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RESUMO

São

res entes as pesquisas e os projetos envolvendo o eletromagnetismo.

Tanto

para as pesquisas quanto para os projetos, tem-se o re urso de realizar simulações
omputa ionais dos problemas envolvidos, a m de investigar o

omportamento dos

fenmenos eletromagnéti os diante da situação na qual en ontram-se.
Há

asos,

ontudo, em que o problema pode  ar

omputa ionalmente grande, re-

quisitando maior quantidade de memória e maior tempo de pro essamento, devido
às geometrias envolvidas ou à a ura idade desejada.
Com o objetivo de

ontornar estas questões, tem-se o desenvolvimento da

omputa-

ção paralela. Uma das implementações possíveis de sistema paralelizado é por meio
de uma rede de
realização a

omputadores e, empregando-se programas gratuitos, tem-se sua

usto prati amente nulo.

O presente trabalho, utilizando o método FDTD, visa a implementação de tal sistema paralelizado. Entretanto, na etapa de desenvolvimento, uma espe ial atenção
foi dada às boas práti as de programação,

om o objetivo de garantir ao programa

exibilidade, modularidade e expansibilidade.
Adi ionalmente, desenvolveu-se uma ferramenta matemáti a para estimar o tempo
de pro essamento total de uma simulação paralelizada, além de forne er indi ativos
de ajustes de parâmetros para que este tempo seja o menor possível.
Validam-se o

ódigo, o sistema paralelizado e a ferramenta matemáti a

om alguns

exemplos. Finalmente, realiza-se um estudo para uma apli ação práti a de interesse
om a ferramenta desenvolvida.
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ABSTRACT

Resear hes and proje ts involving ele tromagneti

problems are

ontinuously in re-

asing. As mu h for resear hes as for proje ts, there is a resour e of a hieving

ompu-

ter simulations for the involved problems aiming to investigate the ele tromagneti
phenomenons behavior, in the situation they are.
There are

ases, however, the problem results in high

omputational size, requesting

more memories sizes and high pro essing times, be ause of the given geometries or
high a

ura y wanted.

With the intent of solving these questions, the parallel

omputation developing

be omes interesting. One of the possible implementations of this parallel system is
the use of a

omputer network. Besides, using free programms, the implementation

has almost any

osts.

The present work, using the FDTD method, aims at the implementation of this
parallel system.

However, during the development stage, a spe ial attention was

given to the programming pra ti es, with the intent of guaranteeing the exibility,
modularity and expansibility of the program.
In addition, a mathemati

tool was developed to estimate the total pro essing time

of the parallel simulation and to predi t indi ations for adjustments of parameters
to rea h the minimum time possible.
The

ode, the parallel system and the mathemati

examples.

tool are validated with some

Finally, a study for a pra ti al apli ation of interest is done with the

developed tool.

Capítulo 1

INTRODUÇ

O

A resolução de problemas de eletromagnetismo, em geral, não apresenta solução analíti a. Nestes

asos, a solução pode ser en ontrada por meio de simulações

numéri as.
Dentre os diversos métodos numéri os existentes, en ontra-se o Método das Diferenças Finitas no Domínio do Tempo  Finite-Dieren e Time-Domain (FDTD),
que é largamente utilizado em diversas apli ações.
Contudo, se, por um lado, a simulação numéri a permite a resolução de problemas antes insolúveis, por outro ele também apresenta restrições. Uma delas é a
ne essidade de dis retização dos objetos envolvidos num

erto problema e do fen-

meno físi o em interesse de estudo. Assim, não se poderá trabalhar sobre variáveis
ontínuas, mas sim amostras destas. Tal fato é intrínse o a todo método numéri o.
Outras duas restrições que se desta am são as rela ionadas ao tempo total de proessamento e a quantidade de memória

omputa ional requerida para a simulação.

Quanto mais detalhes um problema possuir e quanto mais a ura idade for desejada,
mais renada deverá ser a dis retização e,

onseqüentemente, mais memória será

utilizada e mais tempo de pro essamento será requerido. Isto,
limita as possibilidades de resolução de problemas por um úni o
vez que o problema deve ser

ompatível

om as

1

ara terísti as do

onseqüentemente,
omputador, uma
omputador.
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Para


ontornar tais limitações e ampliar a apli abilidade dos métodos numéri os

omo um todo e não só do FDTD, utiliza-se a té ni a do pro essamento paralelo,

permitindo, em um primeiro momento, a redução do tempo de pro essamento e,
onsiderando-se uma arquitetura

om memória distribuída, uma maior quantidade

disponível de memória.
O presente trabalho realizará uma implementação numa arquitetura
ria distribuída, utilizando uma rede já existente de

om memó-

omputadores, a m de dispensar

investimentos adi ionais para aquisição de equipamentos.
Ainda, serão empregadas ferramentas e ambientes Linux gratuitos, visando-se
manter nulo o
em qualquer

usto de desenvolvimento e também fa ilitar e possibilitar o seu uso
omputador, por não ser ne essária a aquisição de li ença espe í a.

Já quanto ao desempenho nal do programa, ele terá inuên ias de diversos
fatores. Um primeiro fator é a es rita do

ódigo, que pode ser feita de forma mais

ou menos otimizada. Um segundo, deve-se às topologias de
omputadores, sob o

omuni ação entre os

ontexto do sistema paralelizado. Um ter eiro, é rela ionado à

taxa de transferên ia dos periféri os de rede utilizados. Portanto, um estudo destas
inuên ias será também realizado.
À es rita do
ial. Visando dar

ódigo, tarefa da programação, faz-se ne essária uma atenção espeara terísti as importantes ao programa, determinadas té ni as e

on eitos deverão ser observados. Entre estas ara terísti as, en ontram-se a exibilidade, a

onsistên ia, a redução de

ódigo, a fa ilidade de depuração, as otimizações

 quanto ao tempo de exe ução e uso de memória , a fa ilidade de manutenção futura, a expansibilidade e a apli abilidade. A implementação do programa, então,
pro urou

onsiderar essas proposições.

Per ebendo-se a possibilidade de se equa ionar o tempo total de pro essamento
paralelo, um modelo matemáti o foi desenvolvido, sob o

ontexto do programa im-

plementado. Com tal modelo, pode-se estimar o tempo total do pro essamento para
uma determinada simulação e, também, prever qual o menor tempo total de pro es-
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samento possível de se obter. Além disto, ter-se-á um indi ativo de quais ajustes de
onguração de

omuni ação deverão ser realizados para se atingir o tempo mínimo.

Aqui,  onguração de

omuni ação refere-se à forma

blema será subdividido e
aos

omo se dará a atribuição de

omo o volume de um proada subvolume resultante

omputadores.
Por último,

omo o pro essamento paralelo torna-se viável para problemas eletri-

amente grandes, a apli abilidade do trabalho será validada por meio de um ensaio
para o estudo de um

aso práti o, de bastante interesse, no qual um razoável rena-

mento se faz ne essário: a análise dos efeitos de uma des arga atmosféri a próxima
a regiões

om edifí ios.

Assim,

onforme o que foi exposto, o seguinte objetivo geral foi denido:

Realizar um estudo das

ara terísti as do pro essamento paralelo apli-

ado ao Método das Diferenças Finitas no Domínio do Tempo em três
dimensões para simulação de problemas de eletromagnetismo e mostrar
a apli abilidade da ferramenta desenvolvida para o estudo de um

aso

real.

E, de orrentes deste objetivo geral, têm-se os objetivos par iais abaixo:

•

desenvolvimento do

ódigo que implementa o método FDTD em Três Dimen-

sões (FDTD-3D) paralelizado,

om exibilidade de ajustes dos parâmetros do

problema;

•

validação das prin ipais vantagens esperadas

om o emprego do pro essamento

paralelo: redução do tempo total de pro essamento e aumento da memória
disponível em arquiteturas distribuídas;

•

desenvolvimento e operação utilizando ferramentas e ambientes Linux gratuitos;
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•

desenvolvimento do pro essamento paralelo empregando uma rede de

ompu-

tadores previamente existente;

•

validação dos resultados numéri os;

•

veri ação da inuên ia no tempo de

omuni ação de diferentes periféri os de

rede;

•

elaboração de modelo matemáti o para estimar o tempo total de um proessamento paralelizado e sua

onguração ótima, para o menor tempo de

pro essamento possível;

•

apli ação da ferramenta desenvolvida para obtenção da distribuição de

ampo

eletromagnéti o em problemas reais que ne essitem de grande detalhamento,
omo por exemplo, num problema de des argas atmosféri as o orrendo nas
vizinhanças de edi ações.

O

onteúdo deste do umento segue dividido da seguinte forma:

Ainda neste

apítulo, na seção seguinte, é apresentada a revisão bibliográ a de

trabalhos

orrela ionados

om o assunto em estudo.

No Capítulo 2, são reunidas (de forma resumida) todas as informações e
ne essários ou

on eitos

omplementares para o desenvolvimento do trabalho.

No Capítulo 3, relatam-se as opções de solução dados os objetivos a serem al ançados pelo trabalho.

No Capítulo 4, é apresentado,

om razoável detalhamento, todo o desenvolvimento

realizado.

No Capítulo 5, por m, realizam-se as validações ne essárias e apresenta-se o ensaio
do estudo da apli ação práti a proposta.
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1.1

Revisão Bibliográ a

No trabalho [1℄, foi apresentada uma topologia de

élula

omputa ional que

permitiu, adequadamente, a apli ação do método numéri o das diferenças nitas
no domínio do tempo 

FDTD em problemas de eletromagnetismo. A proposta

fundamentava-se em es olher, na
estaria presente
elétri o) e

~
H

ada uma das

(intensidade de

de Maxwell, ao

élula

omputa ional, pontos distintos nos quais

omponentes dos

ampos

~
E

(intensidade de

ampo magnéti o) e de forma a respeitarem as equações

al ularem-se os valores de umas

omponentes

om base nos das

outras. Esta topologia tornou-se a base de diversos outros trabalhos
neste ramo e a

élula

ampo

omputa ional  ou

onhe ida

omo

onseguintes

élula de Yee.

Em [2℄, há resumos dos desenvolvimentos da formulação matemáti a,

onforme

apresentado por Yee, para problemas em uma, duas e três dimensões (1D, 2D e 3D).
Nele, a formulação matemáti a faz uso do vetor
permitindo

ara terizar meios dielétri os

~
D

(densidade de uxo elétri o),

om ou sem perdas. Aborda-se também

a questão das reexões intrínse as que surgem nas bordas da região do problema e
a respe tiva solução, ao utilizar-se uma

amada absorvedora perfeitamente

asada

Perfe ty Mat hed Layer (PML). São expostas, em seguida, té ni as para a geração
de onda plana em 2D e 3D e para o
ainda, o uso da transformada Z

ál ulo da transformada de Fourier. Citam-se,

omo ferramenta auxiliar na formulação matemáti a,

a apli ação do método em situações reais e a adaptação do método para outros tipos
de problemas,

~ eH
~
D

omo os a ústi os. Para

ompatibilizar as magnitudes dos vetores

a m de evitar a úmulo de erros numéri os, os vetores

~,
E

~ eD
~ são normalizados.
E

Por m, após os desenvolvimentos, as equações resultantes são rees ritas na forma
omputa ional e listam-se programas

ompletos em linguagem C.

O trabalho [3℄, num primeiro momento, retoma os

on eitos fundamentais do

eletromagnetismo e apresenta métodos analíti os para a solução de problemas. Em
seguida, des reve diversos métodos numéri os: o método das diferenças nitas, o
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varia ional, o dos momentos, o dos elementos nitos, o da matriz de linha de transmissão, o Monte Carlo, e o das linhas.


Quanto ao método das diferenças nitas

FDTD, a abordagem trata, de forma generalizada e

[2℄, seus aspe tos bási os e questões essen iais,

omo o

om mais detalhes que em
ritério de estabilidade e os

erros intrínse os de arredondamento e dis retização. Em apli ações práti as, fo a o
uso do método para solu ionar problemas eletromagnéti os, in lusive em 3D,
frontando os resultados numéri os

om os analíti os. O desenvolvimento

meios dielétri os

amada de

se programas

om perdas e uma

on-

onsidera

ontorno absorvedora PML. Listam-

ompletos em linguagem FORTRAN 77 e apresentam-se referên ias e

implementações em linguagem C++.
O método

FDTD é tratado

assunto parte dos
méri a, as

om bastantes detalhes e profundidade em [4℄. O

on eitos fundamentais e analisa a dispersão e a estabilidade nu-

ondições para a apli ação de onda in idente, a implementação da PML,

e a transformação de
portamento do

ampo próximo para distante, o que permite determinar o

om-

ampo em regiões distantes do objeto em estudo sem a ne essidade

de aumentar a quantidade de

élulas do problema. Considera materiais dispersivos e

não-lineares e algumas outras té ni as de modelamento e simulação para problemas
e situações en ontrados na práti a.
O trabalho [5℄ apli a o método FDTD para
nares

omplexas

ara terizar antenas impressas pla-

om várias estruturas de alimentação. Apresenta ainda um novo

modelo tridimensional para a alimentação por
ontorno absorvedora para antena impressa

abo

om alta

oaxial e o uso da

onstante dielétri a.

Já o trabalho [6℄ faz uso do método FDTD para analisar
arregadas

om materiais dielétri os,

se extrair

ampos eletromagnéti os pelos

avidade. Apli ando-se o modelo a

orrelações genéri as entre forma e

dielétri os, além da distribuição do

avidades ressonantes

om e sem perdas. Foi desenvolvido um modelo

om o objetivo de observar a pertubação dos
dielétri os inseridos na

ondição de

orpos

asos de interesse, pode-

ondutividade equivalente dos

orpos

ampo eletromagnéti o. Os resultados permitem
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prever, em função dos

orpos dielétri os,

ara terísti as de distribuição da energia

no domínio da freqüên ia e da distribuição espa ial dos

ampos elétri o e magnéti o

para uma determinada freqüên ia.
Uma variante do método

FDTD é apresentada em [7℄. A formulação do mé-

todo é modi ada para reduzir a quantidade de memória ne essária, permitindo um
aumento de 50% no volume

omputa ional para uma

disponível no

omputador,

plexidade do

ódigo. No método proposto,

asso iação espa ial de uma

om pou o aumento da quantidade de

~,
D

om-

e uma de

~
H

om as outras duas, sem

omputa ional. Daí resulta o uso de apenas

omponentes e não seis omo originariamente, para armazenar as informações

ne essárias. Por meio do
de

ál ulos e da

onsegue-se uma redução por meio da

~
E

omponente de

a ne essidade de subdividir o domínio
quatro

erta quantidade de memória

ál ulo das

 a simples o tratamento de

argas induzidas e do seu uso no divergente
ondutores e fontes.

Com tal proposta, uma

e onomia de 33% na quantidade de memória ne essária é al ançada.
Apresenta-se em [8℄ uma
tamente

ondição de

ontorno absorvente por

amada perfei-

asada  Perfe ty Mat hed Layer Absorbing Boundary Condition (PML

ABC) para a equação de onda es alar no domínio do tempo, para problemas gerais
não-homogêneos,

om ou sem perdas. A

PML ABC proposta é apli ável prati a-

mente a todos os esquemas de diferenças nitas que tratam da equação de onda
no domínio do tempo,

omo a té ni a do poten ial de onda no domínio do tempo

(TDWP) e as aproximações das equações de onda es alares no domínio do tempo
para análise de estruturas ópti as.
mulação da

Como

ontribuições, o trabalho forne e a for-

PML e sua dis retização para ser apli ada ao método FDTD, propõe

pers modi ados das variáveis da

PML para obter desempenhos superiores,

menos reexões numa faixa mais ampla de freqüên ias, quando
desenvolvimentos

omparado

om

om os

omuns, e investiga a inuên ia da terminação da PML sobre seu

desempenho geral, apontando as melhores opções disponíveis.
Quanto aos desenvolvimentos do

ódigo

FDTD paralelizado, um dos primeiros
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trabalhos foi [9℄. Neste, após di uldades diversas quanto à implementação do
digo,

onseguiu-se simular,

om um

ó-

omputador multi-pro essado  o Conne tion

Ma hine - 2 (CM-2), um problema de 126 x 126

élulas

om um paralelepípedo ao

entro, numa freqüên ia de 0,43 GHz. Os resultados foram

oerentes

om os valores

experimentais.
Em [10℄ é realizado um des ritivo bastante detalhado sobre a
ada num sistema Beowulf, que, de forma simples,

omputação base-

ara teriza-se por

omputadores

ligados em rede que usam sistema opera ional e ferramentas de programação gratuitos, sendo a National Aeronauti s and Spa e Administration (NASA) uma das
primeira a explorar este sistema. Com as

ara terísti as de tal sistema, é desta ado

que há uma redução grande da relação usto-desempenho. Apli ações diversas foram
desenvolvidas para simulação utilizando o Beowulf,

omo

ódigo gravita ional para

N- orpos e quími a quânti a. Expõem-se os programas e ferramentas que podem
ser utilizados no desenvolvimento e questões relativas à es alabilidade e à
tação heterogênea. Na data de publi ação, havia a expe tativa de
apli ações em sistemas Beowulf, prin ipalmente por
duzido
de

usto, mas também tinha-se

ompu-

res imento das

ausa das possibilidades om re-

iên ia de algumas limitações devido ao volume

omuni ação e temporizações ne essárias.
É relatada por [11℄ uma análise de quatro pa otes de programa envolvidos na

muni ação entre

o-

omputadores de um sistema Beowulf: o Parallel Virtual Ma hine

(PVM), o Lo al Area Multi omputing (LAM), o MPICH e o BNM. São abordadas questões relativas à arquitetura, o que envolve a forma de depuração de um
programa, sua ini ialização e exe ução, aos aspe tos de
aos proto olos de

riação de tarefas remotas,

omuni ação, Transfer Control Proto ol (TCP) e User Datagram

Proto ol (UDP), e, por último, aos desempenhos obtidos e

onabilidade de

ada

pa ote.
Em [12℄, o estudo

on entra-se em traçar um

omparativo entre o tempo de

pro essamento, ne essário para solu ionar um determinado problema, para uma
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implementação seqüen ial e para implementações paralelas, estas por meio de estações de trabalho, de rede Transputer e

om o uso da arquitetura Single-Instru tion

Multiple-Data (SIMD) . O tempo de pro essamento pode ser bastante reduzido dependendo do tipo de

omputador utilizado. Con lui-se que o paralelismo, utilizando

oito estações de trabalho e sem

ustos adi ionais, apresenta um ganho de velo idade

de 1,43 vezes em relação ao seqüen ial, sendo o fator limitante deste ganho a taxa
de transferên ia das ligações Ethernet.
Cita-se, em [13℄, uma solução para
para

ontornar as restrições de memória existentes

ódigos seqüen iais do FDTD, o que permite a simulação apenas de problemas

pequenos: o uso de uma implementação paralela do
zando redes de estações de trabalho existentes. Isto
omputação

FDTD de baixo

usto utili-

ara teriza uma arquitetura de

om memória distribuída. Teori amente, ao se aumentar o número de

pro essadores, a quantidade de memória também aumentaria e o tempo de pro essamento

airia. Um exemplo práti o é simulado, validando as armações anteriores,

sendo o ganho de velo idade igual a 7,57 para 8 pro essadores numa malha
768000

ontendo

élulas. Em seguida, abordam-se topologias de arquitetura para implemen-

tação distribuída e a topologia utilizada para a divisão dos dados nesta arquitetura,
salientando a ne essidade da tro a de informações entre vizinhos e enumerando a
seqüên ia dos

ál ulos e transmissões/re epções de dados.

O trabalho [14℄ faz um apanhado geral sobre as
sistema
se

om pro essamento paralelo para os

omputadores pessoais.

É

ara terísti as e vantagens de um

ál ulos do método FDTD, utilizando-

itado, ainda, que todo o trabalho baseou-se num

sistema opera ional livre  o Linux  e, da mesma forma, todas as ferramentas
de programação ne essárias.

Na parte práti a, realizam-se diversos

omparativos

entre a quantidade de pro essadores/ omputadores (nós) e o ganho de velo idade
de pro essamento,

hegando-se à

on lusão que a relação é linear para problemas

su ientemente grandes, pois o tempo de pro essamento  a muito maior que o
tempo de

omuni ação entre os nós.
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Um

omparativo de pro essamento paralelo entre um

sado e um

omputador multipro es-

onjunto de estações de trabalho é feito em [15℄. O

essado é o ALEX AVX2

omputador multipro-

om topologia Multiple-Instru tion Multiple-Data (SPMD)

e as estações de trabalho do

onjunto possuem pro essador de 450 MHz e são in-

terligadas por pla a de rede Ethernet. O ganho de velo idade foi satisfatório para
o

omputador multipro essado;

ontudo, para as estações de trabalho, o resultado

não foi satisfatório, pois a taxa de transferên ia de 10 Mbits/s da pla a Ethernet é
muito baixa para o pro essamento requerido.
Comenta-se em [16℄ que (na data da publi ação) muitas pesquisas foram feitas
para paralelizar

ódigos FDTD,

ontudo baseando-se em

samento em massa, que não são muito

omuns, e paralelizando-se o problema apenas

espa ialmente, mantendo a seqüen ialidade do
Há então a proposta de se usar PCs
a se tornar

omputadores de pro es-

ál ulo das

omponentes dos

ampos.

om mais de um pro essador, algo que tenderia

omum, e paralelizar o problema segundo o

ál ulo das

omponentes,

pelo fato de, num dado instante, algumas não dependerem de outras. Assim,
ál ulo seria atribuído a uma tarefa e

ada

ada tarefa seria atribuída a um pro essador.

Exe utaram-se simulações para diversos esquemas multitarefas de FDTD e ganhos
de velo idade de 1,5 e 2,1 para duas e três tarefas foram obtidos. Tais resultados
orrespondem a uma e iên ia de 70%, abaixo dos 90% possíveis para
res de pro essamento em massa, porém próximo aos obtidos
Por m,

omputado-

om um CRAY Solaris.

ita-se que é possível mes lar tal té ni a de paralelização

om a té ni a

tradi ional de divisão no espaço.
Duas outras
uma

ontribuições são en ontradas em [17℄. Uma é o fato de

onsiderar

amada de sobreposição na interfa e entre nós, o que viria a fa ilitar a progra-

mação. Outra, é a
algoritmo e uma

onsideração da memória

a he do pro essador, o que requer um

ompilação adequados. Asso iando-se essas

um melhor desempenho do programa
O trabalho [18℄ faz um estudo

ontribuições, tem-se

omo um todo.

omparativo dos aspe tos ne essários para a im-
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plementação de um algoritmo para simulação baseada em eventos dis retos distribuídos. Asso iados

om a questão en ontram-se os três aspe tos importantes, que

é o balan eamento de

arga, o geren iamento de sin ronização e o geren iamento

de memória. Quanto aos algoritmos de sin ronização, pode-se ter uma simulação
assín rona, em que qualquer evento pode o orrer ao mesmo tempo nos vários pro essadores, porém há possibilidades de o orrên ia de erros

ausais; ou, então, pode-se

ter uma simulação sín rona, que se divide em esquemas

onservativo, o qual evita

a possibilidade de o orrên ia de erros

ausais, otimísti o, o qual permite os erros

ausais, mas forne e me anismos para a dete ção e remoção destes erros, e híbrido, o
qual

ombina os dois esquemas anteriores. E quanto ao geren iamento de memória,

há duas formas para limitá-la, uma por té ni as passivas, as quais podem adotar o
ritério de armazenamento por estados in rementais ou por estados não freqüentes
(de freqüên ia reduzida), e a outra por té ni as ativas, as quais requisitam memória de a ordo

om a demanda. A efetividade dos esquemas de sin ronização e seus

proto olos foi

omparada por meio de simulações experimentais de quatro tipos de

algoritmo:
de janela

onservativo CMB ( om mensagens nulas),

onservativa), otimísti o Time Warp (TW) e híbrido Moving Time Win-

dow (MTW),
diversos

onservativo WIN (proto olo

om

ál ulos GVT. Os tempos medidos foram apresentados para os

asos, em alguns sistemas.

Já em [19℄, abordam-se os

on eitos fundamentais da formulação dos métodos

FDTD e Finite-Element Time-Domain (FETD) (Finite-Element Time-Domain ) em
3D e faz-se um

omparativo entre algumas propriedades de ambos. Há um outro

omparativo que mostra a quantidade de variáveis, tamanho ne essário de memória e quantidade de operações em ponto-utuante para estes métodos (in luem-se
também informações para o Boundary Element Method (BEM). Em seguida, são
dis utidas as topologias da seqüên ia de

ál ulo e tro a de dados entre os vários nós

numa implementação distribuída do FDTD e do FETD. Certos detalhes quanto à
programação e à arquitetura são reportados, salientando-se o uso da bibliote a Lo al
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Area Multi omputing/Message Passing Interfa e (LAM/MPI) para a
entre os nós. Como resultados do trabalho, têm-se diversos

omuni ação

omparativos entre os

dois métodos em diferentes pontos de vista: quantidade relativa de variáveis lo ais
e globais, tamanho relativo máximo do modelo distribuído, quantidade relativa de
transferên ias de dados, ganho de velo idade nas fases de montagem e de solução
de problema.

Termina-se eviden iando o ganho de velo idade e

itando algumas

vantagens e desvantagens de um método em relação ao outro.
O uso da bibliote a Message Passing Interfa e (MPI) na programação paralela
do método FDTD é abordado em [20℄. Citam-se

ara terísti as essen iais presentes

num problema que será paralelizado e re ursos para simpli ação e a eleração do
algoritmo, que são o uso da topologia

artesiana 2D e a otimização da

omuni ação

por meio dos tipos de dados derivados. Como resultado, obteve-se que para subespaços

om 20

élulas ou mais por direção, há uma e iên ia mínima de 90%. Quanto

à implementação de outras tarefas no
omponentes de
a

arga

ampo-distante e da

ódigo,

omo, por exemplo, a

PML, desta a-se a ne essidade de equilibrar

omputa ional entre os nós e a vantagem de se usar uma formulação para a

PML que não separa as

omponentes do

ampo.

En ontra-se em [21℄ a implementação de um
brida de

omputação das

ódigo paralelo de uma té ni a hí-

ál ulo numéri o, a qual asso ia o FDTD e a BIE (Boundary Integral Equa-

tion ), sendo a primeira a responsável pelas partes não-homogêneas da
e a segunda a responsável pelo modelamento da

onguração

ara terísti a aberta do problema e

pelas interações entres as diferentes sub-regiões. Nesta té ni a, há pro essamentos
bastantes extensos e independentes um do outro, o que justi a e permite sua paralelização. Realizaram-se implementações em um
um

omputador multipro essado e em

onjunto de estações de trabalho.
Em [22℄ apresenta-se um método de de omposição de domínio. Apontam-se algu-

mas desvantagens dos métodos tradi ionais,

omo o FDTD e o Method of Moments

(MoM), e propõe-se este método para solu ionar vários problemas. Basi amente, o
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método de ompõe todo o domínio do problema em diversos subdomínios a oplados,
sendo que

ada um poderá usar o método de resolução mais apropriado e ter suas

próprias grades. Isto torna o método útil para problemas

om formas espe iais. Um

exemplo práti o é abordado, validando sua fun ionalidade. Esta té ni a pode ser
viável para a apli ação em pro essamento paralelo.
Nessa linha, [23℄ desenvolveu uma implementação do FDTD em

onjunto

om o

DDM (Domain De ompositon Method ), o Domain De omposition Finite-Dieren e

Time-Domain (DD-FDTD). A té ni a onsiste em dividir o domínio original (região
do problema) em sub-domínios,

omo

itado em parágrafo anterior, de forma a

melhor atender os requisitos da simulação.
a um nó

Cada um desses domínios é passado

omputa ional diferente, e esses nós

tempo, por meio da bibliote a
um pulso numa janela em um

omuni am-se entre si ao longo do

MPI. Como exemplo, simulou-se o a oplamento de
ubo.

É feita uma implementação paralela em [24℄ da simulação de um
envolvendo um transformador.
as vantagens

aso práti o

O fo o prin ipal do trabalho reside em abordar

onseguidas ao se empregar uma interfa e de rede entre

omputado-

res baseada em pla as S alable Coherent Interfa e (SCI). Tais pla as apresentam
um menor tempo de

omuni ação quando

omparadas

om as pla as Ethernet ou

Fast Ethernet e este fato viabiliza o pro essamento paralelo utilizando estações de
trabalho,

om possibilidades de ganho de velo idade equiparado aos

omputadores

multipro essados.
O trabalho em [25℄ utiliza a té ni a de paralelização para diminuir o tempo de
pro essamento de uma simulação numéri a de instabilidades em dispositivos tunne-

ling em es ala nanométri a. O método utilizado não é o
semelhante, apresenta evidên ias de paralelização.

FDTD, mas, de forma

Utilizando-se um

omputador

om três pro essadores, obteve-se resultado satisfatório, levando à expe tativa de
fa ilitar diversos trabalhos futuros em

ir uitos nanométri os operando em freqüên-

ias muito altas. A ferramenta de paralelização empregada foi o OPEN-MP.
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Em outra apli ação práti a, o trabalho em [26℄ apli a o
num simulador de onda

Ele tromagneti

ompleta para análise da interferên ia eletromagnéti a 

Interferen e (EMI) para projetos em pla as de

 Printed Wiring Board (PWB),
néti a  Ele tromagneti

om

ompatibilidade eletromag-

ir uitos, os quais possuem alta densidade e

onabilidade, são: notebooks, PDAs (assistentes pessoais digitais)

e dispositivos móveis ( omo o

elular). O desenvolvimento, na data da publi ação,

permite a simulação de problemas
do paralelismo,

onsideração da

ir uito impresso

Compatibility (EMC) e da integridade da relação potên-

ia/sinal. Exemplos de tais tipos de
devem ter alta

FDTD paralelizado

om até 100 milhões de

onsegue-se resolver um problema

élulas e,

om 4 milhões de

om a té ni a
élulas em 50 s.

É também apresentado um algoritmo que realiza a transmissão apenas das
nentes de

~
E

ompo-

entre os nós, o que diminui um pou o mais o tempo total de exe ução

do programa.
Em [27℄, foi desenvolvido um trabalho de programação paralela utilizando-se
as boas té ni as de programação.

Como exemplo de té ni as avançadas,

om as

quais podem-se obter diversas vantagens, foi otimizada a implementação da fonte
de

ampo eletromagnéti o, a m de se exibilizar as es olhas de suas

e também foi otimizada a implementação da

ara terísti as,

PML, de forma a manter o

ódigo

reduzido, o que apresentou vantagens para a paralelização. Por último, apresentouse um exemplo de apli ação práti a, mostrando-se a fun ionalidade do programa
desenvolvido.
As vantagens do método FDTD paralelizado também são obtidas na análise da
propagação de sinal em linhas de sinal diferen ial de alta velo idade en ontrados
em

ir uitos multi- amada,

devem levar em

onforme des rito em [28℄. As inter onexões existentes

onsideração a

de en apsulamento, a área de

ompatibilidade, a potên ia dissipada, os

ustos

ir uito impresso e a área de silí io, que devem ser

balan eados para se al ançar o desempenho desejado, a um usto viável, e ainda estar
de a ordo

om os limites de ondas eletromagnéti as radiadas. Por isso, a ne essidade
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de simulações,

om o objetivo de realizar otimizações antes da implementação. E

omo deve haver um

erto detalhamento, o tamanho do problema torna-se grande,

justi ando o emprego do pro essamento paralelo.
Fora do aspe to de simulações de problemas de eletromagnetismo e do método
FDTD, a

omputação paralela en ontra ainda muitos

ampos. Como exemplo,

ita-

se o estudo realizado em [29℄, que trata de uma simulação de evento lógi o paralelo.
Este assunto entra na questão da programação paralela de simuladores das áreas de
projetos de
dos

ir uitos.

Ainda não existem muitas apli ações dos desenvolvimentos

ódigos paralelizados neste ramo devido à grande quantidade de pequenas men-

sagens que seriam ne essárias de serem transmitidas, o que di ulta a obtenção das
vantagens estimadas. Mesmo assim, este

ampo de pesquisa apresenta boas oportu-

nidades de desenvolvimento. No trabalho, um ganho de velo idade de 3 foi obtido
om o uso de 8 pro essadores de 600 MHz, podendo
omuni ação forem reduzidos de 20 para 7

hegar até 5 se os atrasos de

µs.

Em [30℄, é apresentada uma implementação do método Trasmission-Line Ma-

trix (TLM), em que a propagação dos dados nas matrizes é muito semelhante ao
FDTD, em

omputador de pro essamento em massa, o DECmpp 12000, relatando

té ni as de

omputação distribuída num ambiente UNIX, asso iado ao DECmpp

12000, e a

ombinação da análise TLM

om o método de Prony e

mento de sinal por média de movimento auto-regressivo (ARMA),

om o pro essaom o objetivo

de reduzir o tempo de simulação e também de predizer um resposta futura baseada
em resposta passada. O DECmpp possui um pro essador mestre,

omandado por

uma estação de trabalho, e grande quantidade (8192) de pro essadores es ravos,
ada um
a ordo

om uma pequena quantidade de memória e

om uma topologia toroidal. A arquitetura

one tados uns aos outros de

ara terizada é uma

SIMD. As

té ni as foram apli adas para obter resultados para o estado estável no domínio da
freqüên ia de problemas que envolvem

ampos eletromagnéti os em estruturas de

mi roondas. Um ganho de velo idade da ordem de 50 vezes foi observado,

ompro-
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vando a e iên ia dessas té ni as.
Uma vez realizadas as simulações numéri as, torna-se ne essário observar os resultados e uma forma desejada pode ser a análise do

omportamento do

ampo ao

longo do tempo. Em [31℄ é realizado um desenvolvimento neste sentido, no qual,
simultaneamente
o efeito

om os

ál ulos, visualizam-se os resultados par iais. Consegue-se

on atenando-se os resultados de

rar a imagem. Da forma

ada nó num nó

entral, o qual irá ge-

omo foi implementado, quando se habilita o re urso da

visualização, o tempo total de exe ução do programa aumenta
anulando os ganhos de velo idade anteriores. Há,

onsideravelmente,

ontudo, expe tativas de se

on-

tornar tal problema. A ferramenta de visualização utilizada é o OpenGL Utility Tool
(GLUT).
Fatores bastantes importantes a serem
que

onstituem uma rede de

onsiderados são os periféri os de rede

omputadores, do ponto de vista do pro essamento

paralelo. Entre os periféri os, en ontram-se as pla as de rede,
rísti as. Em [32℄ há um estudo
Gigabit Ethernet, Myrinet e

om diversas

ara te-

omparativo entre as pla as Ethernet, Fast Ethernet,

SCI. Na ordem, a taxa de transferên ia é de 10, 100,

1000, 1200 e 1600 Mbits/s. A Gigabit Ethernet pode atingir uma taxa máxima de
44 Mbytes/s via Transfer Control Proto ol/Internet Proto ol (TCP/IP), para mensagens de tamanho mínimo de 1024 kbytes, ou 25 Mbytes/s via programação
MPI, para mensagens
Gigabit Ethernet é
de apresentar um

om tamanho mínimo de 64 Kbytes.

omparável à Myrinet e

om

Desta forma, a pla a

SCI em desempenho,

om o adi ional

usto reduzido em relação a elas ( onsiderando também os outros

equipamentos ne essários).

Capítulo 2

BASES DO ESTUDO

A realização de um estudo, qual seja, parte sempre de alguns prin ípios, que
forne em toda a base de apoio para os desenvolvimentos de orrentes.
Ao visar a elaboração de um sistema paralelizado apli ado à simulação de problemas de eletromagnetismo, o trabalho envolve assuntos diversos, embora
ionados entre si na área da

orrela-

omputação.

Abordam-se, na seqüên ia, as formulações matemáti as, uma visão geral sobre
as te nologias e re ursos atuais para o pro essamento e transferên ia de dados e as
diretrizes essen iais das té ni as de programação,

2.1

om as devidas justi ativas.

Formulação Matemáti a

A formulação matemáti a

onsiste em des rever por meio de equações um deter-

minado omportamento físi o. A elaboração de um programa, para realizar a simulação de algum problema físi o, deverá representar,
des ritivas do

omportamento físi o. E esta tarefa, por sua vez, implementa-se pelo

pro esso de dis retização das equações, pois o
funções

omputa ionalmente, as equações

ontínuas, mas, sim, apenas dis retas.
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omputador não é

apaz de manipular
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2.1.1 Diferenças Finitas
Essen ialmente, o método das diferenças nitas baseia-se na obtenção da derivada de uma função através da aproximação numéri a utilizando-se uma dis retização das variáveis e,

onseqüentemente, da função. Dado um ponto

outros pontos, numa

entral, entre dois

urva qualquer, é possível es rever as equações de diferenças

f (x0 + ∆x) − f (x0 )
∆x
f (x0 ) − f (x0 − ∆x)
f ′ (x0 ) ≈
∆x
f
(x
+
∆x)
− f (x0 − ∆x)
0
f ′ (x0 ) ≈
.
2∆x
f ′ (x0 ) ≈

(2.1a)
(2.1b)
(2.1 )

É demonstrável, utilizando-se a Série de Taylor, que o erro de trun amento para
(2.1a) e (2.1b) é da ordem de

(∆x),

enquanto que para (2.1 ) é de

(∆x)2

[3℄.

A apli ação deste resultado para en ontrar a solução de um determinado problema des rito por uma equação diferen ial requer que a região em estudo seja
subdividida em grade, o que dene um

onjunto de pontos ou

élulas e, para

ponto resultante, es reve-se, por exemplo, (2.1 ). Assim, obtém-se um sistema

n

equações e

ondições de

n

ada
om

in ógnitas, o qual forne e uma solução úni a se forem dadas as

ontorno.

2.1.2 O Método das Diferenças Finitas no Domínio do Tempo
Por meio da formulação matemáti a

onsegue-se adequar as equações que regem

os fenmenos eletromagnéti os, permitindo que essas possam ser rees ritas na forma
de diferenças. Tem-se, assim, realizado o pro esso de dis retização, viabilizando a
programação de um

ódigo de

omputador que represente o fenmeno. A dis reti-

zação espa ial é realizada adotando-se uma grade

∆z

e a dis retização temporal é obtida

om

élulas de arestas

∆x, ∆y

om a denição de um passo de tempo

Contudo, este pro esso a arreta efeitos adi ionais que deverão ser

e

∆t.

onsiderados: são
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as questões relativas à estabilidade e à dispersão numéri a.

Formulação para Apli ação em Problemas de Eletromagnetismo
A m de se empregar este método em problemas de eletromagnetismo, deve-se
dis retizar as equações de Maxwell

~
∂D
~
= rot H
J~ +
∂t
~
∂H
1
~
= − rot E,
∂t
µ

(2.2a)

(2.2b)

om

~ = ǫ0 · ǫr E.
~
D

(2.3)

O pro esso de dis retização o orre tanto no tempo quanto no espaço,

ara teri-

zando o método das diferenças nitas no domínio do tempo  FDTD. Por questões
de minimização de erro, os

ampos

~
E

e

~
H

estão deslo ados entre si de meia

no espaço e seus valores são atualizados inter aladamente a

élula

ada meio passo de

tempo[4℄.
A apli ação deste método a problemas em 3D é viabilizada ao se utilizar a proposta de Yee [1℄, que representa as

omponentes dos

ampos elétri o e magnéti o

no espaço respeitando-se as relações (2.2a) e (2.2b).
Para o

aso de meios dielétri os, se não forem

onsiderados meios ferromagnéti-

os, uma formulação um pou o diferen iada pode ser empregada [2℄:

~
∂D
~
= rot H
∂t
~ = ǫ0 · ǫr · E
~
D

~
1
∂H
~
=−
rot E.
∂t
µ0

(2.4a)
(2.4b)

(2.4 )
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Para levar em onta as perdas dos dielétri os, dene-se ǫr

omplexo, numa análise

no domínio da freqüên ia.
Os valores numéri os de

~
E

e

~
H

diferem bastante em magnitude, o que,

ompu-

ta ionalmente, deve ser evitado sempre que possível. Por isso, pode-se fazer uma
normalização das equações através da tro a de variáveis [2; 4℄

r

ǫ0 ~
·E
µ0

(2.5a)

1
~
· D,
ǫ0 · µ0

(2.5b)

∂ D̃
1
~
rot H
=√
∂t
ǫ0 µ0

(2.6a)

Ẽ =
D̃ =

r

resultando em

D̃ = ǫr · Ẽ

(2.6b)

~
∂H
1
rot Ẽ.
= −√
∂t
ǫ0 µ0

(2.6 )

As equações de diferenças podem, então, ser obtidas substituindo-se as derivadas
temporais e em relação a
Assim, por exemplo,
nente

Dz

e adotando-se

x, y

e

z

por aproximações de diferenças nitas.

onsiderando, em (2.6a), o termo

∆x = ∆y = ∆z = δ ,

orrespondente à

ompo-

obtém-se, após manipulação matemá-

ti a:

Dzn+1/2 (i, j, k + 1/2) = Dzn−1/2 (i, j, k + 1/2) +
∆t
[H n (i + 1/2, j, k + 1/2) −
√
δ · ǫ0 µ0 y

Hyn (i − 1/2, j, k + 1/2) −

Hxn (i, j + 1/2, k + 1/2) +
Hxn (i, j − 1/2, k + 1/2)],

(2.7)
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em que o sobres rito

n

indi a o valor

orrespondente ao passo

Tal equação é semelhante para todas as outras

n

no tempo.

omponentes dos

ampos.

Critério de Estabilidade
De a ordo

om o

ritério de estabilidade, deve-se garantir que a onda não se

propague por mais de uma

élula durante um passo no tempo [4℄. Isto é al ançado

respeitando-se a relação

1
vmax ∆t
≤√
δ
nd
em que são

∆t,

élula

(2.8)

onsiderados: velo idade máxima de propagação
úbi a de aresta

δ

e dimensão espa ial

nd

vmax ,

passo no tempo

 o qual, para o

aso em três

dimensões, tem o valor 3.

Dispersão Numéri a
O erro de dispersão numéri a deve-se ao fato da velo idade de fase da onda na
simulação não ser igual à do sistema real e depende da direção de propagação na
malha e dos parâmetros de dis retização [4℄.
Considerando, por exemplo,
gando-se na direção

z

omo apresentado em [33℄, uma onda plana propa-

e polarizada em

x,

tem-se:

Ex = E0 ej (ω t−β z) ,

sendo

β = ω/v

(2.9)

o número de onda.

A solução numéri a, no instante

t = n ∆t

e no ponto

z = k δ,

b

Ex = E0 ej(ω n ∆t−β k δ) ,

om

Hy = Ex /η

e sendo

βb o

número de onda na simulação.

tem a forma

(2.10)
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Substituindo-se

Ex

Hy

e

na equação

~
1
∂H
~
= − rot E
∂t
µ

(2.11)

dis retizada, resulta

E0 j(ω n ∆t−βb k δ) E0 j[ω (n−1) ∆t−βb k δ]
e
−
e
=
η
η
o
∆t n
b
b
−
E0 ej[ω (n−1/2) ∆t−β (k+1/2) δ] − E0 ej[ω (n−1/2) ∆t−β (k−1/2) δ] .
µ ∆z

(2.12)

Após manipulação algébri a, obtém-se:

1
v ∆t

sen

ω ∆t
2



1
=
δ

ar sen



1
p



donde

λ
βb
=
β
πδ
sendo

p = (v ∆t)/δ

e

λ

o

βb δ
2

sen

sen



δ
πp
λ

!



,

,

(2.13)

(2.14)

omprimento de onda.

Na tabela 2.1 pode-se observar a inuên ia dos parâmetros de dis retização sobre
o número de onda

βb,

ligado à velo idade de fase

v,
b

na simulação, pois

βb = ω/b
v.

Tabela 2.1: Inuên ia dos parâmetros de dis retização sobre o número de onda na simulação.

δ/λ

1/10
1/20
1/10
1/20
1/10
1/20
qualquer
Na tabela, per ebe-se que,
nulo.

om

p

0.25
0.25
0.50
0.50
0.75
0.75
1.00

b
β/β

1.0161
1.0039
1.0129
1.0031
1.0075
1.0018
1.0000

p = 1, isto é, v ∆t = δ , o erro de dispersão resulta
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2.1.3 PML
Durante o pro esso de simulação, se nenhum
haverá a reexão de
maneira para se

uidado adi ional for

ampos nas bordas do volume analisado no problema. Uma

ontornar tal situação é obtida ao utilizar-se uma
asada (PML  Perfe tly Mat hed Layer )

dora perfeitamente
do volume. Essa

onsiderado,

amada apresenta uma impedân ia

amada absorve-

olo ada nas paredes

asada na interfa e entre ela

e o meio existente nas suas proximidades e, também, equivale a um meio dielétri o
om perdas tanto maiores quanto mais próximo se estiver das bordas do volume.
Tais

ara terísti as tendem a evitar a reexão dos

ampos quando eles atinjem a

amada e os atenuam totalmente antes que al an em as bordas.
A formulação matemáti a, a seguir, resume o desenvolvimento apresentado em
[2℄ e parte das equações de Maxwell no domínio da freqüên ia. Assim, por exemplo,
para um

aso em 2D, tem-se:

∂Hy ∂Hx
−
)
∂x
∂y
∂Ez
jωHx = −c0
∂y
∂Ez
,
jωHy = c0
∂x
jωDz = c0 · (

om

√
c0 = 1/ ǫ0 µ0

As

e

ara terísti as

plementadas

om

D

e

E

(2.15)

(2.16)

(2.17)

já normalizados.

itadas a ima, para eliminação das reexões, podem ser im-

riando-se permissividades e permeabilidades  tí ias

ǫ∗F z , µ∗F x , µ∗F y

[2℄, resultando em

∂Hy ∂Hx
−
)
∂x
∂y
∂Ez
jωHx · µ∗F x (x) · µ∗F x (y) = −c0
∂y
∂Ez
,
jωHy · µ∗F y (x) · µ∗F y (y) = c0
∂x
jωDz · ǫ∗F z (x) · ǫ∗F z (y) = c0 · (

(2.18)

(2.19)

(2.20)
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Dz (ω) = ǫ˙r · Ez (ω).

om

Adi ionalmente, deve-se ter as seguintes relações para obterem-se os efeitos esperados da PML:

η0 = ηmeio =

s

µ∗F x
=1
ǫ∗F x

(2.21)

e

ǫ∗F x =
µ∗F x =

1

(2.22)

ǫ∗F y
1
µ∗F y

(2.23)

O valor de 1 para a impedân ia é devido à normalização realizada nas variáveis.
Es revendo-se

ǫ∗F

e

µ∗F

da forma

σD
jωǫ0
σH
,
µ∗F = µF +
jωµ0
ǫ∗F = ǫF +

(2.24)
(2.25)

on lui-se que a es olha

ǫF = µF = 1

(2.26)

σD
σH
σ
=
=
ǫ0
µ0
ǫ0

(2.27)

satisfaz as relações (2.21), (2.22) e (2.23).
Considerando a implementação da PML somente na direção
de

onsiderar as variações

om

y

de

ǫ∗F

e

µ∗F ,

x,

isto é, deixando

e substituindo-se em (2.18), (2.19) e
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(2.20) as es olhas anteriores, obtém-se




∂Hy ∂Hx
σ(x)
Dz = c 0 ·
−
jω 1 +
jωǫ0
∂x
∂y

−1
σ(x)
∂Ez
jω 1 +
Hx = −c0
jωǫ0
∂y


∂Ez
σ(x)
H y = c0
,
jω 1 +
jωǫ0
∂x


om

σ(x)

sendo responsável pelas perdas

(2.28a)

(2.28b)

(2.28 )

res entes ao aproximar-se das bordas do

volume.
Passando-se, em seguida, ao domínio do tempo, en ontram-se as equações de
diferenças

orrespondentes, após algumas manipulações matemáti as.

Assim, por exemplo, tem-se que (2.28a) pode ser es rita na forma

Dzn+1/2 (i, j) = gi3 (i) · Dzn−1/2 (i, j) + gi2 (i) · 0, 5 ·
 n
Hy (i + 1/2, j) − Hyn (i − 1/2, j)


− Hxn (i, j + 1/2) + Hxn (i, j − 1/2) ,

adotando

(2.29)

(∆t c0 )/δ = 1/2.

Os parâmetros

gi2 (i)

e

gi3 (i)

são dados por

1
1 + σ(i) · ∆t/(2ǫ0 )
1 − σ(i) · ∆t/(2ǫ0 )
.
gi3 (i) =
1 + σ(i) · ∆t/(2ǫ0 )
gi2 (i) =

(2.30a)

(2.30b)

A equação (2.28 ) toma a forma dis retizada

Hyn+1(i + 1/2, j) = fi3 (i + 1/2) · Hyn (i + 1/2, j) +


fi2 (i + 1/2) · 0, 5 · Ezn+1/2 (i + 1, j) − Ezn+1/2 (i, j) , (2.31)
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sendo

1
1 + σ(i + 1/2) · ∆t/(2ǫ0 )
1 − σ(i + 1/2) · ∆t/(2ǫ0 )
fi3 (i + 1/2) =
.
1 + σ(i + 1/2) · ∆t/(2ǫ0 )
fi2 (i + 1/2) =

(2.32a)

(2.32b)

Já (2.28b), no domínio do tempo e em forma dis retizada é implementada pelo
onjunto de equações:

rot_e

n+1/2

IHx



= Ezn+1/2 (i, j) − Ezn+1/2 (i, j + 1)
n−1/2

(i, j + 1/2) = IHx

(i, j + 1/2) + rot_e

(2.33a)
(2.33b)

Hxn+1(i, j + 1/2) = Hxn (i, j + 1/2) + 0, 5 · rot_e +
n+1/2

fi1 (i) · IHx

(i, j + 1/2),

(2.33 )

om

fi1 =
Para o

aso em 3D e

σ(i) · ∆t
.
2 ǫ0

(2.34)

∗
onsiderando a variação de ǫF e

µ∗F

nas três direções, tem-se,

por exemplo, para uma das equações,



σx (x)
jω 1 +
jωǫ0



σy (y)
1+
jωǫ0


−1


σz (z)
∂Hy ∂Hx
1+
.
−
Dz = c 0 ·
jωǫ0
∂x
∂y

Agora, da mesma forma que para o

aso em 2D, após as manipulações matemá-

ti as, en ontra-se a equação de diferenças
apli a-se para todas as

2.2

(2.35)

omponentes dos

orrespondente. O mesmo pro edimento
ampos

~
E

e

~.
H

Te nologia e Re ursos: Panoramas Gerais

É essen ial, para o desenvolvimento, uma visão geral das te nologias e re ursos
atualmente disponíveis, além de uma estimativa das suas tendên ias, ao menos, a
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médio prazo.

Em tal

ontexto, o históri o também pode

ontribuir signi ativa-

mente.
O material apresentado a seguir é
de observações de

asos no

omposto de algumas pesquisas e

onsultas e

otidiano.

2.2.1 Breve Históri o dos Re ursos Te nológi os Atuais e do
Pro essamento Paralelo

1

Há alguns anos atrás, um grande fator limitante do uso de

omputadores na

implementação dos métodos numéri os era justamente a quantidade de memória requerida, o que permitia apenas a simulação de problemas
e baixa a ura idade. Por outro lado, uma vez que um

om dimensões pequenas

omputador possuísse uma

quantidade de memória razoável, outro fator limitante emergiria, que é a velo idade de pro essamento. O pro essamento paralelo veio, então, para
situações,

om suas diversas arquiteturas

Atualmente, os

ontornar tais

onforme des rito na seção 4.4.

omputadores pessoais possuem uma quantidade de memória

razoavelmente alta (na média de 128 a 512
essador também alta (de 1,0 a 3,8

GHz),

Mbytes)

e freqüên ia de

possibilitando, em um úni o

lo k de proomputador,

a resolução de problemas de tamanhos razoavelmente grandes em tempo reduzido.
Mesmo assim, não deixam de existir aqueles problemas que requerem uma quantidade de memória ainda maior, seja devido à a ura idade desejada ou ao alto nível
de detalhamento da região em estudo,

om todas as diferentes

tentes nessa região. Por estes fatos, novamente, os

ara terísti as exis-

omputadores pessoais isolados

tornam-se insu ientes para en ontrar as soluções pro uradas. Como os
dores multipro essados
de utilizar os

ontinuam

om alto

omputa-

usto e in omuns, apli a-se a alternativa

omputadores pessoais que já se en ontram ligados em rede.

Existem, também, os

omputadores pessoais

1 Os re ursos te nológi os abordados são os
essamento paralelo é apresentado

om mais de um pro essador. Eles

orrela ionados ao trabalho desenvolvido e o pro-

om fo o sob o ponto de vista do

ál ulo numéri o.
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poderiam apresentar um ganho de velo idade de pro essamento e, eventualmente,
até de quantidade de memória disponível. Contudo, provavelmente por terem um
usto um pou o maior do que os
são

omputadores de um úni o pro essador, eles não

omuns, além de não apresentarem a mesma

exemplo, dez

apa idade de um

onjunto de, por

omputadores.

Em relação a anos anteriores, a velo idade de pro essamento aumentou bastante,
por volta de 40 a 50 vezes.

Juntamente, as pla as e os vários periféri os de rede

também foram melhorados,

om novos

on eitos de proto olo de

omuni ação e

om aumentos de taxa de transmissão de até 1000 vezes. Entre as várias pla as de
omuni ação existentes, as pla as da família Ethernet
omuns, embora existam outras.
en ontradas são as de 10

As taxas de transmissão mais freqüentemente

Mbits/s,

100

tendên ia de mer ado atual, os novos
pla a

om taxa de, ao menos, 100

Da mesma forma que os

Mbits/s

e 1

Gbits/s.

De a ordo

omputadores já vêm equipados

Mbits/s

om a

om uma

(que é a Fast Ethernet).

omputadores e seus periféri os, os periféri os espe í os

para a implementação de uma rede,
tando avanços te nológi os.
equipamentos

ontinuam sendo as mais

omo hubs, swit hes, roteadores, vêm apresen-

Num primeiro momento, têm-se bastante

omuns os

om taxa de transmissão de 10 Mbits/s. Mas, aos pou os, estes estão

sendo substituídos por outros

om maiores taxas.

Por m, o perl atual médio mais en ontrado de rede de
velmente, é aquele

om

omputadores

om alta freqüên ia de

de média taxa de transferên ia (Fast Ethernet) e
de transferên ia, tendendo a ser alterada por uma

omputadores, prova-

lo k, pla a de rede

ir uitos de rede
om média taxa.

om baixa taxa
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2.2.2 Arquiteturas de Computador e Sistemas de Pro essamento
A implementação de um programa
de uma determinada arquitetura de

om pro essamento paralelo requer a es olha
omputador dentre as várias disponíveis.

De

forma geral, pode-se ter as seguintes arquiteturas:

Computador de pro essamento em massa: possui diversos pro essadores, em quantidade muito superior ao

omputador multipro essado, por exemplo, 100 pro-

essadores, e a memória é distribuída, ou seja,

ada pro essador tem sua pró-

pria memória.

Computador multipro essado:
mente,

onstitui-se de diversos pro essadores que, normal-

ompartilham a mesma memória;

omo exemplo, podem possuir 30

pro essadores.

PC multipro essado: é um

omputador pessoal

em quantidade muito menor que um

om mais de um pro essador, mas

omputador multipro essado, podendo,

por exemplo, possuir 4 pro essadores; a memória é

PC monopro essado: é um

omputador pessoal padrão,

ompartilhada.

om um úni o pro essador

e memória própria.

As arquiteturas multipro essadas podem ser implementadas

om pro essadores

padrão ou pro essadores desenvolvidos espe ialmente para esta função,

transputers, os quais

omo os

ontemplam uma série de otimizações espe í as para ma-

nipulação e tro a de dados e

haveamento entre tarefas, envolvendo os diversos

pro essadores do sistema paralelizado.
Considerando-se as informações a ima, per ebe-se a existên ia dos seguintes sistemas de pro essamento,

•

om signi ados

Sistema monopro essado

laros:
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•

Sistema multipro essado

om memória

•

Sistema multipro essado

om memória distribuída

•

Sistema multipro essado

om memória

ompartilhada

ompartilhada e distribuída

Obtém-se um sistema multipro essado por meio de arquiteturas multipro essadas ou, extensível ou alternativamente, por arquiteturas multi ou monopro essadas
interligadas por rede de
a

omuni ação. Neste

ara terísti a de memória distribuída ou

aso, o sistema também irá apresentar

ompartilhada e distribuída.

2.2.3 Periféri os de Rede
A

riação de uma rede de

A interfa e entre um

omputadores requer periféri os adequados para tal.

omputador e a rede propriamente dita é feita por meio

de uma pla a de rede, a qual pode ser de diferentes tipos.
se algumas pla as de rede

A seguir, en ontram-

om sua taxa de transmissão e uma breve des rição de

apresentação:

Ethernet: 10

Mbits/s;

foi desenvolvida há pou o mais de 25 anos e é a mais difun-

dida pla a de rede.

Fast Ethernet: 100

Mbits/s;

desenvolvida para suprir as ne essidades de maiores

taxas de transmissão numa rede lo al.

Gigabit Ethernet: 1

Gbits/s;

visa atender às situações que requerem taxas ainda

maiores.

10 Gigabit Ethernet: 10

Gbits/s; para apli

ações em

asos espe iais onde a quanti-

dade de dados que trafegam em determinado tre ho da rede é bastante elevada;
foi desenvolvida em anos re entes.
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SCI  S alable Coherent Interfa e : 5,33

Gbits/s;

possui

ara terísti as notáveis

omo exibilidade, es alabilidade, baixa latên ia, transmissão e re epção simultânea de dados

om a taxa espe i ada, sendo que a alta taxa de transfe-

rên ia de dados não visa apenas a interfa e numa rede

omum, mas sim numa

rede de multipro essamento; nos próximos desenvolvimentos, espera-se atingir

Gbits/s.

taxas de 10,66

Myrinet: 2

Gbits/s;

suas

disponível pla a

Daqui em diante,

ara terísti as notáveis são semelhantes à da SCI; tem-se

om taxa de 10

Gbits/s.

hamar-se-á a asso iação de um

omputador

om uma pla a

de rede de ponto da rede ou, simplesmente, ponto.
Para realizar as inter onexões da rede, tem-se, essen ialmente, os seguintes equipamentos:

Hub : é equivalente a um barramento, de forma que os dados enviados entre um
ponto e outro são lidos/ltrados por todos os pontos

Chaveador (swit h ): realiza uma

one tados a ele.

onexão lógi a direta entre dois pontos enquanto

o orre uma transmissão.

Roteador (router ): dire iona os dados (pa otes de dados) entre diferentes redes.

Salientando-se a diferença entre hubs e
dores
se que

haveadores, pode-se dizer que os

havea-

onseguem garantir a taxa máxima de transferên ia de dados entre dois pontos
omuni am, mesmo se houver mais de um par de pontos em

omuni ação por

meio de um mesmo equipamento simultaneamente, enquanto que os hubs apresentam uma redução na taxa de transferên ia efetiva entre dois pontos,
de um par se

aso haja mais

omuni ando ao mesmo tempo por meio do mesmo equipamento. Por

isso, é esperado que, para efeitos de paralelização, o uso de
uma e iên ia maior.

haveadores apresente
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2.2.4 Topologias de Redes
A topologia de rede informa

omo os pontos de uma rede estão inter one tados.

Três são os seus tipos, des ritos a seguir:

Em estrela: há um elemento

entral, por exemplo um hub, e os diversos pontos da

rede são ligados a este elemento.

Em anel: os pontos são interligados um ao outro seqüen ialmente, formando um
anel.

Em barramento: os pontos são
um úni o

one tados a um úni o barramento,

abo (apropriado)

onhe ido

onstituído por

omo tron o ou, também, ba kbone ou

segmento.

2.2.5 Topologias de Pro essamento Paralelo
A topologia de um pro essamento paralelo des reve as
grama paralelizado a ser exe utado por
sistema.

Portanto, em tal

Entre as prin ipais,

ara terísti as do pro-

ada um dos pro essadores empregados no

ontexto, não é úni a a topologia que se pode adotar.

itam-se as seguintes:

SIMD  single-instru tion multiple-data : todos os pro essadores exe utam a mesma
instrução e são sin ronizados no tempo por meio de um seqüen iador.

MIMD  multiple-instru tion multiple-data :
seu próprio

ada pro essador envolvido exe uta

onjunto de instruções,  ando o sin ronismo por

onta do pro-

gramador.

SPMD  single-program multiple-data :
grama, porém
bém, por

ada pro essador exe uta um mesmo pro-

ada um é independente do outro,  ando o sin ronismo, tam-

onta do programador.
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2.2.6 Re ursos Computa ionais
Aqui,
de um

onsiderar-se-á o re urso

omputador juntamente

omputa ional omo sendo o Sistema Opera ional
om outros programas que poderão ser utilizados

para uma determinada tarefa.
Dentre os sistemas opera ionais, en ontra-se o Windows, bastante difundido e em
versão
de

omer ial apenas, e o Linux,

om

onsiderável popularidade ( om tendên ia

res imento) e em versão gratuita.
Quanto às ferramentas de desenvolvimento, elas também en ontram-se tanto em

versões

omer iais quanto em gratuitas, para ambos os sistemas opera ionais

dos. Têm-se disponíveis ambientes de desenvolvimento,

ita-

ompiladores, entre eles o

ompilador C, depuradores, visualizadores grá os de dados, bibliote as para suporte ao pro essamento paralelo, linguagens para fá il

riação de interfa es

om o

usuário. No Capítulo 4, serão apresentados mais detalhes sobre tais ferramentas.

2.3

Té ni as de Programação

2.3.1 Apresentação
Realizar uma programação signi a es rever o
que irá exe utar uma tarefa de a ordo
A tradução desta lógi a para um

ódigo, na linguagem es olhida,

om a lógi a desejada.
ódigo de

omputador muitas vezes não é

imediata, o que gera a ne essidade do desenvolvimento e uso de té ni as adequadas
para a sua efetivação.
Antes,

ontudo, do iní io da elaboração da lógi a, deve-se optar por uma pro-

gramação estruturada ou não estruturada. Como esta segunda pode

ausar efeitos

se undários indesejados de difí il dete ção, o uso da primeira torna-se preferível.
2 A programação não estruturada é
um tre ho de

2

onveniente de ser utilizada quando se ne essita otimizar

ódigo que não foi possível de ser otimizado da forma desejada ao se utilizar a

programação estruturada.

34

A etapa que pre ede a es rita do

ódigo é a

onstrução de um algoritmo, o qual

des reve, em tópi os, toda a lógi a seqüen ial do programa, mas de uma forma
generalizada, ou seja, sem entrar nas minú ias espe í as do
A elaboração do algoritmo, dependendo de sua

ódigo.

omplexidade, pode tornar-se

trabalhosa e  ar muito sus eptível a erros de lógi a. Neste

ontexto, simpli ando

a elaboração do algoritmo, a visualização grá a da lógi a apresenta-se

omo um

elemento auxiliar bastante importante. Dentre as ferramentas utilizadas, en ontrase o uxograma e o Diagrama de Nassi-S hneidermann, sendo a primeira utilizada
em qualquer tipo de programação e, a segunda, mais apropriada para programações
estruturadas. Um exemplo

omparativo entre ambas as ferramentas observa-se na

Figura 2.1 e Figura 2.2.

Diagrama de Nassi-S hneidermann  Exemplo

...
i < N

Z
Z
.V.Z



.F.

Condição 1

Comando 1.

Comando 3.

Comando 2.

Comando 4.

Blo o X.
j = K
i = i + 1

Figura 2.1: Exemplo de um diagrama de Nassi-S hneidermann. Per ebe-se que a lógi a é representada de forma bastante estruturada e, por isso, este diagrama torna-se uma ferramenta útil para a
programação estruturada.

De maneira sistemáti a, as etapas envolvidas para a elaboração de um programa
são as seguintes:

1. Des ritivo, textual, de toda a lógi a do programa (o que pode envolver modelamentos físi os, formulações e desenvolvimentos matemáti os).
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Figura 2.2: Exemplo de um uxograma. A lógi a apresentada é a mesma que a do diagrama de
Nassi-S hneidermann, na Figura 2.1. Per ebe-se que o desenho o upa uma área maior, sendo mais
volumoso, visualmente, que o diagrama de Nassi-S hneidermann.
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2. Elaboração da lógi a por meio de alguma ferramenta grá a.

3. Es rita do algoritmo.

4. Codi ação.

Uma té ni a adi ional,

onveniente de ser

itada, é a da depuração,

om a qual

testa-se a lógi a e a fun ionalidade nal do programa e que permite identi ar e
orrigir eventuais erros que o orrem ou poderiam o orrer. E, mesmo após a depuração, muitas vezes tornam-se ne essários inúmeros testes sob as diversas situações
possíveis de o orrer, a m de garantir que o programa não apresente efeitos inesperados  ao máximo que se

onseguir em tempo de desenvolvimento, embora ainda

exista a probabilidade de, durante o uso, en ontrar-se uma situação diferen iada,
não testada,

om efeitos inesperados, levando a uma nova revisão do programa.

Por m, durante a programação, torna-se importante dar ao programa  e ao
ódigo 

ertas

ara terísti as espe iais, as quais fazem parte das boas práti as de

programação, des ritas no tre ho seguinte.

2.3.2 Boas Práti as de Programação
As boas práti as de programação irão garantir ao programa
ódigo em parti ular, as

ara terísti as seguintes,

omo um todo, e ao

om suas respe tivas des rições:

Flexibilidade: permite fá il adaptação a diferentes situações.

Consistên ia: mantém sob a mesma estrutura a es rita do
das informações que se

Redução de

ódigo e o tratamento

orrela ionam.

ódigo: minimiza as estruturas lógi as e dos laços de forma a obter

ó-

digos menores, o que fa ilita sua implementação e depuração, além de auxiliar
na obtenção de exe utáveis ordinariamente menores.
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Fa ilidade de depuração: visa a es rita de

ódigos de tal forma que a depuração

torna-se mais simples do que se fosse es rito de outra forma; neste sentido,
também

ontribuem a

onsistên ia e a redução de

ódigo.

Otimizações: implementa um melhor uso da memória, muitas vezes reduzindo a
quantidade total ne essária, e gera um

ódigo binário

apaz de ser exe utado

em menor tempo, devido ao maior aproveitamento dos re ursos do pro essador
e (ou) das propriedades da lógi a do programa.

Manutenção futura:

onsidera que alterações futuras no

ódigo poderão ser ne-

essárias e, por isto, deve-se realizar o desenvolvimento

om

ons iên ia deste

fato.

Expansibilidade: permite agregar novos módulos de ál ulo ao programa, mantendo
ainda fun ionais e independentes os módulos já existentes.

Apli abilidade: garante que o programa nal seja apli ável ao m para o qual foi
desenvolvido.

Interatividade: apresenta

ondições fa ilitadas para as interações

om o usuário do

programa.

Al ançam-se tais

ara terísti as ao serem apli adas as seguintes té ni as de pro-

gramação:

Generalidade: desenvolvimento de

ódigo

om nomeação de

onstantes e

riação

de variáveis de forma a tornar o programa su ientemente exível para uma
dada apli ação, o que não seria possível

aso fosse utilizada uma

odi ação

rígida.

Modularidade: implementação de pequenos blo os de programa (sub-rotinas) que
exe utam uma tarefa espe í a dentre todas as ne essárias;
módulo responsável por resolver uma parte do problema.

ria-se, assim, um
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Estruturação do

ódigo: uso de blo os lógi os e de laços

om saltos

ondi ionais e

de tal forma a não abandonar algum blo o antes do seu término e a não entrar
em outro blo o sem passar por sua parte ini ial, evitando-se, portanto, efeitos
se undários indesejados.

Estruturação dos dados: agrupamento de informações ou variáveis
a m de fa ilitar a

odi ação,

ontribuir para a

onsistên ia e permitir a

ção de instân ias de variáveis que des revem um determinado

Reaproveitamento de

orrela ionadas,
ria-

omportamento.

ódigo: uso enfatizado de sub-rotinas para a realização de

tarefas semelhantes, permitindo que, nestes

asos, um mesmo

ódigo seja exe-

utado.

Simpli ação de lógi a:

onsideração das propriedades da lógi a do programa e dos

re ursos da linguagem para minimizar a

odi ação da lógi a de um determi-

nado tre ho de uma rotina.

Emprego dos re ursos da linguagem de programação: implementação do

ódigo

utilizando os re ursos ofere idos pela linguagem de programação, a m de aumentar a e á ia e a e iên ia do
desejada

Presença de

ódigo, o que signi a obter a fun ionalidade

om a menor quantidade de instruções possível.

omentários: es rita de

omentários relevantes para o entendimento

da lógi a e (ou) função implementada em
auxilia no desenvolvimento do programa

3

ada blo o de

ódigo; este item

e é essen ial para a realização de

4

manutenções futuras .

Interfa eamento

om o usuário:

riação de uma interfa e de interação

om o usuá-

rio, em modo texto ou grá o, que permitirá a entrada dos dados  e parâme3 Ao sintetizar o que realiza (ou deverá realizar)
ajudar a lembrar o que o tre ho do programa faz.

4 Ao lembrar o que ada tre ho do programa faz

erto tre ho do programa e, dada a síntese,
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tros  da tarefa a ser exe utada, a exibição do estágio atual da exe ução do
programa e a análise dos resultados

omputados, quando for o

aso.

2.3.3 Nota sobre a Programação Orientada a Objeto
Com relação à programação orientada a objeto,

abe uma nota espe ial. Neste

tipo de re urso asso iam-se dados e ódigos numa mesma entidade, o objeto. Assim,
onseguem-se
ção de

ara terísti as bastante pro uradas na programação,

omo a diminui-

ódigo redundante, pelo reaproveitamento de funções para diferentes dados, e

a estruturação dos dados e do próprio

ódigo, pela natureza da implementação de tal

re urso. Obtêm-se, ainda, algumas outras

ara terísti as adi ionais,

tariedade, o en apsulamento e a fa ilidade de
tipo de objeto, a qualquer momento.
orientada a objeto apresenta os tópi os

omo a heredi-

riação de instân ias de um mesmo

Por m, é per eptível que a programação
itados há pou o, na seção anterior.

Capítulo 3

PARADIGMAS E SOLUÇÕES

Os métodos numéri os, por trabalharem sobre uma aproximação matemáti a de
um modelo físi o dis retizado, não são
de problema, de forma
prati ável.

oerente

apazes de resolver todo e qualquer tipo

om o que se observa na realidade e em tempo

Este fato irá a arretar vantagens e desvantagens aos métodos padrão

e estas, por suas vezes, tornam-se temas de desenvolvimentos

om o intuito de

manterem-se as vantagens e en ontrarem-se alternativas para minimizar ou anular
as desvantagens.
Ainda neste sentido, a programação apresenta-se
ser

omo um fator importante a

onsiderado, pois ela poderá dar ao programa algumas

ara terísti as vantajosas

a mais.
É notável, também, que a dis retização e a es olha dos parâmetros envolvidos
inuen iarão os resultados.
A seguir, abordam-se os assuntos relativos a tais questões.

3.1

Vantagens e Desvantagens do FDTD

O FDTD apresenta as seguintes vantagens, de a ordo

- Formulação simples;
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om suas

ara terísti as:
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- dis retização trivial;

- entrada das propriedades dos meios, isotrópi os ou anisotrópi os, de forma
direta;

- algoritmo e programação dos

ál ulos imediatos.

Já as desvantagens asso iadas ao método, em sua formulação e uso padrão, são
as seguintes:

- Geometrias
prin ipais 

urvas ou

om fa es ou arestas in linadas em relação aos eixos

onsiderando-se grades no sistema

artesiano  irão apresentar o

efeito de es adas, isto é, uma des ontinuidade na geometria devido a suas
dis retizações de a ordo

om a grade;

- alta quantidade de memória requisitada, em problemas que exigem muitos
detalhes, tanto por questões de a ura idade quanto pelas dimensões elétri as
envolvidas;

- alto tempo de pro essamento ne essário, nas situações apontadas pelo tópi o
anterior;

-

ompromisso entre

ritério de estabilidade, dispersão numéri a e dis retiza-

ção, o que inuen iará o tamanho

omputa ional do problema e o tempo de

pro essamento.

As vantagens

itadas ofere em ao método exibilidades e fa ilidades de simulação

onsideráveis, muitas vezes não en ontradas em outros métodos e, por isto, são
justi áveis os empenhos para minimizar ou anular as desvantagens,
omentado no iní io do

apítulo.

onforme já
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3.2

Pro essamento Paralelo

O uso do pro essamento paralelo apli ado ao método FDTD ofere e a oportunidade de se solu ionar, ou amenizar

onsideravelmente, a questão da quantidade de

memória ne essária para uma determinada simulação e para a redução do

orres-

pondente tempo de pro essamento.
O efeito da redução do tempo de pro essamento poderá ser al ançado subdividindo-se o volume do problema em mais de uma unidade de pro essamento e
onduzindo-se simultaneamente os

ál ulos realizados por elas.

Para possibilitar

o aumento da quantidade de memória disponível, a m de atender às ne essidade
de um problema,

ada unidade de pro essamento deverá possuir a sua própria me-

mória. Portanto, per ebe-se que a es olha de um determinado tipo de sistema de

pro essamento

om a arquitetura de

omputador

orrela ionada irá permitir obter o

primeiro ou ambos os efeitos desejados.
Contudo, o pro essamento paralelo requisitará a tro a de informações entre as
unidades de pro essamento, seja por questões de sin ronismo dos

ál ulos ou para a

tro a de dados da interfa e do volume subdividido. A realização de tal fato exigirá
a implementação dos meios adequados de

omuni ação entre as unidades, o que

a arretará num tempo adi ional ao de pro essamento, podendo ser maior ou menor
(ou até muitas vezes maior ou menor) dependendo do sistema de pro essamento e
da arquitetura de
Os

omputador es olhida.

omputadores mais otimizados para o pro essamento paralelo são os

ompu-

tadores de pro essamento em massa, seguidos pelos omputadores multipro essados,
utilizados num sistema multipro essado

lhada. Nestes

asos, o tempo para

tende a ser bastante baixo. Os

om memória distribuída e (ou)

omparti-

omuni ação entre as unidades de pro essamento

ustos, entretanto, são

onsideravelmente elevados.

Como alternativa, é possível utilizar os PCs multipro essados, que
essen ialmente, um sistema multipro essado

om memória

ara terizam,

ompartilhada,

om me-
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nor

usto, embora

opções

om

apa idade de pro essamento não tão alta quanto a das duas

itadas a ima.

Outra alternativa é a implementação de um sistema multipro essado

mória distribuída por meio de

omputadores ligados em rede.

om me-

Um sistema assim

onstituído é normalmente en ontrado em instituições de ensino e em empresas. Por
isso, seu uso para pro essamento paralelo, a prin ípio, não exigirá investimentos adiionais e, portanto, o

usto

om equipamentos tende a ser nulo. Em

ontrapartida,

o uso de rede irá inuen iar bastante no tempo ne essário para a tro a das informações ne essárias. Tal tempo irá ser maior que o de todas as alternativas
anteriormente, porém o

itadas

usto nulo e a já existên ia das redes são fatores altamente

relevantes e que justi am o empenho para uso desse tipo de re urso.
Neste aspe to, ainda, tem-se, nos últimos anos, evoluções
féri os de rede, tendendo a diminuir os tempos de

onsideráveis nos peri-

omuni ação entre os

omputado-

res, o que viabilizaria, ainda mais, a apli ação de tal sistema para o pro essamento
paralelo.
Se, por m, for asso iado ao sistema

om

omputadores interligados por rede o

uso de um Sistema Opera ional e ferramentas de desenvolvimento e operação livres,
tem-se

ara terizado um agrupamento do tipo Beowulf.

3.3

Implementação do Programa

A maneira mais imediata e  aparentemente  mais rápida de implementação de
um programa é a es rita de um

ódigo rígido,

om uso apenas dos re ursos bási os

da linguagem de programação e fo ado em resolver, também apenas, a proposta
entral, sem dar a devida atenção a outros fatores. Assim, não se utilizam as té ni as disponíveis  muitas vezes
ara terísti as

onvenientes  e não se torna possível obter as

itadas na seção 2.3.

Por outro lado, ao se

onsiderar alguns detalhes adi ionais, além da proposta
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entral, e dando-se atenção a té ni as mais avançadas de programação, assim
às

ara terísti as

itadas na seção 2.3, obtém-se um

e,

onseqüentemente, um programa mais adequado para ser utilizado

omo

ódigo mais e az e e iente
omo uma

ferramenta de trabalho, pesquisa e desenvolvimento.

3.4

O Uso de Outros Métodos Numéri os

O método FDTD,

omo já informado, não é perfeito. Ele não é

apaz de resolver

todo e qualquer tipo de problema. Há, de fato, inúmeros métodos numéri os e um
pode adaptar-se melhor que outro para a resolução de um determinado

aso, embora

esforços sejam realizados a m de que um método resolva a maior quantidade possível
de

asos.
Com o objetivo de salientar a existên ia de outros métodos,

itam-se, a seguir,

alguns:

1. FDFD  Diferenças Finitas no Domínio da Freqüên ia (Finite-Dieren e Fre-

quen y-Domain );

2. FETD  Elementos Finitos no Domínio do Tempo (Finite-Element Time-

Domain );

3. MoM  Método dos Momentos (Method of Moments );

4. TLM  Matriz de Linha de Transmissão (Trasmission-Line Matrix );

5. BEM  Método dos Elementos de Contorno (Boundary Element Method ).

Existem, ainda, variantes dos métodos padrão. Citando-se algumas variantes do
FDTD,

omo exemplo, tem-se:

1. FE-FDTD  Elementos Finitos asso iados ao FDTD;

2. ADI-FDTD  FDTD asso iado à té ni a implí ita de direções alternadas;
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3. LOD-FDTD  FDTD asso iado à té ni a lo almente unidimensional;

4. D-FDTD  FDTD alterado por Diaz Frits Gerald;

5. DD-FDTD  de omposição de domínio apli ado ao FDTD.

3.5

Considerações para o Uso do FDTD

Embora haja, naturalmente, bastante exibilidade, o uso do FDTD requer um
onjunto de atenções para o ajuste dos parâmetros ou estipulação dos dados do
problema a simular, a m de que ele

orresponda a uma boa aproximação do

aso

real em estudo.
Seguem, então,

onforme relatado por [33℄, orientações e sugestões práti as para

o uso do FDTD, prin ipalmente quanto à apli ação da fonte e à es olha do espaçamento da grade:

•

Apli ação das fontes:

 A fonte não deverá ser, se possível, uma função da freqüên ia, a m de
evitar a o orrên ia de uma

onvolução;

 para os asos em três dimensões, a fonte não deve possuir nível CC;
 há duas formas de apli ação da fonte

∗

por espe i ação

∗

por espe i ação de uma

omo uma

ondição de

ontorno;

orrente elétri a ou magnéti a;

 as simulações que requisitarem análises em regime permanente, poderão
fazer uso de fontes senoidais;

 o uso de pulsos  ou seja, formas de onda não
requer um
ertas

ontínuas no tempo 

omportamento, no tempo, apropriado, a m de satisfazer

ara terísti as

itadas nos outros tópi os; exemplos: derivada de
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pulso gaussiano, pulso gaussiano modulado, pulso de um úni o período
de seno;

 o tipo do pulso deve ser es olhido

om base na maior freqüên ia de in-

teresse; assim, após a Transformada de Fourier do pulso,
máxima freqüên ia

omo a

onsidera-se a

orrespondente a uma amplitude de 5 a 10 %

da amplitude máxima do espe tro; esta es olha irá interferir no ajuste do
espaçamento da grade;

 pelo fato da amplitude do pulso ser nula para tempos anteriores aos do
iní io da simulação, pode haver a ne essidade de minimizar a des ontinuidade que pode apare er no momento de apli ação da fonte, pelo fato
de ela representar a presença de

•

omponentes em alta freqüên ia.

Determinação do espaçamento da grade:

 o nível de a ura idade deve ser onsiderado;
 diferentes saídas de interesse requerem diferentes espaçamentos;
 a geometria, a fonte e a freqüên ia de interesse inuen iam os espaçamentos da grade;

 o espaçamento nun a deve ser maior que

λ/8,

sendo que

λ

é o

ompri-

mento de onda no meio de interesse.

•

Quanto à dispersão numéri a:

 depende fortemente da freqüên ia;
 depende da direção de propagação na malha, apresentando, então, valores
diferentes, por exemplo, na direção de algum eixo e na direção diagonal;

 os erros de fase são

umulativos e, por isso, quanto maior o problema,

menor deverá ser o espaçamento da grade.

•

Quanto à estabilidade:
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 Deve-se observar o ritério de estabilidade, após a onsideração dos fatores
listados a ima.

3.6

Problemas de Eletromagnetismo que Justi am
o Paralelismo

De maneira geral, os problemas que justi am o paralelismo são aqueles
grandes dimensões físi as, mas
relativos ao volume total,

om

om a presença de pequenos detalhes geométri os,

om a ne essidade de dis retizações renadas, ou aqueles

om dimensões elétri as grandes, isto é, nos quais o

omprimento de onda é muito

pequeno frente às dimensões geométri as envolvidas. Outro fator justi ativo é a neessidade de maior a ura idade dos resultados, os quais são, num primeiro momento,
tanto mais próximos do real quanto maior o detalhamento do volume analisado.
Nesses

asos, haverá uma grande quantidade de

muita memória e (ou) tempo

élulas, o que poderá requerer

omputa ional para se realizar a simulação e,

om o

paralelismo, ambas as questões poderão ser amenizadas ou solu ionadas.
Como exemplo práti o,

ita-se o estudo das tensões induzidas,

ausadas por

des argas atmosféri as, numa linha de distribuição situada próxima a regiões
edifí ios. Com um

onsiderável número de

de um volume bastante grande,

élulas, torna-se possível a dis retização

om dimensões da ordem de quilmetros, e detalha-

mento su iente para des rever edi ações
Outro exemplo é a

onformação de

om dimensões da ordem de metros.

ampos eletromagnéti os no interior de uma

abine blindada, a m de se obter uma

erta distribuição dos

otimizar a realização de medições. Implementa-se a
meio da
abine.

om

olo ação de pla as dielétri as

ampos e, assim,

onformação dos

ampos por

om propriedades adequadas no interior da

E, quanto mais exatidão for desejada na distribuição dos

ampos, maior

renamento geométri o se deve ter para melhor detalhar as pla as a res entadas, o
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que requererá, novamente, uma maior quantidade de

élulas.

Num ter eiro exemplo, tem-se a situação do estudo da distribuição de
num sistema de aterramento. A prin ípio,
do-se um

ál ulos podem ser realizados

ampos

onsideran-

ondutor equivalente para as várias hastes de aterramento utilizadas num

determinado tipo de solo. Realizando-se uma simulação
renadas, possibilita-se a

onsideração da situação real

aterramento e suas propriedades, além das

om

ada uma das hastes de

ara terísti as não homogêneas de um

solo real, numa região relativamente grande quando
hastes. Portanto, uma vez mais, muitas

om dis retizações bastante

omparada

om o tamanho das

élulas serão ne essárias.

Finalizando-se os exemplos, tem-se ainda a simulação da distribuição de

am-

pos e determinação de outros parâmetros de uma antena em mi rota impressa.
As dimensões geométri as são pequenas, mas o

omprimento de onda do

ampo é

também, por sua vez, muito pequeno. A presença de leves alterações na geometria
somente poderá ser avaliada se a dis retização apresentar

élulas

om dimensões

inferiores a estas alterações, requerendo, então, grande quantidade de

élulas.

Capítulo 4

DESENVOLVIMENTOS

Tendo-se um

erto

onjunto de

on eitos e informações de base, torna-se possível

a realização de estudos e trabalhos a m de se obter novas

on lusões e ferramentas,

para novos estudos, trabalhos e apli ações práti as.
Abordam-se, a seguir, em detalhes, a proposta de desenvolvimento e todas as
etapas do desenvolvimento propriamente dito,

om as quais se poderão ter referên-

ias à metodologia empregada, aos algoritmos, às té ni as avançadas utilizadas na
implementação do programa e às estimativas matemáti as generalizadas do tempo
de pro essamento da simulação, do ganho e e iên ia e da quantidade de memória
ne essária.

4.1

Proposta

A proposta de implementação do programa, parte essen ial do desenvolvimento,
é

Elaborar um programa de simulação numéri a para problemas de eletromagnetismo em três dimensões utilizando o Método das Diferenças
Finitas no Domínio do Tempo padrão, prevendo o uso de

amadas absor-

vedoras do tipo PML às margens do volume envolvido, e

om o emprego
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do pro essamento paralelo, num agrupamento de

omputadores do tipo

Beowulf.

A proposta para resolver

asos em 3D foi adotada pelo fato de se poder simular

problemas mais próximos aos da situação real.

As

amadas absorvedoras permi-

tem simulações de problemas no espaço livre.

Dentre as

amadas absorvedoras

existentes, optou-se pela PML, por ser bastante difundida e e az. O emprego do
pro essamento paralelo, o qual se dará num sistema multipro essado
distribuída utilizando

omputadores monopro essados, visa

om memória

ontornar o problema

da maior quantidade de memória e do maior tempo de pro essamento ne essários
durante a simulação de problemas

om alto nível de detalhamento.

Es olheu-se

o agrupamento do tipo Beowulf para a realização de uma implementação a baixo
usto, tendendo a zero, dada a disponibilidade de programas gratuitos que permitem esta implementação. Por m, o método FDTD foi es olhido por

ausa de sua

simpli idade de programação e sua exibilidade para as simulações, prin ipalmente
quanto à espe i ação das geometrias e das propriedades dos materiais envolvidos.

4.2

Metodologia

Durante o desenvolvimento do estudo e do programa, adotou-se uma metodologia gradativa, partindo-se de uma situação em 1D (uma dimensão), depois em
2D (duas dimensões) e, nalmente, em 3D (três dimensões).
versas simulações foram realizadas
implementado,

sença de

ada estágio, di-

om o objetivo de veri ar a validade do

omparando-se os resultados obtidos

ódigo

om os teóri os. De forma tam-

bém gradativa, foram-se agregando os outros re ursos e
omo a

A

ara terísti as ao programa,

onsideração de meios dielétri os sem perdas, em seguida

om perdas, a pre-

amadas absorvedoras (ini ialmente em 2D), os variados tipos de fontes e

o interfa eamento

om o usuário.

Desde os

asos em 1D, o paralelismo foi sendo

empregado e os testes realizados, num primeiro momento, em nós

omputa ionais
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virtuais e, da implementação em 2D em diante, em nós

omputa ionais virtuais e

reais.
Entenda-se por nó
pro essamento

onstituída, neste trabalho, de a ordo

seção 4.1, por um
en ontra

omputa ional, referen iado a ima,

omputador monopro essado

one tado a uma rede de

em diante, o nó

om as es olhas expostas na

om sua própria memória, que se

omputadores semelhantes. Ainda, deste ponto

omputa ional será referen iado apenas por nó. As unidades resul-

tantes da subdivisão por meio de uma grade serão
de

omo uma unidade de

élulas e não de nós,

omo às vezes são

hamadas, neste texto, apenas

hamadas.

A diferença entre nós virtuais e reais será exposta na seção 4.4.2.

4.3

Ambiente e Ferramentas

O Sistema Opera ional adotado foi o Linux, que possui diversas distribuições
livres disponíveis na internet.
Na internet também en ontram-se, gratuitamente, todas as ferramentas utilizadas no desenvolvimento do trabalho.
O pa ote

LAM/MPI ofere e os re ursos para a paralelização de

linguagem de programação es olhida foi a Linguagem C e o

Compiler Colle tion (GCC), também
radores de

onhe ido

ódigo.

A

ompilador é o GNU

omo GNU C Compiler. Os depu-

ódigo utilizados foram o GNU Debugger (GDB)

om a interfa e grá a

The Data Display Debugger (DDD). A ferramenta de visualização empregada foi o
Visualization Tool Kit (VTK), o qual
tenso e

ontém um

onjunto de objetos bastante ex-

ompleto para a visualização de dados e possui suporte para integração

om

a Linguagem C++, Phyton e Tool Command Language/Tool Kit (T l/Tk). Em se
tratando dessas linguagens, a es olhida foi a T l/Tk,
re ursos do VTK,

riou-se a interfa e de interação

om a qual, além de utilizar os
om o usuário. Em

erta etapa

do desenvolvimento, empregou-se, também para a visualização, o ImageMagik e o

52

O tave. O editor de textos empregado foi o Vi Improved (VIM), o qual apresenta
inúmeros re ursos de edição.

Durante os testes, a ne essária análise do uxo de
om o uso do Ethereal (The Ethereal Network

dados pela rede pde ser realizada

Analyser ). A do umentação foi gerada por meio do LATEX, algumas guras e grá os
por meio do MetaPost e algumas imagens, para melhor expressarem as informações
nelas

ontidas, foram editadas por meio do Gimp (The Gimp ). O programa faz uso

da alo ação dinâmi a de memória, implementada om auxílio da bibliote a Dynami

Array Allo ator (daa).
Op ionalmente, na elaboração do programa, poderia ter sido empregado o ambiente de desenvolvimento integrado do KDE, o KDevelop, mas optou-se por não
utilizá-lo, a m de realizar tal tarefa totalmente em modo texto, devido a algumas
vantagens de edição. Outro re urso

onveniente de ser

itado, embora não utilizado,

é o Parallel Visualization Appli ation (ParaView), o qual, tendo sido desenvolvido
om base no

T l/Tk, fazendo uso do

VTK e do

MPI, permite a visualização

de dados num sistema paralelizado, sem a ne essidade da transferên ia dos dados
para um úni o

omputador, o que pouparia tanto o tempo para a reunião dos dados

quanto para a visualização propriamente dita, pelo fato de

ada

omputador possuir

menos informações a pro essar.
Em relação à programação, uma referên ia bastante

ompleta a respeito de bi-

bliote as que podem ser utilizadas pela Linguagem C en ontra-se em [34℄.
Quanto à es olha de um pa ote

om os re ursos para a paralelização,

abem

alguns es lare imentos.
Qualquer que seja a topologia de pro essamento ou a arquitetura de

omputador,

a realização do pro essamento paralelo requer uma tro a de dados entre os nós de
forma sin ronizada. O próprio Sistema Opera ional, por sua vez, já forne e meios
para tro a de informações e sin ronismo. Contudo, a programação pode tornar-se
extensa e muito sus eptível a erros.

Com o objetivo de

ontornar esta questão,

ferramentas próprias foram desenvolvidas, de forma que para o programador basta
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usar um

onjunto de funções de alto nível que exe utam as tarefas desejadas.

omplexidade do programa  ará por

A

onta do tipo de problema a se resolver.

São diversas as ferramentas existentes, entre as quais en ontram-se a C paralelo
(Cpar), a PVM, a MPI, a Power C e a High Performan e Fortran (HPF).
Justi a-se a es olha da MPI por sua grande popularidade, exibilidade, fa ilidade de uso e pelo fato de haver versões gratuitas. Complementando, a MPI é uma
bibliote a

om suporte para a linguagem de programação C, C++ e Fortran e as dis-

tribuições livres mais

omuns são a LAM/MPI, a MPICH e a Obje t-Oriented MPI

(OOMPI), esta última apresentando re ursos de programação orientada a objeto. A
distribuição MPI adotada é a LAM/MPI.
Todos esses programas são li en iados por alguma li ença gratuita,
exemplo, a General Publi

Li ense (GPL), mantida pela Free Software Foundation

(FSF). GNU's Not UNIX (GNU) é um projeto que surgiu
um sistema semelhante ao UNIX, mas

4.4

omo, por

om o objetivo de

riar

om programas livres.

Pro essamento Paralelo

4.4.1 Cara terísti as
Um dos prin ipais tópi os que devem ser denidos na etapa de desenvolvimento
de um

ódigo para o pro essamento paralelo é o sin ronismo entre os nós ne essário

para a realização das tro as de informações entre eles, no momento
As tro as poderão ser feitas por

erto

omuni ação bloqueante ou não-bloqueante. Na

primeira, o programa pára no ponto de tro a e espera o término da transação dos
dados para

ontinuar, sendo o sin ronismo, por isso, implí ito. Na segunda, ini ia-se

a transação dos dados e o programa
se seguem; haverá,
tar um

ontinua o pro essamento das instruções que

ontudo, em algum momento adiante, a ne essidade de exe u-

omando para o sin ronismo entre os nós, denindo, assim, um sin ronismo
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explí ito. A vantagem desta segunda aproximação é o aproveitamento do tempo de
omuni ação, que pode ser longo, para adiantar alguns
gem, um

ál ulos. Como desvanta-

uidado adi ional é requisitado para o sin ronismo, a m de não se realizar

ál ulos que dependam de dados de outros nós antes que estes tenham sido obtidos.
No presente momento, optou-se pela es olha do primeiro tipo, a bloqueante,
 ando a outra opção

omo proposta de um trabalho investigativo futuro.

A topologia do pro essamento paralelo,

onforme o sistema de pro essamento e

o tipo de agrupamento adotados, é o Single-Program Multiple-Data (SPMD). Por
isso, todos os
seu próprio

omputadores irão exe utar o mesmo programa, mas

ada um terá

onjunto de dados a pro essar.

Na rede de

omputadores, haverá um deles que será denido

omo nó geren ia-

dor, o qual se responsabilizará pela etapa de denição do problema, subdivisão dos
dados entre os demais nós e, após o término dos

ál ulos,

tados obtidos pelos nós. Ele também realizará os

on atenação dos resul-

ál ulos sobre o tre ho de dados

que lhe for destinado.

4.4.2 Uso da Bibliote a de Comuni ação LAM/MPI
Antes do uso de qualquer função da bibliote a

LAM/MPI, responsável pelas

tarefas de tro a de informação entre os nós, deve-se realizar uma operação de boot,
de tal forma que os nós a parti iparem do pro essamento sejam visíveis uns aos
outros e saibam quem é quem.
Para tanto, o re urso de a esso remoto do Sistema Opera ional é empregado.
Há, basi amente, duas possibilidades: utilizar o

rsh

ou o

ssh.

O primeiro é um

simples programa para a esso remoto e, o segundo, um programa
mais e ientes, quanto ao aspe to da segurança,

om algoritmos

onden iabilidade e integridade

dos dados. Ainda quanto ao segundo, as versões 1 e 2 do proto olo de autenti ação
são suportadas. As propriedades previamente

itadas são obtidas por meio da versão
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2.
Por tais motivos, será es olhido o

ssh

om a versão 2 do proto olo de autenti a-

ção.
Devido aos fatores de segurança de a esso, no momento em que um nó

one ta-se

a outro, a senha do usuário no nó remoto é pedida. Contudo, isto não é desejável,
a m de que o programa não pare a

ada simulação para a digitação da senha para

ada um dos nós utilizados. Com o intuito de
uma

have de a esso, um

de um nó que requer uma
partes: uma

ódigo

onexão a outro nó.

have públi a e uma

riar

riptografado que fará a identi ação do usuário
Esta

have privada. O nó

have privada poderá a essar todos os nós,
possuírem a

ontornar este fator, pode-se

have subdivide-se em duas
om o usuário que possui a

om o mesmo usuário, a prin ípio, que

have públi a. Evita-se, assim, a ne essidade de se digitar a senha do

usuário.
Por outro lado, durante a

riação da

have, existe a possibilidade de se

riar

uma frase de passagem (passfrase ), para garantir a segurança do a esso, di ultando
invasões, e esta frase é pedida durante a requisição de uma onexão. Novamente, isto
não é desejado e té ni as existem para se

riar uma frase de passagem e realizar a

onexão sem que ela tenha que ser digitada. Outra alternativa, é a denição de uma
frase nula, garantindo-se que nada terá que ser digitado no momento da

onexão,

porém haverá uma maior sus eptibilidade a invasões.
O uso da frase de passagem apresenta-se interessante quando se
implementação do sistema paralelizado em
lizados para trabalhos de a esso restrito,

onsidera a

omputadores que são normalmente uti-

omo no

aso dos

omputadores existentes

num departamento de re ursos humanos de uma empresa. Em outras situações, a
possibilidade de invasões ou o ris o de se perder trabalhos ou informações importantes é baixo e a frase de passagem não pre isa ser
De forma resumida, a
que irão re eber a

riação da

have e a

riada.

ópia de sua parte públi a aos nós

onexão, dá-se pela seguinte seqüên ia de

omandos, no shell do

56

Linux:

ssh-keygen -t dsa
s p ~/.ssh/id_dsa.pub dest:~/.ssh/authorized_keys2
A primeira linha realiza a

riação da

have utilizando a versão 2 do proto olo

de autenti ação, momento em que é pedida também a frase de passagem (isto é,
ela foi denida

omo sendo nula). Neste trabalho, optou-se por não

passagem. A segunda linha irá
o nó

dest.

opiar a parte públi a para um nó a ser a essado,

Ela deverá ser repetida para todos os nós a serem a essados.

é espe i ado
domínio

riar a frase de

dest

omo um endereço IP ou um nome de máquina e, op ionalmente,

onhe ido pelo sistema.

Após a

riação da

have, um teste pode ser realizado por meio de

ssh dest
Se a
a

have foi adequadamente

onexão em

dest

riada e instalada,

om este

omando deve o orrer

sem a ne essidade de se digitar senha ou frase de passagem.

(Somente durante o pro esso de

ópia da parte públi a da

have é que será pedida

a senha.)
Ainda, há quatro observações relevantes quanto a esta etapa:

- Em

∼/.ssh/

dos nós a re eberem a

authorized_keys2,
- o diretório

- o arquivo

a prin ípio;

.ssh, que é

possuir o modo 700;

onexão, deve-se deixar apenas o arquivo

riado durante a

aso

ontrário, a

authorized_keys2

riação da have, se não existir, deverá
have não será re onhe ida;

deverá possuir o modo 600, para que a

have

seja re onhe ida; e

- se for ne essário obter mais informações sobre as transações realizadas durante
o pro esso de

onexão, pode-se fazer um teste

om

ssh -v dest.
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Mais detalhes sobre este assunto poderão ser en ontrados nas páginas de manual
dos

omandos envolvidos e através de [35℄.
Neste ponto, o sistema en ontra-se preparado para a realização do boot da bibli-

ote a

LAM/MPI propriamente dito. Essen ialmente, o

omando seguinte deverá

ser exe utado:

lamboot -ssi boot_rsh_agent ssh -v hostfile
O parâmetro

boot

lamboot

boot_rsh_agent ssh passada à opção -ssi indi

que a

onexão será ini ializada por meio de

ssh.

a ao programa de

Esta es olha se faz

rsh.

ne essária porque o padrão é realizar a ini ialização por meio de
simplesmente faz
tado. Já

A opção

-v

om que o programa exiba algumas informações enquanto é exe u-

hostfile é o nome do arquivo que

ontém uma lista de nós que farão parte

do sistema paralelizado. A espe i ação dos nomes dá-se um por linha e da mesma

dest,

forma que a de

omo

itado anteriormente na página 56.

neste arquivo, as linhas ini iadas por

#

serão tratadas

omo um

Adi ionalmente,
omentário. O uso

dos nós, assim in lusos, num determinado pro essamento, realizar-se-á de a ordo
om o que será requerido na ini ialização do programa paralelizado, podendo-se não
empregar todos os nós ou, ao
vez, de a ordo

ontrário, algum nó sendo empregado mais de uma

om a seqüên ia

í li a da listagem presente no arquivo

hostfile.

Con luído o boot, o sistema torna-se apto a exe utar um programa paralelizado,
por meio de

mpirun.

mpirun -

hamada é a seguinte:

nn prg_paralelizado args_prg_paralelizado

O parâmetro
a exe ução do

Uma forma de

nn

da opção

-

espe i a quantos nós deverão ser utilizados para

prg_paralelizado.

exe utar e seus argumentos.

Após esta opção, vem o nome do programa a

Todos os nós, por suas vezes, deverão possuir uma

ópia do binário de tal programa.

Convém ressaltar que

mpirun

não realizará a

subdivisão dos dados entre os nós. Ele, de forma geral, irá apenas estabele er quais
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e quantos nós farão parte da exe ução do programa. A subdivisão dos dados  ará,
portanto, por

onta do próprio programa.

No de orrer de várias exe uções do programa paralelizado, prin ipalmente durante a etapa de testes, há a possibilidade de  arem vestígios de objetos na memória
e erros de

omuni ação o orrerem. Com o intuito de removê-los, tem-se o

A res entando-se a opção

-v,

será exibida a ação em progresso.

Após o término da exe ução do programa, pode-se fe har as
nós por meio de

wipe.

lam lean.

Mais uma vez, o uso da opção

-v forne

onexões entre os

erá informações sobre

o progresso.
Uma nova seção de boot se fará ne essária para a exe ução de um programa
paralelizado sempre que as

onexões tiverem sido fe hadas ou quando desejar-se

alterar a quantidade total dos nós disponíveis.
Um re urso, que neste trabalho não foi investigado, mas que se apresenta ser
bastante útil, é o suporte à depuração do programa paralelizado, de forma a terse um a ompanhamento dos detalhes de sua exe ução em todos os nós.
portanto,

Fi ará,

omo proposta de um estudo futuro.

Detalhes adi ionais sobre o pro esso de boot e outros re ursos de programas que
a ompanham a bibliote a LAM/MPI en ontram-se em [36℄.
A bibliote a apresenta-se bastante exível quanto às possibilidades de exe ução paralelizada de um programa.

Em

mpirun

a quantidade total realmente disponível. Neste
de um pa ote para pro essar e isto é
ada pa ote. Considerando-se o uso de
serão

pode-se espe i ar mais nós que
aso, algum nó real re eberá mais

on retizado por se

riar uma tarefa para

omputadores monopro essados, as tarefas

haveadas ao longo do tempo. Se fossem empregados

omputadores multipro-

essados, as tarefas seriam distribuídas entre os pro essadores (provavelmente, esta
distribuição é de responsabilidade do Sistema Opera ional  tal questão também é
tema de um trabalho investigativo futuro). Portanto, pode-se denir duas terminologias adi ionais: a de nó real, quando existe um

omputador físi o em uso para as
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várias subdivisões, e a de nó virtual, quando são
num mesmo

riadas tarefas

omputador, para as várias subdivisões.

on omitantemente

Os nós virtuais tornam-se

bastante interessantes na fase de desenvolvimento do programa, para ns de testes
e depurações, poupando o tempo de preparo dos nós reais e a ne essidade de suas
disponibilidades.
Após a ini ialização do sistema e programa paralelizados, por meio da etapa
de boot e do uso de

hostfile,

mpirun,

os nós envolvidos, presentes na listagem do arquivo

re ebem uma numeração seqüen ial

res ente a partir de zero, a qual

será a responsável pela identi ação do nó no programa paralelizado. Para um nó,
por exemplo, enviar dados a algum outro, basta que ele saiba qual o número de
identi ação deste outro.
Muitas vezes,

ontudo, a forma de subdivisão do problema a resolver-se forne-

erá maiores ou menores simpli ações de programação. Por exemplo, um volume
a ser pro essado poderá ser subdividido segundo uma topologia bidimensional,
forme será dis utido na seção 4.7.6.

A transferên ia de dados entre dois nós que

se en ontram um a ima do outro iria requerer, por
determinação do número de identi ação do outro nó,
seqüen ial da esquerda para a direita e de
Figura 4.10 à página 84. Embora o

on-

ada nó, um

onsiderando-se a numeração

ima para baixo,

ál ulo não seja

ál ulo para a

onforme mostra-se na

ompli ado, todo programa

om

uma subdivisão deste tipo teria que realizar esta operação, prevendo, por questões
de exibilidade, quantidade de nós e de subdivisões quaisquer. Além disto, a subdivisão pode assumir outra topologia,
aso, novamente, os

omo, por exemplo, a tridimensional. Neste

ál ulos de identi ação deveriam prever também esta situação.

A m de fa ilitar a identi ação dos nós nestes
entre eles,

onhe ida

omo topologia

artesiana.

asos, pode-se

riar uma topologia

Com tal re urso e

om algumas

funções existentes na bibliote a MPI, a referên ia aos nós passa a ser por meio de
suas

oordenadas segundo um eixo

artesiano. Assim,

onforme o exemplo

itado

há pou o, numa topologia de subdivisão bidimensional, os nós que estariam um
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a ima do outro poderiam ser identi ados pelas
a ne essidade de
os nós

oordenadas

(x, y) e (x, y + 1), sem

ál ulos adi ionais. As vantagens do emprego desta topologia entre

ompletam-se ao se realizar uma subdivisão do volume de dados

om a mesma

topologia. A topologia de subdivisão bidimensional foi a adotada no trabalho, por
ser su iente para atender os requisitos ini ialmente propostos de desenvolvimento.
Considerando-se tal topologia, a transferên ia dos planos de dados na interfa e
entre os nós não se realizará de forma direta.

A transferên ia será otimizada se

forem transmitidos blo os de dados lineares na memória, isto é, dados que se enontram numa faixa de endereços seqüen iais na memória. Devido à forma

omo

os dados do volume são armazenados,

ertamente em algum plano da interfa e eles

não serão lineares. Com o objetivo de

riar uma forma simples de linearização dos

dados antes da transferên ia, foram disponibilizados, pela bibliote a, tipos espe iais
de dados,

onhe idos

omo dados denidos pelo usuário, os quais são nada mais

que mapeamentos da estrutura de ordenação sob a qual os dados se en ontram.
Utilizando-se estes tipos de dados nas funções de transferên ias, a própria bibliote a
irá linearizar os dados antes de transmiti-los. Esta fun ionalidade,
senta

ertas limitações

ontudo, apre-

om quantidades muito elevadas de dados. Observaram-se

erros ao se utilizar este re urso para realizar a transferên ia dos subvolumes aos nós
orrespondentes. Contudo, na transmissão dos planos de dados não houve erros. A
prin ípio, há indi ativos de que o limite dos dados mapeados pelo tipo espe ial seja,
no total, de um tamanho máximo de 128
As funções e outras

kbytes.

ara terísti as para a implementação propriamente dita do

programa paralelizado poderão ser en ontradas em [37℄.
Mais adiante, no do umento, abordar-se-ão alguns aspe tos,

om

erto detalha-

mento, para a implementação propriamente dita do programa paralelizado.
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4.5

Re ursos do Programa

Com o objetivo de atender às boas práti as de programação, já des ritas, algumas
té ni as e providên ias foram
Devido à

onsideradas na implementação do programa.

orrelação existente entre muitas variáveis, por exemplo, as do

elétri o juntamente

om as do

ampo magnéti o,

veis, forma pela qual as variáveis
entidade.

riaram-se estruturas de variá-

orrela ionadas passam a perten er a uma úni a

Este re urso forne e, assim,

onsistên ias adi ionais à programação e

simpli ação, otimização e exibilidade ao

ódigo, por realizarem-se referên ias à

orreta entidade e suas variáveis para um determinado
tamentos sobre toda ela,

omo no

ontexto semelhante,

ontexto e por possíveis tra-

aso de se passar uma entidade

a uma função  o que, por sua vez, viabiliza a
mesma entidade a m de que

ampo

omo parâmetro

riação de várias instân ias de uma

ada uma represente uma situação própria, porém

omo, por exemplo, a

riação de diferentes fontes,

om

onforme

será abordado em seção futura.
Além do uso das estruturas de variáveis, espe ial atenção foi dada, também,
à modularidade do

ódigo,

onstruindo-se sub-rotinas, normalmente pequenas, que

exe utassem uma erta atividade dentro das atividades ne essárias do programa. Por
exemplo, há sub-rotinas para a transmissão e re epção dos dados entre os nós, para
a

riação da geometria, para a apli ação da fonte, para os

ál ulos dos

oe ientes da

PML e para a gravação dos resultados em dis o. Este tópi o é uma das ara terísti as
essen iais que darão ao programa exibilidade e possibilidade de expansão.
Para adi ionar, ainda, mais algumas propriedades exíveis ao programa quanto
à elaboração do problema e à simulação, o desenvolvimento adotado possibilitou que
o volume do problema fosse ajustável, de a ordo
nós  lembrando-se, nós

om a situação, e a quantidade de

omputa ionais  envolvidos também fosse ajustável. Desta

forma, alo a-se apenas a quantidade de memória realmente ne essária em

ada nó,

deixando o restante livre para alguma tarefa em paralelo que esteja em exe ução.
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Permite-se, também, realizar estudos da inuên ia da quantidade de nós no tempo
de simulação ou mesmo es olher a quantidade ótima de nós.

O re urso utilizado

para estes ns foi o da alo ação dinâmi a de memória.

onsistên ia do

Os aspe tos da

ódigo e da programação foram empregados por

meio de: (a) adequadas nomeações de variáveis e funções; (b) pela adoção de um
estilo de es rita de

ódigo; ( ) emprego dos devidos

onsideravelmente para a

omentários, os quais

ontribuem

onsistên ia do programa; (d) atenção à solução da lógi a

do programa, pro urando-se implementá-la da forma mais otimizada sempre que
possível e

onveniente; e (e) pela reutilização de

Complementa este item, a nível de programa

ódigo, evitando-se redundân ias.
omo um todo, a

o orrên ia de erros em determinadas operações do programa,

onsideração de

omo na alo ação de

memória ou na gravação de dados em dis o, e a implementação de funções que
intervêm nestas o asiões, impedindo que o programa termine anormalmente.
Outro fator importante é a interação

om o usuário. Quanto mais opções de

ajuste de parâmetros relativos ao problema ou à simulação o usuário puder espe iar, mais o programa adequar-se-á à situação em estudo e ofere erá maiores liberdades para as pesquisas e investigações de um problema. Com tal intuito, o programa
a eita, via linha de

omando, a espe i ação de algumas opções que irão ajustar

ertos parâmetros do problema,

omo as dimensões, em número de

élulas nas três

direções, a quantidade de subdivisões do volume, em duas direções, e a espessura,
também em número de

élulas, da PML. Atualmente, nem todos os parâmetros

ajustáveis podem ser alterados pela linha de
alterações diretamente no

ódigo.

omando, devendo-se, por isso, realizar

Um exemplo deste fato é a es olha do

a ser gravado em dis o: sua seleção o orre por diretivas no iní io do
mas melhor seria se pudesse ser es olhido via linha de

ampo

ódigo-fonte,

omando. Tal fato deve-se às

 ara terísti as de uma implementação que é ini ial,  ando as

omplementações

omo propostas para um trabalho futuro.
Mais algumas

omplementações úteis, para exibilizar o uso do programa, são
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a espe i ação da geometria do problema, das

ara terísti as de seus materiais e

das fontes por meio de arquivos próprios, do tipo texto

om des ritivos, externos ao

programa e que por ele seriam lidos. No momento, novamente, estas espe i ações
devem ser realizadas diretamente

omo alteração no

ódigo; o

ódigo, no entanto, já

en ontra-se preparado para a eitar as espe i ações

onforme

itado, bastando ape-

nas a
a

riação de funções para a interpretação dos arquivos. Adi ionando-se, ainda,

riação de uma interfa e grá a para esta tarefa poderia dar

onsideráveis

buições ao usuário, prin ipalmente na elaboração de geometrias mais

ontri-

omplexas e

(ou) utilização de grande quantidade de materiais diferentes. Mais uma vez, têm-se
estas questões

omo propostas de trabalhos futuros.

Continuando-se ainda om a interação om o usuário, tem-se a opção de exibiremse informações relativas à atividade atualmente em exe ução pelo programa. Sua
utilidade en ontra-se tanto no momento de desenvolvimento, permitindo a veri ação da evolução do programa, quanto para o usuário manter-se informado sobre o
que é realizado. Também, estimativas do tempo restante de simulação são relatadas.
Na o orrên ia de erros,

omo já brevemente

itado, uma mensagem des ritiva do

tipo de erro é exibida e, para algumas situações, apontam-se eventuais

ausas ou

soluções para os erros, se for algo previsível. E, ao término da simulação, exibem-se
as estatísti as de tempo, útil para analisar o desempenho do programa. As informações forne idas referem-se ao tempo de ini ialização, ao tempo de exe ução do
laço FDTD, subdividido em tempo utilizado para gravações em dis o,
e

omuni ação

ál ulos matemáti os, ao tempo de nalização, subdividido em tempo para a li-

beração da memória alo ada, de agrupamento e gravação nal dos resultados e de
outras atividades, e ao tempo total, que é o tempo total de exe ução do programa,
igual à soma dos tempos anteriores.
A etapa de visualização dos resultados também é bastante importante e quanto
mais re ursos forem disponibilizados para a extração das informações dos resultados,
mais empregabilidade o programa  ou melhor, o programa prin ipal em

onjunto
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om programas auxiliares  en ontrará. No presente momento, são ofere idos alguns
re ursos bási os de visualização: extração de planos de
onforme a magnitude da
omportamento do

omponente de

orte, deformação do plano

ampo analisada, extração do perl do

ampo ao longo de uma linha, em dois dos três eixos, efeitos

de rotação, translação e zoom, seleção do instante de tempo a observar, evolução
automáti a ao longo do tempo 

omo uma animação ,

om tempo ini ial e nal e

passos de tempo ajustáveis  que devem estar de a ordo

om os resultados gerados

pela simulação  e opção de gerar um arquivo em formato POSTSCRIPT

om a

imagem visualizada.
Quanto aos parâmetros passados pela linha de
o volume do problema, eles terão seus valores
que após a subdivisão do volume,

omando responsáveis por denir

orrigidos automati amente, a m de

om base na quantidade de subdivisões e na topo-

logia de subdivisão, todos os subvolumes possuam a mesma quantidade de

élulas.

Adotou-se tal pro edimento para simpli ar a implementação de alguns tre hos do
programa. Como

onseqüên ia, obtém-se também um melhor balan eamento

om-

puta ional entre nós, ou seja, todos os nós irão pro essar a mesma quantidade de
dados, minimizando os efeitos de atraso de pro essamento por espera de dados de
um determinado nó.
In lui-se também uma

omparação entre a quantidade de nós disponíveis e a

topologia de subdivisão forne ida na linha de
erro e terminando o programa

omando, gerando uma mensagem de

aso os valores não apresentem

o produto do número de subdivisões em

x

e

y

ompatibilidade, pois

deve igualar-se à quantidade de nós

disponíveis.
A forma de subdivisão do problema também irá interferir no tempo de

omuni a-

ção ne essário para as tro as de dados. Portanto, tem-se outro fator que inuen iará
no desempenho nal do programa. Este assunto será tratado

om detalhes na se-

ção 4.8. A exibilidade do programa, por sua vez, irá permitir a es olha da topologia
de subdivisão que permitirá obter o maior desempenho do programa.
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Há, ainda, o re urso de se obter os máximos dos ampos em determinado intervalo
de tempo, em

ada ponto do volume. Entende-se por máximo a amplitude máxima

ao longo do tempo, em módulo, do

ampo num ponto do volume. Este re urso é

útil, por exemplo, quando realiza-se uma simulação
en ontrar os modos numa

avidade ressonante.

obtenção dos máximos apenas para a

om fonte senoidal e pro ura-se

Por enquanto, o programa faz a

omponente

Ez .

Adi ionalmente, poder-se-ia implementar a veri ação automáti a e eventualmente o ajuste também, dos limites mínimo e máximo para o tamanho das
onsiderando o

élulas,

ritério de estabilidade e pro urando a minimização de erros de dis-

persão numéri a,

om o objetivo de evitar que um engano na espe i ação de algum

dado apresente resultados in oerentes inadvertidamente.
Convém salientar, por m, que o desempenho do programa depende da forma
omo os dados estão organizados na memória. Utilizando-se a linguagem C, e as
denições de variáveis adotadas no programa, tem-se que os dados ao longo de

z

en ontram-se lineares na memória, isto é, em endereços seqüen iais da memória.
Assim, os primeiros
om

x

e

y

nulos.

Xz

dados seqüen iais da direção

Após os primeiros

orrespondendo a pontos

om

quantidades de seqüên ias de

x

Xz

Xz

nulo e

orrespondem a pontos

então, repete-se

Xx

na memória.

orrespondem a pontos

Xz

dados, vêm outros

y

igual a um.

Isto

om

x

igual a um e

y

dados, mas agora

ontinua para as

Xy

dados. E, após as primeiras

m os dados que

vezes,

z,

Xy

quantidades, vê

nulo. Este pro esso,

ompletando-se todo um determinado volume alo ado

Portanto, o a esso a posições ex ursionadas em

multipli ações para a determinação do endereço

x

e

y

irá requerer

orreto do dado a ser a essado. Tal

fato, por sua vez, a arretará maior tempo de exe ução de um problema. Con lui-se,
então, que quanto mais dados se tiver ao longo de

z,

menos multipli ações deverão

ser feitas para a essá-los. Por este motivo, no pro esso de subdivisão do volume,
onsiderou-se o parti ionamento do volume em
original.

x e y , mantendo-se z

om a dimensão
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4.6

Uso do Programa

Dados os re ursos e

ara terísti as do programa, a sua implementação provê a

seguinte sintaxe:

fdtd3d-paralelizado [-x -y -X -Y -Z -P -t -m -s -h℄
em que:

-x -y:

x

quantidade de subdivisões em

-X -Y -Z:

quantidade de

élulas em

e

y

ada dimensão do volume do problema

-P:

quantidade de

-t:

quantidade total de passos no tempo para a simulação

-m:

quantidade de passos no tempo a partir do qual serão armazenados os valores
máximos do

-s:

ampo

intervalo, em quantidade de passos no tempo, a realizar a gravação das
ponentes dos

-h:

élulas da PML

om-

ampos

exibe a sintaxe

om a des rição das opções e en erra normalmente o programa

As opções não in lusas na linha de

omando assumirão valores padrão,

onforme

a tabela 4.1 a seguir, na qual ex etuam-se as que não a eitam parâmetros.
Assim, um exemplo de uso,

onsiderando um úni o nó, seria:

fdtd3d-paralelizado -X100 -Y150 -Z150 -P8 -t1001 -s10
Desta forma, espe i a-se que a subdivisão do problema em

x

e

seja, sem subdivisão , o volume do problema é de 100 x 150 x 150
possui uma espessura de 8
gravadas as

y

é 1 x 1  ou

élulas, a PML

élulas, serão realizadas 1001 iterações no tempo e serão

omponentes dos

ampos a

ada 10 passos no tempo.
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Tabela 4.1: Valores padrão das opções da linha de

Opção
-x
-y
-X
-Y
-Z
-P
-t
-m
-s

omando.

Valor padrão

1
1
100
100
80
7
1
sem valor padrão
10

Outro exemplo, semelhante ao anterior, mas agora requisitando a subdivisão do
problema na topologia de subdivisão 2 x 2, poderá ser:

mpirun -

4 fdtd3d-paralelizado -x2 -y2 -X100 -Y150 -Z150 -P8 -t1001 -s10

Quanto à denição de geometrias do problema,

onforme já salientado anterior-

mente, na presente implementação do programa ela deverá ser realizada por meio
de alteração no próprio

ódigo. Para este m, foram disponibilizadas funções para

fa ilitar a sua denição,

omo a

Cubo( ),

que permite desenhar paralelepípedos,

planos e linhas nas direções dos eixos.
As fontes, da mesma forma, deverão ser denidas via

ódigo, também possuem

funções e, adi ionalmente, outros re ursos para fa ilitar sua estipulação.
As

omponentes dos

por meio de diretivas no

ampos a serem salvas igualmente são sele ionáveis, mas
ódigo do programa.

Por m, embora até o presente momento haja a ne essidade do forne imento de
muitas informações por meio de
via linha de


ódigo, os ajustes já disponibilizados por opções

omando permitiram a simpli ação de uma etapa dos testes realizados

omo o estudo do

omportamento do tempo total de pro essamento em função do

número de nós. Como outra proposta de trabalho futuro, pretende-se permitir a entrada dos diversos dados e

ara terísti as do problema a simular de forma interativa,

sem a ne essidade de alterações no

ódigo do programa.
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4.7

O Método FDTD Paralelizado: Algoritmos do
Programa

O programa,

omo um todo, possui um algoritmo global que dene seu

ompor-

tamento, sendo isto o que é muitas vezes visto pelo usuário. O algoritmo global,
ontudo, é obtido por meio de uma série de detalhes, que são tratados por algoritmos próprios. Conforme a apli ação, não basta
global, mas deve-se ter também um
não

onhe er apenas o

omportamento

onhe imento dos detalhes, já que o programa

obre todas as situações possíveis. Considerar este fato poderá apresentar um

indi ativo se o problema será
espúrios sejam obtidos
Além disto, o

orretamente simulado, evitando-se que resultados

omo representações do fenmeno em estudo.

onhe imento do

omportamento do global e dos detalhes é impor-

tante para a manutenção e a extensão do programa, tanto pelo próprio desenvolvedor ini ial quanto pelos desenvolvedores posteriores, ou auxiliares. Ainda, torna-se
possível a reprodução do programa por outros desenvolvedores, eventualmente

on-

templando alterações para adaptar-se a um determinado grupo de problemas que o
novo desenvolvedor pretende resolver, sendo, neste
de base, o mesmo o orrendo

aso, este programa um programa

om os algoritmos.

Por tais motivos, são apresentados, nesta seção, os algoritmos global e dos detalhes, relevantes para a implementação do programa.

4.7.1 Algoritmo Global
O algoritmo global des reve, de forma resumida, o
programa, que é o

omportamento

omportamento global do

om o qual o usuário irá ter

ontato durante

sua exe ução. Ini ialmente, há a espe i ação e o re onhe imento dos parâmetros
passados via linha de

omando, seguida pela denição do problema propriamente

dito, por meio do desenho dos objetos envolvidos, dos materiais que os

ompõem
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e das

ara terizações das fontes a apli ar. Depois, alo am-se regiões de memória

para as matrizes a serem utilizadas nos

ál ulos, tanto para as variáveis quanto para

oe ientes e ál ulos prévios de valores, a m de não sobre arregar o laço do método.
As matrizes são, assim, ini ializadas e, na próxima etapa, realiza-se a subdivisão e
a distribuição do problema aos vários nós

omputa ionais disponibilizados para o

pro essamento. Exe utam, todos os nós, a partir deste momento, o laço do método
FDTD. Ao término, liberam-se as regiões de memória alo adas e os resultados são
enviados para um úni o nó  o nó geren iador , que irá on atená-los. Os resultados
on atenados serão apenas aqueles salvos de a ordo
de

-s

ampo a se salvar e
na linha de

om a es olha das

omponentes

om o ajuste do intervalo de gravação  por meio da opção

omando. A Figura 4.1 ilustra este algoritmo.

Algoritmo Global  Comportamento global do programa
Entrada dos parâmetros.
Entrada do problema.
Alo ações de memória para as matrizes.
Ini ializações de matrizes.
Subdivisão e distribuição do problema aos nós.
Exe ução do método FDTD por todos os nós.
Liberações de memória alo ada.
Agrupamento dos resultados por um úni o nó.

Figura 4.1: Algoritmo global do programa, salientando-se, resumidamente, as etapas prin ipais do
seu

omportamento.

4.7.2 Algoritmo do Programa Prin ipal
O programa prin ipal é o responsável pela seqüên ia de evolução de todo o programa.
No ini io,

omo é

omum, há a de laração de variáveis. Depois, os parâmetros
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das opções da linha de

omando são lidos e atribuídos às respe tivas variáveis 

variáveis globais , para uso nas demais partes do programa. As diversas variáveis
e estruturas de dados são ini ializadas adequadamente, em seguida.
Na

ontinuação, a bibliote a MPI é ini ializada e, a partir deste estágio, têm-se

informações a respeito da quantidade de nós empregados no pro essamento,
nó obtém também sua numeração de identi ação,

ria-se a topologia

ada

artesiana bi-

dimensional entre eles, a qual será a mesma da subdivisão do volume do problema,
ada nó identi a seus vizinhos adja entes e dene-se o nó geren iador, que é o próprio nó no qual espe i a-se o problema e o qual irá disparar todo o pro esso. Neste
estágio veri a-se, ainda, a

onsistên ia quanto à quantidade de nós disponíveis e a

topologia de subdivisão forne ida na linha de

omando.

Em seguida, os nós irão alo ar memória para uma matriz de

orrelação entre

os índi es dos dados lo ais, isto é, em seu próprio subvolume, e os globais, isto é,
no volume original do problema. Realizam-se, então, os
esta

orrelação. Também,

ál ulos ne essários para

al ulam-se as ex ursões lo ais, isto é, os índi es ini iais

e nais, do subvolume de

ada nó, para

magnéti o. Nestes

onsidera-se a presença de uma margem nos subvolumes,

ál ulos

ada

omponente dos

ampos elétri o e

a qual é utilizada durante o envio e re epção dos dados de um nó a outro.

Este

re urso garante a exibilidade quanto ao tamanho do volume e à quantidade de nós
envolvidos.
Depois,

riam-se o tipos

MPI espe iais,

uja função é mapear os dados dos

subvolumes na interfa e entre os nós, permitindo que eles sejam linearizados em
um buer de memória antes de serem transferidos.
A próxima etapa

onsiste na

riação de uma matriz, alo ando-a para a denição

das propriedades dos materiais envolvidos. Cada linha desta matriz
om informações relativas à permissividade elétri a relativa, à

onterá

ondutividade e à per-

meabilidade magnéti a relativa. Na formulação implementada, não se
materiais ferromagnéti os, mas já se reservou este

olunas

onsideram

ampo na matriz sob a hipótese
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de futura expansão da formulação. Os objetos,

om suas geometrias e meios

onsti-

tuintes, denir-se-ão pela espe i ação dos índi es de linha desta matriz na posição
desejada no volume do problema. Assim, nos

ál ulos futuros, bastarão referên ias

a tais índi es para a determinação das propriedades do material em

ada ponto do

volume.
Prosseguindo-se,

ada nó alo a memória para armazenar os subvolumes que lhes

serão transmitidos.
Realiza-se, agora, pelo nó geren iador, o preen himento do volume om os objetos
desejados, estipulam-se os tre hos do volume que serão enviados a
e realizam-se as transferên ias dos subvolumes

ada um dos nós

orrespondentes.

Note-se que, apesar do problema ser denido no nó geren iador, todos os nós
possuem as mesmas variáveis e re ebem todas as informações passadas pela linha
de

omando, garantindo o

orreto

onhe imento por eles dos subvolumes e demais

parâmetros.
Alo am-se, então, regiões de memória para as
magnéti o e densidade de uxo elétri o, para
e para os

omponentes dos

ampos elétri o,

onstantes matemáti as do meio físi o

oe ientes e matrizes de integração da PML. Na seqüên ia, as

matemáti as do meio físi o são ini ializadas,

om alguns

onstantes

ál ulos prévios utilizando

as propriedades dos materiais dos objetos, a m de não sobre arregar o laço do
FDTD. Os

oe ientes da PML são também ini ializados.

Entrando-se, neste momento, na exe ução do método FDTD, tem-se os
iterativos, passo-a-passo no tempo e ponto-a-ponto 
da propagação do

ampo eletromagnéti o. A

entre os nós o orrem para garantir-se a

ál ulos

élula-a- élula  no volume,

ada passo no tempo, tro as de dados

ontinuação da propagação do

ampo pelos

vários subvolumes.
Ao término, liberam-se as regiões de memória previamente alo adas,

om ex e-

ção da região relativa às relações entre os dados lo ais e globais, que ainda serão
utilizadas no agrupamento dos dados.
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Em seguida, agrupam-se os dados e, nalmente, libera-se o restante da memória
alo ada.
Por último, naliza-se a bibliote a
Opera ional um

MPI e o programa, enviando ao Sistema

ódigo de su esso de exe ução (tal

ódigo é diretamente enviado

porque, na o orrên ia de algum erro, o programa não atingiria este ponto).
En ontra-se na Figura 4.2 o algoritmo des rito.

4.7.3 Algoritmo do Carregamento e Distribuição do Meio Físi o
A função deste estágio é a de

arregar as propriedades de

ada ponto do meio

físi o perten ente ao volume do problema em estudo, subdividir os dados do volume
em subvolumes e transmitir estes aos demais nós.
Ini ialmente, o nó geren iador alo a, temporariamente, memória para uma matriz su iente para todo o volume do problema a ser preen hido
também para outra matriz,

om as mesmas dimensões, que

om os materiais e

onterá os dados linea-

rizados a serem transmitidos.
Carregar as propriedades de

ada ponto signi a atribuir a

ada ponto do

volume um índi e de material, onforme já des rito na seção 4.7.2, formando, através
do posi ionamento adequado destes índi es no volume, as geometrias desejadas.
Atualmente, esta tarefa é realizada por, prati amente, uma função: a
Esta função a eita
do volume, as

omo parâmetros a matriz a ser preen hida, no

Cubo( ).

aso, a matriz

oordenadas de dois vérti es diametralmente opostos de um parale1

lepípedo ( ubo ), indi ando qual região do volume será preen hida, e o valor a
ser atribuído aos pontos durante o preen himento, sendo este o índi e do material
desejado.

De forma simpli ada, pode-se dizer que assim se dene a geometria.

Uma alternativa a esta té ni a seria a leitura de um volume, já

om os índi es dos

1 O nome  ubo foi adotado, a exemplo do VTK, por simpli idade de es rita, mas tem-se
implementado realmente o

ódigo de um paralelepípedo
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Programa Prin ipal  Responsável pela seqüên ia de evolução do programa
De laração de variáveis.
Obtenção dos parâmetros da linha de

omando.

Ini ialização de variáveis e estruturas de variáveis.
Ini ialização do MPI.
Alo ação de memória para as relações entre os dados lo ais e globais.
Cál ulos das ex ursões de

ada nó e relações entre os dados lo ais e globais.

Criação de tipos MPI espe iais.
Alo ação de memória para as propriedades dos materiais.
Alo ação de memória para os subvolumes.
Ini ialização das propriedades dos materiais.
Carregamento, subdivisão e distribuição do problema aos nós.
Alo ação de memória para os
Alo ação de memória para

ampos elétri os e magnéti os.

onstantes matemáti as do meio físi o.

Alo ação de memória para a PML.
Ini ialização e
Cál ulo das

ál ulo de

oe ientes da PML.

onstantes matemáti as do meio físi o.

Exe ução do método FDTD paralelizado.
Liberação da memória alo ada para os

ampos,

onstantes matemáti as, PML e das propriedades dos materiais.

Liberação da memória alo ada para os subvolumes.
Agrupamento dos resultados por um úni o nó.
Liberação da memória alo ada para as relações entre os dados lo ais e globais
Finalização do MPI.
Finalização do programa.

Figura 4.2: Algoritmo do programa prin ipal, denindo-se as etapas de evolução do programa.
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materiais, de um arquivo gerado por outro programa.
Após

arregar-se a geometria, tem-se a opção de salvá-la em arquivo, indi ando-

se a es olha por meio de uma diretiva.
Com base nas dimensões totais do volume e da quantidade de nós, realiza-se
a subdivisão do volume.

Antes,

ontudo, dos subvolumes serem transmitidos, os

dados devem ser linearizados na memória, a m de se enviar, de uma úni a vez, um
blo o

ompleto de dados, o que otimiza a

omuni ação. Nesta tarefa, a matriz dos

dados linearizados é utilizada.
A próxima etapa é a transferên ia dos dados pelo nó geren iador aos demais
nós.

Salienta-se que os nós, neste momento, já possuem memória alo ada para a

re epção,

onforme as etapas apontadas na seção 4.7.2.

Os dados re ebidos pelos nós são, então, reordenados (deslinearizados) na própria matriz de re epção. Neste pro esso, já se

onsideram as margens, alo ando-se

os dados de forma a não o upar as primeiras e últimas posições da matriz em

y.

x

e

Novamente, estas margens serão utilizadas durante o pro essamento do método,

para as tro as de dados.
É

onveniente notar que o próprio nó geren iador, o qual transmite os subvolu-

mes, irá também re eber um dos subvolumes, o que dá

onsistên ia à implementa-

ção. Portanto, durante o pro essamento do método, o nó geren iador, igualmente
aos outros, realizará

ál ulos.

Finalizando-se, o nó geren iador libera as memórias temporariamente alo adas.
Na Figura 4.3 tem-se o diagrama deste algoritmo.

4.7.4 Algoritmo do Laço do Método FDTD
O laço do método FDTD realiza a simulação do fenmeno físi o propriamente
dita.
O laço é repetido pela quantidade de passos no tempo forne ido pela linha de
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Carregamento e Distribuição do Meio Físi o  Obtenção das propriedades
do meio físi o e sua distribuição aos nós

Z
Z
.V.
Z



.F.

nó atual == nó geren iador

Alo ar memória para a matriz do volume do problema.

Alo ar memória para matriz de dados lineares (de mesmo tamanho que a
anterior).

Preen her a matriz do volume

om as propriedades dos meios, de a ordo

om a forma geométri a desejada.

Z
Z
.V.Z



.F.

GRAVAR_GEOMETRIA denido

Gravação da geometria em arquivo.

Denição dos subvolumes (impli itamente).

Preen himento da matriz de dados lineares

om a linearização dos

subvolumes denidos.
Transmissão pelo nó geren iador dos subvolumes aos demais nós.
Reordenação dos subvolumes re ebidos por

Z
Z
.V.
Z

ada nó,

onsiderando as margens.



.F.

nó atual == nó geren iador

Liberar memória alo ada para a matriz do volume.
Liberar memória alo ada para matriz de dados lineares.

Figura 4.3: Algoritmo para o
demais nós.

arregamento das propriedades do meio físi o e sua distribuição aos
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omando. Na Figura 4.4 apresentam-se as etapas que o orrem a

ada iteração.

Laço do Método FDTD  Implementação do método FDTD paralelizado
n = 0; n < número de passos no tempo; n++

Z
Z
.V.Z

(n % intervalo de gravação == 0) .E. (GRAVAR_XX denido)

Gravação da

omponente XX em dis o.

Transferên ias, na direção

y,

de

Hz .

Varredura tridimensional do espaço do subvolume e atualização de

Transferên ias, na direção

x,

de

Transferên ias, na direção

y,

de

Hx ,

e na direção

x,

de

Fixação de

Z
Z
.V.Z

omponentes de

~
E

Dy (Dy , Hx , Hz )

Hy .

Varredura tridimensional do espaço do subvolume e atualização de

Apli ação da fonte nas

Dx (Dx , Hz , Hy )

Hz .

Varredura tridimensional do espaço do subvolume e atualização de

Cál ulos de




.F.

Dz (Dz , Hx , Hy )

desejadas.

~ (D
~ ).
E
~
E

= 0 nas bordas do problema, devido à PML.

(OBTER_MAXIMOS denido) .E. (n > n_LIMIAR_MAXIMOS)



.F.

Armazenamento da intensidade absoluta (módulo)
máxima para

ada ponto do espaço.

Transferên ias, na direção

y,

de

Ez .

Varredura tridimensional do espaço do subvolume e atualização de

Transferên ias, na direção

x,

de

Ez .

Varredura tridimensional do espaço do subvolume e atualização de

Transferên ias, na direção

y,

de

Ex ,

e na direção

x,

de

omponentes de

~
H

Hy (Hy , Ex , Ez )

Ey .

Varredura tridimensional do espaço do subvolume e atualização de

Apli ação da fonte nas

Hx (Hx , Ey , Ez )

Hz (Hz , Ex , Ey )

desejadas.

Figura 4.4: Implementação do método FDTD paralelizado, podendo-se observar as tro as de dados
para o prosseguimento dos

ál ulos.

Primeiramente, o programa veri a se, no passo de tempo no qual se en ontra,
deve salvar as

omponentes de

ampo, indi adas para gravação por meio de diretivas.
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Na gura, XX poderá ser qualquer

omponente do

ampo elétri o ou magnéti o

ou do vetor densidade de uxo elétri o.
Em seguida, antes da atualização de
se as transferên ias das

ada

omponente dos

ampos, efetivam-

omponentes ne essárias, que se en ontram na interfa e

entre os subvolumes, para os

ál ulos poderem pro eder. Os

numa varredura de todo o volume, en ontrar o valor da
om base em seu valor anterior e no valor das

ál ulos

onsistem em,

omponente em

ada ponto

omponentes suplementares do outro

ampo.
Na seqüên ia, apli am-se as fontes às

omponentes dos vetores. Té ni as e

a-

ra terísti as para essa apli ação serão abordadas na seção 4.7.7.
Obtém-se, então, o
rísti as do meio em

~ ),
ampo elétri o (E

al ulado por meio de

ada ponto, utilizando-se a matriz das

~
D

e das

ara te-

onstantes matemáti as

do meio físi o, a qual também re ebe atualizações.
A implementação da PML es olhida requer uma
anular o

omplementação, a m de se

ampo elétri o nas bordas do volume do problema. De fato, num

PML ideal, o

aso de

ampo que atinge esta região deveria ter valor nulo, a m de não haver

qualquer reexão indesejada. O que realmente se espera é, então, o anulamento de
um

ampo, nesta região,
Continuando-se,

om amplitude já bastante reduzida.

aso a opção de obtenção de máximos,

onforme abordado na

seção 4.5, esteja habilitada e o número de passos no tempo atingiu o limiar espe iado pela linha de
máxima da

omando, armazena-se, para

omponente de

ada ponto, a intensidade absoluta

ampo em observação.

Na segunda parte do laço, seguem-se as etapas de transferên ias,
ação de fonte de forma semelhante ao exe utado para o vetor

~ ).
ampo magnéti o (H

~,
D

ál ulos e apli-

mas agora para o

78

4.7.5 Algoritmo da Implementação da PML
Para a implementação da PML, faz-se ne essária uma abordagem mais detalhada
devido à té ni a alternativa empregada.
Após a realização da formulação, do desenvolvimento matemáti o e da dis retização, obtém-se as equações de diferenças seguintes, utilizadas no
ponente

Dz ,

ál ulo da

om-

onsiderando-se também a PML [2℄:

rot_h = Hyn (i + 1/2, j, k + 1/2) − Hyn (i − 1/2, j, k + 1/2) −
Hxn (i, j + 1/2, k + 1/2) + Hxn (i, j − 1/2, k + 1/2)
n−1
n
(i, j, k + 1/2) = ID
ID
(i, j, k + 1/2) + rot_h
z
z

(4.1)
(4.2)

Dzn+1/2 (i, j, k + 1/2) = gi3(i) · gj3(j) · Dzn−1/2 (i, j, k + 1/2) + gi2(i) · gj2(j) ·
n
(i, j, k + 1/2)].
0.5 · [rot_h + gk1(k) · ID
z

Para as demais

(4.3)

omponentes, as equações são análogas.

Como pode ser observado em (4.1), (4.2) e (4.3), há a ne essidade de matrizes
unidimensionais para os
ção do
a

oe ientes

g

(estes são

oe ientes rela ionados à atenua-

ampos) e matrizes de integração tridimensionais

onsideração da PML.

ID (i, j, k) e IH (i, j, k), para

Estas últimas são tridimensionais e, portanto, o uparão

bastante espaço na memória, salientando-se que existe uma para
do vetor densidade de uxo elétri o e para

ada do

ada

omponente

ampo magnéti o. Já as matrizes

unidimensionais não terão efeito signi ativo, pois são bem menores.
Analisando-se a região onde a PML está denida, nota-se sua presença apenas
nos planos próximos às bordas do volume do problema e

hega-se à

matriz de integração pode ser denida apenas nestas bordas [27℄,

on lusão que a

onforme visualiza-

se na Figura 4.5. No restante do volume não haverá inuên ia alguma da PML.
No pro esso de
tintas para

odi ação, uma solução possível seria

riar duas matrizes dis-

ada tre ho da PML. Assim, a equação (4.2) poderia ser substituída
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Figura 4.5: Regiões da PML nas fa es do problema. Para a implementação da PML, em
destas regiões, há uma matriz tridimensional de integração para o

ada uma

ampo elétri o e outra para o

magnéti o.

por duas outras equações, iguais, porém

om

ID z

alterado para

IDz 1

e

IDz 2 ,

orres-

pondendo, respe tivamente, ao primeiro e ao segundo tre ho da PML. Conseqüentemente, para (4.3) in orporar tais mudanças, ela deverá ser implementada em três
partes: uma a

onsiderar o primeiro tre ho da PML, outra, a região sem PML e ou-

tra, o segundo tre ho da PML. No tre ho sem PML, a par ela relativa a
equação, simplesmente não existiria. Por isso, três laços
fariam ne essários para a atualização de
indi ado na Figura 4.6 para a
a implementação do método
Per ebe-se que,

Dz .

omponentes de

E o mesmo o orre para

onteria um total de 18 laços

om esta solução, o

nesta

omputa ionais distintos se

ada uma das três

omponente

ID z ,

~.
H

~,
D

omo

Portanto,

omputa ionais.

ódigo  aria muito extenso, aumentando

o poten ial de erros de es rita das equações e também o tempo e o trabalho de
depuração, além de di ultar futuras manutenções ou alterações nesta parte do
ódigo. A paralelização do programa, igualmente, seria di ultada, pelo aumento
da quantidade de linhas de

ódigo e das hipóteses a

onsiderar.

Realizando-se, agora, uma nova análise da questão, nota-se que a úni a diferença
de

ál ulo entre a região que possui a PML e a que não possui é a onsideração ou não

da matriz de integração da PML. Re orrendo-se, ainda, ao fato de que os

f

e

g

são nulos onde não há PML,

hega-se à

oe ientes

on lusão de que apenas uma matriz

de integração poderá ser denida para atender aos tre hos do volume

om PML

e ao tre ho sem PML, pois a multipli ação de um valor nulo por qualquer outro
valor forne e um resultado nulo e, portanto, seria equivalente à par ela relativa a
esta matriz (no

aso das equações exempli adas,

IDz

em (4.3)) não estar presente.
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Cál ulo de

Ex ursão total em

Dz

Dz , onsiderando a PML e utilizando uma
té ni a padrão

 Atualização de

x

Ex ursão total em

y

Ex ursão par ial em
Atualizações de
Ex ursão total em

 tre ho 1

Dz ,

onsiderando a PML

x

Ex ursão total em

y

Ex ursão par ial em
Atualizações de
Ex ursão total em

z

z

 tre ho

Dz ,

entral

sem a PML

x

Ex ursão total em

y

Ex ursão par ial em
Atualizações de

Figura 4.6: Diagrama
implementação padrão.

z

 tre ho 2

Dz ,

onsiderando a PML

om a lógi a para o

ál ulo da

omponente

Dz

utilizando uma té ni a de
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Este fato permitirá, então, a implementação de apenas um laço de
omponente de
de laços

ampo,

ál ulo para

ada

omo observa-se na Figura 4.7, reduzindo a quantidade total

omputa ionais do método para 6.

Cál ulo de

Ex ursão total em

Dz

Dz , onsiderando a PML e utilizando uma
té ni a otimizada

 Atualização de

x

Ex ursão total em

y

Ex ursão total em

z

Cál ulo do índi e da matriz de integração da PML.
Atualizações de

Figura 4.7: Diagrama

Dz ,

onsiderando a PML.

om a lógi a para o

ál ulo da

omponente

Dz

utilizando uma té ni a de

implementação otimizada.

Tal matriz de integração, esboçada na Figura 4.8, é denida na direção da
ponente à qual ela se apli a e se

onstitui de três partes: uma região

mensional, de índi e nulo, que será utilizada durante os

om-

entral, bidi-

ál ulos do tre ho

entral do

volume, onde não há PML; uma primeira região extrema, tridimensional, de índi es
negativos (de
rão ao

−1 a −NCELPML), que

ál ulo da integral em

direção da

onterá elementos

ujos valores

orresponde-

ada ponto do primeiro tre ho de PML do volume, na

omponente; e uma segunda região extrema, tridimensional, de índi es

positivos (de

+1 a +NCELPML) , que terão a mesma função que

a primeira, porém

para o segundo tre ho de PML do volume, na mesma direção.

-NCELPML

0

+NCELPML

Figura 4.8: Matriz úni a de integração da PML e seus índi es, para a implementação da té ni a
otimizada.
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Para esta topologia de implementação tornar-se fun ional, deve-se gerar uma
orreta indexação da matriz de integração de a ordo

om o ponto atual durante a

varredura espa ial, do laço. Contudo, é a onselhável que o

ódigo de indexação não

ontenha saltos, pois isto iria aumentar razoavelmente o tempo de pro essamento.
A tarefa foi, então, realizada empregando-se re ursos ofere idos pela linguagem de
programação, permitindo a geração de um
tudo, que a otimização só é al ançada se o
otimizados (utilizando o
O tre ho de

ompilador

g

ódigo otimizado. Convém notar,
ompilador for instruído a gerar

, a opção

-O

on-

ódigos

deve ser forne ida).

ódigo seguinte ilustra a indexação da matriz de integração da PML.

Note-se, também, que a somatória da integral é feita no momento de uso do valor
da integral.

/*** Tre ho externo ao laço: ***/
kz1_aux = (ex ursoes.global.k.ini ial - MARGEM_Z) - n_CELULAS_PML;
kz2_aux = (ex ursoes.global.k.ini ial - MARGEM_Z) - (n_CELULAS_Z - 1 - n_CELULAS_PML);
/*** Tre ho interno ao laço: ***/
/* ... */
kz1 *= ((kz1 = kz1_aux + k) < 0);
kz2 *= ((kz2 = kz2_aux + k) > 0);
ampos.dz[i℄[j℄[k℄ =
pml.gi[TRES_PML℄[i℄ * pml.gj[TRES_PML℄[j℄ * ampos.dz[i℄[j℄[k℄ +
pml.gi[DOIS_PML℄[i℄ * pml.gj[DOIS_PML℄[j℄ * fator_de_estabilidade *
(pml.rot_h + pml.gk[UM_PML℄[k℄ * (pml.idz[i℄[j℄[kz1+kz2℄ += pml.rot_h));
Quanto ao aspe to de alo ação de memória para a matriz de integração da PML,
onsiderou-se o fato de algum subvolume de algum nó

obrir apenas um ou nenhum

dos tre hos da PML. Se isto o orrer, o algoritmo de alo ação irá reservar espaço
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apenas para um tre ho, o primeiro ou o segundo, da PML e para a região
somente para a região
o

entral, respe tivamente. E, quanto ao

ódigo apresentado já

entral, ou

ál ulo da indexação,

onsidera este fato impli itamente, pois a té ni a de

ál ulo

faz referên ia da posição do ponto no subvolume à posição do ponto no volume total.
Mesmo

om a otimização da indexação, o

ódigo extra gerado em

ada laço, para

esta aproximação, a arreta num aumento de 10% no tempo de

ál ulo. Contudo,

avaliando-se a relação

onsideravelmente

usto/benefí io, tem-se um resultado nal

positivo, pois a minimização do

ódigo irá, além de evitar os in onvenientes já

itados, permitir uma programação da paralelização dos laços de uma forma mais
simples e direta.

4.7.6 Algoritmo da Transferên ia dos Dados
Após o pro esso de dis retização das equações de Maxwell, per ebe-se que para
se

al ular as

omponentes do vetor

intervalo espa ial, as

~
D

omponentes de

e de

~
H

~,
H

e de

são ne essárias,

~,
E

pode ser observada gra amente na Figura 4.9. O

om o adequado

respe tivamente.

Esta relação

onhe imento desta relação tem

importân ia essen ial para o pro esso de paralelização, pois irá denir os nós de
origem e os de destino,

onforme a

omponente que for transmitida.

(i,j+1,k)
(i,j,k+1)
(i-1,j,k)

(i+1,j,k)
(i,j,k)

(i,j,k-1)
(i,j-1,k)
Hz

Hx
Hz

Dx(Dx,Hy,Hz)
Hy

Hy

Dy(Dy,Hx,Hz)

Hx
Ey

Ex

Hx(Hx,Ey,Ez)

Ez
Hy(Hy,Ex,Ez)

Hz(Hz,Ex,Ey)
Ey

Ez

Ex

Figura 4.9: Dependên ias para o

Uma vez que

Dz(Dz,Hx,Hy)

ada nó

ál ulo de

ada

omponente dos

ontenha um subvolume de a ordo

ampos.

om a subdivisão
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om topologia

artesiana, podem-se traçar as referên ias apontadas na Figura 4.10.

Identi ando-se os nós por suas

oordenadas

artesianas e seus vizinhos por pontos

ardeais, isto é, NORTE, SUL, LESTE, OESTE, e notando que os nós das bordas
não possuem todos os vizinhos, traça-se o uxo de tro a de dados, entre os
das

omponentes,

ál ulos

onforme visualizado na Figura 4.11.

z
x

(0,0,0)

y
N
O

0
(0,0)

1
(0,1)

2
(0,2)

3
(1,0)

4
(1,1)

5
(1,2)

6
(2,0)

7
(2,1)

8
(2,2)

L
S

Figura 4.10: Região do problema

om as subdivisões e as referên ias adotadas.

Com tais informações, identi a-se exatamente o momento em que uma transmissão de dados deve ser realizada e,

omo já dito, sua origem e destino.

possível per eber também o envolvimento de dados no plano
LESTE-OESTE, e o envolvimento de dados no plano

xz ,

Daí, é

yz para as transmissões

para as NORTE-SUL.

Faz-se importante in luir uma nota quanto ao aspe to de odi ação do programa
para o envio e re epção dos dados. Os subvolumes de ada nó onsideram a existên ia
de um plano de margem às suas bordas, nas direções

x e y,

buer de re epção,

omo já

quebrar os laços de

ál ulo durante a atualização das

que são utilizados

omo

omentado. O objetivo de tal aproximação é o de não

dos valores re ebidos de outro nó.

omponentes que dependam

Assim, apenas a parte

entral destas matrizes

possuirá signi ado físi o. Seu esboço en ontra-se na Figura 4.12.
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lin(no) < ult_lin => T : Hz  SUL
lin(no) > prm_lin => R : Hz  NORTE
• Dx (Dx , Hy , Hz )

ol(no) < ult_ ol => T : Hz  LESTE
ol(no) > prm_ ol => R : Hz  OESTE
• Dy (Dy , Hx , Hz )

lin(no) < ult_lin => T : Hx  SUL
lin(no) > prm_lin => R : Hx  NORTE
ol(no) < ult_ ol => T : Hy  LESTE
ol(no) > prm_ ol => R : Hy  OESTE
• Dz (Dz , Hx , Hy )
~ D)
~
> E(

lin(no) > prm_lin => T : Ez  NORTE
lin(no) < ult_lin => R : Ez  SUL
• Hx (Hx , Ey , Ez )

ol(no) > prm_ ol => T : Ez  OESTE
ol(no) < ult_ ol => R : Ez  LESTE
• Hy (Hy , Ex , Ez )

lin(no) > prm_lin => T : Ex  NORTE
lin(no) < ult_lin => R : Ex  SUL
ol(no) > prm_ ol => T : Ey  OESTE
ol(no) < ult_ ol => R : Ey  LESTE
• Dz (Dz , Hx , Hy )

Figura 4.11: Fluxo de tro a de dados entre os nós. Aqui, têm-se os seguintes signi ados:
e

ol(no)

representam a linha e a

exe utando este

prm_lin

e

ódigo, de a ordo

ult_lin

R, re

para a re epção.

om sua

oordenada

epção;



prm_ ol

e

ult_ ol

lin(no)

orrente, isto é, aquele que está

artesiana na topologia de subdivisão;

referem-se à primeira e última linha da grade formada pelos nós,

om a topologia de subdivisão;
transmissão e

oluna, respe tivamente, do nó

é semelhante, mas para a

oluna;

onforme

T

indi a

indi a onde está o destino, para a transmissão, e onde está a origem,
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(0,0,0)

(1,1,0)

margens

regiao com significado fisico

Figura 4.12: Sub-região do problema.
parte

entral é a parte que

Cada nó irá trabalhar

ontém os dados propriamente ditos,

externas são utilizadas apenas

omo

buer

om uma região

omo esta.

Sua

om signi ado físi o. As margens

de re epção durante a tro a de dados entre os nós.

4.7.7 Algoritmo da Apli ação da Fonte
A apli ação da fonte
temente,
a

~
D

 e (ou)

onsiste em atribuir um valor desejado de

~,
H

om um determinado

~
E

 ou, equivalen-

omportamento espa ial e temporal,

ada instante de tempo, a pontos espe í os do volume.
Esta atribuição poderá ser rígida ou suave (hard sour e ou soft sour e ).

primeira sobres reve o valor do
atualiza o valor do

ampo no ponto

A

om o valor desejado. A segunda,

ampo no ponto, adi ionando-se ao valor

orrente o valor da

fonte. O uso de uma ou outra dependerá dos efeitos de simulação desejados. Ainda,
no

aso da atribuição rígida, dependendo do

dene a amplitude do

omportamento temporal da função que

ampo, pode-se fazer ne essária a

onsideração de um limiar

mínimo de amplitude a ser atribuído, pois, por exemplo, a imposição de um valor
nulo para o

ampo elétri o irá denotar a presença de um metal,

ausando a reexão

da onda que in idir sobre a própria fonte, após ser reetida por outro material.
A fonte dene-se por diversos parâmetros, os quais, por sua vez, podem ser agrupados em três espé ies de

onguração: o tipo, que rege o

omportamento temporal

ou perl temporal; a geometria, que des reve o espaço o upado pela fonte; e o perl
espa ial, que

ara teriza o

omportamento da amplitude ao longo da geometria. Por

exemplo, a fonte da Figura 4.13 apresenta um

omportamento temporal senoidal,
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o upa a região de um retângulo e forne e uma amplitude máxima no
drado, de res endo senoidalmente até as bordas.
senoidal,

entro do qua-

Esta fonte é, portanto, do tipo

om geometria quadrada e perl espa ial senoidal.

Figura 4.13: Exemplo de uma fonte,
seu perl senoidal,

om máximo ao

onforme as des rições. Per ebe-se sua geometria quadrada e
entro do quadrado. A variação das amplitudes mostradas ao

longo do tempo poderão se dar segundo qualquer função; por exemplo, poderá ser uma variação
senoidal ou tipo pulso gaussiano.

Como a fonte, em si, é um objeto
tais

om

ara terísti as próprias, pode-se agrupar

ara terísti a numa úni a entidade  ou estrutura , fa ilitando a sua manipula-

ção e possibilitando a riação e apli ação de diferentes fontes numa mesma simulação.
Assim, denem-se os

ampos de variável da entidade para

fonte. Um exemplo desta estrutura apresenta-se abaixo.

obrir as várias opções de
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stru t S_DESCR_FONTE {
_T_DADO

amplitude;

_T_DADO

frequen ia;

_T_DADO

espalhamento;

_T_DADO

t0;

_T_DADO

ts;

_T_FONTE

fonte;

_DESCR_GEOMETRIA

geometria;

_T_PERFIL_FONTE

perfil;

_T_ATRIB_FONTE

atribui ao;

};
Neste exemplo,

frequen ia,
no

orresponde ao maior valor que a fonte assumirá,

à sua freqüên ia, quando apli ável,

aso das gaussianas no tempo,

ser apli ada,
e

amplitude

perfil

espalhamento,

ao espalhamento,

t0, ao passo no tempo no qual a fonte

ts, ao tempo de subida, quando apli

ável. Os termos

omeçará a

fonte, geometria

orrespondem ao tipo, geometria e perl espa ial, respe tivamente,

des ritos a ima, e

atribui ao

omo

refere-se à forma de atribuição da fonte, rígida ou

suave.
Per ebe-se, assim, que se instân ias de variáveis
forem

riadas, torna-se possível

om a estrutura apresentada

olo ar no problema fontes

om diferentes fases,

geometrias, atrasos no tempo et .
Para o programa apresentar exibilidade em qualquer
espé ies de

onguração [27℄, o

ombinação entre estas

ódigo foi subdividido em blo os, um para

espé ie. Passados à rotina de tratamento da fonte, entre outros parâmetros, o
que será afetado e a estrutura de

ada
ampo

ara terização da fonte (parâmetros tipo ponteiro),

a rotina exe uta a seguinte seqüên ia: num primeiro momento, veri a qual o tipo
da fonte, e faz o

ál ulo do valor a ser apli ado ao

atual; em seguida, analisa o perl espa ial e
que irão modi ar a amplitude do

ampo para um instante de tempo

al ula os

ampo para

oe ientes, entre 0,0 e 1,0,

ada ponto do espaço, ao longo da
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geometria; por último, durante o pro esso de varredura da geometria, apli a-se o
produto entre estes fatores.
Salientando-se que

ada geometria diferente poderá ter pers espa iais iguais,

resulta que as rotinas do perl deverão ser repetidas para
mostrado na Figura 4.14. Isto gerará redundân ia de

omo

ódigo e aumentará o trabalho

de futuras alterações, além de não ser uma implementação
forma seria repetir, para

ada geometria,

onsistente. Uma outra

ada perl espa ial, o algoritmo da geometria. Mas assim o

mesmo efeito anterior o orre. Uma ter eira proposta seria denir funções para
perl e, em

ada

ada geometria, durante a sua varredura, fazer a es olha da função a ser

hamada. Com esta té ni a, garante-se a

onsistên ia na rotina dos pers, fa ilitam-

se as alterações futuras e diminui-se a redundân ia de

ódigo. Contudo, ainda haverá

a repetição da es olha para as diferentes geometrias, além da existên ia de tomadas
de de isão em laço.

A re ípro a,

riando-se uma função para

ada geometria e

realizando-se sua es olha nas rotinas dos pers, provo a o mesmo efeito. Por m,
om uma quinta proposta, utilizando-se o re urso
ponteiro para uma função,

omputa ional de se

onsegue-se eliminar a redundân ia de es olhas

riar um
itadas

anteriormente e também não são realizadas tomadas de de isão durante a exe ução
de um laço.

Assim, adotar-se-á a

geometria, embora o

hamada a um perl durante a varredura da

omplemento também seja apli ável.

Ilustra-se essa es olha

otimizada na Figura 4.15.
Agora,

om esta té ni a, basta es olher, uma úni a vez, antes de qualquer laço,

qual função de perl deverá ser hamada e armazenar seu endereço numa variável, do
tipo ponteiro para função. A seguir, em qualquer rotina de varredura de geometria,
basta

hamar a função armazenada nesta variável.

O úni o detalhe adi ional que passa a existir é que todas as funções de perl
espa ial deverão a eitar a mesma quantidade de parâmetros, devido à forma
a variável do tipo ponteiro para função é de larada. No tre ho de

omo

ódigo abaixo,

equivalente à Figura 4.15, demonstra-se, de forma simpli ada, o uso de tal re urso.
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Apli ação de Fonte  Té ni a om redundân ias
Seleção do tipo de fonte e

Z
Z
Z

ál ulo da amplitude do pulso no instante atual.

Seleção da geometria

CÍRCULO

CUBO

Varredura da geometria  ír ulo

Varredura da geometria  ubo

Z
Z
Z

Z

Seleção do perl espa ial

Seleção do perl espa ial

Senoidal

Gaussiano

perl ←

perl ← Função perl ←

perl ←

perl ← Função perl ←

Função senoidal

gaussiana (x,

Função linear

Função senoidal

gaussiana (x,

(x,

z)

(x,

(x,

z)

y, z )

Linear

Z
Z

y,

Senoidal

y, z )

Alteração da amplitude do pulso de a ordo

perl.

om

y, z )

Gaussiano

Linear

y,

Função linear
(x,

y, z )

Alteração da amplitude do pulso de a ordo

perl.

om

Figura 4.14: Algoritmo para a apli ação da fonte, no qual são salientadas as múltiplas es olhas de
geometria e de perl espa ial, o asionando tre hos redundantes.

Apli ação de Fonte  Té ni a otimizada
De laração de variável tipo ponteiro para função
Seleção do tipo de fonte e

Z
Z
Z

ál ulo da amplitude do pulso no instante atual.

Seleção do perl espa ial

Senoidal

Perl ← Endereço

Gaussiano
de Função

senoidal

Z
Z
Z

Perl.

Linear

Perl ← Endereço

de Função

gaussiana

Perl ← Endereço

de Função

linear

Seleção da geometria

CÍRCULO

CUBO

Varredura da geometria  ír ulo

Varredura da geometria  ubo

perl ← Perl (x, y, z )

perl ← Perl (x, y, z )

Alteração da amplitude do pulso de a ordo

perl.

om

Figura 4.15: Algoritmo para a apli ação da fonte
para função, resultando num

ódigo otimizado.

Alteração da amplitude do pulso de a ordo

perl.

om

om o auxílio de uma variável do tipo ponteiro
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/* De laração da variável tipo ponteiro para função. */
_T_DADO (*Perfil) (int a, int b, int x);
/* Cál ulo da amplitude do "pulso". */
/* ... */
/* Es olha do perfil espa ial. */
swit h (p_fonte->perfil) {
ase PERFIL_SENOIDAL:
Perfil = &Perfil_Senoidal;
break;
ase PERFIL_GAUSSIANO:
Perfil = &Perfil_Gaussiano;
break;
ase PERFIL_LINEAR:
Perfil = &Perfil_Linear;
break;
}
/* Desenho da geometria e apli ação do perfil espa ial. */
swit h (p_fonte->geometria.geometria) {
ase PONTO: /* ... */ break;
ase LINHA: /* ... */ break;
ase PLANO: /* ... */ break;
ase CIRCULO: /* ... */ break;
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ase CUBO:
/* Varredura de um ubo. */
/* Variáveis de varredura: i, j, k */
ponto_global.x = i;
ponto_global.y = j;
ponto_global.z = k;
if (Perten eAoNo(&ponto_global, &ponto_lo al, p_ex ursoes, p_nos)) {
perfil_x = Perfil(
p_fonte->geometria.ponto0.x, p_fonte->geometria.ponto1.x, i);
perfil_y = Perfil(
p_fonte->geometria.ponto0.y, p_fonte->geometria.ponto1.y, j);
// "perfil_z" é igual a 1.0.
x = ponto_lo al.x;
y = ponto_lo al.y;
z = ponto_lo al.z;
matriz[x℄[y℄[z℄ = perfil_x * perfil_y * perfil_z * pulso +
p_fonte->atribui ao * matriz[x℄[y℄[z℄;
}
}
Neste tre ho, de lara-se, ini ialmente, a variável do tipo ponteiro para função, a
qual, no

aso, irá a eitar três parâmetros inteiros. Em seguida, exe uta-se o

da amplitude do pulso
tros parâmetros que

ál ulo

om base no passo de tempo atual, no tipo da fonte e em ou-

ara terizam a função utilizada para o

ál ulo. Faz-se, então, a
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seleção da função do perl espa ial a utilizar, armazenando seu endereço na variável
de larada no iní io. Em seguida, es olhe-se a geometria da fonte. Exempli ando-se
om uma parte do

ódigo utilizado para a denição de um  ubo, tem-se, inter-

namente ao laço que realiza uma varredura

om as variáveis

à função do perl espa ial previamente sele ionado.
empregado

omo um

i, j

e

k,

a

hamada

O valor por ela retornado é

oe iente multipli ador da amplitude do pulso, naquele ins-

tante, resultando, portanto, numa nova amplitude que será atribuída aos pontos do
volume do problema

orrespondentes à geometria da fonte em questão.

No programa paralelizado, a identi ação de qual o nó
apli ar a fonte é feita por meio da função
determinado ponto global perten e ao nó
da fonte relativas ao seu subvolume.

omputa ional que deve

Perten eAoNo( ),

que veri a se um

orrente, já lhe informando as

Nota-se, por isso, que as

geometria da fonte serão sempre expressas em

oordenadas

oordenadas da

oordenadas globais.

4.7.8 Algoritmo do Agrupamento dos Dados dos Resultados
O agrupamento dos dados realiza a reunião dos dados, num úni o
o do nó geren iador, gravados por
dados são as
Para isto,

omponentes dos

omputador,

ada nó durante a simulação. Lembrando-se, os

ampos es olhidas para gravação.

ada nó gera uma lista dos arquivos gravados e alo a a quantidade de

memória su iente para lê-los. O nó geren iador irá alo ar memória adi ional para
poder armazenar todos os dados re ebidos e depois para reordená-los.
Em seguida, um arquivo por vez é lido pelos nós, garantindo-se que arquivos
referentes ao mesmo passo de tempo da simulação sejam lidos todos os nós num
determinado momento. Após a linearização dos dados, eles são transmitidos ao nó
geren iador.
O nó geren iador, então, reordena os dados re ebidos, a m de
volume

om as

omponentes

onstruir um

orrespondentes ao volume físi o do problema.

Os
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dados reordenados são, pois, gravados, tendo-se a opção de es olha do formato do
arquivo, por diretivas, a ser gerado. Um destes formatos é

ompatível

om o VTK,

a ferramenta utilizada para a visualização dos resultados.
Para en errar, todos os nós liberam as memórias alo adas.
A Figura 4.16 apresenta este algoritmo em forma de diagrama.

Agrupamento dos Resultados  Con atenação dos resultados de ada nó pelo
nó geren iador

Obtenção da lista de arquivos gravados durante a simulação.
Alo ação de memória para a leitura dos dados gravados.

Z
Z
.V.Z

nó atual == nó geren iador



.F.

Alo ação de memória para armazenar todos os dados
re ebidos dos outros nós.
Alo ação de memória para a reordenação dos dados
re ebidos.
Para toda a lista de arquivo
Leitura do arquivo do dis o.
Linearização dos dados lidos para a transmissão.
Transmissão dos dados por todos os nós e re epção pelo nó geren iador.

Z
Z
.V.Z

nó atual == nó geren iador



.F.

Reordenação dos dados re ebidos.
Gravação dos dados re ebidos em dis o.
Liberação da memória alo ada para a leitura dos dados.

Z
Z
.V.
Z

nó atual == nó geren iador



.F.

Liberação da memória alo ada para a re epção dos
dados.
Liberação da memória alo ada para a reordenação dos
dados.

Figura 4.16: Algoritmo para o agrupamento dos resultados gravados por
e a gravação nal serão realizados pelo nó geren iador.

ada nó. O agrupamento
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4.8

Estimativas Matemáti as

A m de se otimizar a exe ução do sistema paralelizado, é
zar estudos sobre o seu

onveniente reali-

omportamento, prin ipalmente quanto ao tempo total de

pro essamento e à quantidade de memória requisitada.
Nesses aspe tos, tem inuên ia

onsiderável a topologia de subdivisão adotada.

Com as aproximações e a análise matemáti a apresentada a seguir, torna-se possível
estimar qual a topologia mais adequada para a otimização do sistema.

4.8.1 Equa ionamento dos Tempos Envolvidos
A exe ução da simulação de um problema num programa paralelizado trans orre
em determinado tempo total de pro essamento. Sem

onsiderar, aqui, a etapa de

ini ialização do programa e a de agrupamento dos resultados, ou seja,

onsiderando

apenas o laço do método FDTD, e, ainda, desprezando-se o tempo, pequeno, de gravação dos resultados par iais que o orrem durante o laço, nota-se que o tempo de
pro essamento é

onstituído, essen ialmente, pelo tempo de

ál ulo e pelo tempo de

omuni ação. Considerando-se os fatores presentes durante os
rên ias de dados numa

omuni ação entre os nós,

ál ulos e as transfe-

on luiu-se ser possível en ontrar

uma aproximação matemáti a para estimar os tempos envolvidos.
O tempo de

ál ulo,

tcalc ,

é o tempo envolvido no pro essamento matemáti o

do método. Denindo-se um tempo equivalente de
expressar

tcalc

ál ulo por

Teq ,

pode-se

omo

1
tcalc (nx , ny ) = NT · Teq · NI · ,
n
em que

NT

é o número total de

NI

é o número de iterações, ou passos, no tempo

n

élula,

élulas do volume do problema

é o número de nós envolvidos no problema

(4.4)
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om

NT = Nx · Ny · Nz

(4.5a)

n = nx · ny

(4.5b)

em que

Nx , Ny

e

Nz

orrespondem ao número de

élulas nas direções

x, y

e

z

do

volume do problema

nx

e

ny

orrespondem ao número de subdivisões em

O tempo equivalente de
um determinado

ál ulo por

y

élula rela iona todas as

ara terísti as de

ál ulos. Obtém-se seu valor empiri amente por meio

ál ulo empregado numa simulação, em um úni o nó, de

da medida do tempo de

no tempo.

e

omputador e do programa em sua versão atual ao tempo que

ne essitará para exe utar os

um problema

x

om dimensões quaisquer e

om um determinado número de iterações

Estes parâmetros deverão garantir que a simulação atinja seu regime

estável e também evitar erros signi ativos de medida de tempo devido às os ilações
do Sistema Opera ional.
possíveis

Sugere-se, por isso, que as dimensões sejam as maiores

apazes de serem alo adas na memória físi a do

omputador e o número

de iterações no tempo não seja menor que 100. Es olhidos os valores e medido o
tempo total de pro essamento da simulação  lembrando-se que se trata do tempo
de exe ução do laço FDTD  por meio da própria (4.4) en ontra-se o valor de
É importante salientar que
omputador

om outras

aso se façam alterações no programa ou se utilize um

ara terísti as, este

ál ulo deverá ser refeito.

Por exemplo, realizando-se a simulação de um problema
élulas, num
de

omputador

Teq .

om, entre outras

om 100 x 100 x 150

ara terísti as, 3

GHz

de freqüên ia

lo k, por 100 iterações no tempo, en ontra-se um tempo de exe ução do laço

FDTD de 52

s,

o que resulta em

Teq

= 347

ns/

élula/iteração. Agora, supondo-se
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uma nova situação, utilizando-se este valor em
o tempo para um problema

onjunto

om 200 x 200 x 150

om (4.4), pode-se estimar

élulas, isto é, quatro vezes maior

que a situação anterior, e por 1000 iterações, isto é, 10 vezes maior que anteriormente. Tem-se, assim, um tempo de
omputador, ou 694 s,
Já o
Para

ál ulo de 2082

onsiderando-se três

ál ulo do tempo de

ada subdivisão em

onsiderando-se um úni o

omputadores

omuni ação possui um

x ou y , será ne

s,

om iguais ara terísti as.

onjunto de variáveis maior.

essária a tro a de

omponentes de

ampos,

omo observa-se na seção 4.7.6. Além disso, a quantidade de elementos na interfa e
que deverão ser transferidos dependerá da direção e do número de subdivisões. O
tempo ainda terá inuên ia do tamanho, em bytes, dos elementos e da taxa média
de transferên ia de dados da rede.
Começando-se o equa ionamento pelo número de

omuni ações em

x (ncx )

e

y

(ncy ), tem-se

ncx = 4(nx − 1) fdx

(4.6a)

ncy = 4(ny − 1) fdy ,

(4.6b)

om

fdx =

fdy =

nas quais

4



 1,


 ny ,


 1,


 nx ,

representa a quantidade de

essos de transferên ia,
entre nós, de a ordo

(nx − 1)

e

se swit h

(4.7a)

se hub

se swit h

,

(4.7b)

se hub

omponentes de

(ny − 1)

ampo envolvidas nos pro-

representam a quantidade de interfa es

om a topologia de subdivisão, e

fdx

e

fdy

são fatores que

on-

sideram o tipo de periféri o  omutador de rede utilizado. Conforme já abordado
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haveadores (swit hes ) possuem a propriedade de

na seção 2.2.3, os

one tar diver-

sos pares de nós simultaneamente, garantindo-lhes a máxima taxa de transferên ia,
enquanto que os hubs parti ionam no tempo os dados que trafegam entre todos os
pares de nós. Por isso, se

haveadores forem utilizados, espera-se uma maior taxa

líquida de dados no sistema da simulação

omo um todo. Observando-se por outro

ângulo, seria equivalente a ter um menor número de
tempo distintos. Justi am-se, assim, os valores de
os quais

aso do

aso do hub, ou

fdy ,

mostrados em (4.7),

e

om a inuên ia de transmissões simultâneas, para

y (nccy )

al ular o número de

nccy

Mx e My

élulas envolvidas na

omuni ação em

entre os subvolumes adja entes, o que pode ser realizado por

nccx

em que

e

haveador.

Em seguida, deve-se

x (nccx )

fdx

onsideram que todas as transferên ias o orrem em intervalos de tempo

distintos, para o
o

omuni ações em intervalos de


Ny
+ 2 My Nz
=
ny


Nx
+ 2 Mx Nz ,
=
nx


orrespondem às margens em

o exposto na seção 4.7.6.

O fator

2

x e y de re

(4.8a)

(4.8b)

epção dos dados,

onforme

apare e pelo fato de haver margens nos dois

extremos do subvolume na dada direção.
Com estas informações, pode-se

al ular o número de elementos que serão trans-

feridos durante uma iteração no tempo por

Finalmente, o tempo de

nex = ncx · nccx

(4.9a)

ney = ncy · nccy .

(4.9b)

omuni ação é obtido por meio de

tcom (nx , ny ) = (nex + ney ) · Te · NI ·

1
,
RT

(4.10)
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em que se multipli a o número de elementos total,
uma iteração pelo tamanho em bytes de

nex + ney ,

ada elemento,

Te ,

transferidos durante

e pela quantidade de

iterações no tempo da simulação, forne endo a quantidade total, em bytes, de dados transferidos não-simultaneamente no tempo.
pela taxa de transferên ia média da rede,

RT ,

Dividindo-se, então, este valor

en ontra-se o tempo de

omuni ação

pro urado.

Te dependerá do

ompilador utilizado, do Sistema Opera ional e do tipo es olhido

da variável durante a
utilizando-se o

odi ação do programa. Para o Sistema Opera ional Linux,

ompilador

g

, seus valores, para os tipos de variáveis apli áveis,

são apresentados em (4.11), a seguir.

Te =

RT ,




4




bytes/elem.,

8 bytes/elem.,





 12

se oat
(4.11)

se double

bytes/elem., se long double

por sua vez, deverá ser obtido empiri amente, pois a taxa de transferên ia

média no

ontexto da simulação é diferente da taxa de transferên ia máxima pos-

sível da rede, devido às inuên ias da forma de implementação do programa, aos
a rés imos de

abeçalhos nos pa otes de dados transferidos e à presença de outras

omuni ações que podem existir.
durante a etapa de

Este pro edimento é realizado uma úni a vez,

ara terização do sistema paralelizado  a não ser que haja al-

guma alteração no programa ou nos periféri os e que possa se reetir na taxa de
transferên ia.
Há duas formas sugeridas para a obtenção da taxa média de transferên ia. Contudo, em qualquer uma delas, o volume do problema da simulação deverá possuir
uma quantidade razoável de

élulas, a m de que a tarefa de

maior e iên ia, ao atingir seu estado estável.
lações

omuni ação apresente

Além disso, a realização de simu-

om quantidades variadas de nós é a onselhada e, no

serem empregados, deve-se estar atento para

aso de

haveadores

om as taxas líquidas obtidas, quando
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a análise for feita

onsiderando-se o volume total de dados transferidos durante a

simulação, o que pode forne er taxas maiores que as máximas, devido à simultaneidade de transferên ias. Complementando-se, a quantidade de passos no tempo
não deve ser muito pequena, a m de evitar erros devido às utuações existentes no
sistema. Sugere-se 1000 passos no tempo.
A primeira té ni a

onsiste em se a ompanhar as transferên ias realizadas por

um nó utilizando-se o programa

Ethereal.

Após

on luída a simulação, levanta-se

a estatísti a da taxa de transferên ia média, mas des onsiderando o tempo utilizado
para os

ál ulos.

A segunda té ni a

onsiste em medir todo o tempo utilizado para a

omuni ação

durante o laço FDTD  o programa já possui este re urso  e, em seguida, utilizar
(4.10) para estimar a taxa média.
Em ambas as té ni as, o valor a ser adotado para

RT

é a média das taxas médias

obtidas.
Como exemplo, utilizando-se a segunda té ni a, a simulação de um problema
om dados do tipo double, 250 x 100 x 160
uma topologia de subdivisão de 5 x 1 e

tcom

forne e

= 184,9

s.

élulas, por 1001 passos no tempo,

om o uso de

Mbytes/s.

nx

nós envolvidos e obtendo-se outros valores para
a média nal a ser empregada nas estimativas.
= 10,5

Mbytes/s,

om dados tipo double,

=

x 1, alterando-se a quantidade de

RT ,

om os quais se poderia obter

Supondo-se, assim, que a média

pode-se estimar o tempo de

omuni ação para, por

exemplo, a situação na qual o volume do problema é de 102 x 100 x 160
ainda

RT

Este pro edimento poderia, então, ser repetido

para outras topologias de subdivisão do tipo

RT

Mbytes/s,

Substituindo-se os valores em (4.10), en ontra-se

6
11,31 · 10 bytes/s = 10,79

forneça

haveador de 100

om

élulas,

om topologia de subdivisão 3 x 1, em 1001 passos no

tempo, utilizando-se o mesmo

haveador, forne endo o resultado

tcom

= 95,0

s.

Para as estimativas apresentadas, algumas simpli ações foram realizadas, desprezando-se o tempo gasto em

ertos detalhes da operação do programa e empre-
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gando-se valores médios para a taxa de transmissão. Isto, de fato, a arretará erros
entre o valor estimado e o realmente observado. Contudo,
na Capítulo 5, elas ainda retratam

om

omo será demonstrado

onsiderável proximidade as magnitudes dos

tempos envolvidos, su iente para a análise à qual elas serão apli adas.
O tempo total do pro essamento, então, poderá ser obtido por

ttot (nx , ny ) = tcalc (nx , ny ) + tcom (nx , ny )

Observando-se (4.12) em
portantes

ara terísti as,

onjunto

(4.12)

om (4.4) e (4.10), per ebem-se algumas im-

onforme des rito na seqüên ia.

4.8.2 Análises da Inuên ia das Topologias nos Tempos
Com o objetivo de avaliar o

omportamento das equações em função da quanti-

dade de nós utilizados numa simulação,
em

x

e

y

onsideram-se a quantidade de subdivisões

omo variáveis e se xam todos os demais parâmetros.

Agora, observando-se (4.4), tem-se que o tempo de
onforme aumenta-se o número de nós

n,

a redução do tempo de pro essamento.
possível notar que,
aumenta,

om o aumento de

fato este que justi a o paralelismo para
Por outro lado, observando-se (4.10), é

nx e (ou) ny , o tempo de

ál ulo apresenta seu maior valor e o

omuni ação é nulo, para uma quantidade grande de nós o tempo de

ál ulo tende a ser nulo e o tempo de

omuni ação a ser alto, passando estes tempos

pelos valores intermediários ao ir de um extremo ao outro.
total,

omuni ação também

onforme já esperado, devido à maior quantidade de dados transferidos.

Assim, se para um úni o nó o tempo de
tempo de

ál ulo de res e à razão1/n,

Portanto, o tempo

onforme expresso em (4.12), deverá ini iar num determinado valor e,

o aumento da quantidade de nós, de res er, por
ál ulo e de valores ainda baixos do tempo de
e, depois, voltar a

om

ausa da diminuição do tempo de
omuni ação,

hegar a um mínimo

res er, monotoni amente. Em parti ular, o ponto para o tempo
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total mínimo é um ponto interessante de ser obtido, pois ele permite realizar uma
simulação

om o menor tempo de pro essamento possível.

este ponto ante ipadamente, pode-se

Então,

onhe endo-se

ongurar o sistema paralelizado, para

ada

problema a resolver, de forma a realizar o pro essamento neste menor tempo.
Figura 4.17 mostra o

A

omportamento das equações em dis ussão.

Total
Comunicação

Tempo (s)

Cálculos
Quantidade de nós
Figura 4.17: Grá o

om as

Nota-se, neste grá o,

urvas do

omportamento dos tempos de

ál ulo,

omuni ação e total.

laramente, um ponto de mínimo para o tempo total.

A determinação do tempo mínimo, ontudo, não é imediata, devido às relações no
equa ionamento e aos parâmetros do problema que se alteram a

ada nova situação.

Essen ialmente, o ponto de mínimo é o ponto de inexão da

urva representada

por (4.12),

onsiderando-se

No estudo serão

omo variáveis

nx

e

onsideradas as topologias

Inuên ia das Topologias

nx

x 1 e 1 x

ny .

nx

x 1 e 1 x

ny .

ny

O uso destas topologias produzirá uma análise mais simpli ada. Os
serão desenvolvidos para a topologia de subdivisão
o resultado nal é rees rito para a topologia 1 x
Denindo-se a

ál ulos

nx x 1 e, em seguida, por analogia,

ny .

onstante

K1 = NT · NI · Teq

(4.13)
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pode-se es rever

tcalc (nx , ny ) = K1 ·
Da mesma forma, denindo-se outra

1
.
nx ny

(4.14)

onstante

K2 = Te · NI ·

1
RT

(4.15)

pode-se es rever

tcom (nx , ny ) = K2 · [nex (nx , ny ) + ney (nx , ny )].
Como a topologia em interesse é a

n = nx .

Agora,

olo ando-se estas

nx

x 1, tem-se que

ny = 1.

(4.16)

Também, adota-se

onsiderações em (4.14), tem-se

1
tcalc (n) = K1 · ,
n
e em (4.16), já se realizando algumas substituições a mais

(4.17)

onforme (4.9), (4.8) e

(4.6), obtém-se

tcom (n) = 4 (n − 1) · (Ny + 2 My ) Nz · K2
e, mais uma vez, adotando outra

(4.18)

onstante

K2a = K2 · 4 (Ny + 2 My ) Nz

(4.19)

tcom (n) = K2a (n − 1)

(4.20)

obtém-se

Substituindo-se (4.17) e (4.20) em (4.12) e derivando-se em relação a

dttot (n)
dn

=−

K1
+ K2a .
n2

n,

tem-se

(4.21)
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Como a segunda derivada é maior que zero, igualando-se (4.21) a zero en ontra-se
o ponto de mínimo, o qual é

nxpmin =
em que o índi e

x

r

K1
,
K2a

(4.22)

lembra que se trata de número de subdivisões na direção

Substituindo-se as

onstantes por seus valores,

x.

omo apresentado em (4.13),

(4.15) e (4.19), resulta em

nxpmin

Como, normalmente,

1
=
2

Ny ≫ My ,
s

s

Nx Ny Teq RT
.
Te (Ny + 2 My )

(4.23)

tem-se que

Ny
≈ 1,
Ny + 2 My

e, por isso, pode-se simpli ar (4.23) para

nxpmin

1
=
2

r

Nx Teq RT
.
Te

Esta equação forne e, então, o número de subdivisões em

y,

(4.24)

x,

sem subdivisões em

que resultará no menor tempo de pro essamento na situação de um determinado

problema e das

ara terísti as do sistema paralelizado.

Utilizando-se um desenvolvimento análogo, en ontra-se

nypmin

1
=
2

r

a qual indi a o número de subdivisões em

Ny Teq RT
,
Te

y,

(4.25)

sem subdivisões em

x,

que o asionará

o pro essamento no menor tempo possível para a situação.
O desenvolvimento matemáti o, nestas topologias estudadas, é o mesmo tanto
para o emprego de

haveadores quanto para o de hubs, pois

fdx

ou

fdy

tem sempre
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o valor 1 quando não for multipli ado por zero, em (4.6a) e (4.6b).
Quanto ao número de subdivisões obtido por meio dessas equações, provavelmente, seu valor será fra ionário. Lembrando-se que o número de subdivisões denirá a quantidade de nós a serem utilizados, este valor deve ser aproximado para
algum inteiro próximo. Como o

omportamento de

ttot

é bastante suave na região

próxima ao ponto de mínimo, não há a obrigatoriedade de se adotar exatamente
o valor inteiro

onforme o

ritério de arredondamento.

Dependendo da situação,

o inteiro seguinte  se o arredondamento for para baixo , ou o anterior  se o
arredondamento for para

ima , poderá ser empregado, sem muita alteração no

tempo de pro essamento. Justi a-se esta armação ao observar-se a variação de
in linação da

urva de

ttot

nos pontos inteiros vizinhos ao ponto de mínimo. A

es olha nal se dará, então, pela quantidade de nós disponíveis, pela quantidade de
memória ne essária ou por alguma outra
Por exemplo, utilizando-se um
10

Mbytes/s,

de 347

ns/

margens

ara terísti a adi ional desejada.

haveador

om taxa de transferên ia média de

dado um volume de 250 x 150 x 200, um tempo equivalente de

élula/iteração,

om topologia de subdivisão 3 x 1, variáveis tipo double,

om espessura de 1

élula em

xey

e realizando-se 500 iterações no tempo,

obtém-se, por (4.4), (4.10) e (4.12), um tempo de
omuni ação de 92,8

élula

s e um tempo total de 526,5 s,

ál ulo de 433,8

s,

um tempo de

onforme também pode ser visto

na Figura 4.18.
Agora, se a mesma quantidade de nós for utilizada, mas
subdivisão 1 x 3, o tempo de

omuni ação,

om uma topologia de

ál ulo e total serão, respe tivamente,

433,8, 153,8 e 587,6 s. Per ebe-se que o tempo de

ál ulo manteve-se o mesmo, pois

depende apenas da quantidade de nós e não da topologia de subdivisão. O tempo de
omuni ação, por sua vez, aumentou, provo ando também um aumento do tempo
total. Isto deve-se ao fato de a quantidade de dados tro ados ser diferente para as
duas topologias de subdivisão
que em

y.

itadas, já que o volume possui mais

élulas em

x

do

Tendo-se em vista a es olha de uma topologia que permita a realização
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1200
Total

1000
800

Comunicação

600

Tempo (s)

400
200

Cálculos

0
0

Figura 4.18: Grá o

5

om os tempos de

10
15
Quantidade de nós
ál ulo, de

20

omuni ação e total

25

orrespondentes ao exemplo

des rito no texto.

da simulação no menor tempo possível, aqui está um primeiro
denição: as subdivisões deverão ser realizadas na dimensão
de

élulas, ao optar por uma das topologias
Ainda

nx

x 1 ou 1 x

ritério para sua

om o maior número

ny .

onsiderando-se uma das duas topologias em questão, a quantidade de nós

ideal para o menor tempo de pro essamento poderá ser obtido por (4.24) ou (4.25).
Realizando-se as operações, en ontra-se um valor de 5,33 para

nx

e 4,13 para

Como o número de subdivisões deve ser inteiro, o valor para

nx

passa a ser 5 e

para

ny

passa a ser 4. Cal ulando-se

total de 445,8

s

ny .

om estas subdivisões, en ontra-se um tempo

para a topologia 5 x 1 e de 556,0 para a topologia 1 x 4. Nota-se

que, realmente, estes valores são menores que os obtidos anteriormente, para

ada

topologia. É também per eptível a obtenção, novamente, de um menor tempo para
a topologia

nx

x 1,

onforme já exposto. As topologias alternativas que se poderiam

adotar seriam a 6 x 1 ou 1 x 5, as quais forne eriam um tempo total de 448,4

s

ou

567,9 s, sem muita alteração em relação ao mínimo en ontrado, prin ipalmente para
a topologia 6 x 1.
Estas análises, para o

aso da topologia

nx

x 1, também podem ser observadas

na Figura 4.18, na qual per ebe-se o ponto de mínimo da
orrespondente de subdivisões.

urva e a quantidade
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4.8.3 Ganho e E iên ia
Dois parâmetros importantes a serem denidos  já

ganho de velo idade,

Gv ,

e a e iên ia,

omumente utilizados  é o

Ef .

O ganho de velo idade refere-se a o quanto mais rápido um problema foi simulado. Idealmente, o tempo de

omuni ação deveria ser sempre nulo, o que resultaria

num tempo de pro essamento tanto menor quanto maior o número de nós utilizados.
Ou seja, utilizando-se, por exemplo, dois nós, o tempo total deveria ser a metade
daquele gasto ao se empregar apenas um nó. Em outras palavras, teria-se um ganho
de velo idade de 2.

Com três nós, seria esperado um ganho de 3.

4, e assim por diante. Mas, nos

asos reais, o tempo de

Com quatro,

omuni ação não é nulo,

o asionando ganhos menores que os das situações ideais.
A e iên ia é simplesmente a relação entre o ganho num
num

aso real e o ganho

aso ideal, forne endo um indi ativo de quanto se aproveitou dos re ursos

empregados no sistema paralelizado.
Para o desenvolvimento de uma expressão adequada para as análises teóri as e,
posteriormente, práti as, dene-se o fator de relação

fr =

sendo

tcom (n) = tcom (nx , ny )

e

tcom (n)
,
tcalc (n)

tcalc (n) = tcalc (nx , ny )

(4.26)

e

n

o número de nós.

O ganho é a razão entre o tempo total ne essário para se resolver um problema
em um úni o nó e o tempo total ne essário para se resolver o mesmo problema
utilizando-se

n

nós. Assim,

ttot (1)
.
ttot (n)

(4.27)

tcalc (1)
tcalc (n) + tcom (n)

(4.28)

Gv =
Desenvolvendo-se,

Gv =

e realizando-se a substituição onforme (4.26), lembrando-se que tcalc (n)

= tcalc (1)/n,
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hega-se a

Gv =
Ainda, rela ionando-se

Gv

n
.
1 + fr

om o ganho máximo no

Ef =

Gv = n

tcom (n)

e

Ef = 1

(ou 100 %),

ainda é nulo, forne endo

aso ideal, tem-se a e iên ia

1
Gv
=
.
n
1 + fr

Analisando-se (4.29) e (4.30), tem-se: para os
tanto,

(4.29)

(4.30)

asos ideais,

omo esperado. Para o

Gv = 1

e

Ef = 1.

Ef = 0, 5.

Isto signi a que a situação

e, por-

aso de um úni o nó,

As e iên ias de 100 % indi am

que o máximo ganho possível de ser obtido é obtido. Se tcom (n)
e

tcom (n) = 0

ujos tempos de

= tcalc (n), Gv = n/2

omuni ação e

ál ulo

são iguais, o ganho será metade do máximo possível e a e iên ia será de 50 %,
ou seja, os re ursos

omputa ionais seriam su ientes para resolver o problema em

metade do tempo, mas a limitação imposta pelo tempo ne essário de
não permite atingir este desempenho. E se

tcom (n) > tcalc (n),

omuni ação

o ganho será menor

que a metade do máximo possível e a e iên ia será menor que 50 %.
No exemplo

itado na seção 4.8.2, têm-se o ganho e a e iên ia para as topologias

3 x 1, 5 x 1 e 6 x 1 iguais a 2,47 e 82 %, 2,92 e 58 % e 2,90 e 48 %.

Per ebe-

se, nestes dados, que na topologia ótima, na qual o tempo de pro essamento é o
menor, o ganho é máximo.

Contudo, veri a-se também que um alto ganho não

impli a uma alta e iên ia, porque se por um lado o aumento do número de nós
pode diminuir o tempo de
de

ál ulo e aumentar o ganho, por outro lado o tempo

omuni ação aumenta, o que faz de res er a e iên ia.

Já entre as topologias

5 x 1 e 6 x 1, têm-se ganhos muito próximos, e os tempos totais de pro essamento,
omo salientado antes, próximos.

A e iên ia, por sua vez é 10 % menor para a

topologia 6 x 1, indi ando que os re ursos
devido ao aumento no tempo de

omputa ionais são mais sub-utilizados

omuni ação. Daqui, pode-se

on luir um segundo

ritério para a es olha da topologia: uma vez en ontrado o ponto de mínimo, por
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meio de (4.24) ou (4.25), e analisado o ponto adja ente de ganho aproximadamente
igual, deve-se optar pela topologia que forne er a maior e iên ia. Como uma maior
e iên ia impli a num menor tempo de

omuni ação, esta es olha pode ser bastante

importante para diminuir o tráfego de dados em alguma rede  dependendo de sua
onguração , em espe ial se, simultaneamente ao pro essamento paralelo, outras
atividades que utilizam a mesma rede estiverem sendo realizadas  entre elas, por
exemplo, outro pro essamento paralelo.

4.8.4 Memória Requisitada
A quantidade de memória requisitada para

ada nó para a simulação é direta-

mente propor ional ao volume do problema e inversamente propor ional ao número
de nós envolvidos.
Ela depende das pe uliaridades de implementação do programa e pode ser
ulada, para o programa atual, pelo

memprinc = 20 · Te



al-

onjunto de equações a seguir

Nx
+ 2 Mx
nx



Ny
+ 2 My
ny



Nz

(4.31a)

memP M L = 2 · Te [Nx Ny (2 NP M L + 1) +

(4.31b)

Nx Nz (2 NP M L + 1) + Ny Nz (2 NP M L + 1)]
memtot = memprinc + memP M L ,

em que

memprinc

(4.31 )

refere-se à memória prin ipal ne essária,

memP M L

refere-se à me-

mória para alo ação das matrizes tridimensionais da PML utilizadas para as integrações e

memtot

equações, o fator
res (sendo 3 para
9 matrizes de

refere-se à memória total para a simulação do problema. Nessas

20, em (4.31a),

orresponde a: 9 matrizes de

ada um dos vetores

~, E
~
D

e

omponentes de veto-

~ ), 1 matriz de obtenção de máximos,
H

onstantes matemáti as rela ionadas ao meio físi o e 1 matriz

a identi ação do material em

ada ponto; já o fator

2,

om

em evidên ia em (4.31b),
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deve-se pela

onsideração da PML em ambos os vetores atualizados nas varreduras

do método das diferenças nitas: o vetor
partir de

~
D

e o

~
H

 lembra-se que

~
E

é

al ulado a

~.
D

Dada a quantidade de memória requisitada por um problema e a quantidade de
memória disponível para

ada nó, pode-se denir o número mínimo de nós a ser

utilizado.
Se, a aso, algum nó, para alo ar o problema, ne essitar utilizar, além da sua
memória físi a, a memória virtual, no espaço de tro a do dis o rígido, o tempo de
pro essamento aumentará enormemente, devido ao tempo de a esso do dis o rígido
ser grande, inviabilizando, assim, a simulação. Portanto, esta é uma situação a ser
evitada.

Capítulo 5

APLICAÇÕES

As apli ações

on retizam a nalidade de todos os desenvolvimentos.

Assim,

deve-se provar a validade matemáti a e físi a dos modelos elaborados.
Com tais objetivos, serão abordados exemplos que irão validar tanto o
isto é, o modelo

omputa ional  quanto as estimativas matemáti as apresentadas.

Por último, um exemplo de estudo para uma apli ação práti a será

5.1

ódigo 

onsiderado.

Validação do Código

A m de validar o ódigo, foi repetida uma simulação des rita em [6℄. O problema
onsiste em en ontrar os modos numa
Se o programa estiver

avidade ressonante

orreto, apli ando-se uma fonte senoidal

da ressonân ia, os modos irão apare er. As dimensões da
26

m, dis retizadas

redes

om ar em seu interior.

om

δ = 2, 5

mm.

A

om a freqüên ia

avidade são 8,5 x 4,5 x

avidade é denida

olo ando-se pa-

ondutoras nas seis fa es do volume. Estas, por sua vez, são

espe i ando-se uma alta
ia de ressonân ia da
plano em

z = 0, 5

ara terizadas

ondutividade. O passo de tempo é de 4,17 ps. A freqüên-

avidade é de 2,469 GHz. A fonte senoidal foi apli ada num

m, sendo o perl espa ial das amplitudes neste plano também

senoidal (isto é, nas bordas do plano, amplitude nula, ao
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entro do plano, amplitude
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máxima, e nas outras regiões os valores senoidais intermediários). Realizando-se a
simulação num úni o

omputador por, aproximadamente, 7000 passos no tempo,

obteve-se o resultado da Figura 5.1. Tal resultado é
[6℄ e a obtenção dos modos valida o
das paredes

oerente

om o apresentado em

ódigo. Convém notar que, devido à presença

ondutoras, foi ne essário a res entar mais duas

mensão, a m de manter o volume interno da

élulas em

avidade de a ordo

ada di-

om as dimensões

itadas anteriormente.

Figura 5.1: Modos resultantes numa

5.2

avidade, para a freqüên ia de ressonân ia.

Validação das Estimativas Matemáti as e Análises de Desempenho do Sistema Paralelizado

Exe utando-se a simulação de um problema de tamanho
realizaram-se medidas dos tempos de

nx

ál ulo,

x 1. Em seguida, estes tempos foram

amente,

omputa ional xo,

omuni ação e total, para a topologia

omparados

om os estimados matemati-

onforme os desenvolvimentos apresentados na seção 4.8, a m de validar

as equações deduzidas. O ganho de velo idade e a e iên ia reais também foram
omparados

om os estimados.
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Primeiramente, o tempo equivalente por
se, em um úni o

élula,

omputador, um problema

Teq ,

foi en ontrado. Simulando-

om um volume de 100 x 100 x 80

élulas, variáveis do tipo double e 1001 passos no tempo, mediu-se um tempo de

s.

ál ulo de 321,8

Isto resulta em

Teq = 402 ns/

élula/iteração.

Em seguida, determinou-se a taxa de transferên ia média,
simulações foram realizadas

Para tanto, várias

om problemas de diferentes volumes, variáveis tipo

double e 1001 passos no tempo, utilizando-se
ada simulação, en ontrou-se um
en ontrados.

RT .

RT

haveadores de 100

e, por m,

Mbits/s.

Para

al ulou-se a média do valores

Para a es olha dos volumes utilizados,

uidou-se para que não se

ex edesse a memória físi a dos nós e também para que as dimensões do volume não
tivessem ordem de grandeza muito diferente entre si.

Feito isto, obteve-se

RT =

10, 01 Mbytes/s.
Na seqüên ia, efetuaram-se as medidas dos tempos para simulações de um problema

om um volume de 100 x 100 x 160

élulas, por 1001 passos no tempo,

utilizando-se variáveis do tipo double e inter one tando-se os nós da rede
mos haveadores de 100
de

nx

lo k de 2,2
x 1,

mente

om

GHz

Mbits/s.

e 256

Os

Mbytes

nx = 1, 2, . . . , 8.

om os mes-

omputadores empregados possuíam freqüên ia
de memória. As topologias utilizadas foram a

Após as simulações, os dados reais medidos, junta-

om os estimados matemati amente e os

orrespondentes módulos dos erros

per entuais, apresentam-se na tabela 5.1.
Convém salientar que a dimensão

x

do volume do problema foi ligeiramente

ajustada para que, ao dividi-la pela quantidade de nós, o resultado fosse sempre
inteiro. Também é importante notar que os resultados de tempo medidos quando
utilizou-se apenas um nó foram obtidos pela multipli ação por 2 da simulação de
um problema

om o volume de 100 x 100 x 80. Pro edeu-se desta forma porque a

quantidade de memória físi a disponível do

omputador era insu iente para alo ar

o problema original, de volume duas vezes maior.
A Figura 5.2 mostra o

omportamento das informações registradas na tabela 5.1.
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Tabela 5.1: Tempos de
problema

ál ulo,

om tamanho xo e

mostrados, também, os tempos

omuni ação e total reais medidos por meio da simulação de um

obtidos por extrapolação de dados,

1

2
3
4
5
6
7
8

643,8
356,4
211,3
154,0
122,9
104,0
91,9
81,4

tcom

0,0
64,7
119,0
156,3
185,8
218,1
249,3
280,0

Os tempos para a topologia

om

nx = 1

foram

onforme des reve o texto.

Medidos (em s)

tcalc

x 1. São

orrespondentes obtidos pelas estimativas matemáti as e o erro

per entual (em módulo) entre estes e os reais.

nx

nx

om quantidade de nós variáveis, segundo a topologia

ttot

643,8
421,1
330,3
310,3
308,7
322,1
341,2
361,4

Estimados (em s)

tcalc

643,8
321,9
214,6
161,0
128,8
107,3
92,0
80,5

tcom

0,0
49,8
99,6
149,4
199,2
249,0
298,8
348,6

ttot

643,8
371,7
314,2
310,4
328,0
356,3
390,8
429,1

Erros (em %)

tcalc

0,0
9,7
1,6
4,5
4,8
3,2
0,1
1,1

tcom


23,0
16,3
4,4
7,2
14,2
19,9
24,5

ttot

0,0
11,7
4,9
0,0
6,3
10,6
14,5
18,7

600
Total
400
Tempo (s)
200

Comunicação
Cálculos

0
2

4
Quantidade de nós

Figura 5.2: Tempos medidos e estimados relativos à tabela 5.1.
tempos medidos e as pontilhadas, os estimados.

6

8

As linhas  heias indi am os
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Nela, per ebe-se que o tempo de

ál ulo

ai à razão de

e também estimado matemati amente. Pode-se

1/nx ,

onforme esperado

onsiderar que as diferenças entre

o medido e o estimado são bastante pequenas, permitindo armar que o equa ionamento formulado forne e uma boa aproximação. A justi ativa para as diferenças
reside no fato do tempo equivalente por

élula não ser exatamente sempre o mesmo,

devido às os ilações de pro essamento que podem o orrer.
Quanto ao tempo de

omuni ação, tem-se uma variação de seu valor

om o aumento do número de nós,

res ente

onforme também esperado, devido à maior quan-

tidade de transferên ias de dados ne essárias. A relação entre o aumento do tempo
e o número de nós é prati amente linear.

Nos tempos de

omuni ação medidos,

nota-se que para as topologias 2 x 1 e 3 x 1, a taxa de aumento do tempo

om o

número de nós é maior que para as demais topologias. Este efeito deve ter o orrido por, provavelmente, otimizações intrínse as nas transferên ias de dados, para
as topologias de ordem maior, possíveis de o orrerem pelo uso de

haveador. Talvez,

o fato de poder existirem, da topologia 4 x 1 em diante, pares que realizam parte
das transferên ias dos dados simultaneamente, explique a diminuição do aumento
do tempo de

omuni ação. A aproximação matemáti a, por sua vez, apresenta-se

razoável, uma vez que os erros não são muito grandes, os quais permane em abaixo
de 25 %. Com esta aproximação, para um primeiro tre ho,

ompreendendo as to-

pologias 2 x 1 e 3 x 1, os valores en ontrados são menores que os medidos. Neste
aso, as equações podem não estar prevendo alguma

ausa que diminua a taxa lí-

quida de tranferên ia, a qual foi obtida por uma média. E para um segundo tre ho,
para as demais topologias, a aproximação forne e valores superiores aos medidos,
om erro

res ente ao se aumentar o número de nós. Portanto, o equa ionamento

provavelmente não

onsidera alguma

omuni ação, e que pode ser a

ausa

itada há pou o, para o

taxa de aumento dos tempos medidos
a estimativa apresenta-se razoável,

ausa que provoque a diminuição do tempo de
aso da diminuição da

om o aumento do número de nós. Contudo,

omo já armado.

116

Em seguida, o tempo total de pro essamento, que é a soma do tempo de
om o de

omuni ação, apresenta-se de res ente

om o aumento do número de nós

até um mínimo e, a partir deste ponto, passa a ser
nhar a mesma taxa de aumento do tempo de

ál ulo

res ente, tendendo a a ompa-

omuni ação.

O

omportamento é

semelhante tanto para o tempo total medido quanto para o tempo total estimado.
Há apenas uma
ál ulo e

erta diferença de orrente das diferenças apresentadas no tempo de

omuni ação.

inferior a 20 %, em

Nota-se também que o erro per entual do tempo total é

ontraste

a onte eu porque houve uma

om o limiar de 25 % do tempo de

omuni ação. Isto

ompensação entre os erros do tempo de

omuni ação, de tal forma a anular uma

ál ulo e de

erta par ela da diferença do tempo total.

Agora, utilizando-se a expressão (4.24) do Capítulo 4, pode-se determinar matemati amente qual a quantidade de nós que forne e o menor tempo de pro essamento.
Apli ando-a, resulta em uma quantidade igual a 3,63 nós. Arredondando-se este valor, obtém-se 4 nós. Portanto, o mínimo deve ser observado na topologia 4 x 1. Com
base nos dados da tabela 5.1, o mínimo o orreu para a topologia 5 x 1. Entretanto,
a diferença de tempo para a topologia 4 x 1, ainda
é de apenas 1,6

s.

Assim,

onsiderando os tempos medidos,

aso esta topologia tivesse sido prevista para realizar

a simulação no menor tempo possível, o resultado teria sido bastante satisfatório,
onforme

omentado na seção 4.8.2.

De a ordo

om o exposto no desenvolvimento, outra topologia que, teori amente,

poderia ser adotada para obter um tempo total próximo do seu mínimo seria a 3 x 1.
Utilizando-a, pelas estimativas matemáti as, haveria uma diferença de apenas 3,8
em relação ao mínimo, mantendo ainda razoável a armação. Contudo, no

s

aso real,

para tal topologia, nota-se uma diferença de 21,6 s, a qual é uma diferença razoável.
Por isso, esta topologia não seria uma boa es olha.
Ainda, do atual exemplo podem-se extrair as informações de razão entre o tempo
de

omuni ação e

ál ulo (fr ), e iên ia (Ef ), e ganho de velo idade (Gv ).

dados são mostrados na tabela tabela 5.2 e na Figura 5.3.

Tais

117

Tabela 5.2: Razão entre tempos de

omuni ação e

ál ulo, e iên ia e ganho de velo idade do

aso

simulado e das estimativas matemáti as.

nx

1
2
3
4
5
6
7
8

fr

0,000
0,155
0,464
0,927
1,547
2,321
3,248
4,330

Medidos
Ef

1,000
0,866
0,683
0,518
0,393
0,301
0,235
0,188

Gv

1,000
1,732
2,049
2,075
1,963
1,807
1,648
1,501

fr

0,000
0,182
0,563
1,015
1,512
2,097
2,713
3,440

Estimados
Ef

1,000
0,846
0,640
0,496
0,398
0,323
0,269
0,225

Gv

1,000
1,693
1,919
1,985
1,991
1,937
1,885
1,802

4

fr

3
“Amplitude” 2
Gv

1

Ef
0
2

Figura 5.3: Razão entre tempos de
(Gv ) do

4
Quantidade de nós

omuni ação e

8

ál ulo (f ), e iên ia (Ef ) e ganho de velo idade

aso simulado e das estimativas matemáti as,

indi am os valores do

6

onforme a tabela 5.2. As linhas  heias

aso simulado e as pontilhadas, das estimativas matemáti as.
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Observando-se o

omportamento de

f , per

ebe-se que ele aumenta

de nós. Isto signi a que a taxa de aumento do tempo de
a taxa de redução do tempo de

om o número

omuni ação é maior que

ál ulo, ao aumentar o número de nós.

Tal fato

é o responsável por limitar a quantidade de nós para se obter o menor tempo de
pro essamento, de forma que se mais nós do que este limite forem utilizados, o tempo
total irá aumentar novamente. A diferença entre as

urvas de valores medidos e de

valores estimados, rela iona-se aos mesmos fatores já expostos na análise das
do tempo de

ál ulo. Por exemplo,

topologia 4 x 1 em diante, a

onsiderando-se a segunda parte da

urva, da

urva dos valores medidos tem taxa de aumento maior

que a dos estimados, pois os tempos de
que os dos estimados. Portanto, há

omuni ação dos medidos foram menores

oerên ia dos resultados.

Realizando-se, em seguida, uma análise de
ou 100 %, e de res e

urvas

Ef ,

per ebe-se que ele parte de 1,0,

om o aumento do número de nós. O

omportamento para

ambos os valores medidos e estimados é semelhante e bastante próximo, indi ando
que a estimativa mostra-se bastante válida para este parâmetro. Interpretando-se,
em espe ial, um ponto, per ebe-se que quando
de

ál ulo é igual ao tempo de

fr = 1,

isto é, quando o tempo

omuni ação, a e iên ia é de 0,5, isto é, 50 %.

Este valor signi a que 50 % do tempo é utilizado para as transferên ias de dados, enquanto que, pelos re ursos

omputa ionais disponíveis  número de nós  se

poderia realizar o pro essamento em metade do tempo. O melhor aproveitamento
dos re ursos

omputa ionais seria possível apenas se o tempo de

reduzido, substituindo-se os equipamentos de rede por outros

omuni ação fosse

om maiores taxas de

transferên ia.
Já a

urva do ganho apresenta-se

res ente até um máximo e, logo após, de-

res ente. As diferenças entre os valores medidos e estimados, anteriormente referen iadas, reetem-se também entre estas

urvas, para este parâmetro.

Mas, em

uma ou outra, per ebe-se que para o emprego de mais alguns pou os nós, o ganho
aumenta bastante. Empregando mais nós ainda, o ganho aumenta, mas

om uma
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taxa bastante pequena. E, se mais alguns nós forem a res entados, o ganho volta
a diminuir. Portanto, o parâmetro, além de indi ar o quanto mais rápido um problema será simulado, indi a também que não há muita vantagem em se aumentar o
número de nós após uma determinada quantidade, pelo fato da pou a variação no
tempo total de pro essamento.
Passando-se a análise, neste instante, para dois
resultados um tanto

asos extremos, observam-se

uriosos. Utilizando-se os mesmos equipamentos do exemplo

anterior, mas es olhendo-se,

omo exemplo, duas topologias e dois volumes

om

ara terísti as parti ulares, os resultados mostrados na tabela 5.3 são obtidos.

Tabela 5.3: Dois exemplos, utilizando-se a topologia

nx

x 1, de

das estimativas matemáti as in oerentes frente aos medidos.

asos extremos, mostrando valores
Foram realizados 1001 passos no

tempo.

nx

Dados
volume

Medidos (em s)

tcalc

tcom

ttot

Estimados (em s)

tcalc

tcom

ttot

Erros (em %)

tcalc

tcom

ttot

5 1000 x 50 x 80 316,9 16,8 333,7 321,9 50,8 372,7 1,6 202,4 11,7
6 1200 x 50 x 80 328,6 15,2 343,8 321,9 63,5 385,4 2,0 317,8 12,1
Per ebe-se que o tempo de

Contudo, o tempo de

ál ulo estimado está bastante próximo do medido.

omuni ação tem um erro muito alto.

apresentou erro tão grande porque o tempo de

O tempo total, não

ál ulo predomina sobre o de

omu-

ni ação.
A hipótese para justi ar tais o orrên ias baseia-se na forma de
realizada a

omo deve ser

omuni ação entre os nós. Um nó, ao transferir dados para outro, deve

aguardar uma resposta deste outro
quando realizaram-se as simulações
mesma ordem de grandeza,

onrmando ou não o re ebimento.
om um

erto volume

Por isso,

om as arestas

om a

omo no exemplo ini ial, a alta quantidade de dados

a serem transferidos de um nó a outro deve ter requisitado que estes dados fossem
parti ionados, de forma que o blo o total dos dados fosse transmitido em duas ou
mais vezes.

Uma vez que, no programa, as

omuni ações são ini iadas quase ao

mesmo tempo, então os nós ini iam entre si as transferên ias de dados, quase ao
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mesmo tempo também. Durante as transmissões, um nó esperará de outro uma resposta de

onrmação do re ebimento. E assim, enquanto um nó transmite dados,

não poderá transmitir a
transmitir dados  a

onrmação e, enquanto transmite a

onrmação, não pode

omuni ação, provavelmente, deve ser do tipo full duplex, o que

possibilita o envio e a re epção de dados simultaneamente; mas isto não solu iona
a questão

olo ada. Portanto, este

omportamento fará

de en adeamento entre os nós, de forma
se a

ada instante. Por isso, há o

apresentadas na seção 4.8. Já no

om que haja uma espé ie

omo que apenas um par de nós

oe iente

(nx − 1)

(ny − 1)

ou

omuni a-

nas expressões

aso das situações mostradas na tabela 5.3, tem-se

um volume de dados razoavelmente grande, mas suas arestas não são da mesma
ordem. Conseqüentemente, a quantidade de dados que serão transferidos será bastante reduzida. Portanto, não haverá múltiplos blo os a serem enviados de um nó
a outro. E, assim, uma úni a resposta por parte de um nó re eptor ao nó transmissor será su iente para en errar a transmissão entre eles. Suspeita-se que uma
quantidade inferior a 128
tal

kbytes

omportamento. Por m,

os nós

de dados a serem transmitidos seja o limite para

om as

ausas des ritas, tem-se o efeito de que todos

omuni ar-se-ão ao mesmo tempo. Como resultado, o tempo de

omuni ação

será o tempo equivalente à transferên ia de dados entre um úni o par de nós. Isto
faz, então, o termo
on lusão,

(nx − 1)

ou

(ny − 1)

ser reduzido a

1.

Utilizado-se, agora, esta

hega-se aos resultados mostrados na tabela 5.4.

Tabela 5.4: Os mesmos exemplos da tabela 5.3, mas agora om os tempos de omuni ação orrigidos
onforme o des ritivo.

nx

Dados
volume

Medidos (em s)

tcalc

tcom

ttot

Estimados (em s)

tcalc

tcom

ttot

Erros (em %)

tcalc

tcom

ttot

5 1000 x 50 x 80 316,9 16,8 333,7 321,9 12,7 334,6 1,6 24,4 0,3
6 1200 x 50 x 80 328,6 15,2 343,8 321,9 12,7 334,6 2,0 16,4 2,7
Veri a-se, assim que os tempos de

valores medidos, o que indi a haver

omuni ação  aram bem mais próximos dos

erta

oerên ia nas armações expostas. Ainda
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no

aso, os tempos de

os estimados por
que não foram

omuni ação medidos devem ter sido um pou o maiores que

ausa dos dados de

onrmação enviados pelos nós re eptores e

onsiderados na estimativa.

E o tempo total,

omo

onseqüên ia,

apresentou um erro, entre os valores medidos e estimados, ainda menor.
Portanto,

om tais

olo ações, tem-se que,

om o uso de

mentos de inter onexão de uma rede, há a possibilidade de

haveadores

omo ele-

omuni ações simultâneas

entre vários pares de nós, desde que um não tenha que esperar a liberação do outro.
Este efeito passa, então, a ser observado num volume regular, isto é,
sões das suas arestas

nx

x

ny ,

om

nx

e

ny

duas linhas de nós

om dimen-

om a mesma ordem entre si, quando se utilizam as topologias
maiores que a unidade. Por exemplo, numa topologia 4 x 2, há

om quatro nós

ada uma. Em

ada linha, devido à quantidade

de dados a serem transmitidos ser relativamente grande  pensando-se num volume
regular e

om

onsiderável quantidade de

ateamento entre os nós quando houver
é, em

x.

Contudo, neste tipo de

élulas  numa mesma linha haverá o

as-

omuni ações na direção horizontal, isto

omuni ação não há tro a de dados entre os nós

de linhas diferentes. Por isso, a transferên ia de dados entre os nós de uma linha
o orrerá simultaneamente
ne essário dá-se

om a da outra linha. Portanto, o tempo de

omuni ação

omo se houve uma úni a linha om quatro nós. Esta mesma análise

é análoga para qualquer topologia, não restringindo-se a duas linhas. Também de
forma semelhante, se houver a
é, em

y,

omuni ação entre os nós na direção verti al, isto

não haverá tro a de dados entre os nós de diferentes

olunas. Portanto,

os quatro pares de nós que assim se formam, irão realizar as transferên ias simultaneamente. Como resultado, do ponto de vista do tempo de

omuni ação, tem-se

o equivalente à transferên ia de dados entre os nós de úni o par de nós. Mais uma
vez, esta análise não se restringe a esta topologia. Justi a-se,
o fator 1 que apare e na determinação de
aso de se utilizar

fdx

e

fdy ,

om estes argumento,

em (4.7), na seção 4.8, para o

haveadores.

Considerando-se algumas topologias do tipo

nx

x

ny ,

foram levantados os dados
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da tabela 5.5.

As

ara terísti as da simulação são:

volume de 100 x 100 x 160

élulas, 1001 passos no tempo, variáveis do tipo double, emprego de
de 100

Mbits/s,

tempo equivalente de

transferên ia média de 10,01

Tabela 5.5: Tempos de
problema

ál ulo,

om tamanho xo e

élula de 402

ns/

haveadores

élula/iteração e taxa de

Mbytes/s.

omuni ação e total reais medidos por meio da simulação de um
om quantidade de nós variáveis, segundo a topologia

São mostrados também os tempos

nx

x

ny .

orrespondentes obtidos pelas estimativas matemáti as e o erro

per entual entre estes e os reais.

Dados

nx

ny

Medidos (em s)

tcalc

tcom

ttot

Estimados (em s)

tcalc

tcom

Erros (em %)

ttot

tcalc

tcom

ttot

2 2 155,1 68,2 223,3 161,0 50,8 211,8 3,8 25,5 5,2
3 2 105,5 70,9 176,4 107,3 68,0 175,3 1,7 4,1 0,6
4 2 77,9 87,9 165,8 80,5 89,4 169,9 3,3 1,7 2,5

Os resultados apresentados mostram

onsiderável proximidade entre os valores

medidos e os estimados, validando, portanto, as armações expostas e o equa ionamento desenvolvido na seção 4.8.
aso do uso de hubs, entretanto, em nenhuma topologia haverá a possibili-

No
dade de

omuni ações simultâneas de pares de nós.

exemplo de uma topologia 4 x 2, para

Assim, tomando-se o mesmo

omuni ações na horizontal, o tempo de

omuni ação será equivalente ao ne essário para os nós da primeira linha realizarem
as transferên ias,

ada par por vez, somado ao tempo ne essário para os nós da

segunda linha, também

ada par por vez. Isto resulta, portanto, num fator igual ao

número de linhas que multipli a o tempo ne essário para
numa

ada linha. Analogamente,

omuni ação na verti al, o mesmo o orrerá, apare endo um fator igual ao

número de

olunas. E esta análise é válida para qualquer topologia. Desta forma,

justi a-se o fator

nx

ou

ny

que apare e na determinação de

fdx

e

fdy ,

para o

aso

do emprego de hubs.
Nos testes, não foram exploradas as várias topologias

om o emprego de hubs,

pois os disponíveis possuíam taxa de transferên ia muito baixa e preferiu-se prio-
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rizar o uso dos

haveadores, num primeiro momento.

resultado para uma simulação

Contudo, será mostrado o

om seu emprego, podendo-se per eber, ao menos, a

inuên ia signi ativa da taxa de transferên ia. Realizou-se, então, uma simulação
omputadores inter one tados por hub,

om os
de 10

Mbits/s(1,2 Mbytes/s)

tempo,

e

om taxa de transferên ia nominal

om taxa média de 290

onsiderando-se um volume de 100 x 100 x 60

valente por

élula de 402

ns/

kbytes/s,

por 301 passos no

élulas, sendo o tempo equi-

élula/iteração. Os resultados mostrados na tabela 5.6

são para as topologias 1 x 1 e 2 x 1.

Tabela 5.6: Tempos medidos, estimados e os erros per entuais
de um problema num sistema paralelizado utilizando-se dois

hub

orrespondentes para a simulação
omputadores inter one tados por

de baixa velo idade.

Dado
nx

1
2

Medidos (em s)

tcalc

tcom

ttot

Estimados (em s)

tcalc

tcom

Erros (em %)

ttot

tcalc

tcom

ttot

73,8 0,0 72,6 72,6 0,0 72,6 1,6  1,6
34,4 189,9 224,3 36,3 198,5 234,8 5,4 4,5 4,7

Novamente, os resultados medidos e estimados mostram-se bastante próximos.
Nota-se,

ontudo, que o tempo total de pro essamento do sistema paralelizado é

maior do que o tempo total sem paralelização. Isto deve-se por
de

ausa do alto tempo

omuni ação, de orrente do uso de um hub de baixa velo idade. A vantagem que

se pode obter para um sistema paralelizado

om estas

ara terísti as será apenas a

viabilização da simulação de um determinado problema que requisite mais memória
que a disponível num úni o

omputador. Este fato será exempli ado na seqüên ia.

A quantidade de memória a ser utilizada pelo programa também tem sua estimativa matemáti a,

onforme (4.31) apresentado na seção 4.8 do Capítulo 4. Por

exemplo, para um problema om um volume de 100 x 100 x 160 élulas, a quantidade
de memória total ne essária é de 254
Analisando-se
blema

om um pou o mais de detalhes o uso da memória, se este pro-

om o volume

de memória físi a,

Mbytes.

itado for simulado num

omputador

om apenas 256

Mbytes

ertamente não haverá memória físi a su iente disponível para

124

alo ar todas as matrizes, lembrando-se que o Sistema Opera ional reserva uma

erta

quantidade para a operação de todo o sistema. Assim, o espaço de tro a em dis o
será utilizado,

omo se fosse uma memória virtual.

Contudo,

omo o tempo de

a esso a dis o é muito mais elevado que o a esso à memória físi a, tem-se o resultado de um longo tempo de pro essamento para a simulação. Neste
paralelismo, mesmo numa rede
simulação. Como

aso, o uso do

om taxa de transferên ia baixa, pode viabilizar a

omparativo das situações neste

ontexto, apresentam-se os dados

da tabela 5.7.

Tabela 5.7: Comparativos entre várias situações para a simulação de um problema

om quan-

tidade de dados que não pode ser alo ada totalmente na memória físi a de um úni o
dor. O

omputa-

Mbytes de memória físi a e o volume onsiderado
254 Mbytes de memória. As situações são: (a) ideal,

omputador utilizado possui 256

100 x 100 x 160

élulas, ne essitando de

é de
aso

houvesse memória físi a su iente para um úni o nó alo ar o problema; (b) real, para um passo
no tempo, nas

ondições atuais, para um nó; ( ) real, idem a (b), mas para 1001 passos no tempo

 resultado obtido por extrapolação; (d) real,
real,

om uso de

haveador

Situação

(a) Ideal
(b) Real
( ) Real
(d) Real om hub
(e) Real om haveador
Na tabela, para o
aso um úni o

om uso de

hub

om baixa taxa de transferên ia; (e)

om média taxa de transferên ia.

Topologia

1x1
1x1
1x1
2x1
2x1

NI

1001
1
1001
1001
1001

()

ttot s

643,6
187,8
187987,8
2082,3
421,1

aso da situação (a), o tempo total de 643,6

s

seria obtido

omputador possuísse memória físi a su iente para alo ar o pro-

blema e realizando-se 1001 iterações no tempo. Na situação (b), tem-se o tempo
de 187,8

s,

que foi realmente en ontrado para as

ara terísti as atuais do

omputa-

dor, ao realizar-se apenas uma iteração no tempo. Extrapolando-se este resultado,
obtém-se o valor da situação ( ), o qual

orresponde a 2 dias e 4 horas. Per ebe-se,

assim, que a simulação se tornaria inviável. Utilizando-se, em seguida, dois
tadores interligados por hub de baixa velo idade 

om taxa nominal de 10

ompu-

Mbits/s

, o tempo obtido seria de 2082,3 s, ou aproximadamente 35 minutos, o que tornaria
a simulação viável, embora o tempo total seja maior que o da situação (a)  a qual
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é uma referên ia.
om taxa de 100

Por último, utilizando-se um

Mbits/s,

haveador de média velo idade 

obtém-se um tempo quase

in o vezes menor. Portanto,

onforme armado anteriormente, num sistema paralelizado, os equipamentos de
rede, podem, a prin ípio, não permitir a redução do tempo total de pro essamento,
para algum problema possível de ser alo ado na memória de um úni o

omputador.

Contudo, para problemas maiores, impossíveis de serem alo ados na memória físi a
de um úni o

omputador, os equipamentos, ao menos, tornariam viável a simulação

de tais problemas.
Por m, embora os valores de tempo estimados matemati amente apresentem
um

erto erro quando

omparados

om os medidos, é possível

mativas matemáti as são válidas, devido à

on luir que as esti-

oerên ia e à proximidade dos resultados.

Assim, tem-se um método para prever os tempos de

ál ulo,

omuni ação e total

de uma simulação em função do número de nós, além de também se poder estimar
a quantidade total de memória ne essária.
matemáti as,

riam-se

Ainda, utilizando-se tais ferramentas

ondições de se en ontrar a topologia que forne erá o me-

nor tempo de simulação ou a topologia que poderá viabilizar a simulação de um
determinado problema.

5.3

Nota sobre a Fun ionalidade do Paralelismo

Os problemas, quando simulados no sistema paralelizado, utilizando nós virtuais
ou reais, apresentaram os

orretos resultados,

onforme esperado, o que garantiu que

as té ni as de transferên ias de dados foram adequadamente implementadas. Isto
tornou, portanto, o sistema paralelizado fun ional e apli ável à solução de problemas
da área do eletromagnetismo.
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5.4

Ensaio para o Estudo de uma Apli ação Práti a  Des argas Atmosféri as em Regiões om
Edifí ios

O estudo das des argas atmosféri as próximas a regiões

om edifí ios é um as-

sunto de bastante interesse, porque permitirá analisar a inuên ia dos prédios sobre
a distribuição do

ampo eletromagnéti o e, a partir dos resultados, extrair algumas

on lusões de ordem práti a. Por exemplo, será possível prever as tensões induzidas
numa linha de distribuição de energia elétri a de a ordo

om a sua lo alização em

relação aos prédios.
Neste ensaio, será onsiderada uma região físi a total de 500 x 1600 x 1600 m, om
a presença de 12 prédios sobre um solo real, iluminada pelo

ampo eletromagnéti o

de orrente de uma des arga atmosféri a.
O objetivo deste ensaio, neste momento, será o de mostrar a apli abilidade da
ferramenta desenvolvida a um

aso próximo a um

aso real. Portanto, simpli ações

no modelamento da situação serão realizadas. Com trabalho mais espe í o sobre o
assunto, tornar-se-ia possível uma representação ainda mais próxima dos fenmenos
físi os envolvidos em tal problema.

O programa, por si, apresenta as

ondições

ne essárias para a implementação de tal representação.
Os dados do problema simulado são, então, os seguintes:

•

Os prédios possuem alturas de 10, 20 e 40
ondutividade

•

m,

permissividade elétri a

4, 0 ǫ0

e

1, 0 S/m;

o solo possui uma espessura de 100

m,

permissividade

2, 8 ǫ0

e

ondutividade

10−3 S/m;
•

os passos no tempo e no espaço são de, respe tivamente, 16,7

•

a fonte será uma rampa até 1,67

µs,

ns

e 10

m;

isto é, por 100 passos no tempo, quando
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atinge o valor o máximo, mantendo-o

onstante em seguida; a forma da fonte

plana, posi ionada próxima aos prédios,
apli ado será um

•

omo mostrado na Figura 5.4; o ampo

ampo elétri o verti al;

onsideração de região aberta para o volume analisado,

om a utilização da

PML.

A geometria do problema enun iado é mostrada na Figura 5.4.
Nota-se que,

om tais dados, tem-se um volume

élulas, o que irá requisitar por volta de 206
se o uso de

omputadores

om 256

Mbytes

omputa ional de 50 x 160 x 160

Mbytes

de memória. Considerando-

de memória físi a total,

on lui-se que

um úni o não será su iente para alo ar o problema, lembrando-se que o Sistema
Opera ional não libera para o programa toda a memória físi a instalada. Portanto,
há a ne essidade de, ao menos, dois

omputadores deste tipo. Também, desejando-se

que a exe ução o orra num menor tempo de pro essamento e adotando-se a topologia

nx

x 1, três

omputadores deverão ser empregados.

Se a simulação deste problema fosse realizada num úni o

omputador, por 200

passos no tempo, o tempo total ne essário de pro essamento seria de, aproximadamente, 5000

s!

Isto porque, pelo fato de não haver memória físi a su iente

disponível, seria utilizado o espaço de tro a em dis o,
Por outro lado, utilizando-se, por exemplo, 4
total de simulação, que in lui o tempo de
Depois, foram ne essários mais 90

s

omputadores, obteve-se um tempo

ál ulo e o de

para a

ujo a esso é bastante lento.

omuni ação, de apenas 42 s.

on atenação dos resultados num úni o

omputador, forne endo um tempo nal do pro esso de 132

s.

Assim, per ebe-se,

mais uma vez, a vantagem do uso do paralelismo.
Como resultado da simulação, tem-se disponível a distribuição do
verti al, mostrada na Figura 5.5, para o instante de tempo de 1,67

ampo elétri o

µs

e a 10

m

de

altura do solo.
Analisando-se a imagem da gura,

omeça-se a veri ar o efeito da blindagem
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Figura 5.4: Geometria do problema para a simulação de uma situação próxima a um
des arga atmosféri a em regiões

o solo e os prédios. O espaço aberto será
gura.

aso real de

om edifí ios. Nela, tem-se indi ado o plano de apli ação da fonte,
onsiderado pela presença da PML, não desenhada nesta
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Figura 5.5: Distribuição do
solo. A barra de

ampo elétri o verti al no instante de tempo 1,67

ores indi a as intensidades relativas do

ofere ida pelos prédios ao se observar a distorção na propagação do
dos prédios mais próximos da fonte. As
do

µs

a 10

m

a ima do

ampo elétri o.

ampo na região

ores da gura indi am a intensidade relativa

ampo elétri o, sendo o vermelho os

ampos mais intensos e o azul, os menos

intensos.
Continuando-se, após mais alguns instantes de tempo, tem-se a nova distribuição do

ampo mostrada na Figura 5.6.

Nesta situação, os

ampos mais intensos

en ontram-se aos arredores dos prédios, permane endo, na região entre eles, um
ampo

om menor intensidade.

Por m, para o instante de tempo igual a 2,51

µs,

os

prédios são um pou o mais intensos e, na região entre eles,
menos intensos,

ampos aos arredores dos
ontinuam-se os

ampos

onforme mostra a Figura 5.7.

Portanto, uma
de transmissão for

on lusão possível de

hegar

om tal análise, é que se uma linha

olo ada entre os prédios e tendo-se a o orrên ia de uma des arga

atmosféri a, a tensão induzida nela será menor do que se ela estivesse em qualquer
outro lo al, pois o

ampo elétri o é menos intenso. Mesmo se a des arga o orrer em
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Figura 5.6: Distribuição do

ampo elétri o verti al no instante de tempo 2,00

do solo. Nota-se a presença de

µs

a 10

m

a ima

ampos mais intensos nos arredores da região dos edifí ios e a de

ampos menos intensos na região entre eles. A barra de

ores indi a as intensidades relativas do

ampo elétri o.

Figura 5.7: Distribuição do
do solo.

ampo elétri o verti al no instante de tempo 2,51

Nota-se que a presença de

permane e, assim

omo a de

as intensidades relativas do

µs

a 10

m

a ima

ampos mais intensos aos arredores da região dos edifí ios

ampos menos intensos na região entre eles. A barra de
ampo elétri o.

ores indi a
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posições diferentes da mostrada no exemplo, esta
que a linha esteja situada no  entro da região

on lusão permane e igual, desde
om edifí ios.

É possível também observar, em grá o, a variação do
do espaço,
menores de

ampo elétri o ao longo

onforme ilustra-se na Figura 5.8. Nesta gura, per ebem-se intensidades
ampo elétri o na região que é

Figura 5.8: Variação ao longo do espaço do

ir undada pelos edifí ios.

ampo elétri o traçado

orresponde

a uma linha horizontal que passa entre os prédios, na direção de maior dimensão.

A notação

nEy

indi a que a intensidade do

ampo elétri o mostrada está normalizada em relação à máxima

intensidade apli ada pela fonte.A distân ia
Cada traço representa 10

A variação do

m

ampo elétri o. O

no eixo

d é medida a partir da borda plana esquerda do volume.

d.

ampo elétri o em alguns pontos do espaço ao longo do tempo

também pode ser observada num grá o.

Por exemplo, na Figura 5.9 mostra-se

tal variação para pontos situados num plano a 10

m

de altura. Neste plano, suas

lo alizações são: na faixa de apli ação da fonte, na frente dos edifí ios, entre os
edifí ios e atrás dos edifí ios. Per ebe-se, novamente, que o

ampo elétri o no ponto

entre os edifí ios atinge uma amplitude menor que os demais pontos.
A mesma espé ie de grá o pode ser observada na Figura 5.10, mas agora a 30

m
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Figura 5.9: Variação do
a 10

m

ampo elétri o ao longo do tempo em quatro pontos distintos, num plano

de altura. Na legenda, a distân ia de 0

m

orresponde à posição da fonte e as distân ias

maiores, a posições mais afastadas da fonte. Assim, tem-se, respe tivamente, pontos que se situam
em frente aos edifí ios, entre eles e atrás deles. A notação

nEy indi

a que a intensidade do

elétri o mostrada está normalizada em relação à máxima intensidade apli ada pela fonte.

ampo
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de altura.

É notável a menor amplitude do

ampo elétri o no ponto

ir undado

por edifí ios, após os transitórios ini iais. Contudo, esta amplitude é maior que a
orrespondente na altura de 10

m,

omo mostrado na Figura 5.9.

Tal resultado

apresenta-se

oerente devido à menor inuên ia dos edifí ios em pontos a 30

solo, quando

omparada às suas inuên ias em pontos a 10

Figura 5.10: Variação do
a 30

m

m

m

do

do solo.

ampo elétri o ao longo do tempo em quatro pontos distintos, num plano

de altura. Na legenda, a distân ia de 0

m

orresponde à posição da fonte e as distân ias

maiores, a posições mais afastadas da fonte. Assim, tem-se, respe tivamente, pontos que se situam
em frente aos edifí ios, entre eles e atrás deles. A notação

nEy indi

a que a intensidade do

ampo

elétri o mostrada está normalizada em relação à máxima intensidade apli ada pela fonte.

Por m, o exemplo apresentado mostra a apli abilidade da ferramenta para a
análise de problemas de eletromagnetismo,
ini iais.

onforme os objetivos e as propostas

Capítulo 6

CONCLUSÕES

O

ódigo paralelizado desenvolvido mostrou-se válido pela reprodução de resul-

tados já

onhe idos.

Isso signi a que as té ni as empregadas para a transmissão e a re epção dos dados são válidas e foram implementadas adequadamente. Também, as té ni as alternativas para a apli ação da fonte mostraram-se e azes e e ientes, pela otimização
do

ódigo e pela exibilidade ofere ida. Igualmente, a implementação diferen iada

da PML resultou em um

ódigo mais reduzido e

onsistente, o que, entre outras

vantagens, fa ilitou a paralelização dos laços de diferenças nitas.
Como um todo, as

ara terísti as pro uradas para a implementação do programa

também foram, em sua grande parte, al ançadas,

om o emprego das boas práti as

de programação. Uma das pendên ias presentes, importante para a apli abilidade do
programa, é a fa ilitação da entrada da geometria do problema, a qual, atualmente,
é realizada via

ódigo de programação.

A proposta de desenvolvimento e operação utilizando programas e ambientes
Linux gratuitos foi adequadamente atendida.
Os testes paralelizados em nós reais exe utaram-se em uma rede de omputadores
já previamente existente, satisfazendo as premissas ini ialmente propostas.
A redução do tempo total de pro essamento e aumento da memória disponível,
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que são as prin ipais vantagens do pro essamento paralelo, foram satisfatoriamente
obtidas.
Per ebeu-se,

ontudo, que a redução do tempo de pro essamento só é possível

ao se utilizar periféri os de rede
de dados, por volta de 100

om, ao menos, uma taxa média de transferên ia

Mbits/s.

utilizando um periféri o de rede

Por outro lado, notou-se também que, mesmo

om taxa de transferên ia baixa, podem-se obter

vantagens. Tal fato o orre nas situações em que a memória físi a disponível de um
omputador é inferior à requisitada pelo problema e, ao utilizar o paralelismo, temse uma maior quantidade de memória que pode ser alo ada ao mesmo problema.
Caso não se utilizasse o paralelismo, a memória virtual seria utilizada e resultaria
num tempo de pro essamento extremamente grande. Assim, apesar do tempo de
pro essamento do

aso paralelizado

om periféri o de baixa taxa de transferên ia

ser maior do que seria na hipótese de um úni o

omputador possuir a quantidade

su iente de memória, o tempo de pro essamento resultante ainda é bastante inferior
àquele que se faria uso da memória virtual para a simulação.
A quantidade de memória disponível, por sua vez, aumentou
porque foi utilizado um sistema

om o paralelismo,

om memória distribuída.

A liberdade de es olha da quantidade de nós e da topologia de subdivisão do
problema entre os nós foi implementada

om êxito e permitiu realizar o estudo do

sistema paralelizado em função do número de nós.
A aproximação matemáti a para a estimativa dos tempos de
ni ação apresentou-se
relação aos tempos

ál ulo e

omu-

omo uma ferramenta útil, apresentando erros toleráveis em

orrespondentes medidos, tanto para as topologias

quanto para as topologias

nx

x

ny .

nx x 1 e 1 x ny

O uso desta ferramenta para a determinação

do número de nós a serem utilizados num pro essamento de forma a obter o menor
tempo total possível na simulação também foi aprovado.
Os resultados do estudo sobre a apli ação práti a, para a demonstração da apliação da ferramenta na análise de problemas de eletromagnetismo, apresentaram-se
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qualitativamente

oerentes

om os esperados. Con lui-se, então, que a ferramenta é

apli ável ao m desejado.
Como

ontinuidade ao trabalho, pretende-se, gradativamente, realizar

mentações no programa,
um usuário, estender o
dos

omple-

omo a maior fa ilidade de espe i ação da geometria por
ódigo para a obtenção de outras grandezas físi as a partir

ampos eletromagnéti os en ontrados, realizar apli ações da ferramenta em

sos práti os diversos e,

onforme

a-

onveniente, disponibilizar a ferramenta para que

outros possam também utilizá-la.
Por m, e em resumo, o pro essamento paralelo de métodos numéri os apresentase

omo uma ferramenta que pro ura agregar os re ursos te nológi os

omputa i-

onais distribuídos disponíveis para aumentar as poten ialidades de simulação de
problemas que ne essitam de

onsiderável renamento, devido à alta quantidade de

detalhes presente, em espe ial aqueles da área de eletromagnetismo, por sua natural
omplexidade.

Referên ias Bibliográ as

[1℄ K. S. Yee,  Numeri al Solution of Initial Boundary Value Problems Involving
Maxwell's Equations in Isotropi

Media, IEEE Transa tions on Antennas and

Propagation, vol. vol. AP-14, no. 3, pp. 302307, may 1966.

[2℄ D. M. Sullivan, Ele tromagneti

Simulation Using the FDTD Method.

New

York: IEEE Press Series on RF and Mi rowave Te hnology, 2000.

[3℄ M. N. O. Sadiku, Numeri al Te hniques in Ele tromagneti s, 2nd ed.

Bo a

Raton: CRC Press, 2001.

[4℄ A. Taove and S. C. Hagness,

Computation Ele trodynami s;

dieren e time-domain method, 2nd ed.

[5℄ C. Wu, K. Wu, Z. Bi, and J. Litva,  A

the nite-

Norwood: Arte h House, In , 2000.

urate Chara terization of Planar Printed

Antennas Using Finite-Dieren e Time-Domain Method, IEEE Transa tions

on Antennas and Propagation, vol. vol. 40, pp. 526534, May 1992, issue 5.

[6℄ A. C. Pavão, Cavidades

arregadas  estudo da pertubação dos

ampos ele-

tromagnéti os, Ph.D. dissertation, Es ola Polité ni a da Universidade de São
Paulo, 2004.

[7℄ G. D. Kondylis, F. Falaviis, G. J. Pottie, and T. Itoh,  A Memory-E ient
Formulation of the Finite-Dieren e Time-Domain Method for the Solution of
Maxwell Equations, IEEE Transa tions on Mi rowave Theory and Te hniques,
vol. vol. 49, no. 7, pp. 13101320, July 2001.
137

138

[8℄ Y. S. Ri kard and W. P. H. N. K. Georgieva,  Appli ation and Optimization of
PML ABC for the 3D Wave Equation in the Time Domain, IEEE Transa tions

on Antennas and Propagation, vol. vol. 51, no. 2, pp. 286295, February 2003.

[9℄ W. P. Pala, A. Taove, M. J. Piket, and R. M. Joseph, Parallel nite-dieren e
time-domain

al ulations, IEEE International Conferen e on Computation in

Ele tromagneti s, pp. 8385, 1991.

[10℄ T. Sterling, D. Be ker, M. Warren, T. Cwik, J. Slamon, and B. Nitzberg, An
assessment of Beowulf- lass

omputing for NASA requirements: initial ndings

from the rst NASA workshop on Beowulf- lass

lustered

omputing, IEEE

Aerospa e Conferen e. Pro eedings., pp. 367381, Mar h 1998.

[11℄ P. H. Carns, W. B. Ligon, S. P. M millan, and R. B. Ross, An evaluation of
message passing implementations on Beowulf workstations, IEEE Aerospa e

Conferen e. Pro eedings., pp. 4154, Mar h 1999.

[12℄ D. P. Rodohan and S. R. Saunders,  Parallel Implementation of the Finite Dieren e Time Domain (FDTD) Method, IEEE Se ond International Conferen e

on Computation in Ele tromagneti s, pp. 367370, 1994.

[13℄ D. P. Rodohan, S. R. Saunders, and R. J. Glover, A Distributed Implementation of the Finite Dieren e Time-Domain (FDTD) Method, IEEE Internati-

onal Journal of Numeri al Modelling: Ele troni

Networks, Devi es and Fields,

vol. vol. 8, pp. 283291, 1995.

[14℄ G. A. S hiavone, I. Codreanu, R. Palaniappan, and P. Wahid,  FDTD Speedups
Obtained in Distributed Computing on a Linux Workstation Cluster, IEEE

Antennas and Propagation So iety International Symposium, vol. vol. 3, pp.
13361339, july 2000.

[15℄ J. Foren

and A. Skorek,  Analysis of High Frequen y Ele tromagneti

Wave

139

Propagation Using Parallel MIMD Computer and Cluster System, Internati-

onal Conferen e on Parallel Computing in Ele tri al Engineering. PARELEC
2000. Pro eedings., pp. 176180, august 2000.

[16℄ M. Sypniewski, J. Rudni ki, and M. C. Mar ysiak,  Investigation of Multithread
FDTD S hemes for Faster Analysis on Multipro essor PCs, IEEE Antennas

and Propagation So iety International Symposium, vol. vol. 1, pp.

252255,

July 2000.

[17℄ N. Tadaka, T. Ito, K. Motojima, M. Ideo, T. Sato, and S. Kozaki, The highspeed

omputation on a distribuited personal

omputer network by our distri-

buted FDTD method, Mi rowave Conferen e, pp. 273276, De ember 2000.

[18℄ E. N. Szynkiewi z and A. Sikora,  Algorithms for Distribuited Simulation 
Comparative Study, IEEE Pro eedings of the International Conferen e on Pa-

rallel Computing in Ele tri al Engineering (PARALEC'02), pp. 261266, September 2002.

[19℄ B. Butrylo, C. Vollaire, and L. Ni olas, Parallel implementation of the ve tor
nite element and nite dieren e time domain methods, IEEE Pro eedings of

the International Conferen e on Parallel Computing in Ele tri al Engineering
(PARELEC'02), 2002.

[20℄ C. Guiaut and K. Mahdjoubi,  A Parallel FDTD Algorithm Using the MPI
Library, IEEE Antennas and Propagation Magazine, vol. 43, no. 2, pp. 94103,
April 2001.

[21℄ H. Rogier, D. Zutter, and F. Olyslager, A parallel implementation of the hybrid
FDTD-BIE te hnique, IEEE Antennas and Propagation So iety International

Symposium, pp. 224227, july 2000.

[22℄ L. Yin, X. Yin, and W. Hong,  Domain De omposition Method for the Solution

140

of Ele tromagneti

Field Penetration Problems, IEEE Antennas and Propa-

gation So iety International Symposium, vol. vol. 1, pp. 4245, July 2000.

[23℄ D. Yang, C. Liao, L. Jen, and J. Xiong, A parallel FDTD algorithm based
on domain de omposition method using the MPI library, Pro eedings of the

Fourth International Conferen e on Parallel and Distributed Computing, pp.
730733, August 2003.

[24℄ C. Trinitis, M. Eberl, and W. Karl,  Numeri al Cal ulation of Ele tromagneti
Problems on an SCI Based PC Cluster, International Conferen e on Parallel

Computing in Ele tri al Engineering, 2000. PARELEC 2000. Pro eedings., pp.
166170, August 2000.

[25℄ C. T. Kelley, D. L. Woolard, P. Zhao, M. Kerr, and M. I. Lasater,  ParallelPlatform Based Numeri al Simulation of Instabilities in Nanos ale Tunneling
Devi es, IEEE-NANO 2002. Pro eedings of the 2002 2nd IEEE Conferen e on

Nanote hnology, pp. 417420, August 2002.

[26℄ T. Watanabe, H. Asai, T. Sasaki, and K. Araki, Parallel-distributed FDTDbased full-wave simulator for large-s ale printed wiring boards, Ele tri al Per-

forman e of Ele troni

Pa kaging, pp. 287290, O tober 2002.

[27℄ M. P. Trevizan and J. M. Janiszewski, An e ient use of the FDTD method
with parallel pro essing for a

urate analysis of ele tromagneti

elds, MO-

MAG 2006, August 2006.

[28℄ W. Yuan and E. Li, Analysis of signal propagation in high-speed dierential
signal lines with full-wave time-domain te hnique, IEEE International Sym-

posium on Ele tromagneti

Compatibility, vol. vol. 2, pp. 10041009, 2002.

[29℄ T. T. Le and J. Rejeb, Performan e of parallel logi

event simulation on PC-

141

luster, 7th Symposium on Parallel Ar hite tures, Algotithms and Networks.

Pro eedings., pp. 434438, May 2004.

[30℄ P. P. M. So, C. Eswarappa, and W. J. R. Hoeer,  Parallel and Distributed TLM
Computation with Signal Pro essing for Ele tromagneti

ternational Journal of Numeri al Modelling: Ele troni

Field Modelling, In-

Networks, Devi es and

Fields, vol. vol. 8, pp. 169185, November 1995.

[31℄ W. Walendziuk, A. Jordan, and A. Skorek, Visualization of the parallel nitedieren e time-domain method

omputation results, IEEE International Con-

feren e on Parallel Computing in Ele tri al Engineering. PARALEC 2004, pp.
152155, 2004.

[32℄ J. Ma he, An assessment of Gigabit Ethernet as luster inter onne t, 1st IEEE

Computer So iety International Workshop on Cluster Computing, pp.

3642,

De ember 1999.

[33℄ F. L. Teixeira, Time-domain

omputational ele tromagneti s:

FDTD and

FETD methods, MOMAG 2006  Short Course, August 2006.

[34℄ The GNU C Library, 1994, a

essible in

http://wwwwbs. s.tu-berlin.de/user-taipan/kraxel/gnuinfo/lib /Top.html.

[35℄ Howto: set up ssh keys, Paul Ke k, 2001, a

essible in

http://www.ar hes.uga.edu/∼pke k/ssh/.
[36℄ LAM/MPI Parallel Computing, Lam-Mpi.org, 2006, a

essible in

http://www.lam-mpi.org.

[37℄ IBM Parallel Environment for AIX 5L  MPI Subroutine Referen e, IBM Corporation, 2005, downloadable from
http://www.ners .gov/vendor_do s/ibm/pdf/am107002.pdf.

