
FABIO HENRIQUE PEREIRA

O Método Multigrid Algébrico na resolução de sistemas lineares

oriundos do Método dos Elementos Finitos

São Paulo

2007



FABIO HENRIQUE PEREIRA

O Método Multigrid Algébrico na resolução de sistemas lineares

oriundos do Método dos Elementos Finitos

Tese apresentada à Escola Politécnica da Universidade

de São Paulo para obtenção do título de Doutor em En-

genharia Elétrica.

São Paulo

2007



FABIO HENRIQUE PEREIRA

O Método Multigrid Algébrico na resolução de sistemas lineares

oriundos do Método dos Elementos Finitos

Tese apresentada à Escola Politécnica da Universidade

de São Paulo para obtenção do título de Doutor em En-

genharia Elétrica.

Área de concentração: Sistemas de Potência

Orientador: Prof. Dr. Sílvio Ikuyo Nabeta

São Paulo

2007



À minha amada esposa Solange, Pérola.

Por sempre estar ao meu lado nos bons e maus momentos, por seu amor,

amizade, incentivo e compreensão pela minha ausência.



"Ninguém é maior do que aquele que está disposto

a que lhe assinalem os seus erros."

(Dave Barry)



Agradecimentos

Esta é, sem dúvida, a seção deste trabalho mais difícil de ser escrita. A di�culdade não

está em saber a quem agradecer, porque todos os nomes que irei mencionar são de pessoas

inesquecíveis, mas sim na escolha das palavras que irei usar para expressar minha gratidão

e estima aos amigos que participaram, direta ou indiretamente, desta importante etapa

da minha vida. Na verdade, eu nem mesmo sei se existem palavras com essa capacidade.

Em primeiro lugar quero agradecer à minha esposa e companheira Solange por sempre

me apoiar em todos os aspectos, sabendo suportar a minha falta durante todo o tempo que

estive ausente realizando este trabalho. Companheira e dedicada, esteve sempre pronta

e disposta a me ajudar em todos os sentidos, mostrando que com amor e dedicação é

possível vencer todos os obstáculos. Sem todo esse apoio este trabalho di�cilmente seria

realizado!

Agradeço também aos familiares pelo incentivo, e por compreenderem a minha au-

sência em muitos momentos.

Aos meus amigos e professores Dr. Silvio Ikuyo Nabeta e Dr. Sergio Luís Lopes

Verardi. O primeiro sempre foi fantástico na orientação deste trabalho, atendendo pron-

tamente todas as minhas solicitações e esclarecendo minhas dúvidas. Além disso, me deu

conselhos valiosos que levarei comigo para sempre. Ao segundo também tenho profundo

apreço e gratidão, também pelas preciosas orientações e, especialmente, por ter deposi-

tado em mim uma grande con�ança, antes mesmo de me conhecer ainda nos tempos do

mestrado.

Aos amigos Marcelo Facio Palin e Mauro Massayoshi Sakamoto. Tive a imensa felici-

dade de conhecer essas pessoas fantásticas que se tornaram praticamente meus irmãos. O

entusiasmo contagiante do Marcelo e as conversas sobre viagens no tempo com o Mauro



7

foram sensacionais. Jamais vou esquecer esses anos de convivência e as coisas que aprendi

nesse período. Também agradeço ao Marcelo por todo o suporte computacional, indis-

pensável para realização dos testes numéricos apresentados na seção 6.3 deste trabalho.

Ao prof. Dr. José Roberto Cardoso pela sua preocupação e dedicação em garantir

sempre uma boa infra-estrutura e um perfeito ambiente de trabalho dentro do LMAG.

Aos professores do LMAG, prof. Dr. Luiz Lebensztajn, profa. Dra. Viviane Cristine

Silva e prof. Dr. Ivan Eduardo Chabu, que de alguma forma contribuíram com este

trabalho. Agradecimento especial também para o prof. Dr. Maurício Caldora Costa que,

enquanto esteve presente no LMAG, participou ativamente do desenvolvimento deste

trabalho sempre contribuindo com sugestões pertinentes.

Aos demais amigos que �z durante esse período: Dr. Cassiano Lobo Pires, Dr. Álvaro

Batista Dietrich, Dra. Carina Marreto, Dra. Larissa Stefani, Dr. Bernardo Alvarenga,

Eduardo Ferreira da Silva, Bruno Amado Rodrigues Filho, Willian Gerllach Dietz, Otávio

Luís de Oliveira.

Aos demais pesquisadores do LMAG, Dr. Carlos Sartori e Dr. Carlos Shiniti Mura-

naka.

Ao CNPq pelo apóio �nanceiro.

Por �m, agradeço especialmente à Deus que me concedeu a possibilidade de ter vi-

vido esse momento, ter conhecido tantas pessoas fantásticas e de poder seguir em frente

compartilhando tudo o que aprendi até agora.



Resumo

Este trabalho propõe uma nova abordagem, baseada em wavelets, para o método Mul-

tigrid Algébrico (WAMG). Nesta nova abordagem, a Transformada Discreta Wavelet é

aplicada na matriz de coe�cientes do sistema linear gerando uma aproximação dessa ma-

triz em cada nível do processo de multiresolução. As vantagens da nova abordagem, que

incluem maior facilidade de paralelização e menor tempo de montagem, são apresentadas

com detalhes e uma análise quantitativa de convergência do método WAMG é realizada

a partir da sua aplicação em problemas testes. O WAMG também é testado como pré-

condicionador para métodos iterativos no subespaço de Krylov na análise magnetostática

e magnetodinâmica (regime permanente senoidal) pelo Método dos Elementos Finitos, e

em matrizes esparsas extraidas das coleções Matrix Market e da Universidade da Flórida.

São apresentados resultados numéricos comparando o WAMG com o Multigrid Algébrico

tradicional e com os pré-condicionadores baseados em decomposições incompletas de Cho-

lesky e LU.

Palavras-chave: Método Multigrid Algébrico, Pré-condicionadores, Matrizes

Esparsas, Transformada Wavelet, Sistemas Lineares, Método dos Elementos

Finitos.



Abstract

In this work we propose a wavelet-based algebraic multigrid method (WAMG) as a

linear system solver as well as a prediconditioner for Krylov subspace methods. It is a

new approach for the Algebraic Multigrid method (AMG), which considers the use of

Discrete Wavelet Transform (DWT) in the construction of a hierarchy of matrices. The

two-dimensional DWT is applied to produce an approximation of the matrix in each level

of the wavelets multiresolution decomposition process. The main advantages of this new

approach are presented and a quantitative analysis of its convergence is shown after its

application in some test problems. The WAMG also is tested as a preconditioner for

Krylov subspace methods in problems with sparse matrices, in nonlinear magnetic �eld

problems and in 3D time-harmonic Electromagnetic Edge-based Finite Element Analy-

sis. Numerical results are presented comparing the WAMG with the standard Algebraic

Multigrid method and with the preconditioners based on the incomplete Cholesky and

LU decompositions.

Keywords: Algebraic Multigrid Method, Preconditioners, Sparse Matrix, Wa-

velet Transform, Linear Systems, Finite Element Method.
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Capítulo 1

Introdução

A simulação computacional é uma poderosa ferramenta para a compreensão dos diver-

sos fenômenos físicos que ocorrem na natureza e que são objetos de estudo em diferentes

áreas de pesquisa. Ao contrário de métodos puramente analíticos, a simulação computa-

cional possibilita a utilização de um grande número de graus de liberdade no tratamento

dos fenômenos, bem como a incorporação de efeitos não lineares, não simétricos e multi-

disciplinares inerentes a determinados problemas.

Nas engenharias, em especial na engenharia elétrica, a simulação computacional en-

volve, em geral, a solução numérica de uma Equação Diferencial Parcial (EDP) através da

aplicação de diversos métodos numéricos, entre eles, os métodos de discretização do domí-

nio dos Elementos Finitos (MEF) e das Diferenças Finitas. Esses métodos transformam o

domínio contínuo, no qual a EDP está de�nida, em um domínio discreto, gerando um sis-

tema de equações algébricas que, quando resolvido, fornece a solução nos referidos pontos

discretos do dominio de cálculo. Nesse processo, a resolução desse sistema de equações

algébricas resultante é a etapa mais trabalhosa computacionalmente. Como esses siste-

mas geralmente são muito grandes e possuem características distintas, como esparsidade

e mal condicionamento, o uso de métodos diretos �ca limitado por questões de memória

computacional. Dessa forma, a solução quase sempre exige o uso de e�cientes métodos

iterativos em conjunto, quando possível, com avançadas técnicas de pré-condicionamento.

O método multigrid é muito adequado para esse tipo de problema já que, além de

possuir desejáveis características de convergência e custo computacional, pode ser usado

tanto como método iterativo quanto como pré-condicionador para outro método iterativo

20
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apropriado, como pode ser visto na seção (7.1).

O princípio de funcionamento do método multigrid está intimamente relacionado ao

comportamento de convergência dos métodos iterativos estacionários como, por exemplo,

os métodos de Jacobi e Gauss-Seidel. Uma análise detalhada desses métodos permite

a�rmar que eles são muito e�cientes na eliminação dos componentes de alta freqüência

do erro, mas, por outro lado, são ine�cazes no que diz respeito à remoção dos com-

ponentes suaves. Por essa razão, esses métodos são também chamados de suavizado-

res. Como os componentes suaves do erro aparecem mais oscilatórias em um domínio

com discretização menos re�nada, essa característica de suavização dos métodos ite-

rativos estacionários sugere a transferência do problema para um outro nível de reso-

lução, no qual a discretização do domínio da EDP possui um menor número de pontos.

A repetição recursiva desse processo dá origem ao método multigrid.

Existem basicamente duas formulações para o método Multigrid, a

primeira delas é conhecida por Multigrid Geométrico (MG). Nessa formulação os diversos

níveis de discretização são construídos explicitamente usando informações geométricas do

problema. Para problemas de�nidos em domínios regulares, essa formulação geométrica

apresenta um fator de convergência assintótico muito bom [16], porém, é altamente de-

pendente do problema e de difícil aplicação em problemas com geometrias complexas, em

especial no contexto do MEF onde os níveis de discretização são representados por uma

hierarquia de malhas com diferentes re�namentos.

A segunda formulação é conhecida por Multigrid Algébrico (AMG) e utiliza apenas

informações da matriz de coe�cientes do sistema. Nesse caso, a hierarquia de malhas é

substituída por uma hierarquia de matrizes construída com base em uma relação de depen-

dência entre os conjuntos de pontos, aqui chamados grids, que representam as incógnitas

do sistema, as quais, por construção, estão associadas aos pontos da discretização. Dessa

forma, uma discretização com menos pontos (grid grosso) é formada por um subconjunto

do conjunto de pontos de uma discretização mais re�nada (grid �no).

Ao contrário do MG, o método AMG é muito adequado para problemas com geome-

trias irregulares, e é também muito útil nos chamados métodos plug-in ou black box solver,

que resolvem o sistema linear usando somente informações obtidas através da matriz e do

vetor de ações, especialmente porque um único programa pode ser utilizado para resolver
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diferentes problemas. Em razão dessas características, e levando-se em consideração as

complexidades geométricas da maioria dos problemas tratados na Engenharia Elétrica,

apenas o AMG foi abordado neste trabalho.

A principal característica do Multigrid é que a sua convergência é assintoticamente

ótima, isto é, o número de iterações necessárias para convergência é independente do

tamanho do problema [92]. Além disso, o custo computacional da etapa de monta-

gem do método, e de cada iteração, é proporcional ao número de incógnitas do sistema

[20], ao contrário dos métodos iterativos no subespaço de Krylov que apresentam um

custo por iteração proporcional ao número de elementos não nulos na matriz. Con-

seqüentemente, o método é indicado principalmente para resolver sistemas lineares ex-

tremamente grandes. Outra conseqüência dessa característica é o imediato interesse na

paralelização do multigrid. Sob esse aspecto, a principal di�culdade do AMG é a pa-

ralelização da sua fase de construção, ou montagem, uma vez que a seleção do subcon-

junto de pontos possui natureza inerentemente seqüencial.

Este trabalho propõe uma contribuição no sentido de superar essa limitação do AMG.

Para isso, sugere o uso da Transformada Discreta Wavelet, uma poderosa ferramenta

muito usada no processamento de sinais e na compressão de imagens, para construir

a hierarquia de matrizes exigida no AMG, possibilitando a constituição de um método

e�ciente e de fácil paralelização. As vantagens dessa nova abordagem para o método AMG

em relação à abordagem padrão são apresentadas mais detalhadamente na seção (1.3)

1.1 Motivação

A solução numérica de uma EDP é uma das principais tarefas em inúmeras aplica-

ções nas ciências matemáticas e físicas e nas engenharias. No processo de solução pelo

MEF, a discretização do problema contínuo correspondente dá origem a um sistema de

equações algébricas que, em razão das características de esparsidade e mal condiciona-

mento da matriz de coe�cientes, é de difícil solução. Nesse contexto, o uso de métodos

iterativos é praticamente obrigatório, principalmente porque a grande quantidade de ele-

mentos nulos na matriz inviabiliza o uso de métodos diretos. Assim, os métodos iterativos

como, por exemplo, os métodos no subespaço de Krylov são amplamente utilizados [84].
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Na seqüência deste trabalho, quando mencionados, os métodos iterativos são entendidos

como os métodos no subespaço de Krylov.

Entretanto, a e�ciência dos métodos iterativos é totalmente dependente da utilização

de pré-condicionadores. Os pré-condicionadores atuam no sistema original e criam um

sistema equivalente com propriedades mais favoráveis à convergência do método iterativo.

Em outras palavras, o pré-condicionamento produz um sistema no qual a matriz possui

um número de condição menor.

O grande problema é que em alguns casos a construção do pré-condicionador demanda

um esforço computacional extremamente elevado, principalmente em problemas tridimen-

sionais nos quais o número de elementos não nulos por linha da matriz é um pouco maior

que em problemas em duas dimensões. Uma tentativa de contornar essa di�culdade é uti-

lizar métodos que apresentem custo computacional proporcional ao número de incógnitas

do sistema. A técnica Multigrid tem se tornado uma escolha freqüente nos últimos anos

especialmente porque ela satisfaz esse requisito. Tanto em termos de memória quanto em

tempo de processamento o Multigrid é proporcional ao número de incógnitas do sistema,

o que lhe confere uma uma boa característica de escalabilidade.

Por outro lado, o avanço tecnológico faz crescer também a complexidade geométrica

dos problemas a serem tratados. Assim, a aplicação de métodos que exigem informações

geométricas do problema se tornou inviável em alguns casos e isso aumentou a demanda

por formulações algébricas do método Multigrid. Além disso, o interesse em aplicar o

AMG em problemas cada vez maiores conduziu, naturalmente, à necessidade de encontrar

formas e�cientes de programar o método em paralelo, particularmente para funcionar em

arquiteturas computacionais com memória distribuída. Entretanto, apesar da grande

demanda por versões paralelas do AMG, poucos avanços têm sido obtidos. Isso porque

uma das principais etapas na construção do método, a etapa de seleção do subconjunto

de pontos, possui natureza totalmente seqüencial o que di�culta sua paralelização.

O objetivo deste trabalho é, portanto, propor o desenvolvimento de um novo algo-

ritmo para o AMG que, além de manter as propriedades de escalabilidade da abordagem

tradicional, apresente características mais favoráveis à paralelização.
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1.2 Estado da Arte

O método MG surgiu em 1964 com Fedorenko [32] para resolver a equação de Poisson

discretizada por diferenças �nitas, mas foi apenas a partir de 1973, com a publicação dos

primeiros resultados práticos por Brandt [12], em um trabalho pioneiro, que o método

começou realmente a se desenvolver. Também contribuiram para esse desenvolvimento os

trabalhos de Hackbush [47] e Wesseling [97].

Em 1974, Frederickson [36] descreveu um algoritmo para aproximação da inversa

de matrizes esparsas, que é considerado o precursor dos algoritmos do MG e em 1976

Hackbush [47] estabeleceu uma base matemática para o método. Desde então, a literatura

sobre Multigrid apresentou um rápido crescimento e, atualmente, embora resultados de

convergência sejam escassos, a estrutura do método tornou-se relativamente padrão e

transparente.

Com o desenvolvimento, o método MG que tinha sido criado para resolver a equação

de Poisson passou a ser empregado em diversos tipos de problemas. Aplicações em di-

versas áreas como dinâmica de �uidos, otimização numérica, reconhecimento de padrões,

processamento de imagens, etc., começaram a aparecer, promovendo um grande avanço

na técnica [8],[18],[38],[48].

À medida que a técnica foi sendo dominada e a dimensão e complexidade dos proble-

mas foram se tornando maiores, o novo desa�o passou a ser a programação em paralelo

do método MG. O surgimento de arquiteturas computacionais de relativo baixo custo,

formadas por máquinas com memória local conectadas em rede, contribuiu muito nesse

sentido. Assim, surgiram diversos trabalhos abordando a questão da paralelização do

método [42],[82],[54].

As características do MG favorecem a paralelização, uma vez que demanda a constru-

ção de uma hierarquia de malhas que pode ser construída totalmente em paralelo a partir

do particionamento do domínio entre os processadores. Além disso, as demais etapas do

método são facilmente paralelizáveis.

Atualmente, existem várias bibliotecas numéricas que possuem uma versão paralela do

Multigrid Geométrico [3],[26],[64], a maioria delas são implementadas usando as modernas

rotinas e estruturas de dados do PETSC [9], algoritmos de particionamento de malha [2],

e a biblioteca de troca de mensagens entre processadores MPI [50].
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Entretanto, a complexidade geométrica de algumas aplicações di�culta o uso do mul-

tigrid geométrico. A hierarquia de malhas que o método requer pode, em certos casos,

ser de difícil obtenção. Além disso, em problemas mais complexos, tais como as equa-

ções de difusão com coe�cientes descontínuos ou com forte variação, o método pode não

convergir em virtude do uso de uma interpolação independente do problema. Foi exata-

mente tentando superar essa de�ciência que foram introduzidos no Multigrid os conceitos

de operador de Galerkin [49] e de interpolação matriz-dependente [4],[102]. Essas mo-

di�cações permitiram o tratamento de uma maior classe de problemas, incluindo pro-

blemas com coe�cientes descontínuos, especialmente porque tornaram possível a constru-

ção dos operadores de uma forma puramente algébrica [93].

A introdução desses conceitos algébricos no Multigrid e os bons resultados que eles

trouxeram motivaram o desenvolvimento de uma abordagem totalmente algébrica para

o método. Para isso, porém, era necessário de�nir todos os componentes do método,

inclusive a construção de uma hierarquia, não mais de grids, mas de matrizes, com base

apenas na matriz original do problema. É exatamente neste conceito que reside a principal

diferença entre o Multigrid Algébrico e o Multigrid Geométrico: a técnica geométrica

utiliza uma hierarquia �xa de grids e assegura a interação entre os componentes do método

pela escolha de um apropriado processo de suavização; já a abordagem algébrica usa um

método iterativo estacionário qualquer e garante a e�ciente interação dos componentes

pela escolha dos níveis mais grosseiros e de um apropriado interpolador. Em outras

palavras, o Multigrid Geométrico é muito mais dependente do suavizador. Nos capítulos

que se seguem, essa característica será detalhada.

De�nido todos os componentes do Multigrid, baseados somente em informações da

matriz, foi possível automatizar todas as etapas do método, conferindo maior �exibilidade

na adaptação aos diferentes problemas e com grande robustez, apesar de usar suavizadores

muito simples. Conseqüentemente, surgiram inúmeros trabalhos explorando as vantagens

do AMG [14],[10],[55].

Entretanto, a �exibilidade do AMG tem um preço: a fase de montagem do método

exige a realização de produtos entre matrizes e, por isso, apresenta alto custo compu-

tacional. Além disso, a principal etapa dessa fase possui natureza seqüencial sendo de

difícil paralelização [24],[51]. Esta é uma grande limitação, uma vez que a demanda pela
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paralelização do AMG é o próximo passo na seqüência natural do desenvolvimento da

técnica.

Essa di�culdade na paralelização do AMG fez com que as pesquisas se concentrassem

ou na melhora do algoritmo padrão [95],[23], ou em novas abordagens algébricas para o

método [41],[13], [51], [59].

Este trabalho se insere nesses dois contextos. Além de realizar um estudo e uma

implementação computacional do AMG padrão, o trabalho propõe uma nova abordagem

baseada no uso da Transformada Discreta Wavelet (DWT) para construir a hierarquia

de matrizes no multigrid algébrico. Essa nova abordagem, doravante chamada WAMG,

elimina a etapa seqüencial da fase de montagem do método e permite a implementação

em paralelo sem grandes di�culdades e com resultados promissores [77].

Wavelets ganharam importância a partir dos anos 80, com aplicações no processa-

mento de sinais e imagens [94],[83]. A principal característica dessas funções é que elas

formam uma base ortonormal para o espaço das funções quadraticamente integráveis

L2(R) e são obtidas pela dilatação e translação de uma única função, chamada wavelet

mãe.

Em áreas como análise de sinais, processamento de imagens, teoria da aproximação e

pré-condicionamento de matrizes densas, wavelets são reconhecidas como uma poderosa

ferramenta [62],[67]. Também na análise numérica, o uso de wavelets vem recebendo

considerável atenção [99],[19],[40],[60].

Neste trabalho, as wavelets são usadas na montagem da hierarquia de matrizes no

multigrid algébrico e na construção de operadores de transferência entre os diversos níveis.

Como a idéia básica da transformada wavelet é explorar a estrutura presente em um

conjunto de dados e então construir uma aproximação esparsa desses dados, ela pode ser

aplicada no contexto do multigrid algébrico para fazer automaticamente a seleção dos

pontos (incógnitas) para o próximo nível, sem que haja necessidade de de�nir conceitos

de in�uência e dependência entre as incógnitas como é feito na abordagem padrão do

AMG. Essa nova abordagem, além da vantagem anteriormente citada, facilita muito a

paralelização do método.

No contexto do multigrid, o uso de wavelets foi abordado pela primeira vez por Briggs

e Henson [15]. Eles observaram que o espaço da mais alta resolução na análise de multi-
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resolução com wavelet pode ser relacionado ao espaço do grid mais re�nado no esquema

Multigrid. Recentemente foi apresentado um desenvolvimento de operadores de interpo-

lação baseados em wavelets para Multigrid Geométrico [6]. Vale ressaltar, no entanto,

que, baseado em revisões freqüentes da literatura, a abordagem proposta neste trabalho

é, salvo melhor análise, inédita e possui algumas vantagens que são detalhadas na próxima

seção.

1.3 Originalidade do Trabalho

A principal contribuição deste trabalho é a utilização da Transformada Dis-

creta Wavelet (DWT em inglês) para produzir uma hierarquia de matrizes para o Multi-

grid Algébrico. A característica essencial dessa abordagem é a sua capacidade de realizar,

de forma automática e implícita, a seleção de um subconjunto de incógnitas apropriado

para representar o problema no nível com menor resolução. Contrariamente ao método

tradicional, no qual a etapa de seleção das incógnitas é o principal obstáculo para a pa-

ralelização, o WAMG pode ser prontamente paralelizado. A importância e toda a ênfase

dada a esse aspecto do WAMG são plenamente justi�cadas pelo exposto nas sessões ini-

ciais deste capítulo. Entretanto, existem outras características do WAMG que também

são muito interessantes:

1. Custo computacional predeterminado: ao contrário da abordagem padrão, na

qual a seleção das incógnitas é um processo dinâmico, no WAMG é possível determinar

com antecipação o número de operações a serem realizadas ao longo do processo. Isso se

deve ao fato dos operadores de transferências entre os níveis possuirem uma quantidade

previamente conhecida de elementos não nulos.

2. Tempo de montagem reduzido: na abordagem proposta, tanto a cons-

trução da hierarquia de matrizes quanto o transporte dos vetores entre os vários níveis

podem ser realizados facilmente sem a necessidade de efetuar operações entre matriz-vetor

e matriz-matriz. Isso é possível porque os elementos dos operadores de transferência são

os coe�cientes dos �ltros∗ associados às wavelets adotadas na análise e são previamente

∗Na prática, a transformada wavelet pode ser entendida como a aplicação de �ltros passa-baixa e

passa-alta seguidos da eliminação de uma entre cada duas amostras (decimação ou sub-amostragem). O

sinal discreto, que em uma dimensão é representado por um vetor de valores, é �ltrado por um conjunto
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conhecidos, ao contrário da abordagem tradicional que calcula esses elementos dinamica-

mente, com base em critérios puramente heurísticos.

3. Facilidade de implementação computacional: uma vez de�nida a função

wavelet a ser utilizada, todo o trabalho da fase de montagem do WAMG se resume a

simples operações envolvendo os coe�cientes dos �ltros correspondentes e os elementos

da matriz. Dessa forma, a escolha dos critérios heurísticos, indispensáveis na abordagem

tradicional, deixa de ser necessária. Destaca-se nesse aspecto a eliminação do parâmetro

de limiar de corte (threshold) usado para gerar a seleção das incógnitas e cuja escolha, em

muitos casos, é relativamente difícil [76], [86].

4. Maior �exibilidade: na etapa de construção do WAMG a matriz é tratada como

um sinal bidimensional (imagem digital). Isso permite o tratamento de um maior número

de problemas como, por exemplo, os que envolvem matrizes com coe�cientes complexos

que violam a propriedade de M-matriz, como as que surgem na análise magnetodinâmica,

em regime permanente senoidal, pelo MEF [75].

No que diz respeito à implementação em paralelo do WAMG, é interessante comparar

essa nova abordagem com as mais recentes tentativas de paralelização do AMG tradici-

onal. Em geral, as pesquisas dedicadas a essa tarefa se concentram ou em buscar novas

abordagens para paralelizar o processo de seleção das incógnitas, ou em estratégias base-

adas em técnicas de Decomposição de Domínio (DD)[58]. Os principais aspectos dessas

diferentes abordagens são analisados a seguir:

1. Com relação às estratégias baseadas em técnicas de Decomposição de Domínio, o

principal problema é que elas herdam as características geométricas da técnica de decom-

posição. Nesse caso, o trabalho do método tem início já na fase de pré-processamento do

MEF, na qual o domínio é particionado e dividido entre os processadores e tanto a malha

de elementos �nitos quanto a matriz são construídas em paralelo. Essa estratégia é relati-

vamente e�ciente, mas reduz a �exibilidade algébrica do AMG di�cultando sua utilização

como um black box solver. Além disso, esse tipo de abordagem apresenta di�culdades

no que diz respeito ao balanceamento de carga, ou seja, à quantidade de dados e ope-

rações distribuídas entre os processadores disponíveis, o que representa uma grande limi-

tação da e�ciência do método em arquiteturas computacionais com memória distribuída.

de �ltros digitais que estão associados à wavelet adotada na análise.
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2. No que tange à pesquisa de novas formas de selecionar as incógnitas, os experimen-

tos numéricos disponíveis na literatura [51], [92], [24] mostram que nessas abordagens o

fator de convergência do método é ruim para problemas 3D e em problemas com domínios

não estruturados. Segundo a mesma literatura, as tentativas de contornar essa di�cul-

dade tendem a aumentar a complexidade dos algoritmos di�cultando sua implementação

em paralelo. Ademais, essas abordagens também sofrem com a necessidade da escolha

heurística de parâmetros que afetam a e�ciência do método [51].

Dentro desse contexto de paralelização do multigrid algébrico, vale destacar a facili-

dade da implementação do WAMG, a desnecessidade de escolher parâ-

metros de forma heurística e, sobretudo, a redução de tempo e de comunicação entre

processadores na fase de montagem do método. De fato, se forem usados �ltros de com-

primento dois (ou comprimento 4 com decimação também por 4) a fase de montagem do

WAMG pode ser realizada em paralelo, sem qualquer comunicação entre os processadores

(essa implementação é detalhada no capítulo 6).

Para a validação do método proposto, o WAMG foi aplicado em diversos problemas-

testes e seus resultados foram comparados aos resultados obtidos com o uso do AMG

tradicional. Para os referidos testes, ambos os métodos foram empregados como um

método iterativo de resolução. O WAMG também foi testado como um pré-condicionador

para métodos iterativos do subespaço de Krylov na resolução de problemas pelo MEF,

magnetostáticos e magnetodinâmicos (regime permanente senoidal) e os resultados foram

comparados àqueles provenientes de métodos mais utilizados no MEF. Os resultados e as

análises são apresentados, respectivamente, nos capítulos 5 e 7.

1.4 Organização do texto

O restante deste trabalho está organizado da seguinte forma: no capítulo 2 são abor-

dados os aspectos teóricos e práticos da técnica multigrid, apresentando o princípio do

método. Os conceitos do multigrid sob um ponto de vista algébrico (AMG) são apresenta-

dos no capítulo 3 e as semelhanças entre a técnica multigrid e a análise em multiresolução

com wavelets abordadas no capítulo 4. Os capítulos 5 e 6 trazem a principal contribuição

deste trabalho que é o desenvolvimento de um método multigrid algébrico baseado em
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wavelet e os detalhes da sua implementação computacional, tanto seqüencialmente como

em paralelo. Por �m, resultados numéricos da aplicação do método em diversos problemas

são apresentados no capítulo 7 e as conclusões no capítulo 8.



Capítulo 2

Aspectos teóricos e práticos da técnica

Multigrid

A idéia central da técnica Multigrid é a utilização de diversos grids para

aproximar de zero todos os elementos do vetor erro e. Vale lembrar que o termo grid

refere-se, no caso geométrico, ao conjunto formado pelos pontos obtidos com a discretiza-

ção do domínio ou, simplesmente, o conjunto dos índices que representam as incógnitas

em um contexto algébrico.

A utilização de grids é motivada pela propriedade de suavização dos métodos iterativos

estacionários, como Jacobi e Gauss-Seidel, como é apresentado na seção 2.2.

2.1 Conceitos preliminares

Todo este trabalho está empenhado em resolver sistemas de equações

lineares oriundos do Método dos Elementos Finitos (MEF). Esses sistemas serão denota-

dos por

Au = f (2.1)

na qual A representa a matriz dos coe�cientes, com entradas aij e dimensão igual a n×n,

e u, f são vetores de dimensão n. A solução exata para o problema (2.1) sempre será

denotada por u e uma solução aproximada, gerada por algum método iterativo, será

denotada por v. Por representarem vetores, os símbolos u e v são escritos em negrito. Os

elementos de um vetor w qualquer serão denotados por wi, i = 1, ..., n .

31
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Supondo que u seja a solução exata do problema (2.1) e que v seja uma aproximação

de u, dois outros vetores são importantes: o vetor erro, denotado por e, que é dado por

e = u− v (2.2)

e o vetor resíduo r

r = f− Av (2.3)

Como o vetor erro é tão inacessível quanto a própria solução exata, o resíduo é usado para

fornecer uma noção da precisão da aproximação v. Essa precisão é matematicamente

obtida por meio do cálculo da norma Euclidiana, ou norma 2, do vetor r, que é de�nida

por

‖r‖2 =

(
n∑

j=1

r2
j

) 1
2

(2.4)

Outra norma vetorial importante é a norma in�nito, de�nida da seguinte forma,

‖x‖∞ = max
i
|xi|, (2.5)

com x ∈ Rn.

A relação entre os vetores r e e será muito utilizada neste trabalho. Essa relação é

comumente denominada equação residual e é obtida a partir das equações (2.2) e (2.3)

e = u− v

Ae = Au− Av

= f− Av

Ae = r (2.6)

O processo denominado aqui de correção consiste em resolver a equação resi-

dual (2.6) e então corrigir a solução aproximada v por intermédio da equação (2.2). Ou

seja,

r = f− Av

e = A−1r

u = v+ e (2.7)

O processo de correção, descrito acima de uma forma simpli�cada, é muito utilizado no

contexto do Multigrid, como poderá ser visto ao longo dos próximos capítulos.
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Diz-se que uma matriz de ordem n× n é simétrica se seus elementos são tais que

aij = aji, i, j = 1, . . . , n. (2.8)

Além disso, uma matriz A, n× n, é de�nida positiva se satisfaz a expressão

xTAx > 0, (2.9)

para todo x ∈ Rn,x 6= 0.

Uma matriz simétrica de�nida positiva (sdp) com elementos positivos na diagonal

principal e elementos não positivos fora da diagonal é chamada uma M-matriz.

Se uma matriz A é complexa, isto é, se seus elementos são números complexos, então

A representa a complexa conjugada, ou hermitiana, de A. Ou seja, A é a matriz na qual

os elementos são os complexos conjugados dos elementos de A. A∗ = A
T
é a hermitiana

transposta, ou adjunta, de A, e se A é real então A = A e A∗ = AT .

Considerando uma norma vetorial ‖ · ‖ em Rn e uma matriz A, também de ordem n,

a norma da matriz A induzida pela norma vetorial é dada por

‖A‖ = max
x 6=0

‖Ax‖
‖x‖

(2.10)

Com essa norma, para quaisquer matrizes A,B quadradas e qualquer vetor x, valem

as seguintes relações:

‖Ax‖ ≤ ‖A‖ · ‖x‖ (2.11)

‖A ·B‖ ≤ ‖A‖ · ‖B‖ (2.12)

A demonstração de (2.11) é imediata pois por de�nição, para x 6= 0,

‖A‖ ≥ ‖Ax‖
‖x‖

⇒ ‖Ax‖ ≤ ‖A‖ · ‖x‖.

Se x = 0, então 0 ≤ 0.

Para (2.12), basta observar que para qualquer x 6= 0 e utilizando (2.11),

‖A ·Bx‖
‖x‖

≤ ‖A‖ · ‖Bx‖
‖x‖

.

Portanto,

‖A ·B‖ = max
x 6=0

‖A ·Bx‖
‖x‖

≤ ‖A‖ ·max
x 6=0

‖Bx‖
‖x‖

= ‖A‖ · ‖B‖.
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Um espaço métrico é um par (X, d) no qual X é um conjunto e d é uma métrica (ou

uma função distância) em X, isto é, uma função de�nida em X × X tal que para todo

x, y, z,∈ X tem-se que,

i) d é um valor real, �nito e não-negativo

ii) d(x, y) = 0⇔ x = y

iii) d(x, y) = d(y, x) −→ simetria

iv) d(x, y) ≤ d(x, z) + d(z, y) −→ desigualdade triangular.

Na de�nição acima, X × X é o conjunto de todos os pares ordenados (a, b), com

a, b ∈ X, obtidos pelo produto cartesiano do conjunto X por ele mesmo. O espaço

Euclidiano Rn é um exemplo de espaço métrico. Esse espaço é obtido tomando todas as

n-uplas de números reais,

x = (x1, x2, . . . , xn), y = (y1, y2, . . . , yn),

etc., e a métrica Euclidiana d de�nida por

d(x,y) =
√

(x1 − y1)2 + (x2 − y2)2 + · · ·+ (xn − yn)2.

Uma transformação linear, ou mapeamento linear, no espaço Rn é uma aplicação

T : Rn → Rn que associa a cada vetor em Rn um outro vetor desse mesmo espaço,

satisfazendo a seguinte propriedade:

T (αx+ βy) = αT (x) + βT (y),

na qual, x,y ∈ Rn e α, β ∈ R.

Um ponto �xo de um mapeamento T : X → X, de um conjunto X nele mesmo, é um

x ∈ X tal que Tx = x. Uma matriz real A de ordem n×m é simplesmente a representação

de uma transformação linear T , de Rn em Rm, em um dado sistema de coordenadas. Nesse

sentido, considerando o caso onde m = n, os vetores w que são mapeados na sua própria

direção, ou seja, vetores para os quais existe um escalar λ tal que

Aw = λw,

são chamados autovetores de A. O escalar λ é chamado um autovalor de A e o conjunto

de todos os autovalores é o espectro de A que é denotado por S(A). O raio espectral da

matriz A é denotado por ρ(A) e é dado por

ρ(A) = max |λ(A)|,
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no qual λ(A) denota os autovalores de A.

A partir do raio espectral de uma matriz A é possível obter resultados muito impor-

tantes no contexto dos métodos iterativos, como o Lema a seguir.

Lema 2.1. Para uma matriz quadrada A, arbitrária

(a) limk→∞A
k = 0⇔ ρ(A) ≤ 1

(b) Se ρ(A) ≤ 1 então (I − A)−1 = I + A+ A2 + · · · é convergente.

A demonstração pode ser encontrada em [7].

Na análise de convergência dos métodos iterativos como, por exemplo, os métodos de

Jacobi e Gauss-Seidel, realizada na seção 2.2, são muito utilizados vetores obtidos pela

discretização de funções harmônicas. Esses vetores são da forma

vj = sin

(
jkπ

n

)
, 0 ≤ j ≤ n, 1 ≤ k ≤ n− 1, (2.13)

na qual k representa o número de onda da harmônica (ou freqüência).

Para cada valor de j em (2.13) corresponde uma amostra da harmônica sin
(

kπ
n

)
.

Essas amostras estão distribuídas ao longo do intervalo (0, n) e são, em geral, igualmente

espaçadas. O número de amostras no intervalo, necessárias para reproduzir com certa

precisão o sinal contínuo, é proporcional ao valor de k. Essa proporcionalidade é �xada

pelo critério de Nyquist que estabelece que a taxa de amostragem dever ser, no mínimo,

o dobro da maior freqüência f que se deseja registrar. Esse valor é conhecido como

freqüência de Nyquist. Ao se tentar reproduzir uma freqüência maior do que a frequência

de Nyquist ocorre um fenômeno chamado alising, que é o mascaramento da freqüência,

face à sub-amostragem, por uma freqüência inferior. Assim, no caso da expressão (2.13),

deve-se ter no mínimo n = 2f amostras no intervalo (0, n) para representar o sinal sin
(

kπ
n

)
.

Se o número de amostras n for menor que 2f ou, em outras palavras, se a freqüência de

amostragem for menor que 2 vezes a freqüência do sinal, então ocorrerá uma distorção do

sinal representado.

Ao longo do trabalho, os símbolos R,Z, e N denotam, respectivamente, os conjuntos

dos números reais, inteiros e naturais.
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2.2 Métodos iterativos estacionários: Jacobi e Gauss-

Seidel

Para resolver o sistema linear

Au = f (2.14)

os métodos iterativos partem de uma estimativa inicial v0, geralmente a solução trivial,

e constroem uma sucessão de aproximações da solução:

v1,v2,v3, . . . ,vn, . . . (2.15)

que, idealmente, converge para a solução do problema.

Nesse sentido, um dos mais simples esquemas é o método de Jacobi que consiste em

resolver a i-ésima equação de (5.11), para a i−ésima incógnita, usando as aproximações

das demais incógnitas, obtidas no passo anterior. Matematicamente, esse processo é

de�nido como

vκ+1
i = (fi −

∑
j 6=i

ai,jv
κ
j )/aii 1 ≤ i ≤ n. (2.16)

O processo é repetido após o cálculo de todos os elementos do vetor vκ+1, com vκ+1
j no

lugar de vκ
j na equação (2.16).

Para expressar este esquema matricialmente é comum de�nir uma decomposição da

matriz A na forma

A = D − L− U (2.17)

na qual D é a diagonal de A, e −L e −U são, respectivamente, as partes

estritamente triangular inferior e triangular superior de A.

Assim, o problema (2.1) pode ser reescrito como

(D − L− U)u = f (2.18)

e o esquema de�nido em (2.16), na forma matricial

vκ+1 = D−1(f+ (L+ U)vκ) (2.19)

ou

vκ+1 = D−1(L+ U)vκ +D−1f (2.20)
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Na equação (2.20) a matriz BJ = D−1(L + U) é chamada matriz iteração de Jacobi,

e são os seus autovalores que determinam a convergência do método.

Uma simples modi�cação no método de Jacobi produz um novo esquema, chamado

método de Jacobi com relaxação, que pode ser mais efetivo para alguns problemas. Nesse

novo método, a equação (2.16) é utilizada para gerar um valor intermediário v∗i

v∗i = (fi −
∑
j 6=i

aijv
κ
j )/aii 1 ≤ i ≤ n. (2.21)

A nova aproximação vκ+1
i é então obtida calculando a média ponderada entre v∗i e vκ

i

da seguinte forma:

vκ+1
i = (1− ω)vκ

i + ωv∗i (2.22)

sendo ω ∈ R um fator de relaxação que pode ser escolhido entre 0 e 1. Note que o uso de

ω = 1 fornece o método de Jacobi original.

Substituindo v∗i na equação (2.22) obtém-se

vκ+1
i = (1− ω)vκ

i + ω(fi −
∑
j 6=i

aijv
κ
j )/aii 1 ≤ i ≤ n (2.23)

que conduz à forma matricial do método de Jacobi com relaxação,

vκ+1 = (1− ω)Ivκ + ωD−1f+ ωD−1(L+ U)vκ

= [(1− ω)I + ωD−1(L+ U)]vκ + ωD−1f

= [(1− ω)I + ωBJ ]vκ + ωD−1f (2.24)

Novamente aqui, a convergência do método será determinada pelos autovalores da

matriz iteração que, neste caso, é de�nida por

Bω = (1− ω)I + ωBJ (2.25)

na qual BJ é a matriz iteração do método de Jacobi original.

No método de Jacobi, com ou sem relaxação, nenhum elemento do vetor aproximação

v é usado sem que todos os seus elementos tenham sido atualizados. Em outras palavras,

os elementos de v calculados no passo k apenas são utilizados no passo k + 1. Um

procedimento alternativo consiste em utilizar os elementos da aproximação v à medida
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em que vão sendo calculados. Essa abordagem, que reduz de 2n para n o espaço necessário

para armazenar a aproximação v, dá origem ao método conhecido como Gauss-Seidel.

Aplicado ao problema (5.11), o método Gauss-Seidel pode ser expresso

matematicamente como

vκ+1
i = (fi −

∑
j<i

aijv
κ+1
j −

∑
j>i

aijv
κ
j )/aii (2.26)

ou, em notação matricial, usando a decomposição da matriz A de�nida em (2.17)

vκ+1 = D−1f+D−1Lvκ+1 +D−1Uvκ

(I −D−1L)vκ+1 = D−1(f+ Uvκ)

(D − L)vκ+1 = f+ Uvκ

vκ+1 = (D − L)−1Uvκ + (D − L)−1f (2.27)

sendo a matriz de iteração de�nida por

BG = (D − L)−1U (2.28)

Semelhante ao que foi feito com o método de Jacobi, pode-se usar o valor calculado

em (2.26) para produzir uma nova aproximação para vκ+1
j . Esse novo método é chamado

SOR (Successive Overrelaxation Method).

Existem vários outros métodos iterativos, porém, no contexto em que estão sendo

tratados, o que foi visto até aqui é su�ciente. Além disso, através do que foi exposto até

agora, é possível estabelecer uma forma geral para esses métodos.

Partindo da expressão matricial do método de Jacobi

vκ+1 = D−1(L+ U)vκ +D−1f (2.29)

obtém-se que

vκ+1 = Ivκ −D−1Avκ +D−1f

= vκ +D−1rκ (2.30)

usando o fato de que L+ U = D −A e rκ = f−Avκ. Analogamente, para Gauss-Seidel,

vκ+1 = (D − L)−1Uvκ + (D − L)−1f

= vκ − (D − L)−1Avκ + (D − L)−1f

= vκ + (D − L)−1rκ (2.31)
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Assim, obtém-se a seguinte forma geral, usual, para esses métodos iterativos:

Algorítmo 2.1. Métodos iterativos (Jacobi, Gauss-Seidel e SOR)

Escolha vκ, κ = 0

Para k = 1, 2, . . ., faça:

- calcule rκ = f− Avk

- resolva Aeκ = rk aproximadamente: eκ = Srκ

- atualize vκ+1 = vκ + ek

A escolha da matriz S é o que determina os diferentes tipos de método. Resumida-

mente, tem-se

S =



D−1 Jacobi

ωD−1 Jacobi com relaxação

(D − L)−1 Gauss-Seidel

ω(D − ωL)−1 SOR

(2.32)

Note que, em todos esses métodos iterativos, a matriz S utilizada no algoritmo 2.1 per-

manece inalterada durante todo o procedimento iterativo. Por esse motivo, esses métodos

são também chamados de métodos estacionários. Além disso, se S = A−1 o algorítmo

fornece a solução exata em um único passo.

A propriedade de suavização dos métodos iterativos estacionários desempenha um pa-

pel muito importante no contexto da técnica Multigrid. Para compreendê-la é importante

entender o comportamento de convergência desses métodos. O restante desta seção tem

este objetivo.

Antes de iniciar uma análise matemática mais rigorosa, é feito um teste experimen-

tal para observar algumas evidências do comportamento de convergência dos métodos

iterativos estacionários. Neste sentido, o método de Jacobi com relaxação é aplicado ao

sistema linear homogêneo Au = 0, como é usual no estudo desses métodos [16]. Esse

procedimento facilita a análise dos resultados de convergência uma vez que a solução exa-

ta do sistema homogêneo é conhecida, u = 0, e o erro produzido por uma

aproximação v é, simplesmente, −v. Além disso, por simplicidade, será utilizado nos

testes uma matriz tridiagonal A, spd, obtida pela discretização por diferenças �nitas do

operador Laplaciano em um domínio unitário unidimensional {x ∈ R| 0 ≤ x ≤ 1}.

O domínio é particionado em n subintervalos pela introdução de pontos xj = jh sendo
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h = 1
n
o espaçamento entre esses pontos. Então, a equação de Laplace é substituida por

uma aproximação de diferenças �nitas de segunda ordem nos n − 1 pontos interiores do

domínio. De�nindo vj como uma aproximação da solução exata no ponto xj, o sistema

linear resultante tem a seguinte forma matricial

1

h2
·



2 −1

−1 2 −1

−1 2 −1

· · ·

· · ·

· · −1

−1 2





v1

v2

v3

·

·

·

vn−1


=



0

0

0

·

·

·

0


(2.33)

Maiores detalhes sobre o método das diferenças �nitas fogem do escopo deste trabalho e

podem ser encontradas em [61].

No teste experimental, foi aplicado o método de Jacobi com relaxação ao problema

(2.33), com n = 64, e observada a variação da norma in�nito do vetor erro, em função

do número de iterações. Foram usadas como estimativa inicial vetores compostos de uma

combinação de diferentes harmônicas, com baixa, média e alta freqüências, ou seja, os

chamados "modos de Fourier". Matematicamente, esses vetores possuem elementos vj

dados por

vj = sin

(
jkπ

n

)
, 0 ≤ k ≤ n− 1, (2.34)

no qual k denota a freqüência e indica o número de onda do vetor v, no domínio do

problema. A �gura (2.1) ilustra os vetores v1,v3, e v6 como se v fosse uma função

contínua na variável j no intervalo (0, n). A notação vk indica, como pode ser visto na

�gura (2.1), um vetor v contendo k ondas.

A �gura (2.2)(a) mostra o comportamento da norma in�nito do vetor erro ao longo das

100 primeiras iterações do método de Jacobi com relaxação, com ω = 2
3
. Nesse caso,

as estimativas iniciais foram os vetores v1,v3, e v6 como indicado na �gura. Na �gura

(2.2)(b), são apresentados resultados semelhantes para estimativa inicial v = (v1 + v6 +

v32)/3.
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Figura 2.1: Vetores usados como estimativas iniciais nos testes: elementos da forma vj =

sin
(

jkπ
n

)
, 0 ≤ j ≤ n, com número de onda k = 1, 3, 6.

Observando os resultados apresentados nas �guras 2.2(a) e 2.2(b), é possível obser-

var que as primeiras iterações do método promovem uma rápida redução do erro. Essa

redução, no entanto, vai se tornando cada vez mais lenta à medida em que o número de

iterações aumenta . Além disso, a redução é bem maior para estimativas iniciais v com

alta freqüência (k alto). Como o erro, nesse caso, é simplesmente −v, pode-se deduzir que

o método converge mais rapidamente para as componentes do erro que possuem maior

oscilação (alta freqüência). Por outro lado, para erros com pouca variação, a convergência

do método é muito lenta.

Para analisar as evidências experimentais é preciso lançar mão de alguns conceitos

matemáticos mais rigorosos. Partindo das expressões (2.20),(2.24) e (2.27) resulta que os

métodos discutidos até aqui podem ser representados na forma

vκ+1 = Bvκ + g κ = 1, 2, . . . (2.35)

na qual B é a matriz iteração do método e g = Sf, sendo S como de�nido em (2.32).

Por outro lado, de acordo com as equações (2.30) e (2.31), a forma geral desses métodos

também pode ser escrita como

vκ+1 = vκ + Srκ κ = 1, 2, . . . . (2.36)
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Figura 2.2: Norma in�nito do vetor erro para 100 primeiras iterações do método de Jacobi com relaxação

ω = 2
3 :(a) estimativas inicias v1,v3, e v6, (b) estimativa inicial v = (v1 + v6 + v32)/3, para n = 64.
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Assim, de�nindo uma transformação T : Rn −→ Rn por

Tx = x+ S(b− Ax)

= x+ Sr (2.37)

sendo que as matrizes S e A, e o vetor b são conhecidos, e aplicando essa transformação

T à solução exata u do sistema Au = f obtém-se

Tu = u+ S(f− Au)

= u (2.38)

Que diz que a solução exata u é ponto �xo da transformação T e, conseqüentemente,

dos processos iterativos representados por (2.35) e (2.36). Isso signi�ca que a expressão

(2.35) não modi�ca a solução exata

u = Bu+ g. (2.39)

Subtraindo (2.35) de (2.39) resulta a expressão

eκ+1 = Beκ, (2.40)

que, aplicada recursivamente, produz

eκ+1 = B(κ)e0, (2.41)

na qual o índice k na matriz B representa uma potência. Pela expressão (2.41) tem-se

então que o método converge, para qualquer erro inicial e0, se

lim
κ→∞

B(κ) = 0, (2.42)

o que, de acordo com o Lema (2.1), implica em

ρ(B) < 1. (2.43)

Portanto, a convergência dos métodos iterativos estacionários é determinada pelos auto-

valores da matriz B, como foi a�rmado no início desta seção.
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Para compreender os efeitos da expressão (2.43) sobre a matriz A do pro-

blema original Au = f, é conveniente considerar um problema teste. Novamente, aplica-se

o método de Jacobi com relaxação ao sistema linear homogêneo (2.33). Foi visto que a

matriz iteração do método de Jacobi com relaxação é dada por

Bω = (1− ω)I + ωD−1(L+ U), (2.44)

como L+ U = D − A, resulta

Bω = I − ωD−1A (2.45)

ou ainda,

Bω = I − ω

2



2 −1

−1 2 −1

−1 2 −1

· · ·

· · ·

· · −1

−1 2


(2.46)

Assim, os autovalores de Bω estão relacionados aos de A por

λ(Bω) = 1− ω

2
λ(A). (2.47)

Segue, portanto, que o problema de calcular os autovalores de Bω pode ser resolvido

calculando os autovalores da matriz A. Nesse sentido, não é difícil perceber que os vetores

dados por

wk = sin

(
jkπ

n

)
, 1 ≤ k ≤ n− 1, 0 ≤ j ≤ n, (2.48)

satisfazem as equações do sistema

Aw = λw. (2.49)

Além disso, observando os elementos desses vetores wk

wk =

(
0, sin

(
kπ

n

)
, sin

(
2kπ

n

)
, . . . , sin

(
(n− 1)kπ

n

)
, 0

)T

, (2.50)
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nota-se que eles satisfazem as condições de contorno do problema teste, ou seja, w0 =

wn = 0. Também é possível perceber que existem apenas n − 1 vetores distintos dados

pela expressão (2.48). De fato, pois wn = 0 e, para k = n+ 1,

wn+1 =

(
0, sin

(
(n+ 1)π

n

)
, sin

(
2(n+ 1)π

n

)
, . . . , sin

(
(n− 1)(n+ 1)π

n

)
, 0

)T

=

(
0, sin

(
π +

π

n

)
, sin

(
2π +

2π

n

)
, . . . , sin

(
(n− 1)π +

(n− 1)π

n

)
, 0

)T

o que, pela simetria da função seno, implica

wn+1 = −w1 (2.51)

De um modo geral, wn+k = wk.

A partir da expressão (2.48), para os autovetores da matriz A, �ca fácil calcular os

autovalores escrevendo as equações do sistema (2.49). Para o autovetor w1, por exemplo,

tem-se o sistema

2w1 − w2 = λ1w1

− w1 + 2w2 − w3 = λ1w2

. . .
...

...

− wn−3 + 2wn−2 − wn−1 = λ1wn−2

− wn−2 + 2wn−1 = λ1wn−1

(2.52)

O qual produz, a partir da primeira equação, uma expressão para o autovalor λ1

2 sin
π

n
− sin 2

π

n
= λ1 sin

π

n

2 sin
π

n

(
1− cos

π

n

)
= λ1 sin

π

n

⇒ λ1 = 2
(
1− cos

π

n

)
. (2.53)

Fazendo x = π
2n
, é possível reescrever λ1 de uma forma mais usual para esse problema

λ1 = 2(1− cos 2x)

= 2− 2(cos2 x− sin2 x)

= 2 + 2 sin2 x− 2(1− sin2 x)

= 4 sin2 x

= 4 sin2
( π

2n

)
(2.54)



46

Procedendo de forma semelhante para w2,

2 sin

(
2π

n

)
− sin

(
4π

n

)
= λ2 sin

(
2π

n

)
⇒ λ2 = 4 sin2

(
2π

2n

)
= 4 sin

(π
n

)
(2.55)

De uma forma genérica, para um autovetor λk da matriz A, tem-se que

λk(A) = 4 sin2

(
kπ

2n

)
, 1 ≤ k ≤ n− 1. (2.56)

Conseqüentemente, a partir das expressões (2.47) e (2.56), encontra-se a forma geral dos

autovalores da matriz iteração Bω para este caso,

λk(Bω) = 1− 2ω sin2

(
kπ

2n

)
, 1 ≤ k ≤ n− 1. (2.57)

Para os autovetores de Bω, denotados aqui por z, tem-se

Bωz = λk(Bω)z

(I − ω

2
A)z =

(
1− 2ω sin2

(
kπ

2n

))
z

que implica

Az = 4 sin2

(
kπ

2n

)
z

= λk(A)z (2.58)

Portanto, os autovetores de Bω são os mesmos autovetores de A.

Estabelecidas então as formas de autovetores e autovalores da matriz ite-

ração Bω, pode-se dar prosseguimento à análise da convergência do método de Jacobi

com relaxação. Antes, porém, é importante fazer alguns comentários a respeito dos auto-

vetores dessa matriz. Os autovetores de Bω têm a forma

wk = sin

(
jkπ

2n

)
, 1 ≤ k ≤ n− 1, 0 ≤ j ≤ n. (2.59)

Além disso, existem n−1 vetores dados dessa forma. Conseqüentemente, esses vetores

formam uma base para o espaço gerado pela matriz A. Tem-se, portanto, um resultado

que será muito útil ao longo deste trabalho: um conjunto linearmente independente de

vetores, obtidos a partir de uma única função, que constituem uma base.
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Os autovalores da matriz Bω são dados por

λk(Bω) = 1− 2ω sin2(
kπ

2n
), 1 ≤ k ≤ n− 1. (2.60)

Além disso, a condição para convergência do método é que

max
k
|λk(Bω)| < 1, (2.61)

condição que é satisfeita para todos os valores de ω tais que 0 < ω ≤ 1. Dessa forma, é

muito natural que o próximo passo seja identi�car o valor de ω que produz, a partir da

expressão (2.60), o menor raio espectral para Bω. Para fazer isso é conveniente analisar

os autovalores de Bω para diferentes valores de ω, como mostra a �gura (2.3).

Figura 2.3: Autovalores da matriz Bω para ω = 1
3 , 1

2 , 2
3 , 1. Os autovalores λk são vistos como se k

assumisse valores contínuos no intervalo (0, n). De fato, k assume somente valores inteiros entre 1 e n−1.

De acordo com a �gura (2.3) os autovalores λk para valores de k menores que n/2

estão muito próximos de 1 para todos os valores de ω no intervalo (0, 1). Esses autovalores

estão associados aos autovetores nos quais os valores dos elementos apresentam as menores

variações, uma vez que o valor de k, como já foi mencionado, indica o número de ondas
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contidas no vetor, como mostrado na �gura (2.1). Por outro lado, como os autovetores w

da matriz A formam uma base para o espaço gerado por A, eles podem ser usados para

representar o erro inicial produzido pelo método de Jacobi com relaxação, da seguinte

forma:

e0 =
n−1∑
k=1

ckwk, (2.62)

na qual ck ∈ R indica o peso de cada componente harmônica presente na representação

do erro. Como foi visto que em = B
(m)
ω e0, tem-se de (2.62) que

em =
n−1∑
k=1

ckB
(m)
ω wk =

n−1∑
k=1

ckλ
m
k (Bω)wk, (2.63)

usando o fato de que os autovetores de Bω e de A são os mesmos, como mostrado em

(2.58).

Por meio da expressão (2.63) pode-se observar que o valor λm
k (Bω) representa o fator

de redução do erro após n iterações do método, o que comprova a sua propriedade de

suavização. Ou seja, as harmônicas de baixa freqüência que compõe o erro, possuem um

fator de redução muito próximo de 1, o que di�culta sua eliminação. Por outro lado, as

parcelas do erro associadas às harmônicas de alta freqüência, k > n/2, correspondem aos

autovalores mais próximo de 0, 5, o que facilita a sua eliminação pelo método. Em outras

palavras, após n iterações do método de Jacobi com relaxação o erro torna-se suave.

Resultados experimentais, extraídos do problema teste (2.33) para n = 64 são mostrados

na �gura (2.4), evidenciando essa discussão.

Sabendo da ine�ciência do método de Jacobi em relação à eliminação das componentes

suaves do erro, o que normalmente se faz é usar um valor para ω que potencialize a

suavização, ou seja, um valor de ω que melhor elimine as parcelas do erro com maior

oscilação, para as quais n
2
≤ k ≤ n− 1. Usualmente, a condição imposta é que

λn
2
(Bω) = −λn(Bω) (2.64)

essa condição implica que

1− 2ω sin2 π

4
= −1 + 2ω sin2 π

2
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Figura 2.4: Aplicação do método de Jacobi com relaxação, ω = 2
3 , ao pro- blema unidimensional (2.33).

A �gura mostra a aproximação v obtida após 1 e após 10 iterações do método, usando como estimativas

iniciais os vetores, (a) v3, (b) v16, e (c) (v2 + v16)/2.
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−ω = −2 + 2ω

ω =
2

3
. (2.65)

Para ω = 2
3
os autovalores λk com n

2
≤ k ≤ n− 1 assumem a forma

λk = 1− 4

3
sin2 θ, com

π

4
≤ θ ≤ π

2
,

conseqüentemente,

−1

3
≤ λk ≤

1

3

ou,

|λk| <
1

3
, para todo

n

2
< k < n.

Portanto, as parcelas do erro que estão associadas aos autovalores λk com n
2
< k <

n, na expressão (2.63), são reduzidas no mínimo por um fator 3 em cada iteração do

método de Jacobi com relaxação. Esse é o chamado fator de suavização do método. Uma

importante propriedade dos métodos de relaxação é que o fator de suavização não apenas

é pequeno mas também independente do espaçamento entre os pontos da discretização, h.

Esta propriedade é muito útil no estudo da convergência dos métodos Multigrid. Neste

trabalho, o termo suavizador é usado para se referir aos métodos iterativos básicos de

uma forma geral.

2.3 O princípio do método Multigrid

A propriedade de suavização dos métodos iterativos estacionários, apresentada na

seção anterior, expressa uma paradoxal limitação desses métodos [16]: se, na tentativa

de melhorar a convergência desses métodos, reduz-se o espaçamento h entre os pontos da

discretização, mais próximo de 1.0 torna-se o autovalor e, ao contrário do que se desejava,

pior �ca a convergência. Por outro lado, um aumento no valor de h pode reduzir o

valor dos autovalores associados às componentes de baixas freqüências permitindo que

elas sejam minimizadas por um método estacionário.

Por isso, os métodos iterativos estacionários desempenham um papel muito importante

no contexto do Multigrid. De fato, o principio do método multigrid consiste, basicamente,

na exploração dessa propriedade, ou seja:

1. Utiliza um método iterativo estacionário para suavizar o erro;
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2. Aumenta o espaçamento h e, conseqüentemente, reduz o valor de λ, para novamente

aplicar o método iterativo, agora com autovalores mais adequados.

Esse processo é repetido até que todos os elementos do vetor erro tenham sido satis-

fatoriamente minimizados e é descrito com mais detalhes na próxima seção.

2.4 Os componentes básicos do Multigrid

O fator de convergência dos métodos iterativos estacionários se comporta como 1 −

O(h2). Sendo assim, a idéia de aumentar o tamanho de h ou, em outras palavras, criar uma

discretização mais grosseira formada por uma menor quantidade de pontos, como é feito

no MG, parece ser, intuitivamente, uma saída bastante razoável. No entanto, é preciso

pensar mais cuidadosamente sobre as implicações dessa estratégia. Com esse propósito,

considere um vetor erro e resultante da aplicação de algumas iterações de um método

estacionário em um domínio regular unidimensional com discretização uniforme como

ilustrado na �gura (2.5). Em razão da propriedade de suavização, esse vetor erro possui

apenas componentes de baixa freqüência. O objetivo é determinar o comportamento desse

vetor suave quando o espaçamento entre os pontos é aumentado, por exemplo, de h para

2h. A �gura (2.5) é útil para ajudar a esclarecer essa questão. Na �gura, um vetor suave

com k = 4 em um domínio com n = 12 pontos foi projetado diretamente em um grid com

6 pontos.

Figura 2.5: Vetor v ∈ Ωh(n = 12 pontos), com k = 4, projetado em Ω2h(n = 6 pontos). O vetor

torna-se numericamente mais oscilatório em Ω2h.
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Como é usual, denomina-se grid �no e grid grosso, respectivamente, as discretizações com

mais ou menos pontos. Observando a �gura (2.5) nota-se que, aparentemente, não houve

mudanças com relação às variações do vetor, uma vez que o número de onda k = 4, ao

longo do domínio, permanece o mesmo. Entretanto, do ponto de vista numérico, o vetor

�cou mais oscilatório no grid grosso pois as variações que antes estavam distribuídas de 0

a 12, agora estão todas con�nadas entre 0 e 6. Ou seja, o vetor �cou 2 vezes menos suave.

É importante notar que os pontos do novo grid, denotado Ω2h, são os pontos pares do

grid �no Ωh. Assim, considerando o k-ésimo componente harmônico, avaliado nos pontos

pares de Ωh, obtém-se para 1 ≤ k ≤ n
2
que

wh
k,2j = sin

(
2jkπ

n

)
= sin

(
jkπ

n
2

)
= w2h

k,j, 1 ≤ k ≤ n

2
. (2.66)

Ou seja, a transferência do vetor de Ωh para Ω2h não muda o componente harmônico

do vetor, mas o torna numericamente mais oscilatório. Lembrando que os sobrescritos em

(2.66) indicam o grid no qual os vetores estão de�nidos.

É preciso destacar que essa análise anterior somente é válida se o vetor transferido

para o grid grosso for suave, ou seja, se 1 ≤ k ≤ n
2
. Se o vetor transferido não for suave, o

número de pontos em Ω2h não é su�ciente para representar de forma adequada os vetores

de�nidos, como em (2.66), para k > n
2
. Nesse caso, a transferência do vetor produz o

fenômeno aliasing [85] e o k-ésimo componente harmônico em Ωh torna-se (n − k)-ésimo

em Ω2h quando k > n
2
.

Tendo estabelecido que a utilização de um grid grosso pode favorecer a convergência

de um método estacionário, a questão agora é de�nir de que forma transportar o problema

para esse novo domínio. Neste ponto, vale lembrar que, ao invés de transportar todos os

dados do problema, ou seja, a matriz A, o vetor f e a atual aproximação v, é possível

trabalhar com a equação residual, de�nida em (2.6). Dessa forma, o problema de se

aplicar um suavizador ao sistema

Au = f em Ω2h

com estimativa inicial v, pode ser resolvido aplicando o mesmo método na equação residual

Ae = r com r = f− Av e estimativa inicial igual ao vetor nulo. Como resultado, apenas

a matriz A e o vetor r são necessários em Ω2h.
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Essa idéia de usar a equação residual para suavizar o erro em Ω2h de�ne o processo

de correção mencionado anteriormente em (2.7) e que pode ser representado pelo proce-

dimento a seguir.

Processo de correção:

1. Aplique relaxação em Ahuh = fh no grid Ωh para obter uma aproximação vh

2. Calcule o resíduo rh = fh − Ahvh

3. Trans�ra o resíduo rh para Ω2h e aplique relaxação na equação residual A2he2h =

r2h para obter uma aproximação e2h para o erro

4. Interpole/trans�ra a aproximação e2h para Ωh

5. Corrija a aproximação vh obtida em Ωh usando o vetor eh resultante da interpo-

lação:

vh ←− vh + e2h. (2.67)

O procedimento apresentado acima possui alguns pontos que precisam ser esclarecidos.

Esses pontos dizem respeito à mudança de grid feita entre as etapas do processo. Ou seja,

após calcular o resíduo r em Ωh são aplicados passos de relaxação na equação residual em

Ω2h. Já no passo seguinte, a aproximação para e2h, obtida em Ω2h, é usada para corrigir

a aproximação vh em Ωh. Nitidamente, é necessário criar mecanismos para transferir

informações entre Ωh e Ω2h . O restante desta seção tem esse objetivo. Serão tratados

apenas os casos onde o grid grosso é igual a ΩH=2h, ou seja, o espaçamento entre seus

pontos é 2 vezes o espaçamento em Ωh. Esta é uma prática muito comum uma vez que o

uso de outros valores para H não produz nenhuma vantagem signi�cativa [16].

Considere inicialmente o problema de transferir o vetor e2h de Ω2h para Ωh. Essa

transferência é feita por meio de uma interpolação, ou prolongamento como costuma

ser chamado no contexto do Multigrid. Diversos métodos de interpolação podem ser

usados, porém, uma simples interpolação linear é su�ciente [16].

O operador de interpolação linear, denotado por P, é aplicado a um vetor e2h para

produzir um vetor eh,

Pe2h = eh, (2.68)

obedecendo à seguinte regra,

eh
2j = e2h

j

eh
2j+1 = (e2h

j+1 + e2h
j+2)/2, 0 ≤ j ≤ n

2
− 1, (2.69)
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lembrando que n é o número de pontos em Ωh e h = 1
n
.

Para um caso simples com n = 12 esse operador P tem a seguinte forma

Pe2h =
1

2



1

2

1 1

2

1 1

2

1 1

2

1 1

2

1





e2h
1

e2h
2

e2h
3

e2h
4

e2h
5


=



eh
1

eh
2

eh
3

eh
4

eh
5

eh
6

eh
7

eh
8

eh
9

eh
10

eh
11



= eh. (2.70)

Para analisar a e�ciência dessa interpolação é útil considerar um pequeno exemplo.

No exemplo, um suavizador é aplicado ao problema Au = f e o erro, obtido por meio

da aproximação v, é considerado um vetor suave em Ωh. Assume-se também que uma

aproximação para o erro foi calculada em Ω2h e que esta aproximação é exata nesse

domínio. Assim, quando a aproximação do erro é interpolada para Ωh é de se esperar

uma aproximação relativamente boa para o erro. Essa situação é ilustrada na �gura

(2.6(b)). Por outro lado, se o erro em Ω2h não é suave a interpolação não produz bons

resultados, como mostra a �gura (2.6(a)).

Para problemas em domínios bidimensionais com discretização regular, o operador de

Prolongamento P pode ser de�nido de modo análogo. Nesse caso, os elementos do vetor

eh são de�nidos da seguinte forma:

eh
2i,2j = e2h

i,j,

eh
2i+1,2j =

1

2
(e2h

i,j + e2h
i+1,j),

eh
2i,2j+1 =

1

2
(e2h

i,j + e2h
i,j+1),

eh
2i+1,2j+1 =

1

4
(e2h

i,j + e2h
i+1,j + e2h

i,j+1 + e2h
i+1,j+1), 0 ≤ i, j ≤ n

2
− 1 (2.71)
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Figura 2.6: (a) Se o erro e
h em Ωh é oscilatório então a interpolação de uma aproximação e

2h não pro-

duzirá bons resultados. (b) Por outro lado, se o erro e
h é suave então a interpolação de uma aproximação

e
2h, obtida em Ω2h, será uma boa representação desse erro.

Uma vez de�nido o operador de prolongamento, o próximo passo é

encontrar um mecanismo que faça o transporte do vetor de Ωh para Ω2h. Esse procedi-

mento é comumente chamado de restrição e será denotado por um ope-

rador R. O processo de restrição mais simples é aquele empregado no exemplo da �-

gura (2.5), no qual os valores dos pontos pares em Ωh foram simplesmente projetados nos
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pontos de Ω2h. Esse procedimento óbvio é chamado injeção e é de�nido por

Rrh = r2h, com r2h
j = rh

2j (2.72)

A injeção é a forma mais simples de transportar um vetor entre dois

diferentes grids. Entretanto, em função da sua simplicidade e da complexidade dos pro-

blemas, nem sempre produz bons resultados. Nesses casos, um procedimento de restrição

alternativo é o chamado full weighting que, como o próprio nome indica, calcula os valores

do vetor nos pontos de Ω2h usando uma média ponderada dos valores do vetor no ponto

correspondente e em seus vizinhos em Ωh. Matematicamente, em uma dimensão, esse

operador é de�nido por

Rrh = r2h (2.73)

com,

r2h
j =

1

4
(rh

2j−1 + 2rh
2j + rh

2j+1), 1 ≤ j ≤ n

2
− 1 (2.74)

A forma matricial de R, para n = 12, é dada por

Rrh =
1

4



1 2 1

1 2 1

1 2 1

1 2 1

1 2 1





rh
1

rh
2

rh
3

rh
4

rh
5

rh
6

rh
7

rh
8

rh
9

rh
10

rh
11



=



r2h
1

r2h
2

r2h
3

r2h
4

r2h
5


= r2h (2.75)

Na prática, a restrição full weighting é muito utilizada, especialmente pelo fato de

R ser facilmente obtida através da transposta da matriz de prolongamento P , ou seja,

R = cP T com c ∈ R. Esse procedimento é ilustrado na �gura (2.7).
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Figura 2.7: Procedimento de restrição full weighting.

Também em duas dimensões, o operador de restrição full weighting usa uma média pon-

derada de todos os pontos de uma vizinhança. Nesse caso, a expressão matemática do

procedimento é dada por

r2h
i,j =

1

16
[rh

2i−1,2j−1 + rh
2i−1,2j+1 + rh

2i+1,2j−1 + rh
2i+1,2j+1

+ 2(rh
2i,2j−1 + rh

2i,2j+1 + rh
2i−1,2j + rh

2i+1,2j)

+ 4rh
2i,2j], 1 ≤ i, j ≤ n

2
− 1. (2.76)

Neste ponto, tendo de�nido formalmente os mecanismos para transferir vetores entre

diferentes grids, ou seja, os operadores de transferência, é possível representar o processo

de correção, agora de uma maneira mais precisa. Como é usual, esse conjunto de operações

pode ser denominado esquema de correção com dois grids.

Algorítmo 2.2. Esquema de correção com dois grids

1. Aplique ν1 passos de relaxação em Ahuh = fh com estimativa inicial vh

2. Calcule rh = fh − Ahvh e r2h = Rrh

3. Resolva A2he2h = r2h em Ω2h

4. Calcule eh = Pe2h e corrija solução aproximada vh em Ωh da forma

vh ← vh + eh

5. Aplique ν2 passos de relaxação em Ahuh = fh com estimativa inicial vh.

Alguns comentários a respeito do esquema de correção:

1. Teoricamente, o número de passos de relaxação ν1, ν2, aplicados na primeira e na

ultima etapa do procedimento, devem ser su�cientes para tornar o erro suave. Entretanto,
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para problemas reais, o vetor erro é tão desconhecido quanto a solução e, portanto, não

pode ser analisado. Dessa forma, os valores de ν1 e ν2 usados na prática são, freqüente-

mente, 1, 2 ou 3.

2. Os sobrescritos h e 2h são importantes para indicar o grid no qual um vetor ou

uma matriz são de�nidos. Dessa forma, pode-se dizer que a matriz A2h é a representação

da matriz Ah em Ω2h. Adiante são discutidas formas de obter essa representação.

3. Os operadores de transferência podem ser de�nidos de diversas outras maneiras.

Entretanto, os modelos apresentados neste trabalho são os mais utilizados justamente em

função da sua simplicidade e dos bons resultados que produzem. Uma discussão mais

detalhada desse assunto, incluindo uma comparação de diferentes tipos de operadores,

pode ser encontrada em [103], [39].

4. A terceira etapa do esquema, que corresponde à resolução da equação residual

em Ω2h, pode ser realizada de diversas formas. Uma possibilidade é resolver a equação

residual apenas aproximadamente, aplicando o mesmo método de relaxação utilizado na

etapa anterior para suavizar o erro, ou outro método iterativo estacionário qualquer. Nesse

caso, a e�ciência da correção �ca dependente, não apenas da qualidade da interpolação,

mas também da precisão da solução obtida para a equação residual em Ω2h. Outra

alternativa é aplicar um método direto, como, por exemplo, o método de eliminação de

Gauss [7], para resolver a equação residual. Dessa forma, a acurácia da correção estaria

a cargo apenas da interpolação dos valores do vetor e2h. Este procedimento, entretanto,

encerra duas grandes di�culdades: a primeira diz respeito ao tamanho e à estrutura da

matriz que, em problemas reais, é geralmente muito grande e esparsa, de forma que o uso

de um método direto é inadequado. Além disso, outro problema dessa abordagem é que,

em alguns casos, como por exemplo em abordagens de resolução em paralelo, a matriz

A2h pode não estar inteiramente ou explicitamente disponível, di�cultando extremamente

a aplicação de um método direto.

Existe ainda uma terceira opção para resolver a equação residual. Essa opção consiste

em criar outro grid, mais grosseiro que Ω2h, por exemplo Ω4h, e então aplicar novamente o

procedimento (2.2), agora com Ω2h e Ω4h. Esse processo pode então ser repetido de uma

forma recursiva, para vários grids, quantos forem necessários para que a equação residual

no grid mais grosseiro, Ωph possa ser resolvida com o uso de um método direto. Esse
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conjunto de operações envolvendo um suavizador, uma hierarquia de grids e transferências

de vetores entre esses grids compõem o método MG.

O esquema mais básico e, possivelmente, o mais usado do método Multigrid é o

chamado ciclo em V , ou V -ciclo. Ele recebe este nome em virtude da trajetória que

percorre entre os diferentes grids construídos para o problema. O V -ciclo é apenas um

membro de uma família de ciclos do multigrid e é de�nido de forma recursiva usando

µ = 1 no Algoritmo 2.3. Esse e outros esquemas de Multigrid são ilustrados na �gura

(2.8). O ciclo em (2.8(b)), chamado W -ciclo, é obtido usando o mesmo algoritmo com

µ = 2.

Algorítmo 2.3. Esquema µ-ciclos (forma recursiva): vh ← µh(vh, fh)

1. Aplique ν1 passos de relaxação em Ahuh = fh com estimativa inicial vh

2. Calcule r2h ← R(fh − Ahvh),

3. Se Ω2h é o grid mais grosseiro, então resolva a equação residual

exatamente: e2h = (A2h)−1r2h. Senão, faça

e2h ← 0

e2h ← µ2h(e2h, r2h), µ vezes

4. Corrija a aproximação vh : vh ← vh + Pe2h

5. Aplique ν2 passos de relaxação em Ahuh = fh com estimativa inicial vh

2.5 Aproximação da matriz Ah em Ω2h

É conveniente lembrar que a matriz Ah é obtida a partir de uma discretização com

espaçamento h entre os pontos, e que o conjunto desses pontos é chamado grid e denotado

por Ωh. Pensando num conceito de hierarquia de grids, o grid imediatamente menos

re�nado que Ωh é aquele onde os pontos estão a uma distância 2h uns dos outros, sendo

denotado por Ω2h. A partir desta seção, porém, o signi�cado da notação Ωh e Ω2h será

ampliado: Ωh(Ω2h) passa a representar também o espaço vetorial de dimensão n = 1
h
(n

2
=

1
2h

).
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Figura 2.8: Esquemas multigrid

Nos procedimentos de correção com dois ou mais grids, é necessário de�nir uma apro-

ximação da matriz Ah nos grids mais grosseiros. No contexto geométrico, onde os pontos

estão explicitamente disponíveis, essa aproximação pode ser obtida de forma semelhante

àquela usada para obter a matriz Ah, ou seja, aproximando a equação original nos pontos

interiores de Ω2h. Um procedimento alternativo, baseado em propriedades variacionais é

apresentado a seguir.

O problema em Ωh é equivalente a encontrar uh tal que

< Ahuh,vh >=< fh,vh >,∀ vh ∈ Ωh, (2.77)

na qual < ·, · > é o produto interno usual em Ωh . O operador de prolongamento P é

uma transformação linear de Ω2h em Ωh com posto completo. Assim, um problema em
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Ω2h equivalente a (2.77) consiste em encontrar u2h ∈ Ω2h tal que

< APu2h, P̃v2h >=< fh, P̃v2h >,∀v2h ∈ Ω2h,

ou,

< P̃ TAPu2h,v2h >=< P̃ T fh,v2h >, u2h ∈ Ω2h,∀v2h ∈ Ω2h, (2.78)

com o produto interno agora sobre Ω2h e P̃ denotando um operador de prolongamento

não necessariamente igual a P .

A equação (2.78) equivale a

< A2hu2h,v2h >=< f2h,v2h > (2.79)

ou ainda,

A2hu2h = f2h,

com

A2h = RAhP, (2.80)

e f2h = Rfh, trocando P̃ T por R em (2.78).

A escolha de A2h como em (2.80) é chamada condição de Galerkin [16], [100].

Na prática, os operadores P e R são muito esparsos, isto é, possuem uma grande

quantidade de elementos iguais a zero. Esta propriedade também é compartilhada pela

matriz Ah. Sendo assim, a matriz A2h pode ser calculada explicitamente com relativa

facilidade usando (2.80). Algoritmos com esta �nalidade são encontrados em [100], que

também apresenta uma comparação entre as duas possíveis escolhas de A2h.



Capítulo 3

O método Multigrid Algébrico (AMG)

O método Multigrid Geométrico (MG), como apresentado no capítulo anterior, de-

manda a construção de uma hierarquia de grids que, na prática, pode ser obtido por

qualquer método de discretização como Diferenças Finitas, Volumes ou Elementos Fini-

tos. Entretanto, quando o domínio computacional é muito irregular, como freqüentemente

ocorre em problemas da Engenharia Elétrica, produzindo malhas de elementos �nitos não

estruturadas como a da �gura (3.1), ou quando apenas a matriz A e o vetor f estão dis-

poníveis, a criação da hierarquia de grids como é exigido pelo MG torna-se muito difícil

e, em muitos casos, inviável. Nesses casos, o desa�o é tentar utilizar a mesma estratégia

do caso geométrico, agora em um contexto algébrico, onde o conceito de localização geo-

métrica dos pontos não existe ou é altamente irregular. Surge assim o método Multigrid

Algébrico (AMG), que é descrito a seguir [16], [100], [93].

Figura 3.1: Exemplo de malha de elementos �nitos estruturada (esquerda) e não-estruturada (direita)
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Como em qualquer método multigrid, os mesmos componentes são necessários: uma

hierarquia de matrizes e de operadores de transferência, suavizadores (método de rela-

xação) e um método direto para resolver a equação residual no grid mais grosseiro. A

principal diferença, no entanto, é que todos esses componentes devem ser obtidos com

base em conceitos puramente algébricos, através de uma analogia com o caso geométrico.

No caso geométrico, as incógnitas do problema são de�nidas exatamente nos pontos

de discretização do domínio. Assim, pensando no esquema dois grids, pode-se dizer que

as incógnitas em Ω2h formam um subconjunto das incógnitas em Ωh ou, de outra forma,

Ω2h ⊂ Ωh (3.1)

Esse conceito é facilmente transportado para o caso algébrico: um subconjunto das

incógnitas uh
i é usado para representar a solução em Ω2h, e os pontos do grid são repre-

sentados pelos índices dessas incógnitas. Como conseqüência, um grid "geométrico" pode

ser de�nido a partir da matriz A, baseado apenas no grafo de adjacências dessa matriz.

As conexões entre os pontos são representadas pelas arestas do grafo.

Como antes, o procedimento é de�nido inicialmente para apenas dois níveis e o mul-

tigrid algébrico é obtido por recursividade. Mesmo não existindo mais o conceito de

localização física dos pontos, e conseqüentemente o conceito de distância entre pontos, os

símbolos Ωh e Ω2h continuarão sendo usados para representar os grids.

3.1 Suavidade algébrica

No contexto do método multigrid algébrico, os mesmos métodos estacionários de re-

laxação podem ser aplicados como suavizadores, uma vez que não utilizam qualquer in-

formação a respeito da geometria. Entretanto, o efeito da aplicação desses métodos nesse

novo contexto precisa ainda ser analisado. No caso geométrico é possível observar que

o erro suave não é reduzido pelo método de relaxação. Assim, por analogia, de�ne-se

por erro algebricamente suave o erro que não é efetivamente reduzido por um método de

relaxação. Na prática, como o vetor erro e não é acessível, a suavidade algébrica do erro

implica que

vκ+1 ≈ vκ ou rκ+1 ≈ rκ ≈ 0 (3.2)

na qual κ denota o número de iterações no processo iterativo.
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Lembrando que a forma geral dos métodos iterativos estacionários é dada por

vκ+1 = vκ + Srκ, (3.3)

na qual S é a matriz de�nida em (2.32), e que a solução exata u do problema Au = f é

um ponto �xo desses métodos,

u = u+ Sr, (3.4)

segue que

u− vκ+1 = u− vκ + S(r− rκ). (3.5)

Por outro lado, como eκ = u− vκ tem-se que

r− rκ = f− Au− (f− Avκ)

= −A(u− vκ)

= −Aeκ. (3.6)

Conseqüentemente, obtém-se a expressão da propagação do erro para os métodos

iterativos estacionários,

eκ+1 = eκ −RAeκ

= (I −RA)eκ. (3.7)

Como, por de�nição de erro algebricamente suave

eκ+1 ≈ eκ, (3.8)

segue de (3.7) que

(I −RA)eκ ≈ eκ (3.9)

ou

eκ −RAeκ ≈ eκ, (3.10)

que produz o seguinte critério para erros algebricamente suaves

Aeκ ≈ 0. (3.11)

Tem-se ainda que

Aeκ = A(u− vκ) = f− Avκ = rκ, (3.12)
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de forma que o critério (3.11) pode ser reescrito na forma

rκ ≈ 0, (3.13)

ou ainda,

n∑
j=1

aijej ≈ 0

⇒ aiiei ≈ −
∑
j 6=i

aijej, i = 1, . . . , n. (3.14)

Tendo estabelecido o conceito de erro suave no contexto algébrico, o

problema resume-se a selecionar o subconjunto das incógnitas que re-

presentarão a solução em Ω2h e, a partir disso, de�nir os operadores de transferência

e a aproximação da matriz Ah nesse espaço.

3.2 O processo de seleção das incógnitas

A etapa de selecionar o subconjunto das incógnitas ou, em outras palavras, selecionar

os pontos de Ω2h, é a fase mais importante do Multigrid Algébrico. É nesta etapa que

determina-se a dimensão do subespaço Ω2h, a qualidade do operador de interpolação P e,

em última análise, a e�ciência de todo o método. Esse procedimento é, em geral, realizado

com base em 2 critérios heurísticos que visam gerar uma seleção inicial das incógnitas. O

objetivo é particionar o conjunto Ωh em dois outros conjuntos: um conjunto das variáveis

que formarão Ω2h, denotado por C, e um conjunto F das variáveis que não formarão Ω2h.

Terminada a seleção inicial, começa a construção do operador de interpolação, fazendo

ajustes nos conjuntos C e F quando necessário.

Para enunciar os dois critérios heurísticos que balizam a seleção das incógnitas e então

apresentar um procedimento formal de seleção, é preciso fazer algumas de�nições muito

importantes. Nas de�nições, e ao longo do restante deste trabalho, as palavras ponto

e variável são usadas com o mesmo signi�cado, referenciando sempre as incógnitas do

sistema, ou apenas seus índices. Na prática, os conjuntos C e F , e todos os demais

conjuntos de�nidos nesta seção, são formados pelos números naturais que representam os

índices das incógnitas, reproduzindo de forma algébrica os pontos do grid.
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De�nição 3.1. Dado um valor limiar de corte (threshold) 0 < α < 1, o ponto i depende

fortemente do ponto j se

−aij ≥ α ·max
k 6=i
−aik (3.15)

A de�nição 3.1 diz que o ponto i depende fortemente do ponto j se o valor do coe�ci-

ente aij é comparável, em valor absoluto, ao máximo elemento não diagonal da i−ésima

equação. É importante notar que a de�nição assume que a matriz possui propriedade de

M−matriz ou seja,

aii > 0, e aij ≤ 0, i 6= j. (3.16)

Entretanto, quando o Multigrid algébrico construído com base nessa de�nição é apli-

cado a problemas com matrizes que possuem elementos positivos e ne-

gativos fora da diagonal, o método tende a falhar na etapa de construção. Em fun-

ção disso, neste trabalho é usado o critério apresentado em [20] que considera que um

ponto i depende fortemente ou é fortemente conectado a j, se

|aij| ≥ α ·max
k 6=i
|aik|. (3.17)

O resultado acima pode ser visto sob outro ângulo, apresentado na de�nição 3.2.

De�nição 3.2. se o ponto i depende fortemente do ponto j, então o ponto j in�uencia

fortemente o ponto i.

As de�nições 3.1 e 3.2 estabelecem os conceitos de forte in�uência/depen-

dência muito importantes na construção dos componentes do multigrid algébrico. Es-

ses conceitos se baseiam na observação de que o valor do coe�ciente aij que multiplica a

incógnita uj na equação i, pode, ou não, ter uma grande in�uência na equação, depen-

dendo do seu valor. Ou seja, se aij for relativamente grande, em valor absoluto, então

uma pequena mudança no valor de uj tem um grande efeito no valor de ui, assumindo

que ui é calculado a partir da i-ésima equação,

ui =
1

aii

∑
j 6=i

aijuj para todo i = 1, . . . , n− 1. (3.18)

Assim, é razoável utilizar na interpolação de uma variável ui aquelas

variáveis uj tais que j in�uencia fortemente i.
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Denotando por Si o conjunto dos pontos que in�uenciam fortemente o ponto i, por

ST
i o conjunto dos pontos que dependem fortemente do ponto i e por Ni o conjunto dos

pontos que estão conectados a i no grafo de adjacências da matriz, os critérios heurísticos

mencionados acima podem ser �nalmente apresentados.

C1: Para cada i ∈ F todo ponto j ∈ Si deve estar em Ci = C∩Ni, ou depender fortemente

de, no mínimo, um ponto em Ci.

C2: C deve ser o máximo subconjunto escolhido de forma que não exista forte conexão

entre nenhum de seus pontos.

Com os critérios de�nidos acima, o processo de seleção inicial das incógnitas pode

ser formalizado. Esse processo, cujo objetivo é criar um particionamento preliminar dos

pontos de Ωh nos conjuntos C e F , é apresentado no Algoritmo 3.1 a seguir. No algoritmo,

|P | denota o número de elementos em um conjunto P .

Na prática, nem sempre é possível garantir que os dois critérios C1 e C2 sejam simul-

taneamente satisfeitos. Assim, o usual é garantir que C1 seja satisfeito, para produzir um

conjunto C que forneça bons resultados de convergência, e usar C2 como um guia para

não produzir um conjunto C muito grande.

Algorítmo 3.1. Procedimento de seleção das incógnitas

Dada uma matriz Ah n× n faça:

1. Inicialize C = ∅, F = ∅, U = Ωh, e λi = |ST
i | para i = 1, . . . , n

2. Enquanto U 6= ∅ faça:

i) para i ∈ U com máximo λi

C ∪ i, U = U − i,

ii) para todo j ∈ ST
i ∩ U

F = F ∪ j e U = U − j,

λl = λl + 1, para todo l ∈ Sj ∩ U ,

iii) para todo j ∈ Si ∩ U

λj = λj − 1

O procedimento acima representa apenas a primeira parte do processo de seleção e

visa distribuir os pontos do conjunto C uniformemente sobre Ωh. Um exemplo prático

desse processo, para uma discretização uniforme, é ilustrado na �gura (3.2).

Na segunda parte do processo, que é combinada com a construção do operador de
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interpolação, os pontos do conjunto F são testados e, se necessário, transferidos para o

conjunto C para garantir a satisfação do critério C1.

3.3 De�nição do operador de interpolação

Em um esquema de correção com dois grids, o operador de interpolação é utilizado

para transportar a solução da equação residual no grid grosseiro para o grid mais re�nado.

De acordo com o esquema, a solução da equação residual é uma aproximação em Ω2h do

erro produzido pela aplicação do suavizador em Ωh sendo, portanto, suave. Tem-se,

conseqüentemente, um conjunto de valores e2h
i , i ∈ C = Ω2h, representando um erro

suave em Ω2h, que deve ser interpolado para Ωh = C ∪ F .

Pela de�nição de erro algebricamente suave, sabe-se que o erro a ser apro-

ximado em Ωh é tal que

Aheh ≈ 0, (3.19)

que implica

aiie
h
i ≈ −

∑
j 6=i

aije
h
j , i = 1, . . . , n. (3.20)

Como na prática a matriz Ah é esparsa, a equação (3.20) pode ser reescrita da seguinte

forma

aiie
h
i ≈ −

∑
j∈Ni

aije
h
j , i = 1, . . . , n. (3.21)

Lembrando que Ni é o conjunto dos pontos vizinhos de i, isto é,

Ni = {j 6= i|aij 6= 0}. (3.22)

Como resultado da equação (3.21) tem-se que o elemento eh
i pode ser apro-

ximado por uma média dos seus vizinhos diretos. É preciso lembrar, porém, que apenas

alguns pontos estão disponíveis para a interpolação, sendo eles os elementos do conjunto

C. Sendo assim, os conjuntos Ni, i = 1, . . . , n, podem ser divididos em três categorias:

1. Conjunto dos pontos em C, vizinhos de i que o in�uenciam fortemente, denotado por

Ci:

Ci = C ∩Ni;
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Figura 3.2: Seqüência do procedimento de seleção dos pontos. O conjunto Ωh aparece no canto superior

esquerdo e a seleção �nal na parte inferior central da �gura
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2. Conjunto de pontos que in�uenciam fortemente o ponto i mas que não estão em Ci,

denotado por Ds
i ;

3. Conjunto dos pontos em Ni que não in�uenciam fortemente o ponto i, denotado por

Dw
i e denominado o conjunto dos vizinhos fracamente conectados.

Com esses novos conjuntos a expressão (3.21) torna-se

aiie
h
i ≈ −

∑
j∈Ci

aije
h
j −

∑
j∈Ds

i

aije
h
j −

∑
j∈Dw

i

aije
h
j , (3.23)

na qual os somatórios do lado direito envolvendo os pontos de Ds
i e Dw

i devem ser elimi-

nados ou substituídos por aproximações com base no conjunto C.

Se j ∈ Dw
i então ei não depende fortemente de ej e, conseqüentemente, aij é pequeno.

Assim, a aproximação ∑
j∈Dw

i

aije
h
j ≈

∑
j∈Dw

i

aije
h
i , (3.24)

introduz um erro relativo pequeno. Como conseqüência, segue que

(aii +
∑

j∈Dw
i

aij)e
h
i ≈ −

∑
j∈Ci

aije
h
j −

∑
j∈Ds

i

aije
h
j . (3.25)

Para os pontos j ∈ Ds
i a questão é um pouco mais complicada por se tratar de pontos

que mantém forte in�uência sobre i. Entretanto, se j ∈ Ds
i signi�ca que j depende

fortemente de (no mínimo) um ponto em Ci (critério heurístico C1). Portanto, é razoável

aproximar ej, com j ∈ Ds
i , por uma média ponderada dos pontos em Ci da seguinte forma:

ej ≈

∑
k∈Ci

ajke
h
k∑

k∈Ci

ajk

, para j ∈ Ds
i . (3.26)

Na expressão (3.26) é apropriado usar os coe�cientes ajk na ponderação, pois são

eles que dão a proporção da in�uência de ek sobre ej. O denominador dessa expressão é

escolhido para garantir a interpolação exata de constantes, ou seja, se ej = ek, 1 ≤ j, k ≤ n

então a interpolação de�nida por (3.26) é exata.

Combinando a aproximação (3.26) com a expressão (3.25), o efeito é

eh
i ≈ −

∑
j∈Ci

aije
h
j +

∑
j∈Ds

i

aij


∑
k∈Ci

ajke
h
k∑

k∈Ci

ajk


aii +

∑
j∈Dw

i

aij

. (3.27)
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Como conseqüência das relações acima, o operador de interpolação pode �nalmente

ser de�nido. Lembrando que Ω2h = C, esse operador é de�nido por

eh
i = (Pe2h)i =


e2h

i se i ∈ C,∑
j∈Ci

ωije
2h
j se i ∈ F, (3.28)

no qual

∑
j∈Ci

ωije
2h
j = −

∑
j∈Ci

aije
h
j +

∑
j∈Ds

i

aij


∑
k∈Ci

ajke
h
k∑

k∈Ci

ajk


aii +

∑
j∈Dw

i

aij

= −

∑
j∈Ci

aije
h
j +

∑
k∈Ci

∑
j∈Ds

i

aijajke
h
k∑

k∈Ci

ajk


aii +

∑
j∈Dw

i

aij

= −
∑
j∈Ci

aij +
∑

m∈Ds
i

 aimamj∑
k∈Ci

amk


aii +

∑
n∈Dw

i

ain

eh
j , (3.29)

resultando em

ωij = −
∑
j∈Ci

aij +
∑

m∈Ds
i

 aimamj∑
k∈Ci

amk


aii +

∑
n∈Dw

i

ain

, (3.30)

que foi obtido usando o fato de que eh
j = e2h

j para j ∈ C.

O operador de restrição R é de�nido como

R = P T , (3.31)

e a matriz A2h é construída usando a condição de Galerkin, já mencionada no capítulo

anterior

A2h = RAhP (3.32)
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Agora, de posse de todos os componentes necessários, um algoritmo de correção com

dois grids para o AMG é obtido exatamente como feito no contexto do Multigrid geomé-

trico.

Algorítmo 3.2. Esquema de correção com dois grids para AMG

1. Aplique ν1 passos de relaxação em Ahuh = fh com estimativa inicial vh

2. Calcule rh = fh − Ahvh e r2h = Rrh

3. Resolva A2he2h = r2h em Ω2h

4. Calcule eh = Pe2h e corrija a solução aproximada vh em Ωh conforme

vh ← vh + eh

5. Aplique ν2 passos de relaxação em Ahuh = fh com estimativa inicial vh.

Também como antes, os esquemas de ciclo em V , ciclo em W e outras variações

são de�nidas recursivamente. Para um algoritmo de ciclo em V , por exemplo, basta

simplesmente substituir no Algorítmo 3.2, a solução direta da equação residual em Ω2h

por uma chamada recursiva desse mesmo esquema.



Capítulo 4

As semelhanças entre a técnica

Multigrid e Wavelets

Wavelets são funções ψa,b(t) obtidas por meio de translações e dilatações (contrações

ou escalamento) de uma função ψ(t) chamada Wavelet Mãe. Introduzindo as dilatações

por um fator de escalamento a e as translações por meio de uma variável b, a forma geral

de uma família dessas funções é dada por

ψa,b(t) =
1√
a
ψ

(
t− b
a

)
; com a > 0, e b ∈ R. (4.1)

O termo 1√
a
é introduzido para preservar a norma da função no espaço L2(R). Neste

trabalho, é assumido que ψ é uma função real.

Uma importante característica das funções de�nidas em (4.1) é que elas formam uma

base para o espaço L2(R). Assim, uma função f(t) nesse espaço pode ser aproximada por

uma combinação das wavelets usando coe�cientes c dados por [85],[35],

ca,b =< f, ψa,b > . (4.2)

O termo wavelet é uma tradução para o inglês das palavras francesas ondelettes ou

petites ondes, ou seja, pequenas ondas. No Brasil, recebem também o nome de ondaletas

[68]. Na verdade, os termos wavelet e ondaletas são usados para sugerir que se tratam

de funções que são localizadas em freqüência em torno de um valor central. Em outras

palavras, são funções com suporte �nito que se anulam fora de um determinado intervalo.

Essa característica de compacidade diferem as wavelets das funções (seno e cosseno)

73
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que são usadas na análise de Fourier, as quais não possuem suporte �nito [17], [68]. Alguns

exemplos de funções wavelets são apresentados na �gura (4.1).

Figura 4.1: Exemplos de wavelets: (a)Mexican hat, (b)Morlet, (c)Shannon e (d)Haar.

Em áreas como análise de séries temporais, processamento de sinais e

imagens, reconhecimento de padrões, compressão de dados, a transformada wavelet é re-

conhecida há muito tempo como uma poderosa ferramenta [31], [56], [43]. Recentemente,

tem crescido também o uso de wavelets na solução numérica de Equações Diferenciais

[27], [6], [25].

A transformada wavelet usa uma técnica de multiresolução para analisar diferen-

tes freqüências em diferentes resoluções. Como as funções wavelets possuem localização

temporal e, além disso, são funções com dois parâmetros (translações e escalamento ou

contração), os componentes de alta freqüência do vetor (sinal discreto) podem ser repre-

sentadas por wavelets de curta duração (maior resolução temporal). Por outro lado, os

componentes de baixa freqüência são analisados em períodos de tempo mais longos, como

ilustrado na �gura (4.2).
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Figura 4.2: Cobertura do plano tempo-freqüência por Fourier Janelada (Gabor) e wavelets.

Essa característica de multiresolução sugere uma grande semelhança entre a técnica

Wavelets e Multigrid que será investigada neste capítulo.

4.1 O Multigrid e a análise em multiresolução

A de�nição do operador de restrição na forma

R = P T ,

e da matriz A2h,

A2h = RAhP,

é um importante artifício para o método Multigrid. O operador R, como de�nido acima,

é um operador linear de Rn−1 para Rn
2
−1, sendo n − 1 a dimensão da matriz Ah. Além

disso, para R da expressão (2.75) é fácil ver que vetores da forma

(0, 0, . . . ,−1, 2,−1, . . . , 0, 0)T (4.3)

pertencem ao núcleo de R. De uma forma geral, esses vetores do núcleo de R têm a

seguinte representação

wk = (w1, w2, . . . , wn−1)
T , k = 0, . . . ,

n

2
− 1, (4.4)
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sendo,

w2k = w2k+2 = −1

w2k+1 = 2

wi = 0 para i 6= 2k + 1, 2k, 2k + 2.

Note que existem apenas n
2
vetores distintos dados por (4.4) o que implica

dim(Nu(R)) =
n

2
. (4.5)

Por outro lado, o operador P para esse mesmo exemplo tem posto completo e sua imagem,

denotada por Im(P ), é tal que

dim(Im(P )) =
n

2
− 1 (4.6)

Tem-se ainda que se v é um vetor do núcleo de R então, por de�nição

Rv = 0. (4.7)

Assim, dado um vetor da imagem de P

z = Pu, (4.8)

segue que

(v, z) = (v, Pu)

= (P Tv,u)

= (Rv,u)

= 0. (4.9)

Conseqüentemente, obtém-se

Nu(R)⊥Im(P ), (4.10)

donde segue que

Ωh = Im(P )⊕Nu(R) (4.11)

com o símbolo ⊕ signi�cando a soma direta entre os espaços.
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A relação (4.10) signi�ca que para q ∈ Im(P ) e u ∈ Nu(R) vale que qTu = 0. Vale

lembrar ainda que

Ω2h = Im(R), (4.12)

e que a decomposição realizada para Ωh em (4.11) também pode ser obtida, de maneira

semelhante, para Ω2h.

Os resultados (4.11) e (4.12) revelam as características de multiresolução, ou resolução

múltipla, dos métodos Multigrid, que permitem conectar essa técnica com a teoria das

wavelets. Essa característica foi inicialmente investigada por Briggs e Henson [15] em 1993

e tem sido alvo de recentes pesquisas [73], [6].

De�nição 4.1. Análise em multiresolução: uma análise em multiresolução (AMR) é uma

seqüência Vjj∈Z de subespaços fechados aninhados,

· · · ⊂ V2 ⊂ V1 ⊂ V0 ⊂ V−1 ⊂ V−2 ⊂ · · · (4.13)

tais que a união é densa no espaço das funções quadraticamente integráveis L2(R). Além

disso, tem-se que

∩j∈ZVj = 0; (4.14)

f(x) ∈ Vj ⇔ f(2jx) ∈ V0; (4.15)

f(x) ∈ V0 ⇒ f(x− n) ∈ V0, para todo n ∈ Z; (4.16)

Outras importantes características desses subespaços são:

a) V0 é gerado por um conjunto ortonormal obtido por meio de translações inteiras de

uma única função φ ∈ L2(R), chamada "função escaladora."

{φ(x− n)}n∈Z (4.17)

constitui base ortonormal de V0

Para cada inteiro j, Vj é gerado por uma base ortonormal obtida da forma

Vj = span{φ(2−jx− k)}k∈Z (4.18)

b) Para cada inteiro j, Vj = Vj+1 ⊕Wj+1, no qual cada Wj+1 é gerado por um conjunto

ortonormal obtido por meio de translações e escalamentos de uma única função ψ chamada

wavelet,

Wj = span{ψ(2−jx− k)}k∈Z (4.19)
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c) O conjunto obtido da forma

{ψ(2−jx− k)}jk, j, k ∈ Z

é uma base de L2(R).

Após encontrar a função φ, a função wavelet associada, com todas as propriedades de

ortogonalidade exigidas, pode ser encontrada diretamente. Uma importante propriedade

dessas funções φ, ψ é que elas são altamente localizadas tanto no domínio do tempo quanto

no domínio da freqüência [15].

Na prática, a análise em multiresolução é empregada em problemas discretos que

estão de�nidos, ou são projetados, no subespaço V0 que representa o mais alto nível de

resolução em AMR, ou o grid mais re�nado no AMG. Assim, dada uma função u ∈ V0,

os coe�cientes c0,k da expansão de u em termos da base (4.17) são obtidos usando a

ortogonalidade de φ, e ψ

u =
∑

k

c0,kφ(x− k), (4.20)

expressão que pode ser considerada como a representação de u no grid �no. No contexto

discreto as funções em L2(R) são vetores e, portanto, recebem a mesma notação.

Outros coe�cientes c1,k e d1,k podem ser encontrados para representar u em V1 e W1

da forma

u =
∑

k

c1,kφ(
x

2
− k) + d1,kψ(

x

2
− k). (4.21)

O processo pode continuar até atingir o nível mais grosseiro, sempre decompondo

cada representação de u em Vj no próximo par de grids menos re�nados Vj+1 eWj+1. Um

algoritmo e�ciente para realizar essa decomposição é proposto em [66].

No contexto do multigrid, considerando um sistema linear da forma

Au = f, (4.22)

no qual A é uma matriz auto-adjunta (ou real, simétrica), e simpli�cando a notação para

φjk = φ(2−jx− k) e ψjk = φ(2−jx− k), (4.23)

o problema em Ωh tem a forma∑
k

c0,k < φ0j, Aφ0k >= f0,j, ∀j (4.24)
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com c0,k e f0,j denotando os coe�cientes da representação da solução u e de f, respectiva-

mente, em V0 como em (4.20).

De maneira semelhante, usando as representações de u e f em (V1,W1) e as relações

de ortogonalidade, o problema é representado no grid grosseiro por∑
k

c1,k < φ1j, Aφ1k > +d1,k < φ1j, Aψ1k >= f1,j, ∀j (4.25)

e ∑
k

c1,k < ψ1j, Aφ1k > +d1,k < ψ1j, Aψ1k >= g1,j, ∀j (4.26)

Segundo a teoria de multiresolução [89], o resultado da decomposição de V0, em uma

soma de subespaços V1 e W1, para uma função suave é que a maior parte da variação

�ca contida em V1 e a representação dessa função em W1 é praticamente nula. Sendo

assim, o problema dado em (4.25) pode ser considerado como o problema em Ω2h para os

componentes suaves da solução, enquanto (4.26) é o problema em Ω2h para os componentes

oscilatórios. Em outras palavras, as funções φ1k geram o mesmo espaço da imagem de

interpolação P e ψ1k formam uma base para o espaço do núcleo da restrição R = P T .

Assim, em termos de multiresolução, tem-se

V0 = span{φ1k} ⊕ span{ψ1k} = V1 ⊕W1, (4.27)

que no contexto do multigrid torna-se

Ωh = span{φ1k} ⊕ span{ψ1k} = Im(P )⊕Nu(R). (4.28)

Tem-se, portanto, que o multigrid produz uma decomposição ortogonal de Ωh igual

àquela que a multiresolução produz no espaço V0.

Como no multigrid os componentes oscilatórios são eliminados e�cientemente pelo

método de relaxação, tanto o problema da equação (4.26) quanto o segundo termo do

primeiro membro em (4.25) podem ser descartados.

Além disso, a matriz dada por < φ1j, Aφ1k > é precisamente a matriz da equação

residual em Ω2h [15].

4.2 Wavelets e Multigrid

A relação existente entre a técnica multigrid e a análise em multiresolução, apresen-

tada na seção anterior, realça importantes similaridades entre multigrid e wavelets. É
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Figura 4.3: (a) Wavelet associada à função chapéu. Forma uma base para o espaço W1 e para o núcleo

da interpolação. (b) Função chapéu (hat function) é um típico vetor da base da imagem da interpolação.

possível ver, por exemplo, que os vetores coluna do operador de prolongamento, como

de�nido em (2.70) para o caso geométrico, formam uma base para o espaço imagem de P

que é exatamente a mesma base gerada pela função chapéu (hat function) φ, como mostra

a �gura (4.3). Por outro lado, translações da função wavelet ψ associada à função chapéu

φ formam a mesma base gerada por vetores da forma (4.3) pertencentes ao núcleo de R.

Essas constatações rati�cam a relação (4.28).

É natural, portanto, tentar explorar essas semelhanças introduzindo o uso de wavelets

no contexto do multigrid. Para isso, é importante compreender o que são wavelets e como

utilizá-las para então explorá-las da melhor forma. Uma tentativa nesse sentido foi feita

por Avudainayagam e Vani em [6]. Eles usaram a relação ilustrada pela �gura (4.3) para

construir operadores de interpolação e restrição para o MG, e obtiveram resultados com-

paráveis aos produzidos com o uso dos operadores tradicionais. Vale destacar, no entanto,

que o método proposto neste trabalho, que emprega wavelets em conjunto com AMG, se

constitui, salvo melhor análise, em idéia original ainda não encontrada na literatura.

4.2.1 Transformada discreta wavelet

Wavelets continuas, como apresentadas em (4.1), são usadas com muita freqüência

no processamento de sinais não estacionários [88]. Entretanto, em muitas aplicações o
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objetivo é aproximar um sinal discreto∗ de forma e�ciente com uma quantidade �nita de

parâmetros. Para esse propósito utiliza-se a Transformada DiscretaWavelet (DWT) cujos

princípios fundamentais são apresentados a seguir. Para uma abordagem mais completa

da DWT e também da transformada envolvendo wavelets continuas ver, por exemplo,

[85], [98], [89], [57].

Uma família de wavelets discretas é obtida introduzindo parâmetros de escala e fatores

de translação discretos, ou seja, discretiza-se os parâmetros a e b em (4.1). Assim, fazendo

a = 2j e b = k2j, j, k ∈ Z como é usual, as wavelets discretas assumem a forma geral

ψjk(x) = 2−j/2ψ(2−jx− k). (4.29)

Note que a translação depende do passo de dilatação a. Isso ocorre porque as wavelets

permitem uma cobertura do plano tempo-freqüência com diferentes resoluções para baixas

e altas freqüências. Mais precisamente, a transformada utiliza wavelets mais comprimidas,

de curta duração, na análise em freqüências mais altas, permitindo a visualização do

sinal analisado em uma escala mais detalhada, com melhor resolução temporal. Em

freqüência mais baixa, o uso de wavelets mais dilatadas permite visualizar características

globais. Essa característica de representação, ilustrada pela �gura (4.2), também difere a

transformada wavelet da transformada Janelada de Fourier [83].

Mais detalhes a respeito da escolha dos parâmetros a e b como em (4.29) podem ser

encontrados, por exemplo, em [89].

A DWT é baseada na decomposição do espaço Vn em subespaços mutuamente orto-

gonais na forma

Vn = Vl ⊕Wl ⊕Wl+1 ⊕ · · · ⊕Wn+1 (4.30)

Assim, uma função u ∈ Vn pode ser expandida na forma

u =
∑

k

cn,kφnk (4.31)

ou ainda usando (4.30)

u =
∑

k

cl,kφlk +
l∑

j=n+1

∑
k

dj,kψjk (4.32)

∗No processamento de sinais um sinal discreto é um conjunto de amostras de uma função temporal

em instantes de tempo. Geralmente são expressos na forma f = (f1, f2, . . . , fN ) sendo N um inteiro par.

Neste trabalho, um sinal discreto é simplesmente um vetor.
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com

φnk = 2−n/2φ(2−nx− k) (4.33)

e ψ como em (4.29).

De acordo com a AMR, u também pode ser decomposto em Vn+1 e Wn+1 na forma

u =
∑

j

〈u, φn+1,j〉φn+1,j +
∑

j

〈u, ψn+1,j〉ψn+1,j

=
∑

j

cn+1,jφn+1,j +
∑

j

dn+1,jψn+1,j (4.34)

na qual os novos coe�cientes cn+1,j e dn+1,j são obtidos usando a ortogonalidade das

funções φ, ψ.

É importante notar que os coe�cientes cn+1,j fornecem uma representação do sinal u

na base gerada por φn+1,j para o espaço Vn+1. Essa representação é ótima no sentido de

que

‖u− Pn+1u‖ ≤ ‖u− v‖, ∀v ∈ Vn+1 (4.35)

sendo

Pn+1u =
∑

j

cn+1,jφn+1,j. (4.36)

De fato, pois com u ∈ Vn e u =
∑

j cn,jφn,j tem-se

u− Pn+1u =
∑

j

cn,jφn,j −
∑

j

cn+1,jφn+1,j

= Pnu− Pn+1u, (4.37)

e como Vn = Vn+1 ⊕Wn+1 segue que

u− Pn+1u = Qn+1u, (4.38)

na qual Qn+1 é a projeção de u sobre Wn+1. Como conseqüencia imediata,

u− Pn+1u ⊥ Pn+1u (4.39)

Ou seja, Pn+1u é a projeção ortogonal de u sobre o espaço Vn+1.

A relação entre as duas seqüências de subespaços {Vn} e {Wn} é representada gra�-

camente na �gura (4.4).
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Figura 4.4: Relação entre os espaços Vj , Wj .

Como resultado da DWT, um sinal em Vn, representado pelos coe�cientes da expansão

na base {φn,j} como em (4.27), é decomposto em novos coe�cientes que representam esse

sinal em Vn+1 e Wn+1, ou seja

u = (cn,1, cn,2, . . . , cn,k)

= (cn+1,1, cn+1,2, . . . , cn+1,l, dn+1,1, dn+1,2, . . . , dn+1,m) (4.40)

sendo l = dim(Vn+1), m = dim(Wn+1) e l +m = k = dim(Vn).

4.2.2 DWT e banco de �ltros

Na prática, a DWT é aplicada visando o conceito de banco de �ltros [85],[98], [89],

[57]. Nesta seção a teoria da DWT é desenvolvida com base na teoria dos �ltros para

demonstrar a equivalência dessas abordagens.

Um sinal f ∈ V0 pode ser representado pelas funções de base φ0,k na forma

f =
∑

n

c0,nφ0,n, (4.41)

na qual os coe�cientes c0,n são tais que

c0,n = 〈f, φ0,n〉. (4.42)

De acordo com a AMR, f pode ser decomposta em um nível mais grosseiro, menor reso-

lução, em dois espaços mutuamente ortogonais V1,W1 da forma

f = P1f+Q1f (4.43)
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com P1, Q1 denotando, respectivamente, os operadores de projeção ortogonal sobre

V1,W1, e são tais que

P1f =
∑

n

c1,nφ1,n (4.44)

Q1f =
∑

n

d1,nψ1,n. (4.45)

Multiplicando (4.43) pela função φ1,k e usando a ortogonalidade entre φ1,k e ψ1,k obtém-se

〈φ1,k, f〉 = 〈φ1,k, P1f〉

= 〈φ1,k,
∑

n

c1,nφ1,n〉

= c1,k (4.46)

De maneira semelhante, para ψ1,k

〈ψ1,k, f〉 = d1,k (4.47)

A seqüência {c1,k}l=dim(V1)
k=1 é a aproximação de f em V1 e {d1,k}m=dim(W1)

k=1 é a diferença

entre o sinal f e a sua aproximação em V1.

Como na AMR Vj+1 ⊂ Vj, existe uma relação íntima entre as bases desses espaços

φj+1,k e φj,k, respectivamente, que é expressa pela equação de dilatação, ou equação de

re�namento [57],

φj+1,k =
∑

k

hkφj,k = 2−
j
2

∑
k

hkφ(2−jx− k) (4.48)

para alguns coe�cientes hk, determinados pela escolha de φ.

De forma semelhante, a equação wavelet expressa a relação entre ψj+1,k e ψj,k

ψj+1,k =
∑

k

gkφj,k = 2−
j
2

∑
k

gkφ(2−jx− k) (4.49)

A substituição de (4.41) em (4.46) produz

c1,k = 〈φ1,k, f〉

=
∑

n

c0,n〈φ1,k, φ0,n〉. (4.50)

Mas,

〈φ1,k, φ0,n〉 = 2−
1
2 〈φ(2−1x− k), φ(x− n)〉

= 2−
1
2 〈φ(z), φ(2z − (n− 2k)〉, (4.51)
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sendo

z = 2−1x− k ⇒ x = 2z + 2k

Por outro lado, da equação de dilatação tem-se que

φ(x) =
∑

k

hk2
1
2φ(2x− k) (4.52)

Assim, como resultado de (4.52), (4.51) e (4.50), segue que

〈φ1,k, φ0,n〉 = 〈
∑

k

hkφ(2x− k), φ(2x− (n− 2k))〉

= hn−2k, (4.53)

e, �nalmente

c1,k =
∑

n

hn−2kc0,n. (4.54)

Os coe�cientes hn são os �ltros associados à função escaladora φ. Note que pela

expressão (4.54), é possível obter os coe�cientes do sinal em V1, a partir da representação

desse sinal em V0, conhecendo apenas os �ltros h. Esses são os chamados �ltros passa baixa

uma vez que, sendo gerados a partir das funções φ, �ltram apenas as baixas freqüências

do sinal em V0. De fato, como a resolução é reduzida por um fator de 2 a freqüência do

sinal resultante da �ltragem por h em (4.54) é exatamente a metade da freqüência do

sinal em V0 [85].

Realizando cálculos semelhantes para d1,k e gk encontra-se

d1,k =
∑

n

gn−2kc0,n. (4.55)

Assim, para um sinal u0 ∈ V0, u0 = (c0,1, c0,2, . . . , c0,n), a decomposição em V1 e W1 é

feita por (4.54) e (4.55) e o sinal decomposto consiste de duas partes c1,k, d1,k. Como os

sinais resultantes c1,k, d1,k possuem a metade da freqüência do sinal original pode-se aplicar

uma decimação (sub-amostragem) eliminando as amostras de índice ímpar do sinal u0.

Esse procedimento de decimação é equivalente a aumentar a freqüência de amostragem e

pode ser feito, segundo o critério de Nyquist, porque a freqüência do sinal foi reduzida. A

decimação por 2 é denotada pelo símbolo (↓ 2).

O uso de �ltros permite a construção de e�cientes algoritmos para análise em multire-

solução com wavelets. A implementação desse procedimento é feita utilizando-se bancos
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de �ltros em um algoritmo piramidal com formato de árvore, criado por Mallat [66], como

ilustrado na �gura (4.5).

Neste trabalho são usadas as wavelets com suporte compacto de Haar [44] e Daube-

chies [28]. Essas wavelets dão origem a �ltros com Resposta Impulsiva Finita (FIR) com

convenientes propriedades de localização temporal [22], [96], [85]. As mínimas exigências

para esses �ltros FIR são:

1. O comprimento do �ltro deve ser par;

2.
∑

n hn =
√

2;

3.
∑

n(hn, hn−2k) = δk, com

 δk = 1 se k = 0

δk = 0 se k 6= 0

Figura 4.5: Análise em multiresolução com banco de �ltros.

Filtros que satisfazem essas exigências são apresentados a seguir.

1. Coe�cientes de Haar ou Daubechies-2: �ltros comprimento 2

hD2 = [h1, h2]

=

[
1√
2
,

1√
2

]
. (4.56)

2. Coe�cientes Daubechies 4: �ltros comprimento 4

hD4 =

[
1 +
√

3

4
√

2
,
3 +
√

3

4
√

2
,
3−
√

3

4
√

2
,
1−
√

3

4
√

2

]
(4.57)
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3. coe�cientes Daubechies 6: �ltros comprimento 6

hD6 = [h1, h2, h3, h4, h5, , h6] (4.58)

sendo,

h1 =
1 +
√

10−
√

5 + 2
√

10

16
√

2
,

h2 =
5 +
√

10− 3

√
5 + 2

√
10

16
√

2
,

h3 =
10− 2

√
10− 2

√
5 + 2

√
10

16
√

2
,

h4 =
10− 2

√
10 + 2

√
5 + 2

√
10

16
√

2
,

h5 =
5 +
√

10 + 3

√
5 + 2

√
10

16
√

2
,

h6 =
1 +
√

10 +

√
5 + 2

√
10

16
√

2
.

Os detalhes sobre o cálculo dos coe�cientes dos �ltros foram omitidos aqui pois po-

dem, assim como os valores desses coe�cientes, ser facilmente encontrados na literatura

especializada [85], [96], [22], [98], [89], [57].

Para ilustrar a teoria apresentada nesta seção considere analisar um sinal discreto

com uma DWT com coe�cientes de Haar ou hD2. Lembrando que um sinal discreto é

representado na forma

f = (f1, f2, . . . , fN),

sendo N , um inteiro positivo par, o comprimento de f. Os valores fi são reais medidos

como amostras de um sinal contínuo em determinados instantes t = t1, . . . , tN .

O sinal f é decomposto em dois subsinais com a metade do seu comprimento. Um

subsinal c1 que é a média ou a tendência de f, e outro subsinal d1 que representa a

�utuação. Ou seja,

c1 = (c1,1, c1,2, . . . , c1, N
2
) (4.59)
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com

c1,1 =
f1 + f2√

2
, c1,2 =

f3 + f4√
2

, · · · , c1, N
2

=
fN−1 + fN√

2

ou, generalizando

c1,m =
f2m−1 + f2m√

2
(4.60)

e, para d1 = (d1,1, d1,2, . . . , d1, N
2
)

d1,m =
f2m−1 − f2m√

2
(4.61)

Como exemplo, para f dado por

f = (4, 6, 10, 12, 8, 6, 5, 5)

tem-se

c1 = (5
√

2, 11
√

2, 7
√

2, 5
√

2) (4.62)

e,

d1 = (−
√

2,−
√

2,
√

2, 0), (4.63)

resultando, portanto, do primeiro nível da DWT de f,

DWT (f) = (c1|d1) = (5
√

2, 11
√

2, 7
√

2, 5
√

2| −
√

2,−
√

2,
√

2, 0) (4.64)

ilustrado, de forma esquemática, pela �gura (4.6).

Figura 4.6: Esquema da DWT unidimensional do exemplo.

O segundo nível da DWT é realizado aplicando o mesmo procedimento ao vetor c1

para obter dois novos subsinais c2 e d2. Na prática, para sinais reais, a DWT é realizada

em vários níveis.
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A operação inversa parte do sinal em (4.64) e reconstrói f através da fórmula

f =

(
c1,1 + d1,1√

2
,
c1,1 − d1,1√

2
, . . . ,

c1,N/2 + d1,N/2√
2

,
c1,N/2 − d1,N/2√

2

)
. (4.65)

A vantagem em aplicar a transformada do exemplo acima é que a magnitude dos valo-

res do subsinal de �utuação d é freqüentemente muito menor que a magnitude dos valores

do sinal original. De fato, se existir pouca variação entre duas amostras consecutivas de

um sinal f, então os valores de �utuação, no nível k, serão tais que

dk,m =
f2m−1 − f2m√

2
≈ 0. (4.66)

Em particular se f2m−1 = f2m ⇒ dk,m = 0

Assim, para sinais com pouca variação, os coe�cientes em d podem ser desprezados e

o sinal original aproximado usando somente os coe�cientes em c. No contexto do AMG,

onde os vetores a serem aproximados em níveis mais grosseiros são suaves, a aplicação da

DWT produz resultados muito bons como é mostrado no capítulo 7.

No caso bidimensional, onde o sinal discreto é uma matriz, a aplicação da DWT

produz resultados semelhantes. Ou seja, produz uma aproximação do sinal original em

uma escala menos re�nada e alguns coe�cientes de detalhes. Nesse caso, o procedimento

unidimensional descrito acima é aplicado, de forma alternada, nas linhas e colunas da

matriz provocando uma transformação que é ilustrada nas �guras (4.7) e (4.8).

4.2.3 Representação matricial

A DWT via banco de �ltros apresentado na seção anterior pode ser representada

matricialmente. Para tal de�ne-se uma matriz R, contendo os coe�cientes dos �ltros a

serem utilizados, que é pré-multiplicada pelo sinal discreto. Para �ltros de comprimento

4, por exemplo, essa matriz R toma a forma [85],

RN×N =



h1 h2 h3 h4

h1 h2 h3 h4

...

h3 h4 h1 h2

g1 g2 g3 g4

g1 g2 g3 g4

...

g3 g4 g1 g2



(4.67)
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Figura 4.7: Transformada discreta wavelet de uma matriz em termos de �ltros. G e H representam,

respectivamente, �ltros passa-alta e passa-baixa.

Figura 4.8: Representação da matriz (sinal) A = A0 na transformada wavelet bidimensional. Em cada

nível i são gerados uma aproximação Ai+1, e três classes de coe�cientes de detalhes D1
i , D2

i e D3
i .

na qual N é o número de amostras no sinal.

As primeiras N/2 linhas de R são formadas pelos coe�cientes dos �ltros passa-baixa

h e as linhas restantes pelos �ltros passa alta g. O deslocamento dos coe�cientes de uma
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linha para outra indica o fator de decimação. Desse modo, a representação matricial do

exemplo utilizado na seção anterior é

Rf =
1√
2



1 1

1 1

1 1

1 1

1 −1

1 −1

1 −1

1 −1





4

6

10

12

8

6

5

5



=



5
√

2

11
√

2

7
√

2

5
√

2

−
√

2

−
√

2
√

2

0



. (4.68)

O procedimento continua no próximo nível aplicando uma nova matriz R ao novo

sinal c, até atingir o nível mais grosseiro. Em todos os níveis muda a dimensão de R, mas

os �ltros usados continuam os mesmos.



Capítulo 5

O método Multigrid Algébrico baseado

em Wavelet

Uma das maiores di�culdades do método AMG tradicional, apresentado no capitulo

3, reside na etapa de montagem, que compreende a seleção das incógnitas, a construção

dos operadores de transferência e a criação da hierarquia de matrizes.

Nessa etapa de montagem do AMG, uma grande di�culdade é a escolha de um valor

adequado para o parâmetro α na de�nição das fortes conexões na matriz. Em geral, usa-

se α = 0.25 mas, infelizmente, esse valor nem sempre produz bons resultados [86]. Uma

tentativa de contornar essa di�culdade é apresentada por este autor em [76].

Outro grande problema do AMG diz respeito à paralelização do processo de seleção

das incógnitas. O esquema tradicional possui natureza seqüencial, especialmente quando

uma técnica baseada na Decomposição do Domínio é utilizada [11], [52]. Recentemente,

alguns trabalhos [24], [51], [59], têm apresentado procedimentos alternativos para seleção

paralela das incógnitas que, apesar de facilitarem o processo e produzirem resultados

satisfatórios, ainda apresentam sérias limitações.

Essas di�culdades do AMG aliadas à e�ciência e relativa simplicidade computacional

da DWT motivaram a uni�cação dessas duas técnicas. A idéia é aplicar uma DWT para

construir aproximações da matriz Ah nos grids mais grosseiros, como ilustrado na �gura

(4.8), e, ao mesmo tempo, utilizar a mesma matriz de �ltros R como operador de trans-

ferência entre os diferentes níveis do Multigrid Algébrico. Essa nova abordagem elimina

não apenas a necessidade de escolher um valor para o parâmetro α como também todo o

92
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processo de seleção e interpolação necessários no procedimento padrão do AMG. Assim,

as aproximações nos grids mais grosseiros são obtidos diretamente da DWT , bastando

para isso apenas escolher os �ltros e montar a matriz R. Além disso, é importante lem-

brar que não havendo necessidade de reconstruir os vetores e a matriz, como ocorre em

aplicações convencionais da DWT, apenas os �ltros passa-baixa responsáveis por capturar

as aproximações precisam ser utilizados. Conseqüentemente, se �ltros de comprimento 4

e um processo de decimação por 2 forem utilizados, a matriz R nesse contexto torna-se

RN
2
×N =


h1 h2 h3 h4

h1 h2 h3 h4

...

h3 h4 h1 h2

 (5.1)

Essa matriz R é usada como operador de restrição, produzindo aproximações com a

metade do comprimento dos vetores aproximados. Nesse sentido, o valor N é de�nido da

seguinte forma:

N =

 n se n é par

n+ 1 se n é ímpar
(5.2)

com n = dim(Ah). Para o caso de n ímpar faz-se

Ah
N×N =

 Ah
n×n

1.0

 (5.3)

e

fhN =

 fhn

1.0

 (5.4)

procedimento que é repetido para todos os níveis do AMG.

De�nida a matriz R como em (5.1) o operador de prolongamento P e a matriz em

Ω2h são obtidos da forma usual,

P = RT (5.5)

e

A2h = RAhP (5.6)

A equação (5.6) representa a aplicação de DWT unidimensional às linhas e às colunas

de Ah semelhante ao que ocorre no contexto de compactação de imagens digitais, que
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também são representadas por matrizes. Esse procedimento é, portanto, semelhante ao

ilustrado na �gura (4.8) agora, porém, produzindo apenas as aproximações Alh, l =

2, 4, . . . em cada nível.

Após ter construído todos os componentes do método, os esquemas de correção com

dois ou mais níveis, são de�nidos da forma convencional.

Essa nova abordagem para AMG é chamada aqui de WAMG.

5.1 Comentários sobre o processo de decimação

Semelhante ao que geralmente é feito no multigrid geométrico, a aplicação do sua-

vizador visa eliminar os componentes harmônicos do erro com número de onda k > n
2
,

sendo n a dimensão do sistema. Conforme visto no capítulo 2, o uso de ω = 2
3
no mé-

todo de Jacobi com relaxação produz exatamente esse efeito. Assim, supondo que o erro

resultante da aplicação do suavizador é tal que o número de onda de seus componentes

harmônicos é k < n
2
a decimação por 2 no WAMG não produzirá aliasing. Em alguns

casos, porém, é possível utilizar um outro valor de ω no método de Jacobi para permitir

que componentes do erro com n
4
< k < n

2
sejam eliminadas. Uma possibilidade, por

exemplo, de acordo com a �gura (2.3), é usar ω = 1.0. Nesse caso, pode-se aplicar alguns

passos do suavizador com ω = 2
3
, para eliminar as parcelas do erro associadas à k > n

2

e então aplicar mais um ou dois passos do suavizador com ω = 1.0, para tornar o erro

ainda mais suave. Procedendo dessa forma e supondo como resultado um erro com pouca

oscilação é possível agilizar o processo de montagem no WAMG realizando um processo

de decimação por 4, que consiste em descartar três a cada quatro incógnitas. Assim, a

dimensão de A2h torna-se igual a 1
4
da dimensão de Ah, e a matriz R para �ltros hD4 �ca

RN
4
×N = 1

4
√

2

266666664
1+
√

3 3+
√

3 3−
√

3 1−
√

3

. . .

1+
√

3 3+
√

3 3−
√

3 1−
√

3

377777775
(5.7)

A decimação por 4 equivale a multiplicar por 4 a freqüência de amostragem do si-

nal. Sendo assim, segundo o critério de Nyquist, é preciso garantir que o vetor erro a

ser restringido não possua componentes harmônicos com k > n
4
para que não ocorra o

mascaramento da freqüência (aliasing).
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Uma análise detalhada sobre a escolha do parâmetro de relaxação ω para acelerar a

redução das baixas e altas freqüências do erro, no contexto do método de Gauss-Seidel é

realizada em [104].

5.2 Resultados quantitativos de convergência para o

WAMG

A análise teórica dos métodos multigrid pode ser feita com o uso de várias aborda-

gens. Em [93], é usada uma abordagem quantitativa, baseada na análise de Fourier, para

encontrar limitantes realísticos para o fator de convergência do método MG.

Outras abordagens para a análise do MG, também citados em [93] são:

- A análise local de Fourier (LFA);

- A teoria clássica do multigrid (qualitativo);

- A teoria multigrid baseado na subdivisão de espaços (qualitativo);

Neste trabalho, uma análise quantitativa da convergência do método WAMG é reali-

zada numericamente. Através da aplicação do método em uma série de problemas testes,

esses aspectos quantitativos são observados e medidos na prática, de maneira numérica,

de acordo com os critérios apresentados na próxima seção.

Ao contrário do caso geométrico, não existe um método disponível para prédeterminar

o custo computacional do AMG. Nesse caso, duas simples ferramentas são usadas para

obter uma estimativa de custo a posteriori. Tais estimativas são úteis para analisar o

desempenho do AMG e determinar sua e�ciência em muitos problemas. Essas ferramentas

são de�nidas a seguir:

De�nição 5.1. A complexidade do grid é a razão entre o número total de pontos em todos

os grids (número de incógnitas) e o número de pontos do grid mais re�nado (número de

incógnitas do sistema original).

De�nição 5.2. A complexidade do operador é a razão entre o número total de elementos

não nulos em todas as matrizes Akh, em todos os níveis k, e o número de elementos não

nulos na matriz original A0.
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A complexidade do grid fornece uma medida da quantidade de memória computaci-

onal necessária para armazenar os vetores do lado direito dos sistemas de cada nível e os

vetores auxiliares.

A complexidade do operador indica o espaço total necessário para armazenar todos

os operadores Akh, em todos os níveis k e, geralmente, é considerado um bom indicador

do custo computacional do V-ciclo no método Multigrid Algébrico.

5.2.1 Medida do fator de convergência do WAMG

A determinação do fator de convergência ρ, mesmo que de maneira empírica (estimado

numericamente), é muito importante na análise e avaliação do método WAMG. Em geral,

a de�nição de ρ é feita utilizando os vetores resíduos r uma vez que estes vetores estão

disponíveis em cada interação do método. Essa medição pode ser feita, por exemplo,

usando,

q(m) :=
||rm||2
||rm−1||2

(5.8)

ou,

q̂(m) := m
√
qmqm−1 · · · q1 = m

√
||rm||2
||r0||2

(5.9)

A quantidade q̂(m) representa uma média do fator de redução do resíduo em m ite-

rações. Para r0 6= 0, q̂(m) → ρq̂(m) é uma boa estimativa para ρ se m é su�cientemente

grande [93]. Além disso, uma vez que as primeiras iterações, em geral, não re�etem o

comportamento de convergência assintótico do método, é conveniente rede�nir q̂(m) como

q̂(m) = m−m0

√
||rm||2
||rm0||2

(5.10)

para um pequeno número m0, tipicamente entre 2 e 5.

5.2.2 Fator de convergência do WAMG em problemas modelos

Para analisar quantitativamente o WAMG, o método foi testado em problemas mo-

delos e seu fator de convergência foi medido conforme descrito na seção anterior, através

da equação (5.10). Foram escolhidos como problemas modelos aqueles utilizados em [21],

para facilitar a comparação entre a nova abordagem proposta neste trabalho, a aborda-
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gem algébrica tradicional e algumas abordagens algébricas mais so�sticadas apresentadas

em [21], também baseadas em critérios de in�uência/dependência entre as incógnitas.

Os detalhes dos problemas tratados e os resultados numéricos correspondentes são

apresentados a seguir. Esses resultados são usados para avaliar o desempenho do WAMG

em comparação à outras abordagens algébricas mais tradicionais, no que diz respeito

ao fator de convergência do V-ciclo. Nesse caso, os métodos são usados, nas mesmas

condições, como técnicas iterativas de solução, de acordo com o algoritmo (5.1).

Algorítmo 5.1. Método iterativo multigrid: v←MG(A, f, η)

1. v← 0

2. v← µ(v, f)

3. Para i = 1, . . . , até convergência faça:

r← f− Av

e← 0

e← µ(e, r)

v← v+ e

Aplique η passos de relaxação em Au = f com estimativa inicial v.

Todos os resultados são apresentados usando a mesma notação empregada em [21].

Essa notação é apresentada a seguir:

ρ: fator de convergência assintótica (medido através da expressão (5.10));

ts: tempo gasto na fase de solução;

tm: tempo gasto na fase de montagem;

N : número de iterações necessárias para que o vetor resíduo r satisfaça a relação ‖r‖/‖r0‖ ≤

10−6

EQ: dimensão do sistema linear correspondente;

σA: complexidade do operador ;

σΩ: complexidade do grid.

Em todos os testes foi usado um vetor do lado direito f escolhido de tal forma que

a solução exata u seja um vetor com todos os elementos iguais a 1.0. Como estimativa

inicial foi usado o vetor nulo.

O método de Gauss-Seidel com relaxação foi usado como suavizador e α = 0.25

foi usado como valor de limiar de corte para de�nir as fortes conexões no Multigrid
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Algébrico tradicional. O método WAMG foi implementado com �ltros de Daubechies de

comprimento 2, 4 e 6.

As abordagens apresentadas por Chang e Huang em [21] são identi�cadas nas tabelas

como Métodos II, III, IV, V, VI, VII e VIII, de acordo com denominação empregada

pelos próprios autores no referido trabalho. Os resultados referentes a esses métodos

foram transcritos aqui literalmente.

Os testes desta seção foram realizados utilizando um computador com processador

AMD Sempron 2.4+ com 1.67 GHz e 768 Mb de memória RAM.

Problema 1 : equação de Poisson em um quadrado unitário com condições de contorno

de Dirichlet. Para este caso considerou-se uma aproximação por Diferenças Finitas (DF)

representada pelo estêncil padrão de 5 pontos,

L
(5)
h =

1

h2


−1

−1 4 −1

−1


h

(5.11)

Para este mesmo problema, considera-se também uma aproximação por DF de ordem

mais alta, ilustrada pelo estêncil de diferenças de 9 pontos,

L
(9)
h =

1

6h2


−1 −4 −1

−4 20 −4

−1 −4 −1


h

(5.12)

Os resultados para esses dois testes são apresentados, respectivamente, nas tabelas

5.1 e 5.2.

Problema 2 : este problema consiste em resolver a equação anisotrópica

−εuxx − uyy = f, (5.13)

em um quadrado unitário com condição de contorno de Dirichlet. Novamente, utilizou-se
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Tabela 5.1: Resultados para problema 1 com L
(5)
h

Método EQ ρ N tm ts σA σΩ

AMG 32× 32 0.026 6 0.33 0.06 2.15 1.66

64× 64 0.06 8 4.9 0.44 2.18 1.67

II 64× 64 0.017 4 0.16 0.10 2.16 1.66

III 64× 64 0.062 5 0.05 0.16 2.16 1.66

IV 64× 64 0.078 6 0.06 0.16 2.16 1.66

V 64× 64 0.020 4 0.11 0.11 2.16 1.66

VI 64× 64 0.017 4 0.11 0.17 2.16 1.66

VII 64× 64 0.018 4 0.11 0.11 2.16 1.66

VIII 64× 64 0.018 4 0.11 0.11 2.16 1.66

WAMG(2) 32× 32 0.008 2 0.16 0.02 1.89 1.94

64× 64 0.009 2 2.13 0.08 1.95 1.98

WAMG(4) 32× 32 0.009 2 0.27 0.03 2.30 1.94

64× 64 0.04 3 3.96 0.12 2.37 1.98

WAMG(6) 32× 32 0.04 3 0.42 0.04 2.81 1.94

64× 64 0.04 3 6.07 0.14 2.93 1.98

uma discretização com o uso do estêncil de Diferenças Finitas com 5 pontos,

L5
h(ε) =

1

h2


−1

−ε 2(1 + ε) −ε

−1


h

(5.14)

Os resultados para ε = 0.01 são apresentados na tabela 5.3.

Problema 3 : equação com termo envolvendo derivadas em relação a x e y, na forma

Lεu = −∆u+ εuxy = f, (5.15)

a qual é elíptica para |ε| < 2, parabólica para |ε| = 2 e hiperbólica para |ε| > 2.

O problema é resolvido para ε = 1.5, com discretização de segunda ordem dada pelo



100

Tabela 5.2: Resultados para problema 1 com L
(9)
h

Método EQ ρ N tm ts σA σΩ

AMG 32× 32 0.15 5 0.49 0.11 2.42 1.66

64× 64 0.09 4 7.40 0.37 2.49 1.67

II 64× 64 0.061 5 0.17 0.16 1.32 1.33

III 64× 64 0.097 6 0.11 0.16 1.32 1.33

IV 64× 64 0.086 6 0.11 0.17 1.32 1.33

V 64× 64 0.060 5 0.11 0.11 1.32 1.33

VI 64× 64 0.061 5 0.16 0.11 1.32 1.33

VII 64× 64 0.060 5 0.11 0.11 1.32 1.33

VIII 64× 64 0.061 5 0.16 0.11 1.32 1.33

WAMG(2) 32× 32 0.008 2 0.17 0.03 1.87 1.93

64× 64 0.009 2 2.41 0.12 1.93 1.98

WAMG(4) 32× 32 0.008 2 0.31 0.04 2.50 1.93

64× 64 0.04 3 4.51 0.23 2.59 1.98

WAMG(6) 32× 32 0.01 3 0.46 0.06 3.21 1.93

64× 64 0.04 3 7.12 0.24 3.45 1.98

estêncil com 7 pontos

L
(7)
h (ε) =

1

h2


− ε

2
−1 + ε

2

−1 + ε
2

4− ε −1 + ε
2

−1 + ε
2

− ε
2


h

(5.16)

Os resultados correspondentes à este caso são mostrados na tabela 5.4.

Problema 4 : matrizes obtidas usando uma estrutura de diferenças �nitas com cinco

pontos. Em primeiro lugar considera-se um estêncil de diferenças com 5 pontos dado por

Lh =
1

h2


1

−1 4 −1

1


h

(5.17)
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Tabela 5.3: Resultados para problema 2 com L
(5)
h (ε), para ε = 0.01

Método EQ ρ N tm ts σA σΩ

AMG 64× 64 0.020 4 3.92 0.11 2.77 1.96

II 64× 64 0.015 4 0.16 0.11 3.24 1.96

III 64× 64 0.025 4 0.06 0.11 2.80 1.96

IV 64× 64 0.051 5 0.11 0.05 2.80 1.96

V 64× 64 0.025 4 0.11 0.16 2.80 1.96

VI 64× 64 0.010 3 0.11 0.10 3.24 1.96

VII 64× 64 0.010 3 0.11 0.13 3.24 1.96

VIII 64× 64 0.010 3 0.11 0.16 3.24 1.96

WAMG(2) 64× 64 - 1 1.41 0.01 1.95 1.99

WAMG(4) 64× 64 - 1 2.70 0.01 2.36 1.99

WAMG(6) 64× 64 - 1 4.16 0.01 2.93 1.99
−Redução do resíduo da ordem de 10−8.

com condição de contorno de Dirichlet em um quadrado unitário uniformemente discre-

tizado. Neste caso, o erro algébricamente suave é geometricamente suave na direção x e

fortemente oscilatório na direção y.

Considera-se também o sistema linear não simétrico e não diagonalmente dominante,

com valores positivos fora da diagonal principal, dado em um quadrado uniforme pelo

estêncil de diferenças �nitas com 5 pontos

Lh =
1

h2


3

0 4 −2

−1


h

(5.18)

Os respectivos resultados são apresentados na tabela 5.5 e 5.6.

Problemas 5 : para este teste considera-se o problema biharmônico dado por

∆2u = 0 em Ω (quadrado unitário),

u = 0 em ∂Ω,

∂u

∂n
= 0 em ∂Ω, (5.19)
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Tabela 5.4: Resultados para problema 3 com L
(7)
h (ε), para ε = 1.5

Método EQ ρ N tm ts σA σΩ

AMG 32× 32 0.73 31 0.34 0.52 2.03 1.73

64× 64 0.83 52 4.30 4.41 2.14 1.54

II 64× 64 0.049 5 0.22 0.10 1.90 1.44

III 64× 64 0.084 6 0.11 0.11 1.83 1.44

IV 64× 64 0.087 6 0.16 0.11 1.90 1.44

V 64× 64 0.052 5 0.11 0.12 1.83 1.44

VI 64× 64 0.050 5 0.11 0.16 1.92 1.44

VII 64× 64 0.052 5 0.11 0.16 1.83 1.44

VIII 64× 64 0.050 5 0.22 0.14 1.92 1.44

WAMG(2) 32× 32 0.008 2 0.16 0.02 1.88 1.93

64× 64 0.010 2 2.27 0.10 1.93 1.98

WAMG(4) 32× 32 0.008 2 0.30 0.02 2.79 1.93

64× 64 0.010 2 4.31 0.11 2.91 1.98

WAMG(6) 32× 32 0.04 3 0.46 0.05 3.63 1.93

64× 64 0.01 2 6.78 0.11 3.93 1.98

discretizado pelo estêncil de diferenças �nitas com 13 pontos

1

2 −8 2

1 −8 20 −8 1

2 −8 2

1


.

A matriz neste caso é sdp, mas é muito mal condicionada, com número de condição da

ordem de h−4. Os resultados deste caso são mostrados na tabela 5.7.

Problema 6 : por �m, considera-se a discretização do operador Laplaciano pelo MEF

com uma malha retangular com hx � hy ( o espaçamento hx entre os pontos na direção

x é muito maior que o espaçamento na direção y, hy). O estêncil para este problema é
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proporcional a

Lh =
1

h2


−1 4 −1

2 8 2

−1 4 −1


h

(5.20)

Segundo a literatura [21], este é um problema muito difícil de ser resolvido com AMG

tradicional. Os resultados são apresentados na tabela 5.8.

Os resultados apresentados mostram o melhor desempenho do WAMG em relação à abor-

dagem tradicional do Multigrid Algébrico. Mesmo nos exemplos mais complexos, nos

quais o AMG apresenta grandes di�culdades de convergência, o método proposto se mos-

trou muito e�ciente, especialmente em termos de convergência. Também em relação aos

resultados das abordagens algébricas introduzidas em [21], o WAMG apresentou um de-

sempenho superior em todos os casos testados. Isso contribui de forma signi�cativa para

promoção da abordagem proposta neste trabalho uma vez que, como mostram os resul-

tados, aqueles métodos em [21] representam um avanço em relação à abordagem padrão

(AMG).

Vale comentar também o que foi a�rmado na seção 1.3 a respeito do custo compu-

tacional do WAMG. Como a dimensão do sistema em um determinado nível é igual a

metade da dimensão do sistema no nível anterior (decimação por 2), a complexidade do

grid, que fornece uma medida da quantidade de memória computacional utilizada pelo

WAMG, sempre é limitada superiormente por 2. Além disso, a complexidade do operador,

que representa um indicador do custo computacional do V-ciclo, pode ser predeterminada

já que o número de elementos não nulos nos operadores de transferência do WAMG é

previamente conhecido.

Ainda com relação ao custo computacional do WAMG, mais especi�camente sobre os

tempos de construção da hierarquia de matrizes (tm), dois aspectos importantes precisam

ser discutidos:

1.A atual implementação do WAMG é feita com a utilização de matrizes, ou seja, os

operadores de transferência entre os níveis são construídos explicitamente e a matriz

do nível l + 1 é calculada através de produtos entre os operadores correspondentes e a

matriz do nível l (Al+1 = RlAlP l). Essa prática, apesar de simpli�car o algoritmo, reduz

signi�cativamente o desempenho do método, especialmente no que diz respeito aos tempos
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de montagem, e será abandonada nos desenvolvimentos futuros.

2. As rotinas de produto entre matrizes utilizadas no WAMG foram desenvolvidas usando

métodos e estruturas próprias. Resultados parciais, não apresentados neste trabalho,

mostram que a utilização das rotinas de uma biblioteca de álgebra linear numérica de

alto desempenho, como por exemplo a MTL [90], reduzem em cerca de 90% os tempos de

montagem apresentados aqui.

O bom desempenho do WAMGmotivou o uso de um processo de decimação por 4 para

observar os possíveis ganhos com relação aos tempos de montagem e solução. Resultados

nesse sentido, para os dois primeiros problemas, são apresentados nas tabelas 5.9 e 5.10,

respectivamente.

Apesar de promover um ganho no tempo de montagem, a decimação por 4 aumenta

consideravelmente o fator de convergência e, conseqüentemente, o número de iterações.

Entretanto, para os casos onde o método WAMG é empregado como um pré-condicionador

para métodos iterativos, a decimação por 4 apresenta-se como uma alternativa altamente

viável.
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Tabela 5.5: Resultados para problema 4 com Lh de�nido em (5.17)

Método EQ ρ N tm ts σA σΩ

AMG 64× 64 0.89 89 10.86 6.10 3.22 2.68

128× 128 * >300 193.44 95.76 3.27 2.69

II 64× 64 0.883 111 0.17 2.37 2.46 1.72

128× 128 0.912 150 0.66 13.956 2.32 1.73

III 64× 64 0.906 140 0.11 3.08 2.20 1.69

128× 128 0.929 189 0.39 17.30 2.22 1.69

IV 64× 64 0.905 138 0.05 2.91 2.46 1.70

128× 128 0.928 186 0.33 16.58 2.32 1.70

V 64× 64 0.858 90 0.11 1.92 2.29 1.69

128× 128 0.893 122 0.39 11.09 2.33 1.70

VI 64× 64 0.170 8 0.11 0.21 2.16 1.66

128× 128 0.213 9 0.60 1.10 2.18 1.67

VII 64× 64 0.169 8 0.11 0.16 2.16 1.66

128× 128 0.212 9 0.33 1.05 2.18 1.67

VIII 64× 64 0.130 7 0.11 0.17 2.16 1.66

128× 128 0.138 7 0.55 0.83 2.18 1.67

WAMG(2) 64× 64 0.002 2 2.17 0.06 1.95 1.98

128× 128 - 1 30.42 0.05 1.97 1.99

WAMG(4) 64× 64 - 1 3.97 0.01 2.36 1.98

128× 128 - 1 62.82 0.05 2.78 1.99

WAMG(6) 64× 64 - 1 6.01 0.01 2.93 1.98

128× 128 - 1 93.6 0.06 2.98 1.99

*Convergência muito lenta.

−Redução do resíduo da ordem de 10−6 para 64× 64 e 10−14 para 128× 128 em 1 iteração.
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Tabela 5.6: Resultados para problema 4 com Lh de�nido em (5.18)

Método EQ ρ N tm ts σA σΩ

AMG 64× 64 * 10.73 7.69 3.30

128× 128 * 78.08 3.09 1.85

II 64× 64 0.116 7 0.17 0.22 6.84 2.11

III 64× 64 0.155 8 0.05 0.11 6.56 2.61

IV 64× 64 0.154 8 0.16 0.22 6.69 2.62

V 64× 64 0.154 8 0.11 0.22 6.65 2.61

VI 64× 64 0.116 7 0.18 0.27 6.82 2.11

VII 64× 64 0.116 7 0.23 0.22 6.84 2.11

VIII 64× 64 0.116 7 0.23 0.28 6.89 2.11

WAMG(2) 64× 64 - 1 1.91 0.01 1.965 1.98

128× 128 - 1 28.72 0.04 1.98 1.99

WAMG(4) 64× 64 - 1 3.92 0.01 2.58 1.98

128× 128 - 1 61.70 0.05 3.34 1.99

WAMG(6) 64× 64 - 1 5.94 0.01 3.23 1.98

128× 128 - 1 95.17 0.06 3.88 1.99

*Método diverge.

−Redução do resíduo da ordem de 10−16 em 1 iteração.
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Tabela 5.7: Resultados para problema 5 estêncil com 13 pontos

Método EQ ρ N tm ts σA σΩ

AMG 32× 32 * >400 0.65 15.89 2.21 1.64

64× 64 * >500 9.78 74.25 2.29 1.65

II 32× 32 0.656 33 0.05 0.33 2.48 1.70

64× 64 0.700 39 0.22 2.03 2.93 1.73

III 32× 32 0.735 45 0.06 0.38 2.15 1.66

64× 64 0.762 51 0.22 2.19 2.22 1.67

IV 32× 32 *

64× 64 *

V 32× 32 0.656 33 0.11 0.50 2.15 1.66

64× 64 0.714 41 0.28 2.02 2.21 1.67

VI 32× 32 0.680 36 0.11 0.33 2.49 1.70

64× 64 0.739 46 0.44 2.58 2.94 1.73

VII 32× 32 0.671 35 0.11 0.33 2.48 1.70

64× 64 0.718 42 0.38 2.30 2.93 1.73

VIII 32× 32 0.672 35 0.06 0.38 2.48 1.70

64× 64 0.719 42 0.44 2.42 2.93 1.73

WAMG(2) 32× 32 - 1 0.20 0.01 1.75 1.93

64× 64 - 1 2.63 0.02 1.79 1.98

WAMG(4) 32× 32 - 1 0.36 0.01 2.18 1.93

64× 64 - 1 5.20 0.01 2.25 1.98

WAMG(6) 32× 32 - 1 0.57 0.01 2.66 1.93

64× 64 - 1 8.18 0.02 2.84 1.98

*Convergência muito lenta.

−Em apenas 1 iteração o resíduo sofre uma redução da ordem de 10−14.
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Tabela 5.8: Resultados para o operador Laplaciano discretizado pelo MEF

Método EQ ρ N tm ts σA σΩ

AMG 16× 16 *

32× 32 *

64× 64 *

II 16× 16 0.085 6 0.05 0.05 1.94 1.94

32× 32 0.096 6 0.05 0.06 2.03 1.98

III 16× 16 0.119 7 0.01 0.05 1.88 1.94

32× 32 0.116 7 0.01 0.06 1.98 1.98

IV 16× 16 0.119 7 0.01 0.01 1.92 1.94

32× 32 0.116 7 0.01 0.06 2.02 1.98

V 16× 16 0.118 7 0.01 0.01 1.92 1.94

32× 32 0.116 7 0.01 0.05 2.02 1.98

VI 16× 16 0.085 6 0.01 0.06 1.94 1.94

32× 32 0.096 6 0.05 0.05 2.03 1.98

VII 16× 16 0.085 6 0.01 0.05 1.94 1.94

32× 32 0.096 6 0.01 0.05 2.03 1.98

VIII 16× 16 0.085 6 0.01 0.01 1.94 1.94

32× 32 0.096 6 0.01 0.06 2.03 1.98

WAMG(2) 16× 16 - 1 0.01 0.01 1.69 1.75

32× 32 - 1 0.19 0.01 1.87 1.93

64× 64 - 1 2.4 0.01 1.93 1.98

WAMG(4) 16× 16 - 1 0.03 0.01 2.21 1.75

32× 32 - 1 0.33 0.02 2.51 1.93

64× 64 - 1 4.51 0.02 2.60 1.98

WAMG(6) 16× 16 - 1 0.03 0.01 2.66 1.75

32× 32 - 1 0.48 0.01 3.21 1.93

64× 64 - 1 7.13 0.01 3.45 1.98

*O método não converge.

−Em apenas 1 iteração o resíduo sofre uma redução da ordem de 10−16.
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Tabela 5.9: Resultados para problema 1 com o estêncil de 5 pontos-decimação por 4.

Método EQ ρ N tm ts σA σΩ

WAMG(2) 32× 32 0.82 49 0.05 0.57 1.19 1.32

64× 64 0.94 156 0.69 7.82 1.19 1.33

WAMG(4) 32× 32 0.82 49 0.09 0.58 1.29 1.32

64× 64 0.94 155 1.28 7.87 1.31 1.33

WAMG(6) 32× 32 0.82 49 0.12 0.58 1.32 1.32

64× 64 0.94 155 1.86 7.91 1.32 1.33

Tabela 5.10: Resultados para problema 2 com decimação por 4.

Método EQ ρ N tm ts σA σΩ

WAMG(2) 32× 32 0.81 45 0.05 0.52 1.19 1.32

64× 64 0.93 137 0.69 6.89 1.19 1.33

WAMG(4) 32× 32 0.81 44 0.09 0.51 1.29 1.32

64× 64 0.93 137 1.28 6.98 1.31 1.33

WAMG(6) 32× 32 0.81 44 0.13 0.51 1.32 1.32

64× 64 0.92 136 1.86 6.96 1.32 1.33



Capítulo 6

A paralelização do WAMG

O método multigrid algébrico é um dos mais e�cientes algoritmos para resolver siste-

mas de equações algébricas lineares grandes e esparsos, oriundos da aplicação do MEF em

problemas com geometrias complexas e malhas não-estruturadas. Além de exigir apenas

informações a respeito da matriz de coe�cientes do sistema, o AMG apresenta a ótima

propriedade de escalabilidade∗, especialmente desejável no contexto de problemas tridi-

mensionais e computação paralela. Para um problema com n incógnitas, o número de

V -ciclos necessários para convergência é idealmente independente do tamanho do pro-

blema. Além disso, o custo computacional da etapa de montagem e de cada V -ciclo é, no

caso ideal, linearmente proporcional a n [46], [92], [51], [59].

Em função dessas propriedades, existe atualmente um grande interesse em encon-

trar formas efetivas de aplicar o AMG em problemas extremamente grandes, envolvendo

milhões de incógnitas o que, necessariamente, implica encontrar formas de implementar

o AMG em arquiteturas computacionais com memória distribuída como é o caso, por

exemplo, de um agrupamento de computadores pessoais, chamado cluster.

Sobre esse aspecto, a principal di�culdade diz respeito ao processo de seleção das

incógnitas para o subsistema. Enquanto outras etapas do AMG podem ser paralelizadas

rapidamente, a etapa de seleção das incógnitas é naturalmente seqüencial. Essa di�culdade

tem motivado pesquisas no sentido de desenvolver procedimentos alternativos de seleção

∗O termo escalabilidade é utilizado para indicar a capacidade de um algoritmo paralelo em resolver

problemas cada vez maiores com um aumento proporcional no custo computacional. Em outras palavras, a

escalabilidade está associada ao crescimento do problema sem prejudicar signi�cativamente o desempenho

computacional do método.

110
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das incógnitas que apresentem características mais favoráveis à paralelização [21], [24].

Este trabalho propõe uma contribuição nesse aspecto, através da paralelização do

WAMG. Vale lembrar que o procedimento padrão de seleção das incógnitas não é neces-

sário no WAMG o que facilita sobremaneira a sua paralelização. Além disso, a versão

em paralelo do WAMG (PWAMG) pode ser usada como um black box solver ou pré-

condicionador, ao contrário de algumas abordagens de paralelização do AMG baseadas

em métodos de Decomposição de Domínio que (apesar de se mostrarem e�cientes) reque-

rem informações geométricas do problema [59].

A paralelização do WAMG é, inicialmente, baseada no algorítmo de paralelização da

DWT apresentado por Ford em [34]. Nesse trabalho, Ford apresenta novos algoritmos

para distribuição dos elementos da matriz entre os processadores de forma a estender o

uso da DWT em paralelo nos casos onde o número de processadores e a dimensão da

matriz (imagem digital) não são uma potência inteira de 2. Essa extensão é apresentada

resumidamente na próxima seção.

Além disso, este trabalho também propõe, na última seção deste capítulo, uma nova

estratégia de paralelização da DWT baseada em uma distribuição homogênea da matriz

entre os processadores, muito adequada ao bom desempenho do WAMG.

6.1 Paralelização da DWT

Como visto no capitulo 4, a DWT é de�nida por seus coe�cientes de �ltros h1, h2, . . . , hD

onde D é conhecida como a ordem da transformada wavelet [34]. Assim, a DWT com k

níveis de um vetor u

u = u0 = (c0,0, c0,1, . . . , c0,n)T (6.1)

com n = 2mp, m ≥ k, pode ser realizada usando as relações (4.54) e (4.55). Ou seja, para

os coe�cientes c1,l e d1,l no primeiro nível da DWT,

c1,l =
∑

n

hn−2lc0,n

e

d1,l =
∑

n

gn−2lc0,n
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ou ainda,

c1,l =
D∑

q=1

hqc0,〈q+2l〉, d1,l =
D∑

q=1

gqc0,〈q+2l〉, (6.2)

na qual 〈q + 2l〉 é o resto da divisão de (q + 2l) por n.

Em cada nível de decomposição o número de elementos a ser transformado é dividido

por 2. Assim, no i-ésimo nível o vetor ui tem a forma

ui = (ci,0, ci,1, . . . , ci,2(n−i)p−1, di,0, . . . , di,2(n−i)p−1, . . . , d1,0, . . . , di,2(n−1)p−1)
T (6.3)

Esse processo, para um vetor com oito elementos e três níveis de decomposição, é

ilustrado em (6.4)

c0,0 c0,1 c0,2 c0,3 c0,4 c0,5 c0,6 c0,7

↓

c1,0 c1,1 c1,2 c1,3 d1,0 d1,1 d1,2 d1,3

↓

c2,0 c2,1 d2,0 d2,1 d1,0 d1,1 d1,2 d1,3

↓

c3,0 d3,0 d2,0 d2,1 d1,0 d1,1 d1,2 d1,3

(6.4)

A DWT bidimensional de uma matriz A é realizada aplicando o procedimento acima

nas linhas e colunas da matriz. Sobre esse aspecto, a divisão da matriz entre os proces-

sadores é o ponto principal da paralelização. Alguns autores [34], [70] têm mostrado que

uma má distribuição da matriz pode comprometer o desempenho do método.

A forma mais direta de paralelizar a DWT bidimensional é dividir as linhas da matriz

entre os processadores. Assim, cada processador aplica a transformação nas linhas nele

armazenada sem necessidade de trocar qualquer informação com outro processador. Na

transformação das colunas, cada processador transforma uma parte dos elementos de

cada coluna, correspondente as linhas que ele armazena. Isso é feito usando as relações

de recorrência (6.2).

Como resultado, obtém-se uma nova matriz em cada nível do processo, também di-

vidida por linhas entre os processadores. Nesse sentido, a necessidade de comunicação

dependerá da distribuição das linhas da matriz entre os processadores e do comprimento

do �ltro utilizado. Essas questões são formalizadas a seguir.
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6.1.1 Distribuição e comunicação

Com relação à distribuição é su�ciente considerar um vetor coluna v dividido entre p

processadores e então analisar os cálculos realizados por um processador pj na aplicação

do i-ésimo nível de uma DWT nesse vetor. Suponha inicialmente que pj armazena em

sua memória Nj elementos de v,

c0,qj
, c0,qj+1, . . . , c0,qj+Nj−1 (6.5)

Após i− 1 niveis, os elementos disponíveis para transformação em pj são

c
i−1,

qj

2i−1
, c

i−1,
qj

2i−1 +1
, . . . , c

i−1,
qj

2i−1 +
Nj

2i−1−1
(6.6)

Assim, de acordo com (6.2) não haverá comunicação no i-ésimo nível de transformação

em pj se

q + 2l ≤ qj +Nj

2i−1
− 1, q = 0, . . . , D − 1. (6.7)

Além disso, para q = D − 1 tem-se que

l ≤ qj +Nj

2i
− D

2
. (6.8)

conseqüentemente é possível estabelecer valores de D para os quais a comunicação entre

os processadores não ocorre. Observe que o maior valor de q + 2l usado nos cálculos no

nível i em pj é

(D − 1) + 2

(
qi +Ni

2i
− 1

)
. (6.9)

Subtraindo (6.9) de (6.7) segue que o cálculo de D − 2 elementos em pj exige comu-

nicação com o processador pj+1, lembrando que D é o comprimento do �ltro.

Como o número de elementos disponíveis em pj+1 no nível i

Nj+1

2k+1
(6.10)

pode ser menor que D− 2, para grandes valores de D e k, é possível impor uma condição

adicional sobre k para evitar a necessidade de comunicação com pj+2. Assim, impõe-se

2k−1 ≤ Nj

(D − 2)
, j = 0, . . . , p− 1. (6.11)

É importante notar que para DWT de ordem 2, com coe�cientes de Haar ou Daubechies-

2, nenhuma comunicação entre os processadores é necessária e, sendo assim, a restrição
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(6.11) não se aplica. Esse resultado é muito importante no contexto do WAMG, pois os

resultados numéricos têm mostrado que o uso de coe�cientes de Haar produz resultados

muito bons, comparáveis àqueles obtidos com �ltros de maior comprimento. Além disso,

para coe�cientes de Daubechies-4 a restrição (6.11) é satisfeita sempre que Nj = 2k.

Como resultado, é possível estabelecer um algoritmo que distribui os elementos da

matriz entre os processadores de forma que uma DWT com k níveis seja realizada intei-

ramente em paralelo [34].

Algorítmo 6.1. Distribuir uma matriz com N linhas entre p processadores para realizar

uma DWT com k níveis em paralelo.

1. Distribua as linhas da matriz em blocos de 2k.

2. Realize uma transformação com k níveis da DWT em paralelo.

6.2 O método WAMG em paralelo

Como a maior parte das etapas do WAMG, como aplicação de suavizadores, produtos

matriz-vetor e métodos iterativos para resolver o problema no grid mais grosseiro, são

facilmente paralelizáveis, a principal tarefa torna-se a paralelização da montagem da hie-

rarquia de matrizes através da DWT. Isso é feito com base nos conceitos apresentados na

seção anterior.

No contexto do WAMG, as dimensões das matrizes nem sempre são potências inteiras

de 2. Dessa forma, o algoritmo 6.1 da seção anterior não pode ser aplicado diretamente.

Nesse caso, supondo o uso de �ltros de comprimento 2 e de um processo de decimação por

2, uma possível distribuição da matriz entre os p processadores pode ser feita da seguinte

forma:

1. 2k linhas para os processadores pj, j = 0, . . . , p− 2

2. N − 2k(p− 1) linhas para o processador pp−1

sendo N a dimensão da matriz e k o valor que minimiza a expressão

(N − 2k(p− 1))− 2k. (6.12)

Os exemplos 6.2.1 e 6.2.2 ilustram essa distribuição para diferentes valores de p e N .



115

Exemplo 6.2.1. N = 480 e p = 4.

Para esses valores de N e p tem-se que

min
k

[N − 2k(p− 1)− 2k] = min
k

(480− 4 · 2k)⇒ k = 7

Assim, cada um dos três primeiros processadores recebem 128 linhas da matriz, �cando o

último processador com 96 linhas.

Exemplo 6.2.2. N = 1400, e p = 5.

Nesse caso, para k = 8,

N − (p− 1)2k = 1400− 4 · 2k = 376.

Assim, envia-se 256 linhas para os processadores pj, j = 0, . . . , p− 2 e 376 linhas para o

último processador.

Nesse procedimento de distribuição da matriz o valor de k, que indica o número de

níveis no método, é limitado pelo menor número de linhas enviado para um processador.

Além disso, se no número de linhas no último processador for ímpar, o artifício (5.3) é

utilizado. Esse esquema nem sempre produz bons resultados pois, dependendo do valor

de N e do número p de processadores disponíveis, a diferença entre o número de linhas no

último processador e o número de linhas nos demais processadores pode ser muito grande,

comprometendo de forma signi�cativa o desempenho do método. Uma alternativa simples

é completar a dimensão da matriz original Ah gerando uma nova matriz Ah da forma

Ah
n×n =

 Ah
N×N

Im×m

 (6.13)

na qual n = p2k e Im×m é a matriz identidade de dimensão m = n−N . Essa alternativa,

no entanto, pode não ser muito viável se m for muito grande, pois apesar de permitir o

mesmo número de linhas para todos os processadores o número de elementos da matriz

no último processador é relativamente pequeno. Uma alternativa mais e�ciente, que faz

uma distribuição homegênea da matriz entre os processadores, é apresentada na próxima

seção.

6.2.1 Nova estratégia de distribuição

A dimensão das matrizes que surgem do MEF não é, na maioria dos casos, igual a

uma potência de 2. Assim, a aplicação dos algoritmos tradicionais de paralelização da
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DWT é inadequada no contexto do WAMG. Nesse caso, uma estratégia mais apropriada

é a distribuição homogênea da matriz (mesmo número de linhas) entre os processado-

res disponíveis, principalmente porque o balanceamento de carga é um ponto crítico da

e�ciente execução do programa paralelo.

Esta seção propõe uma nova estratégia de distribuição da matriz, buscando obter

uma paralelização e�ciente do WAMG para um número p qualquer de processadores e

para matrizes de qualquer dimensão n.

A estratégia proposta consiste em dividir as linhas da matriz de forma homogênea

entre os processadores disponíveis. O artifício principal dessa abordagem é empregado no

momento da construção da hierarquia de matrizes em cada processador ou, mais preci-

samente, no momento em que cada processador aplica a transformada discreta wavelet

unidimensional nas colunas da matriz. Como cada coluna da matriz é dividida igualmente

entre os processadores, cada processador armazenará nl/p elementos da coluna no nível

l, denotando por nl a dimensão da matriz nesse nível. Então, em cada nível do processo,

os processadores irão envolver maxk 2k < nl/p elementos nos cálculos, mantendo inalte-

rados os demais nl/p − maxk 2k elementos para o próximo nível. Esses elementos que

foram mantidos em cada nível são transformados nos níveis seguintes, levando em conta

o número de linhas da matriz armazenado em cada processador no nível correspondente.

Como antes, um exemplo simples pode ser usado para ilustrar essas operações. Para

tal, considere um vetor coluna de dimensão n = 10 e p = 2. Suponha também o uso

de �ltros de comprimento 2 e de um processo de decimação por 2. No primeiro nível,

cada processador aplica a transformação em 22 elementos, mantendo o elemento restante

para o segundo nível. No segundo nível da transformada, o número de linhas da matriz

armazenada nos processadores, nesse caso, é igual a 3. Assim, novamente, um elemento é

mantido para o próximo nível. Finalmente, no nível 3, o elemento que havia sido mantido

nas etapas anteriores é envolvido na transformação. Esses três níveis da transformada são

ilustrados na �gura 6.1.

Uma alternativa viável, seria envolver na transformação, no nível k, todos os elementos

mantidos do nível anterior. Assim, no exemplo acima, o elemento x10 mantido no nível 1

seria utilizado nesse nível enquanto c13 permaneceria inalterado para o nível 3.

É importante observar que não ocorre, como nas abordagens tradicionais, nenhuma

comunicação entre os processadores para �ltros de ordem 2. Além disso, a única restrição
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Figura 6.1: Exemplo de uma transformada Wavelet em paralelo com 3 niveis.

sobre n e p é que n seja o múltiplo de p. Isso é facilmente obtido usando procedimento

ilustrado em (6.13), especialmente para baixos valores de p.
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6.3 Resultados do PWAMG

Esta seção apresenta os resultados da aplicação do método PWAMG aos problemas

descritos na seção 5.2.2. O PWAMG foi aplicado como método iterativo de solução,

no qual o V-ciclo é usado como descrito no algoritmo 5.1, e também como um pré-

condicionador para uma versão paralela do método BiCGStab.

Todos os resultados desta seção foram obtidos utilizando o modelo de programação

com troca de mensagens (usando MPI-2), em uma arquitetura paralela de cluster de

PCs (PoPC�Pile-of-PCs) conectados através de uma rede Gigabit e dotada do sistema

operacional Linux Fedora Core 6, como ilustrado esquematicamente na �gura 6.2 e descrito

detalhadamente em [71].

Figura 6.2: Representação da arquitetura paralela utilizada.

Na apresentação dos resultados nas tabelas, o parâmetro np representa o número de

processadores utilizados nos testes. As especi�cações dos processadores são apresentadas

na tabela 6.1. O restante da notação usada segue o mesmo padrão descrito na seção 5.2.2.

O vetor do lado direito f nos sistemas testados também foi escolhido como nos testes

anteriores. Apenas o PWAMG(2) foi utilizado. Os tempos indicados são em segundos e
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estão expressos na forma t1/t2, sendo que t1 é o tempo total gasto na operação, o qual inclui

tempo de processamento e tempo gasto na comunicação entre os processadores, e é obtido

através da função MPI_Wtime() , e t2 é o tempo gasto estritamente no processamento,

obtido com o uso da função clock() da linguagem C.

Tabela 6.1: Especi�cações das máquinas usadas no cluster.

Processador modelo clock(GHz) memória RAM(GB)

1 AMD Athlon(tm) XP 2400+ 1.99 1.0

2 AMD Athlon(tm) XP 2400+ 1.99 1.0

3 AMD Athlon(tm) XP 2400+ 1.99 1.0

4 AMD Athlon(tm) XP 2400+ 1.99 1.0

A tabela 6.2 apresenta os resultados para o problema 1 com uma discretização 64×64.

Tabela 6.2: Problema 1 com estêncil padrão de 5 pontos.

Método np tm ts média tm média ts N

PWAMG 2 0.66/0.63 0.29/0.17 0.66/0.645 0.29/0.17 4

0.66/0.66 0.28/0.16

4 0.33/0.31 0.35/0.11 0.31/0.30 0.34/0.09 4

0.33/0.33 0.34/0.08

0.31/0.31 0.34/0.08

0.28/0.28 0.34/0.10

PWAMG-BiCGStab 2 0.68/0.62 5.48/2.68 0.64/0.61 5.48/1.82 42

0.60/0.60 5.48/0.97

4 0.32/0.31 5.66/1.82 0.31/0.31 5.66/1.70 49

0.31/0.31 5.66/1.56

0.31/0.31 5.66/1.35

0.29/0.29 5.67/2.07

Na tabela 6.3 estão descritos os resultados para o problema 2. Também nesse caso,

foi usada uma discretização de 64× 64 pontos.

O problema 3 foi resolvido com uma discretização com 128×128 pontos. Os resultados

para esse caso são apresentados na tabela 6.4.
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Tabela 6.3: Problema 2 com estêncil de 5 pontos.

Método np tm ts média tm média ts N

PWAMG 2 0.76/0.72 0.46/0.36 0.74/0.72 0.46/0.345 2

0.72/0.72 0.46/0.33

4 0.32/0.32 0.16/0.05 0.31/0.31 0.15/0.04 2

0.31/0.31 0.15/0.03

0.33/0.33 0.15/0.03

0.28/0.28 0.15/0.06

PWAMG-BiCGStab 2 0.65/0.62 2.13/1.03 0.63/0.62 2.13/0.70 16

0.61/0.61 2.13/0.38

4 0.32/0.32 2.03/0.70 0.30/0.30 2.03/0.60 17

0.30/0.30 2.03/0.53

0.30/0.30 2.03/0.48

0.30/0.30 2.03/0.68

Resultados para o problema 4 com um estêncil de diferenças com 5 pontos dado em

5.17, e com uma discretização com 128×128 pontos são apresentados na tabela 6.5. Para

os problemas 5 e 6, ambos discretizados com 64×64 pontos, resultados estão apresentados

respectivamente nas tabelas 6.6 e 6.7.

Uma vantagem importante do PWAMG(2) é a ausência de comunicação entre os

processadores na fase de montagem, fato que pode ser constatado observando que os

tempos t1 e t2 para a etapa de montagem são os mesmos em praticamente todos os

casos. Essa característica do método é particularmente importante quando se deseja

resolver sistemas grandes nos quais a construção do método é a etapa que apresenta

o custo computacional mais elevado. No que diz respeito aos tempos relacionados à

etapa de solução, pode-se observar que os ganhos foram mais signi�cativos nos problemas

maiores como, por exemplo, nos resultados do problema 3 apresentados na tabela 6.4. Vale

lembrar, no entanto, que a principal vantagem da programação paralela é a capacidade

de resolver problemas nos quais o tamanho impede a resolução de forma seqüêncial.

Dois outros aspectos importantes da etapa de solução devem ser salientados:

1. O PWAMG usa como suavizador um híbrido dos métodos de Jacobi e Gauss-Seidel,



121

Tabela 6.4: Resultados para o problema 3 com estêncil de 7 pontos.

Método np tm ts média tm média ts N

PWAMG 2 10.55/10.55 0.95/0.75 11.06/11.06 0.94/0.73 3

11.58/11.58 0.94/0.71

4 5.30/5.24 0.80/0.47 5.27/5.26 0.79/0.42 3

5.39/5.39 0.79/0.42

5.31/5.31 0.79/0.39

5.11/5.11 0.79/0.42

PWAMG-BiCGStab 2 10.24/10.14 12.64/9.69 10.42/10.37 12.64/8.45 25

10.60/10.60 12.64/7.22

4 5.20/5.18 8.58/5.32 5.20/5.19 8.58/4.85 25

5.26/5.26 8.58/4.92

5.30/5.30 8.58/4.28

5.05/5.05 8.58/4.88

Tabela 6.5: problema 4-estêncil de diferenças dado em 5.17.

Método np tm ts média tm média ts N

PWAMG 2 9.86/9.78 0.19/0.13 9.99/9.95 0.19/0.13 1

10.12/10.12 0.18/0.12

4 4.89/4.81 0.16/0.10 4.85/4.83 0.15/0.08 1

4.76/4.76 0.15/0.07

4.74/4.74 0.15/0.07

5.03/5.03 0.15/0.08

PWAMG-BiCGStab 2 9.52/9.47 0.24/0.14 9.41/9.39 0.24/0.12 2

9.31/9.31 0.23/0.10

4 4.78/4.73 0.16/0.09 4.67/4.66 0.15/0.08 2

4.68/4.68 0.15/0.09

4.70/4.70 0.15/0.07

4.53/4.53 0.15/0.08
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ou seja, cada processador aplica o método de Gauss-Seidel usando as linhas da matriz

que ele armazena, mas a atualização das incógnitas entre os processadores só ocorre no

passo seguinte (Jacobi). Conseqüentemente, quanto maior o número de processadores

utilizados mais parecido com o método de Jacobi será o suavizador híbrido e, levando-se em

conta que o método de Gauss-Seidel é mais e�ciente em um maior número de problemas,

possivelmente será maior o número de iterações necessárias para que o método atinja a

convergência. Esse efeito pode ser observado, por exemplo, nos resultados da tabela 6.3;

2. O número de iterações obtidas com o uso do PWAMG como método iterativo foi maior

que aquele obtido com o WAMG para a maioria dos casos testados. Isso ocorre porque no

caso paralelo o sistema no grid mais grosseiro é resolvido apenas aproximadamente com

o uso de um método iterativo, pois o fato da matriz estar dividida entre os processadores

di�culta o uso de um método direto como é feito no WAMG.

Tabela 6.6: Problema 5 com 64× 64 pontos.

Método np tm ts média tm média ts N

PWAMG 2 0.87/0.82 0.74/0.55 0.84/0.82 0.74/0.55 5

0.81/0.81 0.73/0.54

4 0.45/0.41 0.62/0.31 0.41/0.40 0.61/0.30 6

0.40/0.40 0.61/0.31

0.41/0.41 0.61/0.26

0.39/0.39 0.61/0.31

Tabela 6.7: Resultados para o problema 6.

Método np tm ts média tm média ts N

PWAMG 2 0.76/0.71 0.75/0.58 0.73/0.71 0.75/0.55 7

0.71/0.71 0.74/0.52

4 0.36/0.35 0.65/0.34 0.36/0.35 0.65/0.31 7

0.36/0.36 0.65/0.32

0.36/0.36 0.65/0.29

0.34/0.34 0.65/0.30
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As dimensões das matrizes utilizadas nos testes permitem um bom balanceamento

de carga entre os processadores, o que é fundamental para o bom desempenho do mé-

todo. Quando a estratégia descrita na seção 6.2.1 for utilizada espera-se obter resultados

qualitativos similares para problemas com dimensão qualquer.

Também foram realizados testes para observar o comportamento do PWAMG em

relação ao aumento da dimensão de um mesmo problema. Para tal, foram utilizadas

discretizações variando de 64× 64 a 512× 512 para o problema 1. Os resultados corres-

pondentes são apresentados na tabela 6.8

Duas características importantes do PWAMG podem ser observadas nos resultados

da tabela 6.8. A primeira diz respeito à independência da convergência em relação ao

espaçamento h entre os pontos da malha, ou seja, o aumento do tamanho do problema

não modi�cou o número de iterações. Exatamente como previsto na teoria dos métodos

multigrid [93].

A segunda característica está relacionada à escalabilidade do método PWAMG. É

possível observar na tabela que o aumento no tempo gasto na etapa de solução foi dire-

tamente proporcional ao aumento da dimensão dos problemas testados. Esses resultados

estão resumidos na tabela 6.9.



124

Tabela 6.8: Resultados para o problema 1 com diferentes discretizações.

EQ np tm ts média tm média ts N

64× 64 2 0.66/0.63 0.29/0.17 0.66/0.645 0.29/0.17 4

0.66/0.66 0.28/0.16

4 0.33/0.31 0.35/0.11 0.31/0.30 0.34/0.09 4

0.33/0.33 0.34/0.08

0.31/0.31 0.34/0.08

0.28/0.28 0.34/0.10

256× 256 2 186.42/182.92 4.12/3.19 189.33/187.57 4.13/3.25 4

192.25/192.22 4.13/3.30

4 92.44/92.10 3.20/2.18 90.75/90.58 3.20/1.98 5

96.31/96.18 3.21/2.26

91.83/91.62 3.20/1.77

82.43/82.42 3.20/1.70

512× 512 2 2989.22/2986.48 15.60/13.06 3077.69/3075.28 15.61/13.31 4

3166.17/3164.09 15.61/13.56

4 1504.15/1503.59 13.62/9.13 1478.26/1477.97 13.61/8.23 5

1573.18/1572.87 13.63/9.09

1502.21/1502.09 13.61/7.54

1333.52/1333.32 13.60/7.19

Tabela 6.9: Escalabilidade do PWAMG para problema 1.

EQ ts com np = 2 ts com np = 4

64× 64 0.29 0.35

256× 256 4.13 3.21

512× 512 15.61 13.63



Capítulo 7

O pré-condicionador WAMG

As características das matrizes que surgem de problemas reais, como o tamanho e o

mal condicionamento, di�cultam a convergência dos métodos iterativos. Em muitas dessas

matrizes as propriedades espectrais não favorecem a convergência, pois os autovalores se

distribuem em um intervalo muito grande ou são muito próximos de zero. Nesse caso,

torna-se vantajoso a aplicação de uma transformação linear no sistema original com o

objetivo de melhorar a distribuição dos autovalores e, conseqüentemente, as características

de convergência. Essa transformação recebe o nome de pré-condicionamento.

Matematicamente, o sistema original

Au = f (7.1)

é substituído por um sistema equivalente

MAu = M f, (7.2)

no qual M é a matriz de pré-condicionamento, ou matriz do pré-condicionador.

Na prática, quanto mais próximo da inversa da matriz A for a matriz M do pré-

condicionador, melhor será a convergência do método iterativo. No caso ideal, no qual M

é igual à inversa de A, o sistema pré-condicionado é resolvido em um único passo.

A matriz M pode ser obtida explícita ou implicitamente. No primeiro caso, a matriz

M é construída como uma aproximação da inversa da matriz A. Dessa forma, a aplicação

do pré-condicionador é realizada através de um simples produto da matriz M por um

vetor.
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No caso dos pré-condicionadores implícitos, a matriz M é construída como uma apro-

ximação da matriz A, geralmente decomposta em fatores. Nesse caso, a aplicação do pré-

condicionador é realizada resolvendo um sistema linear envolvendo os fatores calculados

a partir de A. É importante notar que essa operação equivale a aplicar uma aproximação

da inversa da matriz A em um dado vetor, ou seja, se o vetor x é a solução do sistema

Mx = y e M é uma aproximação da matriz A, então x é o resultado da aplicação de

uma inversa aproximada de A ao vetor y. Esse é um resultado muito importante uma

vez que, na prática, o produto entre a matriz M e a matriz A nunca é realizado. Na

verdade, o pré-condicionamento dos métodos iterativos é feito substituindo as operações

que envolvem a matriz A por operações equivalentes com a matriz MA. Por exemplo, o

produto de A por um vetor x

y← Ax, (7.3)

é substituído, na versão pré-condicionada, por

x̃ ← Ax

y ← M ⊗ x̃ (7.4)

na qual a operação denotada por ⊗ representa um simples produto se M é matriz de

um pré-condicionador explícito, ou a solução do sistema envolvendo M e x no caso dos

pré-condicionadores implícitos.

Não é difícil perceber que o método multigrid, em suas diversas formulações, pode

ser utilizado como um pré-condicionador implícito para métodos iterativos no subespaço

de Krylov. Para isso, basta observar que o vetor resultante da aplicação de um ciclo de

multigrid, construído a partir de uma matriz A, nada mais é do que o resultado de um

produto aproximado da inversa de A por um vetor. Nesse caso, as operações ilustradas

em (7) são reescritas na forma

x̃ ← Ax

y ← µ(y, x̃) (7.5)

De fato, os resultados numéricos têm mostrado que o uso do WAMG como pré-

condicionador para os métodos iterativos no subespaço de Krylov produz uma ferramenta

numérica muito e�ciente. Alguns desses resultado são apresentados na próxima seção.
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7.1 Resultados

Nesta seção o método WAMG, implementado usando os �ltros de comprimentro 2, 4 e

6 ilustrados em (4.56), (4.57) e (4.58), foi testado como pré-condicionador para o método

iterativo Mínimo Resíduo Generalizado (GMRES) na solução de sistemas lineares não

simétricos com matrizes extraídas das coleções de matrizes esparsas Matrix Market [69] e

da Universidade da Flórida [30]. Essas matrizes são apresentadas na tabela 7.1.

Tabela 7.1: Matrizes reais não-simétricas utilizadas nos testes.

Matriz dimensão não nulos

poisson2D 367 × 367 2417

sherman1 1000 × 1000 3750

thermal 3456 × 3456 66528

epb1 14734 × 14734 95053

epb2 25228 × 25228 175027

Nos testes, um V−ciclo do WAMG é usado no pré-condicionamento. O número de

iterações corresponde ao número de passos necessários para reduzir a norma euclidiana

do vetor resíduo à ordem de 10−6. Nos sistemas resolvidos, o vetor do lado direito foi

escolhido de modo que a solução seja um vetor com todos os elementos iguais a 1.0. No

GMRES foi usado parâmetro de reinício m = 30.

Os resultados apresentados mostram uma comparação entre as versões do WAMG e

o AMG padrão.

Os tempos de construção, indicados na terceira coluna da tabela 7.2, se referem à

montagem dos operadores de transferência e à criação da hierarquia de matrizes. Para o

WAMG foi usado um processo de decimação por quatro. Os resultados mostram que esta

abordagem tende a reduzir a e�ciência do método e isso se re�ete no aumento do número

de iterações do GMRES quando pré-condicionado com WAMG. Entretanto, a decimação

por quatro permite um ganho considerável com relação ao tempo de construção, o que

acaba por compensar o tempo gasto nas iterações adicionais. Essa assertiva é comprovada

pelos resultados da tabela 7.2.
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Tabela 7.2: GMRES pré-condicionado com AMG eWAMG para diferentes passos de relaxação. WAMG

com decimação por 4.

matriz método constr.(s) 1 passo 2 passos 3 passos 5 passos

poisson 2D AMG 0.05 42(0.10) 40(0.17) 39(0.24) 30(0.29)

WAMG(6) 0.04 49(0.12) 48(0.18) 46(0.23) 45(0.33)

WAMG(4) 0.03 49(0.10) 47(0.16) 46(0.21) 45(0.32)

WAMG(2) 0.01 49(0.09) 48(0.15) 46(0.20) 45(0.32)

sherman1 AMG 0.41 57(0.40) 53(0.60) 49(0.77) 46(1.12)

WAMG(6) 0.16 117(0.55) 91(0.70) 86(0.91) 70(1.18)

WAMG(4) 0.10 115(0.43) 90(0.54) 86(0.73) 74(0.99)

WAMG(2) 0.04 120(0.35) 91(0.46) 87(0.61) 76(0.84)

thermal AMG 3.38 15(1.18) 13(1.98) 11(2.49) 8(3.12)

WAMG(6) 3.59 14(1.09) 12(1.78) 11(2.40) 7(2.70)

WAMG(4) 2.34 13(0.99) 12(1.73) 10(2.17) 7(2.58)

WAMG(2) 1.42 14(0.98) 13(1.70) 11(2.17) 7(2.41)

epb1 AMG 51.35 51(6.71) 35(8.26) 24(8.22) 16(9.14)

WAMG(6) 32.95 83(9.04) 57(11.09) 45(12.43) 29(13.26)

WAMG(4) 22.44 76(7.82) 53(9.66) 42(10.83) 27(11.60)

WAMG(2) 12.23 81(7.32) 57(8.87) 45(9.93) 29(10.58)

epb2 AMG 191.66 114(37.10) 194(111.09) 142(116.99) 76(101.41)

WAMG(6) 100.97 142(32.72) 88(34.77) 68(38.03) 37(33.67)

WAMG(4) 69.33 138(29.54) 84(30.62) 65(33.62) 35(29.26)

WAMG(2) 38.73 123(23.26) 78(24.96) 56(24.75) 28(20.07)
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Os passos de relaxação são aplicados sempre que se faz a mudança de um nível para

outro. Assim, aumentar a quantidade de passos em 1 signi�ca aumentar dois passos para

cada nível em um V−ciclo do método. Isso explica o grande aumento no tempo gasto nas

iterações quando um número maior de passos de relaxação é usado.

A tabela 7.3 mostra os resultados da aplicação de um processo de decimação por 2 no

WAMG. A decimação por 2 torna o método mais robusto o que garante a convergência

com um número menor de iterações. Entretanto, a construção �ca cerca de quatro vezes

mais demorada, assim como a aplicação do V−ciclo em cada iteração do GMRES.

Os resultados obtidos mostram pouca in�uência do comprimento do �ltro na qualidade

do resultado �nal. Isto sugere obviamente a utilização dos �ltros de menor comprimento

uma vez que estes produzem os menores tempos totais. Esse resultado é especialmente

importante no contexto da paralelização do WAMG, uma vez que a utilização de �ltros

de comprimento 2 permite realizar a etapa de montagem do método inteiramente em

paralelo, sem qualquer comunicação entre os processadores.

Em resumo, pode-se concluir que a combinação das técnicas multigrid e wavelet da

forma como está sendo proposta mostra-se muito e�ciente e promissora. Do ponto de

vista computacional, esta combinação promove uma redução signi�cativa no tempo gasto

na fase de montagem do método, sem comprometer seu desempenho dentro do contexto

no qual foi testado.
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Tabela 7.3: GMRES pré-condicionado com AMG e WAMG para um passo de relaxação. WAMG com

decimação por 2.

matriz método constr. (s) iter.(tempo)

Poisson 2D AMG 0.05 42(0.10)

WAMG(6) 0.20 39(0.85)

WAMG(4) 0.12 17(0.24)

WAMG(2) 0.05 44(0.20)

sherman1 AMG 0.41 57(0.40)

WAMG(6) 0.62 69(1.19)

WAMG(4) 0.41 54(0.60)

WAMG(2) 0.19 55(0.33)

thermal AMG 3.38 15(1.18)

WAMG(6) 13.58 14(2.15)

WAMG(4) 9.89 13(1.77)

WAMG(2) 5.54 14(1.46)

epb1 AMG 51.35 51(6.71)

WAMG(6) 130.77 42(13.43)

WAMG(4) 89.83 26(5.92)

WAMG(2) 46.15 51(7.55)

epb2 AMG 191.66 114(37.10)

WAMG(6) 413.32 141(92.93)

WAMG(4) 284.29 91(42.54)

WAMG(2) 149.67 118(35.20)
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7.2 Análise com matrizes geradas pelo MEF

7.2.1 Análise 2D Magnetostático não-linear

Nesta seção o WAMG é aplicado como pré-condicionador para os métodos iterativos

Gradientes conjugados (CG), Bi-Gradiente Conjugado estabilizado (BiCGStab) e GM-

RES, na análise de um motor de relutância chaveado, composto por aço S45C. O motor

possui seis pólos no estator e quatro pólos no rotor, como ilustrado na �gura (7.1), e é

analisado em um determinado instante de tempo t onde a densidade de corrente que passa

pelas bobinas é máxima, con�gurando um caso magnetostático. Mais detalhes sobre esse

problema podem ser encontrados em [1].

Figura 7.1: Geometria do Motor de Relutância Chaveado.

A formulação por Elementos Finitos do problema magnetostático produz um sistema

de equações algébricas não-lineares (devido à saturação magnética do aço S45C) que,

freqüentemente, é resolvido usando o processo iterativo de Newton-Raphson (NR) [37].

O método WAMG é aplicado como pré-condicionador na solução do sistema linear que

surge em cada interação do NR e os resultados obtidos, apresentados na �gura 7.2, são

comparados aos obtidos com o uso das tradicionais decomposição Incompleta de Cholesky
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(IC) e decomposição LU Incompleta (ILU). Na �gura, a penúltima linha mostra o número

médio de iterações de cada método em uma iteração do NR, enquanto a última linha

apresenta o número total de iterações até a convergência �nal do NR que ocorreu após 18

iterações.

Figura 7.2: Pré-condicionadores WAMG, IC e ILU para métodos iterativos.

A evolução da convergência desses métodos na primeira iteração de NR é apresentada

na �gura (7.3). Os sistemas lineares para esse caso possuem 4921 equações e uma matriz de

coe�cientes com 19578 elementos não nulos. O processo iterativo é interrompido quando o

vetor resíduo r satisfaz a relação ‖r‖2/‖b‖2 ≤ 10−6. Todos os métodos testados resolveram

o problema.

7.2.2 Análise 3D Magnetodinâmico (regime permanente senoi-

dal)

O problema abordado nesta seção consiste em analisar o comportamento eletromagné-

tico de um sistema de aterramento submetido a excitações harmônicas de alta freqüência.A

análise 3D em regime permanente senoidal é feita através do MEF, utilizando elementos

de aresta, e o sistema de equações algébricas lineares resultante é resolvido pelo método

iterativo BiCGStab pré-condicionado com WAMG.

As principais dimensões do sistema de aterramento estudado são apresentadas na

�gura (7.4). Em destaque na �gura, o ponto de injeção da corrente elétrica no sistema.
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Figura 7.3: Evolução da convergência dos diversos métodos.

No cálculo dos campos eletromagnéticos e da impedância do sistema pelo MEF de

aresta, valem as seguintes equações residuais de Galerkin em termos do potencial vetor

magnético e potencial escalar elétrico (formulação AV):∫
Ω

(∇× wiv∇× A)dΩ + jω

∫
Ω

wi(σ + jωε)(A+∇v) = 0 (7.6)

jω

∫
Ω

∇Ni(σ + jωε)(A+∇v)dΩ =

∫
Γ

NiJ · ndΓ = I (7.7)

O lado direito da equação (7.7) representa a corrente elétrica imposta pela fonte no

ponto do sistema de aterramento indicado na �gura (7.4). Mais detalhes sobre o problema

podem ser encontrados em [91].

O sistema de equações algébricas lineares resultante dessa aplicação possui uma matriz

de coe�cientes complexos que viola fortemente a propriedade de M-matriz.

O método de WAMG para esse caso foi implementado com wavelets de Daubechies de

ordem 2. Os resultados apresentados na tabela 7.4 comparam o desempenho do WAMG

com o Cholesky Incompleto com shift (IC) e o Cholesky Incompleto da Iterative Tem-

plate Library (ITL)[65], quando usados como pré-condicionadores para o método iterativo

BiCGStab.
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Figura 7.4: Dimensões do sistema de aterramento analisado.

Tabela 7.4: Resultados para uma malha de aterramento 60m x 60m.

Método número de iterações tempo (s)

WAMG 360 2110.09

Cholesky (shift) 1935 3715.20

Cholesky-ITL 2703 3281.44

A evolução de convergência para o problema é mostrada na �gura (7.5). A matriz de

coe�cientes do problema é uma matriz complexa e possui 91307 linhas e 4114953 elementos

não nulos. Um V-ciclo do WAMG é usado como pré-condicionador.

Conforme mostra a Tabela 7.4, a redução no número de iterações necessárias para

a convergência é extremamente signi�cativa quando o WAMG é usado, o que corrobora
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Figura 7.5: Evolução de convergência para o problema.

a e�ciência da abordagem proposta. Essa e�ciência é ainda reforçada pelo desempenho

superior do WAMG em relação à biblioteca de alto desempenho ITL.

Diante dos bons resultados produzidos pelo pré-condicionador WAMG, resolveu-se

analizar o efeito desse pré-condicionamento no número de condição de uma matriz. Para

tal, calculou-se explicitamente a matriz do pré-condicionador WAMG para a matriz ob-

tida pela discretização do operador Laplaciano (problema 6 do capítulo 5) e observou

os autovalores do sistema pré-condicionado. A �gura (7.6) ilustra a distribuição desses

autovalores antes e depois do pré-condicionamento.
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Figura 7.6: Distribuição dos autovalores do sistema pré-condicionado.



Capítulo 8

Conclusões

A análise dos resultados obtidos com este trabalho permite concluir que os objetivos

inicialmente propostos foram atingidos. A utilização da DWT na construção da hierarquia

de matrizes e dos operadores de transferência no WAMG eliminou algumas das di�culda-

des da abordagem algébrica tradicional, comentadas ao longo deste trabalho, e produziu

um método robusto tanto para ser utilizado como uma técnica iterativa de resolução

quanto como um pré-condicionador para outros métodos iterativos.

Conforme mostram os resultados, a redução no número de iterações necessárias para

a convergência do método iterativo é, na maioria dos casos testados, extremamente sig-

ni�cativa quando o WAMG (PWAMG) é usado como pré-condicionador, o que mostra

a e�ciência da abordagem proposta. Essa e�ciência é ainda reforçada pelo desempenho

superior do WAMG em relação à biblioteca de alto desempenho ITL. Por outro lado,

o desempenho do WAMG como um método iterativo de resolução foi bem superior ao

desempenho das mais recentes abordagem algébricas do multigrid.

A comparação entre o WAMG e a decomposição Incompleta de Cholesky, realizada

para o caso magnetostático, dá uma idéia do potencial do método proposto para apli-

cações em problemas tridimensionais magnetostáticos não-lineares e magnetodinâmicos,

os quais produzem matrizes grandes e mal condicionadas. Essa suposição é con�rmada

pelo bom desempenho do WAMG na análise magnetodinâmica de um sistema de aterra-

mento submetido a excitações harmônicas de alta freqüência. Além disso, o desempenho

superior do WAMG, em comparação ao pré-condicionador ILU, para o problema magne-

tostático, mostra a robustez do novo método quando empregado como pré-condicionador
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para métodos iterativos no subespaço de Krylov.

Além de eliminar todos os parâmetros e critérios heurísticos presentes na abordagem

padrão, o WAMG também possui características mais adequadas à paralelização. De

fato, a versão paralela do método proposto produziu resultados muito bons, apresentando,

assim como no caso seqüêncial, uma convergência independente do espaçamento h entre

os pontos da discretização e uma desejável propriedade de escalabilidade, como observado

na tabela 6.9.

Ainda no contexto da utilização em paralelo, o método apresentou uma redução no

tempo de processamento diretamente proporcional ao aumento do número de processado-

res utilizados, bem como um aumento no tempo gasto na etapa de solução diretamente

proporcional ao aumento da dimensão dos problemas testados. Isso representa um grande

avanço, uma vez que existe atualmente uma grande demanda pela paralelização de mé-

todos multiníveis. Nesse aspecto, lembrando que a principal vantagem da programação

paralela é a capacidade de resolver problemas nos quais o tamanho impede a resolução de

forma seqüêncial, o método PWAMG mostrou-se muito adequado. Para problemas gran-

des a etapa de montagem do método multigrid é a que apresenta o custo computacional

mais elevado e essa etapa no PWAMG é realizada sem qualquer comunicação entre os

processadores.

Todos os demais aspectos do WAMG mensionados na seção 1.3 também puderam ser

observados nos resultados apresentados. Os valores da complexidade do grid mostrados

nas tabelas do capítulo 5, por exemplo, ilustram bem a possibilidade de predeterminar

o custo computacional do método. Como a dimensão dos sistemas nos diversos níveis é

previamente conhecida e depende apenas do processo de decimação escolhido na etapa de

montagem, essa característica do WAMG é mantida para todos os problemas, incluindo

aqueles tratados no capítulo 7.

Os tempos de montagem do WAMG nos casos testados também foi menor quando

comparado à abordagem tradicional, especialmente nos problemas maiores e quando �ltros

de comprimento 2 foram usados. Esse tempos são ainda mais reduzidos quando um

processo de decimação por 4 é utilizado, como nas tabelas 5.9 e 5.10. Entretanto, o

aumento do fator de convergência nesses casos sugere o uso desse artifício apenas nas

aplicações onde a exigência sobre o método é um pouco menor como, por exemplo, no seu
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uso como pré-condicionador.

Por �m, uma maior facilidade na implementação e uma maior �exibilidade no trata-

mento dos problemas também foram observadas no WAMG. A construção do método é

realizada sem a necessidade de escolher parâmetros de forma heurística e o método resul-

tante pode ser aplicado em problemas para os quais a abordagem tradicional falha, como

é o caso do problema magnetodinâmico 3D apresentado na seção 7.2.2.



Capítulo 9

Desenvolvimentos Futuros

A principal proposta de trabalho futuro aborda o acoplamento da técnica conhecida

como lifting, que produz wavelets de 2a geração, com o método Multigrid Algébrico.

A técnica de lifting permite a obtenção das wavelets de forma mais simples através de

operações com as matrizes/vetores de entrada, possibilitando um ganho sensível no tempo

de processamento e na ocupação da memória do computador.

Algumas vantagens do esquema de lifting são:

1. Memória: os valores calculados durante o processo de lifting podem ser armazenados

nas mesmas posições dos dados originais promovendo uma grande economia de memória

computacional;

2. E�ciência numérica: em muitos casos o número de operações de ponto �utuante

necessárias para realizar a transformada é grandemente reduzido pela utilização de sub-

expressões;

3. Paralelismo: a estrutura do esquema de lifting é altamente paralelizável.

Essas vantagens são extremamente desejáveis no contexto do WAMG.

Outra proposta é o uso da biblioteca de álgebra linear numérica de alto desempenho

Matrix Template Library (MTL) [90] para garantir a e�ciência numérica do método. A

MTL é uma biblioteca de alto desempenho desenvolvida especi�camente para a álgebra

linear numérica. Essa biblioteca provê algoritmos genéricos que correspondem às opera-

ções matemáticas de�nidas em álgebra linear. Além de possuir alto desempenho, a MTL

é escrita em ANSI C++ que garante �exibilidade e portabilidade.

Também está prevista a realização de uma análise de convergência para o WAMG.
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Existe ainda a possibilidade de ampliar o domínio da teoria wavelet e de sua aplicação,

não apenas no contexto dos métodos iterativos como também em outros problemas da

engenharia elétrica como, por exemplo, no re�namento adaptativo de malha, na melhor

de�nição da superfície de resposta no processo de otimização, entre outros. Trabalhos

nesse sentido já se encontram em desenvolvimento [79] no Laboratório de Eletromagne-

tismo Aplicado, do Departamento de Engenharia de Energia e Automação Elétricas da

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (LMAG-PEA-EPUSP), onde esta tese

foi realizada.
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