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RESUMO

São resentes as pesquisas e os projetos envolvendo o eletromagnetismo. Tantopara as pesquisas quanto para os projetos, tem-se o reurso de realizar simulaçõesomputaionais dos problemas envolvidos, a �m de investigar o omportamento dosfen�menos eletromagnétios diante da situação na qual enontram-se.Há asos, ontudo, em que o problema pode �ar omputaionalmente grande, re-quisitando maior quantidade de memória e maior tempo de proessamento, devidoàs geometrias envolvidas ou à auraidade 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 meiode uma rede de omputadores e, empregando-se programas gratuitos, tem-se suarealização a usto pratiamente nulo.O presente trabalho, utilizando o método FDTD, visa a implementação de tal sis-tema paralelizado. Entretanto, na etapa de desenvolvimento, uma espeial atençãofoi dada às boas prátias de programação, om o objetivo de garantir ao programa�exibilidade, modularidade e expansibilidade.Adiionalmente, desenvolveu-se uma ferramenta matemátia para estimar o tempode proessamento total de uma simulação paralelizada, além de forneer indiativosde ajustes de parâmetros para que este tempo seja o menor possível.Validam-se o ódigo, o sistema paralelizado e a ferramenta matemátia om algunsexemplos. Finalmente, realiza-se um estudo para uma apliação prátia de interesseom a ferramenta desenvolvida.
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�ABSTRACT�

Researhes and projets involving eletromagneti problems are ontinuously inre-asing. As muh for researhes as for projets, there is a resoure of ahieving ompu-ter simulations for the involved problems aiming to investigate the eletromagnetiphenomenons behavior, in the situation they are.There are ases, however, the problem results in high omputational size, requestingmore memories sizes and high proessing times, beause of the given geometries orhigh auray wanted.With the intent of solving these questions, the parallel omputation developingbeomes interesting. One of the possible implementations of this parallel system isthe use of a omputer network. Besides, using free programms, the implementationhas almost any osts.The present work, using the FDTD method, aims at the implementation of thisparallel system. However, during the development stage, a speial attention wasgiven to the programming praties, with the intent of guaranteeing the �exibility,modularity and expansibility of the program.In addition, a mathemati tool was developed to estimate the total proessing timeof the parallel simulation and to predit indiations for adjustments of parametersto reah the minimum time possible.The ode, the parallel system and the mathemati tool are validated with someexamples. Finally, a study for a pratial apliation of interest is done with thedeveloped tool.



Capítulo 1
INTRODUÇ�O

A resolução de problemas de eletromagnetismo, em geral, não apresenta solu-ção analítia. Nestes asos, a solução pode ser enontrada por meio de simulaçõesnumérias.Dentre os diversos métodos numérios existentes, enontra-se o Método das Di-ferenças Finitas no Domínio do Tempo � Finite-Di�erene Time-Domain (FDTD),que é largamente utilizado em diversas apliações.Contudo, se, por um lado, a simulação numéria permite a resolução de pro-blemas antes insolúveis, por outro ele também apresenta restrições. Uma delas é aneessidade de disretização dos objetos envolvidos num erto problema e do fen�-meno físio em interesse de estudo. Assim, não se poderá trabalhar sobre variáveisontínuas, mas sim amostras destas. Tal fato é intrínseo a todo método numério.Outras duas restrições que se destaam são as relaionadas ao tempo total de pro-essamento e a quantidade de memória omputaional requerida para a simulação.Quanto mais detalhes um problema possuir e quanto mais auraidade for desejada,mais re�nada deverá ser a disretização e, onseqüentemente, mais memória seráutilizada e mais tempo de proessamento será requerido. Isto, onseqüentemente,limita as possibilidades de resolução de problemas por um únio omputador, umavez que o problema deve ser ompatível om as araterístias do omputador.1



2Para ontornar tais limitações e ampliar a apliabilidade dos métodos numérios� omo um todo e não só do FDTD�, utiliza-se a ténia do proessamento paralelo,permitindo, em um primeiro momento, a redução do tempo de proessamento e,onsiderando-se uma arquitetura om memória distribuída, uma maior quantidadedisponível de memória.O presente trabalho realizará uma implementação numa arquitetura om memó-ria distribuída, utilizando uma rede já existente de omputadores, a �m de dispensarinvestimentos adiionais para aquisição de equipamentos.Ainda, serão empregadas ferramentas e ambientes Linux gratuitos, visando-semanter nulo o usto de desenvolvimento e também failitar e possibilitar o seu usoem qualquer omputador, por não ser neessária a aquisição de liença espeí�a.Já quanto ao desempenho �nal do programa, ele terá in�uênias de diversosfatores. Um primeiro fator é a esrita do ódigo, que pode ser feita de forma maisou menos otimizada. Um segundo, deve-se às topologias de omuniação entre osomputadores, sob o ontexto do sistema paralelizado. Um tereiro, é relaionado àtaxa de transferênia dos periférios de rede utilizados. Portanto, um estudo destasin�uênias será também realizado.À esrita do ódigo, tarefa da programação, faz-se neessária uma atenção espe-ial. Visando dar araterístias importantes ao programa, determinadas ténias eoneitos deverão ser observados. Entre estas araterístias, enontram-se a �exibi-lidade, a onsistênia, a redução de ódigo, a failidade de depuração, as otimizações� quanto ao tempo de exeução e uso de memória �, a failidade de manutenção fu-tura, a expansibilidade e a apliabilidade. A implementação do programa, então,prourou onsiderar essas proposições.Perebendo-se a possibilidade de se equaionar o tempo total de proessamentoparalelo, um modelo matemátio foi desenvolvido, sob o ontexto do programa im-plementado. Com tal modelo, pode-se estimar o tempo total do proessamento parauma determinada simulação e, também, prever qual o menor tempo total de proes-



3samento possível de se obter. Além disto, ter-se-á um indiativo de quais ajustes deon�guração de omuniação deverão ser realizados para se atingir o tempo mínimo.Aqui, �on�guração de omuniação� refere-se à forma omo o volume de um pro-blema será subdividido e omo se dará a atribuição de ada subvolume resultanteaos omputadores.Por último, omo o proessamento paralelo torna-se viável para problemas eletri-amente grandes, a apliabilidade do trabalho será validada por meio de um ensaiopara o estudo de um aso prátio, de bastante interesse, no qual um razoável re�na-mento se faz neessário: a análise dos efeitos de uma desarga atmosféria próximaa regiões om edifíios.Assim, onforme o que foi exposto, o seguinte objetivo geral foi de�nido:�Realizar um estudo das araterístias do proessamento paralelo apli-ado ao Método das Diferenças Finitas no Domínio do Tempo em trêsdimensões para simulação de problemas de eletromagnetismo e mostrara apliabilidade da ferramenta desenvolvida para o estudo de um asoreal.�E, deorrentes deste objetivo geral, têm-se os objetivos pariais abaixo:
• desenvolvimento do ódigo que implementa o método FDTD em Três Dimen-sões (FDTD-3D) paralelizado, om �exibilidade de ajustes dos parâmetros doproblema;
• validação das prinipais vantagens esperadas om o emprego do proessamentoparalelo: redução do tempo total de proessamento e aumento da memóriadisponível em arquiteturas distribuídas;
• desenvolvimento e operação utilizando ferramentas e ambientes Linux gratui-tos;



4
• desenvolvimento do proessamento paralelo empregando uma rede de ompu-tadores previamente existente;
• validação dos resultados numérios;
• veri�ação da in�uênia no tempo de omuniação de diferentes periférios derede;
• elaboração de modelo matemátio para estimar o tempo total de um pro-essamento paralelizado e sua on�guração ótima, para o menor tempo deproessamento possível;
• apliação da ferramenta desenvolvida para obtenção da distribuição de ampoeletromagnétio em problemas reais que neessitem de grande detalhamento,omo por exemplo, num problema de desargas atmosférias oorrendo nasvizinhanças de edi�ações.O onteúdo deste doumento segue dividido da seguinte forma:Ainda neste apítulo, na seção seguinte, é apresentada a revisão bibliográ�a detrabalhos orrelaionados om o assunto em estudo.No Capítulo 2, são reunidas (de forma resumida) todas as informações e oneitosneessários ou omplementares para o desenvolvimento do trabalho.No Capítulo 3, relatam-se as opções de solução dados os objetivos a serem alan-çados pelo trabalho.No Capítulo 4, é apresentado, om razoável detalhamento, todo o desenvolvimentorealizado.No Capítulo 5, por �m, realizam-se as validações neessárias e apresenta-se o ensaiodo estudo da apliação prátia proposta.



51.1 Revisão Bibliográ�aNo trabalho [1℄, foi apresentada uma topologia de élula omputaional quepermitiu, adequadamente, a apliação do método numério das diferenças �nitasno domínio do tempo � FDTD em problemas de eletromagnetismo. A propostafundamentava-se em esolher, na élula omputaional, pontos distintos nos quaisestaria presente ada uma das omponentes dos ampos ~E (intensidade de ampoelétrio) e ~H (intensidade de ampo magnétio) e de forma a respeitarem as equaçõesde Maxwell, ao alularem-se os valores de umas omponentes om base nos dasoutras. Esta topologia tornou-se a base de diversos outros trabalhos onseguintesneste ramo e a élula omputaional �ou onheida omo élula de Yee.Em [2℄, há resumos dos desenvolvimentos da formulação matemátia, onformeapresentado por Yee, para problemas em uma, duas e três dimensões (1D, 2D e 3D).Nele, a formulação matemátia faz uso do vetor ~D (densidade de �uxo elétrio),permitindo araterizar meios dielétrios om ou sem perdas. Aborda-se tambéma questão das re�exões intrínseas que surgem nas bordas da região do problema ea respetiva solução, ao utilizar-se uma amada absorvedora perfeitamente asadaPerfety Mathed Layer (PML). São expostas, em seguida, ténias para a geraçãode onda plana em 2D e 3D e para o álulo da transformada de Fourier. Citam-se,ainda, o uso da transformada Z omo ferramenta auxiliar na formulação matemátia,a apliação do método em situações reais e a adaptação do método para outros tiposde problemas, omo os aústios. Para ompatibilizar as magnitudes dos vetores ~E,
~D e ~H a �m de evitar aúmulo de erros numérios, os vetores ~E e ~D são normalizados.Por �m, após os desenvolvimentos, as equações resultantes são reesritas na formaomputaional e listam-se programas ompletos em linguagem C.O trabalho [3℄, num primeiro momento, retoma os oneitos fundamentais doeletromagnetismo e apresenta métodos analítios para a solução de problemas. Emseguida, desreve diversos métodos numérios: o método das diferenças �nitas, o



6variaional, o dos momentos, o dos elementos �nitos, o da matriz de linha de trans-missão, o Monte Carlo, e o das linhas. Quanto ao método das diferenças �nitas� FDTD, a abordagem trata, de forma generalizada e om mais detalhes que em[2℄, seus aspetos básios e questões esseniais, omo o ritério de estabilidade e oserros intrínseos de arredondamento e disretização. Em apliações prátias, foa ouso do método para soluionar problemas eletromagnétios, inlusive em 3D, on-frontando os resultados numérios om os analítios. O desenvolvimento onsiderameios dielétrios om perdas e uma amada de ontorno absorvedora PML. Listam-se programas ompletos em linguagem FORTRAN 77 e apresentam-se referênias eimplementações em linguagem C++.O método FDTD é tratado om bastantes detalhes e profundidade em [4℄. Oassunto parte dos oneitos fundamentais e analisa a dispersão e a estabilidade nu-méria, as ondições para a apliação de onda inidente, a implementação da PML,e a transformação de ampo próximo para distante, o que permite determinar o om-portamento do ampo em regiões distantes do objeto em estudo sem a neessidadede aumentar a quantidade de élulas do problema. Considera materiais dispersivos enão-lineares e algumas outras ténias de modelamento e simulação para problemase situações enontrados na prátia.O trabalho [5℄ aplia o método FDTD para araterizar antenas impressas pla-nares omplexas om várias estruturas de alimentação. Apresenta ainda um novomodelo tridimensional para a alimentação por abo oaxial e o uso da ondição deontorno absorvedora para antena impressa om alta onstante dielétria.Já o trabalho [6℄ faz uso do método FDTD para analisar avidades ressonantesarregadas om materiais dielétrios, om e sem perdas. Foi desenvolvido um modeloom o objetivo de observar a pertubação dos ampos eletromagnétios pelos orposdielétrios inseridos na avidade. Apliando-se o modelo a asos de interesse, pode-se extrair orrelações genérias entre forma e ondutividade equivalente dos orposdielétrios, além da distribuição do ampo eletromagnétio. Os resultados permitem



7prever, em função dos orpos dielétrios, araterístias de distribuição da energiano domínio da freqüênia e da distribuição espaial dos ampos elétrio e magnétiopara uma determinada freqüênia.Uma variante do método FDTD é apresentada em [7℄. A formulação do mé-todo é modi�ada para reduzir a quantidade de memória neessária, permitindo umaumento de 50% no volume omputaional para uma erta quantidade de memóriadisponível no omputador, om pouo aumento da quantidade de álulos e da om-plexidade do ódigo. No método proposto, onsegue-se uma redução por meio daassoiação espaial de uma omponente de ~E e uma de ~H om as outras duas, sema neessidade de subdividir o domínio omputaional. Daí resulta o uso de apenasquatro omponentes e não seis omo originariamente, para armazenar as informaçõesneessárias. Por meio do álulo das argas induzidas e do seu uso no divergentede ~D, �a simples o tratamento de ondutores e fontes. Com tal proposta, umaeonomia de 33% na quantidade de memória neessária é alançada.Apresenta-se em [8℄ uma ondição de ontorno absorvente por amada perfei-tamente asada � Perfety Mathed Layer Absorbing Boundary Condition (PMLABC)� para a equação de onda esalar no domínio do tempo, para problemas geraisnão-homogêneos, om ou sem perdas. A PML ABC proposta é apliável pratia-mente a todos os esquemas de diferenças �nitas que tratam da equação de ondano domínio do tempo, omo a ténia do potenial de onda no domínio do tempo(TDWP) e as aproximações das equações de onda esalares no domínio do tempopara análise de estruturas óptias. Como ontribuições, o trabalho fornee a for-mulação da PML e sua disretização para ser apliada ao método FDTD, propõeper�s modi�ados das variáveis da PML para obter desempenhos superiores, ommenos re�exões numa faixa mais ampla de freqüênias, quando omparado om osdesenvolvimentos omuns, e investiga a in�uênia da terminação da PML sobre seudesempenho geral, apontando as melhores opções disponíveis.Quanto aos desenvolvimentos do ódigo FDTD paralelizado, um dos primeiros



8trabalhos foi [9℄. Neste, após di�uldades diversas quanto à implementação do ó-digo, onseguiu-se simular, om um omputador multi-proessado � o ConnetionMahine - 2 (CM-2), um problema de 126 x 126 élulas om um paralelepípedo aoentro, numa freqüênia de 0,43 GHz. Os resultados foram oerentes om os valoresexperimentais.Em [10℄ é realizado um desritivo bastante detalhado sobre a omputação base-ada num sistema Beowulf, que, de forma simples, arateriza-se por omputadoresligados em rede que usam sistema operaional e ferramentas de programação gra-tuitos, sendo a National Aeronautis and Spae Administration (NASA) uma dasprimeira a explorar este sistema. Com as araterístias de tal sistema, é destaadoque há uma redução grande da relação usto-desempenho. Apliações diversas foramdesenvolvidas para simulação utilizando o Beowulf, omo ódigo gravitaional paraN-orpos e químia quântia. Expõem-se os programas e ferramentas que podemser utilizados no desenvolvimento e questões relativas à esalabilidade e à ompu-tação heterogênea. Na data de publiação, havia a expetativa de resimento dasapliações em sistemas Beowulf, prinipalmente por ausa das possibilidades om re-duzido usto, mas também tinha-se iênia de algumas limitações devido ao volumede omuniação e temporizações neessárias.É relatada por [11℄ uma análise de quatro paotes de programa envolvidos na o-muniação entre omputadores de um sistema Beowulf: o Parallel Virtual Mahine(PVM), o Loal Area Multiomputing (LAM), o MPICH e o BNM. São aborda-das questões relativas à arquitetura, o que envolve a forma de depuração de umprograma, sua iniialização e exeução, aos aspetos de riação de tarefas remotas,aos protoolos de omuniação, Transfer Control Protool (TCP) e User DatagramProtool (UDP), e, por último, aos desempenhos obtidos e on�abilidade de adapaote.Em [12℄, o estudo onentra-se em traçar um omparativo entre o tempo deproessamento, neessário para soluionar um determinado problema, para uma



9implementação seqüenial e para implementações paralelas, estas por meio de esta-ções de trabalho, de rede Transputer e om o uso da arquitetura Single-InstrutionMultiple-Data (SIMD) . O tempo de proessamento pode ser bastante reduzido de-pendendo do tipo de omputador utilizado. Conlui-se que o paralelismo, utilizandooito estações de trabalho e sem ustos adiionais, apresenta um ganho de veloidadede 1,43 vezes em relação ao seqüenial, sendo o fator limitante deste ganho a taxade transferênia das ligações Ethernet.Cita-se, em [13℄, uma solução para ontornar as restrições de memória existentespara ódigos seqüeniais do FDTD, o que permite a simulação apenas de problemaspequenos: o uso de uma implementação paralela do FDTD de baixo usto utili-zando redes de estações de trabalho existentes. Isto arateriza uma arquitetura deomputação om memória distribuída. Teoriamente, ao se aumentar o número deproessadores, a quantidade de memória também aumentaria e o tempo de proes-samento airia. Um exemplo prátio é simulado, validando as a�rmações anteriores,sendo o ganho de veloidade igual a 7,57 para 8 proessadores numa malha ontendo768000 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 neessidade da troa de informações entre �vizinhos� e enumerando aseqüênia dos álulos e transmissões/reepções de dados.O trabalho [14℄ faz um apanhado geral sobre as araterístias e vantagens de umsistema om proessamento paralelo para os álulos do método FDTD, utilizando-se omputadores pessoais. É itado, ainda, que todo o trabalho baseou-se numsistema operaional livre � o Linux � e, da mesma forma, todas as ferramentasde programação neessárias. Na parte prátia, realizam-se diversos omparativosentre a quantidade de proessadores/omputadores (nós) e o ganho de veloidadede proessamento, hegando-se à onlusão que a relação é linear para problemassu�ientemente grandes, pois o tempo de proessamento �a muito maior que otempo de omuniação entre os nós.



10Um omparativo de proessamento paralelo entre um omputador multiproes-sado e um onjunto de estações de trabalho é feito em [15℄. O omputador multipro-essado é o ALEX AVX2 om topologiaMultiple-Instrution Multiple-Data (SPMD)e as estações de trabalho do onjunto possuem proessador de 450 MHz e são in-terligadas por plaa de rede Ethernet. O ganho de veloidade foi satisfatório parao omputador multiproessado; ontudo, para as estações de trabalho, o resultadonão foi satisfatório, pois a taxa de transferênia de 10 Mbits/s da plaa Ethernet émuito baixa para o proessamento requerido.Comenta-se em [16℄ que (na data da publiação) muitas pesquisas foram feitaspara paralelizar ódigos FDTD, ontudo baseando-se em omputadores de proes-samento em massa, que não são muito omuns, e paralelizando-se o problema apenasespaialmente, mantendo a seqüenialidade do álulo das omponentes dos ampos.Há então a proposta de se usar PCs om mais de um proessador, algo que tenderiaa se tornar omum, e paralelizar o problema segundo o álulo das omponentes,pelo fato de, num dado instante, algumas não dependerem de outras. Assim, adaálulo seria atribuído a uma tarefa e ada tarefa seria atribuída a um proessador.Exeutaram-se simulações para diversos esquemas multitarefas de FDTD e ganhosde veloidade de 1,5 e 2,1 para duas e três tarefas foram obtidos. Tais resultadosorrespondem a uma e�iênia de 70%, abaixo dos 90% possíveis para omputado-res de proessamento em massa, porém próximo aos obtidos om um CRAY Solaris.Por �m, ita-se que é possível meslar tal ténia de paralelização om a téniatradiional de divisão no espaço.Duas outras ontribuições são enontradas em [17℄. Uma é o fato de onsideraruma amada de sobreposição na interfae entre nós, o que viria a failitar a progra-mação. Outra, é a onsideração da memória ahe do proessador, o que requer umalgoritmo e uma ompilação adequados. Assoiando-se essas ontribuições, tem-seum melhor desempenho do programa omo um todo.O trabalho [18℄ faz um estudo omparativo dos aspetos neessários para a im-



11plementação de um algoritmo para simulação baseada em eventos disretos distri-buídos. Assoiados om a questão enontram-se os três aspetos importantes, queé o balaneamento de arga, o gereniamento de sinronização e o gereniamentode memória. Quanto aos algoritmos de sinronização, pode-se ter uma simulaçãoassínrona, em que qualquer evento pode oorrer ao mesmo tempo nos vários proes-sadores, porém há possibilidades de oorrênia de erros ausais; ou, então, pode-seter uma simulação sínrona, que se divide em esquemas onservativo, o qual evitaa possibilidade de oorrênia de erros ausais, otimístio, o qual permite os errosausais, mas fornee meanismos para a deteção e remoção destes erros, e híbrido, oqual ombina os dois esquemas anteriores. E quanto ao gereniamento de memória,há duas formas para limitá-la, uma por ténias passivas, as quais podem adotar oritério de armazenamento por estados inrementais ou por estados não freqüentes(de freqüênia reduzida), e a outra por ténias ativas, as quais requisitam memó-ria de aordo om a demanda. A efetividade dos esquemas de sinronização e seusprotoolos foi omparada por meio de simulações experimentais de quatro tipos dealgoritmo: onservativo CMB (om mensagens nulas), onservativo WIN (protoolode janela onservativa), otimístio Time Warp (TW) e híbrido Moving Time Win-dow (MTW), om álulos GVT. Os tempos medidos foram apresentados para osdiversos asos, em alguns sistemas.Já em [19℄, abordam-se os oneitos fundamentais da formulação dos métodosFDTD e Finite-Element Time-Domain (FETD) (Finite-Element Time-Domain) em3D e faz-se um omparativo entre algumas propriedades de ambos. Há um outroomparativo que mostra a quantidade de variáveis, tamanho neessário de memó-ria e quantidade de operações em ponto-�utuante para estes métodos (inluem-setambém informações para o Boundary Element Method (BEM). Em seguida, sãodisutidas as topologias da seqüênia de álulo e troa de dados entre os vários nósnuma implementação distribuída do FDTD e do FETD. Certos detalhes quanto àprogramação e à arquitetura são reportados, salientando-se o uso da bibliotea Loal



12Area Multiomputing/Message Passing Interfae (LAM/MPI) para a omuniaçãoentre os nós. Como resultados do trabalho, têm-se diversos omparativos entre osdois métodos em diferentes pontos de vista: quantidade relativa de variáveis loaise globais, tamanho relativo máximo do modelo distribuído, quantidade relativa detransferênias de dados, ganho de veloidade nas fases de montagem e de soluçãode problema. Termina-se evideniando o ganho de veloidade e itando algumasvantagens e desvantagens de um método em relação ao outro.O uso da bibliotea Message Passing Interfae (MPI) na programação paralelado método FDTD é abordado em [20℄. Citam-se araterístias esseniais presentesnum problema que será paralelizado e reursos para simpli�ação e aeleração doalgoritmo, que são o uso da topologia artesiana 2D e a otimização da omuniaçãopor meio dos tipos de dados derivados. Como resultado, obteve-se que para subes-paços om 20 élulas ou mais por direção, há uma e�iênia mínima de 90%. Quantoà implementação de outras tarefas no ódigo, omo, por exemplo, a omputação dasomponentes de ampo-distante e da PML, destaa-se a neessidade de equilibrara arga omputaional entre os nós e a vantagem de se usar uma formulação para aPML que não separa as omponentes do ampo.Enontra-se em [21℄ a implementação de um ódigo paralelo de uma ténia hí-brida de álulo numério, a qual assoia o FDTD e a BIE (Boundary Integral Equa-tion), sendo a primeira a responsável pelas partes não-homogêneas da on�guraçãoe a segunda a responsável pelo modelamento da araterístia aberta do problema epelas interações entres as diferentes sub-regiões. Nesta ténia, há proessamentosbastantes extensos e independentes um do outro, o que justi�a e permite sua para-lelização. Realizaram-se implementações em um omputador multiproessado e emum onjunto de estações de trabalho.Em [22℄ apresenta-se um método de deomposição de domínio. Apontam-se algu-mas desvantagens dos métodos tradiionais, omo o FDTD e o Method of Moments(MoM), e propõe-se este método para soluionar vários problemas. Basiamente, o



13método deompõe todo o domínio do problema em diversos subdomínios aoplados,sendo que ada um poderá usar o método de resolução mais apropriado e ter suaspróprias grades. Isto torna o método útil para problemas om formas espeiais. Umexemplo prátio é abordado, validando sua funionalidade. Esta ténia pode serviável para a apliação em proessamento paralelo.Nessa linha, [23℄ desenvolveu uma implementação do FDTD em onjunto om oDDM (Domain Deompositon Method), o Domain Deomposition Finite-Di�ereneTime-Domain (DD-FDTD). A ténia onsiste em dividir o domínio original (regiãodo problema) em sub-domínios, omo itado em parágrafo anterior, de forma amelhor atender os requisitos da simulação. Cada um desses domínios é passadoa um nó omputaional diferente, e esses nós omuniam-se entre si ao longo dotempo, por meio da bibliotea MPI. Como exemplo, simulou-se o aoplamento deum pulso numa janela em um ubo.É feita uma implementação paralela em [24℄ da simulação de um aso prátioenvolvendo um transformador. O foo prinipal do trabalho reside em abordaras vantagens onseguidas ao se empregar uma interfae de rede entre omputado-res baseada em plaas Salable Coherent Interfae (SCI). Tais plaas apresentamum menor tempo de omuniação quando omparadas om as plaas Ethernet ouFast Ethernet e este fato viabiliza o proessamento paralelo utilizando estações detrabalho, om possibilidades de ganho de veloidade equiparado aos omputadoresmultiproessados.O trabalho em [25℄ utiliza a ténia de paralelização para diminuir o tempo deproessamento de uma simulação numéria de instabilidades em dispositivos tunne-ling em esala nanométria. O método utilizado não é o FDTD, mas, de formasemelhante, apresenta evidênias de paralelização. Utilizando-se um omputadorom três proessadores, obteve-se resultado satisfatório, levando à expetativa defailitar diversos trabalhos futuros em iruitos nanométrios operando em freqüên-ias muito altas. A ferramenta de paralelização empregada foi o OPEN-MP.



14Em outra apliação prátia, o trabalho em [26℄ aplia o FDTD paralelizadonum simulador de onda ompleta para análise da interferênia eletromagnétia �Eletromagneti Interferene (EMI)� para projetos em plaas de iruito impresso� Printed Wiring Board (PWB), om onsideração da ompatibilidade eletromag-nétia � Eletromagneti Compatibility (EMC)� e da integridade da relação potên-ia/sinal. Exemplos de tais tipos de iruitos, os quais possuem alta densidade edevem ter alta on�abilidade, são: notebooks, PDAs (assistentes pessoais digitais)e dispositivos móveis (omo o elular). O desenvolvimento, na data da publiação,permite a simulação de problemas om até 100 milhões de élulas e, om a téniado paralelismo, onsegue-se resolver um problema om 4 milhões de élulas em 50 s.É também apresentado um algoritmo que realiza a transmissão apenas das ompo-nentes de ~E entre os nós, o que diminui um pouo mais o tempo total de exeuçãodo programa.Em [27℄, foi desenvolvido um trabalho de programação paralela utilizando-seas boas ténias de programação. Como exemplo de ténias avançadas, om asquais podem-se obter diversas vantagens, foi otimizada a implementação da fontede ampo eletromagnétio, a �m de se �exibilizar as esolhas de suas araterístias,e também foi otimizada a implementação da PML, de forma a manter o ódigoreduzido, o que apresentou vantagens para a paralelização. Por último, apresentou-se um exemplo de apliação prátia, mostrando-se a funionalidade do programadesenvolvido.As vantagens do método FDTD paralelizado também são obtidas na análise dapropagação de sinal em linhas de sinal diferenial de alta veloidade enontradosem iruitos multi-amada, onforme desrito em [28℄. As interonexões existentesdevem levar em onsideração a ompatibilidade, a potênia dissipada, os ustosde enapsulamento, a área de iruito impresso e a área de silíio, que devem serbalaneados para se alançar o desempenho desejado, a um usto viável, e ainda estarde aordo om os limites de ondas eletromagnétias radiadas. Por isso, a neessidade



15de simulações, om o objetivo de realizar otimizações antes da implementação. Eomo deve haver um erto detalhamento, o tamanho do problema torna-se grande,justi�ando o emprego do proessamento paralelo.Fora do aspeto de simulações de problemas de eletromagnetismo e do métodoFDTD, a omputação paralela enontra ainda muitos ampos. Como exemplo, ita-se o estudo realizado em [29℄, que trata de uma simulação de evento lógio paralelo.Este assunto entra na questão da programação paralela de simuladores das áreas deprojetos de iruitos. Ainda não existem muitas apliações dos desenvolvimentosdos ódigos paralelizados neste ramo devido à grande quantidade de pequenas men-sagens que seriam neessárias de serem transmitidas, o que di�ulta a obtenção dasvantagens estimadas. Mesmo assim, este ampo de pesquisa apresenta boas oportu-nidades de desenvolvimento. No trabalho, um ganho de veloidade de 3 foi obtidoom o uso de 8 proessadores de 600 MHz, podendo hegar até 5 se os atrasos deomuniação forem reduzidos de 20 para 7 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 aoFDTD, em omputador de proessamento em massa, o DECmpp 12000, relatandoténias de omputação distribuída num ambiente UNIX, assoiado ao DECmpp12000, e a ombinação da análise TLM om o método de Prony e om o proessa-mento de sinal por média de movimento auto-regressivo (ARMA), om o objetivode reduzir o tempo de simulação e também de predizer um resposta futura baseadaem resposta passada. O DECmpp possui um proessador mestre, omandado poruma estação de trabalho, e grande quantidade (8192) de proessadores esravos,ada um om uma pequena quantidade de memória e onetados uns aos outros deaordo om uma topologia toroidal. A arquitetura araterizada é uma SIMD. Asténias foram apliadas para obter resultados para o estado estável no domínio dafreqüênia de problemas que envolvem ampos eletromagnétios em estruturas demiroondas. Um ganho de veloidade da ordem de 50 vezes foi observado, ompro-



16vando a e�iênia dessas ténias.Uma vez realizadas as simulações numérias, torna-se neessário observar os re-sultados e uma forma desejada pode ser a análise do omportamento do ampo aolongo do tempo. Em [31℄ é realizado um desenvolvimento neste sentido, no qual,simultaneamente om os álulos, visualizam-se os resultados pariais. Consegue-seo efeito onatenando-se os resultados de ada nó num nó entral, o qual irá ge-rar a imagem. Da forma omo foi implementado, quando se habilita o reurso davisualização, o tempo total de exeução do programa aumenta onsideravelmente,anulando os ganhos de veloidade anteriores. Há, ontudo, expetativas de se on-tornar tal problema. A ferramenta de visualização utilizada é o OpenGL Utility Tool(GLUT).Fatores bastantes importantes a serem onsiderados são os periférios de redeque onstituem uma rede de omputadores, do ponto de vista do proessamentoparalelo. Entre os periférios, enontram-se as plaas de rede, om diversas arate-rístias. Em [32℄ há um estudo omparativo entre as plaas Ethernet, Fast Ethernet,Gigabit Ethernet, Myrinet e SCI. Na ordem, a taxa de transferênia é de 10, 100,1000, 1200 e 1600 Mbits/s. A Gigabit Ethernet pode atingir uma taxa máxima de44 Mbytes/s via Transfer Control Protool/Internet Protool (TCP/IP), para men-sagens de tamanho mínimo de 1024 kbytes, ou 25 Mbytes/s via programação omMPI, para mensagens om tamanho mínimo de 64 Kbytes. Desta forma, a plaaGigabit Ethernet é omparável à Myrinet e SCI em desempenho, om o adiionalde apresentar um usto reduzido em relação a elas (onsiderando também os outrosequipamentos neessários).



Capítulo 2
BASES DO ESTUDO

A realização de um estudo, qual seja, parte sempre de alguns prinípios, queforneem toda a base de apoio para os desenvolvimentos deorrentes.Ao visar a elaboração de um sistema paralelizado apliado à simulação de pro-blemas de eletromagnetismo, o trabalho envolve assuntos diversos, embora orrela-ionados entre si na área da omputação.Abordam-se, na seqüênia, as formulações matemátias, uma visão geral sobreas tenologias e reursos atuais para o proessamento e transferênia de dados e asdiretrizes esseniais das ténias de programação, om as devidas justi�ativas.2.1 Formulação MatemátiaA formulação matemátia onsiste em desrever por meio de equações um deter-minado omportamento físio. A elaboração de um programa, para realizar a simula-ção de algum problema físio, deverá representar, omputaionalmente, as equaçõesdesritivas do omportamento físio. E esta tarefa, por sua vez, implementa-se peloproesso de disretização das equações, pois o omputador não é apaz de manipularfunções ontínuas, mas, sim, apenas disretas.
17



182.1.1 Diferenças FinitasEssenialmente, o método das diferenças �nitas baseia-se na obtenção da deri-vada de uma função através da aproximação numéria utilizando-se uma disretiza-ção das variáveis e, onseqüentemente, da função. Dado um ponto entral, entre doisoutros pontos, numa urva qualquer, é possível esrever as equações de diferenças
f ′(x0) ≈

f(x0 + ∆x) − f(x0)

∆x
(2.1a)

f ′(x0) ≈
f(x0) − f(x0 − ∆x)

∆x
(2.1b)

f ′(x0) ≈
f(x0 + ∆x) − f(x0 − ∆x)

2∆x
. (2.1)É demonstrável, utilizando-se a Série de Taylor, que o erro de trunamento para(2.1a) e (2.1b) é da ordem de (∆x), enquanto que para (2.1) é de (∆x)2 [3℄.A apliação deste resultado para enontrar a solução de um determinado pro-blema desrito por uma equação diferenial requer que a região em estudo sejasubdividida em grade, o que de�ne um onjunto de pontos ou élulas e, para adaponto resultante, esreve-se, por exemplo, (2.1). Assim, obtém-se um sistema om

n equações e n inógnitas, o qual fornee uma solução únia se forem dadas asondições de ontorno.2.1.2 O Método das Diferenças Finitas no Domínio do TempoPor meio da formulação matemátia onsegue-se adequar as equações que regemos fen�menos eletromagnétios, permitindo que essas possam ser reesritas na formade diferenças. Tem-se, assim, realizado o proesso de disretização, viabilizando aprogramação de um ódigo de omputador que represente o fen�meno. A disreti-zação espaial é realizada adotando-se uma grade om élulas de arestas ∆x, ∆y e
∆z e a disretização temporal é obtida om a de�nição de um passo de tempo ∆t.Contudo, este proesso aarreta efeitos adiionais que deverão ser onsiderados: são



19as questões relativas à estabilidade e à dispersão numéria.Formulação para Apliação em Problemas de EletromagnetismoA �m de se empregar este método em problemas de eletromagnetismo, deve-sedisretizar as equações de Maxwell
~J +

∂ ~D

∂t
= rot ~H (2.2a)

∂ ~H

∂t
= −

1

µ
rot ~E, (2.2b)om

~D = ǫ0 · ǫr
~E. (2.3)O proesso de disretização oorre tanto no tempo quanto no espaço, arateri-zando o método das diferenças �nitas no domínio do tempo � FDTD. Por questõesde minimização de erro, os ampos ~E e ~H estão desloados entre si de meia élulano espaço e seus valores são atualizados interaladamente a ada meio passo detempo[4℄.A apliação deste método a problemas em 3D é viabilizada ao se utilizar a pro-posta de Yee [1℄, que representa as omponentes dos ampos elétrio e magnétiono espaço respeitando-se as relações (2.2a) e (2.2b).Para o aso de meios dielétrios, se não forem onsiderados meios ferromagnéti-os, uma formulação um pouo difereniada pode ser empregada [2℄:

∂ ~D

∂t
= rot ~H (2.4a)

~D = ǫ0 · ǫr · ~E (2.4b)
∂ ~H

∂t
= −

1

µ0
rot ~E. (2.4)



20Para levar em onta as perdas dos dielétrios, de�ne-se ǫr omplexo, numa análiseno domínio da freqüênia.Os valores numérios de ~E e ~H diferem bastante em magnitude, o que, ompu-taionalmente, deve ser evitado sempre que possível. Por isso, pode-se fazer umanormalização das equações através da troa de variáveis [2; 4℄
Ẽ =

√
ǫ0

µ0
· ~E (2.5a)

D̃ =

√
1

ǫ0 ·µ0
· ~D, (2.5b)resultando em

∂D̃

∂t
=

1
√

ǫ0µ0

rot ~H (2.6a)
D̃ = ǫr · Ẽ (2.6b)

∂ ~H

∂t
= −

1
√

ǫ0µ0

rot Ẽ. (2.6)As equações de diferenças podem, então, ser obtidas substituindo-se as derivadastemporais e em relação a x, y e z por aproximações de diferenças �nitas.Assim, por exemplo, onsiderando, em (2.6a), o termo orrespondente à ompo-nente Dz e adotando-se ∆x = ∆y = ∆z = δ, obtém-se, após manipulação matemá-tia:
Dn+1/2

z (i, j, k + 1/2) = Dn−1/2
z (i, j, k + 1/2) +

∆t

δ ·√ǫ0µ0
[Hn

y (i + 1/2, j, k + 1/2) −

Hn
y (i − 1/2, j, k + 1/2) −

Hn
x (i, j + 1/2, k + 1/2) +

Hn
x (i, j − 1/2, k + 1/2)], (2.7)



21em que o sobresrito n india o valor orrespondente ao passo n no tempo.Tal equação é semelhante para todas as outras omponentes dos ampos.Critério de EstabilidadeDe aordo om o ritério de estabilidade, deve-se garantir que a onda não sepropague por mais de uma élula durante um passo no tempo [4℄. Isto é alançadorespeitando-se a relação
vmax∆t

δ
≤

1
√

nd

(2.8)em que são onsiderados: veloidade máxima de propagação vmax, passo no tempo
∆t, élula úbia de aresta δ e dimensão espaial nd � o qual, para o aso em trêsdimensões, tem o valor 3.Dispersão NumériaO erro de dispersão numéria deve-se ao fato da veloidade de fase da onda nasimulação não ser igual à do sistema real e depende da direção de propagação namalha e dos parâmetros de disretização [4℄.Considerando, por exemplo, omo apresentado em [33℄, uma onda plana propa-gando-se na direção z e polarizada em x, tem-se:

Ex = E0 ej (ω t−β z), (2.9)sendo β = ω/v o número de onda.A solução numéria, no instante t = n ∆t e no ponto z = k δ, tem a forma
Ex = E0 ej(ω n∆t−bβ k δ), (2.10)om Hy = Ex/η e sendo β̂ o número de onda na simulação.



22Substituindo-se Ex e Hy na equação
∂ ~H

∂t
= −

1

µ
rot ~E (2.11)disretizada, resulta

E0

η
ej(ω n∆t−bβ k δ) −

E0

η
ej[ω (n−1) ∆t−bβ k δ] = (2.12)

−
∆t

µ ∆z

{
E0 ej[ω (n−1/2) ∆t−bβ (k+1/2) δ] − E0 ej[ω (n−1/2) ∆t−bβ (k−1/2) δ]

}
.Após manipulação algébria, obtém-se:

1

v ∆t
sen(ω ∆t

2

)
=

1

δ
sen( β̂ δ

2

)
, (2.13)donde

β̂

β
=

λ

π δ
arsen [1

p
sen(π p

δ

λ

)]
, (2.14)sendo p = (v ∆t)/δ e λ o omprimento de onda.Na tabela 2.1 pode-se observar a in�uênia dos parâmetros de disretização sobreo número de onda β̂, ligado à veloidade de fase v̂, na simulação, pois β̂ = ω/v̂.Tabela 2.1: In�uênia dos parâmetros de disretização sobre o número de onda na simulação.

δ/λ p β̂/β1/10 0.25 1.01611/20 0.25 1.00391/10 0.50 1.01291/20 0.50 1.00311/10 0.75 1.00751/20 0.75 1.0018qualquer 1.00 1.0000Na tabela, perebe-se que, om p = 1, isto é, v ∆t = δ, o erro de dispersão resultanulo.



232.1.3 PMLDurante o proesso de simulação, se nenhum uidado adiional for onsiderado,haverá a re�exão de ampos nas bordas do volume analisado no problema. Umamaneira para se ontornar tal situação é obtida ao utilizar-se uma amada absorve-dora perfeitamente asada (PML � Perfetly Mathed Layer) oloada nas paredesdo volume. Essa amada apresenta uma impedânia asada na interfae entre elae o meio existente nas suas proximidades e, também, equivale a um meio dielétrioom perdas tanto maiores quanto mais próximo se estiver das bordas do volume.Tais araterístias tendem a evitar a re�exão dos ampos quando eles atinjem aamada e os atenuam totalmente antes que alanem as bordas.A formulação matemátia, a seguir, resume o desenvolvimento apresentado em[2℄ e parte das equações de Maxwell no domínio da freqüênia. Assim, por exemplo,para um aso em 2D, tem-se:
jωDz = c0 · (

∂Hy

∂x
−

∂Hx

∂y
) (2.15)

jωHx = −c0
∂Ez

∂y
(2.16)

jωHy = c0
∂Ez

∂x
, (2.17)om c0 = 1/

√
ǫ0 µ0 e om D e E já normalizados.As araterístias itadas aima, para eliminação das re�exões, podem ser im-plementadas riando-se �permissividades� e �permeabilidades� �tíias ǫ∗Fz, µ∗Fx, µ∗Fy[2℄, resultando em

jωDz · ǫ∗Fz(x) · ǫ∗Fz(y) = c0 · (
∂Hy

∂x
−

∂Hx

∂y
) (2.18)

jωHx ·µ∗Fx(x) ·µ∗Fx(y) = −c0
∂Ez

∂y
(2.19)

jωHy ·µ∗Fy(x) ·µ∗Fy(y) = c0
∂Ez

∂x
, (2.20)



24om Dz(ω) = ǫ̇r ·Ez(ω).Adiionalmente, deve-se ter as seguintes relações para obterem-se os efeitos es-perados da PML:
η0 = ηmeio =

√
µ∗Fx

ǫ∗Fx

= 1 (2.21)e
ǫ∗Fx =

1

ǫ∗Fy

(2.22)
µ∗Fx =

1

µ∗Fy

(2.23)O valor de 1 para a impedânia é devido à normalização realizada nas variáveis.Esrevendo-se ǫ∗F e µ∗F da forma
ǫ∗F = ǫF +

σD

jωǫ0
(2.24)

µ∗F = µF +
σH

jωµ0
, (2.25)onlui-se que a esolha

ǫF = µF = 1 (2.26)
σD

ǫ0

=
σH

µ0

=
σ

ǫ0

(2.27)satisfaz as relações (2.21), (2.22) e (2.23).Considerando a implementação da PML somente na direção x, isto é, deixandode onsiderar as variações om y de ǫ∗F e µ∗F , e substituindo-se em (2.18), (2.19) e



25(2.20) as esolhas anteriores, obtém-se
jω

[
1 +

σ(x)

jωǫ0

]
Dz = c0 ·

(
∂Hy

∂x
−

∂Hx

∂y

) (2.28a)
jω

[
1 +

σ(x)

jωǫ0

]
−1

Hx = −c0
∂Ez

∂y
(2.28b)

jω

[
1 +

σ(x)

jωǫ0

]
Hy = c0

∂Ez

∂x
, (2.28)om σ(x) sendo responsável pelas perdas resentes ao aproximar-se das bordas dovolume.Passando-se, em seguida, ao domínio do tempo, enontram-se as equações dediferenças orrespondentes, após algumas manipulações matemátias.Assim, por exemplo, tem-se que (2.28a) pode ser esrita na forma

Dn+1/2
z (i, j) = gi3(i) ·Dn−1/2

z (i, j) + gi2(i) · 0, 5 ·
[
Hn

y (i + 1/2, j) − Hn
y (i − 1/2, j)

− Hn
x (i, j + 1/2) + Hn

x (i, j − 1/2)
]
, (2.29)adotando (∆t c0)/δ = 1/2.Os parâmetros gi2(i) e gi3(i) são dados por

gi2(i) =
1

1 + σ(i) ·∆t/(2ǫ0)
(2.30a)

gi3(i) =
1 − σ(i) ·∆t/(2ǫ0)

1 + σ(i) ·∆t/(2ǫ0)
. (2.30b)A equação (2.28) toma a forma disretizada

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

y (i + 1/2, j) +

fi2(i + 1/2) · 0, 5 ·
[
En+1/2

z (i + 1, j) − En+1/2
z (i, j)

]
, (2.31)



26sendo
fi2(i + 1/2) =

1

1 + σ(i + 1/2) ·∆t/(2ǫ0)
(2.32a)

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

1 + σ(i + 1/2) ·∆t/(2ǫ0)
. (2.32b)Já (2.28b), no domínio do tempo e em forma disretizada é implementada peloonjunto de equações: rot_e =

[
En+1/2

z (i, j) − En+1/2
z (i, j + 1)

] (2.33a)
I

n+1/2
Hx (i, j + 1/2) = I

n−1/2
Hx (i, j + 1/2) + rot_e (2.33b)

Hn+1
x (i, j + 1/2) = Hn

x (i, j + 1/2) + 0, 5 · rot_e +

fi1(i) · I
n+1/2
Hx (i, j + 1/2), (2.33)om

fi1 =
σ(i) ·∆t

2 ǫ0
. (2.34)Para o aso em 3D e onsiderando a variação de ǫ∗F e µ∗F nas três direções, tem-se,por exemplo, para uma das equações,

jω

[
1 +

σx(x)

jωǫ0

] [
1 +

σy(y)

jωǫ0

] [
1 +

σz(z)

jωǫ0

]
−1

Dz = c0 ·
(

∂Hy

∂x
−

∂Hx

∂y

)
. (2.35)Agora, da mesma forma que para o aso em 2D, após as manipulações matemá-tias, enontra-se a equação de diferenças orrespondente. O mesmo proedimentoaplia-se para todas as omponentes dos ampos ~E e ~H .2.2 Tenologia e Reursos: Panoramas GeraisÉ essenial, para o desenvolvimento, uma visão geral das tenologias e reursosatualmente disponíveis, além de uma estimativa das suas tendênias, ao menos, a



27médio prazo. Em tal ontexto, o histório também pode ontribuir signi�ativa-mente.O material apresentado a seguir é omposto de algumas pesquisas e onsultas ede observações de asos no otidiano.2.2.1 Breve Histório dos Reursos Tenológios Atuais e doProessamento Paralelo 1Há alguns anos atrás, um grande fator limitante do uso de omputadores naimplementação dos métodos numérios era justamente a quantidade de memória re-querida, o que permitia apenas a simulação de problemas om dimensões pequenase baixa auraidade. Por outro lado, uma vez que um omputador possuísse umaquantidade de memória razoável, outro fator limitante emergiria, que é a veloi-dade de proessamento. O proessamento paralelo veio, então, para ontornar taissituações, om suas diversas arquiteturas onforme desrito na seção 4.4.Atualmente, os omputadores pessoais possuem uma quantidade de memóriarazoavelmente alta (na média de 128 a 512 Mbytes) e freqüênia de lok de pro-essador também alta (de 1,0 a 3,8 GHz), possibilitando, em um únio omputador,a resolução de problemas de tamanhos razoavelmente grandes em tempo reduzido.Mesmo assim, não deixam de existir aqueles problemas que requerem uma quanti-dade de memória ainda maior, seja devido à auraidade desejada ou ao alto nívelde detalhamento da região em estudo, om todas as diferentes araterístias exis-tentes nessa região. Por estes fatos, novamente, os omputadores pessoais isoladostornam-se insu�ientes para enontrar as soluções prouradas. Como os omputa-dores multiproessados ontinuam om alto usto e inomuns, aplia-se a alternativade utilizar os omputadores pessoais que já se enontram ligados em rede.Existem, também, os omputadores pessoais om mais de um proessador. Eles1Os reursos tenológios abordados são os orrelaionados ao trabalho desenvolvido e o pro-essamento paralelo é apresentado om foo sob o ponto de vista do álulo numério.



28poderiam apresentar um ganho de veloidade de proessamento e, eventualmente,até de quantidade de memória disponível. Contudo, provavelmente por terem umusto um pouo maior do que os omputadores de um únio proessador, eles nãosão omuns, além de não apresentarem a mesma apaidade de um onjunto de, porexemplo, dez omputadores.Em relação a anos anteriores, a veloidade de proessamento aumentou bastante,por volta de 40 a 50 vezes. Juntamente, as plaas e os vários periférios de redetambém foram melhorados, om novos oneitos de protoolo de omuniação eom aumentos de taxa de transmissão de até 1000 vezes. Entre as várias plaas deomuniação existentes, as plaas da �família� Ethernet ontinuam sendo as maisomuns, embora existam outras. As taxas de transmissão mais freqüentementeenontradas são as de 10 Mbits/s, 100 Mbits/s e 1 Gbits/s. De aordo om atendênia de merado atual, os novos omputadores já vêm equipados om umaplaa om taxa de, ao menos, 100 Mbits/s (que é a Fast Ethernet).Da mesma forma que os omputadores e seus periférios, os periférios espeí�ospara a implementação de uma rede, omo hubs, swithes, roteadores, vêm apresen-tando avanços tenológios. Num primeiro momento, têm-se bastante omuns osequipamentos om taxa de transmissão de 10 Mbits/s. Mas, aos pouos, estes estãosendo substituídos por outros om maiores taxas.Por �m, o per�l atual médio mais enontrado de rede de omputadores, prova-velmente, é aquele om omputadores om alta freqüênia de lok, plaa de redede média taxa de transferênia (Fast Ethernet) e iruitos de rede om baixa taxade transferênia, tendendo a ser alterada por uma om média taxa.



292.2.2 Arquiteturas de Computador e Sistemas de Proessa-mentoA implementação de um programa om proessamento paralelo requer a esolhade uma determinada arquitetura de omputador dentre as várias disponíveis. Deforma geral, pode-se ter as seguintes arquiteturas:Computador de proessamento em massa: possui diversos proessadores, em quan-tidade muito superior ao omputador multiproessado, por exemplo, 100 pro-essadores, e a memória é distribuída, ou seja, ada proessador tem sua pró-pria memória.Computador multiproessado: onstitui-se de diversos proessadores que, normal-mente, ompartilham a mesma memória; omo exemplo, podem possuir 30proessadores.PC multiproessado: é um omputador pessoal om mais de um proessador, masem quantidade muito menor que um omputador multiproessado, podendo,por exemplo, possuir 4 proessadores; a memória é ompartilhada.PC monoproessado: é um omputador pessoal padrão, om um únio proessadore memória própria.As arquiteturas multiproessadas podem ser implementadas om proessadorespadrão ou proessadores desenvolvidos espeialmente para esta função, omo ostransputers, os quais ontemplam uma série de otimizações espeí�as para ma-nipulação e troa de dados e haveamento entre tarefas, envolvendo os diversosproessadores do sistema paralelizado.Considerando-se as informações aima, perebe-se a existênia dos seguintes sis-temas de proessamento, om signi�ados laros:
• Sistema monoproessado



30
• Sistema multiproessado om memória ompartilhada
• Sistema multiproessado om memória distribuída
• Sistema multiproessado om memória ompartilhada e distribuídaObtém-se um sistema multiproessado por meio de arquiteturas multiproessa-das ou, extensível ou alternativamente, por arquiteturas multi ou monoproessadasinterligadas por rede de omuniação. Neste aso, o sistema também irá apresentara araterístia de memória distribuída ou ompartilhada e distribuída.2.2.3 Periférios de RedeA riação de uma rede de omputadores requer periférios adequados para tal.A interfae entre um omputador e a rede propriamente dita é feita por meiode uma plaa de rede, a qual pode ser de diferentes tipos. A seguir, enontram-se algumas plaas de rede om sua taxa de transmissão e uma breve desrição deapresentação:Ethernet: 10 Mbits/s; foi desenvolvida há pouo mais de 25 anos e é a mais difun-dida plaa de rede.Fast Ethernet: 100 Mbits/s; desenvolvida para suprir as neessidades de maiorestaxas de transmissão numa rede loal.Gigabit Ethernet: 1 Gbits/s; visa atender às situações que requerem taxas aindamaiores.10 Gigabit Ethernet: 10 Gbits/s; para apliações em asos espeiais onde a quanti-dade de dados que trafegam em determinado treho da rede é bastante elevada;foi desenvolvida em anos reentes.



31SCI � Salable Coherent Interfae: 5,33 Gbits/s; possui araterístias notáveisomo �exibilidade, esalabilidade, baixa latênia, transmissão e reepção si-multânea de dados om a taxa espei�ada, sendo que a alta taxa de transfe-rênia de dados não visa apenas a interfae numa rede omum, mas sim numarede de multiproessamento; nos próximos desenvolvimentos, espera-se atingirtaxas de 10,66 Gbits/s.Myrinet: 2 Gbits/s; suas araterístias notáveis são semelhantes à da SCI; tem-sedisponível plaa om taxa de 10 Gbits/s.Daqui em diante, hamar-se-á a assoiação de um omputador om uma plaade rede de ponto da rede ou, simplesmente, ponto.Para realizar as interonexões da rede, tem-se, essenialmente, os seguintes equi-pamentos:Hub: é equivalente a um barramento, de forma que os dados enviados entre umponto e outro são lidos/�ltrados por todos os pontos onetados a ele.Chaveador (swith): realiza uma onexão lógia direta entre dois pontos enquantooorre uma transmissão.Roteador (router): direiona os dados (paotes de dados) entre diferentes redes.Salientando-se a diferença entre hubs e haveadores, pode-se dizer que os havea-dores onseguem garantir a taxa máxima de transferênia de dados entre dois pontosse que omuniam, mesmo se houver mais de um par de pontos em omuniação pormeio de um mesmo equipamento simultaneamente, enquanto que os hubs apresen-tam uma redução na taxa de transferênia efetiva entre dois pontos, aso haja maisde um par se omuniando ao mesmo tempo por meio do mesmo equipamento. Porisso, é esperado que, para efeitos de paralelização, o uso de haveadores apresenteuma e�iênia maior.



322.2.4 Topologias de RedesA topologia de rede informa omo os pontos de uma rede estão interonetados.Três são os seus tipos, desritos a seguir:Em estrela: há um elemento entral, por exemplo um hub, e os diversos pontos darede são ligados a este elemento.Em anel: os pontos são interligados um ao outro seqüenialmente, formando umanel.Em barramento: os pontos são onetados a um únio barramento, onstituído porum únio abo (apropriado) onheido omo trono ou, também, bakbone ousegmento.2.2.5 Topologias de Proessamento ParaleloA topologia de um proessamento paralelo desreve as araterístias do pro-grama paralelizado a ser exeutado por ada um dos proessadores empregados nosistema. Portanto, em tal ontexto, não é únia a topologia que se pode adotar.Entre as prinipais, itam-se as seguintes:SIMD � single-instrution multiple-data: todos os proessadores exeutam a mesmainstrução e são sinronizados no tempo por meio de um seqüeniador.MIMD � multiple-instrution multiple-data: ada proessador envolvido exeutaseu próprio onjunto de instruções, �ando o sinronismo por onta do pro-gramador.SPMD � single-program multiple-data: ada proessador exeuta um mesmo pro-grama, porém ada um é independente do outro, �ando o sinronismo, tam-bém, por onta do programador.



332.2.6 Reursos ComputaionaisAqui, onsiderar-se-á o reurso omputaional omo sendo o Sistema Operaionalde um omputador juntamente om outros programas que poderão ser utilizadospara uma determinada tarefa.Dentre os sistemas operaionais, enontra-se oWindows, bastante difundido e emversão omerial apenas, e o Linux, om onsiderável popularidade (om tendêniade resimento) e em versão gratuita.Quanto às ferramentas de desenvolvimento, elas também enontram-se tanto emversões omeriais quanto em gratuitas, para ambos os sistemas operaionais ita-dos. Têm-se disponíveis ambientes de desenvolvimento, ompiladores, entre eles oompilador C, depuradores, visualizadores grá�os de dados, biblioteas para su-porte ao proessamento paralelo, linguagens para fáil riação de interfaes om ousuário. No Capítulo 4, serão apresentados mais detalhes sobre tais ferramentas.2.3 Ténias de Programação2.3.1 ApresentaçãoRealizar uma programação signi�a esrever o ódigo, na linguagem esolhida,que irá exeutar uma tarefa de aordo om a lógia desejada.A tradução desta lógia para um ódigo de omputador muitas vezes não éimediata, o que gera a neessidade do desenvolvimento e uso de ténias adequadaspara a sua efetivação.Antes, ontudo, do iníio da elaboração da lógia, deve-se optar por uma pro-gramação estruturada ou não estruturada. Como esta segunda pode ausar efeitosseundários indesejados de difíil deteção, o uso da primeira torna-se preferível.22A programação não estruturada é onveniente de ser utilizada quando se neessita otimizarum treho de ódigo que não foi possível de ser otimizado da forma desejada ao se utilizar aprogramação estruturada.



34A etapa que preede a esrita do ódigo é a onstrução de um algoritmo, o qualdesreve, em tópios, toda a lógia seqüenial do programa, mas de uma formageneralizada, ou seja, sem entrar nas �minúias� espeí�as do ódigo.A elaboração do algoritmo, dependendo de sua omplexidade, pode tornar-setrabalhosa e �ar muito suseptível a erros de lógia. Neste ontexto, simpli�andoa elaboração do algoritmo, a visualização grá�a da lógia apresenta-se omo umelemento auxiliar bastante importante. Dentre as ferramentas utilizadas, enontra-se o �uxograma e o Diagrama de Nassi-Shneidermann, sendo a primeira utilizadaem qualquer tipo de programação e, a segunda, mais apropriada para programaçõesestruturadas. Um exemplo omparativo entre ambas as ferramentas observa-se naFigura 2.1 e Figura 2.2.Diagrama de Nassi-Shneidermann � Exemplo. . .i < N
Z

Z
Z.V. Condição 1

�
�

�.F.Comando 1.Comando 2.Bloo X.j = K Comando 3.Comando 4.
i = i + 1Figura 2.1: Exemplo de um diagrama de Nassi-Shneidermann. Perebe-se que a lógia é represen-tada de forma bastante estruturada e, por isso, este diagrama torna-se uma ferramenta útil para aprogramação estruturada.De maneira �sistemátia�, as etapas envolvidas para a elaboração de um programasão as seguintes:1. Desritivo, textual, de toda a lógia do programa (o que pode envolver mode-lamentos físios, formulações e desenvolvimentos matemátios).
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Figura 2.2: Exemplo de um �uxograma. A lógia apresentada é a mesma que a do diagrama deNassi-Shneidermann, na Figura 2.1. Perebe-se que o desenho oupa uma área maior, sendo maisvolumoso, visualmente, que o diagrama de Nassi-Shneidermann.



362. Elaboração da lógia por meio de alguma ferramenta grá�a.3. Esrita do algoritmo.4. Codi�ação.Uma ténia adiional, onveniente de ser itada, é a da depuração, om a qualtesta-se a lógia e a funionalidade �nal do programa e que permite identi�ar eorrigir eventuais erros que oorrem ou poderiam oorrer. E, mesmo após a depu-ração, muitas vezes tornam-se neessários inúmeros testes sob as diversas situaçõespossíveis de oorrer, a �m de garantir que o programa não apresente efeitos inespe-rados � ao máximo que se onseguir em tempo de desenvolvimento, embora aindaexista a probabilidade de, durante o uso, enontrar-se uma situação difereniada,não testada, om efeitos inesperados, levando a uma nova revisão do programa.Por �m, durante a programação, torna-se importante dar ao programa � e aoódigo � ertas araterístias espeiais, as quais fazem parte das boas prátias deprogramação, desritas no treho seguinte.2.3.2 Boas Prátias de ProgramaçãoAs boas prátias de programação irão garantir ao programa omo um todo, e aoódigo em partiular, as araterístias seguintes, om suas respetivas desrições:Flexibilidade: permite fáil adaptação a diferentes situações.Consistênia: mantém sob a mesma estrutura a esrita do ódigo e o tratamentodas informações que se orrelaionam.Redução de ódigo: minimiza as estruturas lógias e dos laços de forma a obter ó-digos menores, o que failita sua implementação e depuração, além de auxiliarna obtenção de exeutáveis ordinariamente menores.



37Failidade de depuração: visa a esrita de ódigos de tal forma que a depuraçãotorna-se mais simples do que se fosse esrito de outra forma; neste sentido,também ontribuem a onsistênia e a redução de ódigo.Otimizações: implementa um melhor uso da memória, muitas vezes reduzindo aquantidade total neessária, e gera um ódigo binário apaz de ser exeutadoem menor tempo, devido ao maior aproveitamento dos reursos do proessadore (ou) das propriedades da lógia do programa.Manutenção futura: onsidera que alterações futuras no ódigo poderão ser ne-essárias e, por isto, deve-se realizar o desenvolvimento om onsiênia destefato.Expansibilidade: permite agregar novos módulos de álulo ao programa, mantendoainda funionais e independentes os módulos já existentes.Apliabilidade: garante que o programa �nal seja apliável ao �m para o qual foidesenvolvido.Interatividade: apresenta ondições failitadas para as interações om o usuário doprograma.Alançam-se tais araterístias ao serem apliadas as seguintes ténias de pro-gramação:Generalidade: desenvolvimento de ódigo om nomeação de onstantes e riaçãode variáveis de forma a tornar o programa su�ientemente �exível para umadada apliação, o que não seria possível aso fosse utilizada uma odi�ação�rígida�.Modularidade: implementação de pequenos bloos de programa (sub-rotinas) queexeutam uma tarefa espeí�a dentre todas as neessárias; ria-se, assim, ummódulo responsável por resolver uma parte do problema.



38Estruturação do ódigo: uso de bloos lógios e de laços om saltos ondiionais ede tal forma a não abandonar algum bloo antes do seu término e a não entrarem outro bloo sem passar por sua parte iniial, evitando-se, portanto, efeitosseundários indesejados.Estruturação dos dados: agrupamento de informações ou variáveis orrelaionadas,a �m de failitar a odi�ação, ontribuir para a onsistênia e permitir a ria-ção de instânias de variáveis que desrevem um determinado omportamento.Reaproveitamento de ódigo: uso enfatizado de sub-rotinas para a realização detarefas semelhantes, permitindo que, nestes asos, um mesmo ódigo seja exe-utado.Simpli�ação de lógia: onsideração das propriedades da lógia do programa e dosreursos da linguagem para minimizar a odi�ação da lógia de um determi-nado treho de uma rotina.Emprego dos reursos da linguagem de programação: implementação do ódigoutilizando os reursos ofereidos pela linguagem de programação, a �m de au-mentar a e�áia e a e�iênia do ódigo, o que signi�a obter a funionalidadedesejada om a menor quantidade de instruções possível.Presença de omentários: esrita de omentários relevantes para o entendimentoda lógia e (ou) função implementada em ada bloo de ódigo; este itemauxilia no desenvolvimento do programa3 e é essenial para a realização demanutenções futuras4.Interfaeamento om o usuário: riação de uma interfae de interação om o usuá-rio, em modo texto ou grá�o, que permitirá a entrada dos dados � e parâme-3Ao sintetizar o que realiza (ou deverá realizar) erto treho do programa e, dada a síntese,ajudar a lembrar o que o treho do programa faz.4Ao lembrar o que ada treho do programa faz



39tros � da tarefa a ser exeutada, a exibição do estágio atual da exeução doprograma e a análise dos resultados omputados, quando for o aso.2.3.3 Nota sobre a Programação Orientada a ObjetoCom relação à programação orientada a objeto, abe uma nota espeial. Nestetipo de reurso assoiam-se dados e ódigos numa mesma �entidade�, o objeto. Assim,onseguem-se araterístias bastante prouradas na programação, omo a diminui-ção de ódigo redundante, pelo reaproveitamento de funções para diferentes dados, ea estruturação dos dados e do próprio ódigo, pela natureza da implementação de talreurso. Obtêm-se, ainda, algumas outras araterístias adiionais, omo a heredi-tariedade, o enapsulamento e a failidade de riação de instânias de um mesmotipo de objeto, a qualquer momento. Por �m, é pereptível que a programaçãoorientada a objeto apresenta os tópios itados há pouo, na seção anterior.



Capítulo 3
�PARADIGMAS� E SOLUÇÕES

Os métodos numérios, por trabalharem sobre uma aproximação matemátia deum modelo físio disretizado, não são apazes de resolver todo e qualquer tipode problema, de forma oerente om o que se observa na realidade e em tempopratiável. Este fato irá aarretar vantagens e desvantagens aos métodos padrãoe estas, por suas vezes, tornam-se temas de desenvolvimentos om o intuito demanterem-se as vantagens e enontrarem-se alternativas para minimizar ou anularas desvantagens.Ainda neste sentido, a programação apresenta-se omo um fator importante aser onsiderado, pois ela poderá dar ao programa algumas araterístias vantajosasa mais.É notável, também, que a disretização e a esolha dos �parâmetros� envolvidosin�ueniarão os resultados.A seguir, abordam-se os assuntos relativos a tais questões.3.1 Vantagens e Desvantagens do FDTDO FDTD apresenta as seguintes vantagens, de aordo om suas araterístias:- Formulação simples; 40



41- disretização trivial;- entrada das propriedades dos meios, isotrópios ou anisotrópios, de formadireta;- algoritmo e programação dos álulos imediatos.Já as desvantagens assoiadas ao método, em sua formulação e uso padrão, sãoas seguintes:- Geometrias urvas ou om faes ou arestas inlinadas em relação aos eixosprinipais � onsiderando-se grades no sistema artesiano � irão apresentar oefeito de �esadas�, isto é, uma desontinuidade na geometria devido a suasdisretizações de aordo om a grade;- alta quantidade de memória requisitada, em problemas que exigem muitosdetalhes, tanto por questões de auraidade quanto pelas dimensões elétriasenvolvidas;- alto tempo de proessamento neessário, nas situações apontadas pelo tópioanterior;- ompromisso entre ritério de estabilidade, dispersão numéria e disretiza-ção, o que in�ueniará o tamanho omputaional do problema e o tempo deproessamento.As vantagens itadas ofereem ao método �exibilidades e failidades de simulaçãoonsideráveis, muitas vezes não enontradas em outros métodos e, por isto, sãojusti�áveis os empenhos para minimizar ou anular as desvantagens, onforme jáomentado no iníio do apítulo.



423.2 Proessamento ParaleloO uso do proessamento paralelo apliado ao método FDTD oferee a oportuni-dade de se soluionar, ou amenizar onsideravelmente, a questão da quantidade dememória neessária para uma determinada simulação e para a redução do orres-pondente tempo de proessamento.O efeito da redução do tempo de proessamento poderá ser alançado subdi-vidindo-se o volume do problema em mais de uma unidade de proessamento eonduzindo-se simultaneamente os álulos realizados por elas. Para possibilitaro aumento da quantidade de memória disponível, a �m de atender às neessidadede um problema, ada unidade de proessamento deverá possuir a sua própria me-mória. Portanto, perebe-se que a esolha de um determinado tipo de sistema deproessamento om a arquitetura de omputador orrelaionada irá permitir obter oprimeiro ou ambos os efeitos desejados.Contudo, o proessamento paralelo requisitará a troa de informações entre asunidades de proessamento, seja por questões de sinronismo dos álulos ou para atroa de dados da interfae do volume subdividido. A realização de tal fato exigiráa implementação dos meios adequados de omuniação entre as unidades, o queaarretará num tempo adiional ao de proessamento, podendo ser maior ou menor(ou até muitas vezes maior ou menor) dependendo do sistema de proessamento eda arquitetura de omputador esolhida.Os omputadores mais otimizados para o proessamento paralelo são os ompu-tadores de proessamento em massa, seguidos pelos omputadores multiproessados,utilizados num sistema multiproessado om memória distribuída e (ou) omparti-lhada. Nestes asos, o tempo para omuniação entre as unidades de proessamentotende a ser bastante baixo. Os ustos, entretanto, são onsideravelmente elevados.Como alternativa, é possível utilizar os PCs multiproessados, que araterizam,essenialmente, um sistema multiproessado om memória ompartilhada, om me-



43nor usto, embora om apaidade de proessamento não tão alta quanto a das duasopções itadas aima.Outra alternativa é a implementação de um sistema multiproessado om me-mória distribuída por meio de omputadores ligados em rede. Um sistema assimonstituído é normalmente enontrado em instituições de ensino e em empresas. Porisso, seu uso para proessamento paralelo, a prinípio, não exigirá investimentos adi-ionais e, portanto, o usto om equipamentos tende a ser nulo. Em ontrapartida,o uso de rede irá in�ueniar bastante no tempo neessário para a troa das infor-mações neessárias. Tal tempo irá ser maior que o de todas as alternativas itadasanteriormente, porém o usto nulo e a já existênia das redes são fatores altamenterelevantes e que justi�am o empenho para uso desse tipo de reurso.Neste aspeto, ainda, tem-se, nos últimos anos, evoluções onsideráveis nos peri-férios de rede, tendendo a diminuir os tempos de omuniação entre os omputado-res, o que viabilizaria, ainda mais, a apliação de tal sistema para o proessamentoparalelo.Se, por �m, for assoiado ao sistema om omputadores interligados por rede ouso de um Sistema Operaional e ferramentas de desenvolvimento e operação livres,tem-se araterizado um agrupamento do tipo Beowulf.3.3 Implementação do ProgramaA maneira mais imediata e � aparentemente � mais rápida de implementação deum programa é a esrita de um ódigo rígido, om uso apenas dos reursos básiosda linguagem de programação e foado em resolver, também apenas, a propostaentral, sem dar a devida atenção a outros fatores. Assim, não se utilizam as té-nias disponíveis � muitas vezes onvenientes � e não se torna possível obter asaraterístias itadas na seção 2.3.Por outro lado, ao se onsiderar alguns detalhes adiionais, além da proposta



44entral, e dando-se atenção a ténias mais avançadas de programação, assim omoàs araterístias itadas na seção 2.3, obtém-se um ódigo mais e�az e e�ientee, onseqüentemente, um programa mais adequado para ser utilizado omo umaferramenta de trabalho, pesquisa e desenvolvimento.3.4 O Uso de Outros Métodos NumériosO método FDTD, omo já informado, não é perfeito. Ele não é apaz de resolvertodo e qualquer tipo de problema. Há, de fato, inúmeros métodos numérios e umpode adaptar-se melhor que outro para a resolução de um determinado aso, emboraesforços sejam realizados a �m de que ummétodo resolva a maior quantidade possívelde asos.Com o objetivo de salientar a existênia de outros métodos, itam-se, a seguir,alguns:1. FDFD � Diferenças Finitas no Domínio da Freqüênia (Finite-Di�erene Fre-queny-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 doFDTD, omo exemplo, tem-se:1. FE-FDTD � Elementos Finitos assoiados ao FDTD;2. ADI-FDTD � FDTD assoiado à ténia implíita de direções alternadas;



453. LOD-FDTD � FDTD assoiado à ténia loalmente unidimensional;4. D-FDTD � FDTD alterado por Diaz Frits Gerald;5. DD-FDTD � deomposição de domínio apliado ao FDTD.3.5 Considerações para o Uso do FDTDEmbora haja, �naturalmente�, bastante �exibilidade, o uso do FDTD requer umonjunto de atenções para o ajuste dos parâmetros ou estipulação dos dados doproblema a simular, a �m de que ele orresponda a uma boa aproximação do asoreal em estudo.Seguem, então, onforme relatado por [33℄, orientações e sugestões prátias parao uso do FDTD, prinipalmente quanto à apliação da fonte e à esolha do espaça-mento da grade:
• Apliação das fontes:� A fonte não deverá ser, se possível, uma função da freqüênia, a �m deevitar a oorrênia de uma onvolução;� para os asos em três dimensões, a fonte não deve possuir nível CC;� há duas formas de apliação da fonte

∗ por espei�ação omo uma ondição de ontorno;
∗ por espei�ação de uma orrente elétria ou magnétia;� as simulações que requisitarem análises em regime permanente, poderãofazer uso de fontes senoidais;� o uso de pulsos � ou seja, formas de onda não ontínuas no tempo �requer um omportamento, no tempo, apropriado, a �m de satisfazerertas araterístias itadas nos outros tópios; exemplos: derivada de



46pulso gaussiano, pulso gaussiano modulado, pulso de um únio períodode seno;� o tipo do pulso deve ser esolhido om base na maior freqüênia de in-teresse; assim, após a Transformada de Fourier do pulso, onsidera-se amáxima freqüênia omo a orrespondente a uma amplitude de 5 a 10 %da amplitude máxima do espetro; esta esolha irá interferir no ajuste doespaçamento da grade;� pelo fato da amplitude do pulso ser nula para tempos anteriores aos doiníio da simulação, pode haver a neessidade de minimizar a desonti-nuidade que pode apareer no momento de apliação da fonte, pelo fatode ela representar a presença de omponentes em alta freqüênia.
• Determinação do espaçamento da grade:� o nível de auraidade deve ser onsiderado;� diferentes saídas de interesse requerem diferentes espaçamentos;� a geometria, a fonte e a freqüênia de interesse in�ueniam os espaça-mentos da grade;� o espaçamento nuna deve ser maior que λ/8, sendo que λ é o ompri-mento de onda no meio de interesse.
• Quanto à dispersão numéria:� depende fortemente da freqüênia;� depende da direção de propagação na malha, apresentando, então, valoresdiferentes, 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:



47� Deve-se observar o ritério de estabilidade, após a onsideração dos fatoreslistados aima.3.6 Problemas de Eletromagnetismo que Justi�amo ParalelismoDe maneira geral, os problemas que justi�am o paralelismo são aqueles omgrandes dimensões físias, mas om a presença de pequenos detalhes geométrios,relativos ao volume total, om a neessidade de disretizações re�nadas, ou aquelesom dimensões elétrias grandes, isto é, nos quais o omprimento de onda é muitopequeno frente às dimensões geométrias envolvidas. Outro fator justi�ativo é a ne-essidade de maior auraidade 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 élulas, o que poderá requerermuita memória e (ou) tempo omputaional para se realizar a simulação e, om oparalelismo, ambas as questões poderão ser amenizadas ou soluionadas.Como exemplo prátio, ita-se o estudo das tensões induzidas, ausadas pordesargas atmosférias, numa linha de distribuição situada próxima a regiões omedifíios. Com um onsiderável número de élulas, torna-se possível a disretizaçãode um volume bastante grande, om dimensões da ordem de quil�metros, e detalha-mento su�iente para desrever edi�ações om dimensões da ordem de metros.Outro exemplo é a onformação de ampos eletromagnétios no interior de umaabine blindada, a �m de se obter uma erta distribuição dos ampos e, assim,otimizar a realização de medições. Implementa-se a onformação dos ampos pormeio da oloação de plaas dielétrias om propriedades adequadas no interior daabine. E, quanto mais exatidão for desejada na distribuição dos ampos, maiorre�namento geométrio se deve ter para melhor detalhar as plaas aresentadas, o



48que requererá, novamente, uma maior quantidade de élulas.Num tereiro exemplo, tem-se a situação do estudo da distribuição de amposnum sistema de aterramento. A prinípio, álulos podem ser realizados onsideran-do-se um ondutor equivalente para as várias hastes de aterramento utilizadas numdeterminado tipo de solo. Realizando-se uma simulação om disretizações bastantere�nadas, possibilita-se a onsideração da situação real om ada uma das hastes deaterramento e suas propriedades, além das araterístias não homogêneas de umsolo real, numa região relativamente grande quando omparada om o tamanho dashastes. Portanto, uma vez mais, muitas élulas serão neessárias.Finalizando-se os exemplos, tem-se ainda a simulação da distribuição de am-pos e determinação de outros parâmetros de uma antena em miro�ta impressa.As dimensões geométrias são pequenas, mas o omprimento de onda do ampo étambém, por sua vez, muito pequeno. A presença de leves alterações na geometriasomente poderá ser avaliada se a disretização apresentar élulas om dimensõesinferiores a estas alterações, requerendo, então, grande quantidade de élulas.



Capítulo 4
DESENVOLVIMENTOS

Tendo-se um erto onjunto de oneitos e informações de base, torna-se possívela realização de estudos e trabalhos a �m de se obter novas onlusões e ferramentas,para novos estudos, trabalhos e apliações prátias.Abordam-se, a seguir, em detalhes, a proposta de desenvolvimento e todas asetapas do desenvolvimento propriamente dito, om as quais se poderão ter referên-ias à metodologia empregada, aos algoritmos, às ténias avançadas utilizadas naimplementação do programa e às estimativas matemátias generalizadas do tempode proessamento da simulação, do ganho e e�iênia e da quantidade de memórianeessária.4.1 PropostaA proposta de implementação do programa, parte essenial do desenvolvimento,é �Elaborar um programa de simulação numéria para problemas de ele-tromagnetismo em três dimensões utilizando o Método das DiferençasFinitas no Domínio do Tempo padrão, prevendo o uso de amadas absor-vedoras do tipo PML às margens do volume envolvido, e om o emprego49



50do proessamento paralelo, num agrupamento de omputadores do tipoBeowulf.�A proposta para resolver asos em 3D foi adotada pelo fato de se poder simularproblemas mais próximos aos da situação real. As amadas absorvedoras permi-tem simulações de problemas no espaço livre. Dentre as amadas absorvedorasexistentes, optou-se pela PML, por ser bastante difundida e e�az. O emprego doproessamento paralelo, o qual se dará num sistema multiproessado om memóriadistribuída utilizando omputadores monoproessados, visa ontornar o problemada maior quantidade de memória e do maior tempo de proessamento neessáriosdurante a simulação de problemas om alto nível de detalhamento. Esolheu-seo agrupamento do tipo Beowulf para a realização de uma implementação a baixousto, tendendo a zero, dada a disponibilidade de programas gratuitos que permi-tem esta implementação. Por �m, o método FDTD foi esolhido por ausa de suasimpliidade de programação e sua �exibilidade para as simulações, prinipalmentequanto à espei�ação das geometrias e das propriedades dos materiais envolvidos.4.2 MetodologiaDurante o desenvolvimento do estudo e do programa, adotou-se uma metodo-logia gradativa, partindo-se de uma situação em 1D (uma dimensão), depois em2D (duas dimensões) e, �nalmente, em 3D (três dimensões). A ada estágio, di-versas simulações foram realizadas om o objetivo de veri�ar a validade do ódigoimplementado, omparando-se os resultados obtidos om os teórios. De forma tam-bém gradativa, foram-se agregando os outros reursos e araterístias ao programa,omo a onsideração de meios dielétrios sem perdas, em seguida om perdas, a pre-sença de amadas absorvedoras (iniialmente em 2D), os variados tipos de fontes eo interfaeamento om o usuário. Desde os asos em 1D, o paralelismo foi sendoempregado e os testes realizados, num primeiro momento, em nós omputaionais



51virtuais e, da implementação em 2D em diante, em nós omputaionais virtuais ereais.Entenda-se por nó omputaional, refereniado aima, omo uma unidade deproessamento onstituída, neste trabalho, de aordo om as esolhas expostas naseção 4.1, por um omputador monoproessado om sua própria memória, que seenontra onetado a uma rede de omputadores semelhantes. Ainda, deste pontoem diante, o nó omputaional será refereniado apenas por nó. As unidades resul-tantes da subdivisão por meio de uma grade serão hamadas, neste texto, apenasde élulas e não de nós, omo às vezes são hamadas.A diferença entre nós virtuais e reais será exposta na seção 4.4.2.4.3 Ambiente e FerramentasO Sistema Operaional adotado foi o Linux, que possui diversas distribuiçõeslivres disponíveis na internet.Na internet também enontram-se, gratuitamente, todas as ferramentas utiliza-das no desenvolvimento do trabalho.O paote LAM/MPI oferee os reursos para a paralelização de ódigo. Alinguagem de programação esolhida foi a Linguagem C e o ompilador é o GNUCompiler Colletion (GCC), também onheido omo GNU C Compiler. Os depu-radores de ódigo utilizados foram o GNU Debugger (GDB) om a interfae grá�aThe Data Display Debugger (DDD). A ferramenta de visualização empregada foi oVisualization Tool Kit (VTK), o qual ontém um onjunto de objetos bastante ex-tenso e ompleto para a visualização de dados e possui suporte para integração oma Linguagem C++, Phyton e Tool Command Language/Tool Kit (Tl/Tk). Em setratando dessas linguagens, a esolhida foi a Tl/Tk, om a qual, além de utilizar osreursos do VTK, riou-se a interfae de interação om o usuário. Em erta etapado desenvolvimento, empregou-se, também para a visualização, o ImageMagik e o



52Otave. O editor de textos empregado foi o Vi Improved (VIM), o qual apresentainúmeros reursos de edição. Durante os testes, a neessária análise do �uxo dedados pela rede p�de ser realizada om o uso do Ethereal (The Ethereal NetworkAnalyser). A doumentação foi gerada por meio do LATEX, algumas �guras e grá�ospor meio do MetaPost e algumas imagens, para melhor expressarem as informaçõesnelas ontidas, foram editadas por meio do Gimp (The Gimp). O programa faz usoda aloação dinâmia de memória, implementada om auxílio da bibliotea DynamiArray Alloator (daa).Opionalmente, na elaboração do programa, poderia ter sido empregado o am-biente de desenvolvimento integrado do KDE, o KDevelop, mas optou-se por nãoutilizá-lo, a �m de realizar tal tarefa totalmente em modo texto, devido a algumasvantagens de edição. Outro reurso onveniente de ser itado, embora não utilizado,é o Parallel Visualization Appliation (ParaView), o qual, tendo sido desenvolvidoom base no Tl/Tk, fazendo uso do VTK e do MPI, permite a visualizaçãode dados num sistema paralelizado, sem a neessidade da transferênia dos dadospara um únio omputador, o que pouparia tanto o tempo para a reunião dos dadosquanto para a visualização propriamente dita, pelo fato de ada omputador possuirmenos informações a proessar.Em relação à programação, uma referênia bastante ompleta a respeito de bi-blioteas que podem ser utilizadas pela Linguagem C enontra-se em [34℄.Quanto à esolha de um paote om os reursos para a paralelização, abemalguns eslareimentos.Qualquer que seja a topologia de proessamento ou a arquitetura de omputador,a realização do proessamento paralelo requer uma troa de dados entre os nós deforma sinronizada. O próprio Sistema Operaional, por sua vez, já fornee meiospara troa de informações e sinronismo. Contudo, a programação pode tornar-seextensa e muito suseptível a erros. Com o objetivo de ontornar esta questão,ferramentas próprias foram desenvolvidas, de forma que para o programador basta



53usar um onjunto de funções de alto nível que exeutam as tarefas desejadas. Aomplexidade do programa �ará por onta do tipo de problema a se resolver.São diversas as ferramentas existentes, entre as quais enontram-se a C paralelo(Cpar), a PVM, a MPI, a Power C e a High Performane Fortran (HPF).Justi�a-se a esolha da MPI por sua grande popularidade, �exibilidade, faili-dade de uso e pelo fato de haver versões gratuitas. Complementando, a MPI é umabibliotea 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 Objet-Oriented MPI(OOMPI), esta última apresentando reursos de programação orientada a objeto. Adistribuição MPI adotada é a LAM/MPI.Todos esses programas são lieniados por alguma liença gratuita, omo, porexemplo, a General Publi Liense (GPL), mantida pela Free Software Foundation(FSF). GNU's Not UNIX (GNU) é um projeto que surgiu om o objetivo de riarum sistema semelhante ao UNIX, mas om programas livres.4.4 Proessamento Paralelo4.4.1 CaraterístiasUm dos prinipais tópios que devem ser de�nidos na etapa de desenvolvimentode um ódigo para o proessamento paralelo é o sinronismo entre os nós neessáriopara a realização das troas de informações entre eles, no momento ertoAs troas poderão ser feitas por omuniação bloqueante ou não-bloqueante. Naprimeira, o programa pára no ponto de troa e espera o término da transação dosdados para ontinuar, sendo o sinronismo, por isso, implíito. Na segunda, iniia-sea transação dos dados e o programa ontinua o proessamento das instruções quese seguem; haverá, ontudo, em algum momento adiante, a neessidade de exeu-tar um omando para o sinronismo entre os nós, de�nindo, assim, um sinronismo



54explíito. A vantagem desta segunda aproximação é o aproveitamento do tempo deomuniação, que pode ser longo, para �adiantar� alguns álulos. Como desvanta-gem, um uidado adiional é requisitado para o sinronismo, a �m de não se realizarálulos que dependam de dados de outros nós antes que estes tenham sido obtidos.No presente momento, optou-se pela esolha do primeiro tipo, a bloqueante,�ando a outra opção omo proposta de um trabalho investigativo futuro.A topologia do proessamento paralelo, onforme o sistema de proessamento eo tipo de agrupamento adotados, é o Single-Program Multiple-Data (SPMD). Porisso, todos os omputadores irão exeutar o mesmo programa, mas ada um teráseu próprio onjunto de dados a proessar.Na rede de omputadores, haverá um deles que será de�nido omo nó gerenia-dor, o qual se responsabilizará pela etapa de de�nição do problema, subdivisão dosdados entre os demais nós e, após o término dos álulos, onatenação dos resul-tados obtidos pelos nós. Ele também realizará os álulos sobre o treho de dadosque lhe for destinado.4.4.2 Uso da Bibliotea de Comuniação LAM/MPIAntes do uso de qualquer função da bibliotea LAM/MPI, responsável pelastarefas de troa de informação entre os nós, deve-se realizar uma operação de boot,de tal forma que os nós a partiiparem do proessamento sejam visíveis uns aosoutros e saibam quem é quem.Para tanto, o reurso de aesso remoto do Sistema Operaional é empregado.Há, basiamente, duas possibilidades: utilizar o rsh ou o ssh. O primeiro é umsimples programa para aesso remoto e, o segundo, um programa om algoritmosmais e�ientes, quanto ao aspeto da segurança, on�deniabilidade e integridadedos dados. Ainda quanto ao segundo, as versões 1 e 2 do protoolo de autentiaçãosão suportadas. As propriedades previamente itadas são obtidas por meio da versão



552. Por tais motivos, será esolhido o ssh om a versão 2 do protoolo de autentia-ção.Devido aos fatores de segurança de aesso, no momento em que um nó oneta-sea 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 paraada um dos nós utilizados. Com o intuito de ontornar este fator, pode-se riaruma have de aesso, um ódigo riptografado que fará a identi�ação do usuáriode um nó que requer uma onexão a outro nó. Esta have subdivide-se em duaspartes: uma have públia e uma have privada. O nó om o usuário que possui ahave privada poderá aessar todos os nós, om o mesmo usuário, a prinípio, quepossuírem a have públia. Evita-se, assim, a neessidade de se digitar a senha dousuário.Por outro lado, durante a riação da have, existe a possibilidade de se riaruma frase de passagem (passfrase), para garantir a segurança do aesso, di�ultandoinvasões, e esta frase é pedida durante a requisição de uma onexão. Novamente, istonão é desejado e ténias existem para se riar uma frase de passagem e realizar aonexão sem que ela tenha que ser digitada. Outra alternativa, é a de�nição de umafrase nula, garantindo-se que nada terá que ser digitado no momento da onexão,porém haverá uma maior suseptibilidade a invasões.O uso da frase de passagem apresenta-se interessante quando se onsidera aimplementação do sistema paralelizado em omputadores que são normalmente uti-lizados para trabalhos de aesso restrito, omo no aso dos omputadores existentesnum departamento de reursos humanos de uma empresa. Em outras situações, apossibilidade de invasões ou o riso de se perder trabalhos ou informações impor-tantes é baixo e a frase de passagem não preisa ser riada.De forma resumida, a riação da have e a ópia de sua parte públia aos nósque irão reeber a onexão, dá-se pela seguinte seqüênia de omandos, no shell do



56Linux:ssh-keygen -t dsasp ~/.ssh/id_dsa.pub dest:~/.ssh/authorized_keys2A primeira linha realiza a riação da have utilizando a versão 2 do protoolode autentiação, momento em que é pedida também a frase de passagem (isto é,ela foi de�nida omo sendo nula). Neste trabalho, optou-se por não riar a frase depassagem. A segunda linha irá opiar a parte públia para um nó a ser aessado,o nó dest. Ela deverá ser repetida para todos os nós a serem aessados. desté espei�ado omo um endereço IP ou um nome de máquina e, opionalmente,domínio onheido pelo sistema.Após a riação da have, um teste pode ser realizado por meio dessh destSe a have foi adequadamente riada e instalada, om este omando deve oorrera onexão em dest sem a neessidade de se digitar senha ou frase de passagem.(Somente durante o proesso de ópia da parte públia da have é que será pedidaa senha.)Ainda, há quatro observações relevantes quanto a esta etapa:- Em ∼/.ssh/ dos nós a reeberem a onexão, deve-se deixar apenas o arquivoauthorized_keys2, a prinípio;- o diretório .ssh, que é riado durante a riação da have, se não existir, deverápossuir o modo 700; aso ontrário, a have não será reonheida;- o arquivo authorized_keys2 deverá possuir o modo 600, para que a haveseja reonheida; e- se for neessário obter mais informações sobre as transações realizadas duranteo proesso de onexão, pode-se fazer um teste om ssh -v dest.



57Mais detalhes sobre este assunto poderão ser enontrados nas páginas de manualdos omandos envolvidos e através de [35℄.Neste ponto, o sistema enontra-se preparado para a realização do boot da bibli-otea LAM/MPI propriamente dito. Essenialmente, o omando seguinte deveráser exeutado:lamboot -ssi boot_rsh_agent ssh -v hostfileO parâmetro boot_rsh_agent ssh passada à opção -ssi india ao programa deboot lamboot que a onexão será iniializada por meio de ssh. Esta esolha se fazneessária porque o padrão é realizar a iniialização por meio de rsh. A opção -vsimplesmente faz om que o programa exiba algumas informações enquanto é exeu-tado. Já hostfile é o nome do arquivo que ontém uma lista de nós que farão partedo sistema paralelizado. A espei�ação dos nomes dá-se um por linha e da mesmaforma que a de dest, omo itado anteriormente na página 56. Adiionalmente,neste arquivo, as linhas iniiadas por # serão tratadas omo um omentário. O usodos nós, assim inlusos, num determinado proessamento, realizar-se-á de aordoom o que será requerido na iniialização do programa paralelizado, podendo-se nãoempregar todos os nós ou, ao ontrário, algum nó sendo empregado mais de umavez, de aordo om a seqüênia ília da listagem presente no arquivo hostfile.Conluído o boot, o sistema torna-se apto a exeutar um programa paralelizado,por meio de mpirun. Uma forma de hamada é a seguinte:mpirun - nn prg_paralelizado args_prg_paralelizadoO parâmetro nn da opção - espei�a quantos nós deverão ser utilizados paraa exeução do prg_paralelizado. Após esta opção, vem o nome do programa aexeutar e seus argumentos. Todos os nós, por suas vezes, deverão possuir umaópia do binário de tal programa. Convém ressaltar que mpirun não realizará asubdivisão dos dados entre os nós. Ele, de forma geral, irá apenas estabeleer quais



58e quantos nós farão parte da exeução do programa. A subdivisão dos dados �ará,portanto, por onta do próprio programa.No deorrer de várias exeuções do programa paralelizado, prinipalmente du-rante a etapa de testes, há a possibilidade de �arem vestígios de objetos na memóriae erros de omuniação oorrerem. Com o intuito de removê-los, tem-se o lamlean.Aresentando-se a opção -v, será exibida a ação em progresso.Após o término da exeução do programa, pode-se fehar as onexões entre osnós por meio de wipe. Mais uma vez, o uso da opção -v forneerá informações sobreo progresso.Uma nova seção de boot se fará neessária para a exeução de um programaparalelizado sempre que as onexões tiverem sido fehadas ou quando desejar-sealterar a quantidade total dos nós disponíveis.Um reurso, que neste trabalho não foi investigado, mas que se apresenta serbastante útil, é o suporte à depuração do programa paralelizado, de forma a ter-se um aompanhamento dos detalhes de sua exeução em todos os nós. Fiará,portanto, omo proposta de um estudo futuro.Detalhes adiionais sobre o proesso de boot e outros reursos de programas queaompanham a bibliotea LAM/MPI enontram-se em [36℄.A bibliotea apresenta-se bastante �exível quanto às possibilidades de exeu-ção paralelizada de um programa. Em mpirun pode-se espei�ar mais nós quea quantidade total realmente disponível. Neste aso, algum nó real reeberá maisde um �paote� para proessar e isto é onretizado por se riar uma tarefa paraada �paote�. Considerando-se o uso de omputadores monoproessados, as tarefasserão haveadas ao longo do tempo. Se fossem empregados omputadores multipro-essados, as tarefas seriam distribuídas entre os proessadores (provavelmente, estadistribuição é de responsabilidade do Sistema Operaional � tal questão também étema de um trabalho investigativo futuro). Portanto, pode-se de�nir duas termino-logias adiionais: a de nó real, quando existe um omputador físio em uso para as



59várias subdivisões, e a de nó virtual, quando são riadas tarefas onomitantementenum mesmo omputador, para as várias subdivisões. Os nós virtuais tornam-sebastante interessantes na fase de desenvolvimento do programa, para �ns de testese depurações, poupando o tempo de preparo dos nós reais e a neessidade de suasdisponibilidades.Após a iniialização do sistema e programa paralelizados, por meio da etapade boot e do uso de mpirun, os nós envolvidos, presentes na listagem do arquivohostfile, reebem uma numeração seqüenial resente a partir de zero, a qualserá 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 deidenti�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 volumea ser proessado poderá ser subdividido segundo uma topologia bidimensional, on-forme será disutido na seção 4.7.6. A transferênia de dados entre dois nós quese enontram �um aima do outro� iria requerer, por ada nó, um álulo para adeterminação do número de identi�ação do outro nó, onsiderando-se a numeraçãoseqüenial da esquerda para a direita e de ima para baixo, onforme mostra-se naFigura 4.10 à página 84. Embora o álulo não seja ompliado, todo programa omuma subdivisão deste tipo teria que realizar esta operação, prevendo, por questõesde �exibilidade, quantidade de nós e de subdivisões quaisquer. Além disto, a sub-divisão pode assumir outra topologia, omo, por exemplo, a tridimensional. Nesteaso, novamente, os álulos de identi�ação deveriam prever também esta situação.A �m de failitar a identi�ação dos nós nestes asos, pode-se riar uma topologiaentre eles, onheida omo topologia artesiana. Com tal reurso e om algumasfunções existentes na bibliotea MPI, a referênia aos nós passa a ser por meio desuas oordenadas segundo um eixo artesiano. Assim, onforme o exemplo itadohá pouo, numa topologia de subdivisão bidimensional, os nós que estariam �um



60aima do outro� poderiam ser identi�ados pelas oordenadas (x, y) e (x, y+1), sema neessidade de álulos adiionais. As vantagens do emprego desta topologia entreos nós ompletam-se ao se realizar uma subdivisão do volume de dados om a mesmatopologia. A topologia de subdivisão bidimensional foi a adotada no trabalho, porser su�iente para atender os requisitos iniialmente propostos de desenvolvimento.Considerando-se tal topologia, a transferênia dos planos de dados na interfaeentre os nós não se realizará de forma direta. A transferênia será otimizada seforem transmitidos bloos de dados lineares na memória, isto é, dados que se en-ontram numa faixa de endereços seqüeniais na memória. Devido à forma omoos dados do volume são armazenados, ertamente em algum plano da interfae elesnão serão lineares. Com o objetivo de riar uma forma simples de linearização dosdados antes da transferênia, foram disponibilizados, pela bibliotea, tipos espeiaisde dados, onheidos omo dados de�nidos pelo usuário, os quais são nada maisque mapeamentos da estrutura de ordenação sob a qual os dados se enontram.Utilizando-se estes tipos de dados nas funções de transferênias, a própria biblioteairá linearizar os dados antes de transmiti-los. Esta funionalidade, ontudo, apre-senta ertas limitações om quantidades muito elevadas de dados. Observaram-seerros ao se utilizar este reurso para realizar a transferênia dos subvolumes aos nósorrespondentes. Contudo, na transmissão dos planos de dados não houve erros. Aprinípio, há indiativos de que o limite dos dados mapeados pelo tipo espeial seja,no total, de um tamanho máximo de 128 kbytes.As funções e outras araterístias para a implementação propriamente dita doprograma paralelizado poderão ser enontradas em [37℄.Mais adiante, no doumento, abordar-se-ão alguns aspetos, om erto detalha-mento, para a implementação propriamente dita do programa paralelizado.



614.5 Reursos do ProgramaCom o objetivo de atender às boas prátias de programação, já desritas, algumasténias e providênias foram onsideradas na implementação do programa.Devido à orrelação existente entre muitas variáveis, por exemplo, as do ampoelétrio juntamente om as do ampo magnétio, riaram-se estruturas de variá-veis, forma pela qual as variáveis orrelaionadas passam a pertener a uma úniaentidade. Este reurso fornee, assim, onsistênias adiionais à programação esimpli�ação, otimização e �exibilidade ao ódigo, por realizarem-se referênias àorreta entidade e suas variáveis para um determinado ontexto e por possíveis tra-tamentos sobre toda ela, omo no aso de se passar uma entidade omo parâmetroa uma função � o que, por sua vez, viabiliza a riação de várias instânias de umamesma entidade a �m de que ada uma represente uma situação própria, porém omontexto semelhante, omo, por exemplo, a riação de diferentes fontes, onformeserá abordado em seção futura.Além do uso das estruturas de variáveis, espeial atenção foi dada, também,à modularidade do ódigo, onstruindo-se sub-rotinas, normalmente pequenas, queexeutassem uma erta atividade dentro das atividades neessárias do programa. Porexemplo, há sub-rotinas para a transmissão e reepção dos dados entre os nós, paraa riação da geometria, para a apliação da fonte, para os álulos dos oe�ientes daPML e para a gravação dos resultados em diso. Este tópio é uma das araterístiasesseniais que darão ao programa �exibilidade e possibilidade de expansão.Para adiionar, ainda, mais algumas propriedades �exíveis ao programa quantoà elaboração do problema e à simulação, o desenvolvimento adotado possibilitou queo volume do problema fosse ajustável, de aordo om a situação, e a quantidade denós � lembrando-se, nós omputaionais � envolvidos também fosse ajustável. Destaforma, aloa-se apenas a quantidade de memória realmente neessária em ada nó,deixando o restante livre para alguma tarefa em �paralelo� que esteja em exeução.



62Permite-se, também, realizar estudos da in�uênia da quantidade de nós no tempode simulação ou mesmo esolher a quantidade ótima de nós. O reurso utilizadopara estes �ns foi o da aloação dinâmia de memória.Os aspetos da onsistênia do ódigo e da programação foram empregados pormeio de: (a) adequadas nomeações de variáveis e funções; (b) pela adoção de umestilo de esrita de ódigo; () emprego dos devidos omentários, os quais ontribuemonsideravelmente para a onsistênia do programa; (d) atenção à solução da lógiado programa, prourando-se implementá-la da forma mais otimizada sempre quepossível e onveniente; e (e) pela reutilização de ódigo, evitando-se redundânias.Complementa este item, a nível de programa omo um todo, a onsideração deoorrênia de erros em determinadas operações do programa, omo na aloação dememória ou na gravação de dados em diso, e a implementação de funções queintervêm nestas oasiões, impedindo que o programa termine anormalmente.Outro fator importante é a interação om o usuário. Quanto mais opções deajuste de parâmetros relativos ao problema ou à simulação o usuário puder espei�-ar, mais o programa adequar-se-á à situação em estudo e ofereerá maiores liberda-des para as pesquisas e investigações de um problema. Com tal intuito, o programaaeita, via linha de omando, a espei�ação de algumas opções que irão ajustarertos parâmetros do problema, omo as dimensões, em número de élulas nas trêsdireções, a quantidade de subdivisões do volume, em duas direções, e a espessura,também em número de élulas, da PML. Atualmente, nem todos os parâmetrosajustáveis podem ser alterados pela linha de omando, devendo-se, por isso, realizaralterações diretamente no ódigo. Um exemplo deste fato é a esolha do ampoa ser gravado em diso: sua seleção oorre por diretivas no iníio do ódigo-fonte,mas melhor seria se pudesse ser esolhido via linha de omando. Tal fato deve-se às�araterístias� de uma implementação que é iniial, �ando as omplementaçõesomo propostas para um trabalho futuro.Mais algumas omplementações úteis, para �exibilizar o uso do programa, são



63a espei�ação da geometria do problema, das araterístias de seus materiais edas fontes por meio de arquivos próprios, do tipo texto om desritivos, externos aoprograma e que por ele seriam lidos. No momento, novamente, estas espei�açõesdevem ser realizadas diretamente omo alteração no ódigo; o ódigo, no entanto, jáenontra-se preparado para aeitar as espei�ações onforme itado, bastando ape-nas a riação de funções para a interpretação dos arquivos. Adiionando-se, ainda,a riação de uma interfae grá�a para esta tarefa poderia dar onsideráveis ontri-buições ao usuário, prinipalmente na elaboração de geometrias mais omplexas e(ou) utilização de grande quantidade de materiais diferentes. Mais uma vez, têm-seestas questões omo propostas de trabalhos futuros.Continuando-se ainda om a interação om o usuário, tem-se a opção de exibirem-se informações relativas à atividade atualmente em exeução pelo programa. Suautilidade enontra-se tanto no momento de desenvolvimento, permitindo a veri�a-ção da evolução do programa, quanto para o usuário manter-se informado sobre oque é realizado. Também, estimativas do tempo restante de simulação são relatadas.Na oorrênia de erros, omo já brevemente itado, uma mensagem desritiva dotipo de erro é exibida e, para algumas situações, apontam-se eventuais ausas ousoluções para os erros, se for algo previsível. E, ao término da simulação, exibem-seas estatístias de tempo, útil para analisar o desempenho do programa. As infor-mações forneidas referem-se ao tempo de iniialização, ao tempo de exeução dolaço FDTD, subdividido em tempo utilizado para gravações em diso, omuniaçãoe álulos matemátios, ao tempo de �nalização, subdividido em tempo para a li-beração da memória aloada, de agrupamento e gravação �nal dos resultados e deoutras atividades, e ao tempo total, que é o tempo total de exeução do programa,igual à soma dos tempos anteriores.A etapa de visualização dos resultados também é bastante importante e quantomais reursos forem disponibilizados para a extração das informações dos resultados,mais empregabilidade o programa � ou melhor, o programa prinipal em onjunto



64om programas auxiliares � enontrará. No presente momento, são ofereidos algunsreursos básios de visualização: extração de planos de orte, deformação do planoonforme a magnitude da omponente de ampo analisada, extração do per�l doomportamento do ampo ao longo de uma linha, em dois dos três eixos, efeitosde rotação, translação e zoom, seleção do instante de tempo a observar, evoluçãoautomátia ao longo do tempo � omo uma animação �, om tempo iniial e �nal epassos de tempo ajustáveis � que devem estar de aordo om os resultados geradospela simulação � e opção de gerar um arquivo em formato POSTSCRIPT om aimagem visualizada.Quanto aos parâmetros passados pela linha de omando responsáveis por de�niro volume do problema, eles terão seus valores orrigidos automatiamente, a �m deque após a subdivisão do volume, om base na quantidade de subdivisões e na topo-logia de subdivisão, todos os subvolumes possuam a mesma quantidade de élulas.Adotou-se tal proedimento para simpli�ar a implementação de alguns trehos doprograma. Como onseqüênia, obtém-se também um melhor balaneamento om-putaional entre nós, ou seja, todos os nós irão proessar a mesma quantidade dedados, minimizando os efeitos de atraso de proessamento por espera de dados deum determinado nó.Inlui-se também uma omparação entre a quantidade de nós disponíveis e atopologia de subdivisão forneida na linha de omando, gerando uma mensagem deerro e terminando o programa aso os valores não apresentem ompatibilidade, poiso produto do número de subdivisões em x e y deve igualar-se à quantidade de nósdisponíveis.A forma de subdivisão do problema também irá interferir no tempo de omunia-ção neessário para as troas de dados. Portanto, tem-se outro fator que in�ueniaráno 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 esolha da topologiade subdivisão que permitirá obter o maior desempenho do programa.



65Há, ainda, o reurso de se obter os máximos dos ampos em determinado intervalode tempo, em ada ponto do volume. Entende-se por �máximo� a amplitude máximaao longo do tempo, em módulo, do ampo num ponto do volume. Este reurso éútil, por exemplo, quando realiza-se uma simulação om fonte senoidal e proura-seenontrar os modos numa avidade ressonante. Por enquanto, o programa faz aobtenção dos máximos apenas para a omponente Ez.Adiionalmente, poder-se-ia implementar a veri�ação automátia e eventual-mente o ajuste também, dos limites mínimo e máximo para o tamanho das élulas,onsiderando o ritério de estabilidade e prourando a minimização de erros de dis-persão numéria, om o objetivo de evitar que um engano na espei�ação de algumdado apresente resultados inoerentes inadvertidamente.Convém salientar, por �m, que o desempenho do programa depende da formaomo os dados estão organizados na memória. Utilizando-se a linguagem C, e asde�nições de variáveis adotadas no programa, tem-se que os dados ao longo de zenontram-se lineares na memória, isto é, em endereços seqüeniais da memória.Assim, os primeiros Xz dados seqüeniais da direção z, orrespondem a pontosom x e y nulos. Após os primeiros Xz dados, vêm outros Xz dados, mas agoraorrespondendo a pontos om x nulo e y igual a um. Isto ontinua para as Xyquantidades de seqüênias de Xz dados. E, após as primeiras Xy quantidades, vêm os dados que orrespondem a pontos om x igual a um e y nulo. Este proesso,então, repete-se Xx vezes, ompletando-se todo um determinado volume aloadona memória. Portanto, o aesso a posições exursionadas em x e y irá requerermultipliações para a determinação do endereço orreto do dado a ser aessado. Talfato, por sua vez, aarretará maior tempo de exeução de um problema. Conlui-se,então, que quanto mais dados se tiver ao longo de z, menos multipliações deverãoser feitas para aessá-los. Por este motivo, no proesso de subdivisão do volume,onsiderou-se o partiionamento do volume em x e y, mantendo-se z om a dimensãooriginal.



664.6 Uso do ProgramaDados os reursos e araterístias do programa, a sua implementação provê aseguinte sintaxe:fdtd3d-paralelizado [-x -y -X -Y -Z -P -t -m -s -h℄em que:-x -y: quantidade de subdivisões em x e y-X -Y -Z: quantidade de élulas em ada dimensão do volume do problema-P: quantidade de élulas da PML-t: quantidade total de passos no tempo para a simulação-m: quantidade de passos no tempo a partir do qual serão armazenados os valoresmáximos do ampo-s: intervalo, em quantidade de passos no tempo, a realizar a gravação das om-ponentes dos ampos-h: exibe a sintaxe om a desrição das opções e enerra normalmente o programaAs opções não inlusas na linha de omando assumirão valores padrão, onformea tabela 4.1 a seguir, na qual exetuam-se as que não aeitam parâmetros.Assim, um exemplo de uso, onsiderando um únio nó, seria:fdtd3d-paralelizado -X100 -Y150 -Z150 -P8 -t1001 -s10Desta forma, espei�a-se que a subdivisão do problema em x e y é 1 x 1 � ouseja, sem subdivisão �, o volume do problema é de 100 x 150 x 150 élulas, a PMLpossui uma espessura de 8 élulas, serão realizadas 1001 iterações no tempo e serãogravadas as omponentes dos ampos a ada 10 passos no tempo.



67
Tabela 4.1: Valores padrão das opções da linha de omando.Opção Valor padrão-x 1-y 1-X 100-Y 100-Z 80-P 7-t 1-m sem valor padrão-s 10Outro exemplo, semelhante ao anterior, mas agora requisitando a subdivisão doproblema na topologia de subdivisão 2 x 2, poderá ser:mpirun - 4 fdtd3d-paralelizado -x2 -y2 -X100 -Y150 -Z150 -P8 -t1001 -s10Quanto à de�nição de geometrias do problema, onforme já salientado anterior-mente, na presente implementação do programa ela deverá ser realizada por meiode alteração no próprio ódigo. Para este �m, foram disponibilizadas funções parafailitar a sua de�nição, omo a Cubo( ), que permite desenhar paralelepípedos,planos e linhas nas direções dos eixos.As fontes, da mesma forma, deverão ser de�nidas via ódigo, também possuemfunções e, adiionalmente, outros reursos para failitar sua estipulação.As omponentes dos ampos a serem salvas igualmente são seleionáveis, maspor meio de diretivas no ódigo do programa.Por �m, embora até o presente momento haja a neessidade do forneimento demuitas informações por meio de ódigo, os ajustes já disponibilizados por opçõesvia linha de omando permitiram a simpli�ação de uma etapa dos testes realizados� omo o estudo do omportamento do tempo total de proessamento em função donúmero de nós. Como outra proposta de trabalho futuro, pretende-se permitir a en-trada dos diversos dados e araterístias do problema a simular de forma interativa,sem a neessidade de alterações no ódigo do programa.



684.7 O Método FDTD Paralelizado: Algoritmos doProgramaO programa, omo um todo, possui um algoritmo global que de�ne 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 algorit-mos próprios. Conforme a apliação, não basta onheer apenas o omportamentoglobal, mas deve-se ter também um onheimento dos detalhes, já que o programanão obre todas as situações possíveis. Considerar este fato poderá apresentar umindiativo se o problema será orretamente simulado, evitando-se que resultadosespúrios sejam obtidos omo representações do fen�meno em estudo.Além disto, o onheimento do omportamento do global e dos detalhes é impor-tante para a manutenção e a extensão do programa, tanto pelo próprio desenvolve-dor iniial quanto pelos desenvolvedores posteriores, ou auxiliares. Ainda, torna-sepossível a reprodução do programa por outros desenvolvedores, eventualmente on-templando alterações para adaptar-se a um determinado grupo de problemas que onovo desenvolvedor pretende resolver, sendo, neste aso, este programa um programade base, o mesmo oorrendo om os algoritmos.Por tais motivos, são apresentados, nesta seção, os algoritmos global e dos deta-lhes, relevantes para a implementação do programa.4.7.1 Algoritmo GlobalO algoritmo global desreve, de forma resumida, o omportamento global doprograma, que é o omportamento om o qual o usuário irá ter ontato durantesua exeução. Iniialmente, há a espei�ação e o reonheimento dos parâmetrospassados via linha de omando, seguida pela de�nição do problema propriamentedito, por meio do �desenho� dos objetos envolvidos, dos materiais que os ompõem



69e das araterizações das fontes a apliar. Depois, aloam-se regiões de memóriapara as matrizes a serem utilizadas nos álulos, tanto para as variáveis quanto paraoe�ientes e álulos prévios de valores, a �m de não sobrearregar o laço do método.As matrizes são, assim, iniializadas e, na próxima etapa, realiza-se a subdivisão ea distribuição do problema aos vários nós omputaionais disponibilizados para oproessamento. Exeutam, todos os nós, a partir deste momento, o laço do métodoFDTD. Ao término, liberam-se as regiões de memória aloadas e os resultados sãoenviados para um únio nó � o nó gereniador �, que irá onatená-los. Os resultadosonatenados serão apenas aqueles salvos de aordo om a esolha das omponentesde ampo a se salvar e om o ajuste do intervalo de gravação � por meio da opção-s na linha de omando. A Figura 4.1 ilustra este algoritmo.Algoritmo Global � Comportamento global do programaEntrada dos parâmetros.Entrada do problema.Aloações de memória para as matrizes.Iniializações de matrizes.Subdivisão e distribuição do problema aos nós.Exeução do método FDTD por todos os nós.Liberações de memória aloada.Agrupamento dos resultados por um únio nó.Figura 4.1: Algoritmo global do programa, salientando-se, resumidamente, as etapas prinipais doseu omportamento.4.7.2 Algoritmo do Programa PrinipalO programa prinipal é o responsável pela seqüênia de evolução de todo o pro-grama.No iniio, omo é omum, há a delaração de variáveis. Depois, os parâmetros



70das opções da linha de omando são lidos e atribuídos às respetivas variáveis �variáveis globais �, para uso nas demais partes do programa. As diversas variáveise estruturas de dados são iniializadas adequadamente, em seguida.Na ontinuação, a bibliotea MPI é iniializada e, a partir deste estágio, têm-seinformações a respeito da quantidade de nós empregados no proessamento, adanó obtém também sua numeração de identi�ação, ria-se a topologia artesiana bi-dimensional entre eles, a qual será a mesma da subdivisão do volume do problema,ada nó identi�a seus vizinhos adjaentes e de�ne-se o nó gereniador, que é o pró-prio nó no qual espei�a-se o problema e o qual irá disparar todo o proesso. Nesteestágio veri�a-se, ainda, a onsistênia quanto à quantidade de nós disponíveis e atopologia de subdivisão forneida na linha de omando.Em seguida, os nós irão aloar memória para uma matriz de orrelação entreos índies dos dados loais, isto é, em seu próprio subvolume, e os globais, isto é,no volume original do problema. Realizam-se, então, os álulos neessários paraesta orrelação. Também, alulam-se as exursões loais, isto é, os índies iniiaise �nais, do subvolume de ada nó, para ada omponente dos ampos elétrio emagnétio. Nestes álulos onsidera-se a presença de uma margem nos subvolumes,a qual é utilizada durante o envio e reepção dos dados de um nó a outro. Estereurso garante a �exibilidade quanto ao tamanho do volume e à quantidade de nósenvolvidos.Depois, riam-se o tipos MPI espeiais, uja função é mapear os dados dossubvolumes na interfae entre os nós, permitindo que eles sejam �linearizados� emum bu�er de memória antes de serem transferidos.A próxima etapa onsiste na riação de uma matriz, aloando-a para a de�niçãodas propriedades dos materiais envolvidos. Cada linha desta matriz onterá olunasom informações relativas à permissividade elétria relativa, à ondutividade e à per-meabilidade magnétia relativa. Na formulação implementada, não se onsiderammateriais ferromagnétios, mas já se reservou este ampo na matriz sob a hipótese



71de futura expansão da formulação. Os objetos, om suas geometrias e meios onsti-tuintes, de�nir-se-ão pela espei�ação dos índies de linha desta matriz na posiçãodesejada no volume do problema. Assim, nos álulos futuros, bastarão referêniasa tais índies para a determinação das propriedades do material em ada ponto dovolume.Prosseguindo-se, ada nó aloa memória para armazenar os subvolumes que lhesserão transmitidos.Realiza-se, agora, pelo nó gereniador, o preenhimento do volume om os objetosdesejados, estipulam-se os trehos do volume que serão enviados a ada um dos nóse realizam-se as transferênias dos subvolumes orrespondentes.Note-se que, apesar do problema ser de�nido no nó gereniador, todos os nóspossuem as mesmas variáveis e reebem todas as informações passadas pela linhade omando, garantindo o orreto onheimento por eles dos subvolumes e demaisparâmetros.Aloam-se, então, regiões de memória para as omponentes dos ampos elétrio,magnétio e densidade de �uxo elétrio, para onstantes matemátias do meio físioe para os oe�ientes e matrizes de integração da PML. Na seqüênia, as onstantesmatemátias do meio físio são iniializadas, om alguns álulos prévios utilizandoas propriedades dos materiais dos objetos, a �m de não sobrearregar o laço doFDTD. Os oe�ientes da PML são também iniializados.Entrando-se, neste momento, na exeução do método FDTD, tem-se os álulositerativos, passo-a-passo no tempo e ponto-a-ponto � élula-a-élula � no volume,da propagação do ampo eletromagnétio. A ada passo no tempo, troas de dadosentre os nós oorrem para garantir-se a ontinuação da propagação do ampo pelosvários subvolumes.Ao término, liberam-se as regiões de memória previamente aloadas, om exe-ção da região relativa às relações entre os dados loais e globais, que ainda serãoutilizadas no agrupamento dos dados.



72Em seguida, agrupam-se os dados e, �nalmente, libera-se o restante da memóriaaloada.Por último, �naliza-se a bibliotea MPI e o programa, enviando ao SistemaOperaional um ódigo de suesso de exeução (tal ódigo é diretamente enviadoporque, na oorrênia de algum erro, o programa não atingiria este ponto).Enontra-se na Figura 4.2 o algoritmo desrito.4.7.3 Algoritmo do Carregamento e Distribuição do Meio Fí-sioA função deste estágio é a de arregar as propriedades de ada ponto do meiofísio pertenente ao volume do problema em estudo, subdividir os dados do volumeem subvolumes e transmitir estes aos demais nós.Iniialmente, o nó gereniador aloa, temporariamente, memória para uma ma-triz su�iente para todo o volume do problema a ser preenhido om os materiais etambém para outra matriz, om as mesmas dimensões, que onterá os dados linea-rizados a serem transmitidos.�Carregar as propriedades de ada ponto� signi�a atribuir a ada ponto dovolume um índie de material, onforme já desrito na seção 4.7.2, formando, atravésdo posiionamento adequado destes índies no volume, as geometrias desejadas.Atualmente, esta tarefa é realizada por, pratiamente, uma função: a Cubo( ).Esta função aeita omo parâmetros a matriz a ser preenhida, no aso, a matrizdo volume, as oordenadas de dois vérties diametralmente opostos de um parale-lepípedo (�ubo�1), indiando qual região do volume será preenhida, e o valor aser atribuído aos pontos durante o preenhimento, sendo este o índie do materialdesejado. De forma simpli�ada, pode-se dizer que assim se de�ne a geometria.Uma alternativa a esta ténia seria a leitura de um volume, já om os índies dos1O nome �ubo� foi adotado, a exemplo do VTK, por simpliidade de esrita, mas tem-seimplementado realmente o ódigo de um paralelepípedo
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Programa Prinipal � Responsável pela seqüênia de evolução do programaDelaração de variáveis.Obtenção dos parâmetros da linha de omando.Iniialização de variáveis e estruturas de variáveis.Iniialização do MPI.Aloação de memória para as relações entre os dados loais e globais.Cálulos das exursões de ada nó e relações entre os dados loais e globais.Criação de tipos MPI espeiais.Aloação de memória para as propriedades dos materiais.Aloação de memória para os subvolumes.Iniialização das propriedades dos materiais.Carregamento, subdivisão e distribuição do problema aos nós.Aloação de memória para os ampos elétrios e magnétios.Aloação de memória para onstantes matemátias do meio físio.Aloação de memória para a PML.Iniialização e álulo de oe�ientes da PML.Cálulo das onstantes matemátias do meio físio.Exeução do método FDTD paralelizado.Liberação da memória aloada para os ampos, onstantes matemátias, PML e das propriedades dos materiais.Liberação da memória aloada para os subvolumes.Agrupamento dos resultados por um únio nó.Liberação da memória aloada para as relações entre os dados loais e globaisFinalização do MPI.Finalização do programa.Figura 4.2: Algoritmo do programa prinipal, de�nindo-se as etapas de evolução do programa.



74materiais, de um arquivo gerado por outro programa.Após arregar-se a geometria, tem-se a opção de salvá-la em arquivo, indiando-se a esolha por meio de uma diretiva.Com base nas dimensões totais do volume e da quantidade de nós, realiza-sea subdivisão do volume. Antes, ontudo, dos subvolumes serem transmitidos, osdados devem ser linearizados na memória, a �m de se enviar, de uma únia vez, umbloo ompleto de dados, o que otimiza a omuniação. Nesta tarefa, a matriz dosdados linearizados é utilizada.A próxima etapa é a transferênia dos dados pelo nó gereniador aos demaisnós. Salienta-se que os nós, neste momento, já possuem memória aloada para areepção, onforme as etapas apontadas na seção 4.7.2.Os dados reebidos pelos nós são, então, reordenados (�deslinearizados�) na pró-pria matriz de reepção. Neste proesso, já se onsideram as margens, aloando-seos dados de forma a não oupar as primeiras e últimas posições da matriz em x e
y. Novamente, estas margens serão utilizadas durante o proessamento do método,para as troas de dados.É onveniente notar que o próprio nó gereniador, o qual transmite os subvolu-mes, irá também reeber um dos subvolumes, o que dá onsistênia à implementa-ção. Portanto, durante o proessamento do método, o nó gereniador, igualmenteaos outros, realizará álulos.Finalizando-se, o nó gereniador libera as memórias temporariamente aloadas.Na Figura 4.3 tem-se o diagrama deste algoritmo.4.7.4 Algoritmo do Laço do Método FDTDO laço do método FDTD realiza a simulação do fen�meno físio propriamentedita.O laço é repetido pela quantidade de passos no tempo forneido pela linha de
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Carregamento e Distribuição do Meio Físio � Obtenção das propriedadesdo meio físio e sua distribuição aos nós
Z

Z
Z.V. nó atual == nó gereniador

�
�

�.F.Aloar memória para a matriz do volume do problema.Aloar memória para matriz de dados lineares (de mesmo tamanho que aanterior).Preenher a matriz do volume om as propriedades dos meios, de aordoom a forma geométria desejada.
Z

Z
Z.V. GRAVAR_GEOMETRIA de�nido

�
�

�.F.Gravação da geometria em arquivo.De�nição dos subvolumes (impliitamente).Preenhimento da matriz de dados lineares om a linearização dossubvolumes de�nidos.Transmissão pelo nó gereniador dos subvolumes aos demais nós.Reordenação dos subvolumes reebidos por ada nó, onsiderando as margens.
Z

Z
Z.V. nó atual == nó gereniador

�
�

�.F.Liberar memória aloada para a matriz do volume.Liberar memória aloada para matriz de dados lineares.Figura 4.3: Algoritmo para o arregamento das propriedades do meio físio e sua distribuição aosdemais nós.



76omando. Na Figura 4.4 apresentam-se as etapas que oorrem a ada iteração.Laço do Método FDTD � Implementação do método FDTD paralelizadon = 0; n < número de passos no tempo; n++
Z

Z
Z.V. (n % intervalo de gravação == 0) .E. (GRAVAR_XX de�nido)

�
�

�.F.Gravação da omponente XX em diso.Transferênias, na direção y, de Hz.Varredura tridimensional do espaço do subvolume e atualização de Dx(Dx, Hz , Hy)Transferênias, na direção x, de Hz .Varredura tridimensional do espaço do subvolume e atualização de Dy(Dy , Hx, Hz)Transferênias, na direção y, de Hx, e na direção x, de Hy.Varredura tridimensional do espaço do subvolume e atualização de Dz(Dz , Hx, Hy)Apliação da fonte nas omponentes de ~E desejadas.Cálulos de ~E( ~D).Fixação de ~E = 0 nas bordas do problema, devido à PML.
Z

Z
Z.V. (OBTER_MAXIMOS de�nido) .E. (n > n_LIMIAR_MAXIMOS)

�
�

�.F.Armazenamento da intensidade absoluta (módulo)máxima para ada ponto do espaço.Transferênias, na direção y, de Ez.Varredura tridimensional do espaço do subvolume e atualização de Hx(Hx, Ey, Ez)Transferênias, na direção x, de Ez .Varredura tridimensional do espaço do subvolume e atualização de Hy(Hy , Ex, Ez)Transferênias, na direção y, de Ex, e na direção x, de Ey.Varredura tridimensional do espaço do subvolume e atualização de Hz(Hz , Ex, Ey)Apliação da fonte nas omponentes de ~H desejadas.Figura 4.4: Implementação do método FDTD paralelizado, podendo-se observar as troas de dadospara o prosseguimento dos álulos.Primeiramente, o programa veri�a se, no passo de tempo no qual se enontra,deve salvar as omponentes de ampo, indiadas para gravação por meio de diretivas.



77Na �gura, �XX� poderá ser qualquer omponente do ampo elétrio ou magnétioou do vetor densidade de �uxo elétrio.Em seguida, antes da atualização de ada omponente dos ampos, efetivam-se as transferênias das omponentes neessárias, que se enontram na interfaeentre os subvolumes, para os álulos poderem proeder. Os álulos onsistem em,numa varredura de todo o volume, enontrar o valor da omponente em ada pontoom base em seu valor anterior e no valor das omponentes suplementares do outroampo.Na seqüênia, apliam-se as fontes às omponentes dos vetores. Ténias e a-raterístias para essa apliação serão abordadas na seção 4.7.7.Obtém-se, então, o ampo elétrio ( ~E), alulado por meio de ~D e das arate-rístias do meio em ada ponto, utilizando-se a matriz das onstantes matemátiasdo meio físio, a qual também reebe atualizações.A implementação da PML esolhida requer uma omplementação, a �m de seanular o ampo elétrio nas bordas do volume do problema. De fato, num aso dePML ideal, o ampo que atinge esta região deveria ter valor nulo, a �m de não haverqualquer re�exão indesejada. O que realmente se espera é, então, o anulamento deum ampo, nesta região, om amplitude já bastante reduzida.Continuando-se, aso a opção de obtenção de máximos, onforme abordado naseção 4.5, esteja habilitada e o número de passos no tempo atingiu o limiar espei�-ado pela linha de omando, armazena-se, para ada ponto, a intensidade absolutamáxima da omponente de ampo em observação.Na segunda parte do laço, seguem-se as etapas de transferênias, álulos e apli-ação de fonte de forma semelhante ao exeutado para o vetor ~D, mas agora para oampo magnétio ( ~H).



784.7.5 Algoritmo da Implementação da PMLPara a implementação da PML, faz-se neessária uma abordagem mais detalhadadevido à ténia alternativa empregada.Após a realização da formulação, do desenvolvimento matemátio e da disreti-zação, obtém-se as equações de diferenças seguintes, utilizadas no álulo da om-ponente Dz, onsiderando-se também a PML [2℄:
rot_h = Hn

y (i + 1/2, j, k + 1/2) − Hn
y (i − 1/2, j, k + 1/2) −

Hn
x (i, j + 1/2, k + 1/2) + Hn

x (i, j − 1/2, k + 1/2) (4.1)
In
Dz

(i, j, k + 1/2) = In−1
Dz

(i, j, k + 1/2) + rot_h (4.2)
Dn+1/2

z (i, j, k + 1/2) = gi3(i) · gj3(j) ·Dn−1/2
z (i, j, k + 1/2) + gi2(i) · gj2(j) ·

0.5 · [rot_h + gk1(k) · In
Dz

(i, j, k + 1/2)]. (4.3)Para as demais omponentes, as equações são análogas.Como pode ser observado em (4.1), (4.2) e (4.3), há a neessidade de matrizesunidimensionais para os oe�ientes g (estes são oe�ientes relaionados à atenua-ção do ampos) e matrizes de integração tridimensionais ID(i, j, k) e IH(i, j, k), paraa onsideração da PML. Estas últimas são tridimensionais e, portanto, ouparãobastante espaço na memória, salientando-se que existe uma para ada omponentedo vetor densidade de �uxo elétrio e para ada do ampo magnétio. Já as matrizesunidimensionais não terão efeito signi�ativo, pois são bem menores.Analisando-se a região onde a PML está de�nida, nota-se sua presença apenasnos planos próximos às bordas do volume do problema e hega-se à onlusão que amatriz de integração pode ser de�nida apenas nestas bordas [27℄, onforme visualiza-se na Figura 4.5. No restante do volume não haverá in�uênia alguma da PML.No proesso de odi�ação, uma solução possível seria riar duas matrizes dis-tintas para ada treho da PML. Assim, a equação (4.2) poderia ser substituída
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Figura 4.5: Regiões da PML nas faes do problema. Para a implementação da PML, em ada umadestas regiões, há uma matriz tridimensional de integração para o ampo elétrio e outra para omagnétio.por duas outras equações, iguais, porém om IDz

alterado para IDz1 e IDz2, orres-pondendo, respetivamente, ao primeiro e ao segundo treho da PML. Conseqüen-temente, para (4.3) inorporar tais mudanças, ela deverá ser implementada em trêspartes: uma a onsiderar o primeiro treho da PML, outra, a região sem PML e ou-tra, o segundo treho da PML. No treho sem PML, a parela relativa a IDz
, nestaequação, simplesmente não existiria. Por isso, três laços omputaionais distintos sefariam neessários para a atualização de ada uma das três omponentes de ~D, omoindiado na Figura 4.6 para a omponente Dz. E o mesmo oorre para ~H . Portanto,a implementação do método onteria um total de 18 laços omputaionais.Perebe-se que, om esta solução, o ódigo �aria muito extenso, aumentandoo potenial de erros de esrita das equações e também o tempo e o trabalho dedepuração, além de di�ultar futuras manutenções ou alterações nesta parte doódigo. A paralelização do programa, igualmente, seria di�ultada, pelo aumentoda quantidade de linhas de ódigo e das hipóteses a onsiderar.Realizando-se, agora, uma nova análise da questão, nota-se que a únia diferençade álulo entre a região que possui a PML e a que não possui é a onsideração ou nãoda matriz de integração da PML. Reorrendo-se, ainda, ao fato de que os oe�ientes

f e g são nulos onde não há PML, hega-se à onlusão de que apenas uma matrizde integração poderá ser de�nida para atender aos trehos do volume om PMLe ao treho sem PML, pois a multipliação de um valor nulo por qualquer outrovalor fornee um resultado nulo e, portanto, seria equivalente à parela relativa aesta matriz (no aso das equações exempli�adas, IDz
em (4.3)) não estar presente.
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Cálulo de Dz � Atualização de Dz, onsiderando a PML e utilizando umaténia padrãoExursão total em xExursão total em yExursão parial em z � treho 1Atualizações de Dz , onsiderando a PMLExursão total em xExursão total em yExursão parial em z � treho entralAtualizações de Dz , sem a PMLExursão total em xExursão total em yExursão parial em z � treho 2Atualizações de Dz , onsiderando a PMLFigura 4.6: Diagrama om a lógia para o álulo da omponente Dz utilizando uma ténia deimplementação padrão.



81Este fato permitirá, então, a implementação de apenas um laço de álulo para adaomponente de ampo, omo observa-se na Figura 4.7, reduzindo a quantidade totalde laços omputaionais do método para 6.Cálulo de Dz � Atualização de Dz, onsiderando a PML e utilizando umaténia otimizadaExursão total em xExursão total em yExursão total em zCálulo do índie da matriz de integração da PML.Atualizações de Dz , onsiderando a PML.Figura 4.7: Diagrama om a lógia para o álulo da omponente Dz utilizando uma ténia deimplementação otimizada.Tal matriz de integração, esboçada na Figura 4.8, é de�nida na direção da om-ponente à qual ela se aplia e se onstitui de três partes: uma região entral, bidi-mensional, de índie nulo, que será utilizada durante os álulos do treho entral dovolume, onde não há PML; uma primeira região extrema, tridimensional, de índiesnegativos (de −1 a −NCELPML), que onterá elementos ujos valores orresponde-rão ao álulo da integral em ada ponto do primeiro treho de PML do volume, nadireção da omponente; e uma segunda região extrema, tridimensional, de índiespositivos (de +1 a +NCELPML) , que terão a mesma função que a primeira, porémpara o segundo treho de PML do volume, na mesma direção.
0-NCELPML +NCELPMLFigura 4.8: Matriz únia de integração da PML e seus índies, para a implementação da téniaotimizada.



82Para esta topologia de implementação tornar-se funional, deve-se gerar umaorreta indexação da matriz de integração de aordo om o ponto atual durante avarredura espaial, do laço. Contudo, é aonselhável que o ódigo de indexação nãoontenha saltos, pois isto iria aumentar razoavelmente o tempo de proessamento.A tarefa foi, então, realizada empregando-se reursos ofereidos pela linguagem deprogramação, permitindo a geração de um ódigo otimizado. Convém notar, on-tudo, que a otimização só é alançada se o ompilador for instruído a gerar ódigosotimizados (utilizando o ompilador g, a opção -O deve ser forneida).O treho de 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 valorda integral./*** Treho externo ao laço: ***/kz1_aux = (exursoes.global.k.iniial - MARGEM_Z) - n_CELULAS_PML;kz2_aux = (exursoes.global.k.iniial - MARGEM_Z) - (n_CELULAS_Z - 1 - n_CELULAS_PML);/*** Treho 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 aspeto de aloação de memória para a matriz de integração da PML,onsiderou-se o fato de algum subvolume de algum nó obrir apenas um ou nenhumdos trehos da PML. Se isto oorrer, o algoritmo de aloação irá reservar espaço



83apenas para um treho, o primeiro ou o segundo, da PML e para a região entral, ousomente para a região entral, respetivamente. E, quanto ao álulo da indexação,o ódigo apresentado já onsidera este fato impliitamente, pois a ténia de álulofaz referênia 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, paraesta aproximação, aarreta num aumento de 10% no tempo de álulo. Contudo,avaliando-se a relação usto/benefíio, tem-se um resultado �nal onsideravelmentepositivo, pois a minimização do ódigo irá, além de evitar os inonvenientes jáitados, permitir uma programação da paralelização dos laços de uma forma maissimples e direta.4.7.6 Algoritmo da Transferênia dos DadosApós o proesso de disretização das equações de Maxwell, perebe-se que parase alular as omponentes do vetor ~D e de ~H , são neessárias, om o adequadointervalo espaial, as omponentes de ~H e de ~E, respetivamente. Esta relaçãopode ser observada gra�amente na Figura 4.9. O onheimento desta relação temimportânia essenial para o proesso de paralelização, pois irá de�nir os nós deorigem e os de destino, onforme a omponente que for transmitida.
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Ex

EyFigura 4.9: Dependênias para o álulo de ada omponente dos ampos.Uma vez que ada nó ontenha um subvolume de aordo om a subdivisão



84om topologia artesiana, podem-se traçar as referênias apontadas na Figura 4.10.Identi�ando-se os nós por suas oordenadas artesianas e seus vizinhos por pontosardeais, isto é, NORTE, SUL, LESTE, OESTE, e notando que os nós das bordasnão possuem todos os vizinhos, traça-se o �uxo de troa de dados, entre os álulosdas omponentes, onforme visualizado na Figura 4.11.
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O LFigura 4.10: Região do problema om as subdivisões e as referênias adotadas.Com tais informações, identi�a-se exatamente o momento em que uma trans-missão de dados deve ser realizada e, omo já dito, sua origem e destino. Daí, épossível pereber também o envolvimento de dados no plano yz para as transmissõesLESTE-OESTE, e o envolvimento de dados no plano xz, para as NORTE-SUL.Faz-se importante inluir uma nota quanto ao aspeto de odi�ação do programapara o envio e reepção dos dados. Os subvolumes de ada nó onsideram a existêniade um plano de margem às suas bordas, nas direções x e y, que são utilizados omobu�er de reepção, omo já omentado. O objetivo de tal aproximação é o de nãoquebrar os laços de álulo durante a atualização das omponentes que dependamdos valores reebidos de outro nó. Assim, apenas a parte entral destas matrizespossuirá signi�ado físio. Seu esboço enontra-se na Figura 4.12.



85lin(no) < ult_lin => T : Hz � SULlin(no) > prm_lin => R : Hz � NORTE
• Dx(Dx, Hy, Hz)ol(no) < ult_ol => T : Hz � LESTEol(no) > prm_ol => R : Hz � OESTE
• Dy(Dy, Hx, Hz)lin(no) < ult_lin => T : Hx � SULlin(no) > prm_lin => R : Hx � NORTEol(no) < ult_ol => T : Hy � LESTEol(no) > prm_ol => R : Hy � OESTE
• Dz(Dz, Hx, Hy)> ~E( ~D)lin(no) > prm_lin => T : Ez � NORTElin(no) < ult_lin => R : Ez � SUL
• Hx(Hx, Ey, Ez)ol(no) > prm_ol => T : Ez � OESTEol(no) < ult_ol => R : Ez � LESTE
• Hy(Hy, Ex, Ez)lin(no) > prm_lin => T : Ex � NORTElin(no) < ult_lin => R : Ex � SULol(no) > prm_ol => T : Ey � OESTEol(no) < ult_ol => R : Ey � LESTE
• Dz(Dz, Hx, Hy)Figura 4.11: Fluxo de troa de dados entre os nós. Aqui, têm-se os seguintes signi�ados: lin(no)e ol(no) representam a linha e a oluna, respetivamente, do nó orrente, isto é, aquele que estáexeutando este ódigo, de aordo om sua oordenada artesiana na topologia de subdivisão;prm_lin e ult_lin referem-se à primeira e última linha da grade formada pelos nós, onformeom a topologia de subdivisão; prm_ol e ult_ol é semelhante, mas para a oluna; T indiatransmissão e R, reepção; � india onde está o destino, para a transmissão, e onde está a origem,para a reepção.
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(0,0,0)

(1,1,0)

regiao com significado fisico

margens

Figura 4.12: Sub-região do problema. Cada nó irá trabalhar om uma região omo esta. Suaparte entral é a parte que ontém os dados propriamente ditos, om signi�ado físio. As margensexternas são utilizadas apenas omo bu�er de reepção durante a troa de dados entre os nós.4.7.7 Algoritmo da Apliação da FonteA apliação da fonte onsiste em atribuir um valor desejado de ~E � ou, equivalen-temente, ~D � e (ou) ~H, om um determinado omportamento espaial e temporal,a ada instante de tempo, a pontos espeí�os do volume.Esta atribuição poderá ser rígida ou suave (hard soure ou soft soure). Aprimeira sobresreve o valor do ampo no ponto om o valor desejado. A segunda,atualiza o valor do ampo no ponto, adiionando-se ao valor orrente o valor dafonte. O uso de uma ou outra dependerá dos efeitos de simulação desejados. Ainda,no aso da atribuição rígida, dependendo do omportamento temporal da função quede�ne a amplitude do ampo, pode-se fazer neessária a onsideração de um limiarmínimo de amplitude a ser atribuído, pois, por exemplo, a imposição de um valornulo para o ampo elétrio irá denotar a presença de um metal, ausando a re�exãoda onda que inidir sobre a própria fonte, após ser re�etida por outro material.A fonte de�ne-se por diversos parâmetros, os quais, por sua vez, podem ser agru-pados em três espéies de on�guração: o tipo, que rege o omportamento temporalou per�l temporal; a geometria, que desreve o espaço oupado pela fonte; e o per�lespaial, que arateriza o omportamento da amplitude ao longo da geometria. Porexemplo, a fonte da Figura 4.13 apresenta um omportamento temporal senoidal,



87oupa a região de um retângulo e fornee uma amplitude máxima no entro do qua-drado, deresendo senoidalmente até as bordas. Esta fonte é, portanto, do tiposenoidal, om geometria quadrada e per�l espaial senoidal.

Figura 4.13: Exemplo de uma fonte, onforme as desrições. Perebe-se sua geometria quadrada eseu per�l senoidal, om máximo ao entro do quadrado. A variação das amplitudes mostradas aolongo do tempo poderão se dar segundo qualquer função; por exemplo, poderá ser uma variaçãosenoidal ou tipo pulso gaussiano.Como a fonte, em si, é um objeto om araterístias próprias, pode-se agrupartais araterístia numa únia entidade � ou estrutura �, failitando a sua manipula-ção e possibilitando a riação e apliação de diferentes fontes numa mesma simulação.Assim, de�nem-se os ampos de variável da entidade para obrir as várias opções defonte. Um exemplo desta estrutura apresenta-se abaixo.



88strut S_DESCR_FONTE {_T_DADO amplitude;_T_DADO frequenia;_T_DADO espalhamento;_T_DADO t0;_T_DADO ts;_T_FONTE fonte;_DESCR_GEOMETRIA geometria;_T_PERFIL_FONTE perfil;_T_ATRIB_FONTE atribuiao;}; Neste exemplo, amplitude orresponde ao maior valor que a fonte assumirá,frequenia, à sua freqüênia, quando apliável, espalhamento, ao espalhamento,no aso das gaussianas no tempo, t0, ao passo no tempo no qual a fonte omeçará aser apliada, ts, ao tempo de subida, quando apliável. Os termos fonte, geometriae perfil orrespondem ao tipo, geometria e per�l espaial, respetivamente, omodesritos aima, e atribuiao refere-se à forma de atribuição da fonte, rígida ousuave.Perebe-se, assim, que se instânias de variáveis om a estrutura apresentadaforem riadas, torna-se possível oloar no problema fontes om diferentes fases,geometrias, atrasos no tempo et.Para o programa apresentar �exibilidade em qualquer ombinação entre estasespéies de on�guração [27℄, o ódigo foi subdividido em bloos, um para adaespéie. Passados à rotina de tratamento da fonte, entre outros parâmetros, o ampoque será afetado e a estrutura de araterização da fonte (parâmetros tipo ponteiro),a rotina exeuta a seguinte seqüênia: num primeiro momento, veri�a qual o tipoda fonte, e faz o álulo do valor a ser apliado ao ampo para um instante de tempoatual; em seguida, analisa o per�l espaial e alula os oe�ientes, entre 0,0 e 1,0,que irão modi�ar a amplitude do ampo para ada ponto do espaço, ao longo da



89geometria; por último, durante o proesso de varredura da geometria, aplia-se oproduto entre estes fatores.Salientando-se que ada geometria diferente poderá ter per�s espaiais iguais,resulta que as rotinas do per�l deverão ser repetidas para ada geometria, omomostrado na Figura 4.14. Isto gerará redundânia de ódigo e aumentará o trabalhode futuras alterações, além de não ser uma implementação onsistente. Uma outraforma seria repetir, para ada per�l espaial, o algoritmo da geometria. Mas assim omesmo efeito anterior oorre. Uma tereira proposta seria de�nir funções para adaper�l e, em ada geometria, durante a sua varredura, fazer a esolha da função a serhamada. Com esta ténia, garante-se a onsistênia na rotina dos per�s, failitam-se as alterações futuras e diminui-se a redundânia de ódigo. Contudo, ainda haveráa repetição da esolha para as diferentes geometrias, além da existênia de tomadasde deisão em laço. A reíproa, riando-se uma função para ada geometria erealizando-se sua esolha nas rotinas dos per�s, provoa o mesmo efeito. Por �m,om uma quinta proposta, utilizando-se o reurso omputaional de se riar umponteiro para uma função, onsegue-se eliminar a redundânia de esolhas itadasanteriormente e também não são realizadas tomadas de deisão durante a exeuçãode um laço. Assim, adotar-se-á a hamada a um per�l durante a varredura dageometria, embora o omplemento também seja apliável. Ilustra-se essa esolhaotimizada na Figura 4.15.Agora, om esta ténia, basta esolher, uma únia vez, antes de qualquer laço,qual função de per�l deverá ser hamada e armazenar seu endereço numa variável, dotipo ponteiro para função. A seguir, em qualquer rotina de varredura de geometria,basta hamar a função armazenada nesta variável.O únio detalhe adiional que passa a existir é que todas as funções de per�lespaial deverão aeitar a mesma quantidade de parâmetros, devido à forma omoa variável do tipo ponteiro para função é delarada. No treho de ódigo abaixo,equivalente à Figura 4.15, demonstra-se, de forma simpli�ada, o uso de tal reurso.
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Apliação de Fonte � Ténia om redundâniasSeleção do tipo de fonte e álulo da amplitude do pulso no instante atual.

Z
Z

Z
Seleção da geometriaCÍRCULOVarredura da geometria �írulo�

Z
Z

Z
Seleção do per�l espaialSenoidalper�l ←Função senoidal(x, y, z) Gaussianoper�l ← Funçãogaussiana (x, y,

z) Linearper�l ←Função linear(x, y, z)Alteração da amplitude do pulso de aordo omper�l.
CUBOVarredura da geometria �ubo�

Z
Z

Z
Seleção do per�l espaialSenoidalper�l ←Função senoidal(x, y, z) Gaussianoper�l ← Funçãogaussiana (x, y,

z) Linearper�l ←Função linear(x, y, z)Alteração da amplitude do pulso de aordo omper�l.Figura 4.14: Algoritmo para a apliação da fonte, no qual são salientadas as múltiplas esolhas degeometria e de per�l espaial, oasionando trehos redundantes.
Apliação de Fonte � Ténia otimizadaDelaração de variável tipo ponteiro para função Per�l.Seleção do tipo de fonte e álulo da amplitude do pulso no instante atual.

Z
Z

Z
Seleção do per�l espaialSenoidalPer�l ← Endereço de �Funçãosenoidal� GaussianoPer�l ← Endereço de �Funçãogaussiana� LinearPer�l ← Endereço de �Funçãolinear�

Z
Z

Z
Seleção da geometriaCÍRCULOVarredura da geometria �írulo�per�l ← Per�l (x, y, z)Alteração da amplitude do pulso de aordo omper�l.

CUBOVarredura da geometria �ubo�per�l ← Per�l (x, y, z)Alteração da amplitude do pulso de aordo omper�l.Figura 4.15: Algoritmo para a apliação da fonte om o auxílio de uma variável do tipo ponteiropara função, resultando num ódigo otimizado.



91/* Delaração da variável tipo ponteiro para função. */_T_DADO (*Perfil) (int a, int b, int x);/* Cálulo da amplitude do "pulso". *//* ... *//* Esolha do perfil espaial. */swith (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 apliação do perfil espaial. */swith (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 (PerteneAoNo(&ponto_global, &ponto_loal, p_exursoes, 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_loal.x;y = ponto_loal.y;z = ponto_loal.z;matriz[x℄[y℄[z℄ = perfil_x * perfil_y * perfil_z * pulso +p_fonte->atribuiao * matriz[x℄[y℄[z℄;}} Neste treho, delara-se, iniialmente, a variável do tipo ponteiro para função, aqual, no aso, irá aeitar três parâmetros inteiros. Em seguida, exeuta-se o áluloda amplitude do pulso om base no passo de tempo atual, no tipo da fonte e em ou-tros parâmetros que araterizam a função utilizada para o álulo. Faz-se, então, a



93seleção da função do per�l espaial a utilizar, armazenando seu endereço na variáveldelarada no iníio. Em seguida, esolhe-se a geometria da fonte. Exempli�ando-seom uma parte do ódigo utilizado para a de�nição de um �ubo�, tem-se, inter-namente ao laço que realiza uma varredura om as variáveis i, j e k, a hamadaà função do per�l espaial previamente seleionado. O valor por ela retornado éempregado omo um oe�iente multipliador da amplitude do pulso, naquele ins-tante, resultando, portanto, numa nova amplitude que será atribuída aos pontos dovolume do problema orrespondentes à geometria da fonte em questão.No programa paralelizado, a identi�ação de qual o nó omputaional que deveapliar a fonte é feita por meio da função PerteneAoNo( ), que veri�a se umdeterminado ponto global pertene ao nó orrente, já lhe informando as oordenadasda fonte relativas ao seu subvolume. Nota-se, por isso, que as oordenadas dageometria da fonte serão sempre expressas em oordenadas globais.4.7.8 Algoritmo do Agrupamento dos Dados dos ResultadosO agrupamento dos dados realiza a reunião dos dados, num únio omputador,o do nó gereniador, gravados por ada nó durante a simulação. Lembrando-se, osdados são as omponentes dos ampos esolhidas para gravação.Para isto, ada nó gera uma lista dos arquivos gravados e aloa a quantidade dememória su�iente para lê-los. O nó gereniador irá aloar memória adiional parapoder armazenar todos os dados reebidos e depois para reordená-los.Em seguida, um arquivo por vez é lido pelos nós, garantindo-se que arquivosreferentes ao mesmo passo de tempo da simulação sejam lidos todos os nós numdeterminado momento. Após a linearização dos dados, eles são transmitidos ao nógereniador.O nó gereniador, então, reordena os dados reebidos, a �m de onstruir umvolume om as omponentes orrespondentes ao volume físio do problema. Os



94dados reordenados são, pois, gravados, tendo-se a opção de esolha do formato doarquivo, por diretivas, a ser gerado. Um destes formatos é ompatível om o VTK,a ferramenta utilizada para a visualização dos resultados.Para enerrar, todos os nós liberam as memórias aloadas.A Figura 4.16 apresenta este algoritmo em forma de diagrama.Agrupamento dos Resultados � Conatenação dos resultados de ada nó pelonó gereniadorObtenção da lista de arquivos gravados durante a simulação.Aloação de memória para a leitura dos dados gravados.
Z

Z
Z.V. nó atual == nó gereniador

�
�

�.F.Aloação de memória para armazenar todos os dadosreebidos dos outros nós.Aloação de memória para a reordenação dos dadosreebidos.Para toda a lista de arquivoLeitura do arquivo do diso.Linearização dos dados lidos para a transmissão.Transmissão dos dados por todos os nós e reepção pelo nó gereniador.
Z

Z
Z.V. nó atual == nó gereniador

�
�

�.F.Reordenação dos dados reebidos.Gravação dos dados reebidos em diso.Liberação da memória aloada para a leitura dos dados.
Z

Z
Z.V. nó atual == nó gereniador

�
�

�.F.Liberação da memória aloada para a reepção dosdados.Liberação da memória aloada para a reordenação dosdados.Figura 4.16: Algoritmo para o agrupamento dos resultados gravados por ada nó. O agrupamentoe a gravação �nal serão realizados pelo nó gereniador.



954.8 Estimativas MatemátiasA �m de se otimizar a exeução do sistema paralelizado, é onveniente reali-zar estudos sobre o seu omportamento, prinipalmente quanto ao tempo total deproessamento e à quantidade de memória requisitada.Nesses aspetos, tem in�uênia onsiderável a topologia de subdivisão adotada.Com as aproximações e a análise matemátia apresentada a seguir, torna-se possívelestimar qual a topologia mais adequada para a otimização do sistema.4.8.1 Equaionamento dos Tempos EnvolvidosA exeução da simulação de um problema num programa paralelizado transorreem determinado tempo total de proessamento. Sem onsiderar, aqui, a etapa deiniialização do programa e a de agrupamento dos resultados, ou seja, onsiderandoapenas o laço do método FDTD, e, ainda, desprezando-se o tempo, pequeno, de gra-vação dos resultados pariais que oorrem durante o laço, nota-se que o tempo deproessamento é onstituído, essenialmente, pelo tempo de álulo e pelo tempo deomuniação. Considerando-se os fatores presentes durante os álulos e as transfe-rênias de dados numa omuniação entre os nós, onluiu-se ser possível enontraruma aproximação matemátia para estimar os tempos envolvidos.O tempo de álulo, tcalc, é o tempo envolvido no proessamento matemátiodo método. De�nindo-se um tempo equivalente de álulo por élula, Teq, pode-seexpressar tcalc omo
tcalc(nx, ny) = NT · Teq ·NI ·

1

n
, (4.4)em que

NT é o número total de élulas do volume do problema
NI é o número de iterações, ou passos, no tempo
n é o número de nós envolvidos no problema



96om
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 dovolume do problema
nx e ny orrespondem ao número de subdivisões em x e yO tempo equivalente de álulo por élula relaiona todas as araterístias deum determinado omputador e do programa em sua versão atual ao tempo queneessitará para exeutar os álulos. Obtém-se seu valor empiriamente por meioda medida do tempo de álulo empregado numa simulação, em um únio nó, deum problema om dimensões quaisquer e om um determinado número de iteraçõesno tempo. Estes parâmetros deverão garantir que a simulação atinja seu regimeestável e também evitar erros signi�ativos de medida de tempo devido às osilaçõesdo Sistema Operaional. Sugere-se, por isso, que as dimensões sejam as maiorespossíveis apazes de serem aloadas na memória físia do omputador e o númerode iterações no tempo não seja menor que 100. Esolhidos os valores e medido otempo total de proessamento da simulação � lembrando-se que se trata do tempode exeução do laço FDTD � por meio da própria (4.4) enontra-se o valor de Teq.É importante salientar que aso se façam alterações no programa ou se utilize umomputador om outras araterístias, este álulo deverá ser refeito.Por exemplo, realizando-se a simulação de um problema om 100 x 100 x 150élulas, num omputador om, entre outras araterístias, 3 GHz de freqüêniade lok, por 100 iterações no tempo, enontra-se um tempo de exeução do laçoFDTD de 52 s, o que resulta em Teq = 347 ns/élula/iteração. Agora, supondo-se



97uma nova situação, utilizando-se este valor em onjunto om (4.4), pode-se estimaro tempo para um problema om 200 x 200 x 150 élulas, isto é, quatro vezes maiorque a situação anterior, e por 1000 iterações, isto é, 10 vezes maior que anterior-mente. Tem-se, assim, um tempo de álulo de 2082 s, onsiderando-se um únioomputador, ou 694 s, onsiderando-se três omputadores om iguais araterístias.Já o álulo do tempo de omuniação possui um onjunto de variáveis maior.Para ada subdivisão em x ou y, será neessária a troa de omponentes de ampos,omo observa-se na seção 4.7.6. Além disso, a quantidade de elementos na interfaeque deverão ser transferidos dependerá da direção e do número de subdivisões. Otempo ainda terá in�uênia do tamanho, em bytes, dos elementos e da taxa médiade transferênia de dados da rede.Começando-se o equaionamento pelo número de omuniações em x (ncx) e y(ncy), tem-se
ncx = 4(nx − 1) fdx (4.6a)
ncy = 4(ny − 1) fdy, (4.6b)om

fdx =






1, se �swith�
ny, se �hub� (4.7a)

fdy =






1, se �swith�
nx, se �hub� , (4.7b)nas quais 4 representa a quantidade de omponentes de ampo envolvidas nos pro-essos de transferênia, (nx − 1) e (ny − 1) representam a quantidade de interfaesentre nós, de aordo om a topologia de subdivisão, e fdx e fdy são fatores que on-sideram o tipo de perifério �omutador� de rede utilizado. Conforme já abordado



98na seção 2.2.3, os haveadores (swithes) possuem a propriedade de onetar diver-sos pares de nós simultaneamente, garantindo-lhes a máxima taxa de transferênia,enquanto que os hubs partiionam no tempo os dados que trafegam entre todos ospares de nós. Por isso, se haveadores forem utilizados, espera-se uma maior taxalíquida de dados no sistema da simulação omo um todo. Observando-se por outroângulo, seria equivalente a ter um menor número de omuniações em intervalos detempo distintos. Justi�am-se, assim, os valores de fdx e fdy, mostrados em (4.7),os quais onsideram que todas as transferênias oorrem em intervalos de tempodistintos, para o aso do hub, ou om a in�uênia de transmissões simultâneas, parao aso do haveador.Em seguida, deve-se alular o número de élulas envolvidas na omuniação em
x (nccx) e y (nccy) entre os subvolumes adjaentes, o que pode ser realizado por

nccx =

(
Ny

ny
+ 2 My

)
Nz (4.8a)

nccy =

(
Nx

nx
+ 2 Mx

)
Nz, (4.8b)em que Mx e My orrespondem às margens em x e y de reepção dos dados, onformeo exposto na seção 4.7.6. O fator 2 aparee pelo fato de haver margens nos doisextremos do subvolume na dada direção.Com estas informações, pode-se alular o número de elementos que serão trans-feridos durante uma iteração no tempo por

nex = ncx ·nccx (4.9a)
ney = ncy ·nccy. (4.9b)Finalmente, o tempo de omuniação é obtido por meio de

tcom(nx, ny) = (nex + ney) ·Te ·NI ·
1

RT
, (4.10)



99em que se multiplia o número de elementos total, nex + ney, transferidos duranteuma iteração pelo tamanho em bytes de ada elemento, Te, e pela quantidade deiterações no tempo da simulação, forneendo a quantidade total, em bytes, de da-dos transferidos não-simultaneamente no tempo. Dividindo-se, então, este valorpela taxa de transferênia média da rede, RT , enontra-se o tempo de omuniaçãoprourado.
Te dependerá do ompilador utilizado, do Sistema Operaional e do tipo esolhidoda variável durante a odi�ação do programa. Para o Sistema Operaional Linux,utilizando-se o ompilador g, seus valores, para os tipos de variáveis apliáveis,são apresentados em (4.11), a seguir.

Te =






4 bytes/elem., se ��oat�8 bytes/elem., se �double�12 bytes/elem., se �long double� (4.11)
RT , por sua vez, deverá ser obtido empiriamente, pois a taxa de transferêniamédia no ontexto da simulação é diferente da taxa de transferênia máxima pos-sível da rede, devido às in�uênias da forma de implementação do programa, aosarésimos de abeçalhos nos paotes de dados transferidos e à presença de outrasomuniações que podem existir. Este proedimento é realizado uma únia vez,durante a etapa de araterização do sistema paralelizado � a não ser que haja al-guma alteração no programa ou nos periférios e que possa se re�etir na taxa detransferênia.Há duas formas sugeridas para a obtenção da taxa média de transferênia. Con-tudo, em qualquer uma delas, o volume do problema da simulação deverá possuiruma quantidade razoável de élulas, a �m de que a tarefa de omuniação apresentemaior e�iênia, ao atingir seu estado estável. Além disso, a realização de simu-lações om quantidades variadas de nós é aonselhada e, no aso de haveadoresserem empregados, deve-se estar atento para om as taxas líquidas obtidas, quando



100a análise for feita onsiderando-se o volume total de dados transferidos durante asimulação, o que pode forneer taxas maiores que as máximas, devido à simulta-neidade de transferênias. Complementando-se, a quantidade de passos no temponão deve ser muito pequena, a �m de evitar erros devido às �utuações existentes nosistema. Sugere-se 1000 passos no tempo.A primeira ténia onsiste em se aompanhar as transferênias realizadas porum nó utilizando-se o programa Ethereal. Após onluída a simulação, levanta-sea estatístia da taxa de transferênia média, mas desonsiderando o tempo utilizadopara os álulos.A segunda ténia onsiste em medir todo o tempo utilizado para a omuniaçãodurante o laço FDTD � o programa já possui este reurso � e, em seguida, utilizar(4.10) para estimar a taxa média.Em ambas as ténias, o valor a ser adotado para RT é a média das taxas médiasobtidas.Como exemplo, utilizando-se a segunda ténia, a simulação de um problemaom dados do tipo double, 250 x 100 x 160 élulas, por 1001 passos no tempo, omuma topologia de subdivisão de 5 x 1 e om o uso de haveador de 100 Mbytes/s,fornee tcom = 184,9 s. Substituindo-se os valores em (4.10), enontra-se RT =11,31 · 106 bytes/s = 10,79 Mbytes/s. Este proedimento poderia, então, ser repetidopara outras topologias de subdivisão do tipo nx x 1, alterando-se a quantidade denós envolvidos e obtendo-se outros valores para RT , om os quais se poderia obtera média �nal a ser empregada nas estimativas. Supondo-se, assim, que a médiaforneça RT = 10,5 Mbytes/s, pode-se estimar o tempo de omuniação para, porexemplo, a situação na qual o volume do problema é de 102 x 100 x 160 élulas,ainda om dados tipo double, om topologia de subdivisão 3 x 1, em 1001 passos notempo, utilizando-se o mesmo haveador, forneendo o resultado tcom = 95,0 s.Para as estimativas apresentadas, algumas simpli�ações foram realizadas, des-prezando-se o tempo gasto em ertos detalhes da operação do programa e empre-



101gando-se valores médios para a taxa de transmissão. Isto, de fato, aarretará errosentre o valor estimado e o realmente observado. Contudo, omo será demonstradona Capítulo 5, elas ainda retratam om onsiderável proximidade as magnitudes dostempos envolvidos, su�iente para a análise à qual elas serão apliadas.O tempo total do proessamento, então, poderá ser obtido por
ttot(nx, ny) = tcalc(nx, ny) + tcom(nx, ny) (4.12)Observando-se (4.12) em onjunto om (4.4) e (4.10), perebem-se algumas im-portantes araterístias, onforme desrito na seqüênia.4.8.2 Análises da In�uênia das Topologias nos TemposCom o objetivo de avaliar o omportamento das equações em função da quanti-dade de nós utilizados numa simulação, onsideram-se a quantidade de subdivisõesem x e y omo variáveis e se �xam todos os demais parâmetros.Agora, observando-se (4.4), tem-se que o tempo de álulo derese à razão1/n,onforme aumenta-se o número de nós n, fato este que justi�a o paralelismo paraa redução do tempo de proessamento. Por outro lado, observando-se (4.10), épossível notar que, om o aumento de nx e (ou) ny, o tempo de omuniação tambémaumenta, onforme já esperado, devido à maior quantidade de dados transferidos.Assim, se para um únio nó o tempo de álulo apresenta seu maior valor e otempo de omuniação é nulo, para uma quantidade grande de nós o tempo deálulo tende a ser nulo e o tempo de omuniação a ser alto, passando estes tempospelos valores intermediários ao ir de um extremo ao outro. Portanto, o tempototal, onforme expresso em (4.12), deverá iniiar num determinado valor e, omo aumento da quantidade de nós, dereser, por ausa da diminuição do tempo deálulo e de valores ainda baixos do tempo de omuniação, hegar a um mínimoe, depois, voltar a reser, monotoniamente. Em partiular, o ponto para o tempo



102total mínimo é um ponto interessante de ser obtido, pois ele permite realizar umasimulação om o menor tempo de proessamento possível. Então, onheendo-seeste ponto anteipadamente, pode-se on�gurar o sistema paralelizado, para adaproblema a resolver, de forma a realizar o proessamento neste menor tempo. AFigura 4.17 mostra o omportamento das equações em disussão.
Cálculos

Comunicação

Total

Quantidade de nós

Tempo (s)

Figura 4.17: Grá�o om as urvas do omportamento dos tempos de álulo, omuniação e total.Nota-se, neste grá�o, laramente, um ponto de mínimo para o tempo total.A determinação do tempo mínimo, ontudo, não é imediata, devido às relações noequaionamento e aos parâmetros do problema que se alteram a ada nova situação.Essenialmente, o ponto de mínimo é o ponto de in�exão da urva representadapor (4.12), onsiderando-se omo variáveis nx e ny.No estudo serão onsideradas as topologias nx x 1 e 1 x ny.In�uênia das Topologias nx x 1 e 1 x nyO uso destas topologias produzirá uma análise mais simpli�ada. Os álulosserão desenvolvidos para a topologia de subdivisão nx x 1 e, em seguida, por analogia,o resultado �nal é reesrito para a topologia 1 x ny.De�nindo-se a onstante
K1 = NT ·NI ·Teq (4.13)



103pode-se esrever
tcalc(nx, ny) = K1 ·

1

nx ny

. (4.14)Da mesma forma, de�nindo-se outra onstante
K2 = Te ·NI ·

1

RT
(4.15)pode-se esrever

tcom(nx, ny) = K2 · [nex(nx, ny) + ney(nx, ny)]. (4.16)Como a topologia em interesse é a nx x 1, tem-se que ny = 1. Também, adota-se
n = nx. Agora, oloando-se estas onsiderações em (4.14), tem-se

tcalc(n) = K1 ·
1

n
, (4.17)e em (4.16), já se realizando algumas substituições a mais onforme (4.9), (4.8) e(4.6), obtém-se

tcom(n) = 4 (n − 1) · (Ny + 2 My) Nz ·K2 (4.18)e, mais uma vez, adotando outra onstante
K2a = K2 · 4 (Ny + 2 My) Nz (4.19)obtém-se

tcom(n) = K2a (n − 1) (4.20)Substituindo-se (4.17) e (4.20) em (4.12) e derivando-se em relação a n, tem-sedttot(n)dn = −
K1

n2
+ K2a. (4.21)



104Como a segunda derivada é maior que zero, igualando-se (4.21) a zero enontra-seo ponto de mínimo, o qual é
nxpmin =

√
K1

K2a
, (4.22)em que o índie x lembra que se trata de número de subdivisões na direção x.Substituindo-se as onstantes por seus valores, omo apresentado em (4.13),(4.15) e (4.19), resulta em

nxpmin =
1

2

√
Nx Ny Teq RT

Te (Ny + 2 My)
. (4.23)Como, normalmente, Ny ≫ My, tem-se que

√
Ny

Ny + 2 My
≈ 1,e, por isso, pode-se simpli�ar (4.23) para

nxpmin =
1

2

√
Nx Teq RT

Te
. (4.24)Esta equação fornee, então, o número de subdivisões em x, sem subdivisões em

y, que resultará no menor tempo de proessamento na situação de um determinadoproblema e das araterístias do sistema paralelizado.Utilizando-se um desenvolvimento análogo, enontra-se
nypmin =

1

2

√
Ny Teq RT

Te
, (4.25)a qual india o número de subdivisões em y, sem subdivisões em x, que oasionaráo proessamento no menor tempo possível para a situação.O desenvolvimento matemátio, nestas topologias estudadas, é o mesmo tantopara o emprego de haveadores quanto para o de hubs, pois fdx ou fdy tem sempre



105o valor 1 quando não for multipliado por zero, em (4.6a) e (4.6b).Quanto ao número de subdivisões obtido por meio dessas equações, provavel-mente, seu valor será fraionário. Lembrando-se que o número de subdivisões de-�nirá a quantidade de nós a serem utilizados, este valor deve ser aproximado paraalgum inteiro próximo. Como o omportamento de ttot é bastante suave na regiãopróxima ao ponto de mínimo, não há a obrigatoriedade de se adotar exatamenteo valor inteiro onforme o ritério de arredondamento. Dependendo da situação,o inteiro seguinte � se o arredondamento for �para baixo� �, ou o anterior � se oarredondamento for �para ima� �, poderá ser empregado, sem muita alteração notempo de proessamento. Justi�a-se esta a�rmação ao observar-se a variação deinlinação da urva de ttot nos pontos �inteiros� vizinhos ao ponto de mínimo. Aesolha �nal se dará, então, pela quantidade de nós disponíveis, pela quantidade dememória neessária ou por alguma outra araterístia adiional desejada.Por exemplo, utilizando-se um haveador om taxa de transferênia média de10 Mbytes/s, dado um volume de 250 x 150 x 200, um tempo equivalente de élulade 347 ns/élula/iteração, om topologia de subdivisão 3 x 1, variáveis tipo double,margens om espessura de 1 élula em x e y e realizando-se 500 iterações no tempo,obtém-se, por (4.4), (4.10) e (4.12), um tempo de álulo de 433,8 s, um tempo deomuniação de 92,8 s e um tempo total de 526,5 s, onforme também pode ser vistona Figura 4.18.Agora, se a mesma quantidade de nós for utilizada, mas om uma topologia desubdivisão 1 x 3, o tempo de omuniação, álulo e total serão, respetivamente,433,8, 153,8 e 587,6 s. Perebe-se que o tempo de álulo manteve-se o mesmo, poisdepende apenas da quantidade de nós e não da topologia de subdivisão. O tempo deomuniação, por sua vez, aumentou, provoando também um aumento do tempototal. Isto deve-se ao fato de a quantidade de dados troados ser diferente para asduas topologias de subdivisão itadas, já que o volume possui mais élulas em x doque em y. Tendo-se em vista a esolha de uma topologia que permita a realização
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Figura 4.18: Grá�o om os tempos de álulo, de omuniação e total orrespondentes ao exemplodesrito no texto.da simulação no menor tempo possível, aqui está um primeiro ritério para suade�nição: as subdivisões deverão ser realizadas na dimensão om o maior númerode élulas, ao optar por uma das topologias nx x 1 ou 1 x ny.Ainda onsiderando-se uma das duas topologias em questão, a quantidade de nósideal para o menor tempo de proessamento poderá ser obtido por (4.24) ou (4.25).Realizando-se as operações, enontra-se um valor de 5,33 para nx e 4,13 para ny.Como o número de subdivisões deve ser inteiro, o valor para nx passa a ser 5 epara ny passa a ser 4. Calulando-se om estas subdivisões, enontra-se um tempototal de 445,8 s para a topologia 5 x 1 e de 556,0 para a topologia 1 x 4. Nota-seque, realmente, estes valores são menores que os obtidos anteriormente, para adatopologia. É também pereptível a obtenção, novamente, de um menor tempo paraa topologia nx x 1, onforme já exposto. As topologias alternativas que se poderiamadotar seriam a 6 x 1 ou 1 x 5, as quais forneeriam um tempo total de 448,4 s ou567,9 s, sem muita alteração em relação ao mínimo enontrado, prinipalmente paraa topologia 6 x 1.Estas análises, para o aso da topologia nx x 1, também podem ser observadasna Figura 4.18, na qual perebe-se o ponto de mínimo da urva e a quantidadeorrespondente de subdivisões.



1074.8.3 Ganho e E�iêniaDois parâmetros importantes a serem de�nidos � já omumente utilizados � é oganho de veloidade, Gv, e a e�iênia, Ef .O ganho de veloidade refere-se a �o quanto mais rápido� um problema foi simu-lado. Idealmente, o tempo de omuniação deveria ser sempre nulo, o que resultarianum tempo de proessamento tanto menor quanto maior o número de nós utilizados.Ou seja, utilizando-se, por exemplo, dois nós, o tempo total deveria ser a metadedaquele gasto ao se empregar apenas um nó. Em outras palavras, teria-se um ganhode veloidade de 2. Com três nós, seria esperado um ganho de 3. Com quatro,4, e assim por diante. Mas, nos asos reais, o tempo de omuniação não é nulo,oasionando ganhos menores que os das situações ideais.A e�iênia é simplesmente a relação entre o ganho num aso real e o ganhonum aso ideal, forneendo um indiativo de quanto se aproveitou dos reursosempregados no sistema paralelizado.Para o desenvolvimento de uma expressão adequada para as análises teórias e,posteriormente, prátias, de�ne-se o fator de relação
fr =

tcom(n)

tcalc(n)
, (4.26)sendo tcom(n) = tcom(nx, ny) e tcalc(n) = tcalc(nx, ny) e n o número de nós.O ganho é a razão entre o tempo total neessário para se resolver um problemaem um únio nó e o tempo total neessário para se resolver o mesmo problemautilizando-se n nós. Assim,

Gv =
ttot(1)

ttot(n)
. (4.27)Desenvolvendo-se,

Gv =
tcalc(1)

tcalc(n) + tcom(n)
(4.28)e realizando-se a substituição onforme (4.26), lembrando-se que tcalc(n) = tcalc(1)/n,



108hega-se a
Gv =

n

1 + fr

. (4.29)Ainda, relaionando-se Gv om o ganho máximo no aso ideal, tem-se a e�iênia
Ef =

Gv

n
=

1

1 + fr
. (4.30)Analisando-se (4.29) e (4.30), tem-se: para os asos ideais, tcom(n) = 0 e, por-tanto, Gv = n e Ef = 1 (ou 100 %), omo esperado. Para o aso de um únio nó,

tcom(n) ainda é nulo, forneendo Gv = 1 e Ef = 1. As e�iênias de 100 % indiamque o máximo ganho possível de ser obtido é obtido. Se tcom(n) = tcalc(n), Gv = n/2e Ef = 0, 5. Isto signi�a que a situação ujos tempos de omuniação e álulosão iguais, o ganho será metade do máximo possível e a e�iênia será de 50 %,ou seja, os reursos omputaionais seriam su�ientes para resolver o problema emmetade do tempo, mas a limitação imposta pelo tempo neessário de omuniaçãonão permite atingir este desempenho. E se tcom(n) > tcalc(n), o ganho será menorque a metade do máximo possível e a e�iênia será menor que 50 %.No exemplo itado na seção 4.8.2, têm-se o ganho e a e�iênia para as topologias3 x 1, 5 x 1 e 6 x 1 iguais a 2,47 e 82 %, 2,92 e 58 % e 2,90 e 48 %. Perebe-se, nestes dados, que na topologia ótima, na qual o tempo de proessamento é omenor, o ganho é máximo. Contudo, veri�a-se também que um alto ganho nãoimplia uma alta e�iênia, porque se por um lado o aumento do número de nóspode diminuir o tempo de álulo e aumentar o ganho, por outro lado o tempode omuniação aumenta, o que faz dereser a e�iênia. Já entre as topologias5 x 1 e 6 x 1, têm-se ganhos muito próximos, e os tempos totais de proessamento,omo salientado antes, próximos. A e�iênia, por sua vez é 10 % menor para atopologia 6 x 1, indiando que os reursos omputaionais são mais sub-utilizadosdevido ao aumento no tempo de omuniação. Daqui, pode-se onluir um segundoritério para a esolha da topologia: uma vez enontrado o ponto de mínimo, por



109meio de (4.24) ou (4.25), e analisado o ponto adjaente de ganho aproximadamenteigual, deve-se optar pela topologia que forneer a maior e�iênia. Como uma maiore�iênia implia num menor tempo de omuniação, esta esolha pode ser bastanteimportante para diminuir o tráfego de dados em alguma rede � dependendo de suaon�guração �, em espeial se, simultaneamente ao proessamento paralelo, outrasatividades que utilizam a mesma rede estiverem sendo realizadas � entre elas, porexemplo, outro proessamento paralelo.4.8.4 Memória RequisitadaA quantidade de memória requisitada para ada nó para a simulação é direta-mente proporional ao volume do problema e inversamente proporional ao númerode nós envolvidos.Ela depende das peuliaridades de implementação do programa e pode ser al-ulada, para o programa atual, pelo onjunto de equações a seguir
memprinc = 20 ·Te

(
Nx

nx
+ 2 Mx

) (
Ny

ny
+ 2 My

)
Nz (4.31a)

memPML = 2 ·Te [Nx Ny (2 NPML + 1) + (4.31b)
Nx Nz (2 NPML + 1) + Ny Nz (2 NPML + 1)]

memtot = memprinc + memPML, (4.31)em que memprinc refere-se à memória prinipal neessária, memPML refere-se à me-mória para aloação das matrizes tridimensionais da PML utilizadas para as inte-grações e memtot refere-se à memória total para a simulação do problema. Nessasequações, o fator 20, em (4.31a), orresponde a: 9 matrizes de omponentes de veto-res (sendo 3 para ada um dos vetores ~D, ~E e ~H), 1 matriz de obtenção de máximos,9 matrizes de onstantes matemátias relaionadas ao meio físio e 1 matriz oma identi�ação do material em ada ponto; já o fator 2, em evidênia em (4.31b),



110deve-se pela onsideração da PML em ambos os vetores atualizados nas varredurasdo método das diferenças �nitas: o vetor ~D e o ~H � lembra-se que ~E é alulado apartir de ~D.Dada a quantidade de memória requisitada por um problema e a quantidade dememória disponível para ada nó, pode-se de�nir o número mínimo de nós a serutilizado.Se, aaso, algum nó, para aloar o problema, neessitar utilizar, além da suamemória físia, a memória virtual, no espaço de troa do diso rígido, o tempo deproessamento aumentará enormemente, devido ao tempo de aesso do diso rígidoser grande, inviabilizando, assim, a simulação. Portanto, esta é uma situação a serevitada.



Capítulo 5
APLICAÇÕES

As apliações onretizam a �nalidade de todos os desenvolvimentos. Assim,deve-se provar a validade matemátia e físia dos modelos elaborados.Com tais objetivos, serão abordados exemplos que irão validar tanto o ódigo �isto é, o modelo omputaional � quanto as estimativas matemátias apresentadas.Por último, um exemplo de estudo para uma apliação prátia será onsiderado.5.1 Validação do CódigoA �m de validar o ódigo, foi repetida uma simulação desrita em [6℄. O problemaonsiste em enontrar os modos numa avidade ressonante om ar em seu interior.Se o programa estiver orreto, apliando-se uma fonte senoidal om a freqüêniada ressonânia, os modos irão apareer. As dimensões da avidade são 8,5 x 4,5 x26 m, disretizadas om δ = 2, 5 mm. A avidade é de�nida oloando-se pa-redes ondutoras nas seis faes do volume. Estas, por sua vez, são araterizadasespei�ando-se uma alta ondutividade. O passo de tempo é de 4,17 ps. A freqüên-ia de ressonânia da avidade é de 2,469 GHz. A fonte senoidal foi apliada numplano em z = 0, 5 m, sendo o per�l espaial das amplitudes neste plano tambémsenoidal (isto é, nas bordas do plano, amplitude nula, ao entro do plano, amplitude111



112máxima, e nas outras regiões os valores senoidais intermediários). Realizando-se asimulação num únio omputador por, aproximadamente, 7000 passos no tempo,obteve-se o resultado da Figura 5.1. Tal resultado é oerente om o apresentado em[6℄ e a obtenção dos modos valida o ódigo. Convém notar que, devido à presençadas paredes ondutoras, foi neessário aresentar mais duas élulas em ada di-mensão, a �m de manter o volume interno da avidade de aordo om as dimensõesitadas anteriormente.

Figura 5.1: Modos resultantes numa avidade, para a freqüênia de ressonânia.
5.2 Validação das Estimativas Matemátias e Aná-lises de Desempenho do Sistema ParalelizadoExeutando-se a simulação de um problema de tamanho omputaional �xo,realizaram-se medidas dos tempos de álulo, omuniação e total, para a topologia
nx x 1. Em seguida, estes tempos foram omparados om os estimados matemati-amente, onforme os desenvolvimentos apresentados na seção 4.8, a �m de validaras equações deduzidas. O ganho de veloidade e a e�iênia reais também foramomparados om os estimados.



113Primeiramente, o tempo equivalente por élula, Teq, foi enontrado. Simulando-se, em um únio omputador, um problema om um volume de 100 x 100 x 80élulas, variáveis do tipo double e 1001 passos no tempo, mediu-se um tempo deálulo de 321,8 s. Isto resulta em Teq = 402 ns/élula/iteração.Em seguida, determinou-se a taxa de transferênia média, RT . Para tanto, váriassimulações foram realizadas om problemas de diferentes volumes, variáveis tipodouble e 1001 passos no tempo, utilizando-se haveadores de 100 Mbits/s. Paraada simulação, enontrou-se um RT e, por �m, alulou-se a média do valoresenontrados. Para a esolha dos volumes utilizados, uidou-se para que não seexedesse a memória físia dos nós e também para que as dimensões do volume nãotivessem ordem de grandeza muito diferente entre si. Feito isto, obteve-se RT =

10, 01 Mbytes/s.Na seqüênia, efetuaram-se as medidas dos tempos para simulações de um pro-blema om um volume de 100 x 100 x 160 élulas, por 1001 passos no tempo,utilizando-se variáveis do tipo double e interonetando-se os nós da rede om os mes-mos haveadores de 100 Mbits/s. Os omputadores empregados possuíam freqüêniade lok de 2,2 GHz e 256 Mbytes de memória. As topologias utilizadas foram a
nx x 1, om nx = 1, 2, . . . , 8. Após as simulações, os dados reais medidos, junta-mente om os estimados matematiamente e os orrespondentes módulos dos errosperentuais, apresentam-se na tabela 5.1.Convém salientar que a dimensão x do volume do problema foi ligeiramenteajustada para que, ao dividi-la pela quantidade de nós, o resultado fosse sempreinteiro. Também é importante notar que os resultados de tempo �medidos� quandoutilizou-se apenas um nó foram obtidos pela multipliação por 2 da simulação deum problema om o volume de 100 x 100 x 80. Proedeu-se desta forma porque aquantidade de memória físia disponível do omputador era insu�iente para aloaro problema original, de volume duas vezes maior.A Figura 5.2 mostra o omportamento das informações registradas na tabela 5.1.



114
Tabela 5.1: Tempos de álulo, omuniação e total reais medidos por meio da simulação de umproblema om tamanho �xo e om quantidade de nós variáveis, segundo a topologia nx x 1. Sãomostrados, também, os tempos orrespondentes obtidos pelas estimativas matemátias e o erroperentual (em módulo) entre estes e os reais. Os tempos para a topologia om nx = 1 foramobtidos por extrapolação de dados, onforme desreve o texto.Medidos (em s) Estimados (em s) Erros (em %)

nx tcalc tcom ttot tcalc tcom ttot tcalc tcom ttot1 643,8 0,0 643,8 643,8 0,0 643,8 0,0 � 0,02 356,4 64,7 421,1 321,9 49,8 371,7 9,7 23,0 11,73 211,3 119,0 330,3 214,6 99,6 314,2 1,6 16,3 4,94 154,0 156,3 310,3 161,0 149,4 310,4 4,5 4,4 0,05 122,9 185,8 308,7 128,8 199,2 328,0 4,8 7,2 6,36 104,0 218,1 322,1 107,3 249,0 356,3 3,2 14,2 10,67 91,9 249,3 341,2 92,0 298,8 390,8 0,1 19,9 14,58 81,4 280,0 361,4 80,5 348,6 429,1 1,1 24,5 18,7
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Figura 5.2: Tempos medidos e estimados relativos à tabela 5.1. As linhas �heias� indiam ostempos medidos e as �pontilhadas�, os estimados.



115Nela, perebe-se que o tempo de álulo ai à razão de 1/nx, onforme esperadoe também estimado matematiamente. Pode-se onsiderar que as diferenças entreo medido e o estimado são bastante pequenas, permitindo a�rmar que o equaiona-mento formulado fornee uma boa aproximação. A justi�ativa para as diferençasreside no fato do tempo equivalente por élula não ser exatamente sempre o mesmo,devido às �osilações de proessamento� que podem oorrer.Quanto ao tempo de omuniação, tem-se uma variação de seu valor resenteom o aumento do número de nós, onforme também esperado, devido à maior quan-tidade de transferênias de dados neessárias. A relação entre o aumento do tempoe o número de nós é pratiamente linear. Nos tempos de omuniação medidos,nota-se que para as topologias 2 x 1 e 3 x 1, a taxa de aumento do tempo om onúmero de nós é maior que para as demais topologias. Este efeito deve ter oor-rido por, provavelmente, otimizações intrínseas nas transferênias de dados, paraas topologias de ordem maior, possíveis de oorrerem pelo uso de haveador. Talvez,o fato de poder existirem, da topologia 4 x 1 em diante, pares que realizam partedas transferênias dos dados simultaneamente, explique a diminuição do aumentodo tempo de omuniação. A aproximação matemátia, por sua vez, apresenta-serazoável, uma vez que os erros não são muito grandes, os quais permaneem abaixode 25 %. Com esta aproximação, para um primeiro treho, ompreendendo as to-pologias 2 x 1 e 3 x 1, os valores enontrados são menores que os medidos. Nesteaso, as equações podem não estar prevendo alguma ausa que diminua a taxa lí-quida de tranferênia, a qual foi obtida por uma média. E para um segundo treho,para as demais topologias, a aproximação fornee valores superiores aos medidos,om erro resente ao se aumentar o número de nós. Portanto, o equaionamentoprovavelmente não onsidera alguma ausa que provoque a diminuição do tempo deomuniação, e que pode ser a ausa itada há pouo, para o aso da diminuição dataxa de aumento dos tempos medidos om o aumento do número de nós. Contudo,a estimativa apresenta-se razoável, omo já a�rmado.



116Em seguida, o tempo total de proessamento, que é a soma do tempo de áluloom o de omuniação, apresenta-se deresente om o aumento do número de nósaté um mínimo e, a partir deste ponto, passa a ser resente, tendendo a aompa-nhar a mesma taxa de aumento do tempo de omuniação. O omportamento ésemelhante tanto para o tempo total medido quanto para o tempo total estimado.Há apenas uma erta diferença deorrente das diferenças apresentadas no tempo deálulo e omuniação. Nota-se também que o erro perentual do tempo total éinferior a 20 %, em ontraste om o limiar de 25 % do tempo de omuniação. Istoaonteeu porque houve uma ompensação entre os erros do tempo de álulo e deomuniação, de tal forma a anular uma erta parela da diferença do tempo total.Agora, utilizando-se a expressão (4.24) do Capítulo 4, pode-se determinar mate-matiamente qual a quantidade de nós que fornee o menor tempo de proessamento.Apliando-a, resulta em uma quantidade igual a 3,63 nós. Arredondando-se este va-lor, obtém-se 4 nós. Portanto, o mínimo deve ser observado na topologia 4 x 1. Combase nos dados da tabela 5.1, o mínimo oorreu para a topologia 5 x 1. Entretanto,a diferença de tempo para a topologia 4 x 1, ainda onsiderando os tempos medidos,é de apenas 1,6 s. Assim, aso esta topologia tivesse sido prevista para realizara simulação no menor tempo possível, o resultado teria sido bastante satisfatório,onforme omentado na seção 4.8.2.De aordo om o exposto no desenvolvimento, outra topologia que, teoriamente,poderia ser adotada para obter um tempo total próximo do seu mínimo seria a 3 x 1.Utilizando-a, pelas estimativas matemátias, haveria uma diferença de apenas 3,8 sem relação ao mínimo, mantendo ainda razoável a a�rmação. Contudo, no 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 esolha.Ainda, do atual exemplo podem-se extrair as informações de razão entre o tempode omuniação e álulo (fr), e�iênia (Ef ), e ganho de veloidade (Gv). Taisdados são mostrados na tabela tabela 5.2 e na Figura 5.3.
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Tabela 5.2: Razão entre tempos de omuniação e álulo, e�iênia e ganho de veloidade do asosimulado e das estimativas matemátias.Medidos Estimados

nx fr Ef Gv fr Ef Gv1 0,000 1,000 1,000 0,000 1,000 1,0002 0,155 0,866 1,732 0,182 0,846 1,6933 0,464 0,683 2,049 0,563 0,640 1,9194 0,927 0,518 2,075 1,015 0,496 1,9855 1,547 0,393 1,963 1,512 0,398 1,9916 2,321 0,301 1,807 2,097 0,323 1,9377 3,248 0,235 1,648 2,713 0,269 1,8858 4,330 0,188 1,501 3,440 0,225 1,802

Gv

fr

Ef

2 4 6 8

0

1

2

3

4

Quantidade de nós

“Amplitude”

Figura 5.3: Razão entre tempos de omuniação e álulo (f), e�iênia (Ef ) e ganho de veloidade(Gv) do aso simulado e das estimativas matemátias, onforme a tabela 5.2. As linhas �heias�indiam os valores do aso simulado e as �pontilhadas�, das estimativas matemátias.



118Observando-se o omportamento de f , perebe-se que ele aumenta om o númerode nós. Isto signi�a que a taxa de aumento do tempo de omuniação é maior quea taxa de redução do tempo de álulo, ao aumentar o número de nós. Tal fatoé o responsável por limitar a quantidade de nós para se obter o menor tempo deproessamento, de forma que se mais nós do que este limite forem utilizados, o tempototal irá aumentar novamente. A diferença entre as urvas de valores medidos e devalores estimados, relaiona-se aos mesmos fatores já expostos na análise das urvasdo tempo de álulo. Por exemplo, onsiderando-se a segunda parte da urva, datopologia 4 x 1 em diante, a urva dos valores medidos tem taxa de aumento maiorque a dos estimados, pois os tempos de omuniação dos medidos foram menoresque os dos estimados. Portanto, há oerênia dos resultados.Realizando-se, em seguida, uma análise de Ef , perebe-se que ele parte de 1,0,ou 100 %, e derese om o aumento do número de nós. O omportamento paraambos os valores medidos e estimados é semelhante e bastante próximo, indiandoque a estimativa mostra-se bastante válida para este parâmetro. Interpretando-se,em espeial, um ponto, perebe-se que quando fr = 1, isto é, quando o tempode álulo é igual ao tempo de omuniação, a e�iênia é de 0,5, isto é, 50 %.Este valor signi�a que 50 % do tempo é utilizado para as transferênias de da-dos, enquanto que, pelos reursos omputaionais disponíveis � número de nós � sepoderia realizar o proessamento em metade do tempo. O melhor aproveitamentodos reursos omputaionais seria possível apenas se o tempo de omuniação fossereduzido, substituindo-se os equipamentos de rede por outros om maiores taxas detransferênia.Já a urva do ganho apresenta-se resente até um máximo e, logo após, de-resente. As diferenças entre os valores medidos e estimados, anteriormente refe-reniadas, re�etem-se também entre estas urvas, para este parâmetro. Mas, emuma ou outra, perebe-se que para o emprego de mais alguns pouos nós, o ganhoaumenta bastante. Empregando mais nós ainda, o ganho aumenta, mas om uma



119taxa bastante pequena. E, se mais alguns nós forem aresentados, o ganho voltaa diminuir. Portanto, o parâmetro, além de indiar o quanto mais rápido um pro-blema será simulado, india também que não há muita vantagem em se aumentar onúmero de nós após uma determinada quantidade, pelo fato da poua variação notempo total de proessamento.Passando-se a análise, neste instante, para dois asos extremos, observam-seresultados um tanto uriosos. Utilizando-se os mesmos equipamentos do exemploanterior, mas esolhendo-se, omo exemplo, duas topologias e dois volumes omaraterístias partiulares, os resultados mostrados na tabela 5.3 são obtidos.Tabela 5.3: Dois exemplos, utilizando-se a topologia nx x 1, de asos extremos, mostrando valoresdas estimativas matemátias inoerentes frente aos medidos. Foram realizados 1001 passos notempo. Dados Medidos (em s) Estimados (em s) Erros (em %)
nx volume tcalc tcom ttot tcalc tcom ttot tcalc tcom ttot5 1000 x 50 x 80 316,9 16,8 333,7 321,9 50,8 372,7 1,6 202,4 11,76 1200 x 50 x 80 328,6 15,2 343,8 321,9 63,5 385,4 2,0 317,8 12,1Perebe-se que o tempo de álulo estimado está bastante próximo do medido.Contudo, o tempo de omuniação tem um erro muito alto. O tempo total, nãoapresentou erro tão grande porque o tempo de álulo predomina sobre o de omu-niação.A hipótese para justi�ar tais oorrênias baseia-se na forma de omo deve serrealizada a omuniação entre os nós. Um nó, ao transferir dados para outro, deveaguardar uma resposta deste outro on�rmando ou não o reebimento. Por isso,quando realizaram-se as simulações om um erto volume om as arestas om amesma ordem de grandeza, omo no exemplo iniial, a alta quantidade de dadosa serem transferidos de um nó a outro deve ter requisitado que estes dados fossempartiionados, de forma que o bloo total dos dados fosse transmitido em duas oumais vezes. Uma vez que, no programa, as omuniações são iniiadas quase aomesmo tempo, então os nós iniiam entre si as transferênias de dados, quase ao



120mesmo tempo também. Durante as transmissões, um nó esperará de outro uma res-posta de on�rmação do reebimento. E assim, enquanto um nó transmite dados,não poderá transmitir a on�rmação e, enquanto transmite a on�rmação, não podetransmitir dados � a omuniação, provavelmente, deve ser do tipo full duplex, o quepossibilita o envio e a reepção de dados simultaneamente; mas isto não soluionaa questão oloada. Portanto, este omportamento fará om que haja uma espéiede enadeamento entre os nós, de forma omo que apenas um par de nós omunia-se a ada instante. Por isso, há o oe�iente (nx − 1) ou (ny − 1) nas expressõesapresentadas na seção 4.8. Já no aso das situações mostradas na tabela 5.3, tem-seum volume de dados razoavelmente grande, mas suas arestas não são da mesmaordem. Conseqüentemente, a quantidade de dados que serão transferidos será bas-tante reduzida. Portanto, não haverá múltiplos bloos a serem enviados de um nóa outro. E, assim, uma únia resposta por parte de um nó reeptor ao nó trans-missor será su�iente para enerrar a transmissão entre eles. Suspeita-se que umaquantidade inferior a 128 kbytes de dados a serem transmitidos seja o limite paratal omportamento. Por �m, om as ausas desritas, tem-se o efeito de que todosos nós omuniar-se-ão ao mesmo tempo. Como resultado, o tempo de omuniaçãoserá o tempo equivalente à transferênia de dados entre um únio par de nós. Istofaz, então, o termo (nx − 1) ou (ny − 1) ser reduzido a 1. Utilizado-se, agora, estaonlusão, 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 omuniação orrigidosonforme o desritivo.Dados Medidos (em s) Estimados (em s) Erros (em %)
nx volume tcalc tcom ttot tcalc tcom ttot tcalc tcom ttot5 1000 x 50 x 80 316,9 16,8 333,7 321,9 12,7 334,6 1,6 24,4 0,36 1200 x 50 x 80 328,6 15,2 343,8 321,9 12,7 334,6 2,0 16,4 2,7Veri�a-se, assim que os tempos de omuniação �aram bem mais próximos dosvalores medidos, o que india haver erta oerênia nas a�rmações expostas. Ainda



121no aso, os tempos de omuniação medidos devem ter sido um pouo maiores queos estimados por ausa dos dados de on�rmação enviados pelos nós reeptores eque não foram onsiderados na estimativa. E o tempo total, omo onseqüênia,apresentou um erro, entre os valores medidos e estimados, ainda menor.Portanto, om tais oloações, tem-se que, om o uso de haveadores omo ele-mentos de interonexão de uma rede, há a possibilidade de omuniações simultâneasentre 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, om dimen-sões das suas arestas om a mesma ordem entre si, quando se utilizam as topologias
nx x ny, om nx e ny maiores que a unidade. Por exemplo, numa topologia 4 x 2, háduas linhas de nós om quatro nós ada uma. Em ada linha, devido à quantidadede dados a serem transmitidos ser relativamente grande � pensando-se num volumeregular e om onsiderável quantidade de élulas � numa mesma linha haverá o as-ateamento entre os nós quando houver omuniações �na direção horizontal�, istoé, em x. Contudo, neste tipo de omuniação não há troa de dados entre os nósde linhas diferentes. Por isso, a transferênia de dados entre os nós de uma linhaoorrerá simultaneamente om a da outra linha. Portanto, o tempo de omuniaçãoneessário dá-se omo se houve uma únia linha om quatro nós. Esta mesma análiseé análoga para qualquer topologia, não restringindo-se a duas linhas. Também deforma semelhante, se houver a omuniação entre os nós �na direção vertial�, istoé, em y, não haverá troa de dados entre os nós de diferentes olunas. Portanto,os quatro pares de nós que assim se formam, irão realizar as transferênias simul-taneamente. Como resultado, do ponto de vista do tempo de omuniação, tem-seo equivalente à transferênia de dados entre os nós de únio par de nós. Mais umavez, esta análise não se restringe a esta topologia. Justi�a-se, om estes argumento,o fator 1 que aparee na determinação de fdx e fdy, em (4.7), na seção 4.8, para oaso de se utilizar haveadores.Considerando-se algumas topologias do tipo nx x ny, foram levantados os dados



122da tabela 5.5. As araterístias da simulação são: volume de 100 x 100 x 160élulas, 1001 passos no tempo, variáveis do tipo double, emprego de haveadoresde 100 Mbits/s, tempo equivalente de élula de 402 ns/élula/iteração e taxa detransferênia média de 10,01 Mbytes/s.Tabela 5.5: Tempos de álulo, omuniação e total reais medidos por meio da simulação de umproblema om tamanho �xo e om quantidade de nós variáveis, segundo a topologia nx x ny.São mostrados também os tempos orrespondentes obtidos pelas estimativas matemátias e o erroperentual entre estes e os reais.Dados Medidos (em s) Estimados (em s) Erros (em %)
nx ny tcalc tcom ttot tcalc tcom ttot tcalc tcom ttot2 2 155,1 68,2 223,3 161,0 50,8 211,8 3,8 25,5 5,23 2 105,5 70,9 176,4 107,3 68,0 175,3 1,7 4,1 0,64 2 77,9 87,9 165,8 80,5 89,4 169,9 3,3 1,7 2,5Os resultados apresentados mostram onsiderável proximidade entre os valoresmedidos e os estimados, validando, portanto, as a�rmações expostas e o equaiona-mento desenvolvido na seção 4.8.No aso do uso de hubs, entretanto, em nenhuma topologia haverá a possibili-dade de omuniações simultâneas de pares de nós. Assim, tomando-se o mesmoexemplo de uma topologia 4 x 2, para omuniações �na horizontal�, o tempo deomuniação será equivalente ao neessário para os nós da primeira linha realizaremas transferênias, ada par por vez, somado ao tempo neessário para os nós dasegunda linha, também ada par por vez. Isto resulta, portanto, num fator igual aonúmero de linhas que multiplia o tempo neessário para ada linha. Analogamente,numa omuniação �na vertial�, o mesmo oorrerá, apareendo um fator igual aonúmero de olunas. E esta análise é válida para qualquer topologia. Desta forma,justi�a-se o fator nx ou ny que aparee na determinação de fdx e fdy, para o asodo emprego de hubs.Nos testes, não foram exploradas as várias topologias om o emprego de hubs,pois os disponíveis possuíam taxa de transferênia muito baixa e preferiu-se prio-



123rizar o uso dos haveadores, num primeiro momento. Contudo, será mostrado oresultado para uma simulação om seu emprego, podendo-se pereber, ao menos, ain�uênia signi�ativa da taxa de transferênia. Realizou-se, então, uma simulaçãoom os omputadores interonetados por hub, om taxa de transferênia nominalde 10 Mbits/s(1,2 Mbytes/s) e om taxa média de 290 kbytes/s, por 301 passos notempo, onsiderando-se um volume de 100 x 100 x 60 élulas, sendo o tempo equi-valente por élula de 402 ns/élula/iteração. Os resultados mostrados na tabela 5.6são para as topologias 1 x 1 e 2 x 1.Tabela 5.6: Tempos medidos, estimados e os erros perentuais orrespondentes para a simulaçãode um problema num sistema paralelizado utilizando-se dois omputadores interonetados porhub de baixa veloidade.Dado Medidos (em s) Estimados (em s) Erros (em %)
nx tcalc tcom ttot tcalc tcom ttot tcalc tcom ttot1 73,8 0,0 72,6 72,6 0,0 72,6 1,6 � 1,62 34,4 189,9 224,3 36,3 198,5 234,8 5,4 4,5 4,7Novamente, os resultados medidos e estimados mostram-se bastante próximos.Nota-se, ontudo, que o tempo total de proessamento do sistema paralelizado émaior do que o tempo total sem paralelização. Isto deve-se por ausa do alto tempode omuniação, deorrente do uso de um hub de baixa veloidade. A vantagem quese pode obter para um sistema paralelizado om estas araterístias será apenas aviabilização da simulação de um determinado problema que requisite mais memóriaque a disponível num únio omputador. Este fato será exempli�ado na seqüênia.A quantidade de memória a ser utilizada pelo programa também tem sua esti-mativa matemátia, onforme (4.31) apresentado na seção 4.8 do Capítulo 4. Porexemplo, para um problema om um volume de 100 x 100 x 160 élulas, a quantidadede memória total neessária é de 254 Mbytes.Analisando-se om um pouo mais de detalhes o uso da memória, se este pro-blema om o volume itado for simulado num omputador om apenas 256 Mbytesde memória físia, ertamente não haverá memória físia su�iente disponível para



124aloar todas as matrizes, lembrando-se que o Sistema Operaional reserva uma ertaquantidade para a operação de todo o sistema. Assim, o espaço de troa em disoserá utilizado, omo se fosse uma memória virtual. Contudo, omo o tempo deaesso a diso é muito mais elevado que o aesso à memória físia, tem-se o resul-tado de um longo tempo de proessamento para a simulação. Neste aso, o uso doparalelismo, mesmo numa rede om taxa de transferênia baixa, pode viabilizar asimulação. Como omparativo das situações neste ontexto, apresentam-se os dadosda 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 aloada totalmente na memória físia de um únio omputa-dor. O omputador utilizado possui 256 Mbytes de memória físia e o volume onsiderado é de100 x 100 x 160 élulas, neessitando de 254 Mbytes de memória. As situações são: (a) ideal, asohouvesse memória físia su�iente para um únio nó aloar o problema; (b) real, para um passono tempo, nas ondições atuais, para um nó; () real, idem a (b), mas para 1001 passos no tempo� resultado obtido por extrapolação; (d) real, om uso de hub om baixa taxa de transferênia; (e)real, om uso de haveador om média taxa de transferênia.Situação Topologia NI ttot (s)(a) Ideal 1 x 1 1001 643,6(b) Real 1 x 1 1 187,8(  ) Real 1 x 1 1001 187987,8(d) Real om hub 2 x 1 1001 2082,3( e ) Real om haveador 2 x 1 1001 421,1Na tabela, para o aso da situação (a), o tempo total de 643,6 s seria obtidoaso um únio omputador possuísse memória físia su�iente para aloar o pro-blema e realizando-se 1001 iterações no tempo. Na situação (b), tem-se o tempode 187,8 s, que foi realmente enontrado para as araterístias 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. Perebe-se,assim, que a simulação se tornaria inviável. Utilizando-se, em seguida, dois ompu-tadores interligados por hub de baixa veloidade � om taxa nominal de 10 Mbits/s�, o tempo obtido seria de 2082,3 s, ou aproximadamente 35 minutos, o que tornariaa simulação viável, embora o tempo total seja maior que o da situação (a) � a qual



125é uma referênia. Por último, utilizando-se um haveador de média veloidade �om taxa de 100 Mbits/s�, obtém-se um tempo quase ino vezes menor. Portanto,onforme a�rmado anteriormente, num sistema paralelizado, os equipamentos derede, podem, a prinípio, não permitir a redução do tempo total de proessamento,para algum problema possível de ser aloado na memória de um únio omputador.Contudo, para problemas maiores, impossíveis de serem aloados na memória físiade um únio omputador, os equipamentos, ao menos, tornariam viável a simulaçãode tais problemas.Por �m, embora os valores de tempo estimados matematiamente apresentemum erto erro quando omparados om os medidos, é possível onluir que as esti-mativas matemátias são válidas, devido à oerênia e à proximidade dos resultados.Assim, tem-se um método para prever os tempos de álulo, omuniação e totalde uma simulação em função do número de nós, além de também se poder estimara quantidade total de memória neessária. Ainda, utilizando-se tais ferramentasmatemátias, riam-se ondições de se enontrar a topologia que forneerá o me-nor tempo de simulação ou a topologia que poderá viabilizar a simulação de umdeterminado problema.5.3 Nota sobre a Funionalidade do ParalelismoOs problemas, quando simulados no sistema paralelizado, utilizando nós virtuaisou reais, apresentaram os orretos resultados, onforme esperado, o que garantiu queas ténias de transferênias de dados foram adequadamente implementadas. Istotornou, portanto, o sistema paralelizado funional e apliável à solução de problemasda área do eletromagnetismo.



1265.4 Ensaio para o Estudo de uma Apliação Prá-tia � Desargas Atmosférias em Regiões omEdifíiosO estudo das desargas atmosférias próximas a regiões om edifíios é um as-sunto de bastante interesse, porque permitirá analisar a in�uênia dos prédios sobrea distribuição do ampo eletromagnétio e, a partir dos resultados, extrair algumasonlusões de ordem prátia. Por exemplo, será possível prever as tensões induzidasnuma linha de distribuição de energia elétria de aordo om a sua loalização emrelação aos prédios.Neste ensaio, será onsiderada uma região físia total de 500 x 1600 x 1600 m, oma presença de 12 prédios sobre um solo real, iluminada pelo ampo eletromagnétiodeorrente de uma desarga atmosféria.O objetivo deste ensaio, neste momento, será o de mostrar a apliabilidade daferramenta desenvolvida a um aso próximo a um aso real. Portanto, simpli�açõesno modelamento da situação serão realizadas. Com trabalho mais espeí�o sobre oassunto, tornar-se-ia possível uma representação ainda mais próxima dos fen�menosfísios envolvidos em tal problema. O programa, por si, apresenta as ondiçõesneessárias para a implementação de tal representação.Os dados do problema simulado são, então, os seguintes:
• Os prédios possuem alturas de 10, 20 e 40 m, permissividade elétria 4, 0 ǫ0 eondutividade 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, respetivamente, 16,7 ns e 10 m;
• a fonte será uma rampa até 1,67 µs, isto é, por 100 passos no tempo, quando



127atinge o valor o máximo, mantendo-o onstante em seguida; a forma da fonteplana, posiionada próxima aos prédios, omo mostrado na Figura 5.4; o ampoapliado será um ampo elétrio vertial;
• onsideração de �região aberta� para o volume analisado, om a utilização daPML.A geometria do problema enuniado é mostrada na Figura 5.4.Nota-se que, om tais dados, tem-se um volume omputaional de 50 x 160 x 160élulas, o que irá requisitar por volta de 206 Mbytes de memória. Considerando-se o uso de omputadores om 256 Mbytes de memória físia total, onlui-se queum únio não será su�iente para aloar o problema, lembrando-se que o SistemaOperaional não libera para o programa toda a memória físia instalada. Portanto,há a neessidade de, ao menos, dois omputadores deste tipo. Também, desejando-seque a exeução oorra num menor tempo de proessamento e adotando-se a topologia

nx x 1, três omputadores deverão ser empregados.Se a simulação deste problema fosse realizada num únio omputador, por 200passos no tempo, o tempo total neessário de proessamento seria de, aproxima-damente, 5000 s! Isto porque, pelo fato de não haver memória físia su�ientedisponível, seria utilizado o espaço de troa em diso, ujo aesso é bastante lento.Por outro lado, utilizando-se, por exemplo, 4 omputadores, obteve-se um tempototal de simulação, que inlui o tempo de álulo e o de omuniação, de apenas 42 s.Depois, foram neessários mais 90 s para a onatenação dos resultados num únioomputador, forneendo um tempo �nal do proesso de 132 s. Assim, perebe-se,mais uma vez, a vantagem do uso do paralelismo.Como resultado da simulação, tem-se disponível a distribuição do ampo elétriovertial, mostrada na Figura 5.5, para o instante de tempo de 1,67 µs e a 10 m dealtura 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 aso real dedesarga atmosféria em regiões om edifíios. Nela, tem-se indiado o plano de apliação da fonte,o solo e os prédios. O espaço aberto será onsiderado pela presença da PML, não desenhada nesta�gura.
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Figura 5.5: Distribuição do ampo elétrio vertial no instante de tempo 1,67 µs a 10 m aima dosolo. A barra de ores india as intensidades relativas do ampo elétrio.ofereida pelos prédios ao se observar a distorção na propagação do ampo na regiãodos prédios mais próximos da fonte. As ores da �gura indiam a intensidade relativado ampo elétrio, sendo o vermelho os ampos mais intensos e o azul, os menosintensos.Continuando-se, após mais alguns instantes de tempo, tem-se a nova distribui-ção do ampo mostrada na Figura 5.6. Nesta situação, os ampos mais intensosenontram-se aos arredores dos prédios, permaneendo, na região entre eles, umampo om menor intensidade.Por �m, para o instante de tempo igual a 2,51 µs, os ampos aos arredores dosprédios são um pouo mais intensos e, na região entre eles, ontinuam-se os amposmenos intensos, onforme mostra a Figura 5.7.Portanto, uma onlusão possível de hegar om tal análise, é que se uma linhade transmissão for oloada entre os prédios e tendo-se a oorrênia de uma desargaatmosféria, a tensão induzida nela será menor do que se ela estivesse em qualqueroutro loal, pois o ampo elétrio é menos intenso. Mesmo se a desarga oorrer em
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Figura 5.6: Distribuição do ampo elétrio vertial no instante de tempo 2,00 µs a 10 m aimado solo. Nota-se a presença de ampos mais intensos nos arredores da região dos edifíios e a deampos menos intensos na região entre eles. A barra de ores india as intensidades relativas doampo elétrio.

Figura 5.7: Distribuição do ampo elétrio vertial no instante de tempo 2,51 µs a 10 m aimado solo. Nota-se que a presença de ampos mais intensos aos arredores da região dos edifíiospermanee, assim omo a de ampos menos intensos na região entre eles. A barra de ores indiaas intensidades relativas do ampo elétrio.



131posições diferentes da mostrada no exemplo, esta onlusão permanee igual, desdeque a linha esteja situada no �entro� da região om edifíios.É possível também observar, em grá�o, a variação do ampo elétrio ao longodo espaço, onforme ilustra-se na Figura 5.8. Nesta �gura, perebem-se intensidadesmenores de ampo elétrio na região que é irundada pelos edifíios.

Figura 5.8: Variação ao longo do espaço do ampo elétrio. O ampo elétrio traçado orrespondea uma linha horizontal que passa entre os prédios, na direção de maior dimensão. A notaçãonEy india que a intensidade do ampo elétrio mostrada está normalizada em relação à máximaintensidade apliada pela fonte.A distânia d é medida a partir da borda plana esquerda do volume.Cada traço representa 10 m no eixo d.A variação do ampo elétrio em alguns pontos do espaço ao longo do tempotambém pode ser observada num grá�o. Por exemplo, na Figura 5.9 mostra-setal variação para pontos situados num plano a 10 m de altura. Neste plano, suasloalizações são: na faixa de apliação da fonte, na frente dos edifíios, entre osedifíios e atrás dos edifíios. Perebe-se, novamente, que o ampo elétrio no pontoentre os edifíios atinge uma amplitude menor que os demais pontos.A mesma espéie de grá�o pode ser observada na Figura 5.10, mas agora a 30 m
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Figura 5.9: Variação do ampo elétrio ao longo do tempo em quatro pontos distintos, num planoa 10 m de altura. Na legenda, a distânia de 0 m orresponde à posição da fonte e as distâniasmaiores, a posições mais afastadas da fonte. Assim, tem-se, respetivamente, pontos que se situamem frente aos edifíios, entre eles e atrás deles. A notação nEy india que a intensidade do ampoelétrio mostrada está normalizada em relação à máxima intensidade apliada pela fonte.



133de altura. É notável a menor amplitude do ampo elétrio no ponto irundadopor edifíios, após os transitórios iniiais. Contudo, esta amplitude é maior que aorrespondente na altura de 10 m, omo mostrado na Figura 5.9. Tal resultadoapresenta-se oerente devido à menor in�uênia dos edifíios em pontos a 30 m dosolo, quando omparada às suas in�uênias em pontos a 10 m do solo.

Figura 5.10: Variação do ampo elétrio ao longo do tempo em quatro pontos distintos, num planoa 30 m de altura. Na legenda, a distânia de 0 m orresponde à posição da fonte e as distâniasmaiores, a posições mais afastadas da fonte. Assim, tem-se, respetivamente, pontos que se situamem frente aos edifíios, entre eles e atrás deles. A notação nEy india que a intensidade do ampoelétrio mostrada está normalizada em relação à máxima intensidade apliada pela fonte.Por �m, o exemplo apresentado mostra a apliabilidade da ferramenta para aanálise de problemas de eletromagnetismo, onforme os objetivos e as propostasiniiais.



Capítulo 6
CONCLUSÕES

O ódigo paralelizado desenvolvido mostrou-se válido pela reprodução de resul-tados já onheidos.Isso signi�a que as ténias empregadas para a transmissão e a reepção dos da-dos são válidas e foram implementadas adequadamente. Também, as ténias alter-nativas para a apliação da fonte mostraram-se e�azes e e�ientes, pela otimizaçãodo ódigo e pela �exibilidade ofereida. Igualmente, a implementação difereniadada PML resultou em um ódigo mais reduzido e onsistente, o que, entre outrasvantagens, failitou a paralelização dos laços de diferenças �nitas.Como um todo, as araterístias prouradas para a implementação do programatambém foram, em sua grande parte, alançadas, om o emprego das boas prátiasde programação. Uma das pendênias presentes, importante para a apliabilidade doprograma, é a failitação da entrada da geometria do problema, a qual, atualmente,é realizada via ódigo de programação.A proposta de desenvolvimento e operação utilizando programas e ambientesLinux gratuitos foi adequadamente atendida.Os testes paralelizados em nós reais exeutaram-se em uma rede de omputadoresjá previamente existente, satisfazendo as premissas iniialmente propostas.A redução do tempo total de proessamento e aumento da memória disponível,134



135que são as prinipais vantagens do proessamento paralelo, foram satisfatoriamenteobtidas.Perebeu-se, ontudo, que a redução do tempo de proessamento só é possívelao se utilizar periférios de rede om, ao menos, uma taxa média de transferêniade dados, por volta de 100 Mbits/s. Por outro lado, notou-se também que, mesmoutilizando um perifério de rede om taxa de transferênia baixa, podem-se obtervantagens. Tal fato oorre nas situações em que a memória físia disponível de umomputador é inferior à requisitada pelo problema e, ao utilizar o paralelismo, tem-se uma maior quantidade de memória que pode ser aloada ao mesmo problema.Caso não se utilizasse o paralelismo, a memória virtual seria utilizada e resultarianum tempo de proessamento extremamente grande. Assim, apesar do tempo deproessamento do aso paralelizado om perifério de baixa taxa de transferêniaser maior do que seria na hipótese de um únio omputador possuir a quantidadesu�iente de memória, o tempo de proessamento resultante ainda é bastante inferioràquele que se faria uso da memória virtual para a simulação.A quantidade de memória disponível, por sua vez, aumentou om o paralelismo,porque foi utilizado um sistema om memória distribuída.A liberdade de esolha da quantidade de nós e da topologia de subdivisão doproblema entre os nós foi implementada om êxito e permitiu realizar o estudo dosistema paralelizado em função do número de nós.A aproximação matemátia para a estimativa dos tempos de álulo e omu-niação apresentou-se omo uma ferramenta útil, apresentando erros toleráveis emrelação aos tempos orrespondentes medidos, tanto para as topologias nx x 1 e 1 x nyquanto para as topologias nx x ny. O uso desta ferramenta para a determinaçãodo número de nós a serem utilizados num proessamento de forma a obter o menortempo total possível na simulação também foi aprovado.Os resultados do estudo sobre a apliação prátia, para a demonstração da apli-ação da ferramenta na análise de problemas de eletromagnetismo, apresentaram-se



136qualitativamente oerentes om os esperados. Conlui-se, então, que a ferramenta éapliável ao �m desejado.Como ontinuidade ao trabalho, pretende-se, gradativamente, realizar omple-mentações no programa, omo a maior failidade de espei�ação da geometria porum usuário, estender o ódigo para a obtenção de outras grandezas físias a partirdos ampos eletromagnétios enontrados, realizar apliações da ferramenta em a-sos prátios diversos e, onforme onveniente, disponibilizar a ferramenta para queoutros possam também utilizá-la.Por �m, e em resumo, o proessamento paralelo de métodos numérios apresenta-se omo uma ferramenta que proura agregar os reursos tenológios omputai-onais �distribuídos� disponíveis para aumentar as potenialidades de simulação deproblemas que neessitam de onsiderável re�namento, devido à alta quantidade dedetalhes presente, em espeial aqueles da área de eletromagnetismo, por sua naturalomplexidade.
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