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O Método de Elementos Finitos é atualmente um dos mais importantes métodos numéricos utilizados para se obter a solução aproximada de problemas físicos
modelados através de Equações Diferenciais Parciais. A constante busca de códigos eficientes pela comunidade científica, fez surgir novas metodologias e algoritmos
para os diferentes estágios envolvidos em uma simulação, abrangendo desde o processo de geração da malha passando pela solução de sistemas de equações lineares e
não lineares oriundos da discretização até chegar ao estágio de pós-processamento.
Entretanto, novos desafios surgiram com o advento de sistemas computacionas
mais complexos baseados com memória distribuida com poder de processamento
em petaescala.
Apresenta-se, nesta tese, algumas estratégias computacionais voltada para tais
sistemas que podem ser aplicadas ao método de elementos finitos. Os estudos
abrangem: (i) a utilização de compressão de números de ponto flutuante na transmissão de mensagens entre processos; (ii) o efeito do reordenamento de equações em
sistemas de equações lineares precondicionado por fatoração incompleta em simulações com refinamento adapativo paralelo; e (iii) desenvolvimento de um gerador
paralelo de malhas baseado em octrees em domínios com superfícies imersas arbitrárias. Os resultados obtidos neste tese demosntram que as estratégias propostas
constituem uma etapa inicial para a elaboração de aplicações escaláveis para a próxima geração de sistemas computacionais.
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The finite element method is currently one of the most important numerical
methods used to obtain the approximate solution of physical problems modeled by
Partial Differential Equations. The constant research for efficient codes by the scientific community has brought new techniques and algorithms for differents stages
involved in a simulation. These stages ranges from the mesh generation process
through the solution of linear and nonlinear equations systems arising from discretization until post-processing. However, new challenges have arisen with the advent of complex, distributed computational systems with exascale computing power.
In this work, we present some computational strategies focused on such systems
that can be applied to the finite element method. The studies include: (i) the use
of floating-point compression in the messages transmission among processes; (ii) the
effect of reordering in linear equations systems preconditioned by incomplete factorization in parallel simulations with adaptive mesh refinement; and (iii) development
of a parallel mesh generator based on octrees with arbitrary immersed surfaces.
The results of this thesis show that the proposed strategies are an initial step for
developing scalable applications for the next generation of computational systems.
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Capítulo 1
Introdução
Computação científica (ou mais modernamente ciência computacional) é o campo
de estudo interessado na construção de modelos matemáticos e técnicas de soluções
numéricas utilizando sistemas computacionais para analisar e resolver problemas
científicos e de engenharia. De natureza interdisciplinar, a computação científica
constitui tanto parte integrante da ciência da computação, através do desenvolvimento de algoritmos numéricos eficientes em plataformas computacionais cada vez
mais poderosas quanto da matemática e engenharia, com a modelagem e formulação
de diversos problemas físicos. Assim, a computação científica adiciona a simulação
como o terceiro pilar para a ciência e engenharia. Neste contexto, sistemas computacionais são usados para analisar, compreender e resolver problemas em uma
vasta gama de aplicações. O universo de aplicações abrange um vasto leque que
varia desde a química computacional e biologia computacional (dinâmica molecular,
sequenciamento do genoma) passando pela geofísica (propagação de ondas sísmicas,
predições de terremotos) até simulações financeiras (avaliação de risco e previsões no
comércio), para citar apenas alguns. No contexto desta tese, a mecânica dos fluidos
é de particular interesse. Assim, simulações numéricas são frequentemente usadas
por razões econômicas (quando a análise experimental exaustiva é muito cara), ou
para estudar fenômenos que não podem ser analisados de outras maneiras, por exemplo, para a análise de substâncias perigosas (propagação de radiação) quando as
experiências são impossíveis [1].
1

Na mecânica dos fluídos, fenômenos naturais são modeladas com as leis fundamentais da conservação física (por exemplo, conservação de energia, massa e momento), expressas matematicamente como sistemas de equações diferenciais parciais
(EDPs) com condições iniciais e de contorno que se originam a partir de medições
experimentais ou de análises teóricas. O primeiro passo para a simulação numérica
é a seleção de um modelo matemático apropriado para o problema, por exemplo, as
equações de Navier-Stokes no caso de escoamentos de fluidos. A partir desse modelo inicial e de um conjunto associado de parâmetros, um processo de discretização
é aplicado, transformando o problema de uma representação contínua para uma
aproximação finita, no espaço e no tempo. Dentre as técnicas de discretização espacial destacam-se os métodos de diferenças finitas, volumes finitos e elementos
finitos [2], sendo que o escopo principal desta tese baseia-se justamente neste último
método. Após a obter a solução do problema discreto, características de interesse
são extraídas através da visualização dos resultados.
O Método de Elementos Finitos (MEF) é atualmente um dos mais importantes
métodos numéricos utilizados para se obter a solução aproximada de problemas
físicos modelados através de Equações Diferenciais Parciais (EDP). Introduzido na
década de 50 na industri aeroespacial [3], o método de elementos finitos constitui em
uma ferramenta numérica poderosa que possui como atributos básicos a flexibilidade
em resolver problemas envolvendo domínios com geometrias complexas, o tratamento consistente das condições de contorno e a possibilidade de ser programada de
forma flexível e genérica [4]. A aproximação padrão de elementos finitos baseia-se na
formulação de Galerkin do método dos resíduos ponderados. Esta formulação tem
demonstrado grande êxito em sua aplicação em problemas de mecânica estrutural,
condução de calor e outros problemas predominantemente difusivos. Entretanto,
sua aplicação na presença de escoamentos predominantemente convectivos não gera
bons resultados, apresentando oscilações espúrias, que não pertencem ao problema
físico, mas que são devidas às instabilidades da formulação utilizada. Como forma
de diminuir tais oscilações, BROOKS e HUGHES [5] apresentaram uma formulação

2

estabilizada de elementos finitos denominada Streamline/Upwind Petrov-Galerkin,
SUPG, onde a ideia básica do método é introduzir difusão (ou viscosidade) somente
na direção do escoamento. Outras formas de estabilizações surgiram posteriormente.
Dentre elas, destacam-se a formulação Galerkin/Least-Squares (GSL) [6–8] e a formulação Pressure -Stabilizing/Petrov-Galerkin (PSPG) [9, 10].
O desenvolvimento de códigos eficientes de elementos finitos sempre foi uma
preocupação da comunidade científica. Partindo deste princípio, surgiram novas
metodologias e algoritmos para os diferentes estágios envolvidos em uma simulação
de elementos finitos, abrangendo desde o processo de geração da malha passando
pela solução de sistemas de equações lineares e não lineares oriundos da discretização
até chegar ao estágio de pós-processamento.
Partindo do processo de obtenção de malhas, esquemas baseados em triangulações de Delaunay [11, 12] e avanços frontais [13] constituem as principais técnicas
sequenciais de geração de malhas não estruturadas tanto em domínios bidimensionais quanto para domínios tridimensionais. Técnicas baseadas em quadtrees e octrees
[14] também costumam ser empregadas [15]. Também neste contexto, viu-se o surgimento de técnicas de refinamento adaptativo de malhas [16] o qual proporciona
a obtenção de uma boa solução, com um custo computacional inferior ao do que
estaria envolvido na determinação de uma solução com um erro equivalente, mas
obtida sem o recurso de técnicas de refinamento adaptativo de malhas.
Outro fator importante para se ter um código de elementos finitos eficiente está
na escolha do método de solução de sistemas lineares. Esses métodos podem ser
diretos, como eliminação de Gauss e decomposição LU, ou iterativos, tais como,
Jacobi e Gauss-Seidel [17]. Os métodos diretos possuem um inconveniente quando
resolvemos sistemas de grande porte pois acarretam erros de arredondamento e em
um tempo de processamento muito alto. Por estas razões, este tipo de método não
é muito utilizado na solução de sistemas oriundos da discretização por elementos
finitos. Assim, os métodos iterativos constituem numa opção mais interessante,
principalmente, os métodos não-estacionários baseados nos subespaços de Krylov
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[17–19]. Esses métodos, quando comparados com outros métodos iterativos, possuem uma taxa de convergência bem mais alta, principalmente quando algum precondicionamento e algum esquema de reordenamento de incógnitas são aplicados ao
sistema.
Com o surgimento de sistemas computacionais mais complexos baseados em
memória distribuída novos desafios foram acrescentados à estes estágios. Para o
processo de geração de malhas, a técnica baseada em geração sequencial de malha
com posterior particionamento entre os processos integrantes da simulação constitui a forma predominantemente empregada. Bibliotecas, tais como, Metis [20] e o
ParMetis [21], surgiram com objetivo de implementar esquemas eficientes de particionamento de malhas. Entretanto, tal metodologia apresenta duas limitações
quando deseja-se obter malhas com um número considerável de elementos (algo variando entre 106 e 108 elementos): primeiro, a geração sequencial implica na utilização
de um poderoso hardware com memória suficiente para gerar e particionar a malha;
segundo, o problema de partiticionamento de grafo é NP-Completo [22], sendo assim, o particionamento de uma malha em um ambiente computacional com milhares
de núcleos de processamento pode ser inviável. Esquemas de geração paralelas de
malhas surgiram para contornar este problema. Versões paralela das técnicas de triangularização de Delaunay [23–26], avanços frontais [27–29] e octrees [30–32] podem
ser encontradas na literatura.
Com respeito aos solucionadores lineares iterativos precondicionados, muito progresso têm sido realizados nos últimos anos. A paralelização dos métodos iterativos
de Krylov é realizada com relativa facilidade. Com relação aos precondicionadores,
os mais simples como o diagonal são de fácil implementação enquanto os mais complexos, como os baseados em fatoração, não. Precondicionamento baseados em
fatoração são mais complicados devido a natureza sequencial do cálculo de seus
fatores. A fim de tornar o processo de fatoração incompleta mais adequada para
arquiteturas paralelas, surgiram técnicas de precondicionamento por blocos as quais
permitem a utilização de fatorações por subdomínio. A abordagem mais simples é
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o precondicionamento Bloco-Jacobi onde cada bloco é formado pelo conjunto de incógnitas pertecente ao processo. Embora este método seja de fácil implementação,
sua taxa de convergência constuma ser lenta [33]. Outra abordagem é o método
de Schwartz e suas variantes. Neste caso, os blocos formados podem se sobrepor
apresentando taxas altas de convergência [34, 35]. Ambas abordagens permitem a
fatoração local (por blocos) e, também, o uso de técnicas de reordenamento local de
incógnitas.
As implementações dos métodosde geraçã de malha, refinamento adaptativo de
malhas e solucionadores de sitemas lineares, em um sistemas computacional distribuío adciona um custo computacional ao processo de solução. Este custo estárelacionado com a comunicação entre os núcleos de processamento pertencentes
ao sistema computacional. O paradigma de trocas de mensagens ternou-se o método
mais empregado para realizar esta tarefa. Para tanto, o fórum MPI empregado para
realizar esta tarefa. Para tanto, o fórum MPI [36] define as regras e protocolos
para o desenvolvimento das rotinas de comunicação entre processos. MPICH2 [37],
OpenMPI [38] e MVAPCH [39] são algumas das bibliotecas que implementam estes
conjuntos de rotinas. Posteriormente, surgiram trabalhos com o objetivo de otimizar
estas rotinas levando em consideração a arquitetura do sistema, a topologia de rede
ou o tipo de mensagem transmitida [40, 41].
Considerando os fatos abordados até aqui, esta tese propõe estratégias computacionais aplicadas aos métodos de elementos finitos em ambientes computacionais de
grande porte. Assim, tem-se três pontos que podem limitar o desempenho de implementações de códigos paralelos de elementos finitos, e que serão objeto de estudo
no presente trabalho. Este são:
• Comunicação de mensagens entre processos:

deseja-se investigar o

efeito da compressão de mensagens longas na redução do tempo de comunicação utilizando um esquema de compressão de números de ponto-flutuante.
• Solução do sistemas lineares: deseja-se verificar o efeito da reordenação
de incónitas no precondicionamento baseado em fatoração incompleta em um
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método iterativo baseado em subespaço de Krylov. Também é de especial
interesse considerar o reordenamento local por bloco no precondicionamento
por fatoração incompleta, especialmente no contexto de simulações paralelas
com refinamento adaptativo de malhas e o seu reparticionamento dinâmico.
• Geração da malha: deseja-se construir um gerador de malhas em paralelo
capaz de manipular superfícies imersas arbitrárias através da utilização de
algoritmos de geometria computacional para determinar as interseções entre a
malha e a superfície arbitrária.

1.1

Organização do Texto

A organização do texto segue a descrição dada a seguir. No Capítulo 2 é apresentado um esquema de transmissão de mensagens comprimidas formada por números
de ponto-flutuante. Duas novas rotinas broadcast são implementadas com um compressor de números de ponto-flutuante eficiente baseado em esquemas de predição.
Testes são realizados sobre três configuração de dados de modo a representar soluções
numéricas obtidas pelo método de elementos finitos.
O Capítulo 3 apresenta um estudo do efeito de reordenação de incógnitas em
precondicionadores baseados em fatoração incompleta em malhas com refinamento
adaptativo. É apresentada a metodologia bem como as ferramentas utilizadas no
estudo. Uma sequência de experimentos numéricos, tanto sequenciais quanto paralelas, é realizada para dar suporte as conclusões.
O Capítulo 4 trata do estudo e implementação de um gerador de malhas baseado
em octrees que permite o tratamento de superfícies imersas arbitrárias. Na primeira
seção define-se a octree e os algoritmos relacionados à construção, refino e balanceamento 2:1. A seguir, é apresentado o esquema de detecção da superfície imersa no
interior da octree. Na seção seguinte, a geração da malha de elementos finitos é
discutida. Experimentos são realizados com o intuito de verificar a escalabilidade
paralela da implementação.
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Finalmente, no Capítulo 5 são apresentadas as conclusões, considerações finais
e propostas de trabalhos futuros.
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Capítulo 2
Trocas de Mensagens com
Compressão de Números de Ponto
Flutuante
2.1

Introdução

Nos últimos anos, sistemas paralelos de memória distribuída vêm ganhando grande
importância em aplicações científicas. Segundo a lista TOP500 [42], mais de 80% de
todos os supercomputadores do mundo utilizam esse tipo de arquitetura. A comunicação entre processos por trocas de mensagens emergiu como o principal paradigma
para o desenvolvimento de aplicações de alto desempenho para tais sistemas. A
troca de mensagens é o método de comunicação baseado no envio e recebimento de
mensagens através da rede seguindo as regras de um protocolo de comunicação entre
vários processadores que possuam memória distribuída. Neste contexto, a biblioteca
MPI [36] é atualmente a interface mais utilizada para a implementação de troca de
mensagens entre processos. Para que estas aplicações possam atingir uma alta escalabilidade, é crucial que as rotinas de comunicação entre processos sejam realizadas
eficientemente. Escalabilidade aqui é entendida conforme [22], isto é, estudar a
variação do rendimento de um algoritmo com parâmetros tais como o tamanho do
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problema e o número de processadores. Estudos indicam que a comunicação entre
processos demanda boa parte do custo total de processamento [43]. Aprimorar as
rotinas de comunicação é desejável, mas também um desafio, uma vez que, deve-se
considerar as heterogeneidades das arquiteturas disponíveis bem como as diferentes
topologias de rede.
Os tipos de rotina de comunicação existentes no MPI podem ser classificados em
comunicação ponto-a-ponto e comunicação coletiva. Comunicação ponto-a-ponto
abrange um conjunto de rotinas especializadas no envio e recebimento de mensagens
entre dois processos distintos. Esse tipo de comunicação é a mais básica dentro do
processo paralelo e são caracterizadas por quatro aspectos:
(i) Quanto ao bloqueio da comunicação: pode ser bloqueante ou não bloqueante;
(ii) Quanto ao modo de comunicação: pode ser padrão, síncrono e bufferizado;
(iii) Quanto à persistência: as rotinas podem ser ativadas por requisições persistentes ou não persistentes;
(iv) Quanto ao sentido da comunicação: as rotinas de comunicação podem ser em
dois sentidos ou isoladas.
Uma função é denominada coletiva se todos os processos em um grupo necessitam executá-la para que ela tenha efeito Por exemplo, um grupo de processos pode
necessitar transpor uma matriz cujos coeficientes estão distribuídos entre diferentes
processadores ou somar um grupo de números também distribuídos pelos processadores. Claramente, essas operações globais podem ser implementadas por um
programador usando as rotinas de comunicação ponto-a-ponto. Por conveniência
e para permitir implementações otimizadas, o MPI também fornece um conjunto
de funções especializadas de comunicação coletiva que executam uma determinada
operação em um grupo de processos para que ela tenha efeito. As funções coletivas
especificadas pelo padrão MPI são divididas em três grupos:
(i) Barreira ou sincronização (MPI Barrier()).
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(ii) Funções para comunicação global de dados (MPI| Bcast(), MPI Allgather(),
etc);
(iii) Funções globais de redução (MPI Reduce() e.MPI Allreduce())
Muitos estudos foram realizados com o intuito de extrair melhor desempenho de
implementações do MPI. A biblioteca STAR-MPI [40] implementa um conjunto de
rotinas de comunicação coletiva que é capaz de se adaptar à arquitetura dos sistemas
e a carga de trabalho demandada pela aplicação. Outros trabalhos implementaram
novos algoritmos específicos para determinadas arquiteturas [41]. As operações MPI
de redução global executam uma função sobre um conjunto de dados entre um grupo
de processos. O padrão MPI define um conjunto de funções que podem ser usadas, tais como, obter a soma, máximo ou mínimo entre um conjunto de valores
numéricos. O padrão permite também ferramentas para programadores definir suas
próprias operações de redução. Neste sentido, o trabalho de RABENSEIFNER [44]
apresenta algumas otimizações nas operações de redução. Em BRIM e SOMMERS
[45] é apresentado um novo mecanismo de broadcast

1

que realiza a operação em

tempo constante, independentemente do tamanho do número de processadores participantes. CHAN et al. [46] discute questões de projeto e implementação com alto
desempenho em operações de comunicação coletiva em computadores de memória
distribuída.
Usando uma abordagem distinta, alguns trabalhos utilizam esquemas de envio
de mensagens comprimidas de forma a reduzir a latência inerente à comunicação de
mensagens em aplicações científicas. De forma geral, os algoritmos de compressão de
ponto-flutuante em aplicações científicas tem como princípio diminuir os requisitos
de armazenamento dos dados produzidos durante a simulação. Dentre os trabalhos que adaptaram esquemas de compressão em primitivas MPI destacam-se KE
et al. [47], KUMAR et al. [48], FILGUEIRA et al. [49]. KE et al. [47] apresentam a
biblioteca cMPI que utiliza um algoritmo de compressão baseado em predição [50].
1

Broadcast é a operação de comunicação baseada em difusão onde um processo envia uma
mensagem para um grupo de processos.
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Seus resultados indicam ganhos no desempenho das rotinas de comunicação pontoa-ponto e coletiva. KUMAR et al. [48] comparam o desempenho de diversas técnicas
de compressão na otimização das rotinas send-receive e AlltoAll em uma aplicação
de modelagem atmosférica. Outros trabalhos usam algoritmos baseado em RLE (
Run Lenght Enconding) para compressão de pontos flutuantes com distribuição esparsa de valores. Já FILGUEIRA et al. [49] apresentam a biblioteca CoMPI, que usa
múltiplos algoritmos de compressão em rotinas coletivas e nas primitivas de comunicação ponto-a-ponto. Utilizando diversos benchmarks MPI e aplicações reais de alto
desempenho, CoMPI obteve inportante melhorias no tempo total de execução em
um cluster com 64 núcleos de processamento interconectado com uma rede FastEthernet. Outro trabalho, usa o esquema de compressão LZO para implementar um
sistema de I/O paralelo [51]
Neste sentido, este capítulo descreve a adaptação do algoritmo de compressão
de ponto-flutuante desenvolvido por BURTSCHER e RATANAWORABHAN [52]
e investiga o efeito da compressão de mensagens longas na redução do tempo de
comunicação. O trabalho utiliza dados com variabilidade distintas para demostrar
a aplicabilidade do método. O interesse inicial é aplicar a técnica de compressão
sobre cadeias longas de números de ponto-flutuante que serão enviadas aos demais
processadores que compartilham o mesmo comunicador.

2.1.1

Motivação

Para entender o impacto da comunicação de grandes mensagens em uma aplicação,
foi realizado a medição da latência das rotinas MPI através do benchmark PerfTest
em um cluster Sun denominado Ranger disponibilizado pelo TACC (Texas Advanced
Computer Center) em 512 núcleos de processamento (os detalhes da arquitetura
serão apresentado à frente). PerfTest avalia o desempenho das rotinas de comunicação ponto-a-ponto e coletivas realizando sucessivas execuções de forma a diluir
a interferência de efeito externo no tempo de execução dos métodos. Os testes
consideram diferentes tamanhos de mensagens. Estas variam de 0 a 128K bytes.
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A Figura 2.1 mostra a latência obtida para a comunicação ponto-a-ponto (P2P) e
broadcast, respectivamente. É possível observar que a latência da comunicação cresce
rapidamente para mensagens superiores a 1 KB em ambos os tipos de comunicação.
Note que aumentando o tamanho da mensagem de 64KB para 128KB a latência
aumenta em 46.9% na comunicação ponto-a-ponto e 45.3% no broadcast.

Figura 2.1: Latência para comunicação ponto-a-ponto e do broadcast
Tais resultados sugerem que a redução do tamanho das mensagens através de algum esquema eficiente de compressão pode melhorar o desempenho de aplicações que
utilizam mensagens longas na comunicação entre processos. Sendo assim, apresentase a seguir, uma investigação de um algoritmo de compressão de mensagens na
transmissão de mensagens via broadcast .
Este capítulo está organizado da seguinte forma. A Seção 2.2 apresenta o algoritmo de compressão de trocas de mensagens. Na seção seguinte, detalhes de implementação do broadcast com compressão são discutidos. Resultados são mostrados
na seção 2.4 e as principais conclusões obtidas finalizam o capítulo.

2.2

Compressão de Ponto-Flutuante

Discutimos na seção anterior que limitações de largura de banda podem ser um
gargalo em várias aplicações científicas. Essas limitações podem ser (i) no acesso
a memória, especialmente em processadores multi-núcleos (ii) na largura de banda
em aplicações MPI (que é o objetivo deste estudo) e (iii) largura de banda nos
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barramentos I/O em aplicações que usam intensivamente o disco. A utilização de um
esquema eficiente de compressão de ponto flutuante pode contornar tais limitações,
uma vez que, podem reduzir a quantidade de dados transmitidos. Assim, torna-se
crucial que os cálculos para a compressão e descompressão não gerem uma sobrecarga
sobre o sistema fazendo que seu tempo se torne maior que a largura de banda. No
entanto, como discutido no item 2.1.1, a utilização desses esquemas de compressão
podem se tornar atraentes.
Na literatura é fácil encontrar esquemas de compressão de ponto-flutuante sem
perdas para dados de áudio, imagem medições científicas, etc [53–55]. Muitos destes
trabalhos são baseados em predizer o próximo valor de uma sequência de valores
numéricos com base nos valores precedentes, comprimindo o resultado da diferença
dos padrões de bitas entre o valor previsto e o valor real. Muitos desses trabalhos
diferem na forma como é feita a previsão enquanto outros nos detalhes de implementação. V. ENGELSON e P.FRITZON [56] usam extrapolação para prever o
próximo valor numérico. O esquema FCM [50] usa partes do valores anteriormente
observados para predizer o próximo valor. O DFCM [57] é semelhante, exceto que
prevê a diferença entre os valores, em vez de prever os próprios valores.
Neste trabalho é utilizado uma versão modificada do algoritmo gFPC desenvolvido por BURTSCHER e RATANAWORABHAN [52] para compressão de
números de ponto-flutuante. A ideia básica deste algoritmo é comprimir sequências
lineares de números de ponto flutuante com precisão dupla baseado em um mecanismo de dupla predição baseada nos preditores FCM e DFCM. A Figura 2.2 mostra
o fluxograma do algoritmo de compressão.
Basicamente, o algoritmo de compressão emprega um preditor de ponto-flutuante
baseado nos valores previamente utilizados. Para comprimir um número de pontoflutuante, o algoritmo prediz o próximo valor da sequência de números usando os
preditores FCM e DFCM [57, 58]. A predição mais acurada, isto é, aquela que
compartilha mais bits significativos, é escolhida para a operação de ou-exclusivo
(XOR) junto com o valor real. A operação de ou-exclusivo transforma bits idênticos
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Figura 2.2: Fluxograma do método de compressão gFPC
em zeros. Dessa forma, se o valor predito e o valor verdadeiro são próximos, o
resultado dessa operação retornará zeros nos bits significativos. O algoritmo, então,
conta essa quantidade de zeros, codifica esse número em 3 bits concatenando-o com
mais um bit cuja função é indicar o mecanismo de predição utilizado. Os quatro
bits juntamente com o resíduo do ou-exclusivo são escritos no arquivo.
Para poder realizar a descompressão, o FPC especifica, no inicio do arquivo
comprimido, os números de ponto-flutuante que foram codificados. A descompressão
inicia-se com a leitura dos quatro bits e do resíduo. Os três bits que indicam o número
de zeros são decodificados e, juntamente com o resíduo, é obtido um número de 64bits. Aplicando-se a operação de ou-exclusivo sobre este número e a predição do
FCM ou DFCM, recria-se o número ponto-flutuante original. Essa reconstrução é
sem perda já que a operação ou-exclusivo é reversível. Outro ponto relevante é
que os mecanismos de predição devem retornar a mesma sequência de valores nos
processos de compressão e descompressão. Para tanto, eles são inicializados com zero
e atualizados com o ponto-flutuante corrente após cada predição. A complexidade
computacional dos algoritmos de compressão e descompressão é linear isto é O(n),
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onde n representa a quantidade de números a serem comprimidos.

2.3

Broadcast com mensagem comprimida

A primitiva broadcast do MPI é responsável pela distribuição de dados de um processo, chamado raiz, para todos os processadores que compartilham o mesmo comunicador. Estudos de RABENSEIFNER [43] identificaram que tal primitiva é uma
das operações coletivas de maior custo. Uma vez que somente a semântica e a sintaxe
dessa operação foram padronizadas, códigos mais adequados à topologia de rede [59]
e aos tipos/tamanhos de mensagens trocadas [40] foram sendo desenvolvidos.
A ideia neste estudo inicial foi incluir e adaptar o algoritmo de compressão, apresentado na seção anterior, dentro do mecanismo de troca de mensagens do broadcast.
O algoritmo gFPC [52] original acessa blocos de dados diretamente de arquivos. Para
adequá-lo aos nossos objetivos, o algoritmo foi modificado para que os dados fossem lidos diretamente da memória de forma a aplicá-lo, em tempo de execução, à
mensagem transmitida. A seguir é apresentado o pseudocódigo do broadcast com
compressão de ponto-flutuante. A partir deste ponto, ele será identificado no texto
por FPC/Binomial.
Algoritmo 1 FPC/Binomial
1: Entrada:
2:
buf : mensagem
3:
nfp: número de pontos flutuantes
4:
raiz: processo que enviará a mensagem
5:
comm: comunicador MPI
6: Variáveis auxiliares:
7:
zbuf : mensagem comprimida
8:
nbytes: número de bytes da mensagem
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:

Obter rank do processador
Se rank == raiz Então
[zbuf, zlen] ← FPCCompress(buf,nfp)
Fim Se
BcastBinomial(zbuf,zlen,raiz,comm)
Se rank "= raiz Então
[buf] ← FPCDecompress(zbuf,zlen)
Fim Se
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O algoritmo toma como entrada uma mensagem (buf ) com nfp números de pontoflutuante. O processador raiz, ou seja, aquele responsável pelo envio aos demais
processadores, compacta a mensagem e envia aos demais processadores usando uma
algoritmo de broadcast baseado em uma árvore binomial. Este esquema é vantajoso
pois permite que dois ou mais nós se comuniquem simultaneamente e ideal para
mensagens de tamanhos pequeno à médios. Por fim, encerrada a comunicação,
os demais processadores já estão com a mensagem comprimida podendo realizar a
descompressão da mesma e consequentemente tendo o acesso aos dados originais.
Considere que p representa o número de processos e n o tamanho da mensagem a
ser transmitida e que os processos são numerados sucessivamente de 0 a p − 1. Cada
processo conhece p e seu identificador. O custo de comunicação entre dois processos
é dado por α + βn, onde α é a latência e β a largura de banda da rede. O algoritmo
de broadcast binomial transmite a mensagem n em logp passos (profundidade da
árvore). O algoritmo atinge desempenho próximo do ótimo se βn $ α mas é subótimo para βn % α. Ou seja, apresenta melhor desempenho para mensagens de
tamanho pequeno à médio. Para exemplificar, a Figura 2.3 mostra a estrutura da
árvore binomial para 8 núcleos de processamento. Para efetuarmos a transmissão
do rank 0 para todos os outros necessitamos portanto de 3 estágios de comunicação.
0
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Figura 2.3: Estrutura da árvore binomial
Para mensagens longas, a maioria dos algoritmos dividem a mensagem em k
partes, transmitindo um pedaço em α + β nk em cada estágio de comunicação. Organizando os processos em um pipeline linear chega-se a um tempo de execução aproximado (p+k)(α+β nk ). Este esquema apresenta custo perto de ótimo se βn % αp mas
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sub-ótimo para mensagens curtas. Bibliotecas MPI, tais como, MPICH2, MVAPICH
e OpenMPI, possuem implementado tanto algoritmos adequados para transmissão
de mensagens curtas quanto para mensagens longas. A determinação de qual deles
será utilizado ocorre em tempo de execução.
Um segunda implementação para o broadcast com compressão é proposta de
modo a aproveitar o broadcast destas bibliotecas MPI e, consequentemente, a estrutura dinâmica da sua implementação. Esse algoritmo basicamente comprime
a mensagem e a envia usando a rotina MPI Broadcast(). Processos receptores recebem a mensagem, descomprimindo-a. O algoritmo 2, identificado por FPC/Bcast,
indica os passos do processo. Note que, neste caso há dois níveis de comunicação.
O primeiro envia o tamanho da mensagem comprimida enquanto no segundo caso,
a mensagem comprimida é enviada. Essa forma de implementação justifica-se pelo
fato que o padrão MPI exige que as chamadas das rotinas estejam casadas. Evidentemente, esse novo estágio de comunicação pode acrescentar um custo adicional
ao algoritmo. Testes de desempenho de ambos os algoritmos são apresentados na
próxima seção.
Algoritmo 2 FPC/Bcast
1: Entrada:
2:
buf : mensagem
3:
nfp: número de pontos flutuantes
4:
raiz: processo que enviará a mensagem
5:
comm: comunicador MPI
6: Variáveis auxiliares:
7:
zbuf : mensagem comprimida
8:
nbytes: número de bytes da mensagem
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:

Obter rank do prpcessador
Se rank == raiz Então
[zbuf, zlen] ← FPCCompress(buf,nfp)
Fim Se
MPI Bcast(zlen,1,MPI INT,raiz,comm)
MPI Bcast(zbuf,zlen,MPI BYTE,raiz,comm)
Se rank "= raiz Então
[buf] ← FPCDecompress(zbuf,zlen)
Fim Se
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2.4
2.4.1

Estudo de desempenho
Sistemas computacionais

O sistema para análise de desempenho do algoritmo desenvolvido neste estudo é
o cluster SUN denominado Ranger. Tal máquina foi disponibilizada pelo TACC
(Texas Advanced Computer Center, The University of Texas at Austin) e é composto
por 3.936 nós de comunicação 16-way SMP, fornecendo 15.744 processadores AMD
Opteron (2.3 GHZ), totalizando 62.976 núcleos computacionais, 123 TB de memória
total 1.7 PB de espaço em disco e desempenho máximo teórico de 579 TFLOPS.
Todos os nós do Ranger são inteconectados usando a tecnologia InfiniBand em uma
topologia full-CLOS com uma largura de banda ponto-a-ponto de 1GB/s. O MPI
utilizado foi o MVAPICH2 versão 1.0. O sistema operacional é o CentOS 5.0 e o
compilador é o Intel 10.0 com as chaves de otimização -O3. Para as tomadas de
tempo usou-se a rotina MPI Wtime(). Os resultandos obtidos aqui consistem nos
melhores tempos obtidos em três submissões distintas no cluster. Os tempos são
referentes ao broadcast MVAPICH2, ao algoritmo FPC/Binomial e ao algoritmo
FPC/Bcast.

2.4.2

Configuração dos dados

A fim de testar o efeito da compressão de números de ponto-flutuante no broadcast,
três configurações de dados foram consideradas. A primeira representa uma função
linear com comportamento suave do tipo f (x) = ax. Essa configuração será identificada ao longo do texto por linear. Tal configuração representa a melhor situação
para o algoritmo de compressão de dados uma vez que favorece o mecanismo de
predição por possuir uma distribuição regular e suave. Três tamanhos de vetores de
números de pontos-flutuantes foram considerados: 64K, 128K e 512K. Para os três
tamanhos de vetores, a taxa de compressão alcançada foi igual a 15.0. Isso significa
que a mensagem comprimida é 15 vezes menor que a mensagem original.
A Figura 2.4(a) representa a segunda configuração de número de pontos18

flutuante, identificada por exponencial. Tal configuração foi obtida pela função
f (x, y) = exp(−x2 )exp(−y 2 ) no domínio [−2, 2] × [−2, 2]. Finalmente, a terceira
configuração representa a função trigonométrica f (x, y) = sin(x)cos(y) aplicada no
domínio [−6, 6] × [6, 6], veja Figura 2.4(b). Estas duas funções tem por objetivo tentar mimetizar o comportamento de soluções numéricas em subdomínios (malhas),
em situações típicas obtidas nos métodos de elementos finitos.
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Figura 2.4: Funções para a geração dos dados para os experimentos numéricos
A Tabela 2.1 reporta as taxas de compressão para quatro tamanhos de malhas.
A função trigonométrica apresenta os dados com maior variação espacial entre os
já vistos até aqui. Consequentemente, os mecanismos de predição do gFPC tendem
a fornecer valores não tão próximos aos valores reais. Diante disso, as taxas de
compressão não são tão significativas.
Tabela 2.1: Taxas de compressão para os conjuntos de dados exponencial e
trigonométrico
Grid
Exponencial Trigonométrica
256 × 256
1.112
1.112
512 × 512
1.235
1.151
1024 × 1024
1.304
1.185
2048 × 2048
1.396
1.295

2.4.3

Análise de desempenho

A Figura 2.5 compara o tempo de parede entre a rotina original de broadcast
(Bcast/MPI) e a rotina com compressão e transmissão baseada em árvore bino19

mial (FPC/Binomial) para a configuração linear dos dados. Também foi incluída
na comparação a versão que utiliza dois estágios de comunicação (FPC/Bcast). O
melhor desempenho foi obtido com mensagens contendo 128K números de ponto
flutuante. O tempo de parede para este caso é 3.3 vezes menor do que o broadcast
original em 4096 processadores. Ainda com esse tamanho de mensagem, viu-se que
o pior caso ocorreu em 512 processadores. Nesse caso, o FPC/Binomial ainda é 1.1
vezes mais rápido. Com 4.096 núcleos, o desempenho é cerca de 2.2 vezes melhor
com mensagens de 512K. Este bom desempenho está fortemente relacionado com as
altas taxas de compressão obtidas para os dados lineares. Como resultado, a compactação reduz o tempo de transmissão. A transmissão da mensagem comprimida
com dois estágios de comunicação tem melhores resultados em diversos casos em relação ao broadcast original e até alcançou resultados melhores que o FPC/Binomial
em dois casos com mensagens de 128K. No melhor caso, ou seja, na transmissão da
mensagem com 128K ponto-flutuante em 4.096 núcleos, FPC/Bcast é 3 vezes melhor
do que o MPI/Bcast.

(a) 64K

(b) 128K

(c) 512K

Figura 2.5: Custo computacional do broadcast para os dados lineares
Para entender o custo individual das operações, a Figura 2.6 mostra o percentual
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do tempo de execução das operações de compressão/descompressão e comunicação
para tamanhos de mensagens que variam de 64K à 512K e o número de núcleos
de processamento variando de 128 a 4096. Observa-se que o custo do gFPC corresponde a cerca de 65% do tempo total da rotina FPC/Binomial, ou seja, o tempo
de comunicação é apenas cerca de 35% do tempo total. Como o custo do gFPC
domina o tempo de comunicação, o tempo de parede é praticamente constante com
o aumento de núcleos.

Figura 2.6: Custo das operações individuais - função linear
Os resultados na Figura 2.7 mostram os tempos de parede quando os dados
transmitidos são gerados pela função exponencial. O FPC/Binomial é benéfico para
a maioria dos casos. Chega a ser até 11 vezes mais rápido do que o broadcast original
na transmissão de mensagens contendo 256 × 256 números de ponto flutuante em
128 núcleos e até 6.2 vezes mais rápido para a difusão de mensagens com 1024 ×
1024 valores de ponto flutuante em 128 núcleos. Para mensagens com 2048 × 2048
valores de ponto flutuante, as taxas de compressão não são altas o suficiente para
compensar o custo de compressão quando o número de núcleos do processamento
são 256 e 1024. Nestes casos, o MPI/Bcast é 1.6 e 1.02 vezes melhor que a rotina
FPC/Bcast, respectivamente. A rotina FPC/Bcast é inferior a FPC/Binomial em
todos os casos (exceto para o caso com 512 núcleos e mensagem com 256 × 256
números de ponto-flutuante).
Na Figura 2.8(a) observa-se o percentual do tempo da parede das operações para
os dados obtidos pela função exponencial. Neste caso, o tempo de comunicação leva
21

(a) 256 × 256

(b) 512 × 512

(c) 1024 × 1024

(d) 2048 × 2048

Figura 2.7: Custo computacional do broadcast para os dados exponenciais
cerca de 80% do tempo total de parede. Comparando o tempo de comunicação entre
o broadcast original e a versão com compressão, vê-se ganhos consideráveis nos custos
de comunicação, especialmente quando o número de núcleos é alto. A Figura 2.8(a)
compara o tempo de comunicação do FPC/Bcast e FPC/Binomial. FPC/Binomial
apresenta melhor desempenho para mensagens mais curtas. O estágio de comunicação em FPC Binomial chega ser até 21 vezes mais rápido que do MPI/Bcast na
transmissão de mensagens com 256 × 256 números de ponto flutuante em 128 núcleos. Em 4096 núcleos e mensagens de 512 × 512 números, FPC/Binomial diminui
o tempo de comunicação por um fator de 9.
A Figura 2.9 mostra os resultados para o conjunto de dados trigonométrico. Para
mensagens com 256 × 256 números de ponto-flutuante, FPC/Binomial é 14 vezes
mais rápido que o MPI/Bcast quando executado em 128 núcleos. Para mensagens
com 512 × 512 números de ponto-flutuante, FPC/Binomial realiza a tarefa 1.1 vezes
mais rápido em 1024 núcleos e 2.7 vezes mais rápido em 128 núcleos, exceto em 512
núcleos, onde é 4% pior. Para este tamanho de mensagem, FPC/Bcast só é melhor
que o MPI/Bcast em 128 núcleos. O mesmo comportamento em geral pode ser visto
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(a) (

(b)

Figura 2.8: Dados exponenciais: (a) Custo das operações e (b) custo da comunicação
para mensagens com 1024 × 1024 números de ponto flutuante, onde o FPC/Binomial
é 4.5 vezes maior em 128 núcleos e mensagens com 2048 × 2048 valores. A rotina
FPC/Bcast supera o broadcast original em apenas alguns casos. Para 256 × 256
valores de ponto flutuante, ele é até 8 vezes melhor do que o mecanismo original.
Claramente, o conjunto de dados obtido pela função exponencial apresenta as
menores taxas de compressão e, portanto, os menores ganhos. A Figura 2.10(a)
mostra o percentual do tempo de parede das operações da rotina de transmissão
da mensagem comprimida (FPC / Binomial). O estágio de comunicação representa
cerca de 65% e 85% do tempo total de parede para mensagens curtas e longas,
respectivamente. A Figura 2.10(a) compara o custo do FPC (tempo de parede para
a compressão e descompressão) com o tempo de comunicação do broadcast original e
da mensagem comprimida. Vemos que o FPC gasta mais tempo do que a broadcast
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(a) 256 × 256

(b) 512 × 512

(c) 1024 × 1024

(d) 2048 × 2048

Figura 2.9: Custo computacional para os dados trigonométricos
original na difusão de mensagens com 2048 × 2048 números de ponto flutuante. Na
maioria dos casos, o custo FPC é muito menor do que o tempo de comunicação,
principalmente para as mensagens com 2048 × 2048 números de ponto flutuante.
Percebe-se também que o broadcast original tem o pior resultado para 128, 2048 e
4096 núcleos enquanto a implementação proposta produz resultados razoáveis.

2.5

Principais Conclusões

Este capítulo investiga o uso de um algoritmo de compressão para números de ponto
flutuante na redução do custo total da transmissão de mensagens longas. Dois algoritmo de broadcast foram implementado incorporando a compactação das mensagens.
No melhor dos casos, o estágio de comunicação é 14 vezes mais rápido. Vale ressaltar
que o desempenho deste algoritmo depende da previsibilidade dos dados contidos na
mensagem. Quanto mais suave for a distribuição dos números de ponto flutuante na
mensagem, melhor a eficiência do algoritmo de compressão de dados. O algoritmo
baseado em árvore binomial é geralmente melhor para um maior número de núcleos
de processamento, sugerindo a utilização de um mecanismo adaptativo que utiliza
24

(a)

(b)

Figura 2.10: Função trigonométrica - (a) Custo das operações e (b) Custa da comunicação e da compressão
apenas a compressão se o tamanho do comunicador, ou seja, o processos participantes na transmissão esteja acima de um certo limite. O papel de compressão de
números de ponto flutuante em outras primitivas MPI ainda está para ser investigado. Porém, os resultados obtidos sugerem que a técnicas de compressão podem
ser usadas com sucesso em computação científica.
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Capítulo 3
Reordenamento em
Precondicionadores baseados em
Fatoração Incompleta
Além da questão da troca de mensagens através do uso de primitivas MPI adaptadas para a arquitetura da máquina ou ao tipo de dados enviado, outro ponto
importante para a eficiência de códigos de elementos finitos paralelos diz respeito
aos solucionadores lineares e aos aspectos relacionados a ele. Neste ponto incluímos
o método em si, hoje predominantemente iterativo, o método de precondicionamento
e os esquemas de reordenação de incógnitas. Este capítulo aborda justamente estas
três questões porém com um grau de complexidade um pouco maior devido a inclusão do refinamento adaptativo de malhas disponibilizado pela biblioteca libMesh
[60].

3.1

Introdução

Este capítulo aborda o uso de estratégias de reordenamento em precondicionadores
baseados na fatoração incompleta para os métodos de Krylov na solução de sistemas
algébricos oriundos das discretizações pelo método de elementos finitos de problemas
de dinâmica dos fluidos computacional. Vários casos testes representativos envol26

vendo refinamento/desrefinamento adaptativo da malha (AMR/C) são apresentados
em ordem crescente de complexidade. Eles vão desde um simples problema manufaturado com solução analítica conhecida até problemas multifísicos tridimensionais.
Outro ponto abordado é a extensão de tal estudo para tanto simulações sequenciais
quanto para simulações paralelas.
Reordenamento corresponde em rearranjar linhas e colunas do sistema matricial
oriundo da discretização através da renumeração dos graus de liberdade. Isto pode
ser analisado pelo estudo do grafo associado aos sistemas de equações lineares e pode
contribuir na melhoria da eficiência da simulação. Por exemplo, esquemas de reordenamento são frequentemente aplicados na melhoria da estrutura de esparsidade da
matriz, reduzindo os elementos não-zeros durante o processo de fatoração da eliminação Gaussiana, e consequentemente, contribuindo na redução dos requisitos de
armazenamento e aumentando a eficiência do solucionador [17]. No entanto, sabe-se
que solucionadores diretos para sistemas lineares algébricos, tal como a eliminação
Gaussiana, são mais robustos, mas também demandam mais memória em relação
ao solucionadores iterativos. Além disso, métodos de eliminação em geral escalam
bem menos quando o tamanho do sistema cresce. Por isso, em problemas de grande
escala, o uso de métodos iterativos geralmente prevalece. No entanto, métodos iterativos simples são mais frágeis no sentido de que podem convergir muito lentamente,
estagnar ou divergir. Problemas semelhantes surgem para os subsistemas lineares,
como o sistemas Jacobiano para o método de Newton aplicado a problemas nãolineares. A aplicação do precondicionamento geralmente alivia esses problemas de
convergência.
O primeiro objetivo deste estudo é investigar o efeito da reordenação no precondicionamento baseado em fatoração incompleta em um método iterativo baseado em
subespaço de Krylov. Sistemas decorrentes de discretizações de malhas fixas ou
de estratégias locais de refinamento adaptativo de malhas também são considerados. Como segundo objetivo, considera-se o reordenamento local por bloco no
precondicionamento por fatoração incompleta, especialmente no contexto de simu-
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lações paralelas com refinamento adaptativo de malhas e o seu reparticionamento
dinâmico.
O restante deste capítulo está organizado da seguinte forma. Na próxima subseção discute-se a presente metodologia numérica. A seção 3.3 é dedicada à estudos numéricos realizados com problemas escalares, as equações de Navier-Stokes e
problemas acoplados, apresentado em complexidade crescente, tanto em simulações
seriais quanto em paralelo. Finalmente, a última seção termina com um resumo de
nossas principais conclusões.

3.2
3.2.1

Metodologia Numérica
Bibliotecas Numéricas

Os experimentos numéricos abordados neste estudo contam com o apoio de duas
bibliotecas numéricas. A primeira é a biblioteca libMesh que provê uma plataforma
de pesquisa para algoritmos adaptativos e paralelos, fornecendo um ambiente para
simulações em elementos finitos de problemas com múltiplas físicas e escalas de modo
confiável e reutilizável [60]. A segunda biblioteca é o PETSc (do inglês, Portable,
Extensible Toolkit fo Scientific Computation). PETSc é uma ferramenta constituída
de rotinas que permitem a implementação de códigos paralelos ou seriais para a
solução de sistemas de equações lineares e não-lineares [61].
A biblioteca libMesh foi originalmente projetada para fornecer uma estrutura
de dados poderosa que apoiasse o refinamento adaptativo de malhas não estruturadas surgidas nas simulações de elementos finitos. Esforços subsequentes foram
realizados no desenvolvimento da biblioteca com intuito de promover melhorias no
desempenho, suporte a um números maior de elementos finitos e na implementação
de algoritmos para problemas transientes e não-lineares. Dentro desses esforços,
sem dúvida nenhuma, o mais importante foi a implementação de técnicas paralelas no processo de refinamento adaptativo. Os recursos disponíveis na biblioteca
libMesh permitem ao usuário final da biblioteca focar, na maior parte do tempo, na
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modelagem do problema ao invés da codificação da aplicação.
O objetivo de combinar adaptatividade e paralelismo é claramente agrupar os
benefícios de ambas técnicas em resolver os problemas de forma mais eficiente. No
paralelismo, pela redução do custo computacional quando comparado ao tempo de
processamento em plataformas seriais. No refinamento, por permitir obter solução
em malhas mais grossas porém mais bem projetadas com grau de exatidão comparável a uma malha padrão não-adaptativa. É claro que, quando utilizados refinamento adaptativo e paralelismo, camadas adicionais de complexidade são adicionadas na análise do problema, na metodologia, nos algoritmos e nas estruturas de
dados utilizadas. Além disso, há um custo adicional associado com a implementação
de ambos e esses fatores devem ser levados em conta. Entretanto, fica claro que cada
uma dessas estratégias oferecem uma capacidade computacional a mais aos usuários
finais.
Sob a biblioteca libMesh, encontra-se a biblioteca PETSc. PETSc provê para a
biblioteca libMesh todas as estruturas necessárias para o armazenamento, manipulação de vetores e matrizes e métodos de solução de sistemas lineares e não lineares. Desenvolvido pelo Laboratório Nacional de Argonne1 , PETSc tem o intuito
de prover prcedimentos eficientes que deêm suporte à solução numérica de equações
diferenciais parciais e ordinárias. Embora seja escrito nas linguagens C e Fortran,
a biblioteca foi construída usando o paradigma de orientação a objetos e pode ser
facilmente utilizada em códigos de aplicações científicas de grande escala. A Figura
3.1 mostra a organização hierárquica entre as bibliotecas libMesh e PETSc com os
principais componentes da biblioteca PETSc utilizados pela biblioteca libMesh.
Na base da hierarquia apresentada pela Figura 3.1 encontra-se o conjunto de rotinas da biblioteca MPI (do inglês, Message Passing Interface) [36]. O conjunto de
rotinas da biblioteca PETSc foi construído levando em consideração a computação
paralela utilizando o protocolo MPI, permitindo retirar do usuário final a responsabilidade pela comunicação entre os processos.
1

http://www.anl.com
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Figura 3.1: Organização hierárquica entre as bibliotecas PETSc e libMesh
No segundo nível da hierarquia encontram-se os principais objetos responsáveis
pelo armazenamento das informações, sendo vetores e matrizes os principais deles.
Ambas estruturas foram construídas com suporte ao paralelismo, ou seja, as informações armazenadas por esses objetos são distribuídos entre os processos, além de
existirem diversas rotinas para manipulá-las. No caso de matrizes esparsas, utilizase esquemas eficientes de armazenamento somente dos coeficientes não nulos. Os
esquemas de armazenamento por linha comprimida (CSR) [17], linha comprimida
por bloco e diagonal por blocos estão implementados na biblioteca PETSc, sendo
que, no libMesh, é utilizado apenas o esquema CSR.
Por fim, no terceiro nível, encontra-se o conjunto de métodos de solução de sistemas lineares. O PETSc dispõe de implementações paralelas dos principais métodos
de solução de sistemas lineares iterativos baseados nos subespaços de Krylov, como
será visto adiante. Ainda nesse nível, diversas técnicas de precondicionamento estão
presentes como forma de acelerar a taxa de convergência desses métodos, incluindo
fatoração incompleta LU (ILU(k)), fatoração incompleta de Choleski (ICC), Jacobi,
Bloco-Jacobi e LU-SDS [62]. Além disso, é possível melhorar a fatoração com o
emprego de algum esquema de reordenamento, dentre eles, o RCM e o QMD, como
será visto adiante.
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3.2.2

Fatoração incompleta em métodos de Krylov precondicionado

Os métodos iterativos mais recomendados hoje em dia para a resolução de grandes
sistemas, pela sua rapidez e convergência em grande número de casos, são os métodos
baseados em subespaços de Krylov. A ideia base destes métodos é procurar uma
solução aproximada para o sistema de equações lineares Ax = b num subespaço
de Krylov afim. Exemplos de métodos de Krylov incluem o método dos gradientes conjugados (CG, do inglês, conjugate gradient) [63] para sistemas simétricos,
o método dos resíduos mínimos generalizado (GMRES, do inglês, Generalized Minimal Residual) [64] , o bi-gradiente conjugado estabilizado (Bi-CGSTAB, do inglês,
Bi-Conjugate Gradient Stabilized [18] e o método das direções conjugada a esquerda
(LCD, do inglês, Left Conjugate Direction) [65, 66] para sistemas não-simétricos.
As principais operações dos métodos do subespaço de Krylov podem ser resumidas
no produto matriz-vetor(matvec), produto escalar (dot) e a atualização de um vetor pela soma de um vetor multiplicado por uma constante (saxpy). Tais métodos
podem apresentar alto custo em termos de utilização de memória e em operações
com ponto-flutuante. Para minimizá-los, costuma-se tomar as seguintes ações:
1. otimizar o produto matriz-vetor;
2. usar uma estrutura de armazenamento compacto de matriz dentre elas linha
comprimida (CSR) [17], elemento-por-elemento [67] ou aresta-por-aresta [68];
3. aplicar esquemas de reinício;
4. aplicar técnicas de precondicionamento.
Precondicionamento é um dos ingrediente chaves para o sucesso de um método
iterativo e geralmente garante a viabilidade dos métodos iterativos de Krylov aplicados aos problemas reais. A ideia do processo de precondicionamento é elementar.
Supondo-se que se queira resolver o seguinte sistema não singular com n equações e
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n incógnitas
Ax = b.

(3.1)

A ideia básica é substituir o sistema linear original pelo sistema
M −1 Ax = M −1 b,

(3.2)

onde M −1 é uma aproximação para A−1 tal que a matriz M −1 A é melhor condicionada que A, já que a convergência dos métodos de Krylov é função do condicionamento espectral da matriz do sistema linear [17]. Na prática, ao invés de determinar
M −1 explicitamente, a ação do precondicionador é determinado na operação matrizvetor p = M −1 Av através dos seguintes passos: primeiro calcula-se z = Av, seguindo
da ação M −1 em p = M −1 z resolvendo o sistema linear M p = z. Do ponto de vista
prático, a escolha do precondicionador deve ser feita de forma que:
1. O sistema precondicionado seja fácil de ser resolvido.
2. O precondicionador seja fácil de se construir e aplicar.
A fatoração incompleta LU é, dentre as técnicas de precondicionamento, uma das
mais utilizadas. Essa técnica consiste na decomposição LU aproximada (A ≈ LU ),
onde os fatores das matrizes L e U mantêm a estrutura de esparsidade próxima da
estrutura da matriz original. Como a ideia é conservar o padrão esparso durante a
fatoração, descarta-se parte dos elementos diferentes de zero nas posições da matriz A, onde originalmente existiam coeficientes nulos. Tais posições são chamadas
de elementos de preenchimento (fill-in element). Quando todos os elementos de
preenchimento são descartados o processo é chamado de fatoração incompleta LU
de nível zero, ou apenas, ILU (0). Em alguns casos, a acurácia da fatoração ILU (0)
pode ser insuficiente na melhoria do rendimento da taxa de convergência. Dessa
forma, níveis de elementos de preenchimentos mais elevados são usados por serem
mais confiáveis e eficientes, e o parâmetro k indica o nível de elementos de preenchimento na decomposição ILU (k). Em caso de sistemas simétricos, a fatoração incompleta usualmente empregada é a decomposição de Cholesky. Vale ressaltar que
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os algoritmos de fatoração incompleta são sensíveis a ordenação das incógnitas e,
consequentemente, afetando a eficiência dos métodos de Krylov [69].

3.2.3

Reordenamento

Existem várias técnicas de reordenamento de incógnitas nodais para melhorar a
eficiência da solução de sistemas lineares. O reordenamentos corresponde a permutar
linhas e colunas do sistema de modo a agrupar os elementos não-nulos o mais próximo
possível da diagonal principal, reduzindo a banda e o envelope da matriz. Com os
elementos mais próximos da diagonal principal, a necessidade de armazenamento de
novos elementos não nulos ocasionados, por exemplo, por fatorações incompletas,
pode ser reduzida. O objetivo então é obter um sistema permutado Ãx̃ = b̃ com
melhores propriedades para os métodos de solução de sistemas, onde Ã = P AQ,
x̃ = Qx e b̃ = P b. P e Q são as matrizes de permutação.
Em particular, matrizes oriundas das discretizações pelo métodos dos elementos
finitos, que são consideradas no presente estudo, apresentam geralmente estruturas
simétricas, isto é, aij "= 0 se, e somente se aji "= 0. Dessa forma, torna-se interessante
preservar tal propriedade, usando somente permutações simétricas (Q = P t ), que
preservam o conjunto de entradas da diagonal principal e não afetam os autovalores
de A.
O padrão de esparsidade de uma matriz pode ser definido por um grafo e o
problema do reordenamento de uma matriz está ligado à reindexação dos vértices
do seu grafo correspondente, de forma que, seus nós passem a possuir ligações com
nós cujos índices são numericamente próximos. Isto é um problema NP-Completo e
existem vários algoritmos que geralmente são capazes de encontrar uma boa solução
com um desempenho razoável [69]. Métodos clássicos de reordenação originalmente
desenvolvidos para sistemas esparsos incluem: Cuthill McKee (CM) [70] e Reverse
Cuthill-McKee (RCM) [71]; Sloan [72] e Gibbs-Poole-Stockmeyer [73]; variantes do
grau mínimo (Ex: QMD) [74]; e dissecação aninhada (nested dissection) [75]. Estes
algoritmos geralmente são baseados na estrutura (grafo) da matriz e não nos valores
33

numéricos armazenados nela. Entretanto, o tamanho das entradas eliminadas durante o processo de fatoração incompleta pode afetar o processo de reordenamento.
Os efeitos da reordenação na convergência dos métodos de Krylov precondicionado por fatoração incompleta vem sendo objeto de estudos de inúmeros autores
[69, 76–81]. Existem também alguns trabalhos que abordam o precondicionamento
ILU em aplicações especificas. WILLE et al. [81] exploram diferentes ordem de
preenchimento para o ILU na solução da equação de Navier-Stokes bidimensional usando uma formulação mista de elementos finitos. Neste estudo, as incógnitas nodais
relacionadas à velocidade são ordenadas em primeiro lugar, para então, ordenar as
incógnitas da pressão. DUTTO [78] considerou o efeito do reordenamento na convergência do GMRES com ILU (0), isto é, com nenhum nível de preenchimento para
a solução das equações de Navier-Stokes para escoamento compressíveis em malhas
não estruturadas. O reordenamento RCM apresentou, na maioria das vezes, melhores resultados em relação a outras metodologias, não somente em termos de desempenho computacional mas também em termos de robustez. DUTTO e HABASHI
[82] estudaram um precondicionador ILU (0) paralelo para máquinas de memória
compartilhada também, considerando RCM e outras ordenações. BENZI et al. [76]
realizaram experimentos numéricos para examinar o efeito do reordenamento na
convergência dos métodos de Krylov precondicionados para a solução de sistemas
lineares não simétricos através dos benchmarks Harwell-Boeing e SPARSKIT. Testes
com matrizes quase simétricas mostraram que o reordenamento pouco afeta a convergência dos métodos de Krylov precondicionados. Por outro lado, para matrizes
com grande assimetria, eles observaram que o reordenamento pode ser benéfico. Eles
recomendam o RCM como método padrão para o precondicionador baseado em fatoração incompleta se algum nível de preenchimento é aplicado. HOU [80] usou
reordenamento para melhorar a eficiência de implementações de elementos finitos
sequenciais e paralelas. Porém, a maioria dos trabalhos relacionados não investiga os
efeitos do reordenamento das incógnitas quando a malhas variam durante a solução,
o que é típico do refinamento adaptativo de malha elaborado a seguir.
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3.2.4

Refinamento Adaptativo de Malha

Com a evolução das metodologias de discretização e sua extensão para classes problemas acoplados mais complexos, tem havido uma crescente necessidade de algoritmos
mais robustos e o emprego de técnicas de refinamento adaptativo de malhas ( no
texto, a abreviação AMR/C, do inglês, Adaptive Mesh Refiment and Coarsening,
será usada para representar o termo refinamento Adaptativo de malhas) [83–86]. O
esquema de malha adaptativa usa a solução obtida em uma malha intermediária
para determinar onde ela deve ser localmente refinada. O AMR/C oferece meios
para acelerar a simulação e a análise, permitindo que a solução seja alcançada de
forma mais viável e com menor esforço computacional. A natureza recursiva do
AMR/C pode impactar o desempenho do solucionador linear. Isto segue da observação que o AMR/C é um processo dinâmico e o padrão de esparsidade do sistema
muda a cada iteração de refino e desrefino. Uma vez que as alterações da malha são
locais, introdução e remoção de nós na malha mudará o grafo associado localmente
e os parâmetros escolhidos para solucionador linear [87]. A estratégia de renumeração para estes novos nós afetará o padrão de esparsidade. Por sua vez, isso pode
afetar o padrão de preenchimento, os requisitos de memória e o desempenho dos
solucionadores iterativos precondicionados por fatoração incompleta. Enquanto o
efeito da reordenação para a solução direta de sistemas lineares estáticos tem sido
estudada com alguma profundidade, o comportamento do reordenamento para sistemas dinâmicos oriundos do processo AMR/C levanta novas questões que não têm
sido investigadas. Aqui, usa-se a biblioteca libMesh [88] nos estudos de reordenamento. Neste caminho, libMesh revelou-se uma ferramenta valiosa para uma ampla
gama de aplicações, tais como, Navier-Stokes para escoamento compressíveis [89],
incompressíveis [90] e meios porosos [91]. Outros pacotes que provêm mecanismos
paralelos para simulação de elementos finitos adaptativos são PZ [92], PARAMESH
[93], deal II [94] e o Zoltan [95, 96]. Lançado recentemente com parte do Trilinos
[97], Zoltan inclui somente versões do algoritmo de reordenação de matriz dissecção
aninhada (nested dissection), enquanto o PETSc (usando pelo libMesh) provê di35

versos algoritmos de reordenamento. Em seguida apresentam-se as estratégias de
implementação sequencial e paralela usadas no presente estudo.
Implementação Sequencial
Para simulações sequenciais de um problema com malha fixa, o reordenamento é
aplicado apenas uma única vez e pode ser usado repetidamente sem ser recalculado
para cada iteração do método de Newton ou nas sequências de passos de tempo
em simulações transientes. Quando o esquema AMR/C é invocado, o tamanho e a
estrutura do sistema discreto muda dinamicamente em cada estágio da adaptação da
malha. Isso implica que o reordenamento necessita ser aplicado após a construção
do precondicionador associado ao sistema correspondente à nova malha, entretanto,
assim como para a malha fixa, não há a necessidade de ser recalculado em cada
iteração não-linear ou em cada passo de tempo até que a solução para tal malha
seja alcançada e o próximo ajuste da malha seja obtido. Note que, podem ocorrer
muitas iterações não-lineares e transientes entre os refinos/desrefinos da malha.
Os passos listados no algoritmo 3 referem-se a um problema não linear transiente
genérico implementado na biblioteca libMesh. Ele envolve o processo AMR/C, um
esquema de Krylov precondicionado e uma técnica de reordenamento. No primeiro
passo do algoritmo, uma malha inicial, initial-mesh é gerada fazendo um número
fixo de refinamentos uniformes e a estrutura de um sistema discreto é definida. A
integração no tempo e os laços do processo adaptativo são definidos nas linhas 5 e
10, respectivamente. O número máximo de passos para a adaptatividade da malha
maxrstep e o intervalo de tempo onde a ação do AMR/C é acionado, refine interval,
são especificados. Dentro do laço não linear, passos 12 e 21, resolve-se um sistema
linear usando um precondicionador e uma técnica de reordenação, onde ambos algoritmos seguem o padrão disponível da biblioteca PETSc. No passo 16, um indicador
de erro é calculado e usado para guiar o processo adaptativo refinando ou desrefinando localmente a malha. Finalmente, obtém-se uma nova estrutura do sistema
discreto, e consequentemente, a solução referente a malha antiga deve ser projetada
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Algoritmo 3 : Algoritmo sequencial AMR/C
1: Refinamento uniforme
2: Configurando o Sistema de Equações
3: time = 0
4: tstep = 0
5: Enquanto time < f inal time Faça
6:
tstep = tstep + 1
7:
time = time + dt
8:
rstep = 0
9:
Se tstep mod ref ine_interval = 0 Então
10:
Enquanto rstep < maxrstep Faça
11:
rstep = rstep + 1
12:
Enquanto Sistema não-linear não converge Faça
13:
Configure Precondicionador
14:
Aplique a Reordenação
15:
Resolve o Sistema Linear
16:
Se (rstep + 1) "= maxrstep Então
17:
Calcule o Erro
18:
Refina e Desrefina elementos
19:
Reinicializa o Sistema de Equações
20:
Fim Se
21:
Fim Enquanto
22:
Fim Enquanto
23:
Caso Contrário
24:
Enquanto Sistema não-linear não converge Faça
25:
Configure o Precondicionador
26:
Resolve o sistema linear
27:
Fim Enquanto
28:
Fim Se
29:
Configure o Sistema de Equações
30: Fim Enquanto
para a nova malha. Esses últimos passos constituem o processo AMR/C.
Nos experimentos numéricos apresentados na próxima seção o processo
AMR/C será identificado pela tupla AMR (initial-mesh, uniform-refinement, refinepercentage, coarsen-percentage, refinement-levels). Qualquer técnica de reodenação
pode ser aplicada no passo 14 do algoritmo sequencial apresentado anteriormente.
Estudos comparativos são realizados com a reordenação natural, RCM e QMD.
A ordenação natural corresponde a ordenação nodal obtida pelo gerador de malhas do libMesh ou da malha obtida de outros geradores a qual é importada pelo
libMesh. Para o processo de refinamento, os novos nós são numerados a partir do
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numero corrente de nós da malha. Tanto RCM quanto o QMD são esquemas de
reordenamento implementados na biblioteca PETSc. Os aspectos da reordenação
não serão apenas discutidos para a implementação sequencial mas também para a
implementação paralela, que será descrita a seguir.

3.2.5

Implementação Paralela

No caso de uma simulação paralela, um particionador embutido dentro da biblioteca
libMesh é aplicado para distribuir a computação entre os processos. A biblioteca
usa as bibliotecas METIS [20] e ParMETIS [21] para a partição do domínio. Para
problemas que utilizem malhas fixas, pode-se querer realizar a fatoração incompleta
globalmente, com ou sem reordenação global e os resultados serão claramente semelhante à aqueles obtidos com o algoritmo sequencial. Isto ainda se aplica ao AMR/C,
exceto que, agora o reparticionamento será necessário a medida que o balanço de
carga entre os processos se deteriora. Por sua vez, isto implica em atualizar a fatoração incompleta e a reordenação a cada reparticionamento. Novamente, isto é
essencialmente uma extensão direta do algoritmo sequencial.
Uma situação mais natural e talvez mais interessante que surge em uma versão paralela é usar o precondicionamento por fatoração incompleta local ao invés
de usar uma versão com uma fatoração global. Partindo primeiramente do caso
com malha fixa, o particionamento em blocos contínuos é realizado uma única vez,
seguido pela distribuição desses blocos entre os processos. Para cada um desses
blocos, constroem-se a fatoração incompleta com a possibilidade de aplicar o reordenamento local. Para problemas não lineares, só há necessidade de reordenar o
sistema na primeira iteração linear. Vale ressaltar que a ação do precondicionador
por bloco será diferente da ação do precondicionador com a fatoração global além de
tornar a construção dos fatores incompletos e a reordenação mais simples e eficiente.
Dentre as técnicas de precondicionamento por bloco, Bloco-Jacobi é um dos esquemas mais utilizados devido a facilidade de implementação. Este método é formando
por blocos-diagonais da matriz A, onde cada bloco coincide com a divisão das incóg38

nitas entre os processos. Não há interseções entre os blocos. A fatoração incompleta
pode ser aplicada em cada um deles sem o custo extra da comunicação. As primeiras
experiências com esta ideia podem ser encontradas em KALRO e TEZDUYAR [98].
Agora, considerando o emprego de malhas adaptativas, torna-se necessário o reparticionamento da malha toda vez que AMR/C desbalanceia a carga de trabalho entre
os processos. Uma vez que um grupo novo de elementos reside em cada processador
após o reparticionamento, uma nova reordenação e fatoração são necessárias.
Em resumo, há uma necessidade de reordenar toda vez que a malha é reajustada
pelo processo AMR/C. Antecipa-se que os custos computacionais do reordenamento
local podem ser considerados pequenos comparados com outros custos da simulação,
uma vez que haverá várias iterações não lineares e/ou transientes entre a ação do
AMR/C. Algumas das estratégias de fatoração e reordenação por blocos são apresentadas nos estudos de desempenho, à seguir.

3.3

Experimentos Numéricos

As ideias apresentadas até o momento formam a base para vários experimentos
numéricos que são apresentados nesta seção. Estes englobam desde problemas sequenciais bidimensionais até problemas mais complexos, tridimensionais resolvidos
em paralelo. Além disso, há o interesse em observar o comportamento do AMR/C
com precondicionadores baseados em fatoração incompleta sobre a ação de reordenações. Em simulações com refinamento adaptativo, usa-se um simples indicador
de erro implementado na biblioteca libMesh [88] para guiar o processo de refino e
desrefino. O indicador é baseado na diferença do gradiente da solução entre elementos adjacentes e é similar ao indicador apresentado em KELLY et al. [85]. Existem
outros indicadores de erros mais sofisticados baseados em recuperação de patches
ou métodos adjuntos [86, 99] [100–102] que podem ser implementados. Elementos
que devem ser refinados (refine-percentage ou desrefinados coarsen-percentage) são
selecionados através de uma análise estatística, com o indicador de erro tratado
como uma distribuição log-normal. Refino/desrefino também pode ser regulado
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no libMesh especificando o número máximo de níveis de refinamento permitido
(refinement-levels). Além disso, para garantir uma transição gradual entre as células, aplica-se a regra de um nível, onde elementos adjacentes não possuem níveis
com diferenças superiores à um. Como já mencionado, a estrutura principal dos
códigos implementados nesse estudo é encapsulada pela biblioteca libMesh a qual,
por sua vez, utiliza-se dos recursos da biblioteca PETSc para solucionar sistemas lineares usando gradiente conjugado (CG), GMRES e os precondicionadores ICC, ILU
e suas versões em bloco com diferentes níveis de preenchimento (fill-in). Além disso,
estratégias de reordenação, tais como QMD e RCM, são aplicadas na construção da
fatoração incompleta, globalmente (sequencial) ou por subdomínio (paralelo).

3.3.1

Problemas sequenciais bidimensionais

Nesta seção, consideram-se experimentos numéricos para duas classes representativas de problemas bidimensionais: (1) problemas difusivos-convectivos e (2) problemas de Navier-Stokes. A primeira classe abrange um problema difusivo e um problema transiente convectivo. A segunda classe de problemas corresponde à solução
das equações de Navier-Stokes para um fluido Newtoniano incompressível. A discretização da primeira classe de problemas gera um sistema algébrico não simétrico
quando o termo convectivo se faz presente e simétrico caso contrário. Para a segunda classe de problemas, tem-se um sistema não linear e não simétrico, resolvido
pelo método de Newton em cada iteração no tempo.
As equações diferenciais governantes para cada uma dessas classes de problemas
são discretizadas pelo método dos elementos finitos. Ambas estratégias de reordenamento QMD e RCM são implementadas com os precondicionadores ICC e ILU. O
método do gradiente conjugado precondicionado com ICC é empregado na solução
de sistemas simétricos enquanto o GMRES(m) com ILU (k) é empregado em sistemas não simétricos. Vale ressaltar também que o processo AMR/C utiliza malhas
iniciais estruturadas e não-estruturadas para ambas classes de problemas. Por fim, é
importante, salientar que a premissa deste estudo é verificar o impacto da escolha do
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algoritmo de reordenação de incógnitas na eficiência do método iterativo de solução
de sistemas.
Problemas convectivos-difusivos
Os dois primeiros problemas a serem vistos correspondem a um problema difusivo
bidimensional em regime permanente com fonte arbitrária e um problema transiente de convecção dominante. Para o primeiro caso, um problema manufaturado
com solução conhecida foi construído, de modo à permitir um teste de verificação
do método e da implementação, seguindo os padrões de taxas de convergência assintótica em termo do comportamento do erro exato em malhas com diferentes níveis
de refinamento. Já o segundo caso é um problema de convecção dominante correspondente ao problema clássico da rotação do cone [4]. O objetivo aqui é verificar
como o processo AMR/C trabalha junto com as reordenações natural, RCM e QMD
e determinar os custos computacionais dos principais passos da simulação. Estudos
de desempenho com diferentes reordenamentos e estratégias de fatoração incompleta
também são considerados.
A equação governante para o problema de convecção-difusão transiente é dada
por
∂u
+ v · ∇u − ∇ · (D∇u) = f
∂t

in Ω × [0, T ]

(3.3)

u = g

on ∂Ω1

(3.4)

(D∇u) · n = 0

on ∂Ω2

(3.5)

onde o domínio Ω ⊂ R2 , ∂Ω = ∂Ω1 ∪ ∂Ω2 é a fronteira de Ω, n é o vetor unitário normal, externo a ∂Ω, f e g são funções dadas, v é um campo de velocidade conhecido
tal que ∇ · v = 0, and D é o coeficiente de difusividade.
Emprega-se aqui uma formulação variacional fraca semi-discreta. Para prevenir
oscilações espúrias, a técnica de estabilização SUPG (Streamline-Upwind/PetrovGalerkin) [5, 103] é aplicada para obter uh em um espaço de funções testes V h que
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satisfaz as condições de contorno essenciais e iniciais tal que,
!

Ωh

+

"

∂uh
wh + (vh · ∇uh )wh + D∇uh · ∇wh − f wh
∂t

E !
$

e=1

vh · ∇wh
τ
||vh ||
Ωe

"

#

∂u
+ vh · ∇uh − ∇ · (D∇uh ) − f
∂t

dΩ
#

dΩ = 0 (3.6)

onde wh pertence a um espaço de funções peso W h que satisfaz a condição de
contorno homogênea em ∂Ω1
Aqui, a primeira integral corresponde à forma de Galerkin padrão e a segunda integral é o termo dissipativo SUPG adicionado a formulação variacional para suprimir
as oscilações em malhas grossas. O parâmetro τ é calculado como sugerido em CODINA et al. [103]. Introduzindo a aproximação de elementos finitos na Eq. 3.6,
chega-se a um sistema semi-discreto de equações diferenciais ordinárias que é integrado usando o método θ [104]. Por exemplo, nos experimentos numéricos à seguir,
os esquemas familiares de integração no tempo Euler (θ = 1) e Crank-Nicolson
(θ = 1/2) são usados [104]. Se D é uma função da posição ou uma constante, então
o sistema algébrico não linear resultante simplifica-se em um sistema linear na forma
Ax = b onde x é o vetor de incógnitas nodais. A matriz de coeficientes A é simétrica
positivo-definida quando o termo convectivo é ausente.
Constrói-se um problema difusivo em regime permanente tomando-se o termo
fonte f (x) de modo a corresponder a solução analítica u(x) = cos(.5πx) sin(.5πy),
a velocidade v = 0 e D = 1. Neste problema, a formulação SUPG ( Eq. 3.6 )
reduz-se ao método de Galerkin para o caso de regime permanente da Eq. (3.3).
Condições de Dirichlet são prescritas na fronteira interpolando a solução analítica
conhecida. O método dos gradientes conjugados com o precondicionador ICC(0)
(isto é, com nenhum fill-in permitido) é aplicado com tolerância relativa de 10−6 . O
esquema adaptativo é aplicado em malha com elementos retangulares biquadráticos
(Qmesh). O processo AMR/C inicia-se com uma malha inicial composta por 16×16
células (cada célula com um elemento) e um nível de refinamento uniforme. Os
parâmetros relacionados ao esquema estatístico de refino e desrefino são 0.8 e 0.2,
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respectivamente. Além disso, o número máximo de níveis que um elemento pode
ser subdividido é 3. Isso significa que o menor elemento terá tamanho igual a uma
malha fixa uniforme subdividida em 128×128 elementos retangulares biquadráticos.
Os parâmetros AMR/C são dados pela seguinte tupla AM R(16 × 16, 1, 0.8, 0.2, 3).
A Figura 3.2 mostra a distribuição da solução para a malha fixa e para três estágios
do processo adaptativo.
A Tabela 3.1 compara o número total de iterações lineares (N iter), o tempo
total de CPU (CP Utime ), a porcentagem do CP Utime para resolver o sistema linear (CP Usys ) usando AMR/C com maxrstep = 1, 2, 3 e uma malha fixa uniforme
identificada por Qmesh (última linha na Tabela 3.1). A Tabela 3.1 também mostra
o tempo de CPU e a porcentagem do tempo total de CPU para cada processo
AMR/C (CP Uamr ). Uma vez que o tamanho deste problema é relativamente pequeno, o custo do AMR/C é maior que o custo de solucionar o sistema linear. Esta
diferença será reduzida com o aumento do tamanho do problema ou de sua complexidade. Observa-se também na Tabela 3.1 que o esforço computacional (CP Utime ) é
reduzido mais que 40% ao aplicar o AMR/C com maxrstep = 1, 2 e quase 30% com
3 passos AMR/C quando comparado com o tempo total de CPU ao resolver com a
malha fixa.
Tabela 3.1: Custos computacionais para o problema de Poisson
Malha AMR
maxrstep = 1
maxrstep = 2
maxrstep = 3
Qmesh

N iter
213
331
461

CP Utime
0.9230
2.9250
3.6348

CP Usys
0.3319 (36%)
0.5623 (19%)
1.0598 (29%)
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5.1581

4.4720 (87%)

CP Uamr
0.4226 (46%)
1.2398 (42%)
2.0707 (57%)

Também, para esse caso simples, simétrico positivo definido, o reordenamento
natural apresentou bons resultados com desempenho similar aqueles obtidos quando
RCM e QMD foram empregados. O restante deste estudo progressivamente trata
de aplicações mais complexas e de maior interesse prático.
Uma sequência similar de comparações foi conduzida para o problema de con43

Figura 3.2: Malhas e solução aproximada para o problema de Poisson com Q9mesh
(figura a esquerda) e AMR com maxrstep = 1, 2, 3.
vecção pura. O problema escolhido é o problema da rotação de um cone Gaussiano
ao redor de uma caminho circular centrado na origem de um domínio quadrado com
dimensões [0, 100] × [0, 100] [4]. A condição inicial é um cone suave centrado no
ponto (50, 75) dado pela função:
u0 (x, y) = e−0.05r , com r = (x − 50)2 + (y − 75)2

(3.7)

A condição de contorno é u(x, y, t) = 0 em ∂Ω e o campo de velocidade é
v = (vx , vy )T , onde vx = −(y − 50) e v(x, y) = (x − 50).

(3.8)

O sistema linear semi-discreto de equações diferenciais ordinárias resultante é
integrado pelo método de Crank-Nicolson (θ = 1/2). O sistema linear é resolvido
pelo método GMRES com 30 vetores na base de Krylov com tolerância relativa
de ' = 10−6 . O processo AMR/C é aplicado a cada 5 passos no tempo (isto é,
ref ineinterval = 5) em uma malha inicial com 8×8 elementos quadriláteros bilineares
e um nível de refinamento uniforme. Os demais parâmetros AMR/C são apresentados na tupla AM R(8 × 8, 2, 0.6, 0.1, 4) e maxrstep = 1. Um passo do tempo fixo de
0.005 unidades de tempo é escolhido e a simulação ocorre até o cone completar uma
volta no domínio (T = 6.28). A Figura 3.3 mostra a malha e a solução numérica
obtida usando RCM e ILU(1) na posição inicial (t = 0) e nos passos t = T /4, T /2
e T.
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Figura 3.3: Rotação do cone : malha e solução em t = 0, T /4, T /2 e T .
Para avaliar o desempenho, um conjunto de testes numéricos foram realizados
usando reordenação, AMR/C e GMRES(30) precondicionado com ILU(0), ILU(1)
e ILU(4). As soluções obtidas usando-se as reordenações natural, RCM e QMD
são comparadas. A Tabela 3.2 mostra o tempo de CPU (CP Utime ), o número de
iterações lineares (N iter) e a razão entre o número de não zeros na matriz precondionadora (nz(M )) e a matriz do sistema (nz(A)), nz = nz(A)/nz(M ). Da Tabela
3.2, observa-se que os precondicionadores são bem sensíveis ao reordenamento tanto
em custos computacionais quanto na convergência do GMRES. O melhor tempo de
CPU para cada reordenação é mostrado em negrito. O custo computacional usando
o reordenamento natural é muito maior em relação ao custos do RCM e QMD para
todos os precondicionadores considerados. Comparando todos os melhores tempos,
observa-se que as soluções com QMD e RCM são 15% mais eficientes que a solução
com reordenamento natural. Quando a fatoração incompleta com alguma quantidade de fill-in é usada sem o emprego de nenhuma técnica de reordenação, o custo
computacional é maior. Como visto na Tabela 3.2, o tempo de CPU para ILU(4)
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é muito maior que o tempo para RCM e QMD, embora o número de iterações do
GMRES seja quase o mesmo. Uma vez que o ILU(0) não leva em conta nenhum
nível de fill-in, a sua taxa nz é equivalente a 1. Por outro lado, para os outros precondicionadores, quando a taxa nz diminui, a quantidade de fill-in cresce. Assim,
o número de não-zeros usando a ordenação natural é muito maior que o número de
não zeros usando RCM e QMD. Entre o RCM e o QMD, a quantidade de não-zeros
são equivalentes para esse exemplo. Figura 3.4 ilustra os padrões de esparsidade da
matriz resultante, correspondente as três reordenações, para o passo de tempo final.
Nas duas aplicações representativas apresentadas até aqui, foi visto que as técnicas de reordenação melhoraram o tempo de CPU para todos os precondicionadores
por fatoração incompleta. Assim, por brevidade não vamos considerar a reordenação
natural na sequência de estudos com os problemas de Navier Stokes incompressíveis,
a seguir.
Tabela 3.2: Avaliação das reordenações para o problema de rotação do cone: tempo
de CPU, número de iterações GMRES e taxa de não-zeros entre a matrizes precondicionadoras e do sistema

ILU(0)
ILU(1)
ILU(2)
ILU(4)

Natural
CP Utime N iter
305.45
20858
208.82
4319
392.99
2970
506.96
2514

nz
1.0
0.30
0.17
0.09

RCM
CP Utime N iter
207.45
6671
178.61
3771
233.95
2514
277.93
2568

nz
1.0
0.68
0.49
0.30

QMD
CP Utime N iter
178.85
6287
192.20
3771
188.41
2567
202.55
2514

nz
1.0
0.62
0.50
0.37

Figura 3.4: problema de rotação do cone: padrão de esparsidade da matriz para as
reordenações natural (esquerda), RCM (centro) e QMD (direita) referente ao passo
de tempo final.
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Problemas de Navier-Stokes Incompressíveis
A formulação diferencial das equações de Navier-Stokes em forma adimensional [105]
para escoamentos incompressíveis de fluidos Newtonianos em Ω × (0, t) é dada por:
∂u
1 2
+ u · ∇u −
∇ u + ∇p = f
∂t
Re

(3.9)

∇·u = 0

(3.10)

onde Ω é o domínio do problema, u é o campo de velocidade, p é a pressão, Re é
o número de Reynolds e f é uma força de corpo. A condição de contorno u = u0
e inicial em t = 0, u(x, 0) = u0 (x) em Ω, são especificadas para completar a descrição do problema. Para satisfazer a condição LBB [106–108], diferentes espaços
de aproximação são usados para a velocidade e a pressão. Aqui, usa-se uma formulação mista de elementos finitos como desenvolvida em CAREY e ODEN [109].
Sendo assim, introduzindo uma discretização de elementos finitos e considerando os
seguintes espaços para as funções de interpolação de velocidade e pressão,
Suh = {uh |uh ∈ [H1h (Ω)]d , uh = gh [em]Γg }

(3.11)

Vuh = {wh |wh ∈ [H1h (Ω)]d , uh = 0 [em]Γg }

(3.12)

Sph = Vph = {qh |qh ∈ H 1h }

(3.13)

onde, d é o número de dimensões no espaço e H 1h (Ω) é um espaço finito de funções de
derivada quadrado integráveis sobre Ω, chega-se na seguinte formulação variacional
semi-discreta das equações de Navier-Stokes, (3.9) e (3.10): encontrar o par (uh , ph )
com uh ∈ Suh que satisfaz a condição uh = u0 em ∂Ωh e ph ∈ Sph , tal que
!

Ωh

((

∂uh
1
+ (uh · ∇)uh ) · vh +
∇uh :∇vh
∂t
Re

!

(3.14)

−

ph (∇ · vh )) dΩ

=

!

(∇ · uh )qh dΩ

=

0

Ωh
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Ωh

f · vh dΩ
(3.15)

para todo vh ∈ V h com vh = 0 em ∂Ωh e qh ∈ Sph . Para Reynolds elevados,
este esquema também pode gerar oscilações espúrias e uma extensão para a forma
estabilizada SUPG pode ser aplicada como no caso de convecção pura apresentado
anteriormente. Introduzindo as expansões para uh e ph , e funções testes para vh e qh
dentro da formulação variacional (3.15) e (3.15), e integrando, obtém-se um sistema
não-linear semi-discreto de equações diferenciais ordinárias para ser integrado no
tempo. Usando novamente um esquema implícito de integração em cada passo
no tempo, um sistema não-linear do tipo g(x) = 0 é resolvido por aproximações
sucessivas ou linearização de Newton.
À despeito da ausência de uma solução analítica e questões relacionadas a singularidades, o problema do escoamento na cavidade bidimensional tem sido estudado extensivamente. É possível encontrar muitos trabalhos sobre este problema
na literatura, não só para testar novos métodos de solução das equações de NavierStokes para escoamentos incompressíveis estacionários bidimensionais como também
para validação quanto à precisão, eficiência numérica, condições de contorno, etc
[110–113]. Outro ponto importante é que as singularidades presentes nos cantos
do domínio quadrado podem representar um bom caso de teste para o esquema
AMR/C. Nesta simulação, tanto os componentes da velocidade quanto a pressão
são prescritos nulos no contorno, exceto para a face superior onde a componente
horizontal da velocidade tem o valor unitário. No canto inferior esquerdo foi utilizada a condição de Dirichlet p = 0. Isto foi imposto para assegurar que a matriz
do sistema linear referente ao cálculo da pressão não se torne singular. Como o que
se procura é a variação do campo de pressão, esta imposição não afeta os resultados.
Além disso, os dois cantos superiores do domínio sofrem uma regularização, como
apresentado em [114], através da função





u(x) = 

tanh(βx),

0 ≤ x ≤ 0.5,


 −tanh(β(x − 1)), 0.5 < x ≤ 1.0

(3.16)

O parâmetro de regularização β = 100 foi escolhido para dar uma transição suave
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de u = 0.0 para u = 1.0 próximo aos cantos do domínio. O escoamento para
Re = 1000 é calculado usando elementos triangulares e quadriláteros que satisfazem
a condição LBB [106–108]. O sistema não-linear semi-discreto de equações ordinárias
é integrado usando o método implicito de Euler com o sistema não linear sendo
resolvido pelo método de Newton.
O efeito da reordenação aplicado a diferentes níveis de preenchimento da fatoração da incompleta LU (ILU) é examinado para o problema da cavidade bidimensional usanto tanto malhas estruturadas quanto malhas não-estruturadas no
processo adaptativo. Novamente, o AMR/C é acionado a cada 5 passos no tempo
(ref ineinterval = 5) e para cada ação apenas uma iteração do AMR/C é executada
(maxrstep = 1). Nesta série de investigação sobre o reordenamento, três malhas são
usadas: (1) uma malha adaptativa estruturada com elementos triangulares definida
pela tupla AM R(20 × 20, 2, 0.3, 0.01, 3 que será identificada por StructT ; (2) uma
malha estruturada formada por elementos quadriláteros definida similarmente por
AM R(20 × 20, 2, 0.3, 0.01, 3) e indicado por StructQ; e (3) uma malha adaptativa não estruturada com 226 elementos triangulares iniciais definida pela tupla
AM R(226, 3, 0.3, 0.01, 3) e indicado no texto por U nstrucT . O método de Newton
possui uma tolerância de ε = 10−4 e o GMRES tem uma tolerância relativa de
' = 10−6 ; o tamanho do passo do tempo é ∆t = 1 para todas as malhas e o tempo
final é 80 unidades de tempo. As incógnitas nodais para a velocidade e pressão são
ordenadas seguindo a numeração nodal e, opcionalmente, reordenados pelo RCM
e/ou QMD. A Figura 3.5 mostra a componente horizontal da velocidade ao longo
da linha vertical que corta o domínio ao meio em y = 0.5 e a componente vertical da
velocidade ao longo da linha horizontal que corta o domínio em x = 0.0 para todas
as malhas. Os resultados são comparados com os obtidos no trabalho de Ertuk [111].
Observa-se assim que todas as soluções do presente trabalho estão de acordo com a
solução de referência.
A Tabela 3.3 reporta o tempo total de CPU (CP Utime ), o número total de
iterações lineares (N iter) e a relação entre não zeros alocados pela matriz precondi-
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Figura 3.5: Componente horizontal da velocidade ao longo da linha vertical (esquerda) e componente vertical da velocidade ao longo da linha horizontal (direita)
para Re = 1000 em todas as malhas
cionadora e matriz do sistema (nz). Usou-se para todas as malhas, GMRES(30) com
o precondicionadores ILU(0), ILU(1), ILU(2) e ILU(4). O símbolo † indica que o esquema não converge. O melhor tempo computacional para cada malha é indicado em
negrito. Como no caso anterior, o desempenho do precondicionador é afetado pelo
tipo de reordenação empregada como pode ser visto tanto pelo tempo de CPU quanto
no número total de iterações lineares. Considerando a malha com elementos triangulares e a reordenação RCM, pelo menos um nível de preenchimento da fatoração
incompleta é necessário para a convergência do sistema precondicionado, enquanto
que para malhas com elementos quadriláteros e com o mesmo reordenamento, o sistema converge independentemente do nível de preenchimento do precondicionador
ILU. Entretanto, o RCM tem desempenho melhor que o QMD em termos de custos
computacionais para todas as malhas testadas até aqui. ILU(1) e ILU(2) apresentam
melhores desempenho quando o reordenamento é o RCM. O precondicionador com
4 níveis de preenchimento, ILU(4), tem o seu número de iterações lineares reduzido
e melhorias no custo computacional com a utilização do QMD. Também observa-se
na Tabela 3.3 que o número de não-zeros alocados para o QMD é um pouco maior
que os alocados para o RCM para quase todos os precondicionadores.
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Tabela 3.3: Avaliação das reordenações para o problema da cavidade bidimensional
(Re = 1000).

ILU(0)
ILU(1)
ILU(2)
ILU(4)

StructT
CP Utime N iter
†
†
29.50
1812
26.84
923
30.88
606

nz
†
0.74
0.57
0.38

ILU(0)
ILU(1)
ILU(2)
ILU(4)

StructT
CP Utime N iter
49.56
5725
44.46
2814
44.04
1995
44.04
1091

nz
1.0
0.62
0.47
0.35

3.3.2

RCM
StructQ
CP Utime N iter
54.49
3216
47.48
1320
48.11
930
52.72
669
QMD
StructQ
CP Utime N iter
77.55
4205
66.75
2105
59.10
1637
54.67
932

nz
1.0
0.73
0.57
0.40

U nstrucT
CP Utime N iter
†
†
46.69
1966
38.93
1074
43.63
664

nz
†
0.70
0.55
0.37

nz
1.0
0.64
0.54
0.43

U nstrucT
CP Utime N iter
87.10
5121
68.62
2517
61.63
1648
60.55
977

nz
1.0
0.66
0.52
0.41

Problemas Tridimensionais em Simulações Paralelas e
Adaptativas

Esta subseção aborda o uso de reordenação local em cada subdomínio particionado
entre diversos processos. Para tanto, usa-se a versão paralela do precondicionador
Bloco-Jacobi, onde cada bloco sofre a ação da fatoração incompleta e do reordenamento. Obviamente, o precondicionador ILU associado em cada subdomínio é
diferente daquele apresentado anteriormente e, consequentemente, apresenta-se desempenho diferenciado. Na versão do libMesh empregada aqui, toda a malha é
mantida em cada processo. Isto é mas efetivo para problemas que envolvem malhas adaptativas de tamanhos moderados1 Aqui, deseja-se comparar desempenho e a
escalabilidade do método iterativo linear em diferentes precondicionadores. Tal estudo será ilustrado com um problema de convecção e dois protótipos de problemas
multifisicos envolvendo fluidos viscosos e transferência de calor. Uma vez que as
correspondentes equações são extensões relativamente diretas das formas 2D já apresentadas, elas não serão detalhadas aqui, mas pode ser encontradas nos trabalhos
1

Uma versão alternativa do libMesh para problemas de grande escala envolve a distribuição da
malha entre os processos. Entretanto, essa versão ainda não se encontra disponível para uso geral.
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ELIAS e COUTINHO [115] e PETERSON e CAREY [116].
Problema da Deformação da Esfera
Um campo de deformação tridimensional aplicado sobre uma esfera foi apresentado
anteriormente para investigar a perda de massa (volume) associado a problemas de
conjuntos de níveis [117]. Este campo corresponde a sobreposições periódicas de
deformações nos planos xy e xz tal que o subdomínio inicialmente perfeitamente
esférico deforma-se em um filamento muito fino, retornando para a sua forma esférica no tempo T . Este é um problema útil para verificar erros de discretização
e balanço de massa em modelagens numéricas do problema de transporte uma vez
que a configuração no tempo T é simples e o campo de advecção tem uma estrutura
relativamente complicada. Neste trabalho, a advecção pura de um escalar c(x, t) é
calculada para um campo de velocidade u(x, t) em um domínio cúbico. Seguindo
[118], o campo de velocidade é dado por
2sin2 (πx) sin(2πy) sin(2πz) g(t)

(3.17)

uy = −sin(2πx) sin2 (πy) sin(2πz) g(t)

(3.18)

uz = −sin(2πx) sin(2πy) sin2 (πz) g(t)

(3.19)

ux =

Aqui g(t) = cos(πt/T ) para 0 ≤ t ≤ T implica que o escoamento se reverte no
tempo T /2 de modo que a configuração inicial da esfera deve ser restabelecida no
tempo T . O dado inicial corresponde ao transporte de uma variável escalar com
valor zero, exceto em uma subdomínio esférico de raio 0.15 centrado em (0.35, 0.35,
0.35) onde o escalar tem valor unitário. O período de tempo é T = 3 e o domínio
computacional é um cubo unitário alinhado com os eixos cartesianos e centrado na
origem.
Testes numéricos foram realizados em um cluster SGI Altix ICE 8200 com 32
nós de processamento onde cada nó possui dois processadores Intel Xeon quad-core
(2.66GHz / 4MB L2) e 8GB de memória. Os nós são conectados por uma rede
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InfiniBand e a biblioteca MPI utilizada é a OpenMPI (versão 1.2.8). A bibliotecas
libMesh e PETSc foram compiladas com os compiladores Intel versão 10.1. Em
todos os casos, o solucionador é o GMRES com reinício a cada 5 vetores de Krylov e
tolerância relativa de 10−6 . PETSc provê tanto os esquemas de precondicionamento
paralelo Bloco-Jacobi [119] quanto ASM (additive Schwartz) [120] combinados com
a fatoração incompleta LU para cada subdomínio. Neste teste, aplicou-se o BlocoJacobi e a solução comparada com simulações usando reordenamentos natural, RCM
e QMD com os precondicionadores ILU(0) e ILU(1) aplicado localmente em cada
bloco (subdomínio). Ordenação natural em cada subdomínio aqui significa que
as incógnitas nodais são numeradas em ordem ascendente em cada subdomínio.
Para distinguir estes resultados daqueles obtidos com ILU global, os esquemas de
precondicionamento por bloco e os esquemas de reordenamento por subdomínio
serão identificados por BILU, BRCM e BQMD. A solução AMR para o problema do
transporte é calculado com as frações de refino e desrefino estipuladas por 0.9 e 0.1,
respectivamente. Além disso, o número máximo de divisões que um elemento pode
sofrer é quatro. Por fim, o AMR é aplicado a cada 5 passos no tempo. Esse conjunto
de parâmetros é representado pela seguinte tupla AM R(125661, 1, 0.9, 0.1, 4), sendo
que, o primeiro parâmetro indica o número inicial de elementos na malha.
A Figura 3.6 ilustra a solução em três tempos distintos da simulação usando uma
malha inicial não-estruturada com um nível de refinamento uniforme inicial gerando
1,130,949 tetraedros lineares. A simulação foi executada em 64 processadores usando
BRCM com ILU(0). O volume da esfera é obtida por um filtro do Paraview [121],
e verifica-se que em T = 3 o volume inicial sofre uma perda de 14.5%. O campo de
escoamento forma vórtices que espremem a esfera transformando-a em uma forma
esticada e fina (veja Figura 3.6, centro). Neste estágio a interface formada por
ambos os lados da forma esticada da esfera pode tornar-se mais fina que o tamanho
dos elementos da malha, causando o colapso de algumas regiões da superfície e
consequentemente levando à perda de volume.
Na série de experimentos que se segue, compara-se o desempenho do GMRES
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Figura 3.6: Solução e configuração da malha para o problema da deformação da
esfera em t = 0s, 1.5s e 3.0s.
usando as reordenações natural, BRCM e BQMD em cada subdomínio com os precondicionadores BILU (0) e BILU (1). A Tabela 3.4 lista o tempo de CPU para
estas estratégias em 4, 8, 16, 32 e 64 núcleos computacionais. O símbolo † diz que
não foi possível chegar na solução devido a insuficiência de memoria da máquina, o
que levou o sistema operacional a realizar paginação, degradando significativamente
o desempenho da simulação. Note que o BRCM atinge o melhor tempo usando
BILU(0) e é evidente que os precondicionadores são muito sensíveis à reordenação.
Para melhor avaliar o desempenho paralelo da biblioteca libMesh para esta aplicação, empregou-se o perfilador TAU [122] para determinar o número de falhas de
cache para os principais subrotinas envolvidas na simulação da deformação da esfera.
O teste foi executado em 4 núcleos computacionais usando reordenação natural por
bloco e BRCM com precondicionador BILU(0). O número de falhas das caches L1 e
L2 para quase todas as rotinas é o mesmo para o reordenamento natural por bloco
e BRCM. Entretanto, para a rotina de solução linear do PETSc, o número de falhas
nas caches L1 e L2 foram reduzidas em 20% e 10% respectivamente quando BRCM
foi empregado. Esta é uma das razões pela qual o tempo de CPU para o BRCM
(405.70 segs) é menor que a ordenação natural (782.63 segs), como pode ser visto
na Tabela 3.4.
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Tabela 3.4: Avaliação das reordenações para o problema da esfera: tempo de CPU
do método iterativo linear.
# CPU
4
8
16
32
64

Natural
BILU(0) BILU(1)
782.63
†
334.12
1091.60
158.04
573.65
69.33
279.19
39.79
129.08

BRCM
BILU(0) BILU(1)
405.70
657.61
309.53
370.37
158.50
190.19
65.79
85.18
37.44
43.54

BQMD
BILU(0) BILU(1)
619.30
†
376.36
378.62
158.71
181.65
74.19
81.28
40.56
43.66

Embora o reordenamento BRCM dê os melhores tempos de CPU, os outros esquemas são mais escaláveis, como visto na Figura 3.7, a qual indica um ganho
paralelo super linear para a ordenação natural. Isto é devido, pelo menos em parte,
ao fato de que não são necessários cálculos adicionais para a reordenação a cada subdomínios do precondicionador BILU. Observe também que BQMD escala melhor do
que BRCM, com um ganho mais próximo do ideal para 16, 32 e 64 processos. A
Figura 3.8 mostra o número de não-zeros alocados para o precondicionador ILU(1)
para todas as reordenações durante a evolução da solução e da malha adaptativa em
64 processos. Como esperado, o número de não-zeros alocados é muito maior para
a ordenação natural do que as reordenações BRCM e BQMD. A Figura 3.8 também ilustra a natureza dinâmica do processo de AMR/C. Percebe-se que, embora o
efeito da reordenação torna-se menos importante sobre o tempo de CPU quando o
número de processadores cresce, os requisitos de memória, diretamente relacionado
ao número de não-zeros das matrizes, são sempre afetados positivamente pelo reordenamento. Note que a memória local pode ser um fator limitante na solução de
diversos problemas.
Rayleigh-Benard Tridimensional
O segundo estudo de caso é um problema convecção de Rayleigh-Benard restrito
de um fluido viscoso Newtoniano em um compartimento fechado de dimensão 4:1:1
com as bordas alinhadas com os eixos. O compartimento é aquecido por baixo e
resfriado no topo formando células de convecção natural. Para o presente estudo
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Figura 3.7: Problema da deformação da esfera: ganho paralelo do método linear.
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Figura 3.8: Não zeros alocados para o problema da deformação da esfera usando o
precondicionador BILU(1) em 64 núcleos.
uma forma restrita do problema 3D é considerado, com condições de contorno para
a velocidade do tipo deslizante sobre todas as faces de contorno, exceto para as faces
dianteira e traseira.
Considera-se um fluido viscoso, incompressível, ocupando o domínio Ω. A velocidade e a pressão, u e p, são governadas, em regime transiente, pelos seguintes
balanços de quantidade de movimento e massa respectivamente
"

#

∂u
ρ
+ u · ∇u − f − ∇ · σ = 0
∂t

on Ω × [0, t] ,

∇·u=0

on Ω × [0, t] ,

(3.20)

onde ρ é a massa específica do fluido, u é o campo de velocidade, t é o tempo, f o
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vetor de forças externas ou de forças de corpo e σ é o tensor de tensões dado por

σ (p, u) = −pI + T,

(3.21)

onde p é a pressão hidrostática, I é o tensor identidade e T tensor de tensão desviadora ou de tensões cisalhantes. Este, por sua vez, é expresso por
T = 2µ" (u) .

(3.22)

onde µ é a constante de proporcionalidade conhecida como viscosidade cinemática
e ' é o tensor taxa de deformações ou

" (u) =

*
1)
∇u + (∇u)T .
2

As condições de contorno naturais e essenciais associadas com a Eq.

(3.23)
(3.20)

podem ser impostas em diferentes partes da fronteira Γ e são representadas por
u=g

em Γg ,

n·σ =h

em Γh .

(3.24)

A equação do convecção e difusão da temperatura é descrita pela seguinte
equação diferencial

ρcp

"

#

∂T
+ u · ∇T ) − ∇ · (k∇T ) = 0,
∂t

(3.25)

onde T é a temperatura, cp é o calor específico e k é o tensor de condutividade
térmica. As condições essenciais e naturais são
T = Tg
−n · (k∇T ) = q

em Γg ,

(3.26)

em Γq .

O acoplamento entre as equações de Navier-Stokes e de temperatura é feito pela
flutuação das forças devido à pequenas variações na massa específica do fluido.
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Estas variações são calculadas através da aproximação de Boussinesq, introduzida
no vetor de forças
f = gρ (T ) ,

(3.27)

onde g é o vetor aceleração da gravidade e ρ (T ) é a dependência da massa específica
do fluido com a temperatura dada por
ρ (T ) = ρ∞ (1 − β (T − T∞ )) .

(3.28)

Na equação (3.28), ρ∞ é a massa específica de referência do fluido calculada na
temperatura de referência T∞ e o parâmetro β é o coeficiente de expansão térmica.
Aplicando a discretização de elementos finitos e considerando os seguintes espaços
para as funções de interpolação de velocidade e pressão Sph , Vuh e Sph and Vph = Sph ,
definidos na subseção 3.3.1, a formulação estabilizada de elementos finitos para as
equações do momento e continuidade (Eq. 3.20) para o escoamento de um fluido
incompressível pode ser escrita como: encontrar u ∈ Suh e p ∈ Sph tal que ∀wh ∈ Sph
e ∀q h ∈ Sph
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,

(3.29)
As primeiras quatro integrais em (3.29) originam-se da formulação clássica de
Galerkin. Os somatórios sobre os elementos são as estabilizações SUPG [5] e PSPG
[9]. Os parâmetros de estabilização adotados neste trabalho foram obtidos a partir
de [9] e são definidos a seguir
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τSU P G = τP SP G
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onde ν é a viscosidade cinemática e he é uma medida de comprimento do elemento
com base no seu volume V e como indicado abaixo

e

h =

<
3

6V e
.
π

(3.31)

Para o problema de transporte advectivo-difusivo expresso pela equação 3.25,
considere os espaços de aproximação de elementos finitos STh e VTh para as funções
de teste e peso, respectivamente. A formulação estabilizada pode ser escrita como:
Encontrar T h ∈ STh tal que ∀wh ∈ VTh
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(3.32)

As três primeiras integrais são da formulação de Galerkin e o somatório nos
elementos corresponde a estabilização SUPG. O parâmetro SUPG é calculado de
forma semelhante ao Navier-Stokes e é dado por
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(3.33)

onde k é a difusividade térmica.
Os valores dos parâmetros adimensionais correspondente a este problema são o
número de Reynolds Re = 2025.869, Número de Prandtl, P r = 0.72, e número
de Rayleigh, Ra = 30.000 para os grupos adimensionais de interesse, juntamente
com o coeficiente de expansão térmica β = 3.4 × 10−4 e aceleração da gravidade
|g| = 2, 98598. A temperatura da parede fria superior é -0,5 e a base é aquecida com
a temperatura de 0,5. Todas as paredes verticais são adiabáticas. Mais detalhes
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sobre as escalas adotadas acima para este caso teste são dadas em [105].
A implementação libMesh para esta o problema acoplado de escoamento viscoso e
temperatura usa um esquema de marcha no tempo segregado [115]. A adaptação da
malha é baseada somente nos fluxos viscosos sendo que a mesma malha, formada por
elementos hexaédricos trilineares, é utilizada tanto para o escoamento viscoso quanto
para a temperatura. Em todos os casos testes relacionados à seguir, o solucionador
linear para o escoamento viscoso e temperatura é o GMRES (30) com tolerância
relativa de 10−6 e tolerância de 10−4 para o método de Newton.
Os testes numéricos foram realizados no cluster Ranger cuja configuração foi
descrita na seção 2.4.1. A solução do sistema acoplado é calculada com o esquema
de AMR/C no libMesh, tendo as frações de refinamento/desrefinamento definidas
como 0.5 e 0.01, respectivamente. Além disso, o nível máximo que os elementos
podem ser dividido é definido como 1, e o procedimento AMR é empregado a cada
5 passos do tempo, ou seja, AM R(64 × 16 × 16, 1, 0.5, 0.01, 1).
A Figura 3.9(a) mostra a configuração final da malha e o o campo de temperatura
em regime permanente onde o fluido aquecido é mostrado em vermelho e o fluido
resfriado em azul. O campo de velocidade pode ser visto pela Figura 3.9 (b)
juntamente com a temperatura, onde quanto mais avermelhada a região, mais quente
se encontra o fluido. O calor sobe e desce com o escoamento, como indicado pelas
células de convecção natural. O número e a estrutura dessas células dependem
dos parâmetros que governam o problema, da geometria do compartimento e das
condições de contorno. No caso referente a formação das 6 células de convecção
natural, a solução corresponde ao caso 2D descrito em [105].
Comparações de desempenho do solucionador das equações de Navier-Stokes no
problema de Rayleigh-Benard acoplado usando as reordenações natural, BRCM e
BQMD com precondicionadores BILU(0) e BILU(1) para simulações paralelas com
16, 32 e 64 processos são agora consideradas. Ordenação natural, aqui, significa que
os graus de liberdade para a pressão, velocidade e temperatura são contados em
ordem crescente de nós, subdomínio por subdomínio. A Tabela 3.5 mostra o tempo
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Figura 3.9:
Escoamento Rayleigh-Benard em um compartimento com
Tamanho:Profundidade:Altura = 4:1:1: campo de temperatura e configuração
final da malha (acima) e os vetores velocidade e campo de temperatura (abaixo).
de CPU para a solução das equações de Navier-Stokes e temperatura, o símbolo †
significa que a convergência falhou. Como no último exemplo, observa-se que BRCM
dá os melhores tempos de CPU quando usa o precondicionador BILU(0) para quase
todos os casos. Também é evidente que os precondicionadores por bloco são muito
sensíveis às reordenações.
Convecção Natural tridimensional com paredes laterais aquecidas
À seguir consideramos o problema modelo de convecção natural em um cubo. O
domínio do escoamento é Ω = [0, 1] × [0, 1] × [0, 1] com a parede esquerda aquecida
(x = 0) e parede direita resfriada (x = 1) mantida em temperaturas fixas T = Th
e T = TC , respectivamente. As paredes restantes são adiabáticas. Condições de
contorno não deslizantes são impostas para o escoamento de fluido Newtoniano
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Tabela 3.5: Avaliação das reordenações para o problema de Rayleigh-Benard: tempo
de CPU para o método iterativo precondicionado nos solucionadores de NavierStokes e Temperatura

# CPU
16
32
64
# CPU
16
32
64

Navier-Stokes
Natural
BRCM
BILU(0) BILU(1) BILU(0) BILU(1)
†
48591.35 16547.18 17353.50
†
26304.30 7771.37 10045.50
†
16517.77 4397.36
5899.24
Temperatura
Natural
BRCM
BILU(0) BILU(1) BILU(0) BILU(1)
†
1081.30
888.77
869.06
†
657.92
522.66
531.56
†
406.42
329.92
350.47

BQMD
BILU(0) BILU(1)
14859.17
†
8025.17 12108.45
4554.82
6677.08
BQMD
BILU(0) BILU(1)
933.01
†
539.78
561.89
335.21
355.28

em todas as paredes. Há uma extensa literatura sobre os resultados numéricos
para a convecção natural que apresenta fenômenos térmicos em escalas diversas,
dependendo do número de Rayleigh (ver, por exemplo [105, 123, 124]). Em nosso
próximo conjunto de experimentos, o escoamento e o campo de temperatura no
cubo são examinados considerando-se Rayleigh Ra = 2.0 × 105 e Número de Prandtl
P r = 7, como em GRIEBEL et al. [105]. A formulação de elementos finitos e os
elementos usados neste caso são os mesmos que o problema anterior de RayleighBenard.
O campo de temperatura e as linhas de corrente obtidas ao longo do plano
y = 0.5 estão apresentados na Figura 3.10. Observa-se que o fluido ergue-se perto das
paredes aquecidas (vermelho) e o decai nas paredes mais frias (azul). O número de
Nusselt para este plano é calculado usando um filtro do Paraview [121] e corresponde
a 5.9015. Qualitativamente, isto pode ser comparado com o resultado obtido por
GRIEBEL et al. [105] de 5.92 por diferenças finitas.
Neste problema, os experimentos numéricos para verificar o desempenho computacional foram realizados em um cluster Dell PowerEdge M1000e com 16 nós de
computação. Cada nó de computação tem dois processadores Intel Xeon Quad-core
(3.00 GHz e 12MB de cache L2 on-die; 6MB por núcleo) e 16GB de memória. Todos
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Figura 3.10: Convecção Natural tridimensional com paredes laterais aquecidas:
campo de temperatura ao longo do plano y = 0.5 e o vetores velocidade.
os nós estão interligados utilizando a tecnologia InfiniBand. Como no exemplo anterior, a adaptação da malha é baseada somente no fluxo viscoso e a mesma malha
é empregada tanto para o escoamento quanto para a temperatura. O solucionador
linear é o GMRES (30) com uma tolerância de 10−6 e o método de Newton possui tolerância de 10−4 . Nos experimentos, o precondicionador bloco-Jacobi é empregado e,
novamente, compara-se o desempenho das soluções obtidas pelas reordenações natural, BRCM e BQMD usando BILU(0) e BILU(1). A malha regular inicial possui
323 elementos hexaedros trilineares. Um nível de refinamento para cada elemento é
definido para o libMesh (para limitar o tamanho do problema) e a fração de refino
é de 0.5 enquanto que a fração de desrefino é 0.01. A Tabela 3.6 compara o desempenho do solucionador para as equações de Navier-Stokes e temperatura para o
problema de convecção natural usando reordenação natural, BRCM e BQMD com
precondicionadores BILU(0) e BILU(1) em 16, 32 e 64 processos. O símbolo † indica que a convergência falhou. Observa-se aqui que BRCM e BILU(0) alcança os
menores custos computacionais para quase todos os casos tanto para as equações
de Navier-Stokes quanto para temperatura. Também fica evidente que os precondicionadores por bloco são muitos sensíveis à reordenação. Note que a convergência
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falha quando BILU(0) foi usado com a ordenação natural. Esta falha de convergência ocorre devido ao não decaimento na norma residual da solução, ocasionando
dessa forma, a interrupção da solução pelo PETSc.
Tabela 3.6: Avaliação das ordenações para o problema de convecção natural: tempo
de CPU do método iterativo precondicionado para os sistemas de escoamento viscoso
e transferência de calor.
# CPU
16
32
64
# CPU
16
32
64

Natural
BILU(0) BILU(1)
†
50489.69
†
24448.68
†
13032.61
Natural
BILU(0) BILU(1)
†
2978.74
†
1753.02
†
1467.37

Navier-Stokes
BRCM
BILU(0) BILU(1)
17230.64 22816.07
9538.19 12465.18
5942.80
7637.26
Temperatura
BRCM
BILU(0) BILU(1)
2385.63
2653.34
1441.92
1672.76
1112.20
1387.28

BQMD
BILU(0) BILU(1)
18037.78 27746.79
9929.1827 14619.61
6481.0159 8671.59
BQMD
BILU(0) BILU(1)
2419.51
2786.96
1461.66
1621.82
1357.49
1401.42

Para entender os custos de precondicionamento, a Tabela 3.7 reporta o tempo
total de execução do GMRES para a solução das equações de Navier-Stokes e da
temperatura, o tempo do precondionamento e o tempo de reordenamento para o
problema de convecção em 32 núcleos de processamento. Pode-se observar que os
custos de construção dos diferentes precondicionadores, embora relevantes, são da
mesma ordem de grandeza, independente da técnica de reordenação. Os custos de
reordenamento são muito baixos, especialmente para o RCM. Em todos os casos
testes anteriores, observa-se o mesmo padrão.
As Figuras 3.11(a) e 3.11(b) comparam o número de não-zeros alocados usando o
precondicionador BILU(1) e todas as reordenações em 64 núcleos de processamento
para sistemas de equações oriundos das equações de Navier-Stokes e temperatura,
respectivamente. Em ambos os sistemas o número de não-zeros alocados para a
ordenação natural é maior do que os esquemas BRCM e BQMD. Como se poderia
esperar, essa diferença é maior para o sistema de Navier-Stokes. Note também que,
os não zeros alocados nas soluções BRCM e BQMD tendem a se estabilizar quando
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Tabela 3.7: Custo dos precondicionadores para o problema de convecção natural em
32 núcleos.
Time (in secs)
GMRES(30)
Precond.
Reord.
% Precond.
% Reord.

Natural
BILU(0) BILU(1)
†
26201.7
†
6650.17
†
0.15
†
25.3%
†
0.001%

BRCM
BILU(0) BILU(1)
10980.11 14137.94
4082.87
4801.58
64.74
42.03
37.2%
33.9%
0.59%
0.29 %

BQMD
BILU(0) BILU(1)
11390.84 16241.43
3573.94
4556.86
776.66
50.76
31.4%
28.1%
6.8%
0.3%

a simulação se aproxima do estado estacionário e oscila menos do que a solução
com ordenação natural. Isso sugere um padrão de esparsidade muito favorável para
as soluções com reordenação em um processo evolutivo AMR /C, com implicações
óbvias na melhoria da localidade dos dados e, consequentemente, uma melhor utilização da hierarquia de memória, uma questão importante no atual geração de
processadores com múltiplos núcleos.
Para melhor entender o papel da reordenação, a Figura 3.12 mostra o padrão
de esparsidade da matriz do precondicionador BILU do sistema Navier-Stokes para
todos os esquemas de reordenamento no tempo final da simulação. A Figura 3.12
(a) ilustra o padrão de esparsidade global de ordenação natural e como ele está
particionado em 4 processadores. Note-se que, cada bloco-diagonal é a parte da
matriz associada com o acoplamento do processo. Os blocos fora da diagonal são
os blocos que necessitam de informações de outros processos para realizações de
operações em paralelo, tais como, produto matriz-vetor. Apenas o bloco-diagonal
sofre a ação da reordenação e da fatoração incompleta. As Figuras 3.12(a) e 3.12(b)
mostram o resultado da reordenação RCM e QMD em cada bloco local da matriz,
respectivamente. Examinando os não zeros alocados na Figura 3.11(b), pode-se
inferir o papel benéfico do reordenamento em estratégias de precondicionamento
por bloco aqui estudadas.
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Figura 3.11: Não zeros alocados pelo precondicionador BILU(1) : (a) transferência
de calor e (b) Navier-Stokes.

Figura 3.12: Padrão de esparsidade para matriz precondicionadora BILU(0) para o
sistema Navier Stokes rodando em 4 núcleos: (a) esparsidade global sparsity para a
reordenação natural, (b) bloco RCM e (c) bloco QMD.

3.4

Principais Conclusões

Os principais resultados desta investigação referem-se ao uso de estratégias de reordenação em conjunto com precondicionadores baseados em fatoração incompleta
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em simulações com malhas adaptativas em sistemas sequenciais e em máquinas de
memória distribuída para diferentes problemas numéricos. No caso paralelo, isto
leva a uma nova classe de algoritmos que usam precondicionadores em bloco com
reordenação local em conjunto com AMR/C e reparticionamento dinâmico quando
há a necessidade de balanceamento de carga. Uma questão-chave é o desempenho
dos esquemas de reordenação natural, RCM e QMD aplicados com diferentes níveis
de preenchimento à precondicionadores baseados em fatoração incompleta.
Essas estratégias de reordenação são implementadas para uma classe de algoritmos AMR/C serial e paralelo usando a biblioteca libMesh desenvolvida pelo CFDLab da Universidade do Texas em Austin. Estudos de desempenho são apresentados
para vários casos de testes representativos. Por exemplo, na Tabela 3.1, tempos de
CPU são comparados para diferentes estratégias de reordenação na solução de um
problema advectivo bidimensional. Os resultados mostram que o tempo de CPU e
número de iterações GMRES são sensíveis à escolha da estratégia da reordenação e
que a solução com ordenação natural é consideravelmente mais cara neste caso teste.
RCM e QMD foram então aplicados a um problema de escoamento incompressível
bidimensional. Observa-se que a ordenação RCM geralmente acelera a solução, entretanto o QMD parece ser mais robusto uma vez que o sistema não convergiu com
o RCM no problema da cavidade usando malha triangular.
Para simulações em paralelo, três problemas tridimensionais com AMR/C foram
considerados. O primeiro corresponde a deformação de um esfera, que é um teste
agressivo para o processo AMR/C. Neste caso, o reordenamento local das incógnitas
pelo RCM conduziu a um melhor desempenho com BILU(0), mas resultados para as
reordenações natural e QMD mostraram melhor escalabilidade. Neste caso, efeitos
de reordenamento no tempo de CPU são menos relevantes à medida que o número
de processos aumenta, entretanto a memória sempre sofre impacto favorável, o que
é particularmente importante diante da natureza dinâmica do processo AMR/C.
Problemas de escoamento de fluidos viscoso acoplado com o problema de transferência de calor formam um conjunto de testes mais realísticos e foram usados

67

para explorar os efeitos do reordenamento local, isto é subdomínio por subdomínio.
Estes estudos confirmam a importância de reordenamento adequado para acelerar
os solucionadores lineares usando precondionamento por bloco ILU. Mostrou-se que
a reordenação alivia a demanda de memória e melhora a localidade dos dados, uma
importante questão em processadores com múltiplos núcleos. Estas questões algorítmicas podem ser exploradas com proveito para ambas as simulações serial e
paralela.
As ideias da presente tese se aplicam claramente a outros problemas e mesmo
a outros métodos de discretização. Porém, em todos esses casos, em simulações
com malha fixa, a reordenação é claramente feita uma única vez, assim a sobrecarga é desprezível. Para simulações AMR/C o reordenamento é feito em cada nova
malha adaptada. No entanto, a frequência de adaptação pode variar com o passo do
tempo dependendo da aplicação. No caso da adaptatividade em paralelo, o reparticionamento dinâmico também aumenta a complexidade. Ambas reordenações, por
subdomínio ou global são possíveis aqui, tendo esta última mais implicações significativas no balanceamento de carga. A classe de algoritmos definidos no presente
estudo oferece uma oportunidade para um maior desenvolvimento e maior variedade
de testes. No entanto, os testes básicos aqui apresentados demonstram as características favoráveis da presente abordagem.
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Capítulo 4
Geração de Malhas Baseada em
Octrees para Domínios com
Superfícies Imersas Arbitrárias
4.1

Introdução

Como o método dos elementos finitos tornou-se um dos métodos numéricos mais
populares para resolver diversos problemas da ciência e engenharia, a geração de
malhas para geometrias complexas tem se tornado cada vez mais importante [125].
Isto é mais crítico no estágio atual de desenvolvimento dos supercomputadores, o
qual vem permitindo que os engenheiros e cientistas resolvam uma ampla gama
de problemas reais cada vez mais complexos e em escalas consideradas impossíveis
pouco tempo atrás. Nota-se, nos últimos anos, grande ênfase no desenvolvimento de
códigos paralelos baseado no método de elementos finitos bem como na solução paralela dos sistemas de equações lineares e/ou não-lineares resultantes. Entretanto, o
desenvolvimento da geração de malhas em paralelo não acompanhou o mesmo ritmo.
A necessidade de gerar malhas de elementos finitos rapidamente é um requisito comum para a maioria dos campos e é uma obrigação inerente a qualquer processo
de refinamento adaptativo. Várias das metodologias atuais de solução paralela para
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elementos finitos são baseadas em algum esquema de particionamento de malha e
seu mapeamento para o sistema paralelo de destino. A geração de malhas com
bilhões de nós e elementos, seu particionamento e o envio dessas malhas para os
processadores desses sistemas de larga escala pode ser impraticável. A desvantagem
desta abordagem é o fato de que o problema de particionamento é NP-completo [22].
Desse modo, o necessidade do desenvolvimento de técnicas de geração de malhas em
paralelo é bem justificada.
Partindo das técnicas sequenciais de geração de malha, os métodos de Delaunay e avanços frontais tornaram-se preferenciais devido a qualidade da malhas não
estruturadas geradas. O método de Delaunay [126] é o método mais popular para
a geração de malhas triangulares não-estruturadas. A triangulação de Delaunay
tem a propriedade em que a circunferência (ou circunsfera em três dimensões)
de cada triângulo (ou tetraedro) não contém quaisquer outros pontos da triangulação. Diversos trabalhos usando a propriedade de Delaunay estão disponíveis na
literatura[11, 12, 127–129]. O segundo método mais popular para gerar malhas não
estruturadas é o método de avanços frontais, primeiramente proposto por GEORGE
[130], com a forma mais atual descrito por LO [131] e PERAIRE et al. [132]. Neste
esquema, nós são primeiramente gerados ao longo da fronteira do domínio. Nós internos são então gerados de modo a ligar conjunto de dois nós na fronteira, criando uma
camada de elementos. Os nós internos são posicionados com base nas densidades
dos elementos nessas posições. A frente de avanço é atualizada com as bordas dos
novos elementos. Este processo é contínuo no interior do domínio até que ele tenha
sido inteiramente coberto. A principal vantagem do método de avanços frontais é
que ele tende a produzir malhas com triângulos de alta qualidade que são geralmente
muito próximos de equiláteros. Muitos geradores de malha que utilizam adaptações
do método de avanços frontais têm sido desenvolvidos nos últimos anos, dentre eles,
destacam-se os trabalhos [13, 133–137].
Recentemente, algoritmos de geração paralela de malhas tem recebido atenção
por parte da comunidade de pesquisa[138]. Muitos trabalhos surgiram como adap-
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tações dos métodos tradicionais para a geração de malhas em ambientes paralelos.
Iniciando com a geração em domínios bidimensionais, VERHOEVEN et al. [23]
demonstraram a capacidade de geração paralela de malhas Delaunay não estruturadas em uma rede de estações de trabalho. TOPPING e CHENG [139], LÄMMER
e BURGHARDT [140], LÖHNER et al. [27], entre outros, têm paralelizado o algoritmo avanços frontais. Movendo-se para o campo tridimensional, a tarefa se torna
mais complexa. CHEW et al. [24], CHRISOCHOIDES e NAVE [25], IVANOV
et al. [26] paralelizaram o algoritmo de Delaunay. JOHNSON e TEZDUYAR [141]
aplicaram essas ideias para a simulação paralela de escoamento tridimensionais com
geometrias complexas. SHOSTKO e LÖHNER [28] demonstraram a extensão do
algoritmo de avanços frontais para produzir malhas tetraédricas não estruturadas
em plataformas paralelas. Em ITO et al. [29], uma malha grosseira de tetraedros é
gerada com posterior particionamento em um número de subdomínios. Uma malha
de volume é gerado em cada subdomínio em paralelo usando um método de avanços
frontais.
Nos últimos anos muito progresso tem sido feito no desenvolvimento de algoritmos paralelos escaláveis em sistemas de grande porte baseado em octrees [14].
Octrees são usadas em diversos problemas em ciência da computação e engenharia,
podendo também ser usadas como base algorítmica do método de elementos finitos
adaptativos e métodos de geração de malhas. Estas estruturas de dados em árvore
têm sido utilizadas por mais de três décadas [14]. No entanto, o projeto e o uso
de tais estruturas de dados em ambientes computacionais de grande escala ainda é
um desafio importante e é uma área ativa de pesquisa. Dentre desta linha destacase o trabalho de SUNDAR et al. [30]. Este trabalho apresenta a biblioteca Dendro que contém um conjuntos de algoritmos destinados a construção e refinamento
balanceado 2:1 de octrees lineares de grande porte em máquinas de memória distribuída. Ela baseia-se em estruturas de dados eficientes dando suporte a elementos
trilineares necessários ao método de elementos finitos. Simulações usando o Dendro
demostram escalabilidade em até 4000 núcleos computacionais. TU et al. [31] apre-
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sentam a biblioteca Octor onde uma octree é armazenada usando ponteiros entre os
nós pais e filhos. Octor é empregado na simulação de terremotos e seus resultados
demostram escalabilidade para 67.000 núcleos. Uma técnica baseada no conceito
de floresta de octrees é apresentada em BURSTEDDE et al. [32]. Neste trabalho é
apresentado a biblioteca p4est - uma biblioteca paralela e escalável com refinamento
de malha adaptativa, particionamento e balanceamento 2:1 em domínios computacionais compostos de várias quadtrees (2D) ou octrees (3D). Os estudos mostram
que o desempenho do p4est escala bem em até 220.320 núcleos de processamento
[32].
Aqui, apresenta-se um gerador de malhas em paralelo baseado em octree tomando
como base os mesmos conceitos dos trabalhos discutidos anteriormente. No entanto,
nosso trabalho é capaz da manipulação de superfícies imersas arbitrárias através da
utilização de algoritmos de geometria computacional para determinar as interseções
entre a octree e a superfície arbitrária.
Este capítulo está organizado da seguinte forma. A seção 4.2 descreve a estrutura
da octree e os procedimentos de construção, refinamento e balanceamento 2:1. Em
seguida, detalha-se o algoritmo de interceptação de superfície. A Seção 4.4 trata do
processo de geração de malha. Estudos de desempenho são apresentados na seção
4.3. Finalmente, na última seção deste capítulo, traçamos algumas conclusões e
extensões do presente estudo.

4.2

Octree Lineares

Octrees [14] são estruturas de dados baseadas em árvore utilizadas em diversas
aplicações científicas que requerem um particionamento hierárquico de uma região
tridimensional alinhada ao eixo cartesiano. Como o próprio nome sugere, a octree
é uma árvore onde cada nó interno tem oito filhos. Além disso, cada nó da octree corresponde a um cubo proporcional ao nó raiz. O nó raiz, por sua vez, é
geralmente considerado como sendo o cubo alinhada ao eixo que engloba totalmente
o domínio. Este cubo é então subdividido em oito subcubos menores de taman72

hos iguais (também chamadas células, octantes, ou voxels), dividindo-se o cubo no
meio, longitudinalmente, nos eixos x, y e z. Estes voxels formam os nós filhos do nó
raiz. Os nós filhos são, por sua vez, recursivamente subdivididos da mesma forma.
Critérios típicos de parada para as subdivisões recursivas da octree incluem: (i) a
árvore atinge uma profundidade máxima, (ii) os cubos ficam menores do que algum
de tamanho pré-definido ou (iii) outro critério definido pelo usuário da aplicação.
A profundidade de um nó em relação raiz é referida como o seu nível. A raiz da
árvore está no nível 0. A Figura 4.2 mostra a decomposição de um domínio por uma
estrutura octree e a sua representação em árvore. Os filhos de um nó estão no nível
mais elevado do que o pai. Nós que não têm filhos são chamados de nós folhas. No
plano, define-se uma estrutura semelhante, a quadtree, onde cada nó possui quatro
filhos 1 .

Figura 4.1: Estrutura da Octree
Há muitas maneiras diferentes para representar a octree, desde através de ponteiros ou o armazenamento dos nós em um arranjo linear [14]. Neste trabalho, vamos
utilizar a segunda representação das octrees conhecida como octrees lineares. Assim, considerando que a profundidade máxima admissível de uma octree é fixada a
priori e que cada nó tem exatamente oito vértices, esta representação descarta os
1

Os algoritmos descritos neste capítulo são aplicáveis tanto para quadtrees quanto para octrees.
Porém, por simplicidade de exposição, utiliza-se a representação quadtree para exemplificar alguns
conceitos e usa-se os termos octantes e octrees, consistentemente, ao longo de todo o texto
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nós internos e só armazena a lista completa dos nós folhas. Esta representação é
vantajosa pelas seguintes razões [31]:
1. Tem custos mais baixos de armazenamento do que as outras representações
2. As outras representações usam ponteiros, o que aumenta a sobrecarga na sincronização e comunicação para implementações paralelas
A ideia básica da octree linear é codificar cada octante com uma chave escalar,
denominada de código de localização, que identifica unicamente o quadrante. Um
código de localização contém informações sobre a posição e nível do quadrante na
árvore. Neste trabalho, usou-se o esquema de Morton [142] para definir o código de
localização. Uma vantagem do código de Morton é que quando nós folhas são ordenados de acordo com seu código obtém-se a mesma ordem de percurso transversal
na estrutura em árvore. A Figura 4.2 mostra o sentido de percurso indicado pela
linha em uma quadtree baseado na ordenação de Morton.

Figura 4.2: Sentido de percurso de uma quadtree
Para criar o código de localização, considera-se o domínio como um espaço de
coordenadas cartesianas, que consiste em uma malha uniforme de 2n ×2n ×2n voxels
indivisíveis, onde n é a profundidade máxima definida a-priori. Cada célula pode ser
identificada por três inteiros que são suas coordenadas x, y e z. Qualquer octante
no domínio pode ser unicamente identificado por um de seus vértices, conhecido
como âncora, e seu nível na árvore. Por convenção, a âncora de um octante é canto
inferior esquerdo de frente para o leitor.
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O código de Morton para qualquer octante é obtido pela intercalação da representação binária das três coordenadas do octante seguida pela anexação da representação binária do nível do octante. Para exemplificar, a Figura 4.2 ilustra a
codificação de Morton para uma quadtree. Nós assumimos que o nível máximo da
árvore é 3. Dessa forma, obtém-se um grid cartesiano com 8 × 8 subdivisões que
mapeia o endereço de cada octante da árvore. Para exemplificar, o quadrante D
da Figura 4.2 possui coordenadas (2,4) e está no nível 2. A representação binária
dessas coordenadas é (0010, 0100), respectivamente. intercalando, bit a bit, estas
duas representações, chega-se ao código (00100100). Anexando no final desse código
o nível do octante cuja representação binária é (010), obtém-se (00100100010)2 como
seu código de localização.

Figura 4.3: Código de Morton
Este processo de obtenção do código de Morton é reversível, ou seja, dado um
identificador de Morton é possível extrair as coordenadas e o nível do quadrante
(octante) em questão. No restante desse texto, as operações de comparação entre
octantes tomam como base seus códigos de Morton. Nas próximas subseções são descritas as principais operações relacionadas com a octrees: construção, refinamento
e balanceamento 2:1 em paralelo.

4.2.1

Construção da Octree

O algoritmo de construção da Octree consiste na geração de um octree linear onde
uma lista de octantes O é igualmente distribuída entre os núcleos de processamento.
O algoritmo 4.1 sumariza os principais passos desse processo. O ponto inicial do
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algoritmo consiste na determinação do número corrente de processos participantes
da geração (p) e o identificador do processo (rank). Com base nessas informações,
o algoritmo determina o número mínimo de octantes N que possam ser distribuídos
entre os processos, além de determinar o nível inicial da árvore. Tomando como
base o número total de octantes, cada processo calcula os códigos de localização
do primeiro IDa e o último IDb octante que lhe pertence. Com a posse de seus
códigos de localização, é possível obter as coordenadas dos dois octantes a e b.
Com estes octantes a e b, sendo b > a, gera-se o número mínimo de octantes que
abrange a região entre a e b de acordo com a ordenação de Morton. O algoritmo
4.1 primeiramente obtém o ancestral comum mais próximo dos octantes a e b. Este
octante é dividido em seus oito filhos. Destes, apenas os octantes que são ou maior
que a e menor do que b ou ancestrais de a são mantidos, os restantes são descartados.
Os ancestrais de a ou b são divididos outra vez e repetidas vezes até que não haja mais
necessidade de subdivisões. Esse processo produz uma lista completa de octantes
entre os dois octantes a e b. Assim, com a união das listas de cada processo chega-se
em uma octree linear completa. Nota-se que o algoritmo é baseado justamente nas
propriedades de código de Morton. A complexidade computacional deste algoritmo
é O(nlogn), onde n é o tamanho da lista O.
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Algoritmo 4.1: Construção
Entrada: D, profundidade máxima da árvore
Saída: O, uma octree linear
1: Obter rank do processo
2: Obter o número de processos: p
3: l ← 0
4: N ← 1
5: Enquanto l < D Faça
6:
Se n < p Então
7:
break
8:
Fim Se
9:
N ←N ×8
10:
l ←l+1
11: Fim Enquanto
12: IDa ← N × rank/N
+ Obtendo código de Morton
13: IDb ← (N × (rank + 1)/p) − 1
14: Obter o octante a através do código de Morton IDa no nível l
15: Obter o octante b através do código de Morton IDb no nível l
16: Obter o octante c que é o ancestral comum mais próximo de (a,b)
17: O ← a
18: W ←ObterFilhos(c)
19: Para cada w ∈ W Faça
20:
Se a < w < b e w não é um ancestral de b Então
21:
O ←O+w
22:
Caso Contrário Se w não é um ancestral de a ou b Então
23:
W ← W − w+ObterFilhos(w)
24:
Fim Se
25: Fim Para
26: O ← O + b
27: Ordene(O)

4.2.2

Refinamento

O algoritmo de refinamento não-recursivo percorre a lista de octantes, substituindo
um octante por seus oito filhos, mas não incluindo os filhos recém-criados no estágio
atual do refinamento. De acordo com TU et al. [31], a principal vantagem deste
esquema é que, caso o procedimento passe a ser usado em simulações com malhas
adaptativas, a interpolação do campo numérico pode ser de fácil gerenciamento. A
Figura 4.4 ilustra a operação esquemática do refinamento. Um octante q marcado
para ser refinado é substituído pelos seus filhos na listas de octantes. A linha ver-
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melha na Figura 4.4 indica o ponto onde os novos elementos serão inseridos na lista.
O critério de refinamento é definido pelo usuário através de uma função passada
como argumento para o algoritmo permitindo a utilização desse procedimento em
aplicações de terceiros. Note que este procedimento altera a estrutura da octree de
modo a invalidar a partição atual a qual necessita ser recalculada. O algoritmo 4.2
resume o processo e seu custo assintótico é da ordem de O(n), onde n é o tamanho
da lista O.

Figura 4.4: Operação esquemática do refinamento: se um octante q é marcado para
o refinamento, ele é retirado da lista e seus oitos filhos são incluídos.

Algoritmo 4.2: Refine
Entrada:
O, uma octree linear
D, profundidade máxima da octree
Ref F unc, função que define o critério de refinamento
1: Para cada q ∈ O Faça
2:
Se Se o nível de q for menor que D e Ref F unc(q) retornar verdade Então
3:
O ← O − q+ ObterFilhos(q)
4:
Fim Se
5: Fim Para

4.2.3

Particionamento

Depois do processo de construção da octree, cada processo tem um número equidistribuído de octantes. No entanto, essa distribuição pode ser alterada durante o
processo de refinamento e balanceamento 2:1. A partição paralela da octree refere-se
a redistribuição dos octantes entre os processos com o objetivo de atingir o equilíbrio de carga (ou seja, a equipartição uniforme do esforço computacional entre os
processos), necessário para assegurar a escalabilidade de uma aplicação. A Figura
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4.5 dá uma visão geral do particionamento da árvore entre três processos. Note que,
a distribuição dos octantes mantém a ordenação de acordo com o código de Morton.

Figura 4.5: Visão do particionamento da octree entre três processos
O particionamento da octree entre todos os processadores segue uma regra simples onde cada processo armazena um bloco contíguo de octantes folhas. O algoritmo
de partição é baseado em uma equipartição por contagem local de octantes que pode
ser resumido em duas etapas. Primeiro, calcula-se o número global de octantes e
determina-se o novo número de octantes locais para cada processo, para em seguida,
obter as novos octantes de fronteira do processo. Octantes que estejam foram desses
limites serão enviados para os processos vizinhos. Como há a necessidade de percorrer a lista O na construção do arranjo Q, a complexidade deste procedimento é
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O(n), onde n é o tamanho da lista O.
Algoritmo 4.3: Particione
Entrada:
O, uma octree linear
1: Obter rank do processo
2: Obter número de processos: p
3: Para i ← 0 até Tamanho(O) Faça
4:
W (i) ← Peso(O(i))
5: Fim Para
6: S ←Scan(Peso(W ) )
7: Se rank = (p − 1) Então
8:
N ← max(S)
9: Fim Se
10: Broadcast(N )
11: w̄ ← N
p
12: k ← N mod p
13: Qtot ← .
14: Para r ← 1 to p Faça
15:
Se r ≤ k Então
16:
Q ← {x ∈ O|(r − 1) · (w̄ + 1) ≤ S(x) < r · (w̄ + 1)}
17:
Caso Contrário
18:
Q ← {x ∈ O|(r − 1) · w̄ ≤ S(x) < r · w̄ + k}
19:
Fim Se
20:
Qtot ← Qtot + Q
21:
Envie Q para o rank r − 1
22: Fim Para
23: R ← Recebe()
24: O ← O − Qtot + R

4.2.4

Balanceamento 2:1

Em muitas aplicações envolvendo octrees é desejável que nenhum octante no nível l
compartilhe uma aresta ou face com outro octante com nível superior a l + 1. Para
satisfazer tal restrição, octantes são refinados até que todos os seus descendentes
satisfaçam a restrição. Esta restrição é particularmente importante pois permite a
simulação com elementos finitos trilineares.
Octantes que são refinados para satisfazer a restrição de balanceamento podem
introduzir novos desbalanceamentos da restrição 2:1 e, consequentemente, este processo deve ser repetido iterativamente. O fato de um octante poder afetar outros
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octantes não imediatamente adjacentes a ele é conhecido como o efeito cascata,
ou efeito ripple. A Figura 4.6 ilustra o processo de balanceamento 2:1 e o efeito
cascata. O processo inicia selecionando os octantes do nível mais profundo da octree, verificando se todos octantes vizinhos satisfazem a restrição 2:1. Por exemplo,
na estrutura da octree referente a primeira iteração do balanceamento, o octante
em vermelho e seu vizinho em azul não satisfazem a restrição de balanceamento.
Dessa forma, o octante de nível menos profundo deve ser refinado, resultando na
configuração da octree referente a segunda iteração. Entretanto, este processo de refinamento gera outra quebra da restrição entre os octantes azul e verde. O processo
de refinamento se repete entre o octante de menor profundidade, isto é o octante
verde. Esse segundo processo de refinamento é o efeito cascata. Por fim, chega-se
na configuração final onde todos octantes cumprem a restrição.

Figura 4.6: Balanceamento 2:1
O processo descrito anteriormente funciona bem em um único processador, mas
enfrenta problemas em máquinas distribuídas. Considere dois octantes X e Y espacialmente adjacentes um ao outro, mas distribuídos entre entre dois processadores.
Verifica-se que a busca pelos vizinhos que satisfazem a restrição 2:1 pode falhar já
que nem todos octantes terão todos seus vizinhos locais. O algoritmo de balanceamento paralelo tem que ultrapassar esta dificuldade. O algoritmo implementado
neste trabalho baseia-se no trabalho de SUNDAR et al. [30] onde o esquema de
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balanceamento é realizado em dois estágios: primeiro, realiza-se balanceamento por
bloco em cada processo, seguido pelo balanceamento através da fronteira entre os
processos. Um dos objetivos é obter a união de blocos (que na verdade corresponde
a nós internos da octree) que residem em cada processo tal que a fronteira entre os
processos seja minimizada. Esta estrutura funciona como um subárvore linear onde
cada bloco é uma raiz. A utilização dessa abordagem significa minimizar o número
de octantes que precisam ser divididos devido as violações da regra de balanceamento 2:1. Para exemplificar, a Figura 4.7 ilustra uma quadtree desbalanceada
particionada entre quatro processadores e uma quadtree auxiliar com blocos que
englobam quadrantes da primeira árvore.

(a)

(b)

Figura 4.7: (a) Partição baseada na ordenação de Morton de uma quadtree desbalanceada entre 4 processos; (b) a quadtree redefinida por blocos
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Algoritmo 4.4: Balanceamento Local
Entrada:
q: octante raiz de uma subárvove
d: um dos descendentes de q
Saída:
S: uma subárvore balanceada,
1: W ← d
2: P ← ∅
3: S ← ∅
4: Para l ← D até Nível(q)+1) Faça
5:
Q ← {x ∈ W |Nivel(x) = l}
6:
Ordene(Q)
7:
T ← {x ∈ Q| nenhum irmão de x já esteja em T }
8:
Para cada t ∈ T Faça
9:
S ← S + t+ ObterIrmãos(w)
10:
f ← ObterPai(w)
11:
P ← P + { ObterVizinhos(f ) ∩ Descendentes(q) }
12:
Fim Para
13:
P ← P + {x ∈ W |Nivel(x) = l − 1}
14:
W ← {x ∈ W |Nivel(x) "= l − 1}
15:
Remove octantes duplicados de (P )
16:
W ← W + P, P ← ∅
17: Fim Para
18: Ordene(S)
O processo de balanceamento local por bloco descrito no algoritmo 4.4 recebe
como entrada um octante raiz de um subárvore, q e um de seus descendentes mais
profundos. Nota-se que uma lista de octantes forma uma octree balanceada se e
somente se para cada octante, todos os seus vizinhos estão no mesmo nível que
este octante ou um nível mais abaixo ou em um nível mais elevado. Assim, o
balanceamento de uma octree pode ser assegurado subdividindo os octantes que são
irmãos2 e/ou vizinhos ao nível do pai de um octante que quebra a restrição 2:1.
Considerando essa propriedade, o algoritmo percorre os níveis da subárvore, indo do
mais profundo até o nível do octante raiz da subárvore, gerando octantes vizinhos
que cumprem a restrição 2:1. Após o processamento de todos os octantes em um
dado nível, a lista dos octantes recém introduzidos é mesclada com a lista anterior
de octantes deste nível. Octantes duplicados são removidos. Para evitar trabalho
2

Octantes irmãos são aqueles que possuem o mesmo pai.
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redundante e reduzir o número de duplicatas a ser removido ao final do processo,
pode-se garantir que não há dois elementos na lista de trabalho T em qualquer nível
que sejam irmãos uns dos outros. Isso pode ser feito em uma passagem linear na
lista Q pegando apenas octantes que não possuem irmãos na lista T .
Uma vez realizada o balanceamento local por bloco, deve-se ser verificado o efeito
cascata. Assim, como no trabalho de SUNDAR et al. [30], este trabalho usa uma
variante do algoritmo de propagação priorizada proposto por TU e O?HALLARON
[143]. O algoritmo seleciona todos os nós folhas do nível mais profundo e para cada
octante deste nível, pesquisa-se pelos seus vizinhos que não satisfazem a restrição
2:1. Estes vizinhos (e seus descendentes) são então subdivididos até que a restrição
seja satisfeita. Após esse passo, sobe-se um nível da octree e repete-se o processo até
alcançar o segundo nível da árvore. Note que só é necessário chegar até o segundo
nível da octree uma vez que octantes do primeiro nível já estarão satisfazendo a
restrição com os octantes do segundo nível. Por percorrer diferentes níveis na árvore
e realizar subdivisões em octantes em cada etapa, a complexidade computacional
desde algoritmo é da ordem de O(nlogn), onde n é o tamanho da lista O. O algoritmo
4.5 ilustra esse processo.
Algoritmo 4.5: Cascata
Entrada: O, uma octree linear
Saída: W , uma octree balanceada,
1: W ← O
2: Para l ← D até 3 Faça
3:
T ← {w ∈ W |Nível(w)= l}
4:
Para cada t ∈ T Faça
5:
K ←Vizinhos(t)
6:
Para cada k ∈ K Faça
7:
Se |Nível(t) - Nível(k) | > 1 Então
8:
W ← W − k+BalanceamentoLocal(k, t)
9:
Fim Se
10:
Fim Para
11:
Fim Para
12: Fim Para
Após o balanceamento local, as camadas de octantes localizados na interface
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Figura 4.8: Fronteiras inter-processo e extra-processos
entre os processos também precisam ser balanceados. A construção da camada
com os octantes na fronteira entre os processos é feito em duas etapas: em primeiro
lugar, cada octante local na camada inter-processo (Figura 4.8) é enviado aos processadores que se sobrepõem com sua camada de isolamento. A camada de isolamento
de um octante q corresponde ao conjunto de octantes vizinhos a q que compartilham faces, arestas e vértices. No segundo estágio de comunicação, todos os octantes
que sobrepõem a camada de isolamento de um octante remoto recebido de outro
processador são comunicados para este processo. Octantes que foram comunicados
no primeiro estágio de comunicação não são comunicados para o mesmo processador. Depois do processo de comunicação, cada processador balanceia a união dos
octantes locais e remotos usando o algoritmo de propagação em cascata. No final
apenas os octantes abrangendo o domínio original gerado pelos processos são mantidos, uma vez que, podem ser gerados octantes vizinhos aos octantes remoto que não
pertencem ao domínio computacional do processo. Embora haja alguma redundância no trabalho, este esquema evita o uso de comunicação iterativa, o que poderia
degradar a escalabilidade do algoritmo em sistemas de grande escala. O Algoritmo
4.6 sumariza, por completo, todo o processo de balanceamento 2:1 em paralelo e sua
complexidade é O(nlogn) com n sendo o tamanho da lista O.
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Algoritmo 4.6 Balanceamento Paralelo
Entrada: O, uma octree linear desbalanceada;
Particione a octree O em blocos, obtendo B
Para cada b ∈ B Faça
C ← C + BalanceamentoLocal(b, {{Descendentes(b)} ∩ O})
Fim Para
Obter, em D, octantes na fronteira intra-processo
S ← Cascata(D)
Obter, em G, octantes na fronteira inter-processo a partir de S
Para cada g ∈ G Faça
+ Primeiro estágio de comunicação
Para cada s ∈ Insulayer(g) Faça
Se rank(g) "= rank(s) Então
envia g para o processo de s
Fim Se
Fim Para
Fim Para
T ← recebe()
Para cada g ∈ G Faça
+ Segundo estágio de comunicação
Para cada t ∈ T Faça
Se {g ∩ Insulayer(t)} "= ∅ Então
Se g não foi enviado para o rank(t) no passo 12 Então
envie g para o processo de t
Fim Se
Fim Se
Fim Para
Fim Para
K ← recebe()
O ←Cascata(G ∪ T ∪ K)
Mantêm, em O, apenas os octantes que abrangem o domínio original gerado
pelos processos
28: O ← Linearize(O)

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:

4.3

Detecção de superfícies imersas

Muitas vezes é importante que geradores de malha sejam capazes de lidar com
superfícies imersas arbitrárias de modo a representar fronteiras sólidas complexas.
Neste trabalho, assume-se que as superfícies são dadas por um triangulação, que
normalmente é obtida a partir de um pacote CAD (do inglês, Computer Aided
Design ou projeto assistido por computador) por meio de arquivos STL (do inglês,
Standard Triangulation Language). Determinar as interseções entre os octantes e a
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superfície pode ser uma operação com elevado custo computacional. Para minimizar
esse custo, a utilização de volumes de contorno [144] pode ser uma boa opção,
visando reduzir os testes de interseção entre a geometria da superfície e a octree.
Em computação gráfica e na geometria computacional, um volume de contorno
(ou bounding box) para um conjunto de objetos é um volume fechado que contém
completamente a união dos objetos no conjunto. Volumes de contorno são usados
para melhorar a eficiência das operações geométricas usando volumes simples para
conter objetos mais complexos. Normalmente os volumes mais simples têm formas
mais simples para testar sobreposições.
Há vários tipos de volumes delimitadores, estes podem ser uma esfera, cilindro,
elipsoide, retângulo ou um cubo. A escolha do tipo de volume delimitador para
uma determinada aplicação é determinada por uma variedade de fatores, dentre
eles, o custo computacional do cálculo de um volume delimitador de objeto, o custo
de atualizá-lo em aplicações em que os objetos podem se mover, mudar de forma
ou tamanho, o custo da determinação das interseções e da precisão desejada do
teste de interseções. É evidente que o volume delimitador mais adequado para os
propósitos deste trabalho é o cubo uma vez que permite um teste de interseção mais
preciso e consequentemente a rápida rejeição daqueles octantes que não interceptam
a superfície [144].
Uma vez definido o volume delimitador, surge a seguinte questão: como aplicálo em uma superfície 3D formada por milhares de triângulos e obter as interseções
eficientemente? A resposta é a utilização de uma estrutura hierárquica de volumes delimitadores (BBT, bounding box tree). Uma BBT pode ser vista como uma
árvore binária cujas folhas estão em bijeção com os triângulos de uma superfície
com cada folha associada a um cubo que envolve o triângulo correspondente. De
maneira semelhante, cada nó interno está associado a um cubo que inclui as caixas
de seus dois filhos. A Figura 4.9 exemplifica essa estrutura. Observe que cada objeto encontra-se delimitado por uma caixa. Estas, por sua vez, são delimitadas por
outras caixas delimitadoras em uma uma construção recursiva (Figura 4.9(a)). A
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Figura 4.9(b) mostra a estrutura da árvore resultante. Note que há uma subdivisão
espacial na forma como essas caixas são agrupadas e este agrupamento depende de
cada aplicação.

(a)

(b)

Figura 4.9: Representação de uma árvore de caixas delimitadoras
Considerando que a superfície não se altere durante o refinamento da octree, uma
árvore de cubos delimitadores (BBT) é construída após a leitura do arquivo STL
e tal estrutura é utilizada no algoritmo de busca de interseções. O primeiro passo
para construir uma BBT é encapsular cada triângulo da superfície em uma caixa
delimitadora e inseri-la em uma lista. Cada caixa delimitadora tem um ponteiro
para o objeto delimitado. Nosso algoritmo constrói uma nova hierarquia das caixas
delimitadoras da lista. Em cada nível, o nó do campo de dados contém uma caixa
delimitadora de todas as crianças. A árvore é binária e sua construção é baseada
em sucessivos cortes formando duas metades e caixas delimitadoras de tamanhos
aproximadamente iguais até chegar em um nó folha (isto é, uma caixa delimitadora
para um triângulo da superfície). Para minimizar a profundidade da árvore, a
direção de corte é sempre escolhida como perpendicular a maior dimensão da caixa

88

delimitadora.
Algoritmo 4.7: Construção BBT
Entrada: L, ponteiro para o primeiro elemento de lista de cubos delimitadores
Saída: T , ponteiro para o nó raiz da BBT
1: b ← obter cubo delimitador de L
2: Se L.próximo = N U LL Então
3:
T ←CriarNó(b)
4:
retorne T
5: Fim Se
6: Crie um nó da BBT com b e insere em T
7: Se (b.xmax − b.xmin ) > (b.ymax > b.ymin ) Então
8:
Se (b.zmax − b.zmin ) > (b.xmax − b.xmin ) Então
9:
dir ← 3
10:
Caso Contrário
11:
dir ← 1
12:
Fim Se
13: Caso Contrário Se (b.zmax − b.zmin ) > (b.ymax − b.ymin ) Então
14:
dir ← 3
15: Caso Contrário
16:
dir ← 2
17: Fim Se
18: Obtenha as coordenadas mínimas de b e armazene em p1
19: Obtenha as coordenadas máximas de b e armazene em p2
p2[dir]+p1[dir]
20: cut ←
2
21: P ← N U LL
+ P e N são listas temporárias
22: N ← N U LL
23: Para cada l ∈ L Faça
24:
b ← obter cubo delimitador de l
25:
Obtenha as coordenadas mínimas de b e armazene em p1
26:
Obtenha as coordenadas máximas de b e armazene em p2
27:
m ← p2[dir]+p1[dir]
2
28:
Se m > cut Então
29:
P ←P +l
30:
Caso Contrário
31:
N ←N +l
32:
Fim Se
33: Fim Para
34: T.direita ← CriarBBT (P )
35: T.esqueda ← CriarBBT (N )
36: retorne T
Encontrar quais octantes interceptam a superfície consiste em realizar uma busca
binária na BBT. Dado um octante (que pode ser visto como uma caixa delimitadora),
o algoritmo retorna NULL, se o octante não intercepta nenhuma caixa delimitadora
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da árvore, ou retorna um nó da árvore. Neste último caso, o campo de dados do nó
armazena uma lista de triângulos referente à superfície STL. Se o octante intercepta
algum triângulo na lista, o algoritmo indica sucesso na pesquisa e interrompe a busca,
caso contrário, o algoritmo indica o fracasso. Este algoritmo tem a complexidade de
O(nlong), onde n é o número de triângulos da superfície STL.
No processo de geração de malha, o algoritmo de interseção de octantes é usado como critério de refinamento. Entretanto, para obter malhas que podem ser
utilizadas tanto na mecânica de sólidos quanto na mecânica de fluidos, somente os
octantes internos ou externos, dependendo dos casos, devem ser considerados. Diante disso, há a necessidade de elaborar um algoritmo que determine se um octante
está localizado dentro ou fora da superfície. Para esse objetivo, o algoritmo proposto
utiliza a método baseado em ray tracing [145]. Tal método consiste em determinar
o número de intersecções entre um segmento de reta R que parte de um ponto p em
direção ao ponto (∞, p.y, p.z), e os triângulos da superfície, onde p é o ponto central
do octante. Este processo é realizado em duas etapas: (i) primeiro determina o
ponto de interseção entre o segmento de reta com o plano que contem o triângulo;
(ii) verifica se o ponto de interseção está contido dentro da área do triângulo. Este
processo segue a implementação proposta em O’ROURKE [145].
Considerando que a superfície forme um volume fechado, ou seja, seus triângulos cobrem completamente a superfície, um octante é considerado no interior da
superfície se o número de interseções for ímpar, caso contrário, ele estará fora. Para
exemplificar, a Figura 4.10 exemplifica três possíveis casos de interseção de raio e a
superfície. No primeiro caso, os pontos P1 e P2 estão localizados fora da superfície
uma vez que a intersecção ocorre em 2 e 4 pontos, respectivamente. Por outro lado,
P3 está localizado dentro da superfície, uma vez que a intersecção ocorre em três
pontos distintos.
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Figura 4.10: Detecção de octantes internos à superfície: pontos P1 e P2 estão
localizados fora da superfície e P3 é um ponto interno.

4.4

Geração de Malhas

Geração de malhas em sistemas computacionais paralelos é uma área de pesquisa
que está no limite das duas disciplinas de computação científica: geometria computacional e computação paralela. Obter um gerador paralelo de malhas é uma tarefa
desafiadora uma vez que há a necessidade de manter a estabilidade do gerador, ou
seja, conservar a qualidade de elementos finitos gerada por códigos sequenciais no
estado-da-arte e, ao mesmo tempo atingir 100% de reutilização do código sem uma
substancial degradação da escalabilidade do gerador paralelo de malha. Nesse sentido, a utilização de octree como estrutura de dados base para a obtenção de malhas
vem sendo empregada com relativo sucesso [30, 31].
Considerando uma octree balanceada distribuída entre diversos núcleos computacionais, o esquema paralelo de geração de malha pode ser sumarizado nos seguintes
passos:
1. Intercâmbio de octantes de fronteira entre processos vizinhos de modo a obter
octantes fantasmas.
2. Descobrir os nós independentes e os nós irregulares3 .
3. Estabelecer o mapeamento dos nós pendurados
3

nós irregulares são caracterizados por nós em arestas ou faces que não são vértices de todos os
octantes que compartilham tais arestas ou faces
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4. Estabelecer relacionamentos de compartilhamento entre nós em diferentes processos
5. Obter conectividade dos elementos
Obtendo nós e elementos
Para determinadas aplicações usando octrees, tal como a construção de uma malha
de elementos finitos, é útil saber quais são a camada de octantes vizinhos à camada
de fronteira do processo pertencentes aos processos vizinhos. Esta informação é
particularmente importante para obter as informações relacionadas ao padrão de
comunicação utilizado em um programa de elementos finitos. Como pré-requisito, a
octree deverá satisfazer a restrição 2:1, de modo que se torne suficiente comunicar
os octantes fronteira aos processos proprietários cujos potenciais vizinhos tenham
metade do seu tamanho. A travessia ordenada dos octantes locais de fronteira
durante o processo de envio organiza automaticamente os octantes recebidos na
sequência correta, ou seja, em ordem crescente do código de Morton, o que permite
a utilização de pesquisa binária na busca de um octante fantasma. O algoritmo 4.8
resume todo esse processo.
Algoritmo 4.8: Octantes Fantasmas
Entrada: L, uma octree linear
Saída: G, uma lista de octantes fantasma
1: Obter o rank do processo
2: Para each o ∈ L Faça
3:
F ← vizinhos de face com metade do tamanho de o
4:
E ← vizinhos de aresta com metade de tamanho de o
5:
C ←vizinhos de canto com metade de tamanho de o
6:
Para cada o# ∈ F ∪ E ∪ C Faça
7:
P ← ObterP rocessadores(o# )
8:
Para each k ∈ P, k "= rank Faça
9:
adicione o octante o para o buffer de envio para o processo k
10:
Fim Para
11:
Fim Para
12: Fim Para
13: Envie os octantes para os processos
14: Recebe os octantes fantasmas colocando-os no vetor G ordenados pelo processos
de envio
Enquanto a rotina Fantasma é útil para aplicações cujas incógnitas numéricas po92

dem estar associadas ao centros dos octantes, o algoritmo 4.9 nomeado como Nodal
é útil para aplicações com incógnitas associadas aos vértices de octantes, tal como
códigos de elementos finitos ou pacotes de visualização. Para malhas adaptativas
com balanceamento 2:1, obter informações nodais torna-se um processo complicado
devido a existência de nós pendurados em faces ou arestas. Neste caso, somente
nós não pendurados ou nós independentes são associados a incógnitas. Assim como
os octantes, os nós também utilizam um tupla de três inteiros para representar sua
localização no grid cartesiano com (2n + 1) × (2n + 1) × (2n + 1), onde n é a profundidade máxima da octree. Note que, no caso dos nós, é acrescido uma subdivisão a
mais em cada eixo em relação ao grid da octree de modo a representar os vértices
extremos nos eixos x,y e z.
Algoritmo 4.9: Nodal
Entrada: L, uma octree linear e G, uma lista de octantes fantasmas
Saída: M , malha com elementos trilineares
1: Para cada o ∈ L ∪ G Faça
2:
Para cada f ∈ F aces(o) Faça
3:
c ← centro da face de f
4:
Se octante vizinho a face f com metade do tamanho ∈ {L ∪ G} Então
5:
HF(o,c) ← nó irregular de face
6:
Para cada e ∈ f Faça
7:
c# ← centro da aresta e
8:
Se octante vizinho a e com metade de tamanho ∈ {L ∪ G} Então
9:
HE(o,c# ) ← nó irregular de aresta
10:
Fim Se
11:
Fim Para
12:
Fim Se
13:
Fim Para
14:
Encontre os nós independentes os quais os nós irregulares dependem
15: Fim Para
16: Ordene os nós independentes
17: Determine o padrão de comunicação
18: Obter conectividade por elemento
O Algoritmo 4.9 recebe como parâmetros de entrada uma lista de octantes balanceada L e uma lista de octantes fantasmas G. Para um octante o da lista L, o
processo percorre suas faces para determinar os nós irregulares da face. Para cada
face f obtém-se seu centro c o qual será um nó irregular se e somente se existir um
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octante vizinho que compartilhe a mesma face em um nível inferior ao octante o.
Existindo essa possibilidade, o nó c é inserindo em uma tabela hash HF específica
para nós irregulares de face. Após esse processo, percorre-se as arestas da face, e
para cada aresta e, obtém-se um nó c# que é o centro da aresta. Se existir qualquer
octante vizinho em um nível inferior ao octante o que compartilhe essa aresta, então
c# é um nó irregular e essa informação é inserida na tabela hash HE destinada aos
nós irregulares de aresta. Uma vez definido o status dos nós irregulares, obtém-se
os nós independentes e a relação de dependência entre os nós irregulares e os nós
independentes. No caso onde o nó é nó irregular de face, a dependência é de quatro
nós independentes, já os nós pendurados de aresta dependem de apenas dois nós
independentes. A seguir, os nós independentes são ordenados baseado no código
de Morton, porém, os nós pendurados são numerados por último. Sabendo que
cada octante fantasma pertence a um processo, é possível identificar os nós independentes que estão na fronteira de comunicação, ou seja, que são compartilhados
entre diversos processos. Esse processo é realizado em duas etapas: (1) inserir os
vértices dos octantes fantasmas em uma tabela hash HC onde cada posição da tabela
armazena uma lista com os processos que compartilha o nó; (2) um nó independente
é compartilhado caso ele esteja em HC.
A Figura 4.11 ilustra o resultado final deste procedimento para um dos processos. Note que, cada nó irregular depende de dois nós independentes. O nó 9 é
compartilhando entre três processos. Detalhes do padrão de comunicação são apresentados na seção 4.4.1. Para finalizar o processo de geração da malha, basta
obter a conectividade nodal do elemento. Para tanto, o algoritmo utiliza as tabelas
hashing de modo a pesquisar a conectividade de cada octante. Considerando que
o algoritmo 4.9 realiza pesquisas binárias nas listas de octantes locais e fantasmas,
o custo assintótico do algoritmo é dado por O(nlogn), onde n é número local de
octantes presente na lista L.
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Figura 4.11: Numeração local da malha para o processo P 0 e relação de dependência
entre os nós irregulares e os nós independentes

4.4.1

Mapas de Comunicação

Após o processo de geração da malha, a estrutura de dados que armazena todas as
informações da malha mantém uma lista dos nós de comunicação entre os processos. Para cada nó há uma lista encadeada contendo os processos que compartilham
aquele nó. Neste ponto, fica por conta do usuário da aplicação determinar como será
a utilização desses dados na estratégia de comunicação em sua aplicação de elementos finitos. Entretanto, o gerador de malha possui implementado uma estratégia de
comunicação ponto-a-ponto baseado em uma relação mestre-escravo entre os processadores conforme o trabalhos de ELIAS et al. [146]. Esta relação é estabelecida
através da criação de uma hierarquia baseada em números de partição. Assim, o
processador Pi é considerado escravo de Pj se Pi e Pj forem vizinhos e i < j. Note
que um processo pode ser escravo e mestre ao mesmo tempo, dependendo apenas
do número que o identifica em relação aos seus vizinhos.
A Figura 4.12 (a) ilustra uma malha bidimensional que é decomposta em quatro
partições. Os vértices vermelhos denotam os nós ou graus de liberdade do sistema
de equações que serão enviados para o receptor (o processo mestre). Por outro lado,
os vértices azuis representam os nós ou os graus de liberdade que serão recebidos
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(a)

(b)

Figura 4.12: Mapa de comunicação entre processos.
dos doadores (o processo escravo). A Figura 4.12 (b) mostra o grafo de comunicação
correspondente a essa malha. Neste caso, P1 é escravo de P2 e P3. P2 é escravo de
P3 e P4, mas é mestre de P1. P3 é escravo de P4 e mestre de P1 e P2. Finalmente,
P4 é o mestre de P2 e P3.
A troca de informações entre processadores vizinhos é implementada em duas
etapas: a primeira em que os processos escravos enviam suas informações para serem
operadas pelos mestres (onde as equações são realmente resolvidos) e outra na qual os
valores são copiados dos mestres aos escravos. Além disso, essa abordagem permite
usar as primitivas de envio e recebimento não bloqueantes de forma a melhorar o
custo da comunicação entre os processos.

4.5

Estudo de Escalabilidade

Nesta seção apresentamos um estudo de escalabilidade computacional para os algoritmos de construção, balanceamento de uma octree e a geração de malha. Esses
algoritmos são implementados em C/C + + usando troca de mensagens através da
biblioteca OpenMPI [38]. A biblioteca TAU [122] é usada para perfilar o código. Os
testes foram realizados no cluster Dell cuja configuração foi definida na seção 3.3.2.
Considera-se a geração da malha em domínios com três diferentes superfícies imersas. Em todos os casos, o processo se inicia com um refinamento uniforme inicial
logo após a chamada do algoritmo de construção. A seguir,o algoritmo de refina-
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mento é invocado iterativamente, usando o algoritmo de interseção de superfícies
para identificar octantes que devem ser refinados. Em seguida, os algoritmos de balanceamento e de particionamento são executados de modo a garantir a restrição 2:1
e a distribuição de carga entre os processos. Por último, o procedimento de geração
de malha é responsável pela construção dos nós e da conectividade dos elementos
hexaédricos. O presente estudo considera inicialmente a geração de malha a partir
de octantes localizados no interior de superfícies fechadas. Neste caso, o modelo
sólido é mantido. Este esquema é típico nas malhas empregadas em mecânica de
sólidos computacional. Aqui, escolhemos duas superfícies com geometria complexa
para testar a nosso algoritmo de detecção de superfícies. O primeiro modelo, denominado Armadillo, é constituído por 345944 triângulos com volume correspondendo
a 2.3797 × 105 . O segundo modelo é o dragão composto por 871306 triângulos e
volume de 4.782 × 10−4 . Estes modelos foram obtidos através da página web do
laboratório de computação gráfica da universidade de Stanford4 . Ambas superfícies
são apresentadas na Figura 4.13.
A Figura 4.14 mostra as malhas de elementos finitos obtidas para diversos níveis
de refinamento para os modelos Armadillo e Dragão. Para cada modelo indicamos
também o erro relativo entre o volume gerado pela octree e o volume do sólido.
Notamos que, para 9 níveis de refinamento, erro relativo é insignificante para ambos
os modelos.
A Figura 4.15 mostra os detalhes da malha de elementos finitos gerada para a
superfície do Dragão onde é possível apreciar a estrutura interna com os octantes
balanceados e a boa representação do sólido pela octree. Além disso, a Tabela 4.1
mostra algumas métricas relacionadas ao refinamento e balanceamento 2:1 da octree.
Para cada malha, mostra-se o número total de octantes obtidos após o refinamento,
o número total de octantes após o balanceamento e o número total de octantes
interceptados pela superfície. Note que o aumento de um nível de refinamento gera
em torno 8 vezes mais octantes na octree.
4

http://graphics.stanford.edu/data/3Dscanrep/
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Armadillo
345944 triângulos
Volume: 2.3797e + 05

Dragão
871306 triângulos
Volume: 4.7828e − 04

Figura 4.13: Superfícies STL: modelos Armadillo e Dragão
Uma análise de escalabilidade isogranular do processo de geração da malha para
ambos os modelos listados é realizada considerando submissões entre 8 e 128 núcleos
computacionais. A ideia da escalabilidade isogranular é tentar manter o tempo de
execução constante através do aumento proporcional entre o tamanho do problema
e o número de núcleos de processamento. A Tabela 4.2 apresenta o tempo de execução (em segundos) obtido pelo perfilador TAU [122] para os algoritmos: detecção
de superfície, balanceamento 2:1 e geração de malha. O esquema proposto demonstra razoável escalabilidade até 128 núcleos. Em ambos os problemas (Armadillo e
Dragão), com 128 núcleos, o tempo de balanceamento e geração de malha foi quase
4 e 5 vezes o tempo de execução em 64 núcleos, respectivamente. No entanto, o
tamanho do problema aumentou cerca de 16 vezes. O esquema de balanceamento
2:1 foi capaz de gerar até 4, 0×108 octantes em 128 núcleos em menos de 10 segundos
por 2 × 105 octantes por núcleo.
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refinamento: 7 níveis
Erro: 4.7828e − 04%

refinamento: 7 níveis
Erro: 4.4e − 02%

refinamento: 8 níveis
Erro: 2.0e − 04%

refinamento: 8 níveis
Erro: 1.24e − 02%

refinamento: 9 níveis
Erro: 5.0e − 05%

refinamento: 9 níveis
Erro: 1.2e − 03%

Figura 4.14: Malhas para os níveis de refinamento 7,8 e 9 - Modelos Armadillo e
Dragão
A Figura 4.16 mostra a porcentagem do tempo de execução dos principais componentes do processo de balanceamento 2:1 para o modelo Armadillo. Podemos
notar que a partição em blocos locais e o balanceamento local requerem cerca de
20% a 30% do tempo de execução do procedimento de balanceamento 2:1, enquanto
o custo do efeito cascata é mantido constante em torno de 10%. A comunicação de
octantes de fronteira entre processadores vizinhos leva apenas 5% do tempo. Após
o balanceamento 2:1, a octree encontra-se com um número desproporcional de octantes entre os processos, necessitando ser reparticionada. Este procedimento ocupa
15% do tempo de execução, salvo em 8 núcleos onde a comunicação dentro de um
nó do sistema não usa a rede InfiniBand.
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Figura 4.15: Modelo do Dragão: detalhe da malha de elementos finitos com 8 níveis
de refinamento
Tabela 4.1: Tamanho da Malha - Modelo Armadillo e Dragão
Armadillo
níveis octantes desbalanceados octantes balanceados elementos
7
374186
470492
262971
8
6054763
7731088
4002262
9
24253825
31086595
15823612
10
388478651
499164968
250727430
Dragão
níveis octantes desbalanceados octantes balanceados elementos
7
94179
116803
71348
8
6254459
7983864
4126210
9
25050551
32110891
16316371
10
401146316
515502793
258876070
Em nosso segundo estudo de caso estamos interessados na geração da malha
localizada fora da superfície, isto é, removendo o corpo sólido e mantendo apenas
os octantes que complementam o domínio. Tais malhas são normalmente utilizadas
em simulações em dinâmica de fluidos computacional. Neste caso consideramos o
modelo Tangaroa [18], conforme apresentado na Figura 4.17. As Figura 4.17 (a) e
4.17 (b) ilustram o modelo de Tangaroa, com 2.668 facetas e 44892 octantes internos,
respectivamente. A Figura 4.17 (c) mostra a malha de elementos finitos gerada em
16 processadores.
Para realizar a análise de escalabilidade isogranular neste caso, fixou-se o limite
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Figura 4.16: Custo das operações da geração da malha: modelo Armadillo.

(a)

(b)

(c)
Figura 4.17: Modelo Tangaroa e malha de elementos finitos em 16 processos
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Tabela 4.2: Tempos de processamento para a geração da malha - Armadillo e Dragão
Armadillo
níveis núcleos detecção superfície balanceamento malha
7
8
6.393
19.433
14.649
8
16
13.796
46.701
26.154
32
9.104
42.370
16.154
9
64
13.268
59.828
52.564
10
128
70.139
256.695
303.451
Dragão
níveis núcleos detecção superfície balanceamento malha
7
8
5.799
15.952
9.787
8
16
18.027
51.393
26.686
32
10.751
52.427
26.406
9
64
18.069
87.364
53.231
10
128
117.344
312.072
270.800
máximo de subdivisões dos octantes durante a fase de detecção da superfície nos
níveis 9, 10 e 11. A Tabela 4.3 informa os números de octantes balanceados, de
elementos hexaédricos, o número de nós independentes e o número de nós pendurados
para cada nível de refinamento considerado.
Tabela 4.3: Tamanho da malha - Modelo Tangaroa.
Tangaroa
níveis octantes
elementos nó independentes nós irregulares
9
3230662
1516756
2527744
719904
10
12922407
6421987
10434275
2899980
11
207519379 104502895
168573848
47634334
Na Tabela 4.4, pode-se observar o mesmo comportamento relatado nos últimos
dois casos. O balanceamento 2:1 continua sendo o procedimento mais caro. O
número de elementos criados em 128 núcleos corresponde a cerca de 17 vezes o
número de elementos criados em 64 núcleos com o tempo de execução aumentando
na mesma proporção. O procedimento de detecção de superfícies no caso Tangaroa
apresentou melhor custo computacional do que nos outros dois casos. Na verdade,
este ganho pode estar relacionado com o número de triângulos dos modelos de superfície. O modelo Tangaroa conta com 2668 faces enquanto os modelos Armadillo
e Dragão possuem 345.944 e 871.306 faces, respectivamente.
A Figura 4.18 mostra o percentual do tempo de CPU das principais subrotinas
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Tabela 4.4: Tempo de processamento - Modelo Tangaroa
Tangaroa
níveis CPU detecção superfície balanceamento malha
9
32
6.626
43.135
18.353
10
64
0.731
66.195
36.191
11
128
1.708
799.886
532.260

Figura 4.18: Porcentagem dos custos das operação de geração de malha - Modelo
Tangaroa
relacionadas à geração de malha. A geração do mapa de comunicação possui custos
insignificantes para todas as três simulações paralelas, enquanto o custo da obtenção
das informações nodais decresce com o aumento do número de processadores. Por
outro lado, a busca da conectividade nodal do elemento demanda os custos mais
elevados. A rotina de obtenção da conectividade corresponde cerca de 80% do
tempo de execução de geração de malha em 128 núcleos. Observa-se que os custos
desta rotina dobra entre 64 e 128 processos enquanto número de elementos aumenta
16 vezes. A conectividade é obtida através de buscas locais em tabelas hash para os
oito nós do elemento.

4.6

Principais Conclusões

Neste trabalho apresentamos um método paralelo de geração de malha de elementos
hexaédricos baseado em octrees em domínios com superfícies arbitrárias imersas.
Descrevemos um conjunto de algoritmos para a construção e balanceamento 2:1 de
octrees lineares. Nossa meta inclui a geração de malhas para geometrias arbitrárias
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aplicadas a mecânica dos sólidos e de fluidos. Para alcançar tal objetivo, usou-se
algoritmos eficientes de computação gráfica para a detecção de superfície baseados
em árvores de caixas delimitadoras.
Há duas extensões importantes: a construção de malhas conformes e malhas
adaptativas. Para a primeira extensão, há a necessidade de criar novos algoritmos
para eliminar nós pendurados. Para simulações de malha adaptativa, exige-se a
implementações de novos operadores de restrição (que transfere informações de uma
malha fina para grossa) e prolongamento (que transfere informação de uma malha
grossa para uma fina) para permitir operações de refinamento e desrefino.
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Capítulo 5
Conclusões e Trabalhos Futuros
Este trabalho abordou estratégias computacionais aplicadas ao método de elementos finitos em três diferentes áreas as quais podem se tornar um gargalo para o
desempenho de códigos de elementos finitos em sistemas computacionais de grande
porte.
A primeira parte deste trabalho investigou o uso de um algoritmo de compressão
para números de ponto flutuante na redução do custo total da transmissão de mensagens longas em broadcast. Os resultados demostram que a compactação de mensagems pode ser uma das estratégias utilizadas na redução do custo computacional
em computação científica. Entretanto, vale ressaltar que o desempenho deste algoritmo depende da previsibilidade dos dados contidos na mensagem. Quanto mais
suave for a distribuição dos números de ponto flutuante na mensagem, melhor a
eficiência do algoritmo de compressão de dados. Entretanto, este estudo inicial
demonstra que é possivel reduzir o custo de comunicação com a transmissão de
mensagens comprimidas. O papel de compressão de números de ponto flutuante em
outras primitivas MPI ainda está para ser investigado.
A segunda parte abordou o uso de estratégias de reordenação em conjunto com
precondicionadores baseados em fatoração incompleta em simulações com malhas
adaptativas em sistemas sequenciais e em máquinas de memória distribuída para
diferentes problemas numéricos.

Uma questão-chave foi o desempenho dos es-

quemas de reordenação natural, RCM e QMD aplicados com diferentes níveis de
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preenchimento à precondicionadores baseados em fatoração incompleta. Os resultados mostram que o tempo de CPU e número de iterações GMRES são sensíveis
à escolha da estratégia da reordenação e que a solução com ordenação natural é
consideravelmente mais cara nos casos estudados. Em simulações paralelas, o reordenamento local das incógnitas pelo RCM conduziu a um melhor desempenho, mas
resultados para as reordenações natural e QMD mostraram melhor escalabilidade.
Observou-se também que a reordenação alivia a demanda de memória e melhora
a localidade dos dados, uma importante questão em processadores com múltiplos
núcleos.
Finalmente, a terceira parte aborda a geração paralela de malhas de elementos
hexaédricos baseado em octrees em domínios com superfícies arbitrárias imersas.
Descrevemos um conjunto de algoritmos para a construção e balanceamento 2:1 de
octrees lineares. A meta incluia a geração de malhas para geometrias arbitrárias
aplicadas a mecânica dos sólidos e de fluidos. Para alcançar tal objetivo, usou-se
algoritmos eficientes de computação gráfica para a detecção de superfície baseada
em árvores de caixas delimitadoras. Os resultados demostraram boa escalabilida de
numérica. O esquema proposto foi capaz de gerar até 250 milhoes de elementos em
128 núcleos computacionais.
Observa-se que grande parte do potencial de computação científica permanece
inexplorado em áreas tais como biologia e medicina, engenharia, porque os desafios
científicos são demasiados extensos e complexos para os recursos computacionais
disponíveis. Muitos desses desafios são de importância global imediata. Esses desafios podem ser superados pela revolução computacional que promete real avanço
a um ritmo muito acelerado. Sistemas em petaescala (capaz de um petaflop, ou
1015 operações de ponto flutuante por segundo) e os sistemas em exaescala (capaz
de uma exaflop, ou 1018 operações de ponto flutuante por segundo) previstos para
a próxima década proporcionarão uma oportunidade sem precedentes para atacar
esses desafios globais através da modelagem e simulação. As estratégias computacionais elaboradas neste trabalho constituem um estudo inicial para a elaboração de

106

aplicações escaláveis para tais sistemas.

5.1

Trabalhos Fututos

Durante a realização desta pesquisa, surgiram extensões para trabalhos futuros,
dentre eles:
• Para a transmissão de mensagens comprimida:
– Expandir a utilização da técnica de compressão de mensagens para as demais rotinas de comunicação coletiva com interesse particular na redução
global.
• Para o reordenamento
– Verificar se as estratégias de reordenamento impactam favoravelmente
outros precondicionadores, tais como, Additive Schwartz e o LU-SDS.
• Para o gerador de malhas
– Construção de malhas conformes baseados nos trabalhos de Schneiders
et. al SCHNEIDERS et al. [147] e ITO et al. [148] Aqui, há a necessidade
de criar novos algoritmos para eliminar nós pendurados.
– Construção de solucionador de elementos finitos com malhas adaptativas. Neste caso, para o processo de refinamento/desrefinamento exige-se
a implementação de novos operadores de restrição (que transfere informações de uma malha fina para uma malha grossa) e prolongamento (que
transfere informações de uma malha grossa para uma fina).
– Implementar método multigrid geométrico.
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