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Resumo Métodos sem malha constituem técnicas numéricas utilizadas para resolver equações 

diferenciais parciais. Nestes métodos, não há necessidade de se estabelecer explicitamente as 

relações de conectividade entre os nós obtidos na discretização: não há malha, como acontece 

no método de elementos finitos (FEM) ou outro tipo de conectividade como por exemplo a que 

é presente nos métodos de diferenças finitas. Ao invés disso uma coleção de nós é distribuída 

sobre o domínio do problema. Isto representa vantagem quando se faz necessário gerar uma 

nova malha diversas vezes, como no caso de estruturas em movimento. No entanto, esta 

vantagem tem seu preço, pois esta classe de métodos consome mais tempo de computação do 

que métodos como o de elementos finitos. Assim, para problemas mais complexos e que exigem 

"remesh", tais como modelos de máquinas elétricas em movimento, os métodos sem malha 

podem ser muito úteis.  

Este trabalho tem com o objetivo aplicar técnicas de programação paralela para acelerar a 

execução de códigos computacionais que resolvem modelos matemáticos de eletromagnetismo 

baseados em métodos sem malha. Foi utilizada programação com "threads", no caso "Open 

Multi-Processing" para paralelizar as partes que consumiam mais tempo do código de um 

modelo eletromagnético de uma máquina de indução baseado no método sem malha "Element-

free Galerkin". Foi utilizado também o "solver" PARDISO, que faz uso de paralelismo, sendo 

que no final foi observado uma significativa redução do tempo de processamento 

correspondendo a um "speedup" de 2,4. 

KEYWORDS: MÉTODOS SEM MALHA, MESHLESS, ELEMENT FREE 

GALERKIN METHOD, OPENMP, PARALLEL PROGRAMMING, 

THREAD.
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1  INTRODUÇÃO 

A programação paralela vem sendo aplicada em diversas áreas do conhecimento, uma vez 

que contribui através da redução do tempo gasto de processamento de determinados algoritmos 

e o valor gasto com a aquisição de equipamentos (hardware) de alto desempenho 

computacional. 

O avanço das práticas de desenvolvimento utilizando programação paralela foram 

favorecidas pela necessidade constante de aprimoramento do desempenho computacional; na 

qual a implementação de cenários de simulações numéricas era necessária, mas era fundamental 

que essa ocorresse dentro de um escopo de simulação mais preciso (BYRDE, O., & SAWLEY, 

M.L., 1999). 

Atualmente, processadores com vários núcleos vem se tornando cada vez mais comuns em 

computadores, celulares dentre outros dispositivos eletrônicos. Consequentemente, a elevação 

do número de núcleos aumenta o número de threads (fluxos de processamentos) disponíveis 

para se trabalhar, o que acarreta em uma gama maior de processamento em um mesmo 

equipamento (ZHENG, Z. et al, 2011). 

A computação paralela tem ajudado na resolução de diversos problemas em áreas 

diversificadas tais quais: engenharia com problemas gerais de integração numérica, cálculo de 

matrizes esparsas, decomposição em valores singulares, até mesmo em biomedicina, como 

descrito por (MARTINO, R. L., 1994) a qual utiliza desse processo para determinar a estrutura 

tridimensional de vírus e calcular a área de superfície acessível à solventes de proteínas. Outro 

cenário o qual se aplica a computação paralela é o de modelos experimentais, tal que pode-se 

trabalhar com modelos em escala reduzida, trabalha-se com técnicas não destrutivas, reduz-se 

o custo diretamente de simulações em laboratórios, além de reduzir também em casos 

específicos riscos biológicos e/ou químicos.  

Atualmente a computação paralela é aplicada em diferentes segmentos, conforme 

apresentado na Figura1, a maior concentração da utilização de computação paralela através de 

supercomputadores é da indústria responsável por mais da metade do consumo mundial, 56,4%. 

O segmento seguinte é o de pesquisas, responsável por 20,6% e posteriormente, assuntos 

acadêmicos, 16,6%. O restante 6,4%, são distribuídos entre Governos, comércio e demais 

segmentos não classificados (TOP500, 2014).  

 

 
 

Figura 1: Distribuição por segmento de processamento (Top500, 2014) 
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Como forma de executar a crescente demanda de processamento, foram criadas algumas 

arquiteturas e tecnologias com o intuito de viabilizar o conceito de, tornando viável a utilização 

da programação paralela. Dentre essas arquiteturas, surgiu o Open Multi Processing (OpenMP), 

criada em 1997; considerada uma biblioteca baseada em threads, que foi construída com o 

objetivo de otimizar o processamento de algoritmos em máquinas que possuem vários núcleos; 

esse processo se dá via memória compartilhada ou multiprocessadores (CHAPMAN, B., JOST, 

G., & PAS, R., 2008).  

Neste trabalho, são apresentadas técnicas de utilização de processos em computação 

paralela para a resolução de problemas relacionados ao eletromagnetismo, especificamente na 

linha de pesquisa da utilização de métodos Meshless ou métodos sem malha.  

Meshless fazem parte de um grupo de métodos numéricos aplicados comumente na 

resolução de equações diferenciais parciais (PDE). Esses métodos têm como principal 

característica o fato de que torna-se desnecessária a utilização de malhas (GU, G. R., 2005) 

como aquelas usadas em métodos de elementos finitos (FEM) (BELYTSCHKO, T., LU, Y., & 

GU, L., 1994), por exemplo. Essa característica é muito importante quando se trata de 

modelagem de estruturas móveis em que a sua variação consiste na reconstituição de uma nova 

malha para o processo de integração a cada nova formalização do modelo geométrico. 

Independentemente do método numérico o procedimento de integração é custoso 

computacionalmente, tornando assim interessante a utilização da programação paralela com o 

objetivo de reduzir o tempo de integração. 

Além de problemas de integração conforme citado anteriormente, a utilização de 

programação paralela pode ser atribuída também em Solver (Solucionadores) de sistemas 

lineares ou não lineares. Este processo pode ser um dos mais custosos dependendo da 

modelagem matemática aplicada à resolução de problemas propostos. 

Este trabalho também apresentará a utilização da programação paralela aplicada 

diretamente sobre os solucionadores através da biblioteca PARDISO (SCHENK, O., 2001). 

Essa é uma biblioteca thread-safe (manipula estrutura de dados compartilhada garantindo a 

execução segura através de várias threads ao mesmo tempo) com alta performance, robusta 

com grande eficiência do uso de memória; usada principalmente para a solução de sistemas 

lineares esparsos simétricos e não simétricos através do processo de memória compartilhada e 

distribuída entre outros processadores. 

2  MÉTODOS SEM MALHA 

A modelagem computacional de um fenômeno físico usualmente passa pelo levantamento 

das equações que descrevem seu comportamento, sendo a maioria destes modelos baseados em 

equações diferenciais parciais ou EDPs. 

Levantadas as equações, uma etapa natural deste processo constitui a solução destas EDPs 

através de um método numérico. A escolha correta do método passa a ser um fator decisivo em 

questões relacionadas à precisão, estabilidade e ao custo computacional envolvidos. 

Dentre os diversos métodos comumente utilizados na solução de modelos matemáticos 

destacam-se aqueles que fazem uso de malhas como o FEM, e outros como o das Diferenças 

Finitas (FDM) e o Método dos Volumes Finitos (FVM). 

Contudo, algumas características verificadas em determinados tipos de problemas 

motivaram a busca por novas técnicas numéricas na tentativa de resolver tais questões. 

Considere, por exemplo, problemas onde as fronteiras são alteradas com o tempo, como uma 

máquina elétrica em movimento, ou quando trincas em uma superfície aumentam 

continuamente. Outro exemplo seria uma estrutura que se deforma à medida que o tempo 
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evolui. Nestes casos, quando é aplicado um método como o de elementos finitos, o que acontece 

normalmente é uma acentuada deformação nos elementos gerando perda de precisão. Para 

contornar este tipo de situação, uma nova malha é construída à medida que estas fronteiras se 

movem. Este processo além de não ser trivial, pode ser computacionalmente caro, 

principalmente em se tratando de geometrias tridimensionais. Para problemas desta natureza 

uma nova classe de método tem sido desenvolvida, os denominados Métodos Sem Malha 

(Meshless Methods).  

    Esta classe de métodos teve origem com o Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) ou 

Método de Hidrodinâmica de Partículas Suavizado que data de 1977. Contudo, somente a partir 

de 1990 tais métodos experimentaram um forte desenvolvimento, propiciado principalmente 

pela evolução da tecnologia de computadores digitais. A partir dessa data, surgiram diversos 

métodos sem malha tais como o Diffuse Element Method (DEM), o Element-Free Galerkin 

Method (EFGM), o H-p Cloud Method, o Reproducing Kernel Particle Method (RKPM), o 

Método Meshless Local Petrov-Galerkin (MLPG), o Point Interpolation Method (PIM), o 

Local Point Interpolation Method (LPIM) e o Partition of Unit Method, dentre outros. 

Inicialmente os métodos sem malha tiveram como principais aplicações problemas ligados 

à mecânica computacional, área ainda explorada intensamente. Quanto à sua aplicação em 

eletromagnetismo, apesar de haver registros de trabalhos em 1992, tendo Marèchal como 

precursor, seu uso efetivo é bem mais recente, datando de meados da década de 1990 

(COPPOLI, E. H., 2010). Atualmente estas aplicações alcançaram números expressivos com 

publicações em diversos periódicos e anais de congressos especializados. 

A principal característica que difere estes métodos de outros, como por exemplo, o FEM, 

consiste basicamente que nos métodos sem malha é feita a distribuição de uma quantidade de 

nós no domínio em estudo, sendo que nenhuma conexão ou relação é pré-estabelecida entre os 

mesmos. Estes nós constituirão o local onde as incógnitas deverão ser determinadas. Como será 

mostrado neste trabalho, esta característica facilitará a modelagem de estruturas móveis.  

3  ELEMENT-FREE GALERKIN METHOD (EFGM) 

 

O EFGM é um método sem malha cujas principais características são: 1) Moving least 

squares (MLS) são geralmente empregados para a construção da função de forma ; 2) O Método 

de Galerkin é utilizado para se chegar ao sistema final de equações; 3) Uma grade de células 

de integração é colocada em todo o domínio para se efetuar as integrais presentes na 

formulação . 

O MLS utiliza uma função de aproximação local dada por: 

 𝒖𝒉(𝒙) =  ∑𝒑𝑗(𝒙)𝒂𝑗(𝒙) =  {1 𝑥 𝑦 … 𝑝𝑚(𝒙)}⏟          
𝒑𝑇(𝒙)

{
𝒂1(𝒙)
⋮

𝒂𝑚(𝒙)
}

⏟    
𝒂

𝑚

𝑗=1

 
(1) 

tal que xT=[x,y] e p(x) é um vetor  formado por monômios. Os parâmetros desconhecido a(x) 

são determinados minimizando a norma discreta em L2 dada por: 
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 𝑱 =  ∑𝑤(𝒙 − 𝒙𝐼)[𝒑
𝑇(𝒙𝐼)𝒂(𝒙) − 𝑼𝑰]

2

𝑛

𝐼=1

 (2) 

tal que w é a função peso. A minimização da equação (2) leva a: 

 𝒂(𝒙) = 𝑨−1(𝒙)𝑩(𝒙)𝒖  (3) 

em que  

 𝒂(𝒙) =  ∑𝑤(𝒙 − 𝒙𝑰)𝒑(𝒙𝟏)𝒑
𝑇(𝒙𝑰)

𝑛

𝐼=1

 (4) 

e   

 𝑩(𝒙) =  [𝑤(𝒙 − 𝒙𝑰)𝒑(𝒙𝑰)⋯𝑤(𝒙 − 𝒙𝒏)𝒑(𝒙𝒏)]. (5) 

Substituindo (3) em (1) 

 𝒖ℎ(𝒙) = 𝒑𝑇(𝒙)𝑨−1(𝒙)𝑩(𝒙)𝒖 (6) 

ou  

 𝒖ℎ(𝒙) =  ∑𝝓𝑰(𝒙)𝒖𝑰

𝑛

𝐼=1

 (7) 

em que 

 𝝓𝑰(𝒙) = 𝒑
𝑇𝑨−1𝑩𝐼 (8) 

é a função de forma utilizando o MLS. 

Esta função de forma é utilizada para aproximar a incógnita da forma fraca do problema de 

modo similar ao FEM. Considere o seguinte problema bidimensional no domínio  delimitado 

por  = t U u 

−𝛻. (𝑘𝛻𝑢) = 𝑏 𝑒𝑚 𝛺 (9) 

−𝑘
𝜕𝑢

𝜕𝑛
= 𝑡̅ 𝑒𝑚 𝛤𝑡 (10) 

 𝑢 = �̅� 𝑒𝑚 𝛤𝑢 (11) 

 Pelo fato de que a função desenvolvida através do MLS não atende ao delta de 

Kronecker, faz-se necessário a imposição das condições de contorno essenciais através de 

multiplicadores de Lagrange.  
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Considerando as funções de teste u(x)H1 e os multiplicadores de Lagrange  H0. A forma 

variacional da Equação 11 é colocada da seguinte forma: para todas as funções de teste 

u(x)H1 e (x)H0,  

∫ (𝛻𝛿𝑢)𝑇

𝛺

(𝑘𝛻𝑢)𝑑𝛺 − ∫ 𝛿𝑢𝑏𝑑𝛺 +∫ 𝛿𝑢𝑡̅𝑑𝛤𝑡
𝛤𝑡𝛺

 

−[∫ 𝛿𝜆(𝑢 − �̅�)𝑑𝛤𝑢 +∫ 𝛿𝑢𝜆𝑑𝛤𝑢
𝛤𝑢𝛤𝑢

] = 0 

(12) 

Note que H1e H0 denotam o espaço de Hilbert de grau um e zero, respectivamente.  Com o 

intuito de impor as condições de contorno de Dirichlet, faz-se necessário a substituição do MLS 

pelo Interpolating Moving Least Squares (IMLS) nos termos em (12), descartando assim os 

multiplicadores de Lagrange, uma vez que as funções de forma do IMLS possuem propriedades 

da função de delta de Kronecker. Modelo semelhante ao adotado em FEM. 

O Sistema final de equações, após descartar os termos relacionados aos multiplicadores de 

Lagrange, fazendo-se uso de elementos do IMLS, pode ser obtido substituindo a forma discreta 

da função de teste em (5): 

𝑲𝑼 = 𝑭 (13) 

𝑲𝑈 = ∫ 𝑻𝐼
𝑇𝑘𝑻𝐽𝑑𝛺

𝛺

 (14) 

𝑻𝐼 = [
𝜙𝐼,𝑥
𝜙𝐼,𝑦

] (15) 

𝑭𝐼 = ∫ 𝝓𝐼𝑏𝑑𝜴 −∫ 𝝓𝐼𝑡�̅�𝜞
𝛤𝑡𝛺

 (16) 

4   MODELO A SER PARALELIZADO 

O modelo adotado para estudo neste trabalho consiste de uma máquina de indução 

trifásica de 2HP, quatro polos, com alimentação em corrente e rotor do tipo gaiola de esquilo e 

o ferro da máquina foi considerado um material com resposta linear. 

A Figura 2 representa a configuração utilizada em duas dimensões com o domínio 

reduzido para um quarto da máquina. 

 

 

 

 

 



ARAÚJO, B. M, COPPOLI, E. H. R., FABOTTI, A. B., AFONSO, M. M., RESENDE, U. C.   

SIMMEC/EMMCOMP 2014 

XI Simpósio de Mecânica Computacional  e II Encontro Mineiro de Modelagem Computacional 

ABMEC, Juiz de Fora, MG, 28-30 de maio de 2014 

 

Figura 2: Geometria da máquina de indução (COPPOLI, E. H. R., 2010) 

 As seguintes equações representam o modelo de acoplamento campo circuito elétrico 

da máquina: 

𝛻. 𝑣𝛻𝑨 − 𝑱𝑆 = 0 (17) 

no estator: 

𝛻. 𝑣𝛻𝑨 − 𝜎
𝜕𝑨

𝜕𝑡
+ 𝜎

𝑈𝑡
𝑙
= 0 (18) 

no rotor, com: 

𝑼𝑡 = 𝑹𝑡𝑰𝑡 + 𝑹𝑡∫ 𝜎
𝑆𝑡

𝜕𝑨

𝜕𝑡
𝑑𝑠 (19) 

em que 𝑨 é o potencial vetor magnético, 𝑣 é a relutância magnética, σ é a condutividade elétrica 

e 𝑱𝑺 é a densidade de corrente imposta no estator. 𝑼𝒕 é a tensão nos terminais das barras do 

rotor e 𝑰𝒕  é a corrente que atravessa o mesmo. 𝑺𝑡 é a área da seção de cada condutor do rotor, 

l seu comprimento e 𝑹𝑡 = (𝝈𝑺𝑇)
−1 refere-se a resistência d.c. do rotor. 

As equações de circuito do rotor podem ser expressas por (20), em que foi utilizada a Lei de 

Kirchhoff (COPPOLI, E. H. R., MESQUITA, R. C., SILVA, R. S., 2012). 

 𝑪𝟏
𝑻𝑪𝟏𝑼𝒕 + 𝑪𝟐𝑰𝒕 = 0 (20) 

em que 

 𝑰 = [𝐼1𝐼2𝐼3⋯𝐼𝑛]
𝑇 (21) 

 𝑪𝟏 =

[
 
 
 
 
−1 0 0 … 𝑓
1 −1 0 ⋯ 0
0 1 −1 ⋯ 0
⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮
0 0 0 ⋯ −1]

 
 
 
 

 (22) 
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 𝑪𝟐 =

[
 
 
 
 
2𝑟 0 0 … 0
1 2𝑟 0 ⋯ 0
0 1 2𝑟 ⋯ 0
⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮
0 0 0 ⋯ 2𝑟]

 
 
 
 

 (23) 

 𝑼𝑡 = [𝑼𝑡1𝑼𝑡2𝑼𝑡3⋯𝑼𝑡𝑛]
𝑇 (24) 

considerando que a relação 𝑰 e 𝑰𝑡 pode ser expressa por  

 𝑰𝑡 =   𝑪1
𝑇𝑰 (25) 

segundo a lei de Kirchhoff. O EFGM é então aplicado nas equações de (17) a (19), resultando 

em: 

 𝑲𝑨 + 𝑵
𝑑

𝑑𝑡
𝑨 − 𝑷𝑼𝑡 − 𝑱 = 0 (26) 

 𝑸
𝑑

𝑑𝑡
𝑨 + 𝑪3𝑼𝑡 + 𝑹𝑰𝑡 = 0 (27) 

em que: 

 𝑲(𝑘, 𝑗) = ∫ 𝛻𝝓𝑘
𝑇𝑣𝛻𝝓𝑗𝑑𝜴

𝛺

 (28) 

 𝑵(𝑘, 𝑗) = ∫ 𝜎𝝓𝑘
𝑇𝜙𝑗𝑑𝜴

𝛺

 (29) 

 𝑷(𝑘, 𝑗) = ∫
𝜎𝑗

𝑙
𝝓𝑘𝑑𝜴

𝛺

 (30) 

 𝑸(𝑘, 𝑗) = ∫ 𝑹𝑡𝑘𝝈𝑘𝝓𝑗𝑑𝜴
𝛺

 (31) 

Os elementos do vetor 𝑱 são expressos por: 

 𝑱(𝑘) = ∫ 𝑱𝑆
𝛺

(𝑡)𝝓𝑘𝑑𝜴 (32) 

Após aplicar o esquema de diferenças finitas de Euler em (26) e (27), utilizando (30) e fazendo 

uso das matrizes auxiliares 𝑪𝟏 (22) 𝑪𝟐 (23) necessárias nas equações de circuito, e 𝑪𝟑 dada por 

(34), 
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 𝑪𝟑 =

[
 
 
 
 
−1 0 0 … 0
0 −1 0 ⋯ 0
0 0 −1 ⋯ 0
⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮
0 0 0 ⋯ −1]

 
 
 
 

 (33) 

o sistema final de equações é obtido: 

 

[
 
 
 
 𝑲 +

𝑵

𝛥𝑡
−𝑷 𝟎

𝑸

𝛥𝑡
𝑪𝟑 𝑹

𝟎 𝑪𝟏
𝑻𝑪𝟏 𝑪𝟐]

 
 
 
 

[
𝑨(𝑡 + 𝛥𝑡)

𝑼𝒕
𝑰𝒕

] =

[
 
 
 
 
𝑵𝑨(𝑡)

𝛥𝑡
+ 𝑱(𝑡 + 𝛥𝑡) + 𝑻

𝑸𝑨(𝑡)

𝛥𝑡
𝟎 ]

 
 
 
 

 (34) 

A Figura 6 representa um fluxograma para a resolução do problema da máquina de indução 

baseada no modelo sem Malha proposto anteriormente. 

 

 

Figura 3: Fluxograma para uma máquina de indução baseada em um modelo Meshless 
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5  ESTRATÉGIA DE PARALELIZAÇÃO 

Conforme descrito nas seções anteriores, o problema proposto é complexo e trabalha com 

a manipulação de dados em massa além dos dados serem compostos de valores com precisões 

decimais, o que faz com que as decisões de paralelismo do problema sejam tomadas com 

cuidado para que não ocorra falha de arredondamento. 

Considerando o fluxograma apresentado pela Figura 6, após as simulações com um 

equipamento equipado com uma CPU de processador Intel core I7-990X Extreme Edition (3.46 

GHz, 12 M Cache, 8 GB de seis cores com sistema operacional Ubuntu 12.04.3 (Kernel Linux 

3.8) o percentual de consumo de tempo requerido pelas partes mais importantes do algoritmo 

executado de forma serial é apresentado na Tabela 1.  

É notável que o laço de repetição referente às células de integração apresenta o maior 

consumo do tempo do algoritmo. 

 

Região Percentual de consumo de tempo 

Configurações iniciais e entrada de dados 3,17% 

Laço de Repetição referente às células de integração 55,65% 

Demais operações como: 1) determinação das condições 

de fronteira; 2) Determinação do domínio de suporte; 3) 

Cálculo da função de forma; etc. 

23,04% 

Solver 18,14% 

Tabela 1: Percentual de consumo de tempo dos principais módulos do problema considerando 

tempo = 1 

Baseado no custo do laço de integração apresentado pela Tabela 1, foi modelado um sub 

fluxo que pode ser visto através da Figura 4. 

 

 

Figura 4: Subfluxo referente a um dos trechos candidatos à paralelização 
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 Este trecho do código tem o objetivo de realizar um laço de repetição sobre as células 

de integração onde se localizam os pontos de Gauss. Estas células abrangem todo o domínio e 

permitem realizar as operações de integração encontradas na formulação. Vale destacar que 

neste subfluxo encontra-se presente a subrotina searchMaterial 

O serachMaterial constitui de uma subrotina desenvolvida em Fortran F90 com o objetivo 

de localizar o tipo de material referente ao ponto de integração corrente. Como entrada de 

dados, esta subrotina precisa de receber os pontos de Gauss e devolve o tipo de material. 

Internamente, o processo para localizar o material é feito primeiramente identificando se o 

ponto está dentro de uma micro região com material definido. Caso encontrado, o método de 

busca é disparado para identificar o tipo de material através de uma estrutura de dados do tipo 

kd-tree utilizada para armazenamento das informações durante a execução do programa. 

Para esta estimativa, foi desconsiderado o tempo gasto pelo laço principal de tempo, uma 

vez que ele é variável de acordo com o tempo. 

5.1 OpenMP 

O OpenMP é uma API (Application Programming Interface) para programação paralela 

utilizada através do uso de memória compartilhada. O sufixo “MP” em OpenMP descreve a 

ideia de multi-processamento, que remete a computação paralela em memória compartilhada 

(CHAPMAN, B., G. J., 2007). 

Através do OpenMP a paralelização de blocos de código pode ser realizada de forma muito 

simples e direta, além de ser bem preciso focando diretamente no ponto específico a ser 

paralelizado. 

OpenMP foi desenvolvido por um grupo de programadores e cientistas da computação que 

acreditavam que era muito complexo trabalhar com a paralelização em larga escala através do 

modelo conhecido até o momento, Pthreads (OPENMP. S.D, 2014.). 

Para identificar o uso das diretivas do OpenMP, inicia-se sempre o trecho a ser paralelizado 

com o carácter # para as linguagens C/C++ e !$ para a linguagem Fortran. Logo após esses 

caracteres iniciais, codifica-se as implementações do OpenMP. É muito importante observar 

que antes de qualquer utilização da API OpenMP, deve-se realizar a importação da biblioteca 

para o código através do comando use omp_lib.  

Vale observar que a variação do número da thread poderá variar devido a disponibilidade 

da mesma para execução no memento em que o código for iniciado. 

 

Código Linha no código Função 

useomp_lib 3 

Importação da biblioteca e suas 

dependências necessárias para a 

utilização dentro do bloco de código 

!$OMP PARALLEL private 9 

Definição de variáveis que passar a ter 

seu contexto privado e deixam de ser 

compartilhadas com outras threads em 

tempo de execução das mesmas. 

!$OMP END PARALLEL 19 
Definição do fim de trecho de código 

paralelizado 

Tabela 1: Definição de comandos OpenMP para o programa Hello.f90 
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5.2 SOLVER PARDISO 

PARDISO é um conjunto de bibliotecas thread-safe, de alta performance, robusta, de 

manipulação eficiente de memória focada em resolução de sistemas lineares tanto simétricos 

quanto não simétricos esparsos. A resolução destes sistemas acontece via memória 

compartilhada e memória distribuída entre multiprocessadores. 

Conforme descrito pelo website o qual mantém o projeto, o solver possui sua utilização em 

diversas universidades e laboratórios científicos internacionais desde sua origem em 2004 

(PARDISO PROJECT, 2014). 

O PARDISO trabalha com uma vasta gama de variações de combinações durante seu 

processo de solução como: matrizes não simétricas, simétricas, com precisões complexas ou 

reais, positiva definida ou indefinida. (SCHENK, O., GÄRTNER, K., 2004). A combinação 

entre left and right-looging via nível 3 da BLAS faz com que o aumento e sequenciamento 

paralelo do solver tenha um alto rendimento. 

PARDISO calcula a solução de uma coleção de equações lineares esparsas com múltiplos 

lados direitos de problemas do tipo 

BAX                                                (35) 

e utiliza a fatoração paralela do tipo LU , LDL ou TLL . 

A Figura 5 apresenta os possíveis tipos de matrizes que pode ser solucionadas com o solver 

PARDISO. 

 

Figura 5: Modelos de matrizes esparsas que pode ser solucionadas com o solver PARDISO 

(PARDISO PROJECT, 2014) 

6  RESULTADOS 

A apresentação de resultados deste trabalho é subdividida em 2 (duas) categorias: 

 Laço de repetição sobre as células de integração 

 Solver PARDISO 

Para a primeira categoria, trabalha-se com a implementação do OpenMP no laço de 

repetição mais caro computacionalmente para problemas em eletromagnetismo referente ao 

problema da máquina de indução apresentado. 

A Tabela 2 apresenta o percentual de consumo relativo de cada etapa denominada mais 

importante no algoritmo serial. 
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Região Percentual de consumo de tempo 

Configurações iniciais e entrada de dados 3,17% 

Laço de Repetição referente às células de integração 55,65% 

Demais operações como: 1) determinação das 

condições de fronteira; 2) Determinação do domínio 

de suporte; 3) Cálculo da função de forma; etc. 

23,04% 

Solver 18,14% 

Tabela 2: Percentual de representatividade de consumo de tempo no algoritmo serial 

Com a estratégia de paralelização do laço de repetição sobre as células de integração, o 

percentual de consumo saiu de 55,65% para 4,37%, aumentando o tempo para o Solver 

conforme apresentado pela Tabela 3: 

 

Região Percentual de consumo de tempo 

Configurações iniciais e entrada de dados 2,14% 

Laço de Repetição referente às células de integração 4,37% 

Demais operações como: 1) determinação das 

condições de fronteira; 2) Determinação do domínio de 

suporte; 3) Cálculo da função de forma; etc. 

16,48% 

Solver 77,01% 

Tabela 3: Percentual de representatividade de consumo de tempo no algoritmo paralelo 

apenas no laço de repetição sobre as células de integração 

Com o objetivo de equalizar a representatividade entre as etapas de execução, tomou-se 

como objetivo a terceira etapa. Esta etapa consistiu em paralelizar o Solver através do 

PARDISO. O Gráfico 1 apresenta o processo de paralelização do laço de repetição e do 

PARDISO para um número variando de 1 thread (formato serial) até 6 threads (formato 

paralelo), ou seja, uma thread para cada core 
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Gráfico 1: Processo de paralelização do Solver PARDISO variando de 1 a 6 threads 

Nota-se um importante ganho de tempo durante a execução do PARDISO a partir da 

utilização de duas threads. A partir deste ponto, eleva-se a utilização de threads até 

equiparamos a equivalência de uma thread para cada core. Observa-se também que o maior 

ganho acontece quando a solução deixa de ser serial e passa a utilizar pelo menos duas threads. 

O Gráfico 2, demonstra a utilização de Hyper Threading simulando o número de threads 

variando entre 7 e 12 threads, capacidade máxima de threads disponíveis segundo fabricante 

(INTEL, 2014). 

 

 

Gráfico 2: Simulação do Solver com Hyper Threading variando de 7 à 12 threads 

Com este experimento, pode-se observar que o ganho tende a não ser tão significativo 

quanto o obtido com a utilização de threads reais e que a partir de um determinado ponto, passa 

a ser mais custoso quando da elevação do número de threads. 

O segundo experimento, foi baseado em tentativa de saturação de threads, ou seja, uma 

utilização maior do que esperada para o número de threads reais e virtuais. 
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O resultado apresentado pelo Gráfico 3, como esperado, foi a saturação do tempo de 

execução, uma vez que o tempo de identificação e distribuição das threads virtuais é maior do 

que o tempo de execução propriamente dito. 

 

Gráfico 3: Simulação de saturação de threads durante o processo de execução do solver 

PARDISO 

Por fim, apresentamos através do Gráfico 4, um comparativo entre as três técnicas 

utilizadas para o Solver PARDISO. 

 

 

Gráfico 4: Comparativo entre o processo de paralelização de 1 a 16 threads 

Após aplicarmos as técnicas de paralelização apresentadas, chegou-se ao resultado 

expresso pela Tabela 4. 

Região Percentual de consumo de tempo 

Configurações iniciais e entrada de dados 15,13% 

Laço de Repetição referente às células de integração 17,45% 

Demais operações como: 1) determinação das 

condições de fronteira; 2) Determinação do domínio de 

suporte; 3) Cálculo da função de forma; etc. 

44,02% 

Solver 23,40% 

Tabela 4: Resultado de distribuição do percentual de execução após técnicas de 

paralelização aplicadas 

Pode-se notar na Tabela 4 uma maior uniformidade do consumo de tempo entre as regiões 

do código. 
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7  CONCLUSÃO 

Neste trabalho procurou-se identificar os principais trechos com maior consumo de 

processamento e tempo existentes em um algoritmo responsável pela resolução de problemas 

eletromagnéticos, especificamente através de métodos sem malha ou Meshless.  

Durante o processo de identificação, foram utilizadas ferramentas para mensuração destas 

informações como GProf, com o intuito de realizar um diagnóstico de consumo do tempo de 

código serial e posteriormente implementar técnicas de paralelismo em regiões que consumiam 

mais tempo. 

O levantamento destas informações, apresentou duas áreas candidatas preferenciais ao 

processo de paralelização sendo o laço de repetição referente às células de integração para o 

Meshless e o Solver utilizado para resolução do sistema linear. 

Pôde-se notar também que, o paralelismo de um segmento pode afetar diretamente outra 

etapa, ou seja, após o paralelismo do laço de repetição em função das células de integração, a 

processo do Solver tornou-se o mais crítico.  

A resolução do sistema linear foi paralelizado em seguida através do solver PARDISO via 

OpenMP, contribuindo significativamente para a redução final do tempo envolvido no 

processo. 

Observou-se também que, a limitação de threads deve ser observada de acordo com cada 

hardware uma vez que, a elevação de threads virtuais pode por sua vez, aumentar o tempo de 

execução, quebrando assim o objetivo principal do paralelismo que consiste da redução do 

tempo de processamento. 

Após toda a execução dos processos em paralelo, notou-se um ganho ou  speedup  de 2,4, 

representando uma significativa redução do consumo de tempo do programa. 
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