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Resumo – Este artigo descreve um modelo de 
simulação gráfica de ondas marítimas, para modelagem, 
renderização e animação de ondas de um oceano. A 
partir desse modelo foi desenvolvida uma ferramenta de 
simulação de ondas marítimas, com o objetivo de obter 
uma representação realista do oceano e com desempenho 
adequado da renderização. A modelagem física de ondas, 
para representação de um oceano calmo, foi baseada no 
modelo de onda de Gerster, que descreve o 
comportamento das partículas do oceano. Na seqüência, 
os pontos da superfície do oceano foram definidos 
seguindo um esquema adaptativo. A etapa de 
renderização foi implementada triangularizando a malha 
do oceano, e combinando as texturas de refração e 
reflexão de acordo com o algoritmo aproximado de 
Fresnel. O oceano simulado pela ferramenta compõe o 
cenário de uma aplicação, denominada Vis-Petro, que 
tem por objetivo fornecer suporte ao projeto, execução e 
treinamento na construção de poços de petróleo e gás. 
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SIMULATING OCEAN WAVES 
 

Abstract – This paper describes a graphics simulation 
model of ocean waves, for their modeling, rendering and 
animation. Based on this model a tool has been developed 
for the simulation of ocean waves. The purpose of this 
tool was to obtain a realistic representation of the ocean, 
with an adequate rendering performance. The waves 
physical modeling, representing a calm ocean, was based 
on the Gerstner swell model that describes the trajectory 
of water particles. In sequence, the points of the ocean 
surface were defined using an adaptive scheme. The 
rendering step was implemented by the triangulation of 
the ocean mesh, and combining refraction and reflection 
textures using an approximation of the Fresnel texture 
mapping algorithm. The ocean simulated by the tool has 
been used to compose the scenario of another application, 
called Vis-Petro. Vis-Petro supports project, execution 
and training in the construction of oil and gas wells. 
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I. INTRODUÇÃO 

A simulação gráfica de fenômenos naturais, dependendo 
do realismo desejado, pode se tornar uma tarefa complexa e 
computacionalmente custosa. Por outro lado, a qualidade 
visual da representação gráfica simulada deve satisfazer aos 
usuários da aplicação, que gostariam de estar imersos em 
cenários realistas, como os encontrados em filmes e jogos, 
por exemplo. Neste contexto, o presente artigo descreve o 
modelo utilizado para o desenvolvimento de uma ferramenta 
de simulação de ondas marítimas. 

Atualmente, diversos modelos de ondas marítimas foram 
propostos. O presente trabalho foi baseado nas propostas de 
Hinsinger et al., Ts’o et al. e Thon et al., para modelagem, 
renderização e animação de ondas [1] [2] [3]. 

Hinsinger et al. propuseram um modelo de simulação de 
ondas marítimas para representação de um oceano calmo, 
apenas com ondas de vento. O modelo desconsidera, em 
águas profundas, as reflexões no fundo do oceano e na 
encosta. Finalmente, os autores também propuseram um 
esquema adaptativo para animação e exibição interativa de 
ondas marítimas distantes da costa, baseado na amostragem 
da função de onda. Essa abordagem permite ao usuário voar 
interativamente sobre um oceano infinito animado, com 
garantia de desempenho constante. 

Ts’o et al. propuseram um algoritmo de renderização 
baseado em mapas de texturas e na lei de reflexão de Fresnel, 
a fim de simular reflexão e refração da onda. Esse algoritmo 
é uma alternativa mais eficiente, porém menos precisa, para 
as técnicas de ray-tracing. 

Um método de representação e animação de uma 
superfície oceânica em águas profundas foi proposta por 
Thon et al., que utilizaram um filtro representando o espectro 
de ondas geradas por ventos. 

A seguir, a seção II descreve como foi realizada a 
modelagem física das ondas. Na seqüência, a superfície do 
oceano foi amostrada, conforme a seção III, para então ser 
renderizada. Esse processo é explicado na seção IV. Na 
seção V são apresentados alguns detalhes relacionados com a 
implementação da ferramenta de simulação de ondas, e os 
resultados do trabalho são mostrados na seção VI. 

II. MODELAGEM FÍSICA DE ONDAS 

Seguindo a proposta de Hinsinger et al., tomou-se como 
base o modelo de onda de Gerstner, que descreve o 
comportamento das partículas do oceano. Após, simulou-se 
trens de ondas com formato de trochoid, que surgem a partir 


