. 

 

Palavras-chave: Simulação física, Point Based Animation, Computação paralela, CUDA 
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1. Introdução 

Aplicações de Realidade Virtual e Aumentada buscam retratar fielmente o mundo real, seja utilizando 

técnicas avançadas de Computação Gráfica [1][2], técnicas de áudio imersivo [3][4][5] e técnicas de 

simulação comportamental, como a simulação física. As duas primeiras já possuem diversos trabalhos 

em estágios relativamente avançados em relação à última, visto que apenas recentemente tem-se tido a 

preocupação de retratar fielmente também o comportamento dos elementos da cena, no caso de 

aplicações em tempo real. 

Para alcançar a maior fidelidade possível e aumentar a imersão do usuário – motivação maior da 

área de Realidade Virtual e Aumentada – é necessário tornar a simulação física mais precisa e eficiente 

possível. 

Diversas técnicas existem na literatura que propõem modificações de outras técnicas baseadas 

em modelos matematicamente mais complexos, a fim de torná-los mais computacionalmente eficientes 

e serem capazes de ser executados em tempo real. Muitas das modificações necessárias para a 

execução eficiente consistem em diminuir a complexidade matemática através de modelos 

aproximados, que algumas vezes podem não satisfazer certas necessidades na simulação, como a 

simulação de algum comportamento específico, por exemplo. 

Por isso, algumas técnicas visam englobar os conceitos físicos e de computação gráfica mais 

eficientes para criar modelos de simulação tanto mais precisos quanto mais rápidos na execução. As 

técnicas conhecidas como point-based ou baseadas em pontos [6][7] teêm despertado a atenção da 

comunidade pelo fato de não precisarem utilizar malhas para conectar seus elementos físicos, tanto 

eliminando a necessidade de uma conectividade explícita através de arestas, quanto possuindo um 

modelo de execução facilmente paralelizável. Esses modelos de simulação física, também chamados 

meshless ou sem malha, tornam os modelos deformáveis capazes de abranger diferentes 

comportamentos, tanto mais realistas quanto executados de forma menos custosa 

computacionalmente quando comparados àqueles que utilizam malhas para conectar os elementos 

físicos. 

Além disto, os processadores têm evoluído bastante desde a década de 60, quando os primeiros 

circuitos integrados começavam a aparecer no mercado. Esta evolução é notável pelo fato de seu 



 
8 

crescimento tanto quantitativo quanto qualitativo ter sido de várias ordens de grandeza em tão pouco 

tempo. Nas primeiras gerações, um chip possuía apenas dezenas de transistores e no presente 

momento é possível encapsular centenas de milhões em um processador doméstico [8]. 

Seguindo esta evolução e baseando-se na famosa lei de Moore [9][10] – que tenta prever o 

crescimento no número de transistores ao longo do tempo – programadores em geral têm criado 

aplicações partindo do pressuposto de que elas ficariam mais rápidas tão logo uma nova geração de 

processadores surgisse no mercado, visto que possuiriam uma frequência de processamento maior. A 

figura abaixo ilustra a projeção descrita na Lei de Moore (linha tracejada) comparada à evolução que 

tem se dado de fato na área. 

 
Figura 1. Gráfico exibindo a relação entre o número de transistores e o ano de introdução da tecnologia no mercado, 

mostrando uma aproximação com a Lei de Moore [10]. 

Contudo, nos últimos anos, o crescimento do número de transistores tem ficado cada vez mais 

lento devido a certas barreiras físicas, como o consumo de energia necessário para aumentar a uma taxa 
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constante a frequência dos transistores, principalmente no que diz respeito ao seu tamanho cada vez 

menor. 

Desta forma, para continuar a aumentar o desempenho dos seus processadores, empresas 

como Intel [11] e AMD [12] teêm investido numa mudança de paradigma, a criação de chips com vários 

núcleos, a fim de continuar a aumentar o poder de processamento não pelo aumento da frequência 

absoluta dos transistores, mas pela capacidade de executar o processamento de forma paralela. 

A computação paralela [13] vem sendo utilizada desde bem antes do desenvolvimento de 

processadores domésticos com vários núcleos, como forma de aceleração dos cálculos em simulações 

científicas [14] ou aplicações financeiras [15], por exemplo, através da utilização de grandes quantidades 

de computadores associados. Nesta abordagem, o problema é dividido em várias partes menores que 

serão processadas em lugares diferentes. Porém, poucas aplicações de larga escala justificavam a 

utilização de uma quantidade tão grande de equipamentos e infra-estrutura, agravando as limitações 

impostas à utilização desse paradigma. 

 

Figura 2. Gráfico ilustrando a evolução comparativa entre os processadores gráficos e os processadores de propósito geral em 
relação ao número máximo de operações de ponto flutuante por segundo (FLOPS) ao longo do tempo [16]. 
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Paralelamente ao desenvolvimento dos processadores e em grande parte impulsionado pelo 

milionário mercado do entretenimento digital, uma rápida evolução tem havido das unidades de 

processamento gráfico (Graphics Processing Units – GPUs). Apesar de ainda serem primariamente 

utilizadas para efeitos gráficos, atualmente as GPUs já possuem uma arquitetura projetada de tal forma 

que podem ser consideradas unidades de alto desempenho, superando os processadores de propósito 

geral mais modernos no que diz respeito ao número de operações de ponto flutuante por segundo 

(Floating point Operations Per Second – FLOPS), conforme ilustrado na Figura 2 [16]. 

1.1. Objetivo 

O trabalho discutido nesta dissertação representa um esforço em direção à utilização de uma 

das várias técnicas baseadas em pontos disponíveis na literatura tal que, sendo baseada em modelos 

relativamente complexos da mecânica do contínuo, seja precisa o suficiente para acrescentar mais 

realismo a aplicações de realidade virtual e aumentada, assim como também seja capaz de ser 

executada em tempo real, através da utilização de um paradigma de computação paralela de propósito 

geral em GPUs utilizando a plataforma e ferramentas do NVIDIA CUDA (Compute Unified Device 

Architecture). 

A técnica escolhida foi a Point Based Animation ou PBA, e a implementação realizada nesta 

dissertação de mestrado permite a simulação de objetos deformáveis elásticos. Esta técnica permite a 

simulação de comportamentos complexos e é altamente paralelizável, favorecendo o desenvolvimento 

de simulações complexas de alto desempenho. Em um segundo momento, a técnica implementada foi 

avaliada com relação ao desempenho e à precisão. No caso do desempenho verificou-se o ganho obtido 

com a implementação de uma versão paralela em GPU do algoritmo, comparada com a versão 

sequencial executada em CPU. A análise da precisão ocorreu pela comparação com uma simulação 

realizada numa ferramenta de análise de modelos de elementos finitos, amplamente utilizada pela 

comunidade. 
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1.2. Organização do Documento 

O próximo capítulo detalha alguns dos principais trabalhos na área de simulação física de 

objetos deformáveis, dando um maior enfoque nas técnicas baseadas em pontos. No capítulo 3 é dada 

uma breve introdução aos principais conceitos envolvendo a arquitetura sobre a qual foi desenvolvido o 

trabalho, que é o CUDA. O capítulo 4 detalha a técnica desenvolvida neste trabalho, demonstrando cada 

conceito envolvido. O capítulo 5 descreve a implementação da técnica previamente detalhada, 

enquanto que o capítulo 6 apresenta os resultados da análise comparativa do PBA quanto ao 

desempenho e à precisão. Finalmente, o capítulo 7 apresenta as conclusões do trabalho e propõe 

trabalhos futuros para continuação do aqui apresentado. 
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2. Simulação Física 

A simulação (ou modelagem) física é responsável por integrar aos objetos contidos numa determinada 

cena às suas características físicas, como peso, inércia, atrito, etc. Em relação à modelagem física é 

possível, de uma maneira geral, simular duas categorias de elementos: objetos rígidos e objetos 

deformáveis [17]. Os primeiros simulam apenas comportamentos ideais dos corpos, considerando que 

eles não se deformarão sob nenhuma circunstância. Objetos deformáveis trazem mais riqueza à 

simulação (Figura 3), visto que no cotidiano quase nenhum objeto se comporta de maneira rigidamente 

ideal. Nesta categoria podemos mencionar objetos elásticos e plásticos, por exemplo. 

 

Figura 3. Exemplo de simulação realista de tecido, que auxilia no aumento do realismo em simulações [18]. 

Aliada à computação gráfica, a simulação física vem obtendo a atenção da comunidade desde os 

trabalhos pioneiros de Lasseter [19] e Terzopoulos [20] que sugeriam e aplicavam conceitos físicos puros 

direcionados a animações computacionais, desenvolvidas primariamente para aplicações em filmes. 

Atualmente, já é possível utilizar simulação física aliada à computação gráfica no contexto das 

engenharias, ciências dos materiais, áreas estas que primordialmente apenas utilizavam-se de 

computação numérica sem suporte visual algum [21]. 

Além destas áreas mais voltadas para a pesquisa científica, nos últimos anos têem-se dado mais 

atenção para a simulação física em aplicações que interativas de tempo real, como nos jogos 

eletrônicos, por exemplo. A figura abaixo mostra um exemplo de jogo eletrônico que possui como uma 

de suas principais características a utilização extensiva de interação física no ambiente do jogo. 
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Figura 4. Exemplo de jogo que procura retratar o comportamento físico fiel dos objetos no ambiente virtual [22]. 

2.1. Simulação Física em Tempo Real 

Para dar suporte à criação de aplicações que façam uso de simulação física em tempo real 

[23][24], como em jogos eletrônicos [25][26], por exemplo, primariamente são utilizadas engines físicas, 

que tanto abstraem alguns conceitos matemáticos mais complexos que exigiriam mais tempo do 

desenvolvedor, quanto procuram facilitar a programação através de interfaces mais organizadas e bem 

definidas, agilizando o desenvolvimento. Dentre estas engines, as que mais se destacam são a PhysX 

[27], da NVIDIA, e a Havok Physics [28], da Havok. 

O PhysX possui um suporte bastante amplo a vários atributos como corpos rígidos, juntas, corpos 

deformáveis, fluidos, dentre outros. Mesmo utilizando modelos de simulação mais simplificados em 

relação aos modelos físicos ideais, algumas destas características tornam-se custosas quando 

incorporadas a uma aplicação mais complexa, demandando o uso de algum tipo de hardware dedicado 

que auxilie e libere o processador principal da máquina para outras tarefas, dando suporte a este tipo de 

aplicação. Em uma primeira tentativa de suprir esta demanda por processamento, a Ageia, empresa que 

iniciou o desenvolvimento do PhysX, desenvolveu também uma placa dedicada para agilizar o 

processamento.  

Recentemente, quando a NVIDIA incorporou a Ageia, esta placa tornou-se obsoleta, visto que as 

GPUs possuem um poder de processamento bastante superior ao da antiga placa, tornando-se assim, 

atualmente, a opção definitiva de hardware dedicado para auxiliar no desempenho da simulação física, 

utilizando a arquitetura CUDA [29]. Esta arquitetura foi aplicada na presente dissertação de mestrado e 

maiores detalhes sobre a mesma serão fornecidos no capítulo 3. 



 
14 

Para elementos deformáveis, as engines de tempo real que oferecem suporte a este tipo de 

simulação basicamente utilizam modelos nos quais os elementos físicos estão conectados por arestas 

que possuem comportamento de molas, por isso esses modelos são conhecidos como sistemas massa-

mola. Maiores detalhes sobre simulação de objetos deformáveis são apresentados na seção 2.3.  

2.2. Simulação Física de Alta Precisão 

Por outro lado, existem algumas áreas de pesquisa, como medicina, engenharias e ciência dos 

materiais [30][31][32], por exemplo, onde a velocidade de execução da simulação física normalmente é 

deixada em segundo plano, priorizando-se a precisão dos cálculos. Desta forma, torna-se a simulação 

não apenas visualmente plausível, mas também fisicamente plausível [33]. 

Para realizar simulações deste tipo, grande parte dos trabalhos utiliza uma técnica numérica para 

encontrar soluções para as equações diferenciais parciais encontradas nesses modelos, conhecida como 

Método de Elementos Finitos [34]. 

O trabalho de Delingette [35] oferece uma visão geral de formas de simulação física de 

deformação, seja de alto desempenho ou não, que caminham para a melhoria da representação visual e 

da precisão física do tecido humano para simulações médicas. 

A indústria dos efeitos especiais, bastante atuante no cinema, também faz extensivo uso de 

simulação física com alto nível de precisão para efeitos especiais, como é o caso do premiado Ron 

Fedkiw [36] por seus trabalhos envolvendo simulação de fluidos em vários filmes recentes [37]. 

2.3. Simulação Física de Objetos Deformáveis 

A simulação de objetos deformáveis tem sido utilizada primariamente para aproximar o 

comportamento de elementos elásticos. Ela se dá através da utilização de sistemas massa-mola, 

geralmente usando triângulos (Figura 5) ou tetraedros (Figura 6) cujas arestas servem como molas ideais 

para conectar os vértices, que representam as partículas. Na simulação de elementos planos, como 

tecidos [38], é mais facilmente incorporada a utilização de triângulos. Para objetos volumétricos a 

simulação torna-se mais natural quando utilizados tetraedros [27][39]. 
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Figura 5. Exemplo de simulação de tecido utilizando malha triangularizada [38]. 

 

 

Figura 6. Exemplo de objeto deformável volumétrico utilizando tetraedros [27]. 

Villard et al. [40] utilizam um sistema massa-mola com malhas triangularizadas, conforme 

ilustrado na Figura 7, com a possibilidade de refinamento, ou seja, incremento no nível de detalhe em 

certas regiões da malha, para simular mais realisticamente tecidos e suas interações no que diz respeito 

a dobras, por exemplo. 

 

Figura 7. Modelo massa-mola utilizado por [40] para simulação de tecido, mostrando a ligação entre um elemento físico e seus 
oito vizinhos através de molas. 

Khan [41] propôs uma engine 3D física para simular objetos deformáveis elásticos e suas 

interações. Neste trabalho, os objetos são sistemas massa-mola, constituídos de triângulos em que cada 
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vértice representa uma partícula e suas arestas representam as molas, de maneira similar ao trabalho 

de Villard et al. 

Molino et al. [39] utilizam modelos tetraédricos, conforme ilustrado na Figura 8, direcionados à 

simulação de elementos altamente deformáveis, baseada em conceitos de cristalografia [42] e um 

algoritmo hierárquico de subdivisão de malha a fim de gerar a estrutura do objeto, e o Método de 

Elementos Finitos para realizar a simulação. 

 

Figura 8. Modelo de uma esfera constituída por tetraedros, como utilizada em [39]. 

Sifakis et al. [43] propõem uma técnica que oferece a possibilidade de cortes arbitrários em 

objetos deformáveis tetraédricos. A técnica possui uma boa flexibilidade na capacidade de executar 

cortes, permitindo a execução de cortes sobre cortes, cortes em um simples tetraedro, cortes 

progressivos conforme a malha se deforma, dentre outros.  

Apesar de sua versatilidade e resultados satisfatórios, esta técnica possui algumas limitações, tais 

como a possibilidade de geração de alguns triângulos mal-condicionados que poderão atrapalhar na 

detecção de colisão entre seus próprios elementos. Além dos problemas inerentes ao algoritmo, há 

também as restrições de tempo, que devido ao fato de se ter de recalcular as conexões entre os 

elementos, para aplicações interativas esta técnica se torna pouco atraente, quando utilizados modelos 

complexos, i.e., com um número muito grande de elementos e consequentemente de conexões entre 

eles.  

Como é possível notar, modelos que utilizam conectividade explícita entre suas partículas 

tornam-se custosos demais ou até inviáveis para a simulação de certos comportamentos em que seja 

necessário o rompimento dessas conectividades para simular a quebra do material, por exemplo. Um 

dos primeiros trabalhos envolvendo este tipo de comportamento foi proposto por Terzopoulos et al. 
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[44], em que os modelos inelásticos utilizavam um modelo básico de referência a fim de manter um 

histórico da deformação. Este modelo é baseado no Método de Elementos Finitos e é utilizada uma 

malha triangularizada cujas ligações são rompidas ao se quebrar ou rasgar determinado material. 

2.4. Simulação Física Baseada em Pontos 

No contexto de simulações físicas, modelos baseados em pontos têm se tornado mais populares 

apenas recentemente, como uma alternativa à utilização de polígonos, apesar de já estarem disponíveis 

nas bibliotecas gráficas há muito tempo [45]. Sua utilização tem sido indiscutivelmente mais acentuada 

em sistemas de partículas, como simulações de fluidos, fumaça ou fogo [46], como ilustrado pela Figura 

9. 

 

Figura 9. Exemplo da utilização de um sistema de partículas para simular fumaça [36]. 

Diferentemente dos modelos utilizando tetraedros ou malhas triangularizadas, presentes no 

PhysX, por exemplo, os elementos que compõem os objetos nos modelos baseados em pontos 

obedecem a um conceito diferente de conectividade. Este conceito favorece a simulação de 

comportamentos difíceis de serem executados em modelos formados por malhas, como quebra ou 

fratura, devido ao fato de que, nesses modelos, se tornaria necessário recalcular todas as conexões 

entre as partículas, tornando a simulação muito custosa [6]. 

Para tornar mais realista a animação de materiais elásticos, e principalmente plásticos e fluidos, 

a Física baseada em Pontos (Point-Based Physics) [6][47] tem se mostrado como uma excelente 

alternativa aos métodos mais utilizados. Estes métodos convencionais utilizam malhas para simular o 
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comportamento deformável, como exemplificado pelos trabalhos de Brown et al. [48], Georgii et al. [49] 

e Debunne et al. [50], além dos já citados anteriormente. 

Técnicas como essa são conhecidas como meshless ou meshfree [51], pois não utilizam 

conectividade explícita entre os seus elementos através de arestas entre triângulos ou tetraedros. A 

conectividade se dá através da interação de cada partícula com as suas partículas vizinhas dentro de um 

raio de atuação definido por uma função. A Figura 10 ilustra o tipo de relacionamento entre os 

elementos. Cada elemento possui um raio de atuação que define a vizinhança e por consequencia a sua 

conectividade. 

 

Figura 10. Esquema ilustrativo de como ocorre a conectividade entre os elementos de uma simulação livre de malha (meshless). 

Nealen et al. [52] fornecem uma classificação adequada das técnicas utilizadas na simulação 

física de elementos deformáveis, dando uma visão geral de alguns dos vários modelos conhecidos pela 

comunidade, tando os baseados em malha (mesh-based) quanto os livres de malha (meshfree), 

discutindo exemplos de áreas de aplicação para tais modelos.  

Idelsohn et al. [53] mostram uma técnica fortemente baseada no Método de Elementos Finitos 

utilizando uma abordagem meshfree, denominada Meshless Finite Element Method. Esta técnica 

compartilha as vantagens das duas abordagens. Neste trabalho é fornecida uma definição do que 
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caracteriza um algoritmo livre de malha: em primeiro lugar a definição das funções que definem o 

formato do modelo depende apenas da posição dos nós e a definição das conectividades entre os nós 

ocorre em um tempo definido, o qual depende exclusivamente do número de nós. 

Partindo desta definição os autores chegam à conclusão de que nem todos os métodos 

considerados meshless devem ser considerados como tal, propondo assim seu método que é uma 

generalização do Método de Elementos Finitos seguindo à risca a definição descrita anteriormente. 

Yagawa et al. [54] desenvolveram um método que não necessita de conectividade chamado de 

Free Mesh Method (FMM), em que o principal objetivo é acelerar o cálculo da matriz de elasticidade, em 

relação à sua criação, utilizando o Método de Elementos Finitos padrão. 

A técnica consiste em calcular elementos triangulares temporários para cada nó da simulação, 

gerando uma malha triangularizada que, de acordo com os resultados exibidos no trabalho, possui a 

mesma configuração de malhas geradas pela triangulação de Delaunay [55][56]. Desta forma, esta 

técnica pode ser tanto considerada um esquema independente de malha (meshless) quanto uma técnica 

de geração de malhas triangularizadas, pela similaridade com o método de triangulação de Delaunay. 

Quando utilizado para um problema de condução de calor, a técnica FMM obteve resultados 

numéricos bastante aproximados ao de um modelo utilizando o Método de Elementos Finitos 

convencional demonstrando assim a sua precisão [54]. 

Li et al. [57] descrevem um método de simulação de partículas aliado à utilização de elementos 

finitos, visto que, segundo os autores, sua utilização com modelos baseados em malhas não é 

totalmente vantajosa devido à possível falta de compatibilidade numérica entre o modelo matemático e 

o modelo físico, o que pode gerar problemas de precisão. 

Müller et al. [6] propuseram a técnica de simulação física baseada em pontos chamada Point 

Based Animation (PBA) que, além de ser fortemente baseada em conceitos de mecânica do contínuo e 

Método de Elementos Finitos, oferece todas as vantagens inerentes aos modelos baseados em pontos. 

Esta técnica permite a flexibilidade no modelo de integração utilizado e a liberdade de escolha com 

relação ao modelo de renderização aplicado [60][61][62]. Uma das principais contribuições produzidas 

pelo trabalho é o fato de que alguns dos resultados obtidos chegaram a taxas interativas (entre 9 e 27 

quadros por segundo). A técnica será mais detalhadamente explicada no capítulo 4, tendo sido os seus 
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modelos de elasticidade o foco do estudo, implementação e avaliação desta dissertação de mestrado. A 

Figura 11 ilustra alguns dos comportamentos possíveis propostos por esta técnica. 

 

Figura 11. Exemplos de comportamentos como elasticidade (3), plasticidade (4), derretimento (5) e mudança de topologia (6) 
utilizando-se a técnica de Müller et al. [6]. 

Os modelos constituídos por pontos posam como um desafio para as comunidades de 

computação gráfica, realidade virtual e áreas correlatas. Conceitualmente, os pontos fornecem apenas 

elementos geométricos sem informação explícita da sua topologia [58], gerando a necessidade de 

utilizar modelos de superfícies implícitas [59], a fim de obter uma renderização de alta qualidade 

[60][61][62]. 

Tanto as vantagens quanto os desafios impostos pela adoção de renderização e simulação 

baseada em pontos incrementaram o número de trabalhos relacionados à simulação física, detecção de 

colisão e renderização gráfica, como pode ser visto em [53][7][63][64]. 
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3. Programação de Propósito Geral em GPUs 

Observando o rápido aumento de desempenho dos dispositivos gráficos sobre os processadores de 

propósito geral, impulsionado principalmente pela demanda gerada na indústria de jogos eletrônicos, 

empresas como NVIDIA [65] e AMD/ATI [12] iniciaram esforços em direção à possibilidade de 

desenvolvimento de aplicações de propósito geral nestes dispositivos, a fim de popularizar o 

processamento paralelo e reduzir custos financeiros em certas simulações de alta complexidade, desde 

que adequadas à paralelização. 

Tal incremento de processamento tem levado ao surgimento de muitas aplicações direcionadas 

aos mais diversos propósitos, tanto com o intuito de acelerar ainda mais os sistemas já considerados 

eficientes como sistemas massa-mola [38][66], quanto de acelerar aplicações mais exigentes 

computacionalmente, às vezes transformando-as em aplicações de tempo real. Neste contexto, várias 

áreas do conhecimento podem ser citadas, como mecânica molecular [67], computação numérica [68] e 

simulação física [66][69][70]. 

Além da indústria do entretenimento ser favorecida pela utilização de GPUs, as áreas de 

pesquisa citadas anteriormente estão começando a utilizar sua alta capacidade de paralelização para 

tornar a execução das simulações mais eficiente. 

Alguns dos muitos trabalhos existentes desenvolvidos em GPU visando a otimização de certas 

aplicações têm utilizado primariamente as conhecidas linguagens de shader, tais como Cg [71][72], HLSL 

[73] ou GLSL [74]. Owens et al. [45] fornecem um resumo importante de aplicações que utilizam GPUs 

para programação de propósito geral nesse contexto. Apesar de bastante utilizadas e dos vários 

resultados positivos obtidos, as linguagens de shader não são totalmente vantajosas devido ao modelo 

de programação oferecido. 

Seguindo a tendência de melhorar o desempenho de aplicações computacionalmente custosas 

através da utilização de hardware dedicado, aliado ao rápido avanço tecnológico dos processadores 

gráficos, cada empresa desenvolveu soluções que se adequam à arquitetura de hardware de seus 

produtos. 
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A AMD/ATI desenvolveu o Close to the Metal (CTM) [75], que consiste numa fina camada de 

abstração de hardware que permite o acesso do programador ao conjunto de instruções nativas e à 

memória dos dispositivos da ATI. 

Sua principal característica, que é dar mais controle ao programador sobre o dispositivo através 

de uma linguagem de baixo nível similar à linguagem assembly [75], acabou tornando-se uma das suas 

principais desvantagens visto que para desenvolver utilizando esta arquitetura é necessário se 

familiarizar com a linguagem em si, com a organização interna do dispositivo e com o paradigma da 

computação paralela. 

A proposta da NVIDIA para a popularização de programação de propósito geral em GPUs foi 

baseada na criação de uma ISA (Instruction Set Architecture) denominada Compute Unified Device 

Architecture (CUDA) [29]. CUDA fornece, além das ferramentas necessárias ao desenvolvimento de 

softwares que executam na GPU, uma modificação da linguagem C para tornar mais produtivo o 

desenvolvimento, adaptando o paradigma de programação paralelo a uma linguagem mais familiar. Esta 

arquitetura foi aplicada neste trabalho para otimização do subconjunto implementado e avaliado do 

algoritmo PBA, e suas principais características estão detalhadas na próxima seção. 

Recentemente, um grupo denominado Khronos Group [76], composto pelas renomadas 

empresas Nokia [77], NVIDIA [65], Sony [78], Intel [11], AMD [12], entre outras, responsáveis pela 

criação de padrões abertos relacionados à computação paralela e computação gráfica em variadas 

plataformas e dispositivos, propôs um padrão aberto denominado OpenCL (Open Computing Language) 

[79]. Este padrão visa o desenvolvimento de aplicações paralelas de propósito geral em sistemas 

heterogêneos, como computadores de alto desempenho, computadores de mesa, dispositivos móveis 

ou GPUs. 

3.1. A Arquitetura NVIDIA CUDA 

A arquitetura de CUDA consiste num conjunto de Stream MultiProcessors que dividem a 

execução de um determinado kernel, que é o programa que será executado na placa gráfica. Cada um 

desses programas é executado paralelamente em threads que estão agrupadas em blocos. Cada bloco é 

atribuído a um multiprocessador e, logo que a execução de um bloco é terminada, novos blocos são 

executados nos processadores livres, como ilustrado na seguinte figura. 
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Figura 12. Modelo de organização das threads, blocos e grids em CUDA [80]. 

O gerenciamento das threads é feito no multiprocessador, ou seja, a nível de hardware, 

eliminando qualquer overhead relativo a escalonamento. 

Para organizar a execução e o gerenciamento das threads é utilizado um paradigma de 

computação paralela chamado SIMT (Single Instruction, Multiple Thread), que divide a execução de 

blocos de threads em unidades de 32 threads denominadas warps, a menor unidade de escalonamento 

utilizada pelo multiprocessador. 

As threads contidas nesses agrupamentos executam a mesma instrução. Dessa forma, se a 

sequência de instruções não possuir desvios de execução (branches) a eficiência será máxima, visto que, 

caso haja algum desvio as threads conflitantes são executadas sequencialmente de acordo com os 

caminhos de execução tomados. Este cenário é conhecido como divergência de ramificação (Branch 

Divergence). 

O modelo de memória dos dispositivos que suportam CUDA é distribuído por multiprocessador, 

da seguinte forma: um conjunto de registradores de 32 bits por processador, uma cache compartilhada 

por todos os processadores, uma memória cache constante também compartilhada por todos os 

processadores, que acelera o acesso a dados constantes, uma memória cache de textura disponível 

apenas para leitura na memória principal do dispositivo. Além desses espaços de memória 
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especializados, há a memória do dispositivo, disponível tanto para leitura quanto para escrita, porém 

por não utilizar um esquema de aceleração como a cache, torna-se a menos eficiente dos conjuntos de 

memória disponíveis.  

A Figura 13 define o escopo para as operações de acesso à memória: threads podem ler e 

escrever nos registradores assim como na memória local; threads presentes no mesmo bloco podem ler 

e escrever no mesmo segmento de memória compartilhada; e todas as threads no grid podem se 

intercomunicar através de leituras e escritas na memória global. As operações de apenas leitura em um 

grid são habilitadas apenas para memória constante e memória de textura. Parte da organização da 

memória está presente no próprio chip, como os registradores e a memória compartilhada, enquanto 

memória de textura, local e global estão disponíveis na memória do dispositivo. Esta organização 

confirma que as GPU são projetadas para a computação paralela de problemas aritméticos altamente 

intensivos; não sendo recomendadas para a utilização em problemas que não sejam massivamente 

paralelos [80]. 

 

Figura 13. Modelo de memória de CUDA [80]. 
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O primeiro processador gráfico da NVIDIA a suportar a execução de aplicações desenvolvidas 

em CUDA é o denominado G80. Este chip, contido na GPU GeForce 8800 GTX, possui 8 

multiprocessadores contendo 16 processadores cada, possibilitando o processamento de blocos de 64 

até 512 threads, blocos estes que são divididos em warps (32 threads). Adicionalmente, uma 8800 GTX 

possui 768MB de memória global.  

Até o presente momento, o dispositivo gráfico mais avançado voltado ao público doméstico que 

oferece suporte à CUDA é a GeForce GTX 295 que contém um par de placas em que cada uma possui 

240 processadores resultando em um total de 480 processadores, e sua memória global totaliza 

1792MB (896MB por GPU). 

Cada geração de placas gráficas da NVIDIA, a partir da GeForce série 8 possui uma capability 

diferente que é, em linhas gerais, definida através da associação do número de revisão maior (major 

revision number) e do número de revisão menor (minor revision number). O primeiro define a 

arquitetura básica do dispositivo e o segundo número define desenvolvimentos incrementais sobre 

aquela mesma arquitetura, adicionando novas características. A Figura 14 exibe a lista dos dispositivos 

gráficos da NVIDIA da série GeForce, o seu número de multiprocessadores e a sua respectiva capability. 

Para mais detalhes a respeito dos outros dispositivos gráficos bem como das suas capabilities, consultar 

[16]. 

 

Figura 14. Descrição das GPUs da série NVIDIA GeForce, mostrando o seu número de multiprocessadores e sua capability. 
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A Figura 15 ilustra a disposição de cada um dos elementos que fazem parte do modelo de 

hardware utilizado nas GPUs que suportam CUDA, detalhando o conjunto de processadores SIMT e o 

modelo de memória utilizado. 

 

Figura 15. Visão geral da disposição dos elementos de processamento e memória nos dispositivos que suportam CUDA.[16] 

O modelo de programação demandado por CUDA reflete diretamente a arquitetura do 

hardware mostrada anteriormente. Por ser uma extensão da linguagem C destinada à execução de 

aplicações essencialmente paralelas, as aplicações que utilizam CUDA possuem algumas novas 

estruturas, tais como threads, kernels, blocos e grids. 

Uma thread é a menor unidade que executa em paralelo. Elas são agrupadas em blocos e 

podem ser agrupadas logicamente em uma, duas ou três dimensões. Esses blocos estão agrupados em 

grids e podem possuir a mesma organização lógica das threads (1D, 2D ou 3D). Kernels são os programas 

que serão executados em paralelo pelas threads. Eles podem ser comparados a funções na linguagem C, 

que quando invocados, serão executados N vezes em paralelo por N threads. 
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Por ser uma extensão de C, os arquivos que contém código que será executado pela interface de 

programação de CUDA, caracterizados por possuir a extensão .cu, podem ser invocados por código 

escrito em C/C++, porém o código que fará uso das características do dispositivo (device code) só poderá 

estar contido nos arquivos de CUDA. 

Nestes arquivos, novas estruturas, convenções e palavras-chave são utilizadas para melhor se 

adequarem ao modelo de programação proposto pela API (Application Programming Interface). Essas 

extensões são divididas em: qualificadores de funções e variáveis, diretiva que especifica a execução do 

kernel e variáveis para especificar dimensões de blocos e grids e índices de threads. 

As palavras-chave __host__, __device__ e __global__ qualificam certas funções ou 

variáveis. 

Quando a palavra __host__ antecede a declaração de uma função, ela quer dizer que aquela 

função será executada na CPU host do programa, podendo ser invocada apenas dele. Para variáveis, 

__host__ define o seu local de armazenamento, no host. 

Ao ser utilizada para funções, a palavra __device__ declara que tanto a função é executada 

do dispositivo quanto só pode ser invocada dele. Para variáveis, __device__ indica a sua localização. 

Neste caso, no dispositivo. A palavra __global__ declara que a função considerada é um kernel, e 

dessa forma contém código que é executado no dispositivo e é chamado pelo host. 

Outra adição à linguagem é a forma como um kernel é invocado. O símbolo <<< ... >>> 

deve ser anexado ao nome do kernel contendo até quatro parâmetros, dois sendo obrigatórios. O 

primeiro indica o número de blocos que distribuirão a execução do kernel. O segundo parâmetro declara 

quantas threads por bloco executarão o kernel. O terceiro parâmetro indica a quantidade de memória 

compartilhada que será utilizada no kernel e o último parâmetro é necessário quando se está utilizando 

streams, indicando a qual stream o kernel está relacionado. O seguinte exemplo mostra como se dá a 

utilização dos dois principais parâmetros (para mais detalhes a respeito da utilização dos outros 

parâmetros, consultar [16]). 

Numa das chamadas do pré-processamento da simulação física da técnica desenvolvida neste 

trabalho, por exemplo, há a chamada ao seguinte kernel: 

precalcImutableValues<<<6, 111>>>(…); 
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Supondo que se esteja usando uma placa NVIDIA GeForce 8800 GTX, que possui 128 

processadores, e considerando-se que o objeto a ser simulado possui 666 elementos que precisam ser 

executados em paralelo, por exemplo, para fazer com que todas as threads executem de forma 

ótima,i.e., de forma que o mínimo de threads fiquem ociosas a cada ciclo, na configuração do kernel 

chamado, pode-se especificar que CUDA execute 111 threads em 6 blocos, ou seja, 111 threads 

executarão fisicamente em paralelo a cada ciclo. 

CUDA oferece suporte à área que a GPU utiliza para acessar a memória de textura. A utilização 

da memória de textura oferece algumas vantagens relativas a desempenho quando comparado ao 

acesso à memória global do dispositivo. Uma das principais vantagens é que ela é acelerada (cached), o 

que é bastante importante para aplicações que possuem muitos acessos a dados contíguos da memória. 

A leitura dessa memória é feita a partir dos kernels através de uma operação de busca (fetch) 

referenciado por um objeto de textura. Este objeto define a parte da memória de textura que será 

adquirida. 

Para declarar uma referência para a textura há uma palavra reservada, texture, que deve ser 

seguida de seus atributos no momento da declaração, que são: o tipo dos elementos contidos naquele 

espaço de memória de textura retornados quando invocada a operação tex1Dfetch, como estão 

organizados logicamente os dados com relação à dimensionalidade e, por último, o modo de leitura que 

converte ou não os dados para um determinado intervalo dependendo do tipo especificado no primeiro 

parâmetro. Mais detalhes em [16]. 

Como mencionado anteriormente, uma implementação da técnica PBA foi realizada na 

arquitetura CUDA. Durante o desenvolvimento do trabalho foram identificadas algumas diretrizes a 

serem seguidas para aproveitar da melhor forma possível os recursos da placa gráfica. Estas diretrizes 

estão detalhadas em [80] e foram adotadas na implementação descrita no capítulo 5. 
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4. A Técnica PBA 

Fortemente inspirada nos modelos meshfree utilizados nos Métodos de Elementos Finitos para a 

resolução de equações diferenciais parciais, a técnica conhecida como Animação Baseada em Pontos ou 

PBA (Point Based Animation), proposta por Müller et al.[6], possui alguns diferenciais que a tornam 

adequada para a utilização em aplicações que tenham por objetivo simular aproximadamente 

fenômenos do mundo real. 

Uma das suas principais características é seu forte embasamento nos conceitos da mecânica do 

contínuo [81], uma ramificação da mecânica que considera os corpos como elementos subdivisíveis em 

partículas infinitesimais que possuem a mesma característica da totalidade do corpo. Seus principais 

domínios de aplicação são problemas que lidam com dimensões muito maiores que as distâncias entre 

as partículas do material. 

Essa característica relativa à utilização de partículas da mecânica do contínuo faz com que seja 

adequado descrever objetos através de partículas discretas, porém sem nenhuma informação explícita 

relativa à conectividade (Figura 10). Isto difere dos Métodos de Elementos Finitos convencionais que 

utilizam uma malha volumétrica para representar um corpo. 

Este capítulo detalha a porção da técnica que foi implementada nesta dissertação, ou seja, a não 

ser que explicitamente mencionado, todas as fases descritas neste capítulo foram implementadas de 

acordo com o que será detalhado no próximo capítulo. 

A execução da técnica pode ser vista como um conjunto de passos, que de uma forma geral, 

segue o fluxo de execução ilustrado no esquema abaixo [6]: 

�� ⟶  ∇�� ⟶  �� ⟶  ��  ⟶ ��  ⟶ �� + Δ� 

Depois dos valores iniciais estarem inicializados (massas, densidades, volumes e matriz de 

momento), o laço principal da simulação é iniciado e, a partir dos deslocamentos �� dos elementos 

físicos obtidos, as derivadas espaciais ∇��  dos três campos escalares são computadas. A partir destas, a 

deformação ou strain (�� ) e a tensão ou stress (��) são calculados. As forças internas �� são então 

calculadas e integradas com relação ao tempo, obtendo-se novos deslocamentos (�� + Δ�) e assim 

novas posições para os phyxels. Na sequência, todas estas etapas são detalhadamente descritas. 
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4.1. Inicialização 

Para adequar o modelo baseado em pontos a um modelo baseado em mecânica do contínuo se 

faz necessário obter o volume representado por cada elemento físico, chamado de phyxel. Para isso, sua 

massa, densidade e volume são calculados de forma semelhante à SPH (Smoothed-Particle 

Hydrodynamics) [82][83], que é um método muito utilizado para calcular o movimento de fluidos, 

tratados como um aglomerado de partículas, tendo sido inicialmente criado para simular fenômenos em 

astrofísica [84]. 

A massa é distribuída ao redor de cada elemento físico de acordo com o a equação (1), um  

kernel que segue a seguinte distribuição polinomial que define o seu raio de atuação: 

��, ℎ� =  � 31564�ℎ� �ℎ� − ���       caso  < ℎ0                             caso contrário ( (1) 

 é uma distância do phyxel, que nesse caso é a distância dele para com seus vizinhos e ℎ é uma 

distância a partir da qual o kernel se anula. 

A densidade ) para cada phyxel * é calculada através de uma operação de suavização 

(smoothing) sobre as massas dos seus vizinhos +, ou seja, dos outros phyxels que estão dentro do raio de 

atuação ℎ. 

O cálculo do volume é dado pela seguinte equação: 

,- = .-)-  (2) 

.- é a massa do phyxel *, enquanto que )-  é a densidade individual do mesmo. 

Para encontrar as massas dos phyxels, caso o volume inicial esteja disposto irregularmente, 

Müller et al. [6] sugerem os seguintes passos: para cada phyxel *, calcula-se a distância média entre os 

seus / vizinhos mais próximos; o raio de atuação do phyxel é então definido como um múltiplo dessa 

distância média. Assim, a massa pode ser inicializada fazendo-se 
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.- = 0 ̅-�) (3) 

em que ) é a densidade do material e 0 é o fator de escala que mais aproxima a densidade total do 

objeto ) da densidade individual do phyxel )-.  
O cálculo da densidade individual é dado pela equação (4), definida da seguinte maneira: 

)- =  2 .33 4-3  . (4) 

Além da massa, densidade e volume, outro componente a ser inicializado é a matriz de 

momento do sistema, que será utilizada no cálculo das derivadas direcionais do campo de deslocamento 

no laço principal. Estas derivadas serão utilizadas para calcular a taxa de deformação, que auxilia no 

cálculo da tensãoelo e consequentemente nas novas forças internas, i.e., que ajem entre os elementos 

internos do modelo. 

A matriz de momento para cada phyxel Ai = 6∑ 8-38-39 4-33 : pode ser pré-computada e invertida 

para ser utilizada para o cálculo das derivadas de ;, < e 4, os três campos abaixo: 

∇;|8> =  ?2 8-38-39 4-33 @
AB

 2�;3 − ;-�3 8-34-3 (5) 

∇<|8> =  ?2 8-38-39 4-33 @
AB

 2�<3 − <-�3 8-34-3  (6) 

∇4|8> =  ?2 8-38-39 4-33 @
AB

 2�43 − 4-�3 8-34-3 (7) 

8-3  é a diferença entre a posição inicial do phyxel * e a posição inicial do seu vizinho + e 4-3  é o mesmo 

kernel utilizado na equação (4). 

Após a inicialização, o laço principal da simulação inicia-se com a adição de quaisquer forças 

externas ao sistema aplicadas a cada phyxel, como a da gravidade, por exemplo. Após esta adição, para 

cada phyxel calcula-se a derivada direcional do campo de deslocamento nos três eixos coordenados, 

sabendo-se que o campo de deslocamento de um determinado phyxel * pode ser considerado como 
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C- = [;-, <-, 4-], são calculadas as derivadas para os três eixos ;-, <- e 4- , de acordo com as equações 

(5), (6) e (7). 

O cálculo do campo de deslocamento é feito através de uma aproximação de primeira ordem 

utilizando-se o método conhecido como Moving Least Squares [85]. A principal idéia é minimizar o erro F da aproximação através da soma das diferenças quadradas entre os valores de deslocamento ;G3 

aproximados através de uma série de Taylor [86] e os valores de ;3 já conhecidos: 

F =  26;G3 − ;3:�
3 4-3  . (8) 

O kernel da equação (4) é utilizado como peso para que apenas os phyxels vizinhos sejam 

considerados e sua atuação ao longo do seu raio de atuação seja suave [6]. 

Sabendo-se que ;G3 =  ;- + ∇;|H> ∙  J-3 , substituindo na equação (8), tem-se que o cálculo da 

derivada do campo de deslocamento em cada um dos eixos ;, < e 4 é realizado utilizando a matriz de 

momento, conforme descrito pelas equações (5), (6) e (7). 

Depois de possuir as três derivadas direcionais, o gradiente do deslocamento é utilizado para 

calcular a taxa de deformação do sistema, também chamado strain. 

Em sistemas com uma dimensão, o strain é simplesmente um valor escalar adimensional que 

relaciona a variação da deformação elástica ao seu valor absoluto. No entanto, em três dimensões, 

como já foi observado, o campo de deslocamento possui três componentes, sendo derivados em 

componentes espaciais, e por isso não é mais possível expressá-lo como um escalar, mas sim como um 

tensor simétrico 3x3: 

K =  LKHH KHM KHNKHM KMM KMNKHN KMN KNN O (9) 

A deformação é calculada através de uma das seguintes expressões: 
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KP =  12 �∇C + [∇C]9 + [∇C]9 ∇C� (10) 

KR =  12 �∇C +  [∇C]9� (11) 

O primeiro tensor – equação (10) – contém um produto quadrático do gradiente de 

deslocamento, e por este motivo é conhecido como o tensor não-linear de Green [81]. A equação (11), 

por não conter o termo quadrático, é uma versão linearizada do primeiro, chamado de tensor linear de 

Cauchy [81]. Apesar de serem tensores similares e o termo não-linear poder ser negligenciado quando 

tratando de pequenas deformações, na implementação da técnica PBA realizada foi utilizado o tensor 

não-linear de Green, visto que a intenção é criar o sistema de simulação da forma mais exata possível. 

O sistema físico adotado pelo PBA é o Hookeano, ou seja, seus conceitos derivam da lei de 

Hooke [87], que afirma que há uma relação linear entre a tensão ou stress (�) e o coeficiente de 

deformação ou strain (K), que é a seguinte: 

� = S ∙ K (12) 

em que S – a fim de relacionar linearmente os dois tensores de segunda ordem � e K – é um tensor de 

quarta ordem. Para materiais isotrópicos (que possuem comportamento igual em todos os eixos 

coordenados), S pode ser representado por uma matriz da seguinte forma: 

 

(13) 

Esta matriz é definida pelo Young’s Modulus (T) [81], que define a rigidez do objeto e pelo 

Poisson’s Ratio (,) [81], que está relacionado à conservação de volume. Dependendo do tipo de tensor 
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utilizado, novas características poderão ser adicionadas ao comportamento geral dos corpos simulados, 

como anisotropia, por exemplo, que é a capacidade do objeto se comportar diferentemente 

dependendo da direção em que é aplicada uma força. 

Dessa forma, o tensor de tensões para cada phyxel é calculado através da utilização da energia 

de deformação deduzida em [88]. Assim, a força que atua sobre um determinado phyxel *, por ser uma 

força de reação, resulta na soma das forças de atuação de todos os seus vizinhos +, em sentido 

contrário, conforme ilustrado pela Figura 16. 

 
Figura 16. Atuação das forças de reação dos vizinhos do phyxel central destacado (em vermelho). 

4.2. Integração 

Depois de calculadas todas as forças de interação entre os phyxels, é executada a integração 

sobre o tempo a fim de calcular os deslocamentos dos phyxels, que fornecerão as novas posições dos 

mesmos. Estes novos deslocamentos serão utilizados na próxima iteração do laço principal de execução. 

A técnica PBA torna o método de integração empregado transparente, possibilitando a escolha 

do modelo que mais se adeque aos fins da simulação. Dentre os modelos de integração explícita – que 

são conhecidos por não oferecerem muita estabilidade numérica – pode-se citar como os mais 

conhecidos o Método de Euler (primeira ordem) [89], o de Verlet (segunda ordem) [90] e o de Runge-
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Kutta (quarta ordem) [91]. Os métodos de mais baixa ordem são considerados os mais eficientes 

computacionalmente, porém são os menos estáveis [92]. 

4.2.1. Integração Explícita 

Para realizar a integração explícita, Müller et al. [6] dão preferência ao método de Euler, porém 

durante o desenvolvimento do protótipo, este método se mostrou bastante instável, inviabilizando sua 

utilização,visto que, provavelmente combinado aos problemas de imprecisão numérica detalhados nos 

próximos capítulos ele não seja tão indicado para a utilização nesta técnica. Assim, depois de analizar os 

outros dois dos mais conhecidos métodos citados, a opção foi pelo método de Verlet, pois foi o que se 

mostrou mais estável na nossa implementação. 

4.2.2. Integração Implícita 

A fim de reduzir ou eliminar os problemas de estabilidade, são utilizados os métodos implícitos 

de integração, que por resolverem o sistema em um único sistema de equações, tornam o mesmo mais 

estável ao custo de uma execução relativamente menos eficiente, visto que dependendo do número de 

partículas do sistema, os sistemas de equação podem ficar computacionalmente inviáveis para uma 

execução em tempo real. Estes métodos foram desenvolvidos em GPU como será descrito nos próximos 

capítulos. 

Na técnica do PBA [6], a integração implícita é realizada através do método de integração 

implícita de Euler – que também foi implementada neste trabalho – que atualiza as posições das 

partículas baseado na seguinte expressão: 

8�UB = 8� +  ΔVW�UB (14) 

em que a velocidade da próxima iteração W�UB é calculada através da resolução de um sistema linear 

dado pela expressão 

XW�UB = XW� +  ΔVY�8�UB� (15) 
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onde X é uma matriz diagonal de massas, cujo tamanho é 3Z × 3Z, em que Z é o número de partículas, 

sendo cada elemento repetido três vezes (matriz tridiagonal). W� é a velocidade no passo anterior da 

integração e \�8� é a resultante de todas as forças aplicadas aos phyxels baseadas na sua posição. 

Dessa forma, substituindo a equação (14) na (15), e rearranjando-se os termos 

convenientemente, chega-se à expressão final do sistema linear que resultará nas novas velocidades das 

partículas: 

�X −  ΔV�]|8^�W�UB = XW� +  ΔVY�8�� (16) 

]|8^  é o jacobiano [93] de cada Y�8��, dessa forma, para cada partícula, ] possuirá uma submatriz 3 × 3, resultanto numa matriz 3Z × 3Z, em que Z é o número de partículas do sistema. Para cada 

partícula / e seu vizinho _, ]`a  é dada pela seguinte matriz: 

]`a =  ∇Cb�` =  c dd;a �` , dd,a �`, dd4a �`e (17) 

em que �` é a força que age sobre o phyxel / no deslocamento Ca do phyxel _. Se os phyxels / e _ 

interagem, ou seja, aparecem na vizinhança de Z outros phyxels, a submatriz entre k e l é dada pela 

soma de m derivadas similares. 

4.3. Renderização 

Depois de atualizados os deslocamentos das partículas do sistema, o sistema de renderização, 

que também pode ser escolhido dependendo das necessidades da simulação, atualiza as posições dos 

elementos físicos a serem renderizados. Müller et al. propõem a utilização de duas abordagens.  

Primeiramente é utilizada uma técnica chamada de advecção passiva de surfels (Passive Surfel 

Advection) [6]. Esta técnica é simples, visto que utiliza os campos de deslocamentos já existentes para 

encontrar o deslocamento das posições dos surfels, de acordo com a equação (18). 
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Cfga =  1∑ h�-�- 2 h�-� iC- + ∇C-968fga − 8-:j-  . (18) 

O termo h�-� é calculado de maneira similar ao kernel utilizado para o cálculo das massas dos 

phyxels, de maneira similar à equação (1). Porém, para a utilização nesta expressão, h é calculado da 

seguinte maneira: 

h�-� =  h6∥ 8fga − 8- ∥: = eAm>n on⁄   (19) 

que é uma função Gaussiana [94]. Os elementos C- na equação (18) são os vetores deslocamentos dos 

phyxels na posição 8- a uma distância h de 8fga  é a posição do surfel. 

Como o foco principal desta dissertação reside na simulação física, foi escolhida a utilização 

desta abordagem para a renderização dos surfels, utilizando os vértices de uma malha triangularizada 

para representá-los, ao invés de utilizar o método descrito em [95] e utilizado no trabalho de Müller et 

al [6], que utiliza uma abordagem baseada em pontos. 

A segunda abordagem é definida por Müller et al. como Multi Representação (Multi-

Representation Approach) e é o modelo mais indicado para manipular os comportamentos que 

envolvam mudança de topologia. Esta abordagem requer um pouco mais de esforço computacional, 

pois envolve a utilização de superfícies implícitas [96] a fim de gerar um modelo mais detalhado e que 

produza os comportamentos físicos desejados de forma plausível. Para mais detalhes a respeito desta 

forma de renderização baseada em pontos (Point-Based Rendering), os trabalhos de [6][96][97] e [98] 

podem ser consultados.  
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5. Implementação 

O desenvolvimento da técnica PBA, detalhada no capítulo anterior, foi dividido em duas fases: a 

primeira contempla a implementação de uma versão do trabalho de Müller et al. [6]. Nela foi utilizada a 

linguagem C++, focando a execução apenas em CPU, ou seja, de forma totalmente sequencial.  

A segunda fase contempla o desenvolvimento de um módulo para a simulação mais eficiente 

dos phyxels e a atualização dos surfels, tendo as partes mais custosas do algoritmo desenvolvidas em 

CUDA, para ser executadas em GPU, de forma paralela. Ambas as fases abordaram a simulação de 

elementos perfeitamente elásticos. Todo o embasamento teórico físico para o desenvolvimento descrito 

neste capítulo foi nas definições presentes em [6][88] e [81] 

5.1. CPU 

A técnica PBA define que os phyxels e os surfels são as menores unidades que compõem os 

objetos a serem simulados. Então, a fim de representar estas unidades foram definidas as classes 

básicas Phyxel, Body, Material, Surfel e Surface. 

A classe Phyxel possui todos os atributos responsáveis pelo gerenciamento de um phyxel, 

como por exemplo, funções responsáveis pela sua atualização, pela adição de forças, definição, 

atualização do seu raio de atuação, etc.  

A classe Body encapsula o conjunto de phyxels, definindo e manipulando os relacionamentos 

entre eles, no que diz respeito à sua vizinhança. Para realizar o acesso em tempo constante aos phyxels 

vizinhos, foi desenvolvida uma spatial hash baseada no trabalho de Teschner et al. [99]. Ela, apesar de 

tratar de objetos deformáveis que utilizam tetraedros, possui uma  formulação simples e eficiente, pois 

não requer a utilização de estruturas muito complexas, como Octrees ou Binary Space Partitioning 

(BSP), por exemplo. 

A spatial hash desenvolvida toda em CPU e legada à implementação do protótipo em GPU, vista 

na próxima seção, possui funções que recebem uma posição no espaço tridimensional – um ponto com 

coordenadas x, y e z – e através de um cálculo de hash utilizando números primos grandes, retornam 

uma célula do conjunto de células contidas na spatial hash [99]. 



 
39 

Visto que nessas primeiras versões, as características que envolvem mudança na topologia do 

objeto não foram contempladas, dessa forma a configuração de vizinhança dos phyxels não muda ao 

longo da simulação, favorecendo a criação de uma spatial hash estática, que é criada antes do início da 

simulação, na fase de pré-processamento. 

Considerando ainda a relação dos phyxels com seus vizinhos, se faz necessária a utilização de 

uma estrutura de dados, chamada de vizinhança inversa, que essencialmente auxilia na aplicação das 

forças de reação dos vizinhos nos phyxels sendo considerados, visto que se um phyxel * possui um 

phyxel + como vizinho, + não é obrigado a possuir * como vizinho, ou seja, a relação de vizinhança não é 

simétrica. Isso se dá pelo fato de que o raio de atuação de um phyxel é determinado pela configuração 

de seus vizinhos, que não é igual para todos. 

A classe Material possui a definição dos atributos que fazem o corpo modificar seu 

comportamento maleável, como o Young’s Modulus, o Poisson’s Ratio e o tensor que relaciona a tensão 

(stress) ao coeficiente de deformação (strain), todos constantes ao longo da simulação. 

Surfel é o paralelo ao Phyxel, só que ao contrário deste, que é efetivamente simulado 

obedecendo às leis da física, apenas é interpolado baseado nas atualizações de posição dos phyxels. 

Dessa forma, seus principais atributos são sua posição inicial e seu deslocamento, necessários para a 

abordagem de renderização empregado neste trabalho (Passive Surfel Advection), conforme detalhado 

na subseção Renderização, do capítulo anterior. Esta classe também possui um apontador para o corpo 

(Body) que o possui, a fim de facilitar a aquisição dos dados necessários para executar a advecção 

passiva dos surfels. 

A classe Surface também possui um paralelo com Body, em relação ao encapsulamento que 

fornece aos surfels. Além desse encapsulamento, Surface também gerencia o relacionamento entre 

os surfels, incluindo a utilização de uma spatial hash para um acesso eficiente aos seus vizinhos, assim 

como foi efetuado em [6]. 

Para gerenciar todos os elementos simulados, a classe PBASolver possui métodos para a 

criação dos novos corpos (createBody) e iniciar a simulação (simulate), que é responsável por 

invocar o método de atualização de cada corpo (update) presente na cena. 
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A principal classe da aplicação, chamada de PBApplication, é responsável por carregar 

tanto a nuvem de pontos que são as posições iniciais dos phyxels e um modelo 3D associado, contendo 

pontos, normais e faces, para representar a superfície, a partir de um arquivo de configuração. 

Para a renderização da cena, tanto para a visualização dos phyxels quanto do modelo 3D, as 

posições dos vértices de um modelo inicial, adquiridas de um arquivo do tipo wavefront obj, são 

atualizadas a partir dos deslocamentos obtidos a partir da simulação e atualizados no buffer de vértices, 

normais e faces de OpenGL [100]. 

5.2. GPU 

A implementação em GPU teve a anteriormente descrita como base, com sensíveis 

modificações em sua estrutura, para se adequar ao modelo de programação do paradigma paralelo. 

A fase de pré-processamento foi parcialmente convertida para código de GPU. As principais 

conversões focaram trechos do código que envolvem intensa computação, como o cálculo do kernel q 

e o cálculo da matriz de momento do sistema, bem como sua inversão necessária utilizando o algoritmo 

de pseudoinversão de Moore-Penrose [101], visto que, segundo Müller et al.[6], a condição para que 

haja matrizes singulares, i.e., que não possuem inversa, só ocorre em modelos com uma distribuição de 

phyxels muito esparsos. 

Algumas estruturas não foram convertidas para GPU devido ao fato de, tanto ser mais simples a 

sua implementação em CPU quanto a sua execução ser mais eficiente nesta arquitetura. Algumas dessas 

estruturas estão relacionadas a ordenações dos vizinhos e ao cálculo das massas, visto que estas 

necessitam da distância média entre os vizinhos mais próximos [88] e à criação da spatial hash, que não 

possuem uma grande complexidade de cálculos aritméticos, nem uma quantidade de valores a serem 

tratados que justifiquem sua implementação em GPU. 

A principal mudança na estrutura da implementação foi a criação de novas estruturas para 

representar tanto um corpo (CuBody) quanto a superfície a ser renderizada (CuSurface). Cada uma 

dessas estruturas contém elementos que podem ser acessados de forma mais eficiente paralelamente. 

Os seguintes trechos de código ilustram como essas estruturas foram definidas. 
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struct CuBody { 

 int id; 

 int kernelDivisor; 

 float *d_positions_masses; 

 float *d_displacements_volume; 

 float *d_forces; 

 

 float *d_velocities2; 

 float *d_velocities; 

 float *d_masses; 

 float *d_stress; 

 float *d_di; 

 float *d_diInv; 

 float *d_K; 

 float *d_resid;  

... 

} 

 

Cada linha contém um vetor para os componentes de simulação relativos aos phyxels como 

posições (d_positions_masses), deslocamentos (d_displacement_volume), forças 

(d_forces). A estrutura que armazena as posições, por exemplo, foram utilizadas também para 

armazenar as massas dos phyxels, para um acesso mais eficiente à memória, já que os dados estão 

armazenados contiguamente, podendo ser acessados de forma mais eficiente. O mesmo foi feito para a 

estrutura que armazena os deslocamentos, em relação ao volume. 

struct CuSurface { 

 CuBody *owner; 

 int kernelDivisor; 

 int numSurfels; 

 int maxNeighbors; 

 unsigned int *d_surfelNeighbors; 

 float* d_surfelPositions; 

 float* d_surfelDisplacements; 

... 

} 

A classe Surface contém um apontador para um CuBody, que torna o acesso mais rápido a 

alguns atributos deste, cuja utilização é necessária na equação (18). 
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Além de estruturas como as mostradas anteriormente, foram criados vários kernels – trechos de 

código que são executados em paralelo, na GPU – com a finalidade de modularizar a simulação, 

tornando cada kernel responsável por uma etapa fundamental da mesma.  

Kernels como w, wSurfels, vectorMagnitude e matrixPseudoInverse servem como 

funções auxiliares que calculam o h�, ℎ� dos phyxels, o h�� dos surfels, a magnitude de vetores em 

geral e o cálculo da pseudo inversa da matriz, respectivamente. 

O seguinte trecho de código exemplifica o cálculo do q�ℎ, �, descrito na equação (1), para os 

phyxels. 

__device__ float w(float r, float h) 

{ 

 float result = 0.0f; 

 float sqH = h * h; 

 float cubedH = sqH * h; 

 float sqR = r * r; 

 float den = 0.0f; 

 float quot = 0.0f; 

 

 float temp = sqH - sqR; 

 

 float temp2 = temp * temp; 

 float cubedHr = temp2 * temp;  

  

 if(r < h) 

 { 

  const float den0 = 64.0f * M_PI; 

  float den1 = den0 * cubedH; 

  den = den1 * cubedH; 

  quot = (315.0f / den ); 

  result = quot * cubedHr;    

 } 

 

 return result; 

} 

Esse exemplo mostra um código contendo apenas uma expressão atômica por linha; isso foi 

feito devido à problemas de precisão relativa entre a implementação em CPU e a implementação em 

GPU, que serão discutidos no capítulo 6. 
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Dois kernels são responsáveis pela parte do pré-processamento executado em GPU: 

precalcSurfelOmegas e precalcImutableValues. Ambos tem a sua implementação 

justificada pela grande quantidade de cálculos necessários para realizar o pré-processamento, visto que 

a quantidade de dados a serem pré-computados é preferencialmente alta, como no caso dos surfels por 

exemplo, dada a necessidade de representar os modelos da forma mais detalhada possível. 

O primeiro acessa as posições dos surfels a partir da memória de textura e para todos os seus 

vizinhos calcula os kernels q e armazena seu somatório e o somatório invertido, a fim de serem 

utilizados para o cálculo da advecção passiva de surfels, de acordo com a equação (18). O segundo 

kernel realiza o pré-processamento de alguns valores constantes durante a simulação, como o kernel q 

para os phyxels, a densidade e o volume para cada phyxel e a matriz de momento invertida de forma 

paralela.  

Outro conjunto de kernels é invocado a cada passo da simulação. O kernel 

computeStrainStressA executa os passos necessários para o cálculo da taxa de deformação 

(strain) e o tensor de tensões (stress) para um determinado phyxel em relação aos seus vizinhos, 

resultando no armazenamento das forças de ação de todos os phyxels em um vetor. Um segundo kernel, 

complementar ao primeiro, chamado de computeStrainStressB faz uso da estrutura de 

vizinhança inversa para somar as forças dos vizinhos de um determinado phyxel (forças de reação), 

acumulá-las e aplicá-las ao phyxel.  

Após a execução do kernel computeStrainStressB o fluxo da simulação se divide através 

do ajuste de uma variável de controle que define se a integração utilizada será explícita ou implícita. A 

primeira, por ser computacionalmente mais simples, também foi desenvolvida na versão em CPU, sendo 

convertida para a versão em GPU, porém a integração implícita foi desenvolvida apenas na versão em 

GPU, visto que sua complexidade computacional não permite uma execução eficiente em CPU. 

5.3. Integração 

Dentre os modelos de integração explícita existentes, o método de Verlet mostrou gerar menos 

instabilidade nos testes executados. Dessa forma, ele foi o escolhido para ser utilizado no nosso 

protótipo, ao contrário do utilizado por Müller et al., que preferiram utilizar o método de integração de 

Euler. Com relação à integração implícita, assim como no trabalho de Müller et al., foi escolhida a 

utilização do método de Euler. 
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5.3.1. Integração Explícita 

Para realizar a integração explícita, há o kernel integrate, que realiza uma integração de 

segunda ordem, conhecida como integração de Verlet [90]. Três métodos de integração foram testados: 

a integração de Euler (primeira ordem), de Verlet (segunda ordem) e de Runge-Kutta (quarta ordem). O 

segundo método foi escolhido – tanto na implementação em CPU quanto na em GPU – em detrimento 

dos outros devido ao maior número de casos de simulação estáveis, apesar de que teoricamente o 

método de Runge-Kutta de quarta ordem devesse executar de forma mais estável que os outros, devido 

ao fato de ser um método de mais alta ordem [92]. 

5.3.2. Integração Implícita 

Para executar a integração implícita, primeiramente é necessária a criação de um sistema linear 

segundo a definição apresentada na seção 4.2.2. 

Como é possível notar, esse é um exemplo de sistema linear do tipo A8 = s em que �X − ΔV�]|8^ � é a parte A, as velocidades W�UB para a próxima iteração da simulação são as incógnitas do 

sistema e XW� +  ΔV\�8�� é o s do sistema. 

Para a criação do termo A do sistema são necessários dois kernels. O primeiro – 

createSystemASide – preenche a matriz tridiagonal X com as massas e calcula a matriz ] para 

cada phyxel adicionando a subtração de X por ΔV�]|8^  a uma estrutura de tamanho 3Z × 3Z. O 

segundo kernel – createSystemASide2 – recebe a matriz ] calculada no kernel anterior e faz os 

cálculos para as forças de reação, considerando as forças incidentes nos phyxels pelos seus vizinhos. 

Neste kernel surgiu a necessidade de criar uma nova estrutura que armazena a estrutura de vizinhança 

inversa de uma forma mais conveniente para o modelo de programação paralelo, tornando o acesso a 

cada elemento da estrutura de forma adjacente, obedecendo ao princípio da localidade espacial [102]. 

No final da execução dos dois kernels, uma estrutura, que continha inicialmente a matriz ], conterá o 

termo A do sistema. 

Para a parte s do sistema apenas um kernel é suficiente – createSystemBSide – que 

apenas efetua as operações aritméticas, uma vez que todos os dados já são conhecidos e os armazena 

num vetor t para ser resolvido o sistema. 
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De posse do sistema linear todo construído, ele é resolvido através do método de Jacobi [103]. 

Para efetuar a resolução, o kernel jacobi é utilizado num número pequeno de iterações. Num caso de 

execução típico, não são necessárias mais do que duas iterações por loop de execução para que ocorra a 

convergência. 

Com o sistema linear resolvido, as velocidades do passo atual da simulação estão calculadas e o 

próximo passo é a utilização de uma integração de Euler, como descrita na seção 4.2.2. Para executar 

este passo um novo kernel, denominado forwardEuler é utilizado, atualizando assim o vetor de 

deslocamentos para ser utilizado na próxima iteração assim como um vetor de posições absolutas para 

ser retornado para o host e as posições dos pontos serem renderizadas. Este vetor de posições 

absolutas é obtido simplesmente somando-se às posições de referência os novos deslocamentos recém-

calculados. 

5.4. Renderização 

A fim de executar a advecção passiva dos surfels, como descrita na seção 4.3, um kernel, 

updateSurface, utilizando muitas das informações contidas no seu atributo owner, que aponta 

para o CuBody relacionado àquela superfície, além das informações de posição e deslocamento dos 

surfels, calcula o deslocamento de cada surfel, totalmente em GPU, utilizando elementos já pré-

calculados como o q e o qAB.  

Por fim, além da atualização dos deslocamentos dos surfels, um vetor contendo suas posições 

absolutas também é retornado para o host a fim de ser renderizado. 

Saindo da execução dos kernels o host, para cada objeto presente na cena, é invocado e seu 

método render, que atualiza os vertex buffers de OpenGL com as posições tanto dos phyxels quanto 

dos surfels resultantes. 
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6. Resultados 

A fim de demonstrar o potencial da efetiva utilização da técnica PBA apresentada neste trabalho em 

aplicações de realidade virtual e aumentada, foram executados dois grupos de testes. 

O primeiro preza pela análise de desempenho, comparando a execução em dois paradigmas 

distintos, o sequencial (na CPU) e o paralelo (na GPU). O segundo grupo de testes preza pela 

comparação de estabilidade/precisão da técnica desenvolvida, através de um modelo simplificado 

simulando o algoritmo implementado neste trabalho e utilizando uma ferramenta comercial de análise 

de elementos finitos, Abaqus CAE® [104], amplamente utilizada pela comunidade, a fim de verificar e 

mensurar alguns dos problemas ainda existentes na execução em processadores gráficos, concernentes 

ao acúmulo de erro. 

Neste contexto, esse capítulo descreve os casos de testes utilizados bem como a análise 

comparativa. 

6.1. Análise de Desempenho 

A fim de avaliar o ganho de desempenho no desenvolvimento da técnica, três objetos foram 

criados, cada um com características distintas, relativas ao número de phyxels e ao número de surfels. A 

Figura 17 abaixo ilustra cada um dos objetos utilizados nos testes. 

 

Figura 17. Modelos utilizados para os testes de desempenho do PBA. À esquerda estão os phyxels e à direita os modelos 
incluindo os surfels. 
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Os phyxels foram gerados a partir da utilização da ferramenta PhysX Viewer [105] da NVIDIA que 

permite gerar modelos tetraédricos a partir de modelos triangularizados. Dessa forma, utilizando os 

modelos triangularizados já existentes os phyxels extraídos a partir da ferramenta correspondem às 

posições dos vértices dos tetraedros gerados. 

O modelo (A) na figura é chamado de Hornbug e possui 666 phyxels e 1460 surfels. O modelo (B) 

é chamado Alien Head e possui 239 phyxels e 16.000 surfels, enquanto o modelo (C), chamado Dino, 

contém 577 phyxels e 53.504 surfels. 

Nesse grupo de testes, uma série de experimentos foram executados a fim de demonstrar o 

ganho de desempenho mensurado através da taxa de quadros por segundo (Frames per Second – FPS), 

quando utilizando a GPU. O ambiente de execução consiste em um computador de mesa possuindo 

processador Intel® Core™ i7 920 2.66GHz, 4GB de memória RAM e placa gráfica NVIDIA GeForce GTX 

295 512MB que possui 240 stream processors por GPU. 

O Gráfico 1 ilustra o desempenho da simulação dos objetos tomados como exemplo, 

considerando um, cinco e dez objetos simultâneos na cena utilizando a integração explícita, a fim de 

mostrar o desempenho para múltiplos objetos numa cena. 

 

Gráfico 1. Comparação de desempenho, em FPS, entre múltiplos objetos na cena utilizando a integração explícita. 

O Gráfico 2 mostra o desempenho obtido na simulação de um, cinco e dez objetos numa cena, 

integrando implicitamente. 
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Gráfico 2. Comparação de desempenho, em FPS, entre múltiplos objetos na cena utilizando a integração implícita. 

Como é possível notar, a integração explícita executada em GPU consegue manter taxas acima 

dos 30 FPS até para dez modelos simultâneos, com execção do modelo Dino, devido ao alto 

detalhamento de sua malha, i.e., quantidade alta de surfels. Utilizando a integração implícita, que é mais 

custosa computacionalmente, faz com que os modelos Hornbug e Alien Head alcançem taxas de FPS um 

pouco abaixo – porém muito próxima – dos 30 FPS. 

Considerando que a implementação em CPU contemplou apenas a integração explícita, é 

possível fazer uma comparação de desempenho entre as duas implementações (em CPU e em GPU), 

considerando apenas um objeto na cena. O Gráfico 3 mostra o ganho de desempenho considerando 

apenas os phyxels e o Gráfico 4 ilustra o desempenho considerando também os surfels. 
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Gráfico 3. Comparação de desempenho (em FPS) entre a execução na CPU (escuro) e na GPU (claro). 

 

Gráfico 4. Comparação de desempenho (em FPS) entre a execução na CPU (escuro) e na GPU (claro). 

O Gráfico 3 mostra que nem sempre é mais eficiente executar aplicações paralelamente em 

GPUs, visto que o número de phyxels, por exemplo, no modelo Alien Head, a serem processados é muito 

pequeno em comparação ao poder de processamento muito maior oferecido pela placa gráfica 

utilizada. De acordo com [80], os problemas mais indicados para serem executados em GPUs são 

aqueles que possuem uma quantidade alta de cálculos aritméticos, para que o potencial da GPU seja 

completamente utilizado, o que não acontece neste caso. 
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Quando se observa o Gráfico 4, que considera também os surfels do mesmo modelo, nota-se 

que se torna bem vantajosa a utilização de uma GPU para a simulação, visto que o número de 

elementos a serem processados aumenta, tornando mais eficiente a utilização da GPU. 

Para o modelo chamado Dino, é possível notar que o desempenho da simulação realizando 

integração explícita na CPU (Gráfico 4) é menos eficiente até mesmo que a simulação de dez objetos 

semelhantes utilizando a integração implícita na GPU (Gráfico 2). Este dado confirma que quanto maior 

o número de elementos a serem processados, maior o ganho relativo quando executando em uma placa 

gráfica. 

Dessa forma, os ganhos de desempenho mais expressivos se dão quando o número de 

elementos a serem processados aumenta: o ganho de desempenho do modelo Hornbug – que possui 

quantidades relativamente pequenas de phyxels e surfels – foi de 3.88x. No modelo Alien Head, que 

possui uma quantidade intermediária de surfels, o ganho foi de 12.3x e o modelo Dino que possui uma 

quantidade alta de surfels o ganho foi de 13.9x. 

Os seguintes gráficos mostram os tempos de execução absolutos (considerando apenas a 

execução em GPU) do pré-processamento, da execução considerando apenas os phyxels e da execução 

incluindo os surfels. Sempre são comparados o desempenho da execução quando utilizando a 

integração explícita e a integração implícita, exceto no caso do pré-processamento, que é o mesmo para 

ambas as abordagens. 

 

Gráfico 5. Tempo de pré-processamento absoluto (em ms). 
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Gráfico 6. Tempo de execução da simulação apenas dos phyxels, comparando a integração explícita e a implícita (em ms). 

 

 

Gráfico 7. Tempo de execução da simulação incluindo os surfels, comparando a integração explícita e a implícita (em ms). 

Os gráficos anteriores mostram que o tempo de execução efetivo na GPU não é tão diferente 

quando se realiza a integração explícita ou a integração implícita (como visto comparando os 

desempenhos gerais nos gráficos 1 e 2). Isso demonstra que deve haver uma preocupação por parte do 

desenvolvedor com as cópias de dados entre a GPU (device) e a CPU (host) que, em casos mais 

complexos, pode se tornar o gargalo da aplicação. 
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A fim de estabelecer um maior detalhamento da execução dos kernels responsáveis pela 

simulação, tanto na integração explícita quanto na integração implícita, os seguintes gráficos mostram 

os tempos absolutos de execução de cada kernel isoladamente. Os nomes de alguns kernels foram 

reduzidos para se adequarem melhor aos gráficos. 

 

Gráfico 8. Tempo de execução de cada kernel da simulação do Hornbug, utilizando a integração explícita (em ms). 

 

 

Gráfico 9. Tempo de execução de cada kernel da simulação do Hornbug, utilizando a integração implícita (em ms). 
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Gráfico 10. Tempo de execução de cada kernel da simulação do Alien Head, utilizando a integração explícita (em ms). 

 

 

Gráfico 11. Tempo de execução de cada kernel da simulação do Alien Head, utilizando a integração implícita (em ms). 
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Gráfico 12. Tempo de execução de cada kernel da simulação do Dino, utilizando a integração explícita (em ms). 

 

 

Gráfico 13. Tempo de execução de cada kernel da simulação do Dino, utilizando a integração implícita (em ms). 
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Para o modelo Dino, que possui o maior número de surfels, o kernel precalcSurfelOmegas 

e updateSurfels são os que consomem a maior parte do tempo de simulação. 

Os resultados obtidos por Müller et al. [6], contém algumas abordagens que não fazem parte do 

escopo dessa dissertação, como a utilização de plasticidade, por exemplo. Além disso, a implementação 

do trabalho de referência desta dissertação foi inteiramente desenvolvida em CPU. Dessa forma, não foi 

possível traçar um quadro comparativo. Porém, nos resultados apresentados são mostrados modelos de 

200 e 400 phyxels e 10.000 e 20.000 surfels, chegando a taxas de no máximo 27 FPS, enquanto o 

trabalho aqui apresentado conseguiu, com um modelo de mais de 50.000 surfels, taxas acima de 50 FPS, 

mostrando um significativo ganho de desempenho. 

6.2. Análise de Precisão 

Além do desempenho, a precisão na execução também deve ser levada em consideração para 

uma efetiva utilização da técnica PBA para simulação física, visto que a principal meta é utilizar esses 

modelos em ambientes que procurem simular o mais fielmente possível a realidade. 

Para realizar os testes comparativos nesse âmbito foi utilizada uma ferramenta comercial de 

análise de modelos de elementos finitos, chamada Abaqus® CAE [104], cuja utilização foi gentilmente 

disponibilizada pelo Departamento de Mecânica da Universidade Federal de Pernambuco (Demec – 

UFPE). Essa ferramenta é amplamente utilizada pela comunidade. 

O ambiente de execução utilizado para os testes de precisão foi o mesmo utilizado para os 

testes de desempenho. 

Para simplificar a comparação da simulação levando em consideração todos os elementos do 

modelo, foi criado um modelo regular e de fácil visualização, no caso um cubo, modelado tanto no 

Abaqus® quanto no protótipo do PBA em GPU, utilizando a integração implícita, conforme ilustrado pela 

Figura 18 e pela Figura 19. 

Pela sua simplicidade, o cubo modelado no PBA foi gerado de forma automatizada sem utilizar 

nenhuma ferramenta externa como foram os modelos utilizados na análise de desempenho, ou seja, 

apenas foi gerada uma matriz de pontos ordenados. 
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Figura 18. Imagem do cubo utilizado na ferramenta Abaqus®. 

 

Figura 19. Imagem do modelo do cubo de pontos utilizado nos testes com o algortimo PBA. 

Para realizar as mensurações foram escolhidos elementos contidos tanto nas bordas do cubo 

quanto no seu interior, e os seus deslocamentos verticais foram mapeados, visto que o objeto está 

apenas sofrendo a ação da gravidade. Dessa forma é possível avaliar o comportamento da simulação 

através da visualização do gráfico, visto que os objetos em ambas as simulações são perfeitamente 

elásticos. 

Como condição de contorno (boundary condition) – que define restrições à movimentação do 

objeto simulado – foi escolhida a fixação da superfície superior do cubo, deixando todos os outros 
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elementos livres, movimentando-se de forma maleável. Como condições iniciais, o objeto é liberado a 

partir do repouso no instante inicial da simulação a fim de manter um movimento de oscilação 

constante. 

O Gráfico 14 abaixo mostra o comportamento do deslocamento no eixo vertical ao longo do 

tempo de um conjunto de elementos destacados (em vermelho) no cubo modelado no Abaqus®, 

conforme exibido na Figura 20. 

 

Figura 20. Cubo modelado na ferramenta Abaqus® visualizado em modo aramado e um conjunto de elementos destacados em 
vermelho para análise de comportamento. 
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Gráfico 14. Comportamento ao longo do tempo dos elementos destacados na Figura 20. 

Os seguintes gráficos ilustram o comportamento de um phyxel central e um phyxel na superfície 

lateral do cubo desenvolvido utilizando a técnica descrita e desenvolvida neste trabalho. 

O Gráfico 15 mostra o comportamento ao longo do tempo do phyxel destacado em vermelho na 

Figura 21. 

 

Figura 21. Modelo do cubo desenvolvido mostrando o phyxel 50 em destaque (ponto vermelho). 
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Gráfico 15. Comportamento ao longo do tempo do phyxel 50 destacado em verde no cubo exibido na Figura 21. 

Fazendo uma comparação entre o comportamento apresentado no Gráfico 14 e o 

comportamento apresentado no Gráfico 15, nota-se que há ainda erros de precisão no algoritmo PBA 

implementado. Sabe-se que, em parte, estes erros de precisão ocorrem devido à utilização de ponto 

flutuante de precisão simples na implementação em GPU, o que, a longo prazo, gera instabilidade no 

sistema devido ao acúmulo de erro numérico. 

Por outro lado, é possível notar um comportamento bem mais aproximado ao da ferramenta 

Abaqus® quando se considera um elemento da borda do modelo, como no Gráfico 16 abaixo, que exibe 

o comportamento do phyxel 195, destacado em vermelho na Figura 22. Assim, conclui-se que o 

comportamento dos phyxels ainda precisa ser melhor investigado. 
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Figura 22. Modelo do cubo desenvolvido, mostrando o phyxel 195 em destaque (ponto vermelho). 

 

 

Gráfico 16. Comportamento ao longo do tempo do phyxel 195 destacado em vermelho no cubo exibido na Figura 22. 

O trabalho de Müller et al. [6] apenas relata a aparição de efeitos indesejados de oscilação 

durante a simulação, não deixando claro se foram totalmente solucionados ou se ainda existem casos 

em que esses tipos de problemas poderão aparecer. A próxima sessão discute a respeito desse e de 

alguns outros problemas encontrados durante o desenvolvimento do trabalho. 
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6.3. Problemas e Dificuldades Encontradas 

Ao trabalhar com CUDA é necessário estar ciente que os dispositivos que suportam esta 

teconlogia, até os que possuem capability a partir da 1.3, que possuem suporte a cálculos de precisão 

dupla, ainda assim é um suporte incipiente visto que poucas unidades de processamento de ponto 

flutuante de precisão dupla são disponíveis em relação ao número de unidades de precisão simples. 

Dessa forma, até o momento do desenvolvimento deste trabalho a melhor forma de realizar a 

simulação ainda é utilizando precisão simples, o que leva a gerar instabilidades devido ao rápido 

acúmulo de imprecisão. 

O problema de imprecisão também foi o responsável pela geração de resultados divergentes em 

relação à implementação da versão em CPU e da versão em GPU. A primeira versão continha expressões 

que em sua versão em CUDA não resultavam no mesmo valor final. Dessa forma, para solucionar este 

problema foi necessário realizar uma modificação em ambos os códigos de forma a tornar cada 

expressão composta em expressões atômicas que passo a passo dariam um resultado idêntico ao obtido 

na primeira implementação. O trecho de código a seguir exemplifica a modificação realizada. 

A seguinte expressão: 

float strain1x = 0.5f*((2.0f*gradUifx) + (gradUifx*gradUifx) +   

   (gradVifx*gradVifx) + (gradWifx*gradWifx)); 

Teve de ser convertida no seguinte trecho de código: 

float strain1x1 = 2.0f*gradUifx; 

float strain1x2 = gradUifx*gradUifx; 

float strain1x3 = gradVifx*gradVifx; 

float strain1x4 = gradWifx*gradWifx; 

float strain1x5 = strain1x1 + strain1x2; 

float strain1x6 = strain1x5 + strain1x3; 

float strain1x7 = strain1x6 + strain1x4; 

float strain1x = 0.5f*strain1x7; 

Apesar de ser um modelo de programação que está ganhando cada vez mais espaço entre 

aqueles que desejam aumentar o desempenho de suas aplicações, programar utilizando CUDA ainda 

possui uma série de restrições como a falta de um depurador (debugger), que auxiliaria bastante na 

detecção de erros, que ainda deve ser feita manualmente (através de impressão em console, em 
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arquivos, etc.) durante a execução na própria GPU pois os resultados da execução em modo de 

emulação não são executados na placa de vídeo, tornando-os pouco confiáveis. 

Além disso, os dispositivos da NVIDIA não possuem uma documentação muito detalhada da 

arquitetura, fazendo com que muitas das otimizações sejam fruto de tentativas e erros por parte dos 

programadores. 

Por ser uma área bastante multidisciplinar, pois envolve conceitos de mecânica do contínuo, 

dinâmica de corpos, conceitos matemáticos extensos, dentre outros, para desenvolver um sistema de 

simulação física bem fundamentado e eficiente do ponto de vista tanto computacional quanto da 

fidelidade da simulação, se faz necessário possuir um conhecimento extenso da área além do domínio 

computacional necessário para desenvolver o sistema propriamente dito. 

Além disso, alguns trabalhos ainda não oferecem um bom nível de detalhe que permita a 

validação da corretude dos resultados. 
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7. Conclusões 

Esta dissertação descreveu uma visão geral de técnicas de simulação física aplicadas a algumas áreas 

como medicina, engenharia e computação gráfica aplicada a realidade virtual e aumentada, além de 

jogos eletrônicos. 

Dessas técnicas, é possível notar que as técnicas baseadas em pontos (point-based) são mais 

adequadas à paralelização, visto que seus elementos fundamentais (pontos) podem ser considerados 

como unidades isoladas, relacionados aos seus vizinhos por ligações implícitas, diferentemente dos 

conhecidos sistemas massa-mola, por exemplo, que possuem seus elementos conectados por arestas. 

A técnica baseada em pontos desenvolvida por Müller et al. [6] mostrou-se como bastante 

promissora no que diz respeito à utilização em aplicações de realidade virtual e aumentada, por seus 

resultados que conseguem chegar a taxas interativas, em alguns casos. 

Dessa forma, neste trabalho a técnica de Müller et al. [6] foi implementada utilizando-se o 

paradigma paralelo presente nos dispositivos gráficos através da plataforma CUDA [29], de forma a 

melhorar ainda mais os resultados já obtidos no trabalho original. Esta abordagem se mostrou bastante 

viável, visto que a simulação física atingiu altas taxas de quadros por segundo, sobrando desempenho 

para a inclusão de efeitos gráficos e/ou aprimoramento na simulação física, apesar da existência de 

alguns problemas relativos à estabilidade do sistema, o que leva à imprecisão na simulação. 

7.1. Contribuições 

O fato de se ter conseguido taxas altas na simulação dos modelos desenvolvidos em GPU deixou 

claro que é viável sua futura inclusão em um sistema de realidade virtual e aumentada, sobrando 

desempenho para a inclusão de novos comportamentos físicos, e tornando possível uma futura 

integração a sistemas mais complexos. 

O desenvolvimento em GPU mostrou-se viável e obteve um alto ganho de desempenho, em 

relação ao desenvolvimento em CPU, mostrando que, em alguns cenários, a simulação de dez objetos 

simultâneos em GPU utilizando a integração implícita é mais eficiente que a simulação de apenas um 

objeto em CPU, utilizando a integração explícita. 
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Além dos notáveis ganhos de desempenho, uma análise de precisão foi feita utilizando uma 

ferramenta já consolidada pela comunidade, mostrando que este ainda deve ser um dos principais focos 

nos próximos estágios do desenvolvimento deste sistema de simulação física. 

Este trabalho gerou um artigo completo publicado no 20th International Symposium on 

Computer Architecture and High Performance Computing (SBAC-PAD 2008) [69], tratando da simulação 

em GPU utilizando apenas a integração explícita, em um ambiente de execução diferente. Além disso, 

várias das técnicas aplicadas ao desenvolvimento do protótipo em GPU estão publicadas na Revista de 

Informática Teórica e Aplicada (RITA) [80]. Além destes, foi publicado um artigo completo no X 

Symposium on Virtual and Augmented Reality (SVR 2008), que possui relação indireta com esta 

dissertação tratando de engines de simulação física que suportam corpos rígidos e juntas [106]. 

7.2. Trabalhos Futuros 

Uma das grandes vantagens de se aplicar as técnicas de simulação de elementos deformáveis 

baseadas em pontos é a sua potencial capacidade de representar fielmente mudança de topologia, ou 

seja, quando um corpo modifica sua forma a tal ponto que não seja mais capaz de reconhecer sua forma 

original, i.e, seu modelo de referência. Isto se dá principalmente ao se trabalhar com plasticidade e/ou 

fratura. 

Para realizar uma simulação mais fiel – tanto do ponto de vista físico quanto visual – quando 

trabalhando com este tipo de comportamento, o modelo de renderização utilizado neste trabalho não é 

o mais indicado, pois ainda utiliza uma malha triangularizada envolvendo os phyxels, tornando assim um 

processo inconvenientemente custoso precisar atualizar todas as informações de conectividade entre os 

surfels a cada passo da simulação. Dessa forma, a união do modelo físico desenvolvido neste trabalho a 

um modelo de renderização baseado em superfícies implícitas similar ao do trabalhos de Botsch et 

al.[62] tornará o processo de simulação ainda mais plausível. 

Considerando as possibilidades de aumento de desempenho da aplicação, a implementação 

otimizada em GPU de algumas estruturas atualmente utilizadas em CPU como a spatial hash para a 

busca de vizinhos, tornará não somente a execução da aplicação mais escalável e eficiente, como 

poderá auxiliar na simulação de mudança de topologia, visto que utilizando esta característica, torna-se 

necessária a constante atualização da informação de vizinhança. 



 
65 

A fim de melhorar a mensuração dos dados com relação à precisão dos elementos físicos, será 

necessária a modelagem de objetos mais complexos  tanto na ferramenta de referência quanto no PBA, 

a fim de avaliar os comportamentos dos phyxels em cenários mais variados. 

Considerando-se que o principal dispositivo utilizado para os testes deste trabalho consiste de 

uma dupla GPU, é possível aumentar ainda mais o desempenho na execução através da utilização das 

duas placas (multi-GPU). Porém, alguns fatores deverão ser levados em consideração a fim de otimizar a 

execução ao máximo como, por exemplo, a utilização de instruções de cópia entre as placas, a 

sincronização de threads, dentre outros.  

Os testes descritos neste trabalho foram executados numa GPU da NVIDIA da série 200, a 

GeForce GTX 295, que são as primeiras com suporte a precisão dupla. Porém, em termos de 

desempenho as instruções de precisão simples ainda são as mais recomendadas, visto que inicialmente 

o número de unidades de precisão dupla por multiprocessador ainda não é o mesmo que o das unidades 

de precisão simples, fazendo com que o desempenho ainda não seja adequado para o uso extensivo. 

Dessa forma, caso seja extremamente necessário utilizar aritmética de precisão dupla, será 

necessário criar alternativas de execução, como a criação de kernels exclusivos para double, a utilização 

de precisão simples e posterior refinamento com precisão dupla, etc. Tudo isso de forma a maximizar o 

desempenho da utilização do número ainda limitado de unidades de execução. 
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