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RESUMO 

 

O FastComp é uma ferramenta computacional para determinação das forças que 

uma junta compósita aparafusada sujeita a cargas multiaxiais suporta até se dar a 

ruptura. Este software utiliza a teoria clássica das placas laminadas, aliada à teoria 

anisotrópica de placas e ao princípio da sobreposição para determinar a distribuição 

das tensões e deformações em torno do furo de uma junta aparafusada. Para a 

determinação do modo e carga de ruptura, o FastComp utiliza os critérios LaRC03 – 

Langley Research Center e YAFC – Yet Another Failure Criteria. 

O propósito principal da presente Dissertação foi o desenvolvimento de uma 

interface gráfica para o programa FastComp que permita uma interacção agradável 

e intuitiva com o mesmo, e também a visualização dos resultados por ele obtidos. 

Assim, foi desenvolvido um programa computacional baseado em tecnologias 

interligadas, de forma a obter uma interface eficiente, eficaz e de bom desempenho: 

VTK – biblioteca de classes para estruturas gráficas, visualização e processamento 

de imagem, desenvolvida segundo o princípio da orientação por objectos; .NET – 

plataforma de desenvolvimento de aplicações integradas da Microsoft; e C# – 

linguagem de programação orientada por objectos desenvolvida pela Microsoft para 

a plataforma .NET. 

 





ABSTRACT 

 

FastComp is a computational tool for determination of the forces that a composite 

bolted joint subjected to multiaxial bearing supports until failure occurs. This software 

uses the classical lamination theory, allied to anisotropic plates fundaments and to 

the superposition principle to determine the stress and strain distributions around the 

bolt hole of a fastened joint. For the determination of the failure mode and failure 

load, FastComp uses the LaRC03 - Langley Research Center criteria and YAFC - 

Yet Another Failure Criteria. 

The main intention of the present Dissertation was the development of a graphical 

interface for the FastComp program that allows a pleasant and intuitive interaction 

with this computational tool, and the visualization of its results. Thus, a computational 

program based in linked technologies was developed to get an efficient, effective and 

of good performance interface: VTK – class library for graphical structures, 

visualization and image processing, developed under the principle of object 

orientation; .NET - Microsoft platform for the development of applications; and C# - 

object oriented programming language developed by Microsoft for the .NET platform. 

 





ÍNDICE 

Capítulo 1 INTRODUÇÃO..............................................................................................1 
1.1. Visualização científica .........................................................................................3 
1.2. Motivação............................................................................................................4 
1.3. Principais contribuições.......................................................................................5 
1.4. Estrutura da Dissertação.....................................................................................6 

Capítulo 2 FASTCOMP ..................................................................................................9 
2.1. Apresentação ....................................................................................................11 
2.2. Fundamentos ....................................................................................................11 
2.3. Resumo.............................................................................................................15 

Capítulo 3 FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTO..............................................17 
3.1. .NET ..................................................................................................................19 

3.1.1. .NET Framework........................................................................................19 
3.1.2. Visual Studio .NET.....................................................................................21 

3.2. C#......................................................................................................................23 
3.3. VTK ...................................................................................................................26 

3.3.1. Arquitectura ...............................................................................................28 
3.3.2. Modelo gráfico ...........................................................................................28 
3.3.3. Pipeline de visualização ............................................................................31 
3.3.4. Exemplo de aplicação................................................................................33 

3.4. Wrapper do VTK para a linguagem C# .............................................................35 
3.5. Resumo.............................................................................................................36 

Capítulo 4 FUNDAMENTOS ........................................................................................37 
4.1. Interacção homem/computador.........................................................................39 

4.1.1. Usabilidade ................................................................................................40 
4.1.2. Avaliação ...................................................................................................42 

4.2. Triangulação de Delaunay ................................................................................45 
4.2.1. O algoritmo de Delaunay no VTK ..............................................................47 

4.3. Resumo.............................................................................................................49 

Capítulo 5 IMPLEMENTAÇÃO.....................................................................................51 
5.1. Alteração ao wrapper ........................................................................................53 
5.2. Detalhes da implementação da interface ..........................................................54 
5.3. Exemplo de utilização da interface desenvolvida..............................................60 
5.4. Resumo.............................................................................................................65 



Capítulo 6 AVALIAÇÃO ...............................................................................................69 
6.1. Teste desenvolvido ...........................................................................................71 
6.2. Resultados obtidos............................................................................................75 
6.3. Análise dos resultados ......................................................................................78 
6.4. Conclusões........................................................................................................81 

Capítulo 7 CONCLUSÕES E TRABALHO FUTURO...................................................85 
7.1. Conclusões........................................................................................................87 
7.2. Trabalho futuro ..................................................................................................87 

REFERÊNCIAS.............................................................................................................89 

ANEXO  Testes de recolha de opinião..........................................................................95 

 



ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 2.1: Esquematização de uma junta de ligação dupla com um só parafuso. ...............12 
Figura 2.2: Desalinhamento de fibras devido à cedência da matriz de suporte das  

mesmas................................................................................................................14 
Figura 2.3: Curva característica, r(θ), considerada pelo FastComp na determinação do  

modo de ruptura de um laminado. (Rot e Roc representam as distâncias 

características em tensão e em compressão, respectivamente.) ........................15 
Figura 3.1: Dependências entre componentes e aplicações de um sistema computacional. 

(SO abrevia sistema operativo e HW hardware.).................................................19 
Figura 3.2: Exemplo de utilização dos Windows Forms em modo de desenho, através da 

utilização da Toolbox do Visual Studio .NET. (Em baixo à esquerda,  

encontra-se a caixa de propriedades do componente seleccionado no 

formulário.) ...........................................................................................................22 
Figura 3.3: Uma lista IntelliSense é visível na zona central da janela do Visual Studio  

.NET e, em baixo, um aviso do controlo de sintaxe. ............................................23 
Figura 3.4: Reconstrução 3D da cabeça de um cadáver a partir de  imagens de TACs, 

utilizando o VTK. ..................................................................................................27 
Figura 3.5: Modelo 3D de um sapo criado com a biblioteca VTK. .........................................27 
Figura 3.6: Arquitectura do VTK. (Esquema adaptado de [Schroeder, 1999].)......................28 
Figura 3.7: Cinco renderers numa mesma janela de renderização.  (Imagem de [Soares, 

2004].) ..................................................................................................................29 
Figura 3.8: Exemplo de pipeline de visualização. ..................................................................32 
Figura 3.9: Programa desenvolvido em linguagem C# que, utilizando o VTK, representa  

um cone numa janela de visualização. ................................................................33 
Figura 3.10: Cone criado com o Visualization Toolkit, resultado da  execução do programa 

apresentado na Figura 3.9. ..................................................................................34 
Figura 4.1: Exemplo de uma triangulação de Delaunay inválida, pois o ponto pl  

encontra-se no interior da circunferência formada pelos pontos pi, pj e pk. .........46 
Figura 4.2: Exemplo de uma triangulação de Delaunay válida, pois nenhum dos círculos 

definidos pelos vértices dos triângulos contém qualquer ponto  para além dos 

que os definem.....................................................................................................46 
Figura 4.3: Triangulação inicial que delimita todos os pontos de um conjunto. .....................48 
Figura 4.4: Triangulação de Delaunay não válida devido ao facto de o círculo definido  

pelos pontos pi, pr e pj conter outros pontos para além desses. ..........................49 



Figura 4.5: Triangulação de Delaunay ainda não válida. O círculo definido por pi, pr e pk  

não obedece à condição de Delaunay: contém o ponto pl...................................49 
Figura 4.6: Triangulação de Delaunay válida. Todos os círculos definidos pelos triângulos  

da triangulação obedecem à condição de Delaunay. ..........................................50 
Figura 5.1: Fluxograma do projecto de construção da interface desenvolvida  neste  

trabalho. ...............................................................................................................55 
Figura 5.2: Fluxograma da classe Desenhar, constituído por classes da  biblioteca 

computacional VTK. .............................................................................................57 
Figura 5.3: Imagem da junta compósita presente no separador de introdução dos dados 

geométricos do laminado da interface desenvolvida. ..........................................59 
Figura 5.4: Fluxograma da construção da curva característica integrante da imagem 

presente no separador JointGeometry da interface desenvolvida. ......................60 
Figura 5.5: Separador da interface desenvolvida para introdução das constantes dos 

materiais a considerar no FastComp. ..................................................................61 
Figura 5.6: Separador da interface desenvolvida para introdução das características do 

laminado a considerar pelo FastComp.................................................................61 
Figura 5.7: Separador da interface desenvolvida para introdução da geometria da junta a 

considerar pelo FastComp. ..................................................................................62 
Figura 5.8: Separador da interface desenvolvida para introdução das cargas aplicadas na 

junta e no parafuso envolvido a considerar pelo FastComp. ...............................62 
Figura 5.9: Separador da interface desenvolvida para escolha dos dados de saída e  

critérios de ruptura a considerar pelo FastComp. ................................................63 
Figura 5.10: Exemplo de um ficheiro de texto, com todos os dados de entrada definidos  

por intermédio da interface desenvolvida, a ser utilizado pelo FastComp. ..........63 
Figura 5.11: Exemplo de parte de um ficheiro de texto com os dados referentes à 

distribuição das tensões, a ser utilizado pela interface desenvolvida na 

visualização dos resultados obtidos pelo FastComp. ..........................................64 
Figura 5.12: Janela de visualização dos resultados obtidos pelo FastComp relativos ao  

modo de ruptura de um laminado. .......................................................................64 
Figura 5.13: Menu da interface desenvolvida para a visualização dos  resultados gráficos 

obtidos pelo FastComp. .......................................................................................65 
Figura 5.14: Exemplo de visualização gráfica dos dados de saída do programa Fastcomp 

relativos à distribuição das tensões normais na direcção do  eixo dos yy (s22), 

usando a interface desenvolvida..........................................................................66 
Figura 5.15: Pormenor da superfície representativa do campo de  tensões para a  

lâmina 4................................................................................................................66 



Figura 5.16: Exemplo de visualização gráfica dos dados de saída do programa Fastcomp 

relativos à distribuição das deformações normais na direcção do  eixo dos xx 

(e11), usando a interface desenvolvida. ..............................................................67 
Figura 5.17: Pormenor da superfície representativa do campo de  deformações para a 

lâmina 3................................................................................................................67 
Figura 6.1: Teste de recolha de opinião sobre a interface desenvolvida. ..............................71 
Figura 6.2: Gráfico representativo do grau de dificuldade dos avaliadores na utilização dos 

separadores da janela da interface desenvolvida para a introdução  dos dados  

de entrada do programa FastComp. ....................................................................78 
Figura 6.3: Gráfico representativo dos resultados da avaliação efectuada às imagens 

presentes nos separadores Joint geometry e Load case da interface 

desenvolvida. .......................................................................................................79 
Figura 6.4: Gráfico representativo dos resultados da avaliação efectuada à visualização 

gráfica dos resultados do programa FastComp usando a interface  

desenvolvida. .......................................................................................................80 
Figura 6.5: Gráfico representativo do grau de dificuldades dos avaliadores na utilização do 

menu Output e da interface em geral...................................................................80 
Figura 6.6: Gráfico representativo dos resultados da avaliação da interface  desenvolvida  

em termos gerais. ................................................................................................81 
 





ÍNDICE DE TABELAS 

Tabela 6.1: Resumo da caracterização de cada um dos avaliadores considerados. (Os 

valores entre 1 e 5 correspondem a avaliação quantitativa, onde 1 significa  

nulo ou nunca e 5 elevado ou diariamente.)........................................................76 
Tabela 6.2: Respostas avaliadoras das dificuldades de utilização dos separadores da  

janela de introdução dos dados de entrada. (A avaliação é quantitativa: 

1=“nenhuma”, 5=“muitas”.) ..................................................................................77 
Tabela 6.3: Respostas dos avaliadores às questões relativas às imagens incluídas na  

janela de introdução dos dados de entrada do FastComp. (1=“discordo  

totalmente” e 5=“concordo plenamente”.)............................................................77 
Tabela 6.4: Respostas dos avaliadores às questões sobre a visualização dos resultados 

finais. (Na primeira linha: 1=“nenhuma” e 5=“muitas”; nas restantes 1 significa  

“discordo totalmente” e 5 “concordo plenamente”.) .............................................77 
Tabela 6.5: Respostas dos avaliadores às questões sobre a interface como um todo.  (Na 

primeira linha 1=“nenhuma” e 5=“muitas”; nas restantes  1=“desagradável” e 

5=“agradável”.) ....................................................................................................78 
 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Capítulo 1 

 

Capítulo 1 INTRODUÇÃO  

 

 



 

 



CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 

1.1. VISUALIZAÇÃO CIENTÍFICA 

Visualização é a transformação de dados ou informação em imagens. Esta transformação 

activa um dos nossos sentidos mais primários, a visão, bem como o poder de 

processamento da nossa mente, pois o cérebro humano reage muito rapidamente a 

imagens visuais: “Uma imagem vale mil palavras!” 

DeFanti et al [DEFANTI, 1989] dizem que o grafismo computacional e o processamento de 

imagens são tecnologias, mas classificam a visualização como “muito mais que isso”: uma 

forma de comunicação que transcende os limites da tecnologia. Assim, definem visualização 

científica como uma ferramenta para a descoberta e o conhecimento pois permite 

transformar campos de dados numéricos em imagens, criando assim informação mais 

perceptível, já que o cérebro processa melhor e mais rapidamente uma imagem que um 

conjunto de números. 

A visualização científica é uma parte integral do processo de simulação de fenómenos. Nas 

ciências computacionais, um dos objectivos principais é compreender o funcionamento da 

natureza. A fim de realizar esse objectivo, o cientista segue um número de etapas que vão 

desde a observação de um fenómeno natural até à análise dos seus resultados. A 

representação visual desses resultados é frequentemente indispensável na melhor 

compreensão de todos os processos envolvidos no fenómeno observado. 

De um ponto de vista mais prático, a visualização científica será a última de quatro etapas 

[TAVARES, 2004]: 

 observação do fenómeno; 

 construção do modelo matemático associado; 

 implementação computacional do modelo matemático; 

 transformação dos resultados numéricos em imagens. 

Como ciência, a visualização científica é o estudo da exposição e análise de dados. A sua 

estratégia é desenvolver metodologias que conduzam a ferramentas o mais gerais possível 

para aplicações reais. Este desenvolvimento é multidisciplinar na medida em que as 

mesmas técnicas podem ser usadas nas mais diversas áreas de estudo – uma certa técnica 

pode ser utilizada na visualização de dados financeiros bem como de dados médicos ou 

meteorológicos. 

 

 

 

3 



CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 

1.2. MOTIVAÇÃO 

Programas computacionais podem gerar consideráveis volumes de dados de difícil 

interpretação. Com a disponibilidade de computadores cada vez mais poderosos e com 

capacidades crescentes de memória e processamento, é possível estudar sistemas cada 

vez mais complexos através de simulações cada vez mais realistas. No entanto, o 

“problema” associado a essa potência computacional é a grande quantidade de dados 

envolvida. À medida que aumenta o volume de dados, mais árdua se torna a tarefa de os 

analisar e compreender. Para facilitar essa análise é imperativo dispor de ferramentas 

computacionais capazes de tratar adequadamente a visualização desses dados. 

A principal razão de ser da Visualização Científica é a representação de elevados volumes 

de dados em imagens. No entanto, o sucesso da visualização não depende somente dos 

resultados que produz, mas também do ambiente no qual é realizada. Esse ambiente é 

determinado não só pelo hardware usado, como a placa gráfica e a memória do sistema 

computacional que impõem restrições na velocidade do processo de visualização e no 

volume de dados a manipular, mas também pelo software de visualização considerado. 

A visualização não revolucionará a engenharia, a medicina ou as finanças, se os seus 

utilizadores não a puderem usar de forma fácil e eficiente. A tecnologia deve chegar aos 

utilizadores tendo em atenção as suas necessidades concretas. Assim, se os usuários não 

forem envolvidos no processo de desenvolvimento, criam-se sistemas inúteis, daí a 

importância de uma interface gráfica construída sobre os alicerces de uma boa interacção 

homem/computador. A interface define o modo como o utilizador interage com um 

programa, por isso deve ser fácil de utilizar mas eficaz, intuitiva mas eficiente. Uma boa 

interface complementa adequadamente o potencial de um programa computacional. 

O domínio da era da informação e a ascensão das capacidades dos computadores unem-se 

na Visualização Científica, onde interfaces gráficas são desenvolvidas e utilizadas como 

software de visualização para extrair o significado e revelar a estrutura presente em grandes 

e complexos volumes de dados. Por isso, a eficiência das ferramentas de desenvolvimento 

da interface gráfica é da máxima importância. 

O propósito principal desta Dissertação foi o desenvolvimento de uma interface gráfica para 

o programa computacional FastComp [PORTELA, 2004]. Este programa tem vindo a ser 

desenvolvido no Departamento de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial da Faculdade 

de Engenharia da Universidade do Porto, constituindo uma ferramenta computacional que 

permite determinar as forças a que uma junta compósita aparafusada sujeita a cargas 

multiaxiais suporta até se dar a ruptura. O desenvolvimento de uma interface gráfica para o 

4 



CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 

FastComp tem por objectivos principais permitir uma interacção agradável e intuitiva com o 

programa e uma visualização adequada dos resultados finais obtidos pelo mesmo de 

maneira a permitir facilmente a sua análise. 

Para o desenvolvimento dessa interface, foi desenvolvido um programa computacional 

baseado em tecnologias que interligadas resultam numa interface eficiente, eficaz e de bom 

desempenho. A saber: 

 VTK: biblioteca computacional para estruturas gráficas, visualização e processamento 

de imagem [SCHROEDER, 1998]; 

 .NET: plataforma de desenvolvimento de aplicações para sistemas Microsoft Windows 

[MSDN I, 2005]; 

 C#: linguagem de programação orientada por objectos para desenvolvimento de 

aplicações para a plataforma .NET [SHARP, 2003]. 

A interface gráfica desenvolvida neste trabalho foi construída maioritariamente através da 

utilização dos Windows Forms [SHARP, 2003; PETZOLD, 2002] da plataforma .NET. A 

visualização dos dados propriamente dita foi conseguida através da utilização da biblioteca 

computacional VTK, com particular destaque para a triangulação de Delaunay de dados não 

estruturados [SCHROEDER, 1998; MALTA, 2005], principal responsável pela construção das 

superfícies usadas na interface para visualização dos dados obtidos pelo FastComp. 

 

 

1.3. PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES 

Até ao desenvolvimento deste trabalho, a introdução dos dados de entrada no programa 

FastComp era realizada através do uso de uma pequena interface gráfica constituída por 

várias caixas de diálogo sem quaisquer ligações entre si ou mecanismos de protecção. Por 

exemplo, era possível a introdução de qualquer caractere numa caixa de texto onde deveria 

figurar apenas um número, ou clicar num botão sem preencher correctamente os campos 

necessários à funcionalidade que esse botão activaria. A interface desenvolvida no âmbito 

desta Dissertação proporciona um modo agradável, eficaz e seguro de introduzir todos os 

dados de entrada necessários à execução do programa FastComp, considerando os 

princípios de uma boa usabilidade. 

A saída do processo computacional FastComp consiste em três ficheiros: um com a 

informação relativa às condições em que se dá a ruptura, outro com os dados relativos à 

distribuição das tensões, e um último contendo os dados referentes ao campo das 
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 

deformações. Estes dois últimos ficheiros contêm, cada um, um grande volume de 

informação. A interface desenvolvida trata, também, da visualização dessa informação, 

constituindo a única ferramenta disponível até à data para esse efeito, utilizando, para isso, 

a biblioteca VTK aliada à linguagem de programação C#. 

O VTK consiste numa biblioteca de classes implementada em C++ e a sua utilização 

juntamente com C# é apenas possível devido ao wrapper desenvolvido por Frank [FRANK, 

2003]. Esse wrapper, uma espécie de interpretador de linguagens de programação, neste 

caso entre C++ e C#, foi construído apenas em 2003, daí a sua utilização ser ainda pouco 

comum, por isso este trabalho serviu também, de certo modo, de experimentação do 

wrapper, para detectar possíveis erros nele presentes e as suas limitações. 

Na realidade, foi detectada uma limitação no wrapper, pelo que foi necessário efectuar-lhe 

uma alteração para que a interface conservasse a coerência da abertura de janelas dentro 

da “janela-mãe”. 

A linguagem de programação C# é ainda relativamente pouco utilizada e a plataforma .NET 

algo desconhecida. Este trabalho demonstrou que é possível e eficiente a interligação 

destas tecnologias com o Visualization Toolkit. 

 

 

1.4. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Esta dissertação está organizada em sete capítulos e um anexo. Seguidamente são 

descritas cada uma dessas secções. 

No próximo capítulo, é apresentada uma análise sobre os fundamentos, a arquitectura e as 

aplicações da ferramenta computacional FastComp. 

No capítulo 3, são abordadas as tecnologias computacionais utilizadas na implementação 

da interface gráfica desenvolvida; nomeadamente, a descrição da plataforma de 

desenvolvimento .NET, da linguagem de programação C#, da biblioteca gráfica VTK e do 

wrapper que permite a interacção destas duas últimas tecnologias. 

De seguida, no capítulo 4, é apresentado um estudo sobre o desenvolvimento adequado de 

uma interface homem/computador, bem como uma descrição da triangulação de Delaunay e 

da sua implementação no VTK. 

O capítulo 5 apresenta a interface gráfica desenvolvida ao longo deste trabalho, a estrutura 

do código computacional desenvolvido e um exemplo de utilização. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 

O capítulo seguinte apresenta a avaliação da interface, desenvolvida por alguns utilizadores, 

e os respectivos resultados obtidos. 

Por último, no capítulo 7, são apresentadas algumas conclusões e alguns dos possíveis 

pontos a desenvolver na continuação deste trabalho. 

Em anexo estão os testes de opinião de oito utilizadores da interface desenvolvida durante 

este trabalho. 
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8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Capítulo 2 

 

Capítulo 2 FASTCOMP 
 

 

 

Neste capítulo, é primeiramente apresentado o propósito da ferramenta computacional 

FastComp: o porquê da sua existência e suas aplicações. De seguida, desenvolvem-se os 

seus fundamentos teóricos e a sua arquitectura. 

 

 

 



 

 



CAPÍTULO 2: FASTCOMP 

2.1. APRESENTAÇÃO 

O número de aplicações dos materiais compósitos é cada vez maior. O facto de 

apresentarem um bom comportamento mecânico em ambientes corrosivos e sob 

solicitações de fadiga, as elevadas resistência e rigidez e o peso reduzido, são os principais 

factores que contribuem para a crescente procura de compósitos em diversos domínios da 

engenharia [OLIVEIRA, 2000] 

Na indústria aeronáutica, a utilização destes materiais já se vulgarizou. A ESA – European 

Space Agency, por exemplo, utiliza materiais compósitos na construção dos conhecidos 

foguetões Ariane. Nestes foguetões, os vários componentes cilíndricos que constituem a 

estrutura são ligados por intermédio de juntas aparafusadas. É exactamente nessas juntas, 

mais propriamente nos furos para os parafusos de ligação, que os compósitos apresentam 

maiores problemas: podem ocorrer rupturas [PORTELA, 2004] 

O FastComp é uma ferramenta computacional desenvolvida para determinação das forças 

que uma junta compósita aparafusada sujeita a cargas multiaxiais suporta até se dar a 

ruptura. 

Este software baseia-se na teoria clássica das placas laminadas e na teoria anisotrópica de 

placas, aliadas ao método da função complexa e a princípios de sobreposição, para 

determinar a distribuição das tensões e das deformações em torno do furo para o parafuso 

de ligação. Para a determinação da carga e do modo de ruptura, é utilizado um método que 

combina conceitos de distância característica e critérios de ruptura apropriados [PORTELA, 

2004]. 

 

 

2.2. FUNDAMENTOS 

O FastComp analisa uma junta compósita dupla de um só parafuso, Figura 2.1, sujeita a 

cargas aplicadas nas placas e no parafuso. Dadas as cargas aplicadas, a geometria das 

placas, as especificações do laminado e as propriedades elásticas e mecânicas dos 

materiais envolvidos, o programa determina automaticamente não só os campos de tensões 

e de deformações em torno do furo do parafuso, mas também a carga e o modo de ruptura 

da junta. 

A determinação da distribuição das tensões em torno do furo é conseguida com base na 

teoria anisotrópica de placas. Assim, Portela e Melro [PORTELA, 2004] utilizam a equação de 

equilíbrio para materiais homogéneos e anisotrópicos, 

11 



CAPÍTULO 2: FASTCOMP 

 ( ) 0
y
FS

yx
FS2

yx
FSS2

yx
FS2

x
FS 4

4

113

4

1622

4

66123

4

264

4

22 =
∂
∂

+
∂∂
∂

−
∂∂

∂
++

∂∂
∂

−
∂
∂ , (2.1) 

cuja solução é: 

 ( ))Z(F)Z(FRe2F 2211 += , (2.2) 

onde: F1(Z1) e F2(Z2) são funções analíticas de yRxZ 11 +=  e yRxZ 22 += ; R1 e R2 são 

duas raízes complexas da equação característica associada à equação (2.1); Sij são 

coeficientes da matriz que relaciona deformações com tensões (lei de Hook [JONES, 1999]), 

e são inteiramente calculados à custa de propriedades elásticas do material [JONES, 1999]; 

Re é o operador que devolve apenas a parte real de uma expressão complexa. 

 

Figura 2.1: Esquematização de uma junta de ligação dupla com um só parafuso. 

As componentes das tensões são obtidas através das equações: 
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 ( ))Z()Z(Re2 2211y φφσ ′+′= , (2.4) 
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A distribuição das deformações é determinada com base na teoria clássica das placas 

laminadas. Assim, as componentes das deformações, εx, εy e εxy, são calculadas através da 

equação: 

 
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

xy

y

x

333231

232221

131211

xy

y

x

QQQ
QQQ
QQQ

ε
ε
ε

σ
σ
σ

, (2.8) 

12 



CAPÍTULO 2: FASTCOMP 

onde os termos ijQ  são obtidos a partir das propriedades elásticas do material envolvido e 

da orientação das fibras das várias camadas. 

Quanto à análise de ruptura da junta, são utilizados no FastComp métodos baseados na 

distribuição das tensões nos limites do furo para o parafuso e em critérios de ruptura: 

 YAFC – Yet Another Failure Criteria: baseado no critério de ruptura de Yamada-Sun, 

considera que as tensões de corte afectam a resposta à compressão de um laminado, 

mas não o comportamento à tracção na direcção das fibras do compósito 

[BROUGHTON, 2002; PORTELA, 2004]; 

 LaRC03 (Langley Research Center): baseado em mecanismos de fractura ao nível da 

lâmina, foi desenvolvido para prever o início do dano nas várias camadas de um 

compósito laminado [CAMANHO, 2004]. 

O critério YAFC prevê que não deve haver ruptura das fibras de uma lâmina enquanto se 

verificar: 
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onde Xt é a resistência à tracção na direcção das fibras, Xc a resistência à compressão na 

direcção das fibras e S a resistência ao corte. 

Já o critério LaRC03 utiliza as seguintes expressões: 
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para determinar a ocorrência de ruptura. Nesta equação, Yt e Sl são, respectivamente, a 

resistência à tracção na direcção perpendicular às fibras e a resistência ao corte na direcção 

das fibras;  é um parâmetro de fricção interna do material; o parâmetro g é o quociente da 

divisão da taxa de libertação de energia crítica em modo I pela taxa de libertação de energia 

crítica em modo II, ambas consideradas propriedades elásticas do material em questão. O 

lη

13 



CAPÍTULO 2: FASTCOMP 

operador de McCauley,  , devolve o valor zero se a expressão nele contida for negativa, 

caso contrário devolve a própria expressão [PORTELA, 2004]. 

A ruptura à compressão das fibras ocorre a partir do desalinhamento das mesmas como 

resultado da cedência da matriz, Figura 2.2.  representam tensões no sistema de 

eixos do desalinhamento e são obtidas da seguinte forma: 

m
xy

m
y   e σσ

 , (2.11) xyy
2

x
2m

y  cos sen 2 cos sen σϕϕσϕσϕσ −+=

 , (2.12) xy
22

yx
m
xy  )sen-(cos sen cos cos sen σϕϕσϕϕσϕϕσ ++−=

onde φ representa o ângulo total do desalinhamento, obtido através da expressão: 
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Nesta equação, G12 e Xc são propriedades do material considerado e representam, 

respectivamente, o módulo de corte no plano e a resistência longitudinal à compressão. Por 

seu lado, φc é o ângulo total do desalinhamento no caso de compressão axial pura: 
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Figura 2.2: Desalinhamento de fibras devido à cedência da matriz 
de suporte das mesmas. 

Tanto o critério YAFC como o LaRC03 estão implementados no FastComp de duas formas 

distintas: utilizando o método da tensão pontual e o método da tensão média [BROUGHTON, 

2002]. O método da tensão pontual considera que a ruptura ocorre quando o valor local da 

tensão normal de tracção atinge a tensão de ruptura do laminado sem furo a uma certa 

distância do furo para o parafuso. Já o método da tensão média considera que a ruptura 

ocorre quando a tensão normal de tracção média, a uma certa distância do furo para o 

parafuso, atinge a tensão de ruptura do laminado sem furo. 
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Um dos dados de entrada do programa FastComp é o critério a utilizar nos cálculos da 

ruptura final, a escolher entre YAFC, AYAFC, LaRC03 e ALaRC03, onde o A inicial, nos 

segundo e quarto casos, se refere à utilização do método da tensão média (average). Já 

para o cálculo do limite elástico, há apenas as hipóteses de utilizar o critério LaRC03 ou 

nenhum critério; com esta última opção, a ruptura elástica não é calculada. 

O FastComp considera ainda a hipótese de a ruptura se dar quando as tensões de uma 

qualquer lâmina satisfazem o critério de ruptura seleccionado numa curva característica em 

torno do furo para o parafuso. A referida curva é dada por: 

 )cos()RR(R
2
D)(r otocot θθ −++= , (2.15) 

onde D é o diâmetro do furo, Rot e Roc são as distâncias características em tensão e em 

compressão, respectivamente. Na Figura 2.3 está ilustrada a equação (2.15). 

r(θ) 

 

Figura 2.3: Curva característica, r(θ), considerada pelo FastComp na determinação do 
modo de ruptura de um laminado. (Rot e Roc representam as distâncias características 

em tensão e em compressão, respectivamente.) 

 

 

2.3. RESUMO 

Com os dados de entrada, entre os quais as cargas aplicadas e as propriedades dos 

materiais envolvidos, o FastComp determina os campos de tensões e de deformações em 
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torno do furo para o parafuso envolvido na ligação em estudo, bem como a carga e o modo 

de ruptura da mesma. 

Partindo da teoria clássica das placas laminadas e da teoria anisotrópica de placas, o 

FastComp determina a distribuição das tensões e das deformações em torno do furo para o 

parafuso da junta de ligação. A carga e o modo de ruptura são determinadas através de 

critérios de ruptura – YAFC ou LaRC03 – implementados com o método da tensão pontual 

ou com o método da tensão média ao longo de uma dada curva característica. 
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Capítulo 3 FERRAMENTAS 
DE DESENVOLVIMENTO 

 

 

Neste capítulo são abordadas as ferramentas computacionais utilizadas na implementação 

da interface gráfica desenvolvida para o programa FastComp. Assim, são apresentadas a 

plataforma de desenvolvimento .NET, a linguagem de programação C#, a biblioteca gráfica 

VTK e o wrapper que permite a interacção destas duas últimas tecnologias. 
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3.1. .NET 

.NET é um conjunto de tecnologias de software que interliga informações, sistemas, 

utilizadores e dispositivos. A plataforma .NET conjuga uma grande variedade de tecnologias 

de uso pessoal e de negócio, desde telefones celulares a servidores corporativos, 

permitindo assim o acesso a informação, onde e sempre que seja necessária [MSDN II, 

2005]. 

Desenvolvida sobre os protocolos mais recentes e usuais, a .NET possibilita que sistemas e 

aplicações, novos ou já existentes, unam os seus dados e transacções independentemente 

do sistema operativo ou tipo de computador utilizados, ou até mesmo da linguagem de 

programação usada no seu desenvolvimento. 

 

3.1.1. .NET Framework 

A .NET Framework [MSDN I, 2005] é uma componente do sistema operativo Microsoft 

Windows que suporta a construção de páginas de Internet, de aplicações Windows e de 

XML Web Services – pequenas aplicações desenvolvidas para serem utilizadas por outras 

aplicações mais complexas através da Internet. Na realidade, a .NET Framework é a base 

de sustentação de todo o conceito .NET. 

Frank [FRANK, 2003] apresenta uma explicação simples sobre a .NET Framework: é uma 

nova camada no diagrama de dependências entre componentes e aplicações de um sistema 

computacional que interpreta o sistema operativo, Figura 3.1. 

 

Figura 3.1: Dependências entre componentes e aplicações de um sistema 
computacional. (SO abrevia sistema operativo e HW hardware.) 

Cada peça de hardware tem a sua própria interface para acesso às suas funcionalidades, 

mas, graças ao sistema operativo, não é necessário escrever código específico para cada 
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uma dessas peças. O sistema operativo utiliza as suas interfaces de acesso a cada tipo de 

peça de hardware a considerar, como placas de som, placas de rede, processador, etc. 

Tal como o sistema operativo “traduz” as ordens do utilizador ao hardware para uma 

linguagem que este entenda, a .NET Framework faz o mesmo, mas com o próprio sistema 

operativo. As aplicações desenvolvidas sobre a plataforma .NET são, por isso, 

independentes do sistema operativo usado. 

Sant’Anna [SANT’ANNA, 2001] afirma que do ponto de vista do programador, a .NET 

Framework é o “sistema operativo”. É através desta entidade que são invocadas todas as 

funções necessárias ao funcionamento dos programas desenvolvidos, sob qualquer sistema 

operativo. 

A .NET Framework foi desenhada para satisfazer os seguintes objectivos [MSDN I, 2005]: 

 providenciar um ambiente consistente de programação orientada a objectos; 

 providenciar um ambiente de execução de código que minimize os conflitos entre 

diferentes versões de aplicações desenvolvidas; 

 providenciar um ambiente de execução de código que promova a execução segura do 

mesmo; 

 tornar o trabalho do programador consistente ao longo de diferentes tipos de 

aplicações, na medida em que o modo de construção de uma página de Internet e o 

modo de construção de uma aplicação Windows, por exemplo, são idênticos; 

 construir toda a comunicação sobre os protocolos mais usuais1 para assegurar que o 

código baseado na .NET Framework possa interagir com qualquer outro código. 

O facto de ser orientada a objectos permite à .NET Framework suportar diversas linguagens 

de programação, tornando possível criar um componente numa linguagem e uma classe 

dele derivada noutra. Isto é, não existem objectos de C++ ou objectos de Fortran, existem 

sim objectos .NET que podem ser acedidos por qualquer linguagem compatível com a .NET 

Framework (C++, C#, Visual Basic, Cobol, Fortran, etc.) 

Se um programa necessitar utilizar uma versão antiga de uma classe e uma outra aplicação 

precisar de uma versão mais recente da mesma classe, não há qualquer conflito de versões 

mesmo que os dois programas sejam executados ao mesmo tempo, pois a .NET Framework 

possui um mecanismo de controlo de versões [SANT’ANNA, 2001]. 

Através do garbage colector a .NET Framework resolve os problemas de gestão de 

memória. Este “colector de lixo” anota todas as referências de alocação de memória e 

                                                 
1 Protocolos como o SOAP – Simple Object Access Protocol, o HTTP – Hyper Text Transfer Protocol, o XML – 
eXtensible Markup Language, etc. 
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liberta-a quando esta deixa de ser necessária [BERES, 2003]. 

Os executáveis .NET são independentes do sistema operativo. Basta que haja um sistema 

de runtime que possa compilar os programas, e que as classes utilizadas no código estejam 

implementadas, para o programa poder ser executado. Como diz Sant’Anna [SANT’ANNA, 

2001]: “nada nos programas compilados os amarra a algum processador ou sistema 

operativo.” 

A .NET Framework tem duas componentes principais [MSDN I, 2005]: 

 Common Language Runtime (CLR): é o alicerce da .NET Framework, constituindo um 

ambiente de execução de aplicações que oferece um conjunto de serviços ao código 

executado sobre a .NET Framework, tais como gestão de memória e de objectos, 

integração entre linguagens e segurança do código. Esta componente é responsável 

pelos já referidos controlo de versões e garbage colector. 

 biblioteca de classes: colecção de funcionalidades, como as classes que permitem a 

criação de Windows Forms, que os programadores podem usar para desenvolver 

novas aplicações. 

 

3.1.2. Visual Studio .NET 

O Visual Studio .NET é um ambiente de desenvolvimento que suporta várias linguagens de 

programação, contendo ferramentas para a criação de aplicações Windows e para a Internet 

[BERES, 2003; VS HELP, 2001]. 

Trata-se de uma ferramenta completa para o rápido desenvolvimento de aplicações, 

aumentando a produtividade dos programadores. Dá-lhes a possibilidade de utilizar 

qualquer linguagem compatível com a .NET Framework aproveitando, assim, 

conhecimentos prévios sem necessidade de aprendizagem de novas linguagens. Por ser 

desenvolvido sobre a plataforma .NET, está-lhe assegurada a mesma fiabilidade e 

segurança desta [BERES, 2003]. 

No que respeita a desenvolvimento de aplicações Windows, uma boa ferramenta do Visual 

Studio .NET é o desenhador de Windows Forms, Figura 3.2. Com ele é possível adicionar 

componentes a um formulário com um simples clicar do rato na caixa de ferramentas 

(Toolbox), ajustar a localização do componente seleccionado com o rato ou as setas do 

teclado, editar as propriedades de um componente directamente na caixa Properties ou criar 

eventos apenas clicando duas vezes no local correspondente na caixa Properties. Todas as 

linhas de código respeitantes à construção do formulário são criadas automaticamente. 
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Figura 3.2: Exemplo de utilização dos Windows Forms em modo de desenho, através da 
utilização da Toolbox do Visual Studio .NET. (Em baixo à esquerda, encontra-se a caixa 

de propriedades do componente seleccionado no formulário.) 

Durante a implementação do código é possível aceder a algumas particularidades como 

esconder linhas, controlo de sintaxe ou IntelliSense – um sistema de exibição de informação 

sob a forma de lista de queda (drop-down lists) que mostra as variáveis, propriedades, 

métodos2 e eventos3 disponíveis para uma dada classe e que permite a finalização 

automática de uma declaração, Figura 3.3. 

Uma outra vantagem do Visual Studio .NET é o debugger integrado. Com ele é possível 

encontrar e corrigir erros no código. Por exemplo, ao fixar pontos de quebra de código 

(breakpoints) condicionais podem-se determinar erros de programação parando a execução 

da aplicação se uma dada condição se verificar [MISCHEL, 2005]. Por outro lado, com a 

funcionalidade Run To Cursor, é possível executar o código até uma certa declaração e, a 

partir daí, continuar a execução linha a linha tendo a informação do valor de cada variável 

para, assim, detectar possíveis erros. 

                                                 
2 Implementam uma acção a realizar por um objecto ou uma classe. O mesmo que funções. 
3 Permitem a um objecto ou classe produzir notificações ou executar código quando algo acontece. 
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Figura 3.3: Uma lista IntelliSense é visível na zona central da janela do Visual Studio 
.NET e, em baixo, um aviso do controlo de sintaxe. 

Em resumo, o ambiente de desenvolvimento Visual Studio .NET permite a construção 

rápida, fácil e segura de aplicações. 

 

 

3.2. C# 

O C# [SHARP, 2003] é uma linguagem de programação orientada para objectos que 

incorpora elementos de C, C++, Java e Pascal, entre outros. 

Quando o Microsoft Windows foi lançado só existiam duas maneiras de criar aplicações para 

este ambiente: utilizando as linguagens de programação C ou, mais raramente, Pascal para 

aceder à interface de programação do Windows (API – Application Programming Interface 

[MSDN III, 2005]). Com o passar do tempo, outras linguagens foram adaptadas para 

programar para o referido ambiente, como o Visual Basic e o C++. A linguagem C# foi criada 

em 2001, especificamente para a plataforma .NET [PETZOLD, 2002]. 
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Actualmente, é possível criar aplicações para Windows através da API com a linguagem C, 

com C++ através da biblioteca MFC – Microsoft Foundation Class [BRAIN, 2001] e com C# (e 

C++) pelo Windows Forms da .NET Framework. Do ponto de vista de Petzold [PETZOLD, 

2002], o Windows Forms está mais bem conseguido que o MFC e mais próximo da interface 

orientada por objectos ideal. 

Embora as quatro linguagens suportadas directamente pela Microsoft .NET (C#, Visual 

Basic .NET, C++ e JavaScript) sejam bastante eficientes, o C# é a linguagem de referência 

da .NET, pois foi desenvolvida de base para funcionar na nova plataforma, sem 

preocupações de compatibilidade com código já existente [PETZOLD, 2002]. 

Tal como o Java, o C# tem por base a sintaxe do C++, o que significa que elementos como 

declaração de variáveis, métodos e estruturas de controlo (declaração if, ciclos) são muito 

semelhantes aos da linguagem C++. Além da origem no C++, o C# tem várias características 

em comum com Java. No entanto, resolve alguns “problemas” desta linguagem [SANT’ANNA, 

2004]: 

 os programas em C# são compilados, enquanto que em Java são geralmente 

interpretados, o que os torna de execução mais lenta; 

 o C# tem estruturas (structs) do tipo valor, i.e., uma variável struct contém directamente 

os dados da estrutura enquanto que uma classe, por exemplo, contém uma referência 

para os dados. Por isso, as estruturas não requerem alocação. Assim, podem ser 

usadas em situações em que o custo em memória e tempo de execução de uma 

classe seria desnecessário; 

 o C# permite enumerações. A enumeração representa uma lista de possibilidades. Por 

exemplo, enum Estacao {Primavera, Verao, Outono, Inverno} define Estacao como uma 

enumeração que a Primavera associa o valor 0, a Verao o valor 1 e assim 

sucessivamente. Em Java são utilizadas strings para o mesmo fim, o que implica um 

pior desempenho computacional; 

 em linguagem C# existe passagem de parâmetros por referência, o que permite a 

diferentes variáveis referirem-se a um mesmo valor. Na realidade, há duas formas de 

passagem de parâmetros por referência: ref é a passagem por referência tradicional, 

i.e., ao passar um parâmetro (inicializado) do tipo ref para dentro de um método este 

vai utilizar e alterar, se for o caso, o próprio parâmetro e não apenas o seu valor, como 

acontece com a passagem normal; com o argumento out acontece exactamente a 

mesma coisa, mas o parâmetro tem que ser, obrigatoriamente, inicializado dentro do 

método. O argumento out certifica que o valor do parâmetro, mesmo que já inicializado, 
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não é utilizado dentro do método, ao mesmo tempo que assegura o compilador de que 

é designado um valor para esse parâmetro. Por exemplo, o código 

static public void xOUT(out int x) 
{ 

x++; 
} 
static void Main() 
{ 

int x = 1; 
xOUT(out x); 
Console.WriteLine(x); 

} 

vai gerar o erro “The out parameter 'x' must be assigned to before control leaves the 

current method”. Mas se antes da linha “x++” for acrescentada a declaração x = 5, o 

programa corre sem erros e apresenta o resultado “6”. 

Além destes recursos, o C# mantém certas propriedades do C++ que foram omitidas em 

Java, como a sobrecarga de operadores e os operadores de conversão. A sobrecarga de 

operadores é muito útil em cálculos científicos, por exemplo, pois permite tratar números 

complexos, vectores e matrizes com a notação dos operadores aritméticos tradicionais 

como “+” e “*”. Os operadores de conversão são utilizados para converter valores de um tipo 

para outro. No C# existem operadores de conversão implícitos e explícitos: um inteiro pode 

ser convertido num valor de dupla precisão simplesmente escrevendo o número, mas para 

que o valor de dupla precisão se converta em inteiro é necessário explicitar isso mesmo 

escrevendo (int) antes do número. 

Relativamente a outras linguagens de programação, o C# traz diversas novidades. Algumas 

delas são: 

 tudo pode ser um objecto através do boxing. Este processo converte qualquer valor 

numa referência, o que permite tratar as variáveis do tipo valor como se elas tivessem 

propriedades e métodos. O código 

int i = 1; 
object o = i; //boxing 
int j = (int) o; //unboxing 

transforma o valor 1 num objecto e volta a transformá-lo num inteiro (unboxing); 

 um evento consiste num mecanismo que permite a uma classe ou objecto produzir 

notificações ou executar código quando algo se verifica. Em C# um evento é declarado 

à custa de um delegate, uma classe que contém uma referência para um método. O 

objecto delegate permite ao código chamar o método referenciado sem ter que saber, 

em tempo de compilação, qual o método invocado; 
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 permite dados do tipo decimal para representar valores com até 28 algarismos 

significativos, o que evita a maioria dos erros de arredondamento comuns aos 

formatos standard de ponto flutuante (float e double); 

 o operador "." substitui os operadores “::” e “->” do C++; 

 foreach é um outro tipo de ciclo além dos oriundos do C (for, while, do while), usado para 

varrer todos os elementos de um array; 

 a declaração switch, que permite executar código diferente para valores distintos da 

variável a ele associada, pode ser usada com strings. 

Todos estes recursos fazem do C# uma linguagem simples e segura e, por isso, fácil de 

aprender e de utilizar, robusta e com bom desempenho. 

 

 

3.3. VTK 

O VTK – Visualization ToolKit é um sistema de software de distribuição livre, orientado a 

objectos, para gráficos 2D/3D, visualização e processamento de imagem. Apesar de 

implementado em C++, a biblioteca de classes VTK também suporta as linguagens Tcl, 

Python e Java [SCHROEDER, 1999]. Pode ser obtido a partir da página www.vtk.org. 

O Visualization Toolkit é uma ferramenta computacional útil na visualização científica, pois 

disponibiliza um conjunto de classes que proporciona leitura, processamento e mapeamento 

de técnicas de visualização de diversos tipos de dados, incluindo conjuntos de pontos, 

polígonos, imagens, volumes e grelhas rectilíneas, estruturadas e não estruturadas. Contém 

leitores/importadores e escritores/exportadores para troca de dados com outras aplicações e 

tem disponíveis centenas de filtros de processamento de dados, desde a convolução de 

imagem à triangulação de Delaunay. O modelo de renderização do VTK suporta dados 2D, 

poligonais, volumétricos e de textura que podem ser combinados entre si [TAVARES, 2004]. 

O VTK é um sistema utilizado nas mais variadas aplicações. É utilizado em faculdades como 

ferramenta de ensino e de investigação; laboratórios científicos utilizam o VTK em 

processamento paralelo em larga escala; são construídas aplicações para áreas tão 

variadas como a astronomia, a acústica, a biologia, a geografia e a medicina. 

Por exemplo, o projecto Visible Human da National Library of Medicine dos Estados Unidos 

da América (http://www.nlm.nih.gov/ research/visible/visible_human.html) tem por objectivo a 

criação computorizada de um corpo humano, ou partes dele, a partir de TACs (Tomografias 

Axiais Computorizadas) ou ressonâncias magnéticas. Lorensen [LORENSEN, 2001] descreve 
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como reconstruiu a cabeça de um cadáver a partir de TACs utilizando o Visualization Toolkit, 

Figura 3.4. 

 

Figura 3.4: Reconstrução 3D da cabeça de um cadáver a partir de  
imagens de TACs, utilizando o VTK. 

Um outro exemplo das possíveis utilizações do VTK, é o projecto Virtual Creatures [SU, 

1997] da Universidade de Stanford que tem como objectivo a representação virtual de 

animais como suporte ao ensino da biologia, bioquímica e áreas afins. Na Figura 3.5 está 

representado um sapo gerado usando classes da biblioteca VTK. 

 

Figura 3.5: Modelo 3D de um sapo criado com a biblioteca VTK. 
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3.3.1. Arquitectura 

O VTK é constituído por duas grandes componentes, Figura 3.6: um núcleo compilado 

implementado em C++ e uma interface interpretada gerada automaticamente. O núcleo 

consiste numa biblioteca de classes escritas em C++, e a interface interpretada permite às 

linguagens Tcl, Java e Python a manipulação dessa biblioteca. 

 

Figura 3.6: Arquitectura do VTK. (Esquema adaptado de [Schroeder, 1999].) 

A utilização da linguagem compilada C++ permite a construção de programas de visualização 

eficientes em gasto de memória e mais rápidos em utilização do processador que os 

programas construídos com uma linguagem interpretada. Por outro lado, as linguagens 

interpretadas permitem um desenvolvimento mais rápido das aplicações, sendo assim 

adequadas para a prototipagem de aplicações. 

 

3.3.2. Modelo gráfico 

O VTK tem dois grandes subsistemas: o modelo gráfico e a pipeline de visualização. O 

modelo gráfico forma uma camada abstracta em torno da linguagem gráfica para assegurar 

a portabilidade em plataforma cruzada. Mantendo a camada abstracta, é possível a 

actualização do VTK com novas tecnologias sem afectar a sua compatibilidade. 

Os nomes das classes no modelo gráfico foram adaptados da indústria cinematográfica. 

Luzes, câmaras, actores e adereços são classes com que o utilizador cria uma cena a 

renderizar. 
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3.3.2.1. Janelas de renderização e renderers 

Para visualizar os dados é necessária a abertura de uma janela no ecrã do computador. 

Essa janela é obtida através da classe vtkRenderWindow, que representa o objecto onde um 

ou mais renderers vão ser desenhados. Os renderers coordenam o processo de 

renderização na janela e são obtidos com a classe vtkRenderer. Por outras palavras, o 

renderer é o rectângulo onde é apresentada a cena e a janela de renderização contém o 

renderer. 

Podem ser dispostos múltiplos renderers (várias cenas) numa única janela de renderização 

de modo a criar visualizações complexas. A título de exemplo, na Figura 3.7 estão 

representados cinco renderers numa mesma janela de renderização. 

 

Figura 3.7: Cinco renderers numa mesma janela de renderização.  
(Imagem de [Soares, 2004].) 

 

3.3.2.2. Adereços, mapeadores e propriedades 

Adereços (props) são os objectos adicionados ao renderer para criar a cena. A classe 
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vtkProp é uma classe abstracta4 para todos os objectos, 2D e 3D, que podem integrar uma 

cena. 

Os adereços estão associados a um objecto mapeador (mapper) e a um objecto 

propriedade (property). O mapeador transforma dados em objectos gráficos. O objecto 

propriedade contém vários parâmetros de renderização como a cor e a opacidade da 

superfície. 

 

Dados 3D 

Uma subclasse específica do vtkProp que pode ser utilizada para representar dados 

geométricos 3D numa cena é a vtkActor. O objecto actor cria automaticamente um objecto 

vtkProperty, mas tem que ser o utilizador a especificar a subclasse de vtkAbstractMapper3D 

adequada a considerar. 

vtkAbstractMapper3D é uma classe abstracta para transformação de dados tridimensionais em 

objectos gráficos. Por exemplo, se os dados são poligonais, i.e., contêm pontos, linhas ou 

polígonos, deve ser usada a subclasse de vtkAbstractMapper3D, vtkPolyDataMapper. Por outro 

lado, um conjunto de dados não poligonais deve ser mapeado com vtkDataSetMapper. 

 

Dados 2D 

Dados 2D incluem figuras geométricas, imagens e texto. O conceito de actores, mapeadores 

e propriedades aplica-se tanto a dados 3D como 2D, apesar de alguns dos parâmetros 

específicos serem diferentes. Para 2D, o actor é conseguido com vtkActor2D que cria 

automaticamente um vtkProperty2D. 

vtkMapper2D é a classe abstracta responsável pela transformação de dados bidimensionais 

em objectos gráficos. vtkImageMapper e vtkTextMapper são dois exemplos de subclasses de 

vtkMapper2D referentes ao mapeamento de imagens e texto, respectivamente. 

Visto os dados 2D serem utilizados principalmente para anotações (texto, entre outros), o 

VTK inclui vários objectos que combinam vários actores e mapeadores num só actor 2D. É o 

caso do vtkScalarBarActor, que combina texto e polígonos 2D para representar uma barra de 

escala de cores associadas aos valores escalares dos actores. 

 

                                                 
4 Classes que existem apenas para servir de classe-mãe. Contêm métodos comuns a todas as suas subclasses. 
Geralmente não são instanciadas. 
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3.3.2.3. Luzes, câmaras e interacção 

O objecto vtkCamera controla o modo como os actores 3D são projectados na cena durante o 

processo de renderização. Assim que o sistema cria automaticamente a câmara a usar é 

possível aceder-lhe a partir do renderer para mudar parâmetros como posição, ponto focal e 

campo de visão. A criação automática da câmara não impede o programador de criar outras 

câmaras. 

A classe vtkLight representa e manipula a luz de toda a cena no renderer. Disponível apenas 

para actores 3D, vtkLight permite orientação e posicionamento específicos da luz de uma 

cena, bem como mudar-lhe a cor ou até mesmo desligá-la. Uma cena pode ter várias fontes 

de luz de características distintas definidas pelo programador. 

Muitas aplicações em VTK nunca chegam a criar explicitamente objectos vtkLight ou 

vtkCamera visto o renderer os criar automaticamente por defeito. 

O objecto vtkRenderWindowInteractor permite controlar a posição e orientação da câmara e os 

adereços da cena através do rato. Assim, o botão esquerdo do rato controla a rotação dos 

actores, o do meio define o ponto focal e o botão direito controla o zoom. Também algumas 

teclas assumem funções específicas: w mostra os objectos em estrutura em arame; s repõe 

a superfície dos objectos; p desenha uma caixa em torno dos objectos presentes na cena; 

entre outras. 

 

3.3.3. Pipeline de visualização 

“A pipeline gráfica transforma dados gráficos em imagens. A pipeline de visualização 

transforma informação em dados gráficos.” 

[SCHROEDER, 1999] 

A pipeline de visualização, ou de processamento, transforma os dados em formas que 

possam ser exibidas pelo modelo gráfico atrás descrito. 

 

3.3.3.1. Arquitectura da pipeline 

A pipeline, ou rede, de visualização, é construída ligando filtros e objectos de dados, Figura 

3.8. Os objectos de dados representam e permitem acesso aos dados, os filtros operam nos 

objectos de dados. Estas pipelines podem ser bastante elaboradas e incluir ramificações e 

ciclos. 
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Objecto 
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de dados

Mapeador 

(pipeline gráfica) 

Fonte

Fonte

Figura 3.8: Exemplo de pipeline de visualização. 

Fontes 

As fontes são objectos que inicializam a pipeline através da leitura de um dado ficheiro ou 

da construção implícita de um objecto geométrico. Alguns exemplos de fontes são 

[SCHROEDER, 1998; KITWARE, 2003]: 

 vtkCubeSource – cria uma representação poligonal de um cubo; 

 vtkArrowSource – anexa um cilindro a um cone para formar uma seta; 

 vtkPolyDataReader – lê ficheiros de dados poligonais (em formato vtk). 

 

Objectos de dados 

Os objectos de dados representam informação sob a forma de uma tabela de dados (tabela 

de arrays). 

Todos os objectos de dados herdam da classe vtkDataObject. A sua subclasse mais 

comummente utilizada é a vtkDataSet que representa conjuntos de dados com estrutura 

geométrica e topológica (pontos e células). Por exemplo, vtkStructuredGrid representa uma 

estrutura geométrica com a topologia de um cubo subdividido em cubos mais pequenos 

(voxels). 

 

Filtros 

Os filtros, ou objectos de processamento, operam nos objectos de dados para criar novos 

objectos de dados. O VTK contém várias centenas de filtros. Muitos desses filtros operam 

apenas num tipo de dados, como os filtros de processamento de imagem. Alguns filtros 
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aceitam um tipo de entrada e produzem saídas de tipo diferente, como é o caso do 

vtkContourFilter que aceita dados volumétricos e produz um polígono. 

 

3.3.4. Exemplo de aplicação 

A título de exemplo, a Figura 3.9 apresenta um exemplo de aplicação do VTK, 

implementado em C#, que constrói e renderiza um cone numa janela. 

vtkConeSource cone = vtkConeSource.New(); 

cone.SetResolution(10);  //nº de faces do cone 
Fonte 

  
vtkPolyDataMapper coneMapper = vtkPolyDataMapper.New(); 

coneMapper.SetInput(cone.GetOutput()); //especifica os dados a 
          mapear 

Mapeador 

  
vtkActor coneActor = vtkActor.New(); 

coneActor.SetMapper(coneMapper);  //especifica o mapeador 

coneActor.GetProperty().SetDiffuseColor(1, 1, 2); //estabelece a cor 
            do cone acedendo ao objecto propriedade do actor

Actor 

  
vtkRenderer ren = vtkRenderer.New(); 

ren.AddActor(coneActor);  //adiciona o actor ao renderer 

ren.SetBackground(0.7f,0.7f,0.7f); //altera a cor do fundo 
Renderer 

  
vtkRenderWindow renWin = vtkRenderWindow.New(); 

renWin.SetSize(300, 300); //estabelece o tamanho da janela 

renWin.AddRenderer(ren); //adiciona o renderer à janela 

renWin.Render();  //apresenta o renderer adicionado 

renWin.SetWindowName("Cone"); //altera o nome da janela 

Janela de 
renderização 

  
vtkRenderWindowInteractor iren = vtkRenderWindowInteractor.New();

iren.SetRenderWindow(renWin); //especifica a janela a ser  
         controlada por esta interacção 
iren.Initialize();   //prepara os eventos da interacção 

iren.Start();   //começa a interacção 

Interacção 

 

Figura 3.9: Programa desenvolvido em linguagem C# que, utilizando o VTK, representa 
um cone numa janela de visualização. 
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Na Figura 3.10, encontra-se representado o resultado da execução das linhas de código 

apresentadas na Figura 3.9. 

 

Figura 3.10: Cone criado com o Visualization Toolkit, resultado da  
execução do programa apresentado na Figura 3.9. 

O VTK é uma biblioteca computacional pesada, o que a torna lenta. É necessário um 

sistema computacional de bom desempenho para que possam ser utilizadas com eficácia as 

aplicações desenvolvidas tendo por base o Visualization Toolkit. No entanto, tem muitas 

vantagens [TAVARES, 2004]: 

 facilmente se criam aplicações gráficas e de visualização; 

 é possível utilizar com praticamente qualquer linguagem de programação desde que 

se usem os wrappers adequados; 

 pode ser utilizado sobre plataformas Windows, Unix e Mac; 

 tem vindo a ser testado nas mais variadas áreas; 

 tem um bom suporte de ajuda levado a cabo pelo próprio sistema de ajuda incluído no 

software, nos comentários introduzidos no seu código, e também pelos muitos 

utilizadores que se entreajudam via Internet; 

 é de domínio publico. 
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3.4. WRAPPER DO VTK PARA A LINGUAGEM C# 

Apesar de o VTK estar principalmente direccionado para a linguagem C++, Frank [FRANK, 

2003] desenvolveu um wrapper para a plataforma .NET permitindo assim a utilização da 

biblioteca VTK com a linguagem C#. 

Como já foi referido, um wrapper é uma espécie de tradutor de linguagem que permite à 

linguagem C#, neste caso, utilizar as classes VTK escritas em C++. A parte mais complicada 

deste trabalho relaciona-se com a conversão dos tipos de dados existentes em C# para 

tipos de dados adequados para o C++. 

O código escrito em C# é gerido, mas código em C++ não5. A conversão de tipos de dados 

de código não gerido em tipos de dados de código gerido nem sempre é possível, ou pelo 

menos não é trivial. Foi devido a esta dificuldade que 6.455 métodos de um total de 21.1556 

não foram considerados por Frank no wrapper desenvolvido. 

Dados de tipo simples (int, float, double, ...) em código gerido têm equivalente directo em 

código não gerido, i.e., um int em C# equivale a um int em C++, pelo que não causam 

qualquer problema. Dados do tipo apontador para caractere (char*), utilizados pelo VTK, são 

directamente convertidos para dados do tipo string em C#. No entanto, a conversão inversa 

não é tão simples. Dados do tipo char* são considerados strings terminados em 0 e strings 

são arrays de caracteres. Então, Frank construiu um método que distribui o string por um 

array de caracteres cujo último valor é 0, obtendo assim o char*. 

Frank não implementou conversões para FILE ou void*, por exemplo. Quanto a este último, 

Frank refere que “não é fácil determinar o equivalente a utilizar” na conversão para código 

gerido. No entanto, neste trabalho foi necessário utilizar um método do VTK que tem como 

argumento, precisamente, um dado do tipo void* – um apontador para algo não especificado 

– o que deu origem a algum trabalho extra na ultrapassagem deste problema. A descrição 

da solução adoptada está descrita mais à frente, na secção 1.5.1. 

 

 

 

                                                 
5 Código gerido (managed code) é aquele que corre no CLR – Common Language Runtime (ver secção 3.1.1.), 
gozando, assim, de todos os serviços por ele providenciados, como gestão de memória e segurança. Deste 
modo evitam-se erros de programação que levam a aplicações instáveis. 
Código não gerido (unmanaged code) é aquele que não corre no CLR, não tendo, por isso, acesso aos seus 
serviços. 
6 Dados obtidos no cabeçalho do código de implementação do wrapper usado neste trabalho. Este código pode 
ser obtido a partir de http://herakles.zcu.cz/research/vtk.net/download/index.html. 
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3.5. RESUMO 

A .NET Framework serve como “intérprete” do sistema operativo, por isso as aplicações 

desenvolvidas sobre esta plataforma são independentes do sistema operativo utilizado. 

Basta que exista um sistema de runtime que possa compilar os programas, e que as classes 

utilizadas no código estejam implementadas, para o programa poder ser executado. Tanto o 

sistema de runtime como as classes são parte integrante da plataforma .NET: o Common 

Language Runtime e a biblioteca de classes. 

O Common Language Runtime, é um ambiente de execução de aplicações que assegura a 

gestão de memória, a integração entre linguagens e a segurança do código. 

A biblioteca de classes orientadas a objectos é uma colecção de funcionalidades que podem 

ser acedidas através de diferentes linguagens de programação para o desenvolvimento de 

novas aplicações. 

O C# é a linguagem de referência da .NET, pois foi desenvolvida de base para funcionar na 

nova plataforma. É uma linguagem de programação simples e segura e, por isso, fácil de 

aprender e com bom desempenho. 

Um ambiente adequado para a implementação de código em C# é o Visual Studio .NET, 

uma ferramenta completa para o desenvolvimento rápido, fácil e seguro de aplicações. Por 

ser desenvolvido sobre a plataforma .NET, partilha da mesma segurança e fiabilidade desta. 

O Visualization ToolKit é uma biblioteca de classes para gráficos 2D/3D, visualização e 

processamento de imagem. Disponibiliza um conjunto de classes que proporciona leitura, 

processamento e mapeamento de técnicas de visualização de diversos tipos de dados. 

O VTK tem dois grandes subsistemas: o modelo gráfico e a pipeline de visualização. A 

pipeline de visualização transforma informação em dados gráficos, que são transformados 

em imagens através do modelo gráfico. 

Apesar do núcleo do VTK ser implementado em C++, a utilização de wrappers adequados 

permite a outras linguagens de programação o usufruto das classes do Visualization Toolkit. 

Neste trabalho, o wrapper “vtkDotNetWrap.dll” faz a ponte entre o VTK e a linguagem C#. 
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Capítulo 4 FUNDAMENTOS 
 

 

 

Neste capítulo, é apresentado um estudo sobre os pontos a considerar no desenvolvimento 

adequado de uma interface homem/computador. É também descrita a triangulação de 

Delaunay, bem como a sua implementação no VTK, utilizada neste trabalho para a obtenção 

das superfícies de visualização dos resultados do programa FastComp. 
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4.1. INTERACÇÃO HOMEM/COMPUTADOR 

Uma interface gráfica adequada tira partido das potencialidades do sistema computacional 

em questão, desde a placa gráfica aos restantes periféricos, de modo a tornar um programa 

mais fácil de usar. Em qualquer interface, gráfica ou não, o utilizador valoriza a facilidade 

com que consegue executar as tarefas pretendidas e a comodidade ao executá-las. Por 

isso, as questões chave na implementação de uma interface são a sua finalidade e os seus 

utilizadores alvo. As escolhas e decisões a tomar ao longo do processo de desenvolvimento 

de uma interface devem ser feitas com base na compreensão dos seus utilizadores. Isso 

envolve ter em consideração aquilo em que as pessoas são boas ou menos boas, 

considerar o que poderá ajudar os utilizadores no modo como executam as suas tarefas, 

meditar no que poderá dar qualidade às utilizações, ouvir o que as pessoas querem da 

interface e envolvê-las no processo de criação da mesma, e adoptar técnicas testadas pelos 

utilizadores ao longo de todo o desenvolvimento da interface. Resumidamente, é preciso 

identificar as necessidades do utilizador e, a partir daí, criar uma interface útil, utilizável e 

agradável. 

Essencialmente, o processo de desenvolvimento de uma interface envolve quatro 

actividades básicas [PREECE, 2002]: 

 identificar necessidades. É necessário estudar o comportamento do utilizador e a 

forma usual como ele executa as tarefas de forma a moldar a interface às suas 

necessidades; 

 idealizar interfaces que respondam a essas necessidades; 

 construir versões interactivas das interfaces para que possam ser utilizadas. Devem-

se confrontar os futuros utilizadores com estes cenários para a interface efectuando 

testes para averiguar a sua eficiência; 

 avaliar o que está a ser construído ao longo de todo o processo de desenvolvimento. 

Estes passos complementam-se e devem ser repetidos tantas vezes quantas necessárias. 

Ao avaliar o que foi construído identificam-se novas necessidades e idealizam-se mudanças 

a efectuar na interface em questão ou desenvolvem-se novas interfaces. 

A melhor forma de identificar as necessidades dos utilizadores é mantendo-os envolvidos 

em todo o processo de criação da interface. Cybis [CYBIS, 2003] define três tipos básicos de 

envolvimento do utilizador na construção de uma interface: informativo, consultivo e 

participativo. Os utilizadores podem ser uma fonte de informação para o desenvolvimento da 

interface através de entrevistas, questionários ou da sua observação no local habitual de 

trabalho para determinar os aspectos que a interface deverá focar. 
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Os utilizadores também podem ser consultados sobre decisões respeitantes ao aspecto da 

interface sendo objectos de consulta as diferentes versões já implementadas ou ainda em 

fase de desenho. Essa consulta pode ser realizada também através de entrevistas, 

questionários ou observações. 

O nível mais elevado de envolvimento ocorre quando o desenhador transfere aos 

utilizadores o poder de decisão sobre o projecto. Neste caso são empregues técnicas de 

brainstorming, nas quais os usuários manifestam a sua perspectiva sobre determinados 

aspectos da interface, como, por exemplo, a disposição dos itens ou a terminologia 

empregue nos mesmos. 

A interacção com o utilizador dá-se como uma combinação destes diferentes tipos de 

envolvimento. Com base nos dados recolhidos através dessa interacção constrói-se uma 

nova interface ou reformula-se uma já existente. A fase seguinte é a avaliação. 

Avaliar o que está a ser construído é o âmago da criação de uma interface. A melhor 

maneira de o fazer é testando o produto, por exemplo, testando a usabilidade da interface. 

 

4.1.1. Usabilidade 

"Usabilidade é um atributo de qualidade que avalia quão fácil uma interface é de usar. A 

palavra usabilidade refere-se também aos métodos de melhoramento da facilidade de 

utilização durante o processo de criação." 

[NIELSEN, 2003] 

"Usabilidade é a medida de qualidade da experiência de um utilizador ao interagir com um 

produto ou um sistema – seja um Web site, uma aplicação de software, tecnologia móvel, ou 

qualquer dispositivo operável por um utilizador." 

[USDHHS, 2004] 

"Usabilidade: a extensão a que um produto pode ser usado por determinados utilizadores de 

modo a alcançar objectivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação num 

determinado contexto de uso." 

[ISO 9241-11, 1994] 

Segundo Nielsen [NIELSEN, 2003], a usabilidade compreende cinco componentes de 

qualidade: facilidade de aprendizagem, facilidade de memorização, eficiência, segurança e 

satisfação. Preece [PREECE, 2002] menciona também eficácia e utilidade. As sete 

componentes de qualidade inerentes ao termo usabilidade são então: 
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 facilidade de aprendizagem: refere-se a quão facilmente se aprende a usar a interface. 

Ninguém gosta de despender muito tempo a aprender a usar algo, todos gostam de 

começar imediatamente a trabalhar com o produto; 

 facilidade de memorização: diz respeito a quão facilmente os utilizadores se 

recordarão do modo de utilização da interface depois de a terem aprendido a usar. Se 

as operações a aprender são ilógicas, obscuras ou com sequências pobres, os 

utilizadores tendem a esquecer o que fazer se usarem poucas vezes a interface; 

 eficiência: mede a rapidez com que o utilizador leva a cabo as suas tarefas, ou seja, 

mede o nível de produtividade; 

 segurança: envolve a protecção do utilizador de condições perigosas e situações 

indesejáveis. Há que prevenir que o utilizador cometa erros graves, reduzindo, por 

exemplo, o risco de activação de botões ou teclas erradas, e apresentar meios de 

recuperação caso algum erro seja cometido. Nos casos em que não é possível impedir 

a ocorrência de erros, devem ser accionados mecanismos de informação e correcção. 

Por exemplo, a introdução do número 100 numa caixa de texto onde deveria figurar 

um número menor que 90 deve de imediato originar uma mensagem que especifique o 

erro da acção e activar a introdução de um novo valor na caixa; 

 satisfação: mede o quanto os utilizadores apreciam a interface; 

 eficácia: mede a adequação da interface, se ela permite a realização correcta do que é 

suposto; 

 utilidade: refere-se à capacidade da interface apresentar as funcionalidades certas 

para que o utilizador atinja o seu objectivo final. 

Preece [PREECE, 2002] introduz no campo da usabilidade alguns princípios de design: 

 visibilidade: a compreensão de uma interface depende, entre outras coisas, da 

ordenação, do posicionamento e da distinção dos objectos (imagens, texto, botões, 

etc.), pois os utilizadores vão apreender mais facilmente os diferentes itens se eles 

forem apresentados de um modo organizado e bem visível. Essa visibilidade passa 

pela localização e o tamanho adequado dos itens considerados; 

 feedback: acção/reacção. Utilizar retornos na forma e quantidade adequada pode 

sortir a visibilidade necessária para a interacção com o utilizador. A interface deve 

reagir às acções do usuário. Ao pressionar um botão, por exemplo, espera-se que 

uma certa funcionalidade seja activada e o tempo de resposta da interface deve ser 

apropriado e consistente com a funcionalidade envolvida. Se a funcionalidade for de 

resposta demorada, como um gráfico muito elaborado, por exemplo, então o cursor 

poder-se-á transformar numa ampulheta até que o gráfico seja visualizado, informando 
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o utilizador que a sua acção teve uma reacção. A ausência de feedback ou a sua 

demora pode ter más consequências, pois o utilizador pode suspeitar de uma falha no 

sistema e tomar atitudes prejudiciais para os processos em andamento; 

 restrições: respeitam à determinação de maneiras de restringir a interacção num 

determinado momento. Em interfaces gráficas é usual desactivar certas opções de um 

menu, restringindo assim o utilizador às acções permitidas nesse estágio da 

actividade. Uma das vantagens destas restrições é impedir o utilizador de seleccionar 

uma opção incorrecta e assim reduzir o risco de ocorrência de erros; 

 consistência: operações semelhantes devem ter processos idênticos. Se numa janela 

um botão azul abre um documento e um vermelho o grava, na janela seguinte o botão 

azul pode mostrar um gráfico e o vermelho gravá-lo, por exemplo. Uma interface 

consistente é mais facilmente aprendida e utilizada; 

 atribuição correcta: refere-se aos atributos de um objecto que permitem a um utilizador 

saber como o usar. Por exemplo, um campo em branco sugere a acção “escrever 

aqui”, enquanto que um botão com relevo traduz “clicar aqui”. 

Quando interrogado sobre o factor mais importante em usabilidade, Jakob Nielsen 

respondeu [OLIVER, 2003] “é compreender verdadeiramente as tarefas que os utilizadores 

estão a tentar realizar, porque se estiver a resolver o problema errado, você pode chegar a 

uma grande solução mas não estar a ajudar ninguém.” Por outras palavras, uma interface 

que não corresponde adequadamente aos seus requisitos serve para quê? 

 

4.1.2. Avaliação 

Qualquer utilizador quer sistemas de fácil aprendizagem e utilização, para além de eficazes, 

eficientes e seguros. Para que todas estas exigências sejam satisfeitas de forma adequada, 

é preciso avaliar a interface em desenvolvimento antes de a dar por terminada. 

Ao implementar uma interface, o construtor não deve assumir que os utilizadores são iguais 

a ele, nem presumir que o facto de estar a seguir todas as regras existentes para a 

excelente execução da interface é garantia de uma boa usabilidade da mesma. A avaliação 

é sempre necessária para verificar se os utilizadores sabem e gostam de usar o produto em 

questão. 

A avaliação permite recolher dados acerca da usabilidade de um produto a partir de um 

grupo específico de utilizadores. Seja qual for o tipo de avaliação implementado, é 

importante considerar: 
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 as características dos utilizadores do produto que fazem parte da avaliação, como por 

exemplo idade, sexo, experiência prévia, etc. Utilizadores jovens vão exigir da 

interface uma aparência e um comportamento bem diferentes dos exigidos por 

utilizadores mais velhos. O mesmo se verifica entre pessoas que trabalham 

frequentemente ou raramente com interfaces gráficas; 

 os tipos de actividades que os utilizadores vão desenvolver usando a interface em 

questão; 

 o ambiente do estudo de avaliação, que pode ser numa situação controlada ou no 

local usual de trabalho dos utilizadores; 

 a natureza do produto a ser avaliado, que pode ser uma série de desenhos, um 

protótipo de um software ou uma interface já terminada. 

Porquê avaliar? Segundo Preece et al. [PREECE, 1994], a resposta geral a esta pergunta é: 

para descobrir o que os utilizadores querem e quais os problemas que experimentam, pois 

quanto mais os desenhadores souberem acerca das necessidades dos utilizadores, melhor 

será o produto final desenvolvido. Sem avaliação os produtos chegariam aos consumidores 

sem serem testados, reflectindo apenas as intenções do desenhador, mas sem qualquer 

estudo da relação design/utilização. 

Como já referido, a avaliação é necessária ao longo de todo o processo de desenvolvimento 

de um produto, não apenas no final do processo de criação. Aliás, muito pelo contrário: 

muitas vezes o desenhador precisa de respostas a certas questões de modo a verificar se 

as suas ideias vão realmente de encontro ao que os utilizadores precisam e desejam. 

Assim, a avaliação guia todo o processo de desenvolvimento de uma interface. Assim, este 

tipo de avaliação ajuda a construção de um produto útil e utilizável e geralmente designa-se, 

por isso, formativa. Por outro lado, a avaliação de um produto final chama-se sumativa. 

Preece et al. [PREECE, 1994] apresenta quatro razões para avaliar um produto: 

 percepção do mundo real: conhecer o modo como os utilizadores empregam o 

software nos seus locais de trabalho e tentar aperfeiçoar o design para que se adapte 

melhor ao ambiente em questão. Durante uma visita ao local de trabalho podem ser 

colectados dados gerais sobre a iluminação, o ruído ou o estado da tecnologia 

computacional que se podem repercutir na construção da interface em causa. Por 

exemplo, para um local de fraca iluminação talvez seja melhor desenvolver uma 

interface de cores fortes para que a sua visibilidade seja a melhor possível; 

 comparação de designs: ocasionalmente, o desenhador de uma interface quer 

comparar dois ou mais designs de modo a perceber qual será melhor para, por 

exemplo, evidenciar as tarefas mais importantes; 
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 construção com um objectivo: ao desenhador é dado um objectivo e a sua meta é 

garantir que o seu produto o atinge. Esse objectivo pode ser, por exemplo, que 60% 

dos utilizadores sejam capazes de imprimir correctamente um documento. É através 

da avaliação que se sabe se a missão pretendida foi ou não cumprida; 

 conformidade com um padrão: se o software a desenvolver pertence ou vai ser 

vendido a uma empresa, há certos padrões dessa empresa que devem ser levados 

em atenção, como o logótipo, a legibilidade e até a disposição dos componentes da 

interface no ecrã. 

Durante as primeiras etapas de desenvolvimento de uma interface, as avaliações têm como 

principais objectivos a predição da usabilidade, a percepção das exigências dos utilizadores 

e o teste informal das ideias formadas pelos desenhadores. Mais tarde, as avaliações 

concentram-se mais na identificação das dificuldades dos utilizadores de modo a ajustar 

melhor o produto às suas necessidades. 

Existem vários métodos de recolha e análise de dados de avaliação. Escolhê-los depende 

das questões que se querem colocar, bem como de factores logísticos como o tempo 

disponível para a avaliação, disponibilidade de equipamento e acesso a possíveis 

utilizadores. As avaliações podem ser divididas em: observação da utilização, recolha de 

opiniões, interpretação de interacções naturais e previsão da usabilidade de um produto. 

 

Observação da utilização 

A observação pode ser levada a cabo no local usual de trabalho usual dos utilizadores ou, 

pelo contrário, num laboratório preparado para tal. Os dados da observação podem ser 

recolhidos directamente através das anotações do observador, ou indirectamente utilizando 

gravações de vídeo, por exemplo. 

 

Recolha de opiniões 

Tão importante como observar o desempenho dos utilizadores com o produto a avaliar é 

saber o que pensam dele. Apesar de poderem saber utilizar uma dada interface, não 

significa que gostem de o fazer e, por isso, não a utilizarão no futuro. Estudos através de 

questionários e entrevistas são formas usuais de recolher dados relativos à atitude dos 

utilizadores perante um produto. 
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Interpretação 

Este tipo de avaliação permite ao designer entender melhor o modo como o seu sistema é 

usado no ambiente natural dos utilizadores e como é que a utilização do seu produto se 

integra noutras actividades. Assim, os dados são recolhidos informalmente e de modo a que 

os avaliadores passem o mais despercebidos possível dos utilizadores avaliadores. 

 

Previsão 

Esta avaliação prevê o tipo de problemas que os usuários irão encontrar sem realmente 

serem efectuados quaisquer testes com estes. Esta previsão pode ser conseguida através 

da revisão do produto por parte de um grupo de especialistas conhecedores do domínio 

envolvido. 

 

Estes métodos de avaliação são distintos uns dos outros, mas nem sempre independentes; 

por exemplo, uma avaliação interpretativa inclui observação. 

 

 

4.2. TRIANGULAÇÃO DE DELAUNAY 

Triangulação é uma interpolação de pontos constituída por um conjunto de símplices – 

elementos constituintes de um corpo – que não se intersectam mas que partilham vértices, 

arestas e/ou faces. Os símplices serão triângulos, para pontos 2D, ou tetraedros, para 

pontos 3D. 

As técnicas de triangulação constroem a topologia desejada directamente a partir de pontos 

não estruturados. Assim, os pontos são triangulados para criar uma estrutura topológica 

constituída por símplices a n-dimensões que ligam todos os pontos do conjunto a 

considerar. Neste trabalho, os símplices considerados são bidimensionais, visto a dimensão 

dos dados de entrada, que resultam do processo do FastComp, ser também bidimensional: 

(x,y) – as coordenadas da lâmina para as quais foi calculada uma tensão ou deformação. 

Em Visualização Computacional é muitas vezes necessário construir uma superfície a partir 

de um conjunto de pontos não estruturados. A triangulação de Delaunay é um dos métodos 

mais utilizados para atingir esse fim [SCHROEDER, 1999]. 

Uma triangulação m-dimensional de um conjunto de dados ( )m21 p,...,p,pP =  é uma 

colecção de m símplices cujos pontos definidores pertencem a P. Os símplices não se 
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intersectam e, no caso de pontos 2D, partilham apenas uma aresta. A triangulação de 

Delaunay tem a particularidade de a circunferência de qualquer símplice n-dimensional 

conter apenas os n+1 pontos que o definem. Esta particularidade é conhecida como 

condição de Delaunay. 

No caso particular de símplices bidimensionais, i.e. triângulos, a condição de Delaunay tem 

a seguinte definição “formal” [MALTA, 2005]: 

Seja P um conjunto de pontos no plano e seja T uma triangulação de P. Então T 

é uma triangulação de Delaunay de P se e só se o círculo definido pelos vértices 

de qualquer triângulo de T não contiver um ponto de P no seu interior. 

Considere-se a triangulação de quatro pontos apresentada na Figura 4.1. Seja pipj a aresta 

partilhada pelos triângulos pipjpk e piplpj. Seja C o círculo definido por pi, pj e pk. A aresta pipj 

não é válida na triangulação de Delaunay pois o ponto pl encontra-se no interior de C. 

pi

pj

pk

pl

C 

 

Figura 4.1: Exemplo de uma triangulação de Delaunay inválida, pois o ponto pl encontra-
se no interior da circunferência formada pelos pontos pi, pj e pk. 

Trocando a aresta pipj pela aresta plpk, Figura 4.2, já se consegue uma triangulação de 

Delaunay válida, pois os círculos definidos pelos dois novos triângulos contêm apenas os 

pontos que os formam. 

pi

pj

pk

pl

 

Figura 4.2: Exemplo de uma triangulação de Delaunay válida, pois nenhum dos círculos 
definidos pelos vértices dos triângulos contém qualquer ponto  

para além dos que os definem. 
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A interpolação baseada numa triangulação consiste no cálculo do valor associado a uma 

dada posição em função da equação do plano definida para os três pontos conhecidos mais 

próximos ou que obedecem a um dado critério, consoante o método utilizado para construir 

a triangulação. A expressão de cálculo do valor desconhecido, z) , neste trabalho uma 

tensão ou uma deformação, é [MATOS, 2001]: 

 cbyaxz ++=
)

, (4.1) 

em que os parâmetros a, b e c são calculados através da resolução do sistema de equações 

construído a partir dos valores para os três pontos conhecidos, ( )11 y,x ,  e ( ) : ( )22 y,x 33 y,x

 . (4.2) 
⎪
⎩

⎪
⎨
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++=
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cbyaxz
cbyaxz

cbyaxz

333

222

111

 

4.2.1. O algoritmo de Delaunay no VTK 

No VTK, existem duas classes de triangulações de Delaunay: vtkDelaunay2D, para pontos 

2D, e vtkDelaunay3D, para pontos 3D [SCHROEDER, 1999]. Como os dados de saída do 

FastComp a interpolar são bidimensionais (não considerando o valor da tensão ou 

deformação num ponto como uma coordenada, mas antes como um escalar: um valor 

associado à coordenada (x,y)), a classe do VTK utilizada neste trabalho para a 

implementação das superfícies de distribuição das tensões e das deformações foi a 

vtkDelaunay2D. 

A classe vtkDelaunay2D é um filtro que constrói uma triangulação de Delaunay a partir de 

uma lista de pontos 2D. Estes pontos podem ser representados por quaisquer tipos de 

dados do tipo vtkPointSet e suas subclasses. A saída deste filtro é uma série de dados 

poligonais. 

Como já referido, as triangulações de Delaunay são usadas para construir estruturas 

topológicas a partir de pontos não estruturados. A entrada para este filtro do VTK é uma lista 

de pontos especificados em 3D, apesar da triangulação realizada ser 2D. Assim, a 

triangulação é construída no plano xy, e a coordenada z é ignorada, mas mantida na saída 

do filtro [KITWARE, 2003]. 

A triangulação de Delaunay implementada no VTK pode ser numericamente sensível em 

alguns casos. Para impedir este tipo de problemas, deve evitar-se a utilização de pontos que 

resultarão em triângulos com relações altura/largura muito elevadas, ou seja não devem ser 
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introduzidos como entrada da classe pontos muito dispersos. De qualquer forma, se 

estiverem presentes problemas numéricos, o VTK emite uma mensagem de advertência no 

final do processo de triangulação. 

Pontos coincidentes são rejeitados pelo algoritmo do VTK. Pontos quase coincidentes 

podem ser rejeitados ou não, consoante um valor especificado como tolerância. 

A triangulação de Delaunay pode ser implementada de diversas formas. A técnica 

implementada pela classe vtkDelaunay2D começa por construir uma triangulação que delimite 

todos os pontos do conjunto P. Esta primeira triangulação pode ser algo tão simples como 

um único triângulo que engloba todos os pontos de P [SCHROEDER, 1998]. Considere-se, por 

exemplo, a triangulação da Figura 4.3 como sendo essa triangulação inicial. 

 

2 

3

1

Figura 4.3: Triangulação inicial que delimita todos os pontos de um conjunto. 

O ponto pr ∈ P é inserido na triangulação. Como deve obrigatoriamente ficar dentro de um 

triângulo, esse triângulo original terá que ser subdivido em três novos triângulos, Figura 4.4. 

No entanto, como a circunferência definida pelo triângulo piprpj contém outros pontos já 

utilizados na triangulação, esta não é válida. Então, é necessário trocar a aresta pipj pela 

aresta prpk, como ilustrado na Figura 4.5. 

A circunferência definida pelo triângulo 5 da Figura 4.5 obedece à condição de Delaunay. No 

entanto, a circunferência definida pelo triângulo piprpk contém o ponto pl, por isso esta 

triangulação ainda não é válida. Já trocando a aresta pipk pela prpl, tem-se uma triangulação 

válida, Figura 4.6. 

Estes passos do algoritmo são repetidos até que todos os pontos do conjunto de entrada P 

tenham sido considerados. 
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2 

3

pr

pkpi

pj

Figura 4.4: Triangulação de Delaunay não válida devido ao facto de o círculo definido 
pelos pontos pi, pr e pj conter outros pontos para além desses. 

 

3

pr

pkpi

5

4

pl

 

Figura 4.5: Triangulação de Delaunay ainda não válida. O círculo definido por pi, pr e pk 
não obedece à condição de Delaunay: contém o ponto pl. 

 

 

4.3. RESUMO 

Identificar as necessidades dos utilizadores, idealizar interfaces que respondam a essas 

necessidades, construí-las e avaliá-las são as quatro actividades básicas a ter em conta no 

processo de desenvolvimento de uma interface. 
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ulação de Delaunay válida. Todos os cí
a triangulação obedecem à condição de 

vezes quantas necessár

Figura 4.6: Triang rculos definidos pelos 
triângulos d Delaunay. 

Esses passos devem ser repetidos tantas ias, pois ao avaliar a 

interface p ealização 

de toda a interface terior avaliação. 

de qualquer desses 

triângulos conter apenas os três pontos que a definem. 

, mas a terceira é ignorada na 

implementação desta classe, sendo, no entanto, mantida na saída do filtro 

odem ser identificadas novas necessidades que obriguem a uma nova id

 ou parte dela, obrigando assim à sua reconstrução e pos

A avaliação permite recolher dados acerca da usabilidade de uma interface, i.e., permite 

qualificar a interface relativamente a facilidade de aprendizagem, facilidade de 

memorização, eficiência, eficácia, segurança, satisfação e utilidade. 

A uma interpolação de pontos constituída por um conjunto de triângulos que não se 

intersectam, mas que partilham arestas, chama-se triangulação. A triangulação de Delaunay 

tem a particularidade de a circunferência formada pelos três vértices 

A classe do VTK vtkDelaunay2D é um filtro que constrói uma triangulação de Delaunay a 

partir de um conjunto de pontos 2D não estruturados. Na realidade, os dados de entrada 

para este filtro são pontos com três coordenadas
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Capítulo 5 IMPLEMENTAÇÃO 
 

 

 

Este capítulo apresenta a interface gráfica desenvolvida ao longo deste trabalho: a alteração 

efectuada ao wrapper utilizado, os detalhes da implementação computacional e um exemplo 

de utilização. 
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5.1. ALTERAÇÃO AO WRAPPER 

Até à altura da conclusão deste trabalho, a utilização da biblioteca computacional VTK por 

intermédio da linguagem de programação C# é apenas possível devido ao trabalho 

realizado por Frank [FRANK, 2003] na criação do wrapper “vtkDotNetWrap.dll” (ver secção 

3.4). 

Como já foi referido, este wrapper não permite a utilização de todas as funcionalidades 

incluídas no VTK devido à não implementação de algumas conversões de tipos de dados. 

Uma das conversões não efectuadas é a do tipo void* – um apontador para um tipo de dados 

não especificado – que foi necessária neste trabalho para a construção da interface 

pretendida e, por isso, responsável pela alteração efectuada ao wrapper original. 

A classe vtkRenderWindow (ver secção 3.3.2.1) pode criar uma janela dentro de um outro 

componente, como um painel (panel) ou uma caixa para imagens (picturebox). Para isso, 

faz uso do método SetParentId(void* arg0) que, através do argumento arg0 (do tipo void*), define 

qual o componente dentro do qual vai ser criada e integrada a janela de renderização. 

Em C#, um componente é identificado através da sua propriedade Handle que é do tipo 

IntPtr. IntPtr representa um apontador, mas não um apontador para um tipo não 

especificado. No entanto, o seu método ToPointer() faz exactamente isso: transforma a 

variável a que se refere num apontador para um tipo não especificado, cujo equivalente em 

C++ é void*. 

A desvantagem da utilização do método ToPointer() é que obriga à utilização da declaração 

unsafe. Esta declaração deve englobar todas as linhas de código que utilizam apontadores, 

transformando-as em código não gerido. 

No código fonte do wrapper de Frank, as linhas que implementam o método SetParentId, 

void vtkDotNetWrap::vtkRenderWindow::SetParentId(void* arg0) 
{ 

w->SetParentId(arg0); 
} 

estavam comentadas, ou seja, não eram executadas. Para a implementação da interface 

gráfica desenvolvida neste trabalho foram retirados os comentários e reexecutado o código, 

criando assim um novo “vtkDotNetWrap.dll” que contém a implementação do método 

SetParentId. 

Para que o VTK seja utilizado num programa de C# basta adicionar ao projecto o ficheiro 

“vtkDotNetWrap.dll” como uma referência e acrescentar no início do código a linha: 
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using vtkDotNetWrap; 

para se ter acesso a todas as classes VTK implementadas no wrapper. 

O código (não gerido): 

unsafe 
{ 

IntPtr hndl = panel1.Handle; 
vtkRenderWindow renWin = vtkRenderWindow.New(); 
renWin.SetParentId(hndl.ToPointer()); 
… 

vai, então, criar uma janela de renderização dentro do painel panel1. 

A versão do VTK utilizada neste trabalho foi a 4.2, visto o wrapper para C# não funcionar 

com as versões mais recentes; a versão actualmente oficial do VTK é a 4.3. 

 

 

5.2. DETALHES DA IMPLEMENTAÇÃO DA INTERFACE 

O projecto de construção da interface desenvolvida neste trabalho começa por executar a 

classe Form1 que constrói a janela principal do programa, Figura 5.1. Se escolhida no 

menu, ou barra de ferramentas, deste Form1 a funcionalidade New ou Open, a classe 

MDIChild é executada abrindo uma nova janela dentro da janela principal. 

A janela MDIChild é a interface de introdução dos dados de entrada para o programa 

computacional FastComp. A introdução destes dados está dividida em cinco separadores: 

Materials, Plies/Laminate creation, Joint geometry, Load case e Output. Se activada no 

menu ou barra de ferramentas da janela Form1 a opção Save, todos os valores introduzidos 

nas caixas de texto destes separadores são guardados em variáveis adequadas da 

aplicação. Este processo é efectuado pelas cinco classes apresentadas no fluxograma da 

Figura 5.1 que têm o nome de cada um dos separadores considerados: a classe Materials 

atribui a variáveis os valores introduzidos no separador Materials; a classe Plies atribui a 

variáveis os valores introduzidos no separador Plies/Laminate creation e assim 

sucessivamente. O conteúdo de todas essas variáveis é guardado num ficheiro binário com 

designação e local de gravação definidos pelo utilizador da interface. Quando este ficheiro 

for aberto pela interface, as mesmas classes, Materials, Plies, etc., “devolvem” à interface os 

valores previamente guardados. 
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Form1 

MDIChild OutputVis 

Materials 

Plies 

JointGeometry

LoadCase 

Output 

Validacao 

LerFx 

Desenhar 

JanelaOutp LerFxOutp 

Figura 5.1: Fluxograma do projecto de construção da interface desenvolvida 
 neste trabalho. 

Todas as caixas de texto para introdução dos dados têm implementados dispositivos de 

segurança. A classe Validacao contém os métodos de validação numérica que verificam, por 

exemplo, se um dado string inserido numa caixa de texto corresponde a um número inteiro 

positivo. Esta validação é realizada em tempo real, para que não seja sequer possível sair 

da caixa de texto enquanto esta não for correctamente preenchida. 

JanelaOutp é a classe responsável pela apresentação da janela “Failure results” que contém 

os dados de saída relativos ao modo de ruptura do laminado. Activada pelo botão Run 

presente no separador Output, esta classe utiliza uma outra, a LerFxOutp, encarregue de 

fazer a leitura do ficheiro “outp.txt”, um dos ficheiros de saída do FastComp. Depois de lidos, 

os dados são enviados para as caixas de texto adequadas da janela “Failure results”. 
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A classe OutputVis é a responsável pela visualização gráfica dos dados de saída do 

programa FastComp. Através da classe LerFx, os ficheiros de saída do FastComp, com os 

dados da distribuição das tensões e das deformações, são lidos e remetidos para a classe 

Desenhar, representada em fluxograma na Figura 5.2. É aqui que a transformação dos 

dados numéricos em dados gráficos é realizada, através da utilização de classes adequadas 

da biblioteca VTK. 

Uma breve definição de cada uma das classes do VTK utilizadas neste trabalho 

[SCHROEDER, 1998; SCHROEDER, 1999; KITWARE, 2003]: 

 vtkPoints: representa pontos tridimensionais; 

 vtkCellArray: representa a informação topológica de células; 

 vtkPolyData: representa uma estrutura geométrica constituída por vértices, linhas, 

polígonos ou faixas de triângulos; 

 vtkDelaunay2D: filtro que constrói uma triangulação de Delaunay bidimensional a partir 

de uma lista de pontos do tipo vtkPointSet ou suas subclasses (como, por exemplo, 

vtkPolyData); 

 vtkFloatArray: array de valores de vírgula flutuante; 

 vtkLookupTable: objecto utilizado por um mapeador para apresentar valores escalares 

segundo níveis de cor; 

 vtkTextMapper: mapeador de texto a duas dimensões; 

 vtkDataSetMapper: mapeador de dados do tipo vtkDataSet e suas subclasses (como, por 

exemplo, vtkPolyData); 

 vtkActor2D: representa um objecto 2D na cena; 

 vtkCubeAxesActor2D: actor que desenha três eixos ortonormados da caixa invisível que 

contém um certo conjunto de dados; 

 vtkActor: classe que representa um objecto 3D na cena; 

 vtkScalarBarActor: cria a barra/legenda que indica a correspondência entre níveis de cor 

e valores de escalares. 

As classes vtkRenderer, vtkRenderWindow e vtkRenderWindowInteractor, também consideradas 

neste trabalho, foram já definidas e resumidamente descritas na secção 3.3.2.1. 

Numa variável do tipo vtkPoints são inseridos todos os pontos lidos anteriormente a partir do 

ficheiro de saída do FastComp considerado (tensões ou deformações). A transformação dos 

pontos em vértices é conseguida com um objecto do tipo vtkCellArray. Estas duas variáveis 

são posteriormente agrupadas numa só pela classe vtkPolyData cujos dados são 
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posteriormente triangulados através da utilização do filtro vtkDelaunay2D. 

 

vtkCellArray 

vtkPolyData 

vtkDelaunay2D vtkFloatArray

vtkPoints 

vtkPolyData vtkLookupTable 

vtkDataSetMapper

vtkScalarBarActor

vtkRenderer 

vtkCubeAxesActor2D

vtkRenderWindow

vtkRenderWindowInteractor

vtkTextMapper 

vtkActor vtkActor2D 

Figura 5.2: Fluxograma da classe Desenhar, constituído por classes da  
biblioteca computacional VTK. 
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Para atribuir valores escalares a cada ponto é criada uma variável do tipo vtkFloatArray que 

contém a coordenada z de todos os pontos lidos no ficheiro de saída do FastComp e, 

juntamente com o resultado da triangulação, é posteriormente guardada num objecto 

vtkPolyData. Ao mapear este vtkPolyData juntamente com uma vtkLookupTable devidamente 

criada, está-se a colorir adequadamente a superfície obtida pelo processo de triangulação 

de Delaunay, em função dos valores escalares do actor em causa. 

Os pontos guardados no objecto vtkPolyData servem de escala aos eixos criados com 

vtkCubeAxesActor2D. A legenda da escala colorida, criada por um objecto do tipo 

vtkScalarBarActor, tem como entrada não a vtkLookupTable directamente, mas a lookup table 

utilizada pelo mapeador da triangulação, pois esta já tem associados os escalares a 

“transformar” em cor. 

vtkTextMapper e vtkActor2D são as classes responsáveis pela apresentação do texto 

indicativo da lamina representada na cena. 

Finalmente, todos os actores são enviados para o renderer, vtkRenderer, que é apresentado 

na janela de renderização vtkRenderWindow. A interacção do rato e teclado com os actores da 

cena é conseguida usando a classe vtkRenderWindowInteractor. De salientar o facto de a janela 

de renderização ser aberta dentro do painel contido na janela de resultados aberta através 

da classe OutputVis. 

O algoritmo da visualização dos resultados do FastComp explicado acima é o mais 

importante integrado na interface, mas não é o único considerado na mesma a utilizar a 

biblioteca computacional VTK. 

Para uma melhor compreensão dos dados de entrada pedidos para o programa FastComp, 

os separadores da interface onde são introduzidos os dados geométricos do laminado e as 

cargas aplicadas a considerar têm uma imagem da junta com uma ilustração dos dados 

pedidos. Estas imagens, apesar de aparentemente simples, são de implementação mais 

morosa que as superfícies trianguladas anteriormente descritas, pois contêm vários actores. 

A imagem presente no separador de introdução dos dados geométricos da junta, Figura 5.3, 

por exemplo, tem a sua implementação resumida a seguir. O algoritmo da imagem é 

extenso, mas não passa de um conjunto de fontes simples enviadas para um mapeador, por 

sua vez enviado para um actor. A excepção é a construção da curva característica, que não 

é de implementação trivial. As fontes simples utilizadas neste algoritmo são: 

 vtkCubeSource: cria um paralelepípedo; 

 vtkCylinderSource: classe que cria um cilindro; 
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 vtkLineSource: objecto que gera uma linha definida por dois pontos; 

 vtkVectorText: gera texto poligonal; 

 vtkArrowSource: anexa um cilindro a um cone para formar uma seta. 

 

Figura 5.3: Imagem da junta compósita presente no separador de introdução dos dados 
geométricos do laminado da interface desenvolvida. 

Com a classe vtkCubeSource são criadas as três placas que constituem a junta a considerar 

pelo FastComp. A classe vtkCylinderSource gera o corpo e a cabeça (não visível na imagem da 

Figura 5.3) do parafuso a utilizar na ligação e a classe vtkLineSource cria as seis linhas que 

constituem a representação do diâmetro do parafuso, D, e da largura das placas da junta, 

W, bem com as linhas representativas das distâncias características, Rot e Roc. Por fim, um 

objecto do tipo vtkArrowSource é responsável pela seta indicadora da curva característica e 

todo o texto é conseguido através de objectos do tipo vtkVectorText. 

Cada um dos objectos descritos no parágrafo anterior é enviado para um mapeador do tipo 

vtkPolyDataMapper e representado na cena final pela classe vtkActor. 

Como já referido, a construção da curva característica, incluída na Figura 5.3, não é tão 

simples. O fluxograma da sua implementação está representado na Figura 5.4. 

A classe vtkCardinalSpline faz a interpolação de pontos utilizando uma spline. O número de 

pontos iniciais introduzidos foi cinco. As três instâncias desta classe apresentadas no 

fluxograma correspondem às três coordenadas de cada ponto: uma variável vtkCardinalSpline 

vai interpolar as coordenadas x dos pontos introduzidos, outra as coordenadas y e a última 
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vai tratar da interpolação das coordenadas z. O cálculo das splines foi efectuado para criar 

cinquenta novos pontos e os resultados guardados num objecto vtkPoints. 

 

vtkPolyData 

vtkPoints 

vtkCardinalSpline 

vtkPolyDataMapper

vtkActor 

vtkCardinalSpline vtkCardinalSpline

vtkCellArray 

Figura 5.4: Fluxograma da construção da curva característica integrante da imagem 
presente no separador JointGeometry da interface desenvolvida. 

Ao objecto vtkPoints é adicionado um vtkCellArray, para criar conectividade entre os pontos, e 

são ambos guardados numa variável do tipo vtkPolyData, que vai definir o tipo de 

conectividade como linha. Esses dados poligonais são enviados para um mapeador 

vtkPolyDataMapper que, por sua vez, é enviado para um actor. 

Finalmente, todos os actores (placas, linhas, texto, etc.) são enviados para o renderer, que é 

apresentado na janela de renderização. Esta janela é aberta dentro do painel presente no 

separador Joint geometry da interface desenvolvida. A interacção do rato com a cena é 

conseguida, como sempre, através da classe vtkRenderWindowInteractor. 

 

 

5.3. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO DA INTERFACE DESENVOLVIDA 

Como já referido, para que o programa FastComp funcione, necessita de um ficheiro de 

texto que contenha todos os dados de entrada referentes à junta de ligação a considerar. 
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Para criar esse ficheiro, o utilizador tem que introduzir, através da interface desenvolvida 

neste trabalho, todas as constantes referentes aos vários materiais utilizados no laminado, 

Figura 5.5, à estrutura do laminado e de cada lâmina, Figura 5.6, os dados geométricos das 

placas da junta, Figura 5.7, bem como as cargas aplicadas, Figura 5.8. 

No último separador da janela da interface desenvolvida, o utilizador pode escolher os 

dados de saída do FastComp desejados e optar pelos critérios de ruptura das lâminas a 

utilizar nos cálculos, Figura 5.9. 

 

Figura 5.5: Separador da interface desenvolvida para introdução das constantes dos 
materiais a considerar no FastComp. 

 

Figura 5.6: Separador da interface desenvolvida para introdução das características do 
laminado a considerar pelo FastComp. 
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Figura 5.7: Separador da interface desenvolvida para introdução da geometria da junta a 
considerar pelo FastComp. 

 

Figura 5.8: Separador da interface desenvolvida para introdução das cargas aplicadas 
na junta e no parafuso envolvido a considerar pelo FastComp. 

Ao premir o botão Run do separador Output da interface é gerado o ficheiro “in.txt” com 

todos os dados de entrada, Figura 5.10, e iniciado automaticamente o programa FastComp. 

Com os dados escolhidos no exemplo considerado, o FastComp gera três ficheiros: um com 

os dados de ruptura, outro com a distribuição das deformações e um último, representado 
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na Figura 5.11, com a distribuição das tensões para as quatro primeiras lâminas7. 

 

Figura 5.9: Separador da interface desenvolvida para escolha dos dados de saída e 
critérios de ruptura a considerar pelo FastComp. 

 

Figura 5.10: Exemplo de um ficheiro de texto, com todos os dados de entrada definidos 
por intermédio da interface desenvolvida, a ser utilizado pelo FastComp. 

Mal a execução do FastComp termine, a interface mostra a janela com os resultados obtidos 

sobre o modo de ruptura do laminado em estudo, Figura 5.12. 

                                                 
7 O FastComp está programado para apresentar apenas as primeiras quatro lâminas porque, normalmente, o 
laminado é constituído por grupos de lâminas iguais quatro a quatro. 
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Figura 5.11: Exemplo de parte de um ficheiro de texto com os dados referentes à 
distribuição das tensões, a ser utilizado pela interface desenvolvida na visualização dos 

resultados obtidos pelo FastComp. 

 

Figura 5.12: Janela de visualização dos resultados obtidos pelo FastComp relativos ao 
modo de ruptura de um laminado. 

A utilização do menu Output da interface gráfica desenvolvida neste trabalho permite a 

visualização de, por exemplo, a distribuição das tensões normais na direcção do eixo dos 

yy, coluna “STRESS S22” na Figura 5.11. 

Ao seleccionar s22 no menu Output, Figura 5.13, é activado o método OutputVis (descrito 

na secção 5.2) que vai ler o ficheiro “stress_field.txt”, guardar em variáveis os dados 

relevantes e proceder ao seu processamento através das funcionalidades da biblioteca VTK. 
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Figura 5.13: Menu da interface desenvolvida para a visualização dos  
resultados gráficos obtidos pelo FastComp. 

Como descrito na secção anterior, os dados – coordenadas x e y e tensões – formam um 

objecto de pontos 3D do tipo vtkPoints que, em conjunto com um objecto de células, 

vtkCellArray, constitui um objecto de dados poligonais, vtkPolyData. Estes dados poligonais 

são posteriormente triangulados pelo filtro vtkDelaunay2D e exibidos numa janela por 

intermédio de uma superfície adequada através de vtkDataSetMapper. O resultado final 

visualizado na interface desenvolvida está apresentado na Figura 5.14. Na Figura 5.15 

apresenta-se em mais pormenor o campo das tensões obtido para a lâmina número 4. 

Se, no menu Output, seleccionar e11 (a distribuição das deformações normais na direcção 

do eixo dos xx), por exemplo, o processo activado é idêntico ao descrito nos dois parágrafos 

anteriores, mas o ficheiro de dados de saída utilizado é o “strain_field.txt”. A imagem 

resultante na interface desenvolvida está representada na Figura 5.16. A Figura 5.17 mostra 

em pormenor o campo das deformações obtido para a terceira lâmina. 

 

 

5.4. RESUMO 

O wrapper “vtkDotNetWrap.dll” usado neste trabalho não tem implementados todos os 

métodos do VTK devido à falta de conversões entre alguns tipos de dados. No decorrer 

deste trabalho foi necessária a utilização do método SetParentId da classe vtkRenderWindow 

que permite a criação de uma janela dentro de um outro componente. No entanto, o 

argumento de entrada desse método é do tipo apontador para um tipo de dados não 

especificado (void*), que não foi alvo de conversão para linguagem C#. Por isso, foi 

necessário neste trabalho alterar o wrapper usado e considerar certas linhas da 

programação da interface desenvolvida como código não gerido. 
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Figura 5.14: Exemplo de visualização gráfica dos dados de saída do programa 
Fastcomp relativos à distribuição das tensões normais na direcção do  

eixo dos yy (s22), usando a interface desenvolvida. 

 

Figura 5.15: Pormenor da superfície representativa do campo de  
tensões para a lâmina 4. 
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Figura 5.16: Exemplo de visualização gráfica dos dados de saída do programa 
Fastcomp relativos à distribuição das deformações normais na direcção do  

eixo dos xx (e11), usando a interface desenvolvida. 

 

Figura 5.17: Pormenor da superfície representativa do campo de  
deformações para a lâmina 3. 
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Após a correcta introdução de todos os dados de entrada do FastComp, este pode ser 

executado. Os dados de saída obtidos são posteriormente visualizados em novas janelas da 

interface. Os resultados de cariz gráfico, bem como as imagens da janela de introdução dos 

dados de entrada, são totalmente construídos recorrendo-se a classes adequadas do VTK, 

através da utilização do wrapper “vtkDotNetWrap.dll”. 
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Capítulo 6 

 

Capítulo 6 AVALIAÇÃO 
 

 

Este capítulo apresenta inicialmente o teste de avaliação da interface gráfica desenvolvida. 

De seguida, é feita uma análise dos resultados da avaliação e apresentadas as respectivas 

conclusões. 
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6.1. TESTE DESENVOLVIDO 

Como mencionado na secção 4.1.2, uma das fases mais importantes no desenvolvimento 

de uma qualquer aplicação informática é a sua avaliação. É através dela que se toma 

conhecimento daquilo que os utilizadores precisam e quais os problemas que experimentam 

durante a utilização da mesma. Quanto mais o desenhador souber acerca das necessidades 

dos utilizadores, melhor será o produto final desenvolvido. 

Antes e durante o processo de desenvolvimento da interface gráfica, foram mantidas várias 

conversas com os criadores do programa FastComp. Assim, foram sendo definidas certas 

especificações ao nível da segurança para prevenção de erros na execução do referido 

programa, e algumas características por eles esperadas ao nível da visualização gráfica dos 

resultados numéricos obtidos por esta ferramenta. 

Após a conclusão do desenvolvimento da interface, esta foi distribuída por alguns possíveis 

utilizadores que, depois de a experimentarem, responderam a um teste de recolha de 

opinião. No cabeçalho do teste desenvolvido encontrava-se uma chamada de atenção para 

a existência de alguns exemplos de utilização da interface na pasta “Samples”, criada 

quando o utilizador instala a interface no seu sistema. Os testes de avaliação obtidos 

encontram-se no anexo desta Dissertação. 

O teste desenvolvido, apresentado na Figura 6.1, compreende vinte e quatro questões e os 

vários aspectos focados são descritos a seguir. 

 

Figura 6.1: Teste de recolha de opinião sobre a interface desenvolvida. 

71 



CAPÍTULO 6: AVALIAÇÃO 

 

 

Figura 6.1 (continuação) 
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Figura 6.1 (continuação) 
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Figura 6.1 (conclusão) 

As primeiras dez perguntas do teste têm por objectivo definir e caracterizar o utilizador em 

termos de: 

 idade; 

 sexo; 

 habilitações académicas; 

 área de estudo/trabalho e respectiva experiência; 

 conhecimentos teóricos e práticos sobre materiais compósitos e critérios de ruptura; 

 experiência de uso computacional e, especificamente, de interfaces gráficas. 

Utilizadores com características diferentes exigem da interface aparência e comportamentos 

diferentes. Por exemplo, utilizadores jovens usualmente preferem uma interface rica em 

opções extra, como a possibilidade de alterar as cores de um gráfico, enquanto que os 

utilizadores mais velhos geralmente preferem uma interface mais simples e sóbria, que se 

cinja ao estritamente necessário, para terem menos oportunidade de se “perderem” ou 

distraírem durante a sua utilização. 

Utilizadores com mais conhecimentos e experiência na área em que a interface 

desenvolvida se insere devem conseguir ser mais críticos que utilizadores que pouco ou 

nada sabem sobre o domínio no qual a interface se inclui. Estes últimos, provavelmente, irão 

dar mais relevância aos aspectos gráficos da interface enquanto que os anteriores deverão 

também fazer juízos acerca da sua eficácia, eficiência e utilidade. 

Obviamente, utilizadores com pouca experiência na utilização de interfaces gráficas, ou até 

mesmo de computadores, deverão ter dificuldades acrescidas na avaliação de uma 

interface. 
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As perguntas 11 a 15 do teste de avaliação desenvolvido pedem ao utilizador que avalie e 

especifique as dificuldades com que se deparou na utilização de cada um dos separadores 

da janela de introdução dos dados de entrada do FastComp. O propósito destas questões 

prende-se com a identificação de possíveis melhoramentos ao nível da disposição dos itens 

e da terminologia utilizada. 

As duas questões seguintes do teste têm por objectivo definir até que ponto as duas 

imagens presentes na janela de introdução de dados, mais precisamente nos separadores 

Joint geometry e Load case, servem o seu propósito: auxiliar a compreensão por parte do 

utilizador dos dados requisitados. 

Já com as perguntas 18, 19 e 20 pretende-se qualificar a perceptibilidade da visualização 

gráfica dos dados de saída do FastComp pela interface bem como as dificuldades do 

usuário na utilização do menu Output da mesma. 

A pergunta 21 tem por objectivo a avaliação das dificuldades de utilização da interface de 

um modo geral. Na questão 22 é pedido ao utilizador para classificar esteticamente a 

interface e, na 23, para a classificar em termos gerais, isto é, tendo em conta todas as mais 

valias e todas as dificuldades com que se deparou ao longo da interacção com a mesma. 

Finalmente, o ponto 24 permite ao utilizador fazer qualquer tipo de sugestão/crítica para o 

possível melhoramento da interface. 

 

 

6.2. RESULTADOS OBTIDOS 

Como os autores do programa FastComp efectuaram as suas experiências no INEGI - 

Instituto de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial, foi aí que cinco das oito recolhas de 

opinião foram obtidas. As outras três foram recolhidas na Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto. 

Na Tabela 6.1 estão resumidos os dados relativos à caracterização de cada um dos 

avaliadores considerados, referentes às perguntas 1 a 10 do teste desenvolvido. Algumas 

das possibilidades de resposta presentes no teste foram omitidas por não terem sido 

seleccionadas por nenhum dos utilizadores, como é o caso das idades superiores a 39 

anos, por exemplo. 

Nas tabelas 6.2 a 6.5 estão compiladas todas as restantes respostas dos avaliadores, estas 

relativas à avaliação propriamente dita da interface. 
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Tabela 6.1: Resumo da caracterização de cada um dos avaliadores considerados. (Os 
valores entre 1 e 5 correspondem a avaliação quantitativa, onde 1 significa nulo ou 

nunca e 5 elevado ou diariamente.) 

  Avaliador 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

30 a 39  x x      

Id
ad

e 

<30 x   x x x x x 

Feminino         

S
ex

o 

Masculino x x x x x x x x 

Doutoramento  x x     x 

Pós-graduação    x x    

H
ab

ili
ta

çõ
es

 
ac

ad
ém

ic
as

 

Licenciatura x     x x  

Eng. Mecânica x  x x x x x x 

Á
re

a 
de

 
tra

ba
lh

o 

Outra  x       

>10   x      

6 a 10     x    

1 a 5 x   x  x x x 

E
xp

er
iê

nc
ia

 d
e 

tra
ba

lh
o 

na
 á

re
a 

<1  x       

Conhecimentos teó-
ricos sobre materiais 
compósitos 

3 2 5 5 5 4 3 4 

Experiência de traba-
lho com materiais 
compósitos 

2 1 5 5 5 2 3 4 

Conhecimentos sobre 
critérios de ruptura 4 2 5 5 5 2 3 4 

Frequência de utiliza-
ção de computadores 5 5 5 5 5 5 5 5 

Frequência de utiliza-
ção de interfaces 
gráficas 

4 5 4 3 5 5 5 5 

 

76 



CAPÍTULO 6: AVALIAÇÃO 

Tabela 6.2: Respostas avaliadoras das dificuldades de utilização dos separadores da 
janela de introdução dos dados de entrada. (A avaliação é quantitativa:  

1=“nenhuma”, 5=“muitas”.) 

 Avaliador 

Dificuldades 1 2 3 4 5 6 7 8 
No separador 
Materials 1 1 1 1 1 1 1 1 

No separador Plies 
/Laminate creation 1 1 1 1 1 1 1 1 

No separador Joint 
geometry 1 1 1 2 1 1 1 1 

No separador Load 
case 1 1 2 1 1 1 1 2 

No separador Output 1 1 1 2 1 1 1 1 

 

Tabela 6.3: Respostas dos avaliadores às questões relativas às imagens incluídas na 
janela de introdução dos dados de entrada do FastComp. (1=“discordo  

totalmente” e 5=“concordo plenamente”.) 

 Avaliador 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
A imagem no separa-
dor Joint geometry 
ajuda a compreensão 
dos dados envolvidos

5 5 5 3 3 5 5 5 

A imagem no separa-
dor Load case ajuda 
a compreensão dos 
dados envolvidos 

5 5 5 5 3 5 5 4 

 

Tabela 6.4: Respostas dos avaliadores às questões sobre a visualização dos resultados 
finais. (Na primeira linha: 1=“nenhuma” e 5=“muitas”; nas restantes 1 significa  

“discordo totalmente” e 5 “concordo plenamente”.) 

 Avaliador 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Dificuldades no menu
Output 1 2 1 1 1 1 1 1 

Compreendo a visua-
lização dos 
resultados 

5 5 2 4 5 5 5 3 

Eixos ajudam a per-
cepção dos 
resultados 

5 5 2 5 3 5 5 5 
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Tabela 6.5: Respostas dos avaliadores às questões sobre a interface como um todo.  
(Na primeira linha 1=“nenhuma” e 5=“muitas”; nas restantes  

1=“desagradável” e 5=“agradável”.) 

 Avaliador 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Dificuldades na 
utilização da interface 1 1 1 2 1 1 1 2 

Classificação da 
interface 
esteticamente 

5 5 5 4 4 5 5 5 

Classificação da 
interface 5 4 5 4 5 5 5 4 

 

 

6.3. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Os dois primeiros separadores (Materials e Plies/Laminate creation) da janela de introdução 

dos dados de entrada do programa FastComp não apresentaram dificuldades a nenhum dos 

utilizadores considerados. Nos separadores Joint geometry e Output, apenas um avaliador 

teve algumas dificuldades, no entanto, no separador Load case, foram dois os utilizadores 

que se depararam com alguns obstáculos, como se pode verificar no gráfico da Figura 6.2. 

 

Figura 6.2: Gráfico representativo do grau de dificuldade dos avaliadores na utilização 
dos separadores da janela da interface desenvolvida para a introdução  

dos dados de entrada do programa FastComp. 

Dificuldades de utilização dos separadores

8 8

7

6

7

0 0

1

2

1

0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0

Materials Plies /Laminate creation Joint geometry Load case Output

1- nenhuma 2 3 4 5 - muitas
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Nem todos os avaliadores concordam plenamente que as imagens presentes nos 

separadores Joint geometry e Load case, da janela de introdução dos dados de entrada do 

FastComp, auxiliam a compreensão dos dados requisitados, Figura 6.3. Numa escala de 1 a 

5, dois avaliadores dão apenas nota 3 à ajuda prestada pela imagem no separador Join

geometry. Relativamente à imagem no separador Load case, um dos avaliadores qualifica

apenas como mediana a sua relevância para a compreensão dos dados pedidos; outro dá-

lhe nota 4. 

t 

 

Três dos oito avaliadores da interface desenvolvida neste trabalho não compreendem 

totalmente a visualização dos resultados, tendo mesmo um dos utilizadores avaliado essa 

compreensão com nota 2, Figura 6.4. Quanto à relevância dos eixos cartesianos, dois 

avaliadores classificam-na como não muito relevante, dando-lhe notas 2 e 3. 

Na Figura 6.5 está representada a avaliação efectuada às dificuldades com que se 

depararam os avaliadores na utilização do menu Output e da interface em geral. No primeiro 

caso, apenas um utilizador se deparou com alguma dificuldade, mas foram dois os 

avaliadores que deram nota 2 ao grau de dificuldade da utilização da interface em geral. 

Em termos de avaliação estética, Figura 6.6, seis avaliadores classificam a interface como 

agradável e dois dão-lhe nota 4, numa escala de 1 a 5. Em termos gerais, são cinco os 

avaliadores a atribuir nota máxima à interface desenvolvida neste trabalho; os outros três 

dão-lhe um 4. 

 

Figura 6.3: Gráfico representativo dos resultados da avaliação efectuada às imagens 
presentes nos separadores Joint geometry e Load case da interface desenvolvida. 

As imagens nos separadores ajudam a compreensão dos dados

2

6 6

1 - discordo totalmente 2 3 4 5 - concordo plenamente

0 00 0

1

0

1

Joint geometry Load case
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Avaliação da representação gráfica dos resultados

0 0

1 11 11

0

5

6

Compreendo a visualização dos resultados Eixos ajudam a percepção da superfície

1 - discordo totalmente 2 3 4 5 - concordo plenamente

F  igura 6.4: Gráfico representativo dos resultados da avaliação efectuada à visualização
gráfica dos resultados do programa FastComp usando a interface desenvolvida. 

Dificuldades

7

1 - nenhuma 2 3 4 5 - muitas

6

1

2

0 00 00 0

no menu Output na interface em geral
 

Figura 6.5: Gráfico representativo do grau de dificuldades dos avaliadores na utilização 
do menu Output e da interface em geral. 
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Classificação da interface

0 00 00 0

2

3

6

5

esteticamente no geral

1 - desagradável 2 3 4 5 - agradável

 

Figura 6.6: Gráfico representativo dos resultados da avaliação da interface  
desenvolvida em termos gerais. 

 

 

6.4. CONCLUSÕES 

Aparentemente, a utilização da janela de introdução dos dados de entrada do FastComp 

não apresentou aos avaliadores problemas consideráveis. Um dos avaliadores que 

apresentou alguma dificuldade no separador Load case não especificou as dificuldades em 

questão; o outro, o número 8, apresentou como problema o facto de o ângulo β não estar 

desenhado na imagem apresentada (ver anexo). Esta omissão deverá ser corrigida numa 

futura versão da interface desenvolvida neste trabalho. 

O avaliador número 4 não especificou as dificuldades com que se deparou nos separadores 

Joint geometry e Output. 

O avaliador número 2 não apresentou qualquer dificuldade de utilização dos separadores, 

mas a ionar 

materiais cujas propriedades estejam predefinidas (ver anexo). Esta sugestão deverá ser 

futuramente considerada. 

O avaliador 5 não justifica a nota mediana dada às imagens incluídas nos separadores Joint 

geometry e Load case relativamente à ajuda dada por estas na compreensão dos dados de 

entrada requisitados. O avaliador 4 também dá nota 3, sem qualquer justificação, à imagem 

presenta a sugestão de, no separador Materials, existir a possibilidade de selecc
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incluída no separador Joint geometry. O avaliador número 8 não está inteiramente de 

acordo com a afirmação de que a imagem no separador Load case auxilia a compreensão 

dos dados pedidos, provavelmente pela mesma razão apresentada aquando da avaliação 

das dificuldades na utilização do mesmo separador. 

Tanto o avaliador número 2 como o 6 apresentam a sugestão de ser apresentada uma 

descrição do modo de interacção dos botões do rato com as imagens (ver anexo). É uma 

boa sugestão e poderá ser implementada ao longo de futuros trabalhos desenvolvidos na 

interface avaliada. 

De um modo geral, a janela de introdução dos dados de entrada para o programa FastComp 

parece satisfazer todos os avaliadores. 

O avaliador número 4 não compreende inteiramente a visualização dos resultados, o 

número 8 avalia essa compreensão como mediana e o número 3 praticamente não 

compreende de todo os resultados apresentados, no entanto não justificam as suas 

classificaçõ s campos 

das tensões/deformações é indiferente, e o avaliador número 3 acha mesmo que chegam a 

ificultar a percepção das superfícies, pelo que deverá ser considerada na futura versão da 

epresentação opcional dos eixos cartesianos. 

eita pelos avaliadores 3, 4, 5 e 8 à visualização dos 

 os que têm mais conhecimentos e experiência de trabalho com 

pulação das imagens geradas, mas 

 um sistema computacional minimamente potente, para a sua 

stão deverá ser adoptada em trabalho futuro. 

es. Ao avaliador número 5, a presença dos eixos cartesianos junto ao

d

interface a r

É algo preocupante a avaliação f

resultados, pois são estes

materiais compósitos. O avaliador número 5 sugere o aumento das janelas de visualização 

pois diz ter dificuldade em perceber os valores apresentados (ver anexo). Este problema 

deve-se, provavelmente, ao tamanho reduzido de alguns monitores e poderá ser resolvido 

no futuro, implementando a opção de visualização de cada uma das superfícies em janelas 

independentes. 

Os avaliadores 2, 5 e 8 referem a dificuldade da mani

esse aspecto é devido essencialmente à utilização do VTK. Por ser pesada, esta biblioteca 

de classes necessita de

adequada utilização. 

A utilização do menu Output apresentou algumas dificuldades ao utilizador numero 2, pois, 

diz (ver anexo), deveriam aparecer mensagens para identificar o que significam as siglas 

“s11”, “s22”, etc. Esta suge

Em termos de dificuldades na utilização da interface como um todo, apenas os avaliadores 

números 4 e 8 apresentaram algumas, o que é muito bom. A avaliação estética da interface 

também é bastante satisfatória. 
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No geral, a interface teve a classificação “agradável” por parte de cinco dos oito avaliadores, 

tendo os outros três atribuído a nota imediatamente abaixo. 

Resumindo, da análise dos resultados da recolha de opinião levada a cabo com os oito 

utilizadores envolvidos, dever-se-á, futuramente: 

 representar o ângulo β na imagem presente no separador Load case; 

 introduzir a hipótese de selecção de materiais predefinidos no separador Materials; 

 especificar o modo de interacção dos botões do rato com as imagens; 

 colocar a representação dos eixos cartesianos como opcional; 

 permitir a visualização de cada uma das superfícies de resultados em janelas 

independentes; 

 alterar ou identificar as siglas presentes no menu Output. 

Após a introdução destas alterações, uma nova recolha de opiniões deverá ser levada a 

cabo, de preferência com um maior número de utilizadores. No entanto, como haverá 

sempre alguns avaliadores que não especificam detalhadamente as suas dificuldades, 

poder-se-á posteriormente recorrer a algumas entrevistas para que se esclareçam todas as 

dúvidas. 
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CAPÍTULO 7: CONCLUSÕES E TRABALHO FUTURO 

7.1. CONCLUSÕES 

 biblioteca computacional VTK revelou-se neste trabalho adequada para facilmente 

desenvolver uma aplicação envolvendo a visualização de dados gráficos. Por outro lado, o 

C# é uma linguagem de inúmeras potencialidades e diversas vantagens relativamente a 

outras. A junção destas tecnologias revelou-se neste trabalho capaz de originar programas 

de visualização adequados e extremamente eficazes, sem descurar todos os aspectos 

inerentes a uma boa interacção homem/computador. A facilidade da utilização do ambiente 

de desenvolvimento Visual Studio .NET é também uma mais-valia a assinalar. 

O wrapper “vtkDotNetWrap.dll” usado neste trabalho apresentou-se perfeitamente capaz de 

cumprir o seu propósito: permitir a utilização da biblioteca VTK com a linguagem C#. 

Exceptuando o problema da não implementação da conversão dos dados do tipo void*, 

ultrapassado neste trabalho através de uma pequena alteração ao wrapper original, o 

préstimo deste “tradutor” é inegável. 

No desenvolvimento da interface para o programa FastComp foram tidos em conta aspectos 

relativos à segurança, como, por exemplo, não deixar o processo avançar para a fase 

seguinte se certas caixas de texto estiverem vazias ou preenchidas com caracteres ou 

números inválidos, e a desactivação de menus e/ou botões que só poderão ser utilizados 

após o cumprimento de certos requisitos prévios. 

A interface desenvolvida neste trabalho tenta ser suficientemente intuitiva, por isso é 

importante a visualização dos dados apresentada sob a forma de imagens interactivas 

incluídas nos separadores Joint geometry e Load case, bem como a descrição textual de 

cada objecto, apresentada quando o cursor do rato passa sobre o mesmo. 

Nos campos da eficácia e eficiência, é importante que o utilizador entenda os resultados 

finais apresentados, daí o não preenchimento em demasia das janelas de visualização dos 

resultados, a divisão colorida dos dados e os eixos cartesianos apresentados. 

A avaliação levada a cabo por oito utilizadores classificou positivamente a interface e 

sugeriu alguns dos desenvolvimentos futuros propostos na secção seguinte. 

 

 

7.2. TRABALHO FUTURO 

A análise e conclusão dos resultados de avaliação da interface desenvolvidas obtidos 

resultaram na hipótese de desenvolvimento futuro de alguns aspectos: 

A
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 representar o ângulo β na imagem presente no separador Load case; 

ilidade de 

pares (Px, Py) acima dos quais há ruptura. Este gráfico 

requer a execução do FastComp dez vezes consecutivas, no entanto não deverá causar 

turo é a impressão dos dados inseridos e 

das superfícies de visualização obtidas relativas aos resultados do programa FastComp. 

e Agency, visto o 

FastComp ter sido desenvolvido no âmbito de um projecto conjunto entre esta agência e a 

talhadamente 

as suas dificuldades, poder-se-á posteriormente recorrer a algumas entrevistas individuais 

Com os utilizadores no INEGI – Instituto de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial, ou até 

s dos últimos anos do curso de Engenharia Mecânica que poderão vir a 

er utilizadores assíduos do FastComp, será também possível considerar avaliações obtidas 

nte, não se tratar de uma amostra muito grande, a 

observação poderá ser efectuada directamente. 

 introduzir a hipótese de selecção de materiais predefinidos no separador Materials; 

 especificar o modo de interacção dos botões do rato com as imagens apresentadas; 

 colocar a representação dos eixos cartesianos como opcional; 

 permitir a visualização de cada uma das superfícies de resultados em janelas 

independentes; 

 alterar ou identificar adequadamente as siglas presentes no menu Output. 

A visualização instantânea dos resultados segundo um certo plano, e a possib

escolha da gama e número de cores da escala de visualização usada, são outros possíveis 

aspectos a desenvolver futuramente. 

Uma funcionalidade requisitada pelos criadores da ferramenta FastComp foi a construção de 

um “envelope de ruptura”; isto é, estabelecer relação entre duas cargas aplicadas, por 

exemplo Px e Py, para determinar os 

qualquer problema a nível de processamento pois esse programa é usualmente de 

processamento rápido. A hipótese de visualizar este gráfico está presente no separador 

Output e poderá ser implementada numa versão futura desta interface. 

Um outro aspecto que pode ser considerado no fu

Após a introdução destas alterações, uma nova recolha de opiniões deverá ser levada a 

cabo, de preferência com um maior número de utilizadores. Uma hipótese, será enviar a 

interface desenvolvida para alguns colaboradores da ESA - European Spac

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. 

No entanto, como haverá sempre alguns avaliadores que não especificam de

para que se esclareçam todas as dúvidas restantes. 

mesmo alguns aluno

s

por observação. Por, provavelme
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Capítulo 9 ANEXO 
 Testes de recolha de opinião 

 

 

 



Avaliador 1

1. Idade:

mais de 59
50 a 59
40 a 49
30 a 39
menos de 30

2. Sexo:

Feminino
Masculino

3. Habilitações académicas:
Assinale a resposta nas duas caixas, por favor.

Doutoramento
Pós-graduação terminado
Licenciatura a frequentar
Ensino secundário não terminado nem a frequentar
Ensino básico

4. Área de estudo/trabalho actual:

Engenharia Mecânica
Engenharia Espacial
Engenharia Automóvel
Aeronáutica
Física
Outra especifique

5. Há quantos anos estuda/trabalha nessa área?

mais de 10
6 a 10
1 a 5
menos de 1

O FastComp é uma ferramenta computacional para determinação das forças que uma junta compósita aparafusada sujeita a cargas multiaxiais suporta 
até se dar a ruptura.

Estudo da usabilidade da interface gráfica do programa FastComp

Assinale a resposta correcta. A cada pergunta apenas poderá dar uma resposta, a não ser que outras indicações sejam referidas.

Obrigada pela sua atenção e tempo dispensado.

Depois de preenchido, envie este questionário para o endereço patgo@sapo.pt, por favor.

Se não estiver familiarizado com esta aplicação, utilize os exemplos presentes na pasta Samples .

Ao instalar o FastComp, por favor não modifique a directoria de destino.

Este questionário destina-se apenas à avaliação da interface gráfica e não da aplicação em si.



Avaliador 1

6. Avalie os seus conhecimentos teóricos sobre materiais compósitos:

1 2 3 4 5
nulos elevados

7. Avalie a sua experiência de trabalho com materiais compósitos:

1 2 3 4 5
nula elevada

8. Avalie os seus conhecimentos sobre critérios de ruptura:

1 2 3 4 5
nula elevada

9. Utiliza o computador:
Se for o caso, nesta caixa pode assinalar as duas hipóteses.

1 2 3 4 5 em casa
nunca diariamente no trabalho

10. Costuma utilizar aplicações gráficas:

1 2 3 4 5
nunca diariamente quais?

11. Avalie as suas dificuldades na utilização do separador Materials :

1 2 3 4 5
nenhumas muitas especifique

12. Avalie as suas dificuldades na utilização do separador Plies/Laminate creation :

1 2 3 4 5
nenhumas muitas especifique

13. Avalie as suas dificuldades na utilização do separador Joint geometry :

1 2 3 4 5
nenhumas muitas especifique

14. Avalie as suas dificuldades na utilização do separador Load case :

1 2 3 4 5
nenhumas muitas especifique

15. Avalie as suas dificuldades na utilização do separador Output :

1 2 3 4 5
nenhumas muitas especifique

16. A imagem no separador Joint geometry ajuda à compreensão dos dados pedidos.

1 2 3 4 5
discordo 

totalmente
concordo 
plenamente



Avaliador 1

17. A imagem no separador Load case ajuda à compreensão dos dados pedidos.

1 2 3 4 5

18. Avalie as suas dificuldades na utilização do menu Output :

1 2 3 4 5
nenhumas muitas especifique

19. Compreendo a visualização dos resultados.

1 2 3 4 5

20. Os eixos cartesianos facilitam a percepção da superfície.

1 2 3 4 5

21. Avalie as suas dificuldades na utilização da interface em geral:

1 2 3 4 5
nenhumas muitas especifique

22. Como classifica esteticamente a interface?

1 2 3 4 5
desagradável agradável

23. Como classifica a interface de um modo geral?

1 2 3 4 5
desagradável agradável

24. Sugestões:

Obrigada,

Patrícia Gonçalves

discordo 
totalmente

concordo 
plenamente

discordo 
totalmente

concordo 
plenamente

discordo 
totalmente

concordo 
plenamente

Apesar de não ter grande experiência com materiais compósitos, não tive dificuldades na utilização da interface do software. 
Aliás, e para quem conhece programas tipo ESAComp, a facilidade proporcionada por ela revela-se uma das grandes valias 
para quem trabalha frequentemente com materiais compósitos. Avaliação geral: Muito Bom



Avaliador 2

1. Idade:

mais de 59
50 a 59
40 a 49
30 a 39
menos de 30

2. Sexo:

Feminino
Masculino

3. Habilitações académicas:
Assinale a resposta nas duas caixas, por favor.

Doutoramento
Pós-graduação terminado
Licenciatura a frequentar
Ensino secundário não terminado nem a frequentar
Ensino básico

4. Área de estudo/trabalho actual:

Engenharia Mecânica
Engenharia Espacial
Engenharia Automóvel
Aeronáutica
Física
Outra especifique

5. Há quantos anos estuda/trabalha nessa área?

mais de 10
6 a 10
1 a 5
menos de 1

Estudo da usabilidade da interface gráfica do programa FastComp

Assinale a resposta correcta. A cada pergunta apenas poderá dar uma resposta, a não ser que outras indicações sejam referidas.

Obrigada pela sua atenção e tempo dispensado.

Depois de preenchido, envie este questionário para o endereço patgo@sapo.pt, por favor.

Se não estiver familiarizado com esta aplicação, utilize os exemplos presentes na pasta Samples .

Ao instalar o FastComp, por favor não modifique a directoria de destino.

Este questionário destina-se apenas à avaliação da interface gráfica e não da aplicação em si.

O FastComp é uma ferramenta computacional para determinação das forças que uma junta compósita aparafusada sujeita a cargas multiaxiais suporta 
até se dar a ruptura.

Engenharia



Avaliador 2

6. Avalie os seus conhecimentos teóricos sobre materiais compósitos:

1 2 3 4 5
nulos elevados

7. Avalie a sua experiência de trabalho com materiais compósitos:

1 2 3 4 5
nula elevada

8. Avalie os seus conhecimentos sobre critérios de ruptura:

1 2 3 4 5
nula elevada

9. Utiliza o computador:
Se for o caso, nesta caixa pode assinalar as duas hipóteses.

1 2 3 4 5 em casa
nunca diariamente no trabalho

10. Costuma utilizar aplicações gráficas:

1 2 3 4 5
nunca diariamente quais?

11. Avalie as suas dificuldades na utilização do separador Materials :

1 2 3 4 5
nenhumas muitas especifique

12. Avalie as suas dificuldades na utilização do separador Plies/Laminate creation :

1 2 3 4 5
nenhumas muitas especifique

13. Avalie as suas dificuldades na utilização do separador Joint geometry :

1 2 3 4 5
nenhumas muitas especifique

14. Avalie as suas dificuldades na utilização do separador Load case :

1 2 3 4 5
nenhumas muitas especifique

15. Avalie as suas dificuldades na utilização do separador Output :

1 2 3 4 5
nenhumas muitas especifique

16. A imagem no separador Joint geometry ajuda à compreensão dos dados pedidos.

1 2 3 4 5

Devia haver materiais cujas propriedades estivessem predefinidas

não diz como usar o rato...

Lento, não diz como usar o rato e os seus butões

discordo 
totalmente

concordo 
plenamente

de CAD, office, de desenvolvimento, etc.



Avaliador 2

17. A imagem no separador Load case ajuda à compreensão dos dados pedidos.

1 2 3 4 5

18. Avalie as suas dificuldades na utilização do menu Output :

1 2 3 4 5
nenhumas muitas especifique

19. Compreendo a visualização dos resultados.

1 2 3 4 5

20. Os eixos cartesianos facilitam a percepção da superfície.

1 2 3 4 5

21. Avalie as suas dificuldades na utilização da interface em geral:

1 2 3 4 5
nenhumas muitas especifique

22. Como classifica esteticamente a interface?

1 2 3 4 5
desagradável agradável

23. Como classifica a interface de um modo geral?

1 2 3 4 5
desagradável agradável

24. Sugestões:

Obrigada,

Patrícia Gonçalves

parte gráfica lenta

discordo 
totalmente

concordo 
plenamente

Devia aparecer mensagens a ajudar a identificar cada hipotese existente

discordo 
totalmente

concordo 
plenamente

discordo 
totalmente

concordo 
plenamente

Deveria existir um sistema de ajuda; principalmente a identificar questões directamente relacionadas com o fastcomp. Por 
exemplo a explicar o que é o s11, s22...



Avaliador 3

1. Idade:

mais de 59
50 a 59
40 a 49
30 a 39
menos de 30

2. Sexo:

Feminino
Masculino

3. Habilitações académicas:
Assinale a resposta nas duas caixas, por favor.

Doutoramento
Pós-graduação terminado
Licenciatura a frequentar
Ensino secundário não terminado nem a frequentar
Ensino básico

4. Área de estudo/trabalho actual:

Engenharia Mecânica
Engenharia Espacial
Engenharia Automóvel
Aeronáutica
Física
Outra especifique

5. Há quantos anos estuda/trabalha nessa área?

mais de 10
6 a 10
1 a 5
menos de 1

O FastComp é uma ferramenta computacional para determinação das forças que uma junta compósita aparafusada sujeita a cargas multiaxiais suporta 
até se dar a ruptura.

Estudo da usabilidade da interface gráfica do programa FastComp

Assinale a resposta correcta. A cada pergunta apenas poderá dar uma resposta, a não ser que outras indicações sejam referidas.

Obrigada pela sua atenção e tempo dispensado.

Depois de preenchido, envie este questionário para o endereço patgo@sapo.pt, por favor.

Se não estiver familiarizado com esta aplicação, utilize os exemplos presentes na pasta Samples .

Ao instalar o FastComp, por favor não modifique a directoria de destino.

Este questionário destina-se apenas à avaliação da interface gráfica e não da aplicação em si.



Avaliador 3

6. Avalie os seus conhecimentos teóricos sobre materiais compósitos:

1 2 3 4 5
nulos elevados

7. Avalie a sua experiência de trabalho com materiais compósitos:

1 2 3 4 5
nula elevada

8. Avalie os seus conhecimentos sobre critérios de ruptura:

1 2 3 4 5
nula elevada

9. Utiliza o computador:
Se for o caso, nesta caixa pode assinalar as duas hipóteses.

1 2 3 4 5 em casa
nunca diariamente no trabalho

10. Costuma utilizar aplicações gráficas:

1 2 3 4 5
nunca diariamente quais?

11. Avalie as suas dificuldades na utilização do separador Materials :

1 2 3 4 5
nenhumas muitas especifique

12. Avalie as suas dificuldades na utilização do separador Plies/Laminate creation :

1 2 3 4 5
nenhumas muitas especifique

13. Avalie as suas dificuldades na utilização do separador Joint geometry :

1 2 3 4 5
nenhumas muitas especifique

14. Avalie as suas dificuldades na utilização do separador Load case :

1 2 3 4 5
nenhumas muitas especifique

15. Avalie as suas dificuldades na utilização do separador Output :

1 2 3 4 5
nenhumas muitas especifique

16. A imagem no separador Joint geometry ajuda à compreensão dos dados pedidos.

1 2 3 4 5
discordo 

totalmente
concordo 
plenamente

Abaqus viewer e ESACOMP



Avaliador 3

17. A imagem no separador Load case ajuda à compreensão dos dados pedidos.

1 2 3 4 5

18. Avalie as suas dificuldades na utilização do menu Output :

1 2 3 4 5
nenhumas muitas especifique

19. Compreendo a visualização dos resultados.

1 2 3 4 5

20. Os eixos cartesianos facilitam a percepção da superfície.

1 2 3 4 5

21. Avalie as suas dificuldades na utilização da interface em geral:

1 2 3 4 5
nenhumas muitas especifique

22. Como classifica esteticamente a interface?

1 2 3 4 5
desagradável agradável

23. Como classifica a interface de um modo geral?

1 2 3 4 5
desagradável agradável

24. Sugestões:

Obrigada,

Patrícia Gonçalves

discordo 
totalmente

concordo 
plenamente

discordo 
totalmente

concordo 
plenamente

discordo 
totalmente

concordo 
plenamente

Os futuros desenvolvimentos do código poderão gerar gráficos de projecto de uma forma automática. 



Avaliador 4

1. Idade:

mais de 59
50 a 59
40 a 49
30 a 39
menos de 30

2. Sexo:

Feminino
Masculino

3. Habilitações académicas:
Assinale a resposta nas duas caixas, por favor.

Doutoramento
Pós-graduação terminado
Licenciatura a frequentar
Ensino secundário não terminado nem a frequentar
Ensino básico

4. Área de estudo/trabalho actual:

Engenharia Mecânica
Engenharia Espacial
Engenharia Automóvel
Aeronáutica
Física
Outra especifique

5. Há quantos anos estuda/trabalha nessa área?

mais de 10
6 a 10
1 a 5
menos de 1

Estudo da usabilidade da interface gráfica do programa FastComp

Assinale a resposta correcta. A cada pergunta apenas poderá dar uma resposta, a não ser que outras indicações sejam referidas.

Obrigada pela sua atenção e tempo dispensado.

Depois de preenchido, envie este questionário para o endereço patgo@sapo.pt, por favor.

Se não estiver familiarizado com esta aplicação, utilize os exemplos presentes na pasta Samples .

Ao instalar o FastComp, por favor não modifique a directoria de destino.

Este questionário destina-se apenas à avaliação da interface gráfica e não da aplicação em si.

O FastComp é uma ferramenta computacional para determinação das forças que uma junta compósita aparafusada sujeita a cargas multiaxiais suporta 
até se dar a ruptura.



Avaliador 4

6. Avalie os seus conhecimentos teóricos sobre materiais compósitos:

1 2 3 4 5
nulos elevados

7. Avalie a sua experiência de trabalho com materiais compósitos:

1 2 3 4 5
nula elevada

8. Avalie os seus conhecimentos sobre critérios de ruptura:

1 2 3 4 5
nula elevada

9. Utiliza o computador:
Se for o caso, nesta caixa pode assinalar as duas hipóteses.

1 2 3 4 5 em casa
nunca diariamente no trabalho

10. Costuma utilizar aplicações gráficas:

1 2 3 4 5
nunca diariamente quais?

11. Avalie as suas dificuldades na utilização do separador Materials :

1 2 3 4 5
nenhumas muitas especifique

12. Avalie as suas dificuldades na utilização do separador Plies/Laminate creation :

1 2 3 4 5
nenhumas muitas especifique

13. Avalie as suas dificuldades na utilização do separador Joint geometry :

1 2 3 4 5
nenhumas muitas especifique

14. Avalie as suas dificuldades na utilização do separador Load case :

1 2 3 4 5
nenhumas muitas especifique

15. Avalie as suas dificuldades na utilização do separador Output :

1 2 3 4 5
nenhumas muitas especifique

16. A imagem no separador Joint geometry ajuda à compreensão dos dados pedidos.

1 2 3 4 5
discordo 

totalmente
concordo 
plenamente

COREL DRAW



Avaliador 4

17. A imagem no separador Load case ajuda à compreensão dos dados pedidos.

1 2 3 4 5

18. Avalie as suas dificuldades na utilização do menu Output :

1 2 3 4 5
nenhumas muitas especifique

19. Compreendo a visualização dos resultados.

1 2 3 4 5

20. Os eixos cartesianos facilitam a percepção da superfície.

1 2 3 4 5

21. Avalie as suas dificuldades na utilização da interface em geral:

1 2 3 4 5
nenhumas muitas especifique

22. Como classifica esteticamente a interface?

1 2 3 4 5
desagradável agradável

23. Como classifica a interface de um modo geral?

1 2 3 4 5
desagradável agradável

24. Sugestões:

Obrigada,

Patrícia Gonçalves

discordo 
totalmente

concordo 
plenamente

discordo 
totalmente

concordo 
plenamente

discordo 
totalmente

concordo 
plenamente



Avaliador 5

1. Idade:

mais de 59
50 a 59
40 a 49
30 a 39
menos de 30

2. Sexo:

Feminino
Masculino

3. Habilitações académicas:
Assinale a resposta nas duas caixas, por favor.

Doutoramento
Pós-graduação terminado
Licenciatura a frequentar
Ensino secundário não terminado nem a frequentar
Ensino básico

4. Área de estudo/trabalho actual:

Engenharia Mecânica
Engenharia Espacial
Engenharia Automóvel
Aeronáutica
Física
Outra especifique

5. Há quantos anos estuda/trabalha nessa área?

mais de 10
6 a 10
1 a 5
menos de 1

O FastComp é uma ferramenta computacional para determinação das forças que uma junta compósita aparafusada sujeita a cargas multiaxiais suporta 
até se dar a ruptura.

Estudo da usabilidade da interface gráfica do programa FastComp

Assinale a resposta correcta. A cada pergunta apenas poderá dar uma resposta, a não ser que outras indicações sejam referidas.

Obrigada pela sua atenção e tempo dispensado.

Depois de preenchido, envie este questionário para o endereço patgo@sapo.pt, por favor.

Se não estiver familiarizado com esta aplicação, utilize os exemplos presentes na pasta Samples .

Ao instalar o FastComp, por favor não modifique a directoria de destino.

Este questionário destina-se apenas à avaliação da interface gráfica e não da aplicação em si.



Avaliador 5

6. Avalie os seus conhecimentos teóricos sobre materiais compósitos:

1 2 3 4 5
nulos elevados

7. Avalie a sua experiência de trabalho com materiais compósitos:

1 2 3 4 5
nula elevada

8. Avalie os seus conhecimentos sobre critérios de ruptura:

1 2 3 4 5
nula elevada

9. Utiliza o computador:
Se for o caso, nesta caixa pode assinalar as duas hipóteses.

1 2 3 4 5 em casa
nunca diariamente no trabalho

10. Costuma utilizar aplicações gráficas:

1 2 3 4 5
nunca diariamente quais?

11. Avalie as suas dificuldades na utilização do separador Materials :

1 2 3 4 5
nenhumas muitas especifique

12. Avalie as suas dificuldades na utilização do separador Plies/Laminate creation :

1 2 3 4 5
nenhumas muitas especifique

13. Avalie as suas dificuldades na utilização do separador Joint geometry :

1 2 3 4 5
nenhumas muitas especifique

14. Avalie as suas dificuldades na utilização do separador Load case :

1 2 3 4 5
nenhumas muitas especifique

15. Avalie as suas dificuldades na utilização do separador Output :

1 2 3 4 5
nenhumas muitas especifique

16. A imagem no separador Joint geometry ajuda à compreensão dos dados pedidos.

1 2 3 4 5

Abaqus, CATIA, ESAComp, Office

discordo 
totalmente

concordo 
plenamente



Avaliador 5

17. A imagem no separador Load case ajuda à compreensão dos dados pedidos.

1 2 3 4 5

18. Avalie as suas dificuldades na utilização do menu Output :

1 2 3 4 5
nenhumas muitas especifique

19. Compreendo a visualização dos resultados.

1 2 3 4 5

20. Os eixos cartesianos facilitam a percepção da superfície.

1 2 3 4 5

21. Avalie as suas dificuldades na utilização da interface em geral:

1 2 3 4 5
nenhumas muitas especifique

22. Como classifica esteticamente a interface?

1 2 3 4 5
desagradável agradável

23. Como classifica a interface de um modo geral?

1 2 3 4 5
desagradável agradável

24. Sugestões:

Obrigada,

Patrícia Gonçalves

discordo 
totalmente

concordo 
plenamente

discordo 
totalmente

concordo 
plenamente

discordo 
totalmente

concordo 
plenamente

A vizualização do campo de tensões e deformações, embora de pouca relevância para a determinação da carga de rotura, podia 
estar um pouco maior. Tenho alguma dificuldade em perceber os valores e também é um pouco dificil de "manobrar" a vista. De 
resto está tudo 5 estrelas! 



Avaliador 6

1. Idade:

mais de 59
50 a 59
40 a 49
30 a 39
menos de 30

2. Sexo:

Feminino
Masculino

3. Habilitações académicas:
Assinale a resposta nas duas caixas, por favor.

Doutoramento
Pós-graduação terminado
Licenciatura a frequentar
Ensino secundário não terminado nem a frequentar
Ensino básico

4. Área de estudo/trabalho actual:

Engenharia Mecânica
Engenharia Espacial
Engenharia Automóvel
Aeronáutica
Física
Outra especifique

5. Há quantos anos estuda/trabalha nessa área?

mais de 10
6 a 10
1 a 5
menos de 1

O FastComp é uma ferramenta computacional para determinação das forças que uma junta compósita aparafusada sujeita a cargas multiaxiais suporta 
até se dar a ruptura.

Estudo da usabilidade da interface gráfica do programa FastComp

Assinale a resposta correcta. A cada pergunta apenas poderá dar uma resposta, a não ser que outras indicações sejam referidas.

Obrigada pela sua atenção e tempo dispensado.

Depois de preenchido, envie este questionário para o endereço patgo@sapo.pt, por favor.

Se não estiver familiarizado com esta aplicação, utilize os exemplos presentes na pasta Samples .

Ao instalar o FastComp, por favor não modifique a directoria de destino.

Este questionário destina-se apenas à avaliação da interface gráfica e não da aplicação em si.



Avaliador 6

6. Avalie os seus conhecimentos teóricos sobre materiais compósitos:

1 2 3 4 5
nulos elevados

7. Avalie a sua experiência de trabalho com materiais compósitos:

1 2 3 4 5
nula elevada

8. Avalie os seus conhecimentos sobre critérios de ruptura:

1 2 3 4 5
nula elevada

9. Utiliza o computador:
Se for o caso, nesta caixa pode assinalar as duas hipóteses.

1 2 3 4 5 em casa
nunca diariamente no trabalho

10. Costuma utilizar aplicações gráficas:

1 2 3 4 5
nunca diariamente quais?

11. Avalie as suas dificuldades na utilização do separador Materials :

1 2 3 4 5
nenhumas muitas especifique

12. Avalie as suas dificuldades na utilização do separador Plies/Laminate creation :

1 2 3 4 5
nenhumas muitas especifique

13. Avalie as suas dificuldades na utilização do separador Joint geometry :

1 2 3 4 5
nenhumas muitas especifique

14. Avalie as suas dificuldades na utilização do separador Load case :

1 2 3 4 5
nenhumas muitas especifique

15. Avalie as suas dificuldades na utilização do separador Output :

1 2 3 4 5
nenhumas muitas especifique

16. A imagem no separador Joint geometry ajuda à compreensão dos dados pedidos.

1 2 3 4 5
discordo 

totalmente
concordo 
plenamente

SolidWorks, AutoCAD, Unigraphics, etc…

Bastante elucidativo.

Bastante elucidativo.
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17. A imagem no separador Load case ajuda à compreensão dos dados pedidos.

1 2 3 4 5

18. Avalie as suas dificuldades na utilização do menu Output :

1 2 3 4 5
nenhumas muitas especifique

19. Compreendo a visualização dos resultados.

1 2 3 4 5

20. Os eixos cartesianos facilitam a percepção da superfície.

1 2 3 4 5

21. Avalie as suas dificuldades na utilização da interface em geral:

1 2 3 4 5
nenhumas muitas especifique

22. Como classifica esteticamente a interface?

1 2 3 4 5
desagradável agradável

23. Como classifica a interface de um modo geral?

1 2 3 4 5
desagradável agradável

24. Sugestões:

Obrigada,

Patrícia Gonçalves

discordo 
totalmente

concordo 
plenamente

discordo 
totalmente

concordo 
plenamente

discordo 
totalmente

concordo 
plenamente

Não tive dificuldades na utilização da interface. Como tenho falta de experiência no trabalho com materiais compósitos, numa 
das experiências que fiz, com dados que possivelmente não seriam os mais indicados, ocorreu um erro e tive de fechar o 
programa.
Uma descrição do modo como os botões do rato interagem com as imagens seria uma boa ajuda.
Esta interface é sem dúvida uma mais valia para quem trabalha frequentemente com materiais compósitos. Excelente



Avaliador 7

1. Idade:

mais de 59
50 a 59
40 a 49
30 a 39
menos de 30

2. Sexo:

Feminino
Masculino

3. Habilitações académicas:
Assinale a resposta nas duas caixas, por favor.

Doutoramento
Pós-graduação terminado
Licenciatura a frequentar
Ensino secundário não terminado nem a frequentar
Ensino básico

4. Área de estudo/trabalho actual:

Engenharia Mecânica
Engenharia Espacial
Engenharia Automóvel
Aeronáutica
Física
Outra especifique

5. Há quantos anos estuda/trabalha nessa área?

mais de 10
6 a 10
1 a 5
menos de 1

O FastComp é uma ferramenta computacional para determinação das forças que uma junta compósita aparafusada sujeita a cargas multiaxiais suporta 
até se dar a ruptura.

Estudo da usabilidade da interface gráfica do programa FastComp

Assinale a resposta correcta. A cada pergunta apenas poderá dar uma resposta, a não ser que outras indicações sejam referidas.

Obrigada pela sua atenção e tempo dispensado.

Depois de preenchido, envie este questionário para o endereço patgo@sapo.pt, por favor.

Se não estiver familiarizado com esta aplicação, utilize os exemplos presentes na pasta Samples .

Ao instalar o FastComp, por favor não modifique a directoria de destino.

Este questionário destina-se apenas à avaliação da interface gráfica e não da aplicação em si.
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6. Avalie os seus conhecimentos teóricos sobre materiais compósitos:

1 2 3 4 5
nulos elevados

7. Avalie a sua experiência de trabalho com materiais compósitos:

1 2 3 4 5
nula elevada

8. Avalie os seus conhecimentos sobre critérios de ruptura:

1 2 3 4 5
nula elevada

9. Utiliza o computador:
Se for o caso, nesta caixa pode assinalar as duas hipóteses.

1 2 3 4 5 em casa
nunca diariamente no trabalho

10. Costuma utilizar aplicações gráficas:

1 2 3 4 5
nunca diariamente quais?

11. Avalie as suas dificuldades na utilização do separador Materials :

1 2 3 4 5
nenhumas muitas especifique

12. Avalie as suas dificuldades na utilização do separador Plies/Laminate creation :

1 2 3 4 5
nenhumas muitas especifique

13. Avalie as suas dificuldades na utilização do separador Joint geometry :

1 2 3 4 5
nenhumas muitas especifique

14. Avalie as suas dificuldades na utilização do separador Load case :

1 2 3 4 5
nenhumas muitas especifique

15. Avalie as suas dificuldades na utilização do separador Output :

1 2 3 4 5
nenhumas muitas especifique

16. A imagem no separador Joint geometry ajuda à compreensão dos dados pedidos.

1 2 3 4 5
discordo 

totalmente
concordo 
plenamente

SolidWorks, AutoCAD, Unigraphics, etc…

Excelente

Excelente

Excelente
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17. A imagem no separador Load case ajuda à compreensão dos dados pedidos.

1 2 3 4 5

18. Avalie as suas dificuldades na utilização do menu Output :

1 2 3 4 5
nenhumas muitas especifique

19. Compreendo a visualização dos resultados.

1 2 3 4 5

20. Os eixos cartesianos facilitam a percepção da superfície.

1 2 3 4 5

21. Avalie as suas dificuldades na utilização da interface em geral:

1 2 3 4 5
nenhumas muitas especifique

22. Como classifica esteticamente a interface?

1 2 3 4 5
desagradável agradável

23. Como classifica a interface de um modo geral?

1 2 3 4 5
desagradável agradável

24. Sugestões:

Obrigada,

Patrícia Gonçalves

discordo 
totalmente

concordo 
plenamente

discordo 
totalmente

concordo 
plenamente

discordo 
totalmente

concordo 
plenamente

Todo o trabalho está bem conseguido, tornando-se deste modo uma ferramenta muito útil.
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1. Idade:

mais de 59
50 a 59
40 a 49
30 a 39
menos de 30

2. Sexo:

Feminino
Masculino

3. Habilitações académicas:
Assinale a resposta nas duas caixas, por favor.

Doutoramento
Pós-graduação terminado
Licenciatura a frequentar
Ensino secundário não terminado nem a frequentar
Ensino básico

4. Área de estudo/trabalho actual:

Engenharia Mecânica
Engenharia Espacial
Engenharia Automóvel
Aeronáutica
Física
Outra especifique

5. Há quantos anos estuda/trabalha nessa área?

mais de 10
6 a 10
1 a 5
menos de 1

Estudo da usabilidade da interface gráfica do programa FastComp

Assinale a resposta correcta. A cada pergunta apenas poderá dar uma resposta, a não ser que outras indicações sejam referidas.

Obrigada pela sua atenção e tempo dispensado.

Depois de preenchido, envie este questionário para o endereço patgo@sapo.pt, por favor.

Se não estiver familiarizado com esta aplicação, utilize os exemplos presentes na pasta Samples .

Ao instalar o FastComp, por favor não modifique a directoria de destino.

Este questionário destina-se apenas à avaliação da interface gráfica e não da aplicação em si.

O FastComp é uma ferramenta computacional para determinação das forças que uma junta compósita aparafusada sujeita a cargas multiaxiais suporta 
até se dar a ruptura.

-



Avaliador 8

6. Avalie os seus conhecimentos teóricos sobre materiais compósitos:

1 2 3 4 5
nulos elevados

7. Avalie a sua experiência de trabalho com materiais compósitos:

1 2 3 4 5
nula elevada

8. Avalie os seus conhecimentos sobre critérios de ruptura:

1 2 3 4 5
nula elevada

9. Utiliza o computador:
Se for o caso, nesta caixa pode assinalar as duas hipóteses.

1 2 3 4 5 em casa
nunca diariamente no trabalho

10. Costuma utilizar aplicações gráficas:

1 2 3 4 5
nunca diariamente quais?

11. Avalie as suas dificuldades na utilização do separador Materials :

1 2 3 4 5
nenhumas muitas especifique

12. Avalie as suas dificuldades na utilização do separador Plies/Laminate creation :

1 2 3 4 5
nenhumas muitas especifique

13. Avalie as suas dificuldades na utilização do separador Joint geometry :

1 2 3 4 5
nenhumas muitas especifique

14. Avalie as suas dificuldades na utilização do separador Load case :

1 2 3 4 5
nenhumas muitas especifique

15. Avalie as suas dificuldades na utilização do separador Output :

1 2 3 4 5
nenhumas muitas especifique

16. A imagem no separador Joint geometry ajuda à compreensão dos dados pedidos.

1 2 3 4 5

Não está explícito o que é o ângulo Beta

discordo 
totalmente

concordo 
plenamente

Windows :)
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17. A imagem no separador Load case ajuda à compreensão dos dados pedidos.

1 2 3 4 5

18. Avalie as suas dificuldades na utilização do menu Output :

1 2 3 4 5
nenhumas muitas especifique

19. Compreendo a visualização dos resultados.

1 2 3 4 5

20. Os eixos cartesianos facilitam a percepção da superfície.

1 2 3 4 5

21. Avalie as suas dificuldades na utilização da interface em geral:

1 2 3 4 5
nenhumas muitas especifique

22. Como classifica esteticamente a interface?

1 2 3 4 5
desagradável agradável

23. Como classifica a interface de um modo geral?

1 2 3 4 5
desagradável agradável

24. Sugestões:

Obrigada,

Patrícia Gonçalves

Muito difícil de controlar a rotação dos gráficos

discordo 
totalmente

concordo 
plenamente

discordo 
totalmente

concordo 
plenamente

discordo 
totalmente

concordo 
plenamente

Os gráficos continuam a rodar mesmo depois de eu soltar o rato - torna-se difícil de controlar e colocá-los como nós queremos.
Não encontrei onde abrir o Failure Envelope.
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