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Resumo:

Este trabalho descreve e propõe uma técnica totalmente automatizada para decomposição de
domínios para geração de malhas usando computadores paralelos com memória distribuída.
Esta técnica depende de uma estrutura de decomposição que usa planos alinhados aos eixos
para decompor o domínio. Esses planos de decomposição são determinados por uma estrutura
de partição binária baseada em uma quadtree refinada (no caso bidimensional) ou octree (no
caso tridimensional) que é construída para estimar a quantidade de trabalho computacional
necessária para gerar a malha interna. Assim, a quantidade de trabalho computacional em
cada subdomínio é aproximadamente a mesma. O nível de refinamento da quadtree ou octree
é usado para guiar a criação da interface de cada subdomínio, definida por sua discretização
intercelular. A geração da malha de interface é executada a priori, ou seja, cada subdomínio
tem sua malha de interface totalmente criada e aprimorada antes da fase de geração da malha
interna. Esta técnica gera novos domínios completamente independentes uns dos outros e
permite abstrair a técnica de geração de malha aplicada aos subdomínios, que podem
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combinar, por exemplo, Delaunay e técnicas de Avanço de Fronteira, dentre outras. Além
disso, esta técnica de estimativa de carga produz resultados que representam com precisão o
número de elementos a serem gerados em cada subdomínio, levando a uma previsão
adequada do tempo de execução e um algoritmo bem balanceado, um recurso desejável no
processamento paralelo que geralmente é difícil de alcançar. As malhas geradas com a técnica
paralela têm uma qualidade similar daquelas geradas serialmente, dentro de limites aceitáveis,
o que é esperado de abordagens paralelas.
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