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RESUMO 

 

 

A resolução de sistemas lineares esparsos é de grande interesse em diversas áreas da ciência. 

Logo, é natural que vários métodos tenham sido desenvolvidos a fim de facilitar a realização 

dessa tarefa. Para resolver sistemas lineares esparsos os métodos iterativos podem ser mais 

eficientes que os métodos diretos, como é o caso do método GMRES apresentado por Saad e 

Schultz (1986). Este método tem a vantagem sobre outros métodos iterativos, pois converge 

para sistemas lineares em que as matrizes não são definidas positivas ou simétricas. Uma 

maneira eficiente de implementar um método de resolução de sistemas lineares de grande porte 

e esparsos é armazenar apenas os elementos não nulos utilizando estrutura de dados apropriada, 

para que possa economizar tempo e memória. Assim, neste trabalho pesquisamos e 

implementamos o método GMRES reinicializado com a estrutura de dados CSR e 

incorporamos quatro pré-condicionadores para melhorar a qualidade da solução e tornar a 

convergência mais rápida. Os resultados obtidos mostraram que o método convergiu para 

diversos problemas e que o uso da estrutura CSR e dos pré-condicionadores melhoraram muito 

o desempenho do método GMRES. 

 

 

Palavras-chave: GMRES. Estrutura de Dados CSR. Pré-condicionador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

In several areas of science it is possible to come across problems in the form of a linear system, 

but, in particular large-size systems, very large dimension, and sparse, most of their coefficients 

are zero. For this reason, over the years, several methods have been developed to solve these 

types of problems, as well as techniques to make the method more efficient and / or to improve 

the quality of the solution found. Among the methods of solving linear systems, the GMRES 

has stood out currently. In this work the GMRES iterative method, in its reinitialized form, will 

be studied to solve these types of problems, as well as the use of the CSR data structure (to 

improve its efficiency) and preconditioners (to improve the quality of the solution found). The 

results showed how the use of this structure and the preconditioners proved to be advantageous 

for solving small, medium and large problems, especially the more sparse. 

 

Keywords: Linear System. GMRES. Data Structure. CSR. Preconditioner. 
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(1.1) 

1  INTRODUÇÃO 

 

 

 Neste capítulo é feita uma pequena introdução ao tema do trabalho envolvendo a 

resolução de sistemas lineares, métodos diretos e iterativos com destaque para o Método do 

Resíduo Mínimo Generalizado (GMRES). Em seguida, as justificativas e os objetivos da 

pesquisa são apresentados bem como a organização do texto. 

 

 

1.1 SISTEMAS LINEARES E MÉTODOS DE RESOLUÇÃO 

 

 

Um sistema linear ou um sistema de equações lineares pode ser descrito pela seguinte 

expressão 

 

Ax = b 

 

em que A é a matriz dos coeficientes de dimensão nn , b é o vetor dos termos independentes 

e x é o vetor das incógnitas.  

Temos que diversos problemas matemáticos encontrados em aplicações científicas e do 

mundo real envolvem a resolução de sistemas lineares em alguma etapa. 

Um sistema de equações lineares, no geral, pode possuir diversas propriedades e daí 

pode-se tirar proveito para utilizar métodos para sua resolução. Uma destas propriedades é a 

esparsidade, quando a matriz A contém poucos elementos não-nulos.  

Em muitas aplicações do mundo real o sistema linear que retrata o problema é esparso. 

Logo, a resolução de sistemas lineares esparsos é de grande interesse em diversas áreas da 

ciência. Temos que vários métodos foram desenvolvidos nas últimas décadas a fim de facilitar 

a realização dessa tarefa.  

Existem basicamente dois tipos de métodos de resolução de sistemas lineares: os diretos 

e os iterativos. Entre os métodos diretos, destacam-se os métodos de Eliminação de Gauss e 

suas variantes como a Decomposição LU. Para os métodos iterativos destacamos os métodos 

de Gauss-Seidel, Jacobi, Gradiente Conjugado, Método do Resíduo Mínimo Generalizado 

(GMRES) e etc. 
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Os métodos diretos que realizam operações sobre a matriz do sistema, alterando seus 

elementos, podem perder eficiência à medida que cresce o número de equações e o sistema 

torna-se mais esparso (ordem de milhares). Geralmente, esses métodos produzem muitos 

preenchimentos (surgimento de um novo elemento não-nulo) o que não ocorre com os métodos 

iterativos e a complexidade é muito alta para sistemas esparsos de grande porte. 

Por outro lado, os métodos iterativos dependem de condições de convergência, mas 

quando aplicáveis tendem a ser mais eficiente para resolver sistemas de grande porte.  

Os métodos diretos não são indicados para a resolução de sistemas lineares esparsos de 

grande porte, apesar da decomposição LU conseguir bons resultados para o método simplex 

(Silva et al., 2007). Mas, enquanto os métodos diretos têm convergência garantida, os métodos 

iterativos dependem de critérios de convergência (Saad, 2003).  

No geral, os métodos iterativos geram uma sequência de aproximações da solução e, 

essencialmente, utilizam a matriz dos coeficientes somente em multiplicações com vetores. 

Saad e Schultz (1986) propuseram o método GMRES (Método do Resíduo Mínimo 

Generalizado), que possui uma vantagem sobre outros métodos, como o Gradiente Conjugado. 

Ele pode ser usado em sistemas lineares em que as matrizes não sejam definidas positivas ou 

simétricas. 

Temos que o método tradicional GMRES converge em no máximo n iterações. Então, 

do ponto vista do pior caso, para uma dimensão muito grande do sistema, como é o caso de 

aplicações práticas, isso é uma enorme desvantagem. 

Saad e Schultz (1986) propuseram também uma versão chamada reinicializada 

conhecido como GMRES(m) em que m, objeto de estudo deste trabalho, é a dimensão da base 

do subespaço de Krylov que será descrito no Capítulo 2. 

No método GMRES(m) não há garantia de convergência ou ainda ela pode ser muito 

lenta, no entanto o GMRES tradicional pode ser impraticável computacionalmente. Pois, a cada 

iteração, produtos de uma matriz por um vetor precisam ser armazenados (no pior caso n 

produtos), o que pode acarretar problema de falta de memória quando é necessário um número 

grande de iterações do método. 

Nos trabalhos de Sousa (2005) e Sousa et. al., (2006) as matrizes básicas do método 

dual simplex especializado também não tinham propriedades, como simetria ou definida 

positiva. Apesar disso, o método do Gradiente Bi-Conjugado resolveu com sucesso os sistemas 

básicos a cada iteração do método dual simplex para problemas grandes de otimização linear.  

Portanto, diante desta situação resolvemos investigar o método GMRES (Método do 

Resíduo Mínimo Generalizado – Saad e Schultz, 1986) que dentre os métodos iterativos, 
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atualmente está entre os mais utilizados, em aplicações acadêmicas e industriais, devido as suas 

propriedades numéricas e computacionais (Carvalho e Gratton, 2009) já que para problemas de 

grande porte, os métodos diretos como eliminação Gaussiana não são os mais indicados. 

 

 

1.2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

 

 

A necessidade de resolver sistemas lineares aparece em muitas aplicações como na área 

de administração, economia, eletrônica, engenharia, física e outras. Por exemplo, em 

Engenharia Civil no projeto de estruturas composta por vigas metálicas é necessário resolver 

um sistema de equações lineares (Pescador, Possamai e Possamai, 2011). Em sistemas de 

energia elétrica a estabilidade transitória e fluxo de potência, geralmente requerem a solução de 

sistemas lineares esparsos (Paz, 2012).  

Nos métodos do tipo simplex, o principal gargalo computacional é a resolução de três 

sistemas lineares a cada iteração. Logo, é importante investigar métodos alternativos na 

resolução desses sistemas como é o caso do método dual simplex com busca unidimensional 

(Sousa, 2005). 

Os métodos iterativos apesar de depender de condições de convergência e apresentarem 

algumas restrições tendem a ser mais eficientes para resolver sistemas de grande porte como 

foi observado com o método do Gradiente Bi-conjugado no trabalho de Sousa et al., (2006).  

Ressalta-se que, investigar métodos iterativos como o GMRES na resolução de sistemas 

lineares é de grande interesse, já que estes representam problemas ou subproblemas que surgem 

em inúmeras áreas, como relatado anteriormente. 

A escolha do método de resolução de sistemas lineares é um ponto importante para a 

resolução de cada problema. Um método de resolução eficiente armazena apenas os elementos 

não nulos utilizando estrutura de dados apropriada, para que possa economizar tempo e 

memória. Assim, implementar um método apropriado com uso de algumas técnicas para torná-

los mais eficiente em resolver sistemas lineares esparsos, pode se tornar uma ferramenta muito 

valiosa. 

Pode-se observar também que existem vários trabalhos relacionados a aplicação do 

método GMRES em problemas do mundo real como nos trabalhos de Brião (2005), Maciel 

(2008) e Paz (2012). Portanto, é muito interessante estudar este tipo de método iterativo para 

resolver sistemas lineares. 



14 
 

Contudo, os objetivos deste trabalho consistem em implementar uma variante do 

GMRES chamado GMRES reinicializado para resolver sistemas lineares esparsos com o uso 

de uma estrutura de dados eficiente e com alguns pré-condicionadores. 

Assim, investigamos e implementamos o método iterativo GMRES(m) incorporado com 

4 pré-condicionadores e com a estrutura de dados conhecida como formato CSR, que estão 

descritos no Capítulo 3, para solucionar sistemas lineares de grande porte que surgem de 

aplicações práticas em diversas áreas como os problemas da biblioteca MatrixMarket que está 

disponível no endereço http://math.nist.gov/MatrixMarket/data/, além dos problemas de Hilbert 

e de Poisson que também podem ser resolvido por esse método. 

 Critérios alternativos propostos para escolha do parâmetro m foram testados também 

para verificar a influência em termos de convergência, número de iterações e tempo 

computacional do método, cujo os resultados computacionais encontram-se no Capítulo 5. 

 

 

1.3 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 

 

 

O texto está dividido em cinco capítulos de acordo com os seguintes conteúdos: 

Neste capítulo, demos uma pequena introdução aos sistemas lineares e métodos para 

resolução destes problemas como destaque para o GMRES. 

No Capítulo 2, inicialmente fazemos uma pequena introdução para em seguida ser 

descrito o método GMRES e suas principais características. Além disso, apresentamos o 

processo de Arnoldi, Gram-Schimdt e a decomposição QR que foram utilizados no método 

iterativo. 

No Capítulo 3 abordamos as questões relacionadas a esparsidade, descrevemos a 

estrutura de dados CSR que foi utilizada na implementação e os pré-condicionadores utilizados 

para o método GMRES. 

Apresentamos no Capítulo 4 todas as considerações e alguns algoritmos que foram 

considerados na implementação do método GMRES(m). 

No Capítulo 5 apresentamos os experimentos computacionais obtidos com as estruturas 

de dados e pré-condicionadores descritos nos Capítulos 3 e 4 para o método em questão. 

Por fim, no Capítulo 6 apresentamos as conclusões do trabalho e as pesquisas futuras 

nesta área de conhecimento. 

  

http://math.nist.gov/MatrixMarket/data/
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2  MÉTODOS ITERATIVOS E O GMRES 

 

 

 Neste capítulo é feita uma pequena introdução aos métodos iterativos com suas 

principais características. Em seguida, apresentamos os procedimentos de Arnoldi, Gram-

Schmidt e Decomposição QR para finalmente ser descrito o Método do Resíduo Mínimo 

Generalizado (GMRES). 

 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

 

A maioria dos métodos iterativos para a resolução de sistemas lineares grandes usam 

um processo de projeção de uma forma ou outra. Um processo de projeção é uma maneira 

canônica de obter uma aproximação para a solução do sistema linear dentro de um subespaço 

especificado. 

A ideia básica de uma técnica de projeção é extrair uma solução aproximada para a 

solução do sistema Ax = b, com n variáveis, de um subespaço especificado K   Rn, chamado o 

subespaço de busca. 

O método iterativo GMRES apresentado por Saad e Schultz (1986) tem a vantagem 

sobre outros métodos, como o Gradiente Conjugado, que pode ser usado em sistemas lineares 

em que as matrizes não sejam definidas positivas ou simétricas. 

Mas implementar o método GMRES é muito custoso para problemas grandes, pois neste 

caso o método requer n iterações, em que n é a dimensão do problema, assim uma alternativa é 

usar o método GMRES com reinicialização chamado GMRES (m) em que m é a dimensão do 

subespaço de Krilov do qual é um dos fundamentos do método. No entanto, quando se tem o 

método com reinicialização não há garantida de convergência. 

Para o método GMRES(m) não existem regras gerais para se estabelecer um valor ideal 

para m. Há um teorema para escolher m apropriado para a reinicialização dado por Saad e 

Schultz (1986). Mas, o valor depende da determinação dos autovalores da matriz dos 

coeficientes e assim é usado somente em casos especiais, não podendo ser tomada como padrão 

na escolha do m. No entanto, pode-se propor alguns critérios baseados neste teorema e em 

resultados empíricos. 
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Pessanha et al., (2012) mostraram que o GMRES(m) foi eficiente quando aplicado no 

subproblema de uma das etapas de solução das equações diferenciais e algébricas presentes em 

análises no domínio do tempo de estabilidade de sistemas elétricos.  

Mas, um problema que pode ocorrer com o método reinicializado é o fenômeno de 

estagnação. Segundo Saad (2003) ele pode ocorrer quando a matriz dos coeficientes não é 

definida positiva. Mas, vale ressaltar que este fenômeno não ocorreu com os testes que 

realizamos com a versão reinicializada do GMRES. 

Strikwerda e Stodder (1995) estabeleceram condições, por exemplo, a solução dos 

mínimos quadrados ser nula, para que ocorra a estagnação do GMRES(m) e apresentaram uma 

estimativa de convergência para o método sendo uma taxa geométrica de convergência.  

Contudo, este problema de estagnação pode ser resolvido quando se pré-condiciona a 

matriz original através de uma matriz de transformação ou de pré-condicionamento. 

O uso de técnicas de pré-condicionamento pode tornar a convergência do método bem 

mais rápida, com um número muito baixo de iterações em função da dimensão do sistema 

linear. 

Pode-se considerar o pré-condicionamento como qualquer modificação realizada no 

sistema original de modo que o novo sistema seja equivalente ao anterior, tenha a mesma 

solução, porém que seja mais fácil de resolver.  

A ideia do pré-condicionamento é muito simples, no entanto a escolha de um bom pré-

condicionador deve ser feita de forma que o sistema pré-condicionado seja fácil de ser resolvido 

e o pré-condicionador seja também fácil de construir e aplicar. Ou seja, após o sistema ser pré-

condicionado, o método deve convergir rapidamente e cada iteração não deve ser muito cara. 

Apresentamos no Capítulo 3 os pré-condicionadores que utilizamos. 

Uma das principais operações do método GMRES é multiplicar uma matriz por vetor, 

assim o uso de uma estrutura de dados apropriada para armazenar matrizes esparsas e realizar 

tal operação com eficiência é fundamental. Assim, uma estrutura de dados eficiente reduz a 

quantidade de memória utilizada e o esforço computacional nestas operações. No Capítulo 3 

descrevemos em detalhes o uso da estrutura de dados CSR que é muito eficiente para 

multiplicação de uma matriz por um vetor. 

Conforme Purcina (2010) os métodos iterativos para resolução de sistemas lineares 

esparsos são classificados em estacionários e não estacionários. Em ambas as classes os 

métodos são baseados na expressão 1k kx Cx g   ,em que C é a matriz de iteração e g o vetor 

de iteração. Estes dados são obtidos a partir da decomposição da matriz dos coeficientes do 
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(2.1) 

sistema original a ser resolvido. Nos métodos estacionários a matriz C e vetor g não variam 

com as iterações ao contrário dos métodos não-estacionários. 

Podemos citar como exemplos de métodos iterativos estacionários: Jacobi, Gauss-

Seidel, SOR e SSOR. Para o conhecimento e detalhes sobre estes métodos o leitor poderá 

consultar Purcina (2010) e Cunha (2013). 

Os métodos da segunda classe, de acordo com Purcina (2010), foram desenvolvidos 

mais recentemente, têm uma teoria mais complexa e tendem a ser mais eficientes que os 

métodos estacionários. Estes métodos não utilizam uma matriz de iteração. Basicamente estes 

métodos consistem em minimizar a norma do resíduo com a solução atual xk: 

 

min kb Ax  

 

caminhando em uma direção de busca que é modificada a cada iteração, o que caracteriza o 

nome não-estacionário (Purcina, 2010). 

Vários métodos desta classe foram desenvolvidos a partir de uma adaptação do método 

dos Gradientes Conjugados observando as características do sistema (Barret et al., 1994). 

Podemos citar os métodos iterativos não-estacionários:  métodos dos Gradientes 

Conjugados, Resíduos Mínimos, Gradientes Bi-conjugados, Resíduo Mínimo Generalizados, 

etc. 

Os métodos não-estacionários no subespaço de Krylov são conhecidos desta forma 

porque as sequências de aproximações geram o subespaço de Krylov (Purcina, 2010) que será 

descrito mais adiante. 

O método dos Gradientes Conjugados surgiu com o trabalho de Hestenes e Stiefel 

(1952) e desde então se tornou muito conhecido para resolver sistemas lineares. Ele foi 

desenvolvido para solucionar somente problemas com matrizes simétricas e definidas positivas 

(Bocanegra, 2005). 

Teoricamente o método converge em n iterações, mas na prática a solução aproximada 

é obtida com menos esforço (Campos, 1999).  

Segundo Van der Vorst (1998) a eficiência do método depende do número de 

condicionamento e dos autovalores da matriz dos coeficientes. O método converge mais rápido 

se um pré-condicionamento for realizado fazendo com que os autovalores estejam próximos e 

neste caso o sistema torna-se mais estável. 
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(2.2) 

(2.3) 

O método dos resíduos mínimos (MINRES) desenvolvido por Paige e Saunders (1975) 

é uma variante do método dos gradientes conjugados que pode ser utilizado em sistemas em 

que a matriz dos coeficientes é simétrica.  

O MINRES é baseado no método de Lanczos (1950) e resolve sistemas lineares com 

matrizes simétricas e indefinidas.  O método de Lanczos é uma simplificação do método de 

Arnoldi, que será descrito na próxima seção, para trabalhar com matrizes simétricas. Assim, 

este método requer menos armazenamento com relação ao de Arnoldi. 

Fletcher (1975) apresentou o método dos Gradientes Bi-conjugado voltado para resolver 

sistemas com matrizes positiva definidas mas não simétricas. 

O Método Resíduo Mínimo Generalizado (GMRES) apresentado por Saad e Schultz 

(1986) é uma generalização do MINRES para resolver sistemas não simétricos em que 

minimiza a norma residual sobre o subespaço de Krylov. 

O subespaço de Krylov é o espaço vetorial definido pelas iterações de uma matriz A a 

partir de um vetor residual inicial denotado por r0.  

Com base em Bocanegra (2005) o subespaço de Krilov de dimensão m, representado 

por Km(A,r0) é definido pelo espaço gerado pelas iterações de uma matriz A a partir de um vetor 

r0 representado pelos vetores: 

 

r0, Ar0,A2r0,..., Amr0 

 

em que r0 é o resíduo para a solução inicial x0, ou seja, r0=b-Ax0. Uma solução aproximada xm 

é adotada se o resíduo for ortogonal ao subespaço em que xm é escolhida representado por: 

 

b-Ax0 ⊥ Km.  

 

 A solução xm é calculada no subespaço afim x0 + Km. 

 A matriz dos coeficientes do sistema original pode ser projetada no subespaço de Krylov 

utilizando-se um processo de transformação ortogonal em que é gerado a matriz superior de 

Hessenberg de dimensão m denotada por Hm. Esta transformação pode ser obtida calculando-

se bases ortonormais do subespaço de Krylov utilizando-se o método de Arnoldi (1951) ou pelo 

método de Lanczos (1950). A utilização deste último método é para matrizes A simétricas e 

produz uma matriz Hm tridiagonal simétrica. 
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 De acordo com Saad (2003) e Bocanegra (2005) os autovalores de Hm são boas 

aproximações dos autovalores da matriz original e este fato é muito favorável para resolver 

sistemas de grande porte. 

Segundo PAZ (2012) muitos métodos iterativos no subespaço Krylov são baseados nos 

processos de projeções ortogonais e oblíquos em que os algoritmos dos métodos convergem em 

número finito de passos, no caso n, em que n é a dimensão do sistema.  

Qualquer método neste subespaço precisa gerar vetores base (processo de Arnoldi) e 

ainda necessita de processos de ortogonalização como o procedimento de Gram-Schmidt.  

A próxima seção descreve brevemente estes dois procedimentos e em seguida é 

apresentada a Decomposição QR utilizada neste método iterativo, logo após é descrito o método 

GMRES reinicializado. 

 

 

2.2 MÉTODO DE ARNOLDI E GRAM-SCHMIDT 

 

 

 O método de Arnoldi é um procedimento para encontrar uma base ortonormal 

 1V , , mv v do subespaço de Krylov tendo como parâmetros 
1

0 0 2
/v r r  e a dimensão m. 

Este método produz a matriz mH com dimensão (m+1)m. A matriz de Hessenberg mH é obtida 

retirando a última linha de mH . Este procedimento é descrito pelo Algoritmo 2.1 a seguir. 

 

______________________________________________________________ 

Algoritmo 2.1 – Procedimento de Arnoldi 

Para j=1 ate m     

Inicio 

Calcule 
jw Av  

Para i=1 ate j  

Inicio 

 , , i

i jh w v    

 ,

i

i jw w h v           

Fim  

1, 2j jh w   

SE  1, 0j jh    ENTÃO 

  PARE 

 
1

1,/j

j jv w h

  

Fim 

______________________________________________________________ 
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(2.4) 

(2.5) 

Note que a medida que o tamanho da base cresce, o espaço para armazenamento 

aumenta, pois é preciso guardar cada vetor da base. 

O processo de Gram-Schmidt Modificado (GSM) está intimamente relacionado ao 

processo de Arnoldi e de acordo com Purcina (2010) ele gera k vetores ortonormais 1, , kv v  

onde cada iv  span 1( , , )ku u . Os vetores 1, , k nu u  são dados e são linearmente 

independentes.  

Assim, dado A ℝn×n e b ℝn o processo de Gram-Schmidt Modificado em (b, Ab,..., 

Ak-1b) é chamado processo de Arnoldi, e quando A é simétrica, é equivalente ao processo de 

Lanczos. Neste caso a matriz mH é uma matriz tridiagonal simétrica. 

 

 

2.3 FATORAÇÂO QR 

 

 

Dada uma matriz B , em que suas colunas sejam linearmente independentes, de dimensão 

m n  com m n , a fatoração QR consiste em encontrar uma matriz Q m n  ortogonal (

1TQ Q ) tal que B QR , em que R é uma matriz n n  triangular superior com diagonal não 

nula.  

Assim, considerando um sistema Bx b e a decomposição para QR para B, temos: 

 

 

1

1

1 1

1 .T

x B b

QR b

R Q b

R Q b





 











 

 

Portanto, a solução do sistema original pode ser obtida em dois passos, a saber: 

 

,

.

Tz Q b

Rx z
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(2.6) 

Observe que não é necessário achar a inversa da matriz R e utiliza-se a transposta da 

matriz Q para encontrar o vetor z. Em seguida, é resolvido facilmente um sistema triangular 

superior por substituições progressivas.  

Portanto, podemos observar três etapas para encontrar a decomposição QR de uma 

matriz. Inicialmente é a própria decomposição que apresenta a maior complexidade, em seguida 

utiliza-se a transposta da matriz Q e por último resolve-se um sistema triangular superior. 

Esta primeira etapa é feita utilizando-se o processo de Gram-Schmidt Modificado, em 

que inicialmente são calculados os vetores ortogonais a partir de cada coluna da matriz a ser 

decomposta, no caso B. Logo após, as colunas de Q são obtidas pelos respectivos vetores 

ortogonais normalizados.  

Cada elemento da posição acima da diagonal principal de R é obtido fazendo-se o 

produto interno entre as respectivas colunas de B pelas colunas de Q. 

Portanto, dada uma matriz B o processo de decomposição é realizado inicialmente pelos 

cálculos dos vetores ortogonais representado por: 

 

1 1

2 1

2 2 1

1 1

3 1 3 2

3 3 1 2

1 1 2 2

1 2 1

1 2 1

1 1 2 2 1 1

,

,

, ,

, ,

, , ,
,

, , ,

n n n n

n n n

n n

v b

b v
v b v

v v

b v b v
v b v v

v v v v

b v b v b v
v b v v v

v v v v v v





 



 

  

   

 

 

considere que ,a b  é o produto interno do vetor a pelo vetor b. 

Estes vetores ´iv s  formam uma base ortogonal do espaço coluna de B. Cabe destacar 

que estes vetores já foram obtidos no processo GSM.  

Assim, as colunas de Q são calculadas da seguinte forma: 
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(2.7) 

(2.8) 

1
1

1

2
2

2

.
n

n

n

v
q

v

v
q

v

v
q

v







 

 

E as colunas da matriz R são obtidas por: 

 

1 1 2 1 1

2 2 2

, , ,

, ,

,

n

n

n n

b q b q b q

b q b q
R

b q

 
 
 

  
 
 
  

. 

 

O Algoritmo 2.2 a seguir implementa a decomposição QR utilizada no Método GMRES 

reinicializado. 

 

______________________________________________________________ 

Algoritmo 2.2 – Decomposição QR 

Para k=1 ate n     

Inicio 

Para i=1 ate k-1 

 Inicio 

  , ,k i

i ks b v  

, ,k i

i kr b q  

 

      
 1

1

, ik
ikk k

i

i

s v
v b

v





 
  
 
 

  

k
k

k

v
q

v
  

,k k

kkr b q  

Fim 

Fim 

______________________________________________________________ 
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Para o método GMRES a decomposição QR é feita para a matriz de 
~

m
H  com dimensão 

1m m   obtida no processo de Arnoldi. 

 

 

2.4 MÉTODO DO RESÍDUO MÍNIMO GENERALIZADO (GMRES) 

 

 

O GMRES original converge em no máximo n iterações. Logo, considerando uma 

situação de pior caso e uma dimensão muito grande do sistema, o que ocorre em várias 

aplicações práticas, o método não é adequado. Sua complexidade para armazenamento seria na 

ordem de O(n2) e para o tempo de processamento seria de O(n3) segundo Gonçalez (2005), não 

obtendo uma resposta por falta de memória da máquina ou obtida fora de um tempo aceitável. 

Saad e Schultz (1986) propuseram também a versão chamada reinicializada desse 

método, conhecida como GMRES(m), em que m é a dimensão da base do subespaço de Krylov 

como descrito anteriormente. Nele não há garantia de convergência ou esta pode ser muito lenta, 

em compensação sua complexidade de armazenamento e de tempo de processamento diminui 

para O(m2) e O(mn), respectivamente (GONÇALEZ, 2005). 

No geral, o objetivo do GMRES desenvolvido por Saad e Schultz (1986) é minimizar a 

norma do resíduo do sistema linear a cada iteração no subespaço de Krylov de dimensão m. 

Para o desenvolvimento do método, considere que mV é a matriz n m  formada com os 

vetores da base ortonormal 
1, , mv v e mH  é a matriz de dimensão 1m m  .  

 

Note que as matrizes têm a seguinte estrutura mV             e 
mH            .Ou seja,  

 

mV possui muito mais linhas do que colunas e mH tem no mínimo 50% de esparsidade.  

As colunas da matriz mV  formam uma base ortonormal no subespaço de Krylov 

 , i

mK A v que é obtida pelo processo de processo de Arnoldi (1951) que baseia-se no método 

de Gram-Schmidt Modificado (MGS) apresentados na seção anterior. A matriz de Hessenberg 

é obtida no processo de Arnoldi retirando-se a última linha de mH . 

Um outro procedimento para obter a base ortonormal é através da transformação de 

Householder (Gonçalez, 2005) que não iremos tratar neste trabalho, mas que pode ser objeto de 

0 
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(2.9) 

(2.10) 

(2.11) 

(2.12) 

pesquisa no futuro. Mas, cabe destacar que esta transformação tem um custo computacional 

maior que o processo MGS (Saad, 2003), mas tem uma qualidade numérica melhor ao passo 

que utiliza menos memória. 

De acordo com Strikwerda e Stodder (1995) a relaxação de Arnoldi fornece a seguinte 

relação de igualdade: 

 

1 ,m m mAV V H  

 

em que mH é quase uma matriz de Hessenberg superior, com todos os elementos nulos abaixo 

da primeira subdiagonal. 

Segundo Bocanegra (2005), tem-se que qualquer vetor em 0 mx K  pode ser escrito 

como: 

 

0m

mx x V y   

 

em que y é vetor m-dimensional. 

 Temos que o resíduo inicial é dado por 
0 0r b Ax  . Definimos

0 0

12
e / .r v r    

Assim, para o sistema original com a solução mx , vem que: 

 

 0

0

0 .

m

m

m

m

b Ax b A x V y

b Ax AV y

r AV y

   

  

 

 

 

Seja [1,0,...,0]Te  o vetor canônico com a dimensão apropriada. Então, da definição 

de 1v , temos que 0 1 1

mr v V e   . Portanto, o novo resíduo é dado por: 

 

 
1 1

1 .

m

m m m

m m

b Ax V e V H y

V e H y





 



  

 
 

 

 Logo, a norma do resíduo é da seguinte forma: 
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(2.13) 
 12 2

2

m

m m

m

b Ax V e H y

e H y





  

 
 

 

pois 1mV  é uma matriz ortogonal. 

 Portanto, para atingir o objetivo do método, é preciso resolver um problema de mínimos 

quadrados 
2

min m
y

e H y  no sentido de aproximar pormH y e . Observe que este problema 

não tem um custo computacional alto, pois m deve ser um valor pequeno. 

No entanto, de acordo com a literatura do método a abordagem deste problema de 

minimizar o resíduo é feita utilizando-se a decomposição QR em que a matriz dos coeficientes 

é a matriz mH com dimensão 1m m  . 

 Assim, de um modo geral a cada iteração do GMRES(m) calcula-se o resíduo e os m 

vetores ortonormais através do processo de Arnoldi e a partir deles resolve-se um problema 

com a decomposição QR de mH , obtendo-se uma aproximação para o sistema original.  

Mais precisamente, é necessário fornecer uma solução inicial 0x  e calcular o resíduo 

inicial. A partir daí temos que a solução atual mx é dada por 0m m mx x V y  , em que mV é a 

matriz cujas colunas são os vetores 1 2, ,..., mv v v calculados no processo de Arnoldi. O vetor my  

é a solução do problema dos mínimos quadrados, tratado neste caso, como a solução de um 

novo sistema linear que é resolvido via decomposição QR em que mH é a matriz dos 

coeficientes. Se o resíduo não for suficientemente pequeno faz-se uma nova iteração. 

Portanto, apresentamos agora o algoritmo GMRES(m) reinicializado que foi 

desenvolvido, implementado e testado em vários problemas cujos os resultados computacionais 

encontram-se no Capítulo 5, assim como os parâmetros utilizados. 
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______________________________________________________________________ 

Algoritmo 2.3 - GMRES(m) 

//Passo 1: Escolha 0x  e uma dimensão m 

//Passo 2: Calcule 0 0 0 1 02
, e / .r b Ax r v r      

FAÇA 

Inicio  

 it=it+1; 

Para j=1 ate m    //Passo 3:Processo de Arnoldi(); 

Inicio 

Calcule 
jw Av  

Para i=1 ate j  

Inicio 

  , ,i j ih w v    

 
,i j iw w h v           

Fim  

1, 2j jh w   

SE  1, 1j jh tol   ENTÃO 

faça m=j e vá ao Passo 4 

  
1 1,/j j jv w h   

 Fim  

//Passo 4: Decomposicao_QR();     

Calcule 1 12
em que min , [1,0,...,0]T

m m y my y e H y e    

//Passo 5: Atualizacao();          

Calcule 0 1 2, [ , ,..., ]m m m m mx x V y em que V v v v    

//Passo 6: Calcula Resíduo();      

SE   1 2
2r tol    ENTÃO 

PARE. 

SENAO 

1 1 /v r   

Fim  

ENQUANTO (it < MAX) 

________________________________________________________________ 

 

  Quando 1,j jh   está próximo de zero (condicional no passo 3) o processo de Arnoldi é 

interrompido. De acordo com Saad (2003) ocorre um subespaço A-invariante. 

Observe que o critério de parada é dado pelo número máximo de iterações ou pela norma 

do resíduo para que a solução seja de boa qualidade. O número máximo de iterações (MAX) 

foi o valor da dimensão do maior problema que tratamos. 

Note que as rotinas que mais consomem tempo estão no Passo 3 e Passo 4. No processo 

de Arnoldi e na dimensão da matriz mH  nota-se a enorme influência do parâmetro m na 

complexidade do algoritmo. No passo 4 foi utilizada a decomposição QR para a matriz mH , em 

que foi desenvolvido e implementado o código passo a passo deste subalgoritmo, pois está 
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(2.14) 

técnica reduz drasticamente o tempo computacional, já que envolve a resolução de um outro 

sistema linear embora muito menor e mais fácil de se resolver. 

É importante destacar que dependendo do sistema e do valor de m o método pode não 

convergir, pois pode-se gerar uma sequência estacionária de resíduos (Gonçalez, 2005). 

Saad e Schultz (1986) apresentam um teorema de convergência em função da escolha 

apropriada de m que depende da determinação dos autovalores da matriz do sistema. No 

entanto, Gonçalez (2005) obteve convergência para o GMRES(m) utilizando uma matriz de 

dimensão 100  100 com o valor de m=20, sendo que o teorema requer m maior do que 

84,8287   . Neste caso, o teorema não é adequado para escolha do parâmetro. 

Podemos observar que o fenômeno de estagnação ocorre quando no sistema linear 

1mH y e temos a solução nula, my 0 . 

Para isto, bastar verificar a estrutura do sistema linear a ser resolvido pela Decomposição 

QR. Logo, sem perda de generalidade, considere o caso m=3. Assim, o sistema neste caso pode 

ser apresentado da seguinte forma: 

 

11 12 13 1

22 23 2

33 3

0

0

h h h y

h h y

h y

     
     


     
          

 

 

Verificando a equação acima, nota-se que se a primeira linha da matriz mH for nula, 

então a solução deste sistema é o vetor nulo my 0 . Portanto, neste caso o método GMRES 

permanece com a mesma solução dado que 0m m mx x V y  . Strikwerda e Stodder (1995) 

formalizam este resultado com um teorema. 

Para mais detalhes sobre o método do Resíduo Mínimo Generalizado, o leitor poderá 

consultar Saad e Schultz (1986), Gonçalez (2005) e Motta (2010) que fazem um levantamento 

dos vários métodos que forneceram uma base para o desenvolvimento do GMRES. 
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3  ESPARSIDADE, ESTRUTURA DE DADOS E PRÉ-CONDICIONAMENTO 

 

 

Neste capítulo fazemos primeiramente uma pequena abordagem sobre a esparsidade, 

em seguida descrevemos as estruturas de dados utilizadas e os pré-condicionadores 

incorporados ao método GMRES, e por último fazemos algumas considerações que envolvem 

aspectos de programação. 

 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

 

Em muitos problemas reais que podem ser tratados por um sistema equações lineares, 

as matrizes dos coeficientes destes problemas são na grande maioria das vezes muito esparsas, 

ou seja, há uma pequena quantidade de elementos não nulos em relação ao total. Assim, para 

resolver estes sistemas em computadores, por questão de memória é extremamente importante 

otimizar o armazenamento destas matrizes. 

 Portanto, esparsidade é uma característica importante na resolução de sistemas lineares 

de grande porte, o que torna viável resolvê-los em tempo aceitável. Uma questão fundamental 

para o sucesso de uma boa implementação do método GMRES é como os dados são 

armazenados e utilizados na execução do algoritmo em uma linguagem de programação. Isto 

leva a necessidade de utilizar uma estrutura de dados apropriada. 

 De acordo com Sousa (2005) não existe uma estrutura de dados que seja a melhor para 

todos os propósitos. De fato, a estrutura de dados deve ser adequada às operações a serem 

realizadas. Basicamente existem dois tipos de estrutura de dados: a estática, que não altera o 

tamanho durante as execuções e a dinâmica, que modifica seu tamanho de acordo com a 

necessidade. 

 Estruturas dinâmicas armazenam somente os dados estritamente necessários a resolução 

do problema. Na estrutura estática, embora seja mais simples, os acessos individuais aos 

elementos consomem menos tempo do que nas estruturas dinâmicas. No entanto, ambas 

desempenham bem o seu papel em cada tipo de problema.  
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3.2 ESTRUTURAS DE DADOS 

 

 

Ao lidar com resolução de sistemas lineares, as principais operações estão relacionadas 

com matrizes e vetores. O modo tradicional de representar essas matrizes pode ser chamada de 

coordenada, ou seja, é feito o uso de índices para que se possa ter livre e rápido acesso aos 

elementos da matriz, onde o primeiro índice representa a linha em que o elemento se encontra 

e o segundo a coluna deste elemento.  

Este modo é muito conhecido e utilizado para armazenar matrizes de sistemas lineares 

de pequeno porte é a conhecida estrutura coordenada que está associada a representação 

algébrica. Assim, para uma matriz M todos os elementos são armazenados juntamente com 

índice de suas colunas e linhas, que é denotado por M[i][j], em que i representa o índice da 

linha e j o índice da coluna. 

Com isso a forma coordenada vai reservar uma grande quantidade de memória para 

guardar todo os elementos da matriz. Além do óbvio desperdício de memória ao guardar 

elementos nulos esta estrutura traz consigo o custo de operações destes elementos. 

Uma estrutura de dados eficiente em que se armazena apenas os elementos não nulos da 

matriz é conhecida como Compressed Sparse Row (CSR) (RODRIGUES, 2011). Este formato 

de estrutura utiliza apenas três vetores para armazenar os dados da matriz. A rotina para realizar 

a multiplicação de uma matriz esparsa neste formato é simples e muito mais eficiente do que a 

forma coordenada por linhas e colunas em que guarda os elementos nulos da matriz e realiza 

operações com eles. 

Esta estrutura é adequada para situações que envolva principalmente operações de 

multiplicação de uma matriz por um vetor, com as duas grandes vantagens que são a economia 

de memória e de operações com elementos nulos. Assim, cabe destacar que a principal operação 

no método GMRES é esta operação de multiplicação. 

Portanto, o uso desta estrutura CSR pode melhora muito o desempenho do método 

implementado em relação a estrutura coordenada para resolver sistemas lineares esparsos, que 

é uma característica de problemas reais e disponíveis em repositórios. 

 Considerando que n representa a dimensão da matriz e nnz representa quantidade de 

elementos não nulos, a estrutura CSR é constituída por 3 vetores da seguinte forma: 

 

• Primeiro vetor: val armazena os valores dos elementos não nulos linha por linha na 

ordem que aparecem na matriz do sistema original;      
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• Segundo vetor: c_ind é usado para armazenar o índice da coluna de cada elemento não 

nulo; 

• Terceiro vetor: r_ptr é utilizado para guardar a posição do início de cada linha no vetor 

de valores (val). 

 

Os vetores val e c_ind têm dimensão nnz e o vetor r_ptr tem dimensão n+1. 

 

Exemplo: Considere a matriz: 

 

1 0 0 3 0

5 7 0 0 2

3 0 2 4 0

0 0 6 9 0

0 0 0 0 4

A

 
 
 
 
 
 
  

 

 

A Figura 1 representa o esquema de armazenamento da estrutura de dados CSR para a 

matriz A. 

 

 

Figura 3.1- Representação da Estrutura CSR. 

 

Vale observar que se considerarmos que uma variável real ocupa 8 bytes na memória 

do computador, então na forma coordenada o armazenamento de uma matriz de ordem n ocupa 

8n2 bytes e no formato CSR ocupa 8nnz + 4nnz + 4(n+1) bytes.  

Para observar esta diferença, considere que se tivermos uma matriz de médio porte de 

dimensão 1500 e 2% de esparsidade, a forma coordenada requer aproximadamente 18 

Megabytes de armazenamento, ao passo que o formato CSR necessita de apenas 0,5 Megabyte. 

Isto é, uma enorme vantagem em termos de memória. 

A seguir apresentamos o Algoritmo 3.1 que faz a multiplicação de uma matriz 

armazenada no formato CSR por um vetor v.  
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______________________________________________________________________ 

Algoritmo 3.1 – Multiplicação matriz  vetor 
Inicio 

PARA i ← 1 ATE n 

Inicio 

 k1 ← r_ptr[i];     //posição do inicio da linha i em val 

 k2 ← r_ptr[i+1]-1; //última posição da linha i em val 

 r[i] ← 0; 

 PARA j ← k1 ATE k2 

  r[i] ← r[i] + val[j]*v[c_ind[j]]; 

Fim 

Fim 

______________________________________________________________________ 

 

Observe que somente os elementos não-nulos são utilizados na multiplicação 

diferentemente da estrutura coordenada que realiza esta operação com todos os elementos zeros, 

o que acarreta um gasto computacional totalmente desnecessário. 

Assim, utilizamos a estrutura CSR no método GMRES visando um ganho 

computacional em termos de número de operações de multiplicação em relação a forma 

coordenada, cujo o algoritmo para realizar tal tarefa é muito simples. Os resultados 

computacionais encontram-se no próximo capítulo. 

Ressaltamos que existem variantes para esta estrutura que utilizamos como a estrutura 

CSC (Compressed Sparse Column), CDS (Compressed Diagonal Storage) e a Skyline que são 

abordadas nos trabalhos de Pachas (2009), Rodrigues (2011) e Coelho (2014). 

 

 

3.3 PRÉ-CONDICIONAMENTO 

 

 

Temos que algumas propriedades de uma matriz como: simétrica, definida positiva, 

número de condicionamento e dominância diagonal, tem grande relevância na convergência e 

no desempenho do método utilizado para resolver o sistema associado.  

Portanto, quando se pré-condiciona a matriz original através de uma matriz de 

transformação ou de pré-condicionamento, estas propriedades podem surgir no sistema linear 

transformado conforme discutido por Carvalho, Fortes e Mangiavacchi (2008), Paz (2012), 

Saad (2003) e Medeiros (2014). 

Assim, o uso de técnicas de pré-condicionamento pode tornar a convergência do método 

bem mais rápida, com um número muito baixo de iterações em função da dimensão do sistema 

linear. 
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Pode-se considerar o pré-condicionamento como qualquer modificação realizada no 

sistema original de modo que o novo sistema seja equivalente ao anterior, tenha a mesma 

solução, porém que seja mais fácil de resolver.  

No geral, esta técnica utiliza uma matriz M inversível responsável pela transformação. 

O pré-condicionamento pode ser feito multiplicando o sistema inicial por M−1. Assim, tem-se 

M−1Ax = M−1b (pela esquerda) ou AM−1x* = b (pela direita) onde x*= Mx. Pode-se utilizar 

também a combinação dos dois. 

A ideia do pré-condicionamento é muito simples, no entanto a escolha deve ser feita de 

forma que o sistema pré-condicionado seja fácil de ser resolvido e o pré-condicionador seja 

também fácil de construir e aplicar. Ou seja, após o sistema ser pré-condicionado, o método 

deve convergir rapidamente e cada iteração não deve ser muito cara.  

Um pré-condicionador muito simples é o diagonal ou pré-condicionador de Jacobi em 

que M é uma matriz diagonal composta exatamente da diagonal da matriz A, que será 

apresentado a seguir. 

Para Costa (2008), em alguns problemas esta transformação é suficiente para tornar 

rápida uma convergência lenta. Pré-condicionadores de Jacobi exigem muito pouco 

armazenamento e são fáceis de implementar. Por outro lado, em geral, pré-condicionadores 

mais sofisticados e caros apresentam melhores resultados. 

O pré-condicionamento implica em alterar a matriz dos coeficientes do sistema, fazendo 

com que os autovalores da matriz estejam mais próximos e, logo o sistema mais estável, 

reduzindo o número de iterações necessárias para resolver o problema. 

Segundo Pessanha et al., (2012) existem basicamente duas maneiras para se construir 

pré-condicionadores: uma para uma aplicação específica e outro para uso geral. O primeiro 

pode ser bem eficiente, no entanto requer completo conhecimento do problema e é muito 

sensível a qualquer variação.  

No presente trabalho foram utilizados quatro pré-condicionadores diferentes: Diagonal, 

Lumped, Escala Simétrica e Decomposição ILU(0) Incompleta que serão apresentados a seguir, 

sendo que os três primeiros são bem simples a sua construção e implementação. 
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(3.1) 

(3.2) 

3.3.1 Pré-Condicionador Diagonal 

 

 

 O pré-condiconador Diagonal tratado por Pini, G. e Gambolati (1990) conhecido 

também por pré-condiconador de Jacobi, é muito simples, pois é considerado um dos mais 

fáceis de implementar com um custo muito baixo. A matriz pré-condicionadora M é uma matriz 

diagonal em que cada posição não nula é exatamente o elemento correspondente da diagonal 

da matriz original, em cada elemento de M é dado por: 

 

, ,

0 , .

ij

ij

a se i j
m

se i j


 


 

 

Segundo Costa (2008) esta transformação pode tornar rápida a convergência de um 

método que esteja convergindo lentamente. Os resultados que obtivemos para este pré-

condicionador encontram-se no Capítulo 5. 

 

 

3.3.2 Pré-Condicionador Lumped 

 

 

 Este é uma variante do pré-condicionador Diagonal também de fácil construção e de 

custo baixo descrito em Anjos et., al. (2006). A matriz pré-condicionadora M é uma matriz 

diagonal que é definida por: 

1

, ,

0 , .

n

ij

jij

a se i j
m

se i j






 
 


 

 

Observe que neste caso os elementos da diagonal é a soma de todas as entradas da coluna 

correspondente. Note que não há impedimento se algum elemento da diagonal for nulo 

diferentemente dos dois pré-condicionadores a seguir. 
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3.3.3 Pré-Condicionador Escala Simétrica 

 

 

Campos (1999) e Pachás (2009) utilizaram o pré-condicionador Escala Simética 

(Jennings e Malik, 1978) em que o sistema de equações lineares original Ax=b é transformado 

no sistema (DAD)(D-1x)=Db, em que D é a matriz diagonal formada por 
1

i

ii

d
a

 .  

Este novo sistema pode ser reescrito como  A’x’ = b’ em que A’ = DAD, x’ = D-1x e      

b’ = Db. 

Portanto, os custos adicionais deste pré-condicionador consistem em multiplicar a 

matriz diagonal D à direita e a esquerda de A e multiplicá-la também a esquerda do vetor 

independente. Resolvido este novo sistema como o método, neste caso o GMRES(m), a solução 

original é obtida multiplicando a matriz diagonal por x´.  

 

 

3.3.4 Pré-Condicionador Decomposição ILU(0)  

 

 

Segundo Poma (2010) os pré-condicionadores baseados em fatoração incompleta têm 

sido muito pesquisado ultimamente. 

A Fatoração LU com algumas modificações pode-se tornar um pré-condicionador 

eficiente (Paz, 2012) para alguns problemas. Esta técnica é conhecida como método da 

Decomposição LU incompleta (ILU). 

Ao aplicar a fatoração LU em uma matriz esparsa pode acontece um fenômeno 

conhecido como filling, que pode ser descrito como o preenchimento que ocorre, 

principalmente na matriz U, de posições da matriz original que antes eram nulas. Assim a nova 

matriz perde esparsidade, o que requer um espaço maior de memória. 

Para contornar esse fenômeno surge a técnica de fatoração ILU (ou fatoração LU 

Incompleta). Existem diversas variações da ILU, mas no geral todas tentam impedir ou 

amenizar o efeito de preenchimento nas posições que se encontram os elementos nulos da 

matriz original. 

Neste trabalho utilizamos a fatoração ILU(0) que consiste em manter todas as posições 

originais com elementos nulos tanto na matriz triangular inferior L quanto na matriz triangular 

superior U que são geradas após uma fatoração incompleta. 
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(3.3) 

Os elementos das matrizes chamadas aqui de L’ e U’ desta fatoração incompleta são 

obtidas respectivamente por: 

 

 

 

1

1

1

1

' , 1, ,

' , , ,

k

ik ij jk

j

ik

kk

k

ki ki kj ji

j

a l u

l i k n
u

u a l u i k n









 

  

   





 

 

Cabe destacar que dependendo do problema a matriz pré-condicionadora M = L’U’ pode 

ser muito diferente da matriz original A e assim introduzir muitos erros no método GMRES(m). 

De acordo com Poma (2010) existem várias heurísticas que podem ser utilizadas para 

contornar este tipo de situação, mas nestes casos sempre surgem novos preenchimentos. Com 

isto, com a estrutura de dados adotada neste trabalho (CSR), há a necessidade de um 

procedimento de atualização das matrizes nesta estrutura, o que pode gerar um custo 

computacional muito elevado. Mas, para a decomposição ILU incompleta é realizada a 

fatoração como foi apresentado anteriormente. 

Contudo, ressaltamos que descrevemos no próximo capítulo as considerações da 

implementação de cada pré-condicionador descrito anteriormente para o método GMRES(m). 
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4  CONSIDERAÇÕES DA IMPLEMENTAÇÃO 

 

 

Neste capítulo fazemos várias considerações sobre os problemas tratados e a 

implementação da estrutura de dados CSR utilizada com os pré-condicionadores (Diagonal, 

Lumped, Escala Simétrica e ILU) que foram incorporados ao método GMRES(m). 

 

 

4.1 PROBLEMAS DO REPOSITÓRIO 

 

 

Com relação aos problemas tratados do repositório, foram necessários dois estágios para 

trabalhar com os dados que definem o sistema linear. Cabe ressaltar que o formato do arquivo 

deste repositório apresenta somente os elementos não nulos ordenados por coluna com extensão 

mtx disponibilizados em http://math.nist.gov/MatrixMarket/formats.html. 

O primeiro estágio consiste em converter o arquivo original contendo os elementos da 

matriz dos coeficientes por coluna para um arquivo que contém somente os elementos não nulos 

por linha. O segundo estágio é a construção dos 3 vetores da estrutura CSR a partir do arquivo 

por linha. Ambos os estágios são descritos nas próximas sessões. 

 

 

4.1.1 Conversão dos Elementos da Matriz 

 

 

Os dados dos problemas dos repositórios que utilizamos são disponibilizados em apenas 

um arquivo que contém na primeira seção o nome do problema, a dimensão da matriz e a 

quantidade de elementos não nulos.  

Em seguida, na segunda seção distribuídos em três colunas no arquivo estão dispostos 

nesta ordem: o índice da linha, o índice da coluna e o valor do elemento que ocupa nesta 

posição, sendo que os elementos são apresentados por coluna na ordem que ocupam na matriz 

original. Ou seja, os elementos não nulos da primeira coluna da matriz original são 

apresentados, a seguir os elementos não nulos da segunda coluna e assim por diante. 

Na última seção do arquivo, quando disponível, encontra-se os elementos não nulos do 

vetor b independente. Um exemplo de um problema de dimensão 3 com 5 elementos não nulos 

http://math.nist.gov/MatrixMarket/formats.html
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que retrata o formato do arquivo deste repositório é representado pela Figura 4.1. 

 

 

 

      

 

 

 

 

Figura 4.1– Exemplo de um Problema do Repositório. 

 

Como a estrutura de dados CSR faz o armazenamento dos elementos não nulos por 

linha, foi necessário criar uma rotina para fazer a leitura e a conversão para esta estrutura de 

dados. Nesta conversão ignoramos a primeira linha do arquivo original que contém o nome do 

arquivo. Assim, a Figura 4.2 representa o problema da Figura 4.1 convertido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2– Exemplo de um Problema do Repositório convertido. 

 

 

4.1.2 Construção da Estrutura de Dados CSR 

 

 

Após a conversão do arquivo do problema apresentado por coluna para o arquivo do 

problema apresentado por linha, foi necessário fazer a leitura e construir os três vetores que 

compõem a estrutura CSR. Portanto, criamos um procedimento que realiza tal tarefa, descrito 

a seguir pelo Algoritmo 4.1. 

 

%%MatrixMarket matrix array real general 

3 3 5 

1 1  6.0945762000000e-01 

3 1  5.2021017350000e-01 

2 2  2.8000000000000e+01 

1 3  4.7630000000000e+03 

3 3  8.8472040000000e+06 

.7257 

.3091 

.3627 

3 3 5 

1 1  6.0945762000000e-01 

1 3  4.7630000000000e+03 

2 2  2.8000000000000e+01 

3 1  5.2021017350000e-01 

3 3  8.8472040000000e+06 

.7257 

.3091 

.3627 
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_____________________________________________________________________ 

Algoritmo 4.1 – Conversor de arquivo por linha para Estrutura CSR 

Inicio 

 //1° PASSO: ler a dimensão do problema em n 

 //  ler quantidade de não nulos em nz 

  

 //2º PASSO: inicialização de variáveis 

 r_ptr[1] ← 1; 

linha[0] ← 1; 

j ← 2; 

conta ← 0; 

 

//3° PASSO: estrutura CSR 

PARA i ← 1 ATE nz 

Inicio 

 // leitura do arquivo de entrada de linha, coluna e valor 

// (linha[i], col, valor) 

 

val[i] ← val; 

c_ind[i] ← col; 

 

SE (linha[i] == linha[i-1]) ENTAO 

 Conta++ 

SENAO 

Inicio 

 r_ptr[j] ← r_ptr[j-1] + conta; 

 conta ← 1; 

 j++; 

Fim 

Fim 

r_ptr[n+1] ← r_ptr[n]+conta; 

 

//4° PASSO: vetor b 

PARA i ← 1 ATE n 

Inicio 

 // ler valor de b no arquivo de entra e guardar no vetor 

// b[i] 

Fim 

Fim 

______________________________________________________________________ 

 

 No Algoritmo 4.1, inicialmente é feita a leitura da dimensão e do número de elementos 

não nulos. No segundo passo temos a inicialização de algumas variáveis. No terceiro constrói-

se os vetores da estrutura CSR tendo como referência principal os índices de linha e coluna e o 

valor associado de cada elemento. Observe que se a condição for falsa, implica numa mudança 

de linha. Por último é feita a leitura direta do vetor independente. 

 Diferente da estrutura de dados tradicional, esta já possui um processo mais complexo 

para sua construção. Por isso nos testes realizados com o GMRES(m) com a estrutura de dados 

CSR sem pré-condicionador estaremos analisando separadamente o tempo de construção desta 

estrutura (T. C.) e o tempo de resolução do método (T. R.). Vale destacar aqui que a estrutura 

de dados coordenada também possui um tempo de construção, mas como a mesma é feita de 

forma direta, seu tempo é muito baixo, por isso não será abordado. 
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4.2 GMRES(m) COM PRÉ-CONDICIONAMENTO À DIREITA 

 

 

 Para utilizar os 4 pré-condicionadores, descritos no Capítulo 3, são necessárias algumas 

alterações no Algoritmo 2.3 original do GMRES(m). Assim, apresentamos a seguir o algoritmo 

GMRES(m)-Pré-condicionado à direita com uma matriz de pré-condicionamento M em que 

utilizamos em nossa implementação. 

 

____________________________________________________________________ 

Algoritmo 4.2 - GMRES(m)–Pré-Condicionado 

Inicio 

//Passo 1: Escolha 0x  e uma dimensão m 

//Passo 2: Calcule 0 0 0 01

2
, e / .r b Ax r v r      

FAÇA 

Inicio  

 it=it+1; 

Para j=1 ate m    //Passo 3:Processo de Arnoldi(); 

Inicio 

 Calcule 
1 jjz M v  

Calcule 
jw Az  

Para i=1 ate j  

Inicio 

   , , i

i jh w v    

  ,
i

i jw w h v           

Fim  

1, 2j jh w   

SE  1, 1j jh tol   ENTÃO faça m=j e vá ao Passo 4 

   
1

1,/j

j jv w h

  

  Fim  

//Passo 4: Decomposicao_QR();     

Calcule 1 12
em que min , [1,0,...,0]T

m m y my y e H y e    

//Passo 5: Atualizacao();          

Calcule 0 1 21 , [ , ,..., ]m m

m m mx x M V y em que V v v v    

//Passo 6: Calcula Resíduo();      

SE   1

2
2r tol    ENTÃO 

PARE. 

SENAO 

1 1 /v r   

Fim  

 ENQUANTO (it < MAX) 

Fim 

______________________________________________________________________ 
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(4.1) 

Note que foram feitas duas modificações em relação ao Algoritmo 3 – GMRES(m) do 

Capítulo 2. A primeira se encontra no cálculo do vetor w dentro do processo de Arnoldi. Assim, 

para o cálculo de w é utilizado agora o vetor jz  que precisa ser obtido através da igualdade 

1 jjz M v que envolve a matriz pré-condicionadora. A segunda modificação reside na 

atualização da solução mx . 

Em ambos os casos, o algoritmo utiliza a inversa da matriz de pré-condicionamento. 

Para os pré-condicionadores Diagonal, Lumped e Escala Simétrica, de fato utiliza-se a inversa 

desta matriz, pois a construção de M e obtenção de sua inversa é bem fácil e não gera muitos 

cálculos extras. Mas, para o pré-condicionador ILU(0) a abordagem é um pouco diferente, 

conforme pode ser observado na Seção 4.6.  

 

 

4.3 PRÉ-CONDICIONADOR DIAGONAL 

 

 

 A fim de tornar o processo de construção deste pré-condicionador mais eficiente, 

realizamos uma modificação no Algoritmo 4.1 da construção da estrutura de dados CSR, em 

que identifica os elementos da diagonal principal.  

 Para este pré-condicionador é preciso trabalhar com a sua inversa M-1. Para obter os 

elementos de sua inversa basta fazer 1/ ijm . Porém se a diagonal apresentar algum elemento 

nulo será impossível obter sua inversa. Logo é feita a verificação em valor absoluto de um 

determinado elemento da diagonal está próximo de zero usando-se um valor de tolerância de 

1E-20. 

 Por fim, depois de todas as verificações, guardamos o valor de cada elemento da 

diagonal em um vetor, pois é conveniente que ela seja armazenada em um array, tornando seu 

processo de utilização mais simples. Para maior entendimento observe que, como descrito no 

Capítulo 3, temos que o pré-condicionamento à direita é feita da seguinte forma: 

 

1 *

*

AM x b

x Mx

 


 

 

 Considerando a primeira igualdade acima temos que, AM-1, na sua forma matricial é da 

seguinte forma: 
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(4.2) 

(4.3) 

 

11 12 1 11

21 22 2 22

1 2

0 0

0 0
. .

0 0

n

n

n n nn nn

a a a m

a a a m

a a a m

   
   
   
   
   
   

 

 

 Ao observar essa multiplicação é possível notar que como a matriz M-1 possui elementos 

somente em sua diagonal, o resultado será a simples multiplicação de um elemento de A pelo 

elemento da diagonal de M-1 pela mesma linha. Assim, afim de tornar tanto o cálculo como o 

armazenamento mais eficiente podemos armazenar essa matriz diagonal em um vetor, deixando 

a multiplicação da seguinte forma: 

 

 

11 12 1

21 22 2

11 22

1 2

.

n

n

nn

n n nn

a a a

a a a
m m m

a a a

 
 
 
 
 
 

  

 

 Na segunda igualdade de (4.1), quando for atualizar a solução, o processo é mais simples 

e barato, já que x* também é um vetor. 

 Para termos uma análise do uso deste pré-condicionador, abordaremos o tempo de 

construção deste pré-condicionador (T. C.), separadamente do tempo de resolução (T. R.) do 

problema modificado. Vale ressaltar que o tempo de construção é feito junto com a estrutura 

CSR. 

 

 

4.4 PRÉ-CONDICIONADOR LUMPED 

 

 

 A construção deste pré-condicionador foi de maneira muito semelhantemente ao 

Diagonal, em que foram feitas também poucas alterações no Algoritmo 4.1. Assim, os 

elementos da diagonal da matriz M, formado pela soma de todas as entradas da coluna 

correspondente, são invertidos 

1

1
n

ij

j

a



, armazenados em um vetor e utilizados no Algoritmo 4.1. 
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(4.4) 

Observe que neste caso somente a soma deve ser não nula, diferentemente do pré-condicionador 

Diagonal. 

 Da mesma forma e pelos mesmos motivos que o pré-condicionador Diagonal este 

também será implementado utilizando somente um vetor para armazenar seus valores. 

 Com relação a análise de tempo, ocorrerá o mesmo que o anterior. Temos o tempo de 

construção (T. C.), envolvendo o pré-condicionador e a estrutura CSR, e o tempo de resolução 

do método GMRES(m) para o problema modificado. 

 

 

4.5 PRÉ-CONDICIONADOR ESCALA SIMÉTRICA 

 

 

 Este pré-condicionador tem uma abordagem diferente dos outros dois anteriores e não 

utiliza o Algoritmo 4.1, usando três passos para obter a solução original. Ele consiste em alterar 

o sistema original Ax=b de forma a torná-lo mais estável para sua resolução. 

Conforme a Seção 3.3 do Capítulo 3, temos que inicialmente é necessário encontrar         

A’ = DAD e b’ = Db. Logo, o primeiro passo é construir a matriz diagonal D, percorrendo-se 

todas as linhas da matriz original buscando os elementos de posições iguais e dividindo o valor 

pela raiz quadrada de cada um deles. Note que como D é diagonal, ela é armazenada como um 

vetor. 

Portanto, feitas as multiplicações algébricas a matriz A´ é dada por: 

 

 

 

 

2

1 11 1 2 12 1 1

2

2 1 21 2 22 2 2

2

1 1 2 2

n n

n n

n n n n n nn

d a d d a d d a

d d a d a d d a

d d a d d a d a

 
 
 
 
 
 
 

  (1º passo)  

 

Note que se A é simétrica A´ também será. Mas, como trabalhamos com um método que 

tenta resolver qualquer sistema linear, não consideramos esta hipótese em nossa 

implementação. 

Portanto, não é necessário utilizar duas vezes uma rotina que faz a multiplicação de duas 

matrizes para obter A´, basta fazer a construção da forma que foi apresentada no 1° passo 

evitando-se muitos cálculos desnecessários. 
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(4.5) 

(4.6) 

O vetor independente do sistema equivalente b´ é obtido diretamente da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

Logo, o método GMRES(m) sem pré-condicionamento é utilizado, no caso o Algoritmo 

2.3 é aplicado ao problema A’x’ = b’ (2º passo) 

Em seguida, o vetor de incógnitas original x é obtido por: 

 

´

1 1

´

2 2

´

1 n

d x

d x
x

d x

 
 
 
 
 
  

   (3º passo)  

  

Assim, neste caso não há necessidade de alterar o algoritmo original do GMRES 

reinicializado, realizando apenas os três passos para obter a solução do problema original. 

 Para este pré-condicionador a análise do tempo foi feita separadamente para cada um 

dos três passos descritos acima. Primeiro tem o tempo de construção do novo sistema (T. C.) 

no 1° passo, depois o tempo de resolução (T. R.) desse novo sistema, veja o 2° passo, e por 

último o 3° passo, contando o tempo de mudança (T. M.) de variável para o sistema original. 

 

 

4.6 PRÉ-CONDICIONADOR ILU(0) 

 

 

 Diferente dos pré-condicionadores anteriores, o ILU(0) demanda um processo mais 

complexo para a sua construção, além de algumas rotinas extras para a sua aplicação no método 

GMRES(m). 

 Antes de discutir sobre sua construção e aplicação é necessário apresentar uma rotina 

que é bastante utilizada e está descrita no Algoritmo 4.3 a seguir. 

 

 

1 1

2 2´

n n

b d

b d
b

b d
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(4.7) 

______________________________________________________________________ 

Algoritmo 4.3 – Busca de um elemento aij em vali 
 

PARÂMETROS: N1, N2; 

Inicio 

 PARA g ← r_ptr[N1] ATE r_ptr[N1+1]-1 

Inicio 

 SE (c_ind[g] == N2) ENTAO 

  RET0RNA g; 

Fim 

RETORNA -1; //elemento não encontrado 

Fim 

______________________________________________________________________ 

 

 Essa rotina tem por objetivo encontrar o elemento aij que ocupa a linha i e a coluna j na 

estrutura de dados CSR. Assim, são necessários dois parâmetros N1 e N2, que correspondem 

aos índices i e j do elemento da matriz. Observe que a busca é fácil e quase direta já que é feita 

somente na linha i que está referenciada pelo vetor r_ptr. 

 O ponto de partida para a utilização deste pré-condicionador é contar a quantidade de 

elementos não nulos que vão compor as matrizes triangulares inferior L´ e superior U´. Assim, 

foi feita uma modificação muito simples no Algoritmo 4.1 para realizar tal tarefa.  

O próximo passo é encontrar a matriz M= L´U´em que os elementos abaixo da diagonal 

compõe L´ e os elementos restantes compõe U´. Esta matriz M é armazenada no formato CSR, 

pois as posições nulas são preservadas na fatoração incompleta das matrizes triangulares deste 

pré-condicionamento conforme Medeiros (2014). 

 O passo seguinte consiste em utilizar uma estrutura de dados CSR para cada matriz 

triangular. O algoritmo que utilizamos para fazer esta separação foi uma adaptação do trabalho 

de Pires (2014).  

O próximo passo é utilizar o Algoritmo 4.2 em que precisamos encontrar 
jz e mx , em 

que ambos os cálculos é utilizada a matriz M. Neste caso obviamente não invertemos a matriz. 

O cálculo de 
jz  é realizado de maneira equivalente a uma resolução por decomposição 

LU tradicional. Ou seja, resolve-se um sistema triangular inferior e em seguida um sistema 

triangular superior para se obter o vetor desejado, no caso 
jz  . Cabe lembrar que estas 

resoluções são substituições progressiva e regressiva respectivamente. Isto é, são facilmente 

resolvidos.  

Para obtermos a solução atualizada mx  considerando que 0 1m

m mx x M V y  , portanto 

temos que:  

 

 0 01m m

m m m mx x M V y M x x V y     . 
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(4.8) 

Fazendo 0´ mx x x  , temos que  

 

´ m mMx V y  

 

 Observe que o produto m mV y  já é um cálculo necessário ao próprio método GMRES(m), 

assim não é necessário nenhum esforço extra considerável para encontrar mx , a não ser a 

resolução de dois sistemas triviais que são triangulares inferiores e superiores assim como no 

cálculo de 
jz . 

 Contudo, temos algumas rotinas simples que são incorporadas a implementação e a 

resolução de 4 novos sistemas triangulares por iteração no método GMRES(m), o que 

caracteriza um custo adicional, mas que pode tornar a convergência do método muito mais 

rápida. 

 Neste último pré-condicionador abordamos também três contagens de tempos distintos: 

Primeiro temos o tempo de construção (T. C.) da matriz M. Depois vem o tempo de 

decomposição (T. D.) em que separamos M em L’ e U’. E por último temos o tempo de 

resolução (T. R.) do método. 

 O próximo capítulo apresenta os experimentos computacionais realizados com estes 

pré-condicionadores que abordamos aqui. 
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5  RESULTADOS COMPUTACIONAIS 

 

 

 Neste capítulo inicialmente descrevemos o ambiente de programação e os parâmetros 

utilizados. Em seguida relatamos as principais características e propriedades dos problemas que 

utilizamos nos testes computacionais. Logo após, apresentamos os resultados e os comentários. 

 

 

5.1 ESPECIFICAÇÕES E PARÂMETROS 

 

 

Os experimentos computacionais foram realizados em um notebook com sistema 

operacional Windows 10 Home Single Language, com processador i7-650OU 2.5 GHz com 8 

GB de memória RAM. Os algoritmos foram implementados em linguagem C e compilados em 

um compilador GCC, as matrizes e vetores utilizados foram alocados dinamicamente em função 

da dimensão do problema (n), do número de elementos não nulos (nz) e do parâmetro m do 

GMRES reinicializado.  

O parâmetro m foi estabelecido com valores de 1%, 5%, 10% e 15% da dimensão do 

problema. Pois estes valores obtiveram os melhores resultados no trabalho de Sousa e Silva 

(2016). Para os critérios de paradas foram utilizados o valor de tolerância de 1e-12 para 

reconhecer quando o valor de H se aproxima de zero e 1e-8 para o valor do resíduo (veja o 

Algoritmo 2.3 do Capítulo2). 

O roteiro dos experimentos com o GMRES(m) foi formulado da seguinte maneira: 

Primeiro foram feitos testes com a estrutura de dados tradicional (forma coordenada) depois 

foram os testes com a estrutura de dados CSR; por fim, visando uma melhora na qualidade da 

solução e a redução da quantidade de iterações realizadas foram utilizados os quatros pré-

condicionadores: Diagonal, Lumped, Escala Simétrica e LU Imcompleta. 

 

 

5.2 PROBLEMAS TESTES 

 

 

 Os testes realizados foram feitos com dois grupos de problemas de sistemas lineares: o 

primeiro com problemas obtidos do repositório online Matrix Market com arquivos no formato 
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mtx. O segundo grupo de problemas foi composto de matrizes obtidas através de formulações 

e modelos matemáticos (Matriz de Hilbert e Poisson), de forma que o próprio algoritmo constrói 

os elementos dessas matrizes e, ainda, os valores desses elementos variam de acordo com alguns 

parâmetros. A seguir temos a descrição destes problemas 

 

 

5.2.1 Repositório Online (Matrix Market) 

 

 

 As matrizes obtidas do repositório foram divididas em três classes: matrizes pequenas, 

matrizes médias e matrizes grandes. As pequenas possuem dimensão abaixo de mil, as médias 

se encontram entre mil e três mil enquanto as grandes são todas as matrizes com dimensão 

acima de três mil variáveis. A Tabela 1 apresenta estas matrizes e suas principais propriedades. 

 

Tabela 1 – Propriedades dos problemas. 

Problemas 
Matriz  

Simétrica 

Dimensão 

da matriz 

Elementos 

não-nulos 
Esparsidade 

Pequenos 

b1_ss Não 7 15 30,612% 

fidap005 Não 27 279 38,272% 

fidapm05 Não 42 520 29,478% 

e05r0000 Não 236 5856 10,514% 

 

Médios 

sherman1 Sim 1000 3750 0,375% 

sherman2 Não 1080 23094 1,980% 

sherman4 não 1104 3786 0,311% 

add20 não 2395 17319 0,302% 

cavity10 não 2597 76367 1,132% 

 

Grandes 

sherman5 não 3312 20793 0,190% 

e20r2000 não 4241 131556 0,731% 

c-26 sim 4307 34537 0,186% 

add32 não 4960 23884 0,097% 

sherman3 não 5005 20033 0,080% 

memplus não 17758 126150 0,040% 

 

 Dentre estas matrizes apenas duas delas apresentam a condição de serem simétricas 

(sherman1 e c-26). Note ainda que a esparsidade dos problemas é muito alta (com exceção dos 

problemas pequenos), ou seja, existem muito mais valores nulos do que não nulos. 
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(5.1) 

(5.2) 

5.2.2 Matriz de Hilbert  

 

 

 Na matriz de Hilbert chamado aqui de HB seus elementos são construídos usando seus 

respectivos índices de linha e coluna, gerados da seguinte forma: 

 

1
.

( 1)
ijhb

i j


 
 

 

 Logo, no caso geral temos: 

 

 

1 11
2

1 1 1
2 3 ( 1)

.

1 1 1
( 1) 2 1

n

n
HB

n n n

 
 
 

 
 
 
 

   

 

 

Cabe destacar que neste caso a estrutura CSR não faz diferença em relação a forma 

coordenada, já que a matriz é totalmente densa. 

Para os testes que realizamos com a matriz de Hilbert utilizamos vários tipos de vetor b 

independente. Alguns com valores constantes e outros com valores gerados aleatoriamente 

dentro de uma faixa para verificarmos o comportamento do GMRES(m) nestas diversas 

situações.   

Ressaltamos que a matriz de Hilbert é mal condicionada e o número de condicionamento 

piora a medida que a dimensão da matriz aumenta. Portanto, é interessante verificar o 

comportamento do método para este tipo de sistema. 

 Utilizamos três tipos de valores fixo para os elementos de b, o primeiro foi o vetor 

unitário, o segundo foi com todas as posições valendo 10.0 e terceiro valendo -10.0. 

 Criamos outros dois geradores aleatórios para o vetor b. O primeiro gera números reais 

pseudoaleatórios entre -10 e 10 e o segundo gera números reais pseudoaleatórios entre -2000 e 

2000. Cabe destacar que o sinal de cada valor é determinado aleatoriamente também. 

Outra forma de gerar o vetor b que utilizamos é dada pela formula abaixo (chamado 

aqui de G1): 
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(5.3) 

(5.4) 

 

 
11

,
n

b i
i

  

 

Observe que os valores gerados ficam em ordem decrescente e em função do tamanho 

do problema. 

 Por último, foi utilizado também um vetor pseudoaleatório gerado a partir do 

Scilab (SCILAB, 2017), apresentando como características uma distribuição normal com média 

0 e desvio padrão 1, denominado aqui de G2. 

 

 

5.2.3 Problema de Poisson 

 

 

Sabemos que sistemas lineares esparsos podem surgir também como um subproblema 

de um problema original como no caso na resolução de equações diferenciais parciais.  

Portanto, escolhemos o problema de Poisson com condição de Dirichlet discretizada 

através de diferenças finitas unidimensional em que fornece uma matriz esparsa simétrica. Para 

detalhamento do problema podemos citar os trabalhos de Soriano e Lima (2003) e Biezune 

(2009). 

Basicamente, o problema consiste em resolver as igualdades: 

 

´́ ( )

(0) 0 1

(1) .

u f x

u a x

u b

 


  
 

 

 

Assim, feita as expansões de Taylor para a função u e a discretização uniforme no 

intervalo [0,1] com n subintervalos de comprimento h=1/n, temos segundo Biezune (2009) o 

sistema linear com n-1 equações e incógnitas: 
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(5.5) 

2
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em que fi denota f(xi).  

Portanto, este sistema caracteriza uma matriz dos coeficientes sendo tridiagonal, 

simétrica e esparsa. Observamos também que esta matriz tem forma estruturada, pois os 

elementos não nulos obedecem um padrão regular. 

 Para a construção dos sistemas utilizamos o valor unitário 1.0 para os parâmetros a e b 

que são os valores de contorno da equação diferencial ordinária. O número de elementos não 

nulos é dado por: nz = n-1 + 2(n-2). A função que utilizamos foi f(x)=x2. 

 Cabe dizer ainda que ao construir o pré-condicionador Lumped para este problema seus 

componentes se tornaram nulos. Por isso foi utilizado o valor absoluto dos elementos de Poisson 

evitando este problema. 

 

 

5.3 EXPERIMENTOS COMPUTACIONAIS 

 

 

 A partir daqui serão apresentados e comentados os resultados obtidos através dos 

diversos testes realizados neste trabalho. Primeiramente serão exibidos os resultados para o 

GMRES(m) com a estrutura de dados forma coordenada e sem o uso de pré-condicionadores. 

Depois serão apresentados os resultados dos testes usando a estrutura de dados CSR. Por fim, 

serão apresentados os experimentos com o uso dos pré-condicionadores: Diagonal, Lumped, 

Escala Simétrica e LU Incompleta. 

Para facilitar a leitura e a organização do texto será feito do uso de uma legenda, descrita 

a seguir, para especificar alguns termos. 
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• NC+: GMRES(m) não convergiu. Norma do resíduo muito alta; 

• NC-: GMRES(m) não convergiu. Norma do resíduo na casa das unidades; 

• C1: GMRES(m) convergiu com norma do resíduo de 1E-01 a 1E-04; 

• C2: GMRES(m) convergiu com norma do resíduo de 1E-05 a 1E-08; 

• C3: GMRES(m) convergiu com norma do resíduo de 1E-09 a 1E-12; 

• C4: GMRES(m) convergiu com norma do resíduo abaixo de 1E-13; 

• I: Total de iterações; 

• R: Norma do resíduo; 

• E: Estouro de Memória; 

 

Vale ainda ressaltar que as primeiras 4 seções a seguir foram divididas em três 

subseções: uma tratando dos resultados obtidos no repositório online, outro para os problemas 

envolvendo a Matriz de Hilbert e outra para os problemas de Poisson. Nas outras duas seções 

serão tratados somente os problemas obtidos do repositório.  

 

 

5.3.1 Método GMRES(m) com Estrutura de Dados Coordenada sem Pré-condicionadores 

 

 

5.3.1.1 Problemas do Repositório 

 

 Na Tabela 2 são apresentados o número de iterações realizadas e a qualidade da solução 

para os problemas pequenos, médios e grandes. 
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Tabela 2 - Iterações e Resíduo para o GMRES(m) com Estrutura Coordenada. 

Problemas 

Dimensão do parâmetro m (% de n) 

1 5 10 15 

I R I R I R I R 

P
eq

u
en

o
s b1_ss NC+ NC+ NC+ NC- 

fidap005 27 C1 27 C1 27 C1 27 C1 

fidapm05 42 C1 NC+ NC+ NC+ 

e05r0000 NC+ E NC+ 146 C3 

 

M
éd

io
s 

sherman1 1000 C2 49 C3 12 C3 6 C3 

sherman2 NC+ NC+ E E 

sherman4 154 C3 6 C3 2 C3 2 C3 

add20 1 C3 1 C4 1 C4 1 C4 

cavity10 1 C3 1 C3 1 C4 1 C4 

 

G
ra

n
d

es
 

sherman5 1798 C3 79 C3 25 C3 13 C3 

e20r2000 E E E E 

c-26 NC+ E E E 

add32 1 C4 1 C4 1 C4 1 C4 

sherman3 E E E E 

Memplus E E E E 

 

Nesta tabela é possível observar que muitos problemas foram resolvidos com sucesso, 

sendo que os mais interessantes (do grupo dos grandes) foram resolvidos com uma ótima 

qualidade de solução. Note ainda que grande parte dos que não foram resolvidos, apresentaram 

estouro de memória, o que ocorre quando os valores da solução atual ultrapassam a capacidade 

de armazenamento da variável ou há falta de memória para todos os vetores e matrizes 

envolvidos no algoritmo. 

Vale destacar ainda que o GMRES(m) sem uma estrutura de dados apropriada e sem 

pré-condicionamento, já obteve ótimos resultados em relação ao número de iterações, como é 

possível verificar para os problemas add32, cavity10 e add20, de acordo com os resultados 

obtidos por Sousa e Silva (2016). 

 Na Tabelas 3 abaixo, apresentamos os tempos de resolução do GMRES(m). 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

Tabela 3 – Tempo de Resolução para o GMRES(m) com Estrutura Coordenada. 

Problemas 
Dimensão do parâmetro m (% de n) 

1 5 10 15 

P
eq

u
en

o
s b1_ss - - - - 

fidap005 0,000 0,000 0,000 0,000 

fidapm05 0,000 - - - 

e05r0000 - - - 1,796 

 

M
éd

io
s 

sherman1 43,614 11,611 9,001 10,360 

sherman2 - - - - 

sherman4 9,782 2,094 2,094 4,672 

add20 0,766 4,282 13,860 44,407 

cavity10 1,000 5,594 19,893 60,584 

 

G
ra

n
d

es
 

sherman5 3912,873 1009,485 1270,049 2684,573 

e20r2000 - - - - 

c-26 - - - - 

add32 7,110 50,238 266,987 928,352 

sherman3 - - - - 

memplus - - - - 

 

Na Tabela 3 destaca-se principalmente os problemas sherman5 com valor de m de 1% 

e add32 com valor de m de 10% e 15%. O primeiro apesar de levar mais tempo para ser 

resolvido, seu tempo por iteração é  2,176 que é bem menor se comparado com o add32. 

 

 

5.3.1.2 Problemas com a Matriz de Hilbert 

 

 

Nas Tabelas 4 e 5 encontram-se o número de iterações e a qualidade dos resíduos 

relacionados ao uso do GMRES(m) para resolver o problema de Hilbert, com sete tipos de 

vetores b gerados. 

 

Tabela 4 – Iterações e Resíduo para o GMRES(m) com Estrutura Coordenada – Hilbert. 

Valor do Vetor b 

Dimensão do Problema 

n = 5 n = 10 n = 50 

I R I R I R 

1 1 C4 1 C3 50 C2 

10 1 C3 10 C2 50 C2 

-10 1 C3 10 C2 50 C2 

-10 a 10 1 C3 10 C1 NC+ 

-2000 a 2000 4 C3 10 C1 NC+ 

G1 1 C4 10 C1 NC+ 

G2 1 C3 10 C2 NC- 
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Podemos notar que para a maioria destes problemas ocorreu a convergência do método 

com qualidade variada, mas aceitável. Vale ressaltar que três problemas de Hilbert com 

dimensão igual a 50 tiveram suas soluções encontradas. Isso mostra uma certa robustez do 

método GMRES em relação ao Método dos Gradientes Conjugados utilizado por Cunha (2000), 

em que este último não convergiu para uma matriz de Hilbert de dimensão 15. 

Na Tabela 5 a seguir são tratados os problemas maiores com a matriz de HB e em que 

variamos o parâmetro m. 

 

Tabela 5 – Iterações e Resíduo para o GMRES(m) com Estrutura Coordenada – Hilbert. 

 Vetor b 

Dimensão do parâmetro m (% de n) 

1 5 10 15 

I R I R I R I R 

D
im

en
sã

o
 d

o
 P

ro
b

le
m

a
 

n
 =

 1
0
0

 

1 100 C1 100 C1 100 C1 100 C2 

10 NC- 100 C1 100 C1 100 C2 

-10 NC- 100 C1 100 C1 100 C2 

-10 a 10 NC+ NC+ NC+ NC+ 

-2000 a 2000 NC+ NC+ NC+ NC+ 

G1 NC+ NC+ NC+ NC+ 

G2 NC+ NC+ NC+ NC+ 

 

n
 =

 5
0
0

 

1 500 C1 500 C2 500 C2 500 C2 

10 500 C1 500 C2 500 C2 500 C2 

-10 500 C1 500 C2 500 C2 500 C2 

-10 a 10 NC+ NC+ NC+ NC+ 

-2000 a 2000 NC+ NC+ NC+ NC+ 

G1 NC+ NC+ NC+ NC+ 

G2 NC+ NC+ NC+ NC+ 

 

n
 =

 1
0
0
0
 

1 1000 C1 1000 C2 1000 C2 1000 C2 

10 1000 C1 1000 C2 1000 C2 1000 C2 

-10 1000 C1 1000 C2 1000 C2 1000 C2 

-10 a 10 NC+ NC+ NC+ NC+ 

-2000 a 2000 NC+ NC+ NC+ NC+ 

G1 NC+ NC+ NC+ NC+ 

G2 NC+ NC+ NC+ NC+ 

 

Repare que para todos os problemas resolvidos o GMRES(m) exigiu o máximo de 

esforço, ou seja, realizou n iterações. 

Nestes problemas maiores, nota-se que o método resolveu problemas pertencentes a três 

tipos de geração do vetor b com uma qualidade razoável para a norma do resíduo. Nas demais 

situações o método não convergiu. 

 Nas Tabelas 6 e 7, apresentamos o tempo de resolução a respeito desses problemas 

resolvidos. 
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Tabela 6 – Tempo de Resolução para o GMRES(m) com Estrutura Coordenada – Hilbert. 

Valor do Vetor b 
Dimensão do Problema 

n = 5 n = 10 n = 50 

1 0,000 0,000 0,015 

10 0,000 0,000 0,015 

-10 0,000 0,000 0,015 

-10 a 10 0,000 0,000 - 

-2000 a 2000 0,000 0,000 - 

G1 0,000 0,000 - 

G2 0,000 0,000 - 

 

Para estes problemas pequenos, temos que o tempo computacional foi irrelevante, 

notando-se um ligeiro acréscimo quando n = 50. 

 

Tabela 7 – Tempo de Resolução para o GMRES(m) com Estrutura Coordenada – Hilbert. 

 Vetor b 
Dimensão do parâmetro m (% de n) 

1 5 10 15 

D
im

en
sã

o
 d

o
 P

ro
b

le
m

a
 

n
 =

 1
0
0

 

1 0,015 0,015 0,047 0,079 

10 - 0,031 0,062 0,094 

-10 - 0,031 0,047 0,078 

-10 a 10 - - - - 

-2000 a 2000 - - - - 

G1 - - - - 

G2 - - - - 

 

n
 =

 5
0
0

 

1 2,891 12,173 12,658 12,655 

10 2,891 12,173 12,344 12,548 

-10 2,891 12,157 12,361 12,636 

-10 a 10 - - - - 

-2000 a 2000 - - - - 

G1 - - - - 

G2 - - - - 

 

n
 =

 1
0

0
0
 

1 43,551 110,885 141,893 124,669 

10 43,661 110,295 137,626 137,699 

-10 43,583 112,668 138,824 137,438 

-10 a 10 - - - - 

-2000 a 2000 - - - - 

G1 - - - - 

G2 - - - - 

 

Da tabela anterior vemos para os problemas que foram resolvidos, que o tempo aumenta 

muito pouco quando o parâmetro m cresce. Se observarmos os tempos por iteração, para n = 

100, 500 e 1000, b[i] = 10 e m = 15%, temos que o tempo por iteração são os seguintes: 0,0009 

s, 0,02509 s e 0,1377 s respectivamente. 

Contudo, nestes casos, o parâmetro m não tem muita influência no desempenho do 

método, e sim o tamanho do problema. 
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5.3.1.3 Problemas de Poisson 

 

 

Na Tabela 8 apresentamos as iterações e resíduos relacionados ao uso do GMRES(m) 

sem pré-condicionamento e com estrutura de dados indexado para resolver o problema de 

Poisson, descrito anteriormente. 

   

Tabela 8 – Iterações e Resíduo para o GMRES(m) com Estrutura Coordenada – Poisson. 

 

Na tabela acima é possível notar a convergência do método para resolver todos os 

problemas de Poisson que abordamos e ainda com uma boa qualidade de solução. 

Um fato relevante para m = 15% e n a partir de 500 é que o número de iterações foi 

muito próximo um dos outros quando se tem um aumento na dimensão do problema. Isto é, 

para esta classe de problemas m = 15% de n é uma excelente escolha para este parâmetro. 

Assim, investigar problemas maiores com valor de m > 15% é interessante. 

 Na Tabela 9 estaremos observando os tempos obtidos pela resolução dos problemas 

citados anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensão do 

Problema 

Dimensão do parâmetro m (% de n) 

100 

Iterações Resíduo 

5 1 C4 

10 1 C4 

50 1 C4 

 

Dimensão do parâmetro m (% de n) 

1 5 10 15 

I R I R I R I R 

100 NC- NC- 100 C1 100 C1 

500 NC+ 500 C1 452 C3 204 C3 

1000 NC+ 1000 C1 464 C3 210 C3 

2000 NC+ 1882 C3 480 C3 216 C3 

3000 NC+ 1917 C3 490 C3 221 C3 
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Tabela 9 – Tempo de Resolução para o GMRES(m) com Estrutura Coordenada – Poisson. 
Dimensão do 

Problemas 

Dimensão do parâmetro m (% de n) 

100 

5 0,000 

10 0,000 

50 0,015 

 
Dimensão do parâmetro m (% de n) 

1 5 10 15 

100 - - 0,062 0,079 

500 - 13,627 29,846 28,487 

1000 - 239,361 347,014 370,538 

2000 - 4974,088 3653,286 4877,565 

3000 - 18325,425 16676,363 25301,840 

 

Embora, o número de iterações seja muito próximo, o tempo computacional aumentou 

de forma considerável variando-se o valor de m e aumentando-se a dimensão do problema. Ou 

seja, o esforço por iteração é relevante para este tipo de problema. 

 

 

5.3.2 Método GMRES(m) com Estrutura de Dados CSR sem Pré-condicionadores 

 

 

5.3.2.1 Problemas do Repositório 

 

 

A Tabela 10 apresenta os resultados em termos de iterações/qualidade da solução ou a 

não resolução do problema com o método GMRES(m) sem pré-condicionamento utilizando 

agora a estrutura de dados CSR, conforme resultados obtidos por Silva et al. (2017). 
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Tabela 10 – Iterações e Resíduo para o GMRES(m) com Estrutura CSR. 

Problemas 

Dimensão do parâmetro m (% de n) 

1 5 10 15 

I R I R I R I R 

P
eq

u
en

o
s b1_ss NC+ NC+ NC+ NC- 

fidap005 27 C1 27 C1 27 C1 27 C1 

fidapm05 42 C1 NC+ NC+ NC+ 

e05r0000 NC+ E NC+ 146 C3 

 

M
éd

io
s 

sherman1 1000 C2 49 C3 12 C3 6 C3 

sherman2 NC+ NC+ E E 

sherman4 154 C3 6 C3 2 C3 2 C3 

add20 1 C3 1 C4 1 C4 1 C4 

cavity10 1 C3 1 C3 1 C4 1 C4 

 

G
ra

n
d

es
 

sherman5 1798 C3 79 C3 25 C3 13 C3 

e20r2000 E E E E 

c-26 NC+ E E E 

add32 1 C4 1 C4 1 C4 1 C4 

sherman3 2783 C3 30 C3 4 C3 3 C3 

memplus 1 C4 1 C4 E E 

 

Note que para o problema b1_ss não houve convergência para nenhuma variação de m 

e somente para o problema fidap005 o método GMRES(m) conseguiu convergir para todas os 

valores de m, apesar de ter uma solução de qualidade regular. Um caso curioso ocorreu com o 

problema e05r0000 com m sendo 5% da dimensão do problema, em que houve estouro de 

memória. 

Em relação aos problemas médios podemos observar que o problema sherman2 foi o 

único a não ser resolvido sendo que a partir de 10% ocorrem estouros de memórias. Para os 

outros problemas, a qualidade da solução foi ótima, sendo que para os problemas add20 e 

cavity10 (os maiores desse grupo) o método GMRES(m) realizou uma única iteração, ou seja, 

um excelente desempenho. 

Para os problemas maiores, temos alguns casos de estouro de memória (e20r2000, c-26 

e memplus) o que de certa forma pode-se acontecer, por este grupo conter os maiores problemas 

testados, porém ao comparar com a Tabela 2, que se encontra na Seção 5.3.1, vemos que para 

uma boa quantidade de problemas, que antes apresentavam esse estouro, agora foram possíveis 

de serem resolvidos. Por outro lado, todas as situações de convergência foram com uma solução 

de ótima qualidade, especialmente para o add32. Note também uma certa influência do 

parâmetro m em relação ao número de iterações e convergência. 
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Cabe destacar o excelente desempenho o método GMRES(m) para estes problemas 

grandes, pois o resultado foi encontrado com número muito baixo de iterações, em muitos 

casos, sendo realizada apenas uma iteração. 

Agora na Tabela 11, apresentamos os tempos de construção da estrutura CSR (Veja o 

capítulo 4) e o tempo de resolução do método GMRES(m) para cada um dos problemas. Antes, 

cabe destacar que o método GMRES utilizando a estrutura coordenada, tem também um tempo 

de construção já que os dados dos problemas estão, originalmente, em um formato particular. 

 

Tabela 11 – Tempo de construção e de Resolução para o GMRES(m) com Estrutura CSR. 

Problemas 

Dimensão do parâmetro m (% de n) 

1 5 10 15 

T. C. T. R. T. C. T. R. T. C. T. R. T. C. T. R. 

P
eq

u
en

o
s b1_ss - - - - 

fidap005 0,000 0,000 0,000 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 

fidapm05 0,015 0,000 - - - 

e05r0000 - - - 0,005 0,766 

 

M
éd

io
s 

sherman1 0,035 0,764 0,015 1,219 0,015 2,672 0,015 5,501 

sherman2 - - - - 

sherman4 0,000 0,172 0,016 0,200 0,015 0,625 0,000 2,719 

add20 0,031 0,015 0,016 0,500 0,031 6,250 0,031 30,987 

cavity10 0,187 0,031 0,109 0,735 0,125 9,422 0,109 43,465 

 

G
ra

n
d

es
 

sherman5 0,031 47,848 0,031 136,532 0,031 589,479 0,031 2057,961 

e20r2000 - - - - 

c-26 - - - - 

add32 0,046 0,079 0,047 8,907 0,031 159,484 0,047 766,568 

sherman3 0,062 236,839 0,031 277,213 0,031 666,279 0,031 2419,022 

memplus 0,282 6,630 0,234 1790,633 - - 

 

Podemos observar que os tempos de construção e resolução foram insignificantes para 

as matrizes pequenas, já que praticamente todos obtiveram um tempo de 0,000 segundos. A 

exceção se encontra no problema e05r0000 ao utilizar um valor de m de 15 %, neste caso o 

tempo de construção da estrutura CSR foi praticamente nulo, mas o tempo de resolução já foi 

um pouco maior, porém não chegou a 1 segundo. 

Notamos dos resultados dos problemas médios um ligeiro aumento nos tempos em 

relação aos problemas menores, porém o tempo de construção da estrutura continua pequeno. 

Observe também a influência do parâmetro m no tempo de resolução, pois a complexidade do 

GMRES(m) está relacionada diretamente com esta grandeza. 

Os resultados mostram que para os problemas maiores os tempos de resolução 

aumentam bem, principalmente quando o parâmetro m assume os maiores valores. Veja o caso 
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do problema sherman3, com m valendo 1% o tempo por iteração é de aproximadamente 0,085 

segundos, já com m valendo 15% o tempo por iteração aumenta drasticamente a 806,341 

segundos. 

Portanto para estes problemas, notamos a enorme diferença que esta estrutura de dados 

acarreta no GMRES(m), em especial considere o problema sherman5 com m de 1% (Veja as 

Tabelas 2 e 3). Com a estrutura tradicional o método obteve um tempo por iteração de 2,176 

segundos. Já com a estrutura CSR o mesmo problema tem um tempo por iteração de, 

aproximadamente, 0,000017 segundos. Ou seja, a estrutura diminui drasticamente o tempo por 

iteração para os problemas testados, já que temos como uma das principais operações do 

GMRES a multiplicação de uma matriz por um vetor. 

 

 

5.3.2.2 Problemas da Matriz de Hilbert 

 

 

Como a mudança de estrutura de dados não afeta o número de iterações e nem o resíduo 

obtido, vamos apresentar somente os tempos computacionais nas Tabelas 12 e 13 a seguir para 

esta classe de problema. Para saber as iterações e o resíduo consulte as Tabelas 4 e 5 da seção 

anterior. 

 

Tabela 12 – Tempo de construção e de Resolução para o GMRES(m) com Estrutura CSR – 

Hilbert. 

Valor do Vetor b 

Dimensão do Problema 

n = 5 n = 10 n = 50 

T. C. T. R. T. C. T. R. T. C. T. R. 

1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,031 

10 0,000 0,000 0,000 0,015 0,000 0,019 

-10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,031 

-10 a 10 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

-2000 a 2000 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

G1 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

G2 0,000 0,000 0,000 0,000 - 
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Tabela 13 – Tempo de construção e de Resolução para o GMRES(m) com Estrutura CSR – 

Hilbert. 

 Vetor b 

Dimensão do parâmetro m (% de n) 

1 5 10 15 

T. C. T. R. T. C. T. R. T. C. T. R. T. C. T. R. 

D
im

en
sã

o
 d

o
 P

ro
b

le
m

a
 

n
 =

 1
0

0
 

1 0,000 0,016 0,000 0,026 0,000 0,047 0,001 0,079 

10 - 0,000 0,031 0,000 0,047 0,015 0,078 

-10 - 0,000 0,031 0,000 0,062 0,000 0,078 

-10 a 10 - - - - 

-2000 a 

2000 
- - - - 

G1 - - - - 

G2 - - - - 

n
 =

 5
0

0
 

1 0,000 3,317 0,000 14,126 0,000 13,968 0,015 14,079 

10 0,000 3,266 0,016 13,767 0,000 13,718 0,015 14,079 

-10 0,000 3,242 0,000 13,596 0,000 13,767 0,015 14,111 

-10 a 10 - - - - 

-2000 a 

2000 
- - - - 

G1 - - - - 

G2 - - - - 

n
 =

 1
0
0
0
 

1 0,015 48,411 0,015 121,843 0,015 151,250 0,015 126,069 

10 0,031 48,285 0,015 124,412 0,015 153,008 0,015 128,426 

-10 0,015 48,301 0,016 122,324 0,015 151,497 0,031 126,158 

-10 a 10 - - - - 

-2000 a 

2000 
- - - - 

G1 - - - - 

G2 - - - - 

 

 É relevante lembrar que a característica principal da matriz de Hilbert é que ela sempre 

se apresenta cheia, ou seja, todos os seus elementos são não nulos. Por isso a estrutura CSR não 

reduziu o tempo de resolução, o que já era esperado. Observe que os tempos das Tabelas 12 e 

13 são um pouco maiores que os tempos das Tabelas 6 e 7, representando o uso do GMRES(m) 

sem CSR. 

 

 

5.3.2.3 Problemas de Poisson 

 

 

 De maneira análoga ao explicado na seção anterior, mais uma vez o uso da estrutura de 

dados CSR não influenciou nos resultados quanto ao número de iterações e à qualidade da 

solução obtida. Para medidas de comparação utilize a Tabela 8 (Seção 5.3.1.3). Abaixo segue 

a tabela com os tempos computacionais obtidos. 
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Tabela 14 – Tempo de Construção e de Resolução para o GMRES(m) com Estrutura CSR – 

Poisson. 

Dimensão dos 

Problemas 

Dimensão do parâmetro m (% de n) 

100 

T. C. T. R. 

5 0,000 0,000 

10 0,000 0,000 

50 0,000 0,015 

 

Dimensão do parâmetro m (% de n) 

1 5 10 15 

T. C. T. R. T. C. T. R. T. C. T. R. T. C. T. R. 

100 - - 0,000 0,015 0,000 0,031 

500 - 0,000 1,125 0,000 7,280 0,000 13,048 

1000 - 0,000 22,048 0,000 99,025 0,000 190,021 

2000 - 0,000 498,334 0,000 1486,214 0,000 3314,835 

3000 - 0,000 2421,407 0,015 7712,293 0,000 18388,890 

 

 Para estes problemas nota-se a redução significativa no tempo quando comparados aos 

da estrutura coordenada. Para m = 5 o GMRES(m) com a estrutura de dados CSR foi 

aproximadamente 10 vezes mais rápido do sem utilizar esta estrutura, ou seja, um resultado 

excelente. Isso mostra a eficiência da estrutura CSR para melhorar o tempo de resolução de 

problemas esparsos. 

 

 

5.3.3 Método GMRES(m) com Estrutura de Dados CSR Utilizando o Pré-condicionador 

Diagonal 

 

 

5.3.3.1 Problemas do Repositório 

 

 

A partir daqui, vamos apresentar os resultados para os problemas pequenos, médios e 

grandes em apenas uma tabela, fazendo-se a separação somente dos resultados envolvendo 

iterações e tempo. 

A Tabela 15 apresenta os resultados das iterações e convergência de cada problema para 

este pré-condicionador. 
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Tabela 15 – Iterações e Resíduo para o GMRES(m) com Pré-condicionador Diagonal. 

Problemas 

Dimensão do parâmetro m (% de n) 

1 5 10 15 

I R I R I R I R 

P
eq

u
en

o
s b1_ss Diagonal Nula 

fidap005 27 C1 27 C1 27 C1 27 C1 

fidapm05 Diagonal Nula 

e05r0000 Diagonal Nula 

 

M
éd

io
s 

sherman1 215 C3 23 C3 7 C3 3 C3 

sherman2 NC+ E E E 

sherman4 52 C3 5 C3 1 C3 38 C3 

add20 1 C4 1 C3 E E 

cavity10 Diagonal Nula 

 

G
ra

n
d

es
 

sherman5 25 C3 2 C3 E E 

e20r2000 Diagonal Nula 

c-26 1 C4 1 C4 1 C4 1 C4 

add32 1 C4 1 C4 E E 

sherman3 56 C3 6 C3 4 C3 4 C3 

memplus 1 C3 E E E 

 

Podemos perceber que não foi possível utilizar o pré-condicionador em alguns casos, 

pois há a presença de pelo menos um elemento nulo na diagonal, o que inviabiliza a utilização 

desta técnica. 

 Notamos que para os problemas médios houve redução na quantidade de iterações (veja 

a Tabela 10), principalmente quando m vale 1% ou 5%. 

Para o problema memplus, tivemos estouro de memória. Porém, para o problema c-26 

o GMRES(m) sem o pré-condicionador, não convergiu para nenhum dos valores do parâmetro 

m (ver Tabela 10), agora além de convergir com uma única iteração ele também possui a melhor 

qualidade de solução. Nos demais problemas, como por exemplo o sherman5 e sherman3, 

saindo de 1758 para 25 e 2783 para 56 respectivamente, é possível notar também uma grande 

redução na quantidade de iterações. 

Na Tabela 16, temos agora os tempos de construção do pré-condicionador e de resolução 

do problema. 
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Tabela 16 – Tempo de Resolução para o GMRES(m) com Pré-condicionador Diagonal. 

Problemas 

Dimensão do parâmetro m (% de n) 

1 5 10 15 

T. C. T. R. T. C. T. R. T. C. T. R. T. C. T. R. 

P
eq

u
en

o
s b1_ss Diagonal Nula 

fidap005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

fidapm05 Diagonal Nula 

e05r0000 Diagonal Nula 

 

M
éd

io
s 

sherman1 0,000 0,166 0,016 0,516 0,005 1,501 0,015 2,751 

sherman2 - - - - 

sherman4 0,016 0,062 0,000 0,171 0,015 0,312 0,015 51,643 

add20 0,031 0,016 0,032 0,500 - - 

cavity10 Diagonal Nula 

 

G
ra

n
d

es
 

sherman5 0,046 0,641 0,031 3,454 - - 

e20r2000 Diagonal Nula 

c-26 0,031 0,000 0,031 0,000 0,031 0,000 0,031 0,015 

add32 0,032 0,093 0,046 8,799 - - 

sherman3 0,047 4,766 0,032 55,504 0,031 668,391 0,047 3239,812 

memplus 0,250 6,251 - - - 

 

Para os problemas pequenos o pré-condicionador não influenciou em nada tanto no 

tempo de construção quanto no tempo de resolução. 

Para os problemas médios notamos a queda das iterações e dos tempos, como por 

exemplo no caso do sherman1. Observe que no caso do add20 o pré-condicionador não 

influenciou no tempo de resolução, já que também o resolveu em uma iteração. Para o problema 

sherman4 com valor de m igual a 15% de n, temos que o tempo por iteração do GMRES(m) 

com pré-condicionador Diagonal é aproximadamente de 1,35 segundos, equivalente ao 

GMRES(m) sem pré-condicionador. Ou seja, esta técnica não tem um custo computacional 

relevante por iteração. 

Com relação aos problemas maiores observamos uma queda brusca nos tempos de 

resolução, isto é, já que o número de iterações foi bem reduzido, um excelente resultado, 

principalmente por este ser o grupo das maiores matrizes, em especial para os problemas 

sherman5 e sherman3. Outro resultado promissor foi o caso do c-26, em que antes, sem pré-

condicionador, o método GMRES(m) não conseguiu convergir em nenhuma situação, porém 

com o pré-condicionador Diagonal, obteve-se o resultado com um tempo de construção e de 

resolução praticamente nulo. 
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5.3.3.2 Problemas da Matriz de Hilbert 

 

 

 As Tabelas 17 e 18 serão demonstrados os resultados obtidos no uso do GMRES(m) 

com estrutura CSR e pré-condicionador diagonal para resolver problemas gerados a partir da 

matriz de Hilbert. 

 

Tabela 17 – Iterações e Resíduo para o GMRES(m) com Pré-condicionador Diagonal – Hilbert. 

 

 Observando a tabela anterior vemos que para esses pequenos problemas este pré-

condicionador obteve uma melhora considerável na qualidade da maioria das soluções e 

algumas reduções de iterações. Destaca-se os problemas de Hilbert utilizando bi = 10 e                 

bi = -10, em que ocorreu tanto uma melhora de qualidade como a redução das iterações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor do Vetor b 

Dimensão do Problema 

n = 5 n = 10 n = 50 

I R I R I R 

1 1 C4 1 C3 50 C2 

10 1 C4 1 C3 50 C2 

-10 1 C4 1 C3 50 C2 

-10 a 10 2 C3 10 C1 NC+ 

-2000 a 2000 5 C2 NC+ NC+ 

G1 1 C3 10 C1 NC+ 

G2 2 C3 10 C2 NC- 



66 
 

Tabela 18 – Iterações e Resíduo para o GMRES(m) com Pré-condicionador Diagonal – 

Hilbert. 

 

 Agora, para estes problemas maiores, temos que as iterações e os resíduos se 

mantiveram os mesmos (veja a Tabela 5) em todos os casos em situações de não convergência, 

como o Hilbert de n = 500 com bi = 1, bi = 10 e bi = -10, entre outros. 

 As Tabelas 19 e 20, apresentam tempos de construção e de resolução para o GMRES(m) 

com estrutura de dados CSR e utilizando o pré-condicionador diagonal. 

 

Tabela 19 – Tempo de Resolução para o GMRES(m) com Pré-condicionador Diagonal – 

Hilbert. 

Valor do Vetor b 

Dimensão do Problema 

n = 5 n = 10 n = 50 

T. C. T. R. T. C. T. R. T. C. T. R. 

1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,015 

10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,015 

-10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,031 

-10 a 10 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

-2000 a 2000 0,000 0,000 - - 

G1 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

G2 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

 

 Vetor b 

Dimensão do parâmetro m (% de n) 

1 5 10 15 

I R I R I R I R 

D
im

en
sã

o
 d

o
 P

ro
b

le
m

a
 

n
 =

 1
0

0
 

1 NC+ NC+ 100 C1 100 C2 

10 NC+ NC+ 100 C1 100 C2 

-10 NC+ NC+ 100 C1 100 C2 

-10 a 10 NC+ NC+ NC+ NC+ 

-2000 a 2000 NC+ NC+ NC+ NC+ 

G1 NC+ NC+ NC+ NC+ 

G2 NC+ NC+ NC+ NC+ 

n
 =

 5
0

0
 

1 NC+ 500 C2 500 C1 500 C1 

10 NC+ 500 C2 500 C1 500 C1 

-10 NC+ 500 C2 500 C1 500 C1 

-10 a 10 NC+ NC+ NC+ NC+ 

-2000 a 2000 NC+ NC+ NC+ NC+ 

G1 NC+ NC+ NC+ NC+ 

G2 NC+ NC+ NC+ NC+ 

n
 =

 1
0
0
0
 

1 1000 C1 1000 C1 1000 C1 1000 C1 

10 1000 C1 1000 C1 1000 C1 1000 C1 

-10 1000 C1 1000 C1 1000 C1 1000 C1 

-10 a 10 NC+ NC+ NC+ NC+ 

-2000 a 2000 NC+ NC+ NC+ NC+ 

G1 NC+ NC+ NC+ NC+ 

G2 NC+ NC+ NC+ NC+ 
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Para os problemas pequenos é possível ver que o tempo de resolução continua 

praticamente nulo como nos resultados anteriores (veja a Tabela 12). 

 

Tabela 20 – Tempo de Resolução para o GMRES(m) com Pré-condicionador Diagonal – 

Hilbert. 

 

 Para estes problemas maiores em que o número de iterações e resíduos foram os 

mesmos, o uso deste pré-condicionador reduziu em alguns casos o tempo computacional. Para 

visualizar melhor este fato observe o caso em que a dimensão de Hilbert seja 500, o vetor b seja 

composto de valores 10 e o parâmetro m esteja valendo 15%. Quando tratamos do CSR sem 

pré-condicionamento temos um tempo por iteração de aproximadamente 0,028 segundos, 

enquanto quando é usado o pré-condicionador diagonal temos um tempo por iteração de 

aproximadamente 0,023.  

 

 

 

 

 Vetor b 

Dimensão do parâmetro m (% de n) 

1 5 10 15 

T. C. T. R. T. C. T. R. T. C. T. R. T. C. T. R. 

D
im

en
sã

o
 d

o
 P

ro
b

le
m

a
 

n
 =

 1
0

0
 

1 - - 0,000 0,047 0,000 0,094 

10 - - 0,000 0,047 0,000 0,078 

-10 - - 0,000 0,047 0,000 0,094 

-10 a 10 - - - - 

-2000 a 

2000 
- - - - 

G1 - - - - 

G2 - - - - 

n
 =

 5
0
0

 

1 - 0,000 11,610 0,016 11,876 0,016 11,893 

10 - 0,000 11,874 0,000 11,798 0,015 11,844 

-10 - 0,000 12,252 0,000 12,204 0,000 12,391 

-10 a 10 - - - - 

-2000 a 

2000 
- - - - 

G1 - - - - 

G2 - - - - 

n
 =

 1
0
0
0
 

1 0,016 37,723 0,013 97,305 0,031 99,383 0,031 101,453 

10 0,031 37,692 0,016 101,398 0,015 104,357 0,015 105,612 

-10 0,016 38,173 0,016 98,526 0,016 101,900 0,031 102,309 

-10 a 10 - - - - 

-2000 a 

2000 
- - - - 

G1 - - - - 

G2 - - - - 
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5.3.3.3 Problema de Poisson 

 

 

Na tabela 21 serão apresentados as iterações e o resíduo obtido ao aplicar o GMRES(m) 

com estrutura CSR e com pré-condicionador diagonal aos problemas de Poisson. 

 

Tabela 21 – Iterações e Resíduo para o GMRES(m) com Pré-condicionador Diagonal – Poisson. 

Dimensão 

dos 

Problemas 

Dimensão do parâmetro m (% de n) 

100 

I R 

5 1 C4 

10 1 C4 

50 1 C4 

 

Dimensão do parâmetro m (% de n) 

1 5 10 15 

I R I R I R I R 

100 NC- NC- 100 C1 100 C1 

500 NC+ 500 C1 452 C3 204 C3 

1000 NC+ 1000 C1 466 C3 210 C3 

2000 NC+ 1898 C3 478 C3 216 C3 

3000 NC+ 1922 C3 489 C3 220 C3 

 

Neste caso, o GMRES(m) com pré-condicionador diagonal, não obteve melhora em 

nenhuma situação, porém também não houve nenhuma piora. Na Tabela 22 encontram-se os 

tempos de resolução. 

 

Tabela 22 – Tempo de Resolução para o GMRES(m) com Pré-condicionador Diagonal – 

Poisson. 

Dimensão 

Dos 

Problemas 

Dimensão do parâmetro m (% de n) 

100 

T. C. T. R. 

5 0,000 0,000 

10 0,000 0,000 

50 0,000 0,015 

 

Dimensão do parâmetro m (% de n) 

1 5 10 15 

T. C. T. R. T. C. T. R. T. C. T. R. T. C. T. R. 

100 - - 0,000 0,000 0,000 0,016 

500 - 0,000 1,265 0,000 7,282 0,000 13,001 

1000 - 0,000 22,237 0,000 99,024 0,000 189,751 

2000 - 0,000 531,786 0,000 1511,558 0,000 3337,263 

3000 - 0,000 2493,811 0,000 8047,303 0,000 19397,360 

 



69 
 

Das Tabelas 14 e 22 observamos que houve um ligeiro aumento no tempo. Mesmo assim 

conclui-se que o tempo de construção deste pré-condicionador é muito baixo, praticamente 

nulo, ou seja, não demanda esforço considerável para construí-lo. 

 

 

5.3.4 Método GMRES(m) com Estrutura de Dados CSR Utilizando o Pré-condicionador 

Lumped 

 

 

5.3.4.1 Problemas do Repositório 

 

 

Apresentamos na Tabela 23 os resultados, com relação a quantidade de iteração e a 

qualidade da solução, para o GMRES(m) com o pré-condicionador Lumped. 

 

Tabela 23 – Iterações e Resíduo para o GMRES(m) com Pré-condicionador Lumped. 

Problemas 

Dimensão do parâmetro m (% de n) 

1 5 10 15 

I R I R I R I R 

P
eq

u
en

o
s b1_ss NC+ NC+ NC+ NC+ 

fidap005 NC+ NC- 27 C1 27 C1 

fidapm05 42 C1 NC+ NC- 42 C1 

e05r0000 NC+ NC- NC- NC- 

 

M
éd

io
s 

sherman1 E E E E 

sherman2 NC+ NC+ E E 

sherman4 208 C3 24 C3 10 C3 3 C3 

add20 2 C3 1 C3 1 C3 1 C3 

cavity10 E E E E 

 

G
ra

n
d

es
 

sherman5 E 361 C3 17 C3 10 C3 

e20r2000 E E E E 

c-26 NC+ E E E 

add32 1 C4 1 C4 1 C4 1 C3 

sherman3 128 C3 11 C3 3 C3 2 C3 

memplus E E E E 

 

Observamos que para os problemas pequenos este pré-condicionador não se mostrou 

eficiente, pois o GMRES(m) convergiu em poucos casos. 

Com relação aos problemas médios, este pré-condicionador foi inferior ao pré-

condicionador Diagonal e ao GMRES(m) sem pré-condicionamento, já que ocorreram muitos 
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casos de estouro de memórias. E ainda em algumas situações ele acabou por aumentar o número 

de iterações, como o caso do problema sherman4 (52 iterações com o Diagonal e agora 208 

iterações). 

Cabe relatar também que o problema fidapm05 foi resolvido com este pré-

condicionador, o que não ocorreu com o anterior, e para os problemas sherman4 e sherman3 

com m = 15% ele também foi melhor. 

Notamos também para os problemas maiores que este pré-condicionador não teve um 

desempenho bom, havendo-se muitos casos de estouro de memória. 

Contudo, no geral, o desempenho do pré-condicionador Lumped não foi bom, 

principalmente comparando com o pré-condicionador anterior. 

A Tabela 24 apresenta os tempos de construção do pré-condicionador e de resolução do 

problema. 

 

Tabela 24 – Tempo de Resolução para o GMRES(m) com Pré-condicionador Lumped. 

Problemas 

Dimensão do parâmetro m (% de n) 

1 5 10 15 

T. C. T. R. T. C. T. R. T. C. T. R. T. C. T. R. 

P
eq

u
en

o
s b1_ss - - - - 

fidap005 - - 0,000 0,000 0,000 0,000 

fidapm05 0,000 0,000 - - 0,000 0,004 

e05r0000 - - - - 

 

M
éd

io
s 

sherman1 - - - - 

sherman2 - - - - 

sherman4 0,007 0,219 0,015 0,797 0,015 3,204 0,000 4,047 

add20 0,108 0,032 0,026 0,516 0,032 6,188 0,031 30,987 

cavity10 - - - - 

 

G
ra

n
d

es
 

sherman5 - 0,032 642,597 0,031 414,336 0,046 1648,060 

e20r2000 - - - - 

c-26 - - - - 

add32 0,047 0,078 0,046 8,814 0,046 158,605 0,047 765,839 

sherman3 0,032 10,798 0,047 101,319 0,031 501,912 0,032 1596,633 

memplus - - - - 

 

Para os problemas pequenos os tempos continuaram os mesmos, sendo eles 

praticamente nulos, tanto para a construção como para a resolução do problema.  

Nos problemas médios ocorreu o esperado, visualizando os resultados das iterações e 

da qualidade de solução: os tempos foram similares aos resultados anteriores (Tabela 16) ou até 

mesmo pioraram, com exceção do sherman4 e do sherman3 com m igual a 15% de n. Neste 
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caso o tempo por iteração foi praticamente o mesmo, na ordem 1,35 segundos. Mas para o 

problema sherman3 foi de 798,3 s, ou seja, muito elevado. 

Com relação aos problemas grandes é possível ver que no caso do add32, o método com 

este pré-condicionador obteve praticamente o mesmo tempo do GMRES(m) sem pré-

condicionamento. Para o problema sherman3 com m = 15% quando comparado ao pré-

condicionador Diagonal vemos que o tempo por iteração quase é o mesmo, aproximadamente 

809,7 segundos por iteração. 

 

 

5.3.4.2 Problemas da Matriz de Hilbert 

 

 

As Tabelas 25 e 26 serão demonstrados os resultados obtidos no uso do GMRES(m) 

com estrutura CSR e pré-condicionador Lumped para resolver problemas gerados a partir da 

Matriz de Hilbert. 

 

Tabela 25 – Iterações e Resíduo para o GMRES(m) com Pré-condicionador Lumped – 

Hilbert. 

Valor do Vetor b 

Dimensão do Problema 

n = 5 n = 10 n = 50 

I R I R I R 

1 1 C4 1 C3 50 C2 

10 1 C4 1 C3 50 C2 

-10 1 C4 1 C3 50 C2 

-10 a 10 2 C3 10 C1 NC+ 

-2000 a 2000 2 C3 NC+ NC+ 

G1 1 C3 10 C1 NC+ 

G2 2 C3 10 C1 NC+ 
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Tabela 26 – Iterações e Resíduo para o GMRES(m) com Pré-condicionador Lumped – Hilbert. 

 Vetor b 

Dimensão do parâmetro m (% de n) 

1 5 10 15 

I R I R I R I R 

D
im

en
sã

o
 d

o
s 

P
ro

b
le

m
a

s 

n
 =

 1
0

0
 

1 100 C1 100 C1 100 C1 100 C2 

10 NC- 100 C1 100 C1 100 C2 

-10 NC- 100 C1 100 C1 100 C2 

-10 a 10 NC+ NC+ NC+ NC+ 

-2000 a 2000 NC+ NC+ NC+ NC+ 

G1 NC+ NC+ NC+ NC+ 

G2 NC+ NC+ NC+ NC+ 

n
 =

 5
0

0
 

1 500 C1 500 C2 500 C2 500 C2 

10 500 C1 500 C2 500 C2 500 C2 

-10 500 C1 500 C2 500 C2 500 C2 

-10 a 10 NC+ NC+ NC+ NC+ 

-2000 a 2000 NC+ NC+ NC+ NC+ 

G1 NC+ NC+ NC+ NC+ 

G2 NC+ NC+ NC+ NC+ 

n
 =

 1
0
0
0
 

1 1000 C1 1000 C2 1000 C2 1000 C2 

10 1000 C1 1000 C2 1000 C2 1000 C2 

-10 1000 C1 1000 C2 1000 C2 1000 C2 

-10 a 10 NC+ NC+ NC+ NC+ 

-2000 a 2000 NC+ NC+ NC+ NC+ 

G1 NC+ NC+ NC+ NC+ 

G2 NC+ NC+ NC+ NC+ 

 

 Com relação as tabelas anteriores 25 e 26 podemos notar que o pré-condicionador 

obteve os mesmos resultados do GMRES(m) sem pré-condicionador (veja a Tabela 12). Esses 

resultados também ficaram próximos com os obtidos no uso do pré-condicionador Diagonal 

(veja a Tabela 18) e em algumas situações ele resolveu mais problemas que este. 

 A seguir, na Tabela 27 e 28, temos os tempos obtidos nestes testes. 

 

Tabela 27 – Tempo de Resolução para o GMRES(m) com Pré-condicionador Lumped – Hilbert. 

Valor do Vetor b 

Dimensão do Problema 

n = 5 n = 10 n = 50 

T. C. T. R. T. C. T. R. T. C. T. R. 

1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,015 

10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,031 

-10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,015 

-10 a 10 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

-2000 a 2000 0,000 0,000 - - 

G1 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

G2 0,000 0,000 0,000 0,000 - 

 

Para os problemas menores temos os tempos de construção e resolução do pré-

condicionador praticamente nulo. 
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Tabela 28 – Tempo de Resolução para o GMRES(m) com Pré-condicionador Lumped – Hilbert. 

 Vetor b 

Dimensão do parâmetro m (% de n) 

1 5 10 15 

T. C. T. R. T. C. T. R. T. C. T. R. T. C. T. R. 

D
im

en
sã

o
 d

o
s 

P
ro

b
le

m
a

s 

n
 =

 1
0

0
  

1 0,000 0,016 0,000 0,031 0,000 0,062 0,000 0,077 

10 - 0,000 0,031 0,000 0,047 0,000 0,078 

-10 - 0,000 0,016 0,000 0,047 0,000 0,078 

-10 a 10 - - - - 

-2000 a 2000 - - - - 

G1 - - - - 

G2 - - - - 

n
 =

 5
0

0
 

1 0,000 2,609 0,016 10,298 0,000 10,313 0,000 10,329 

10 0,006 2,610 0,000 10,313 0,015 10,334 0,015 10,345 

-10 0,000 2,609 0,000 10,344 0,000 10,345 0,000 10,345 

-10 a 10 - - - - 

-2000 a 2000 - - - - 

G1 - - - - 

G2 - - - - 

n
 =

 1
0
0
0
 

1 0,031 37,835 0,030 85,462 0,031 86,390 0,031 85,635 

10 0,031 37,753 0,031 86,568 0,015 86,709 0,015 87,214 

-10 0,015 37,727 0,031 86,383 0,030 87,245 0,015 87,431 

-10 a 10 - - - - 

-2000 a 2000 - - - - 

G1 - - - - 

G2 - - - - 

 

Para os problemas maiores temos também um tempo de construção muito baixo. Quanto 

a resolução dos problemas conseguimos um ótimo resultado já que os tempos foram menores 

do que com o uso do Diagonal e quando não foi utilizado nenhum pré-condicionador (veja as 

Tabelas 13 e 20). 

 

 

5.3.4.3 Problemas de Poisson 

 

 

A Tabela 29 apresenta o número de iterações e o resíduo obtido ao aplicar o GMRES(m) 

com estrutura CSR e com pré-condicionador Lumped aos problemas de Poisson. 
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Tabela 29 – Iterações e Resíduo para o GMRES(m) com Pré-condicionador Lumped – Poisson. 

Dimensão 

Dos 

Problemas 

Dimensão do parâmetro m (% de n) 

100 

I R 

5 1 C4 

10 1 C4 

50 1 C4 

 

Dimensão do parâmetro m (% de n) 

1 5 10 15 

I R I R I R I R 

100 NC- 100 C1 100 C1 100 C2 

500 NC- 500 C2 271 C3 161 C3 

1000 NC- 915 C3 323 C3 175 C3 

2000 NC- 1019 C3 377 C3 191 C3 

3000 NC- 1121 C3 409 C3 199 C3 

 

A Tabela 29 nos mostra que este pré-condicionador demonstrou vantagem para os 

problemas de Poisson ao reduzir o número de iterações realizadas em todos os casos em que 

convergiu. Note ainda que o problema de Poisson com n = 100 e m = 5% ele convergiu, algo 

que antes não aconteceu (veja as Tabelas 8 e 21). 

 

Tabela 30 – Tempo de Resolução para o GMRES(m) com Pré-condicionador Lumped – 

Poisson. 

Dimensão 

Dos 

Problemas 

Dimensão do parâmetro m (% de n) 

100 

T. C. T. R. 

5 0,000 0,000 

10 0,000 0,000 

50 0,000 0,015 

 

Dimensão do parâmetro m (% de n) 

1 5 10 15 

T. C. T. R. T. C. T. R. T. C. T. R. T. C. T. R. 

100 - 0,000 0,000 0,000 0,016 0,000 0,025 

500 - 0,000 1,136 0,000 4,360 0,000 10,313 

1000 - 0,000 20,666 0,000 68,876 0,000 158,508 

2000 - 0,000 273,881 0,000 1164,490 0,000 2915,021 

3000 - 0,000 1459,369 0,000 6404,580 0,000 17095,554 

 

 Através da Tabela 30 é possível perceber que o pré-condicionador Lumped superou 

todos os testes vistos até agora no quesito de tempo de resolução. Isso mostra a eficácia do uso 

de tal técnica para resolver esses tipos de problemas. 
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5.3.5 Método GMRES(m) com Estrutura de Dados CSR utilizando o Pré-condicionador Escala 

Simétrica 

 

 

Os resultados envolvendo iterações e a norma do resíduo ou a qualidade da solução do 

GMRES(m) para este pré-condicionador estão apresentados na Tabela 31. 

 

Tabela 31 – Iterações e Resíduo para o GMRES(m) com Pré-condicionador Escala Simétrica. 

Problemas 

Dimensão do parâmetro m (% de n) 

1 5 10 15 

I R I R I R I R 

P
eq

u
en

o
s b1_ss Diagonal Nula/Negativa 

fidap005 16 C3 8 C3 5 C3 4 C3 

fidapm05 Diagonal Nula/Negativa 

e05r0000 Diagonal Nula/Negativa 

 

M
éd

io
s 

sherman1 Diagonal Nula/Negativa 

sherman2 Diagonal Nula/Negativa 

sherman4 2 C3 E E E 

add20 3 C3 E E E 

cavity10 Diagonal Nula/Negativa 

 

G
ra

n
d

es
 

sherman5 Diagonal Nula/Negativa 

e20r2000 Diagonal Nula/Negativa 

c-26 Diagonal Nula/Negativa 

add32 1 C4 1 C4 1 C4 1 C4 

sherman3 4 C3 E E E 

memplus 6 C4 E E E 

 

Notamos da Tabela 31, que foi possível utilizar este pré-condicionador somente para 

um problema pequeno, em que as iterações diminuíram e a qualidade da solução melhorou 

consideravelmente em relação aos resultados anteriores. 

Para os problemas médios, tivemos um excelente desempenho deste pré-condicionador 

para dois problemas com m = 1% em que reduziu consideravelmente o número de iterações 

com ótimas soluções. 

Em problemas maiores tivemos a convergência do método GMRES(m) com Escala 

Simétrica em algumas situações com poucas iterações e uma ótima qualidade das soluções. 

Destaque para o sherman3 com apenas 4 iterações. 

A Tabela 32 apresenta o tempo de construção, o tempo de resolução do problema 

modificado e o tempo de mudança para o problema original para este pré-condicionador 

(capítulo 4). 
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Tabela 32 – Tempo de Resolução para o GMRES(m) com Pré-condicionador Escala 

Simétrica. 

Problemas 

Dimensão do Parâmetro m (% de n) 

1 5 

T. C. T. R. T. M. T. C. T. R. T. M. 

P
eq

u
en

o
s b1_ss Diagonal Nula/Negativa 

fidap005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

fidapm05 Diagonal Nula/Negativa 

e05r0000 Diagonal Nula/Negativa 

 

M
éd

io
s 

sherman1 Diagonal Nula/Negativa 

sherman2 Diagonal Nula/Negativa 

sherman4 0,000 0,000 0,000 - 

add20 0,000 0,031 0,000 - 

Cavity10 Diagonal Nula/Negativa 

 

G
ra

n
d

es
 

sherman5 Diagonal Nula/Negativa 

e20r2000 Diagonal Nula/Negativa 

c-26 Diagonal Nula/Negativa 

add32 0,000 0,016 0,000 0,000 0,000 0,000 

sherman3 0,000 0,344 0,000 - 

memplus 0,000 37,456 0,000 - 

 

Dimensão do Parâmetro m (% de n) 

10 15 

T. C. T. R. T. M. T. C. T. R. T. M. 

P
eq

u
en

o
s b1_ss Diagonal Nula/Negativa 

fidap005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

fidapm05 Diagonal Nula/Negativa 

e05r0000 Diagonal Nula/Negativa 

 

M
éd

io
s 

sherman1 Diagonal Nula/Negativa 

sherman2 Diagonal Nula/Negativa 

sherman4 - - 

add20 - - 

Cavity10 Diagonal Nula/Negativa 

 

G
ra

n
d

es
 

sherman5 Diagonal Nula/Negativa 

e20r2000 Diagonal Nula/Negativa 

c-26 Diagonal Nula/Negativa 

add32 0,000 0,031 0,000 0,000 0,015 0,000 

sherman3 - - 

memplus - - 

 

Destacamos que, de acordo com a tabela acima, este pré-condicionador apresentou o 

melhor resultado no quesito tempo de resolução, se comparados com os anteriores, já 

praticamente todos foram resolvidos com um tempo muito menor do que 1 segundo. Com 
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exceção de um caso, memplus, com um tempo de quase 37,5 segundos, perdendo para o 

GMRES(m) com estrutura de dados CSR sem pré-condicionador e para o Diagonal.  

Em relação aos problemas, podemos relatar que o custo de construção deste pré-

condicionador é nulo, assim como o tempo de mudança de escala.  

Portanto, apesar de não ser possível utilizar este pré-condicionador em alguns 

problemas, o seu tempo de utilização é muito baixo e se mostrou eficiente em vários casos, 

como o add32, sherman3, memplus, entre outros. 

 

 

5.3.6 Método GMRES(m) com Estrutura de Dados CSR utilizando o Pré-condicionador ILU(0) 

 

 

A Tabela 33 apresenta o número de iterações e solução do GMRES(m) com o Pré-

condicionador da Decomposição LU Incompleta. 

 

Tabela 33 – Iterações e Resíduo para o GMRES(m) com Pré-condicionador ILU(0). 

Problemas 

Dimensão do parâmetro m (% de n) 

1 5 10 15 

I R I R I R I R 

P
eq

u
en

o
s b1_ss Diagonal Nula 

fidap005 NC+ 27 C1 27 C2 10 C3 

fidapm05 Diagonal Nula 

e05r0000 Diagonal Nula 

 

M
éd

io
s 

sherman1 9 C3 2 C4 E E 

sherman2 1080 C2 E E E 

sherman4 13 C3 50 C3 E E 

add20 1 C3 1 C4 1 C4 1 C4 

cavity10 Diagonal Nula 

 

G
ra

n
d

es
 

sherman5 2 C3 E E E 

e20r2000 Diagonal Nula 

c-26 1 C4 1 C4 1 C4 1 C4 

add32 1 C4 1 C4 1 C4 1 C4 

sherman3 5 C3 E E E 

memplus E E E E 

 

Observe que não obtivemos solução para alguns problemas, já que este pré-

condicionador também não pode ser aplicado em situações com elemento nulo na diagonal. 

Para problemas médios, em termos de qualidade de solução, este pré-condicionador foi 

inferior somente ao Escala Simétrica (veja a Tabela 31), com exceção do sherman2 que apesar 
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de convergir com uma solução aceitável (C2), a quantidade de iteração alcançou seu máximo 

(dimensão do problema). 

Com relação aos problemas maiores, houve uma grande redução no número de iterações 

(a maior vista até agora para as matrizes grandes), e especialmente neste grupo um aumento na 

qualidade da solução, onde destacam-se os problemas c-26 e add32. Contudo, no geral, tivemos 

alguns casos de estouros de memórias, mas esta técnica de pré-condicionamento se mostrou 

eficiente, especialmente para os problemas maiores. 

A Tabela 34 apresenta os tempos de construção, de decomposição das matrizes L e U e 

de resolução do GMRES(m) com o pré-condicionador ILU(0). 

 

 

Tabela 34 – Tempo de Resolução para o GMRES(m) com Pré-condicionador ILU(0). 

Problemas 

Dimensão do Parâmetro m (% de n) 

1 5 

T. C. T. D. T. R. T. C. T. D. T. R. 

P
eq

u
en

o
s b1_ss Diagonal Nula 

fidap005 - 0,015 0,000 0,000 

fidapm05 Diagonal Nula 

e05r0000 Diagonal Nula 

 

M
éd

io
s 

sherman1 3,829 0,015 0,016 3,845 0,000 0,051 

sherman2 23,753 0,062 4,357 - 

sherman4 5,025 0,016 0,016 4,937 0,016 1,844 

add20 60,740 0,109 0,000 60,568 0,109 0,532 

Cavity10 Diagonal Nula 

 

G
ra

n
d

es
 

sherman5 205,662 0,187 0,063 - 

e20r2000 Diagonal Nula 

c-26 443,857 0,250 0,000 452,230 0,313 0,000 

add32 488,206 0,344 0,094 489,096 0,344 8,874 

sherman3 558,106 0,297 0,484 - 

memplus - - 

 

Dimensão do Parâmetro m (% de n) 

10 15 

T. C. T. D. T. R. T. C. T. D. T. R. 

P
eq

u
en

o
s b1_ss Diagonal Nula 

fidap005 0,000 0,000 0,015 0,000 0,000 0,015 

fidapm05 Diagonal Nula 

e05r0000 Diagonal Nula 

 

M
éd

io
s 

sherman1 - - 

sherman2 - - 

sherman4 - - 

add20 60,614 0,125 6,251 60,717 0,110 31,455 

Cavity10 Diagonal Nula 
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G
ra

n
d

es
 

sherman5 - - 

e20r2000 Diagonal Nula 

c-26 461,597 0,312 0,000 468,758 0,250 0,00 

add32 490,317 0,345 158,799 487,961 0,344 764,850 

sherman3 - - 

memplus - - 

 

Podemos notar que os tempos foram praticamente nulos para os problemas pequenos. 

Com relação aos problemas médios e grandes, o tempo de resolução dos problemas do 

GMRES(m) com pré-condicionador ILU(0) foi bem alto, assim como seu tempo por iteração 

por causa do baixo número de iterações realizadas (veja a Tabela 33). Isso mostra o que o uso 

desse pré-condicionador é vantajoso desde que não se tenha uma demanda por um tempo de 

resolução baixo.  

Note que os tempos de decomposição das matrizes também são bem pequenos, sendo 

inferiores a um segundo.  

No entanto, o custo maior desta técnica se encontra na fase de construção com valores 

bem altos, principalmente para os problemas maiores, como pode ser observado nos problemas, 

sherman3 e add32. Embora este tempo de construção deste pré-condicionador seja alto, o 

desempenho do GMRES(m) com esta técnica obtém ótimos resultados em termos iterações e 

qualidade de solução. 

Analisando de maneira geral, observe as Figuras 5.1 e 5.2 em que apresentam os tempos 

por iteração de dois casos em particular, sherman4 com m = 1 % e add32 com m = 5%, em cada 

uma das situações testadas neste trabalho. 

 

 

Figura 5.1 – Gráfico de Tempo por Iteração para sherman4. 
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Figura 5.1 – Gráfico de Tempo por Iteração para o Problema add32. 

  

Podemos perceber que em ambos os casos a estrutura de dados CSR se mostrou 

extremamente eficiente, diminuindo drasticamente o tempo por iteração deles. Note ainda que 

os pré-concidicionadores não exerceram tanta influência no tempo, já que todos se mantiveram 

bem próximo do resultado da estrutura CSR. A única exceção foi o Escala Simétrica em que 

surpreendentemente reduziu para 0 segundos, ou seja, com ele foi possível obter a solução 

instantaneamente nos dois casos. 

 Agora visando a qualidade da solução observe as Figuras 5.3 e 5.4 abaixo, que abordam 

os mesmos problemas, só que analisando a norma do resíduo obtido. 

 

 

Figura 5.3 – Gráfico do Valor da Norma dos Resíduos para sherman4. 
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Figura 5.3 – Gráfico do Valor da Norma dos Resíduos para add32. 

 

 Das figuras anteriores, fica evidente dois aspectos: primeiro, é possível notar que, como 

já relatado anteriormente, não há mudança na norma do resíduo entre a estrutura de dados 

coordenada e a CSR, isto é, a qualidade da solução permanece a mesma; segundo, um pré-

condicionador é eficiente para todos os problemas tratados, como pode ser visto nos casos de 

sherman4 e add32. Para o primeiro o melhor foi o Escala Simétrica enquanto que para o add32 

foi o ILU. 

 Contudo, podemos ressaltar o excelente desempenho do GMRES(m) para todas as 

classes de problemas que tratamos neste trabalho, em especial com a estrutura de dados CSR. 
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6  CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

 

 Para resolver sistemas de equações lineares, os métodos diretos realizam operações 

sobre a matriz do sistema, alterando seus elementos, podem perder eficiência à medida que cresce o 

número de equações e o sistema torna-se mais esparso (ordem de milhares). Geralmente, esses 

métodos produzem muitos preenchimentos (surgimento de um novo elemento não-nulo) o que não 

ocorre com os métodos iterativos e a complexidade (O(n2)) é muito alta para sistemas esparsos de 

grande porte. Por outro lado, os métodos iterativos dependem de condições de convergência, mas 

quando aplicáveis tendem a ser mais eficiente para resolver sistemas de grande porte.  

Neste trabalho as propriedades, os variantes e aplicações do método iterativo não-

estacionário GMRES reinicializado foram amplamente pesquisados e estudados, em que 

abordamos e incorporamos algumas técnicas para melhorar a sua eficiência tanto em número 

de iterações, quanto em tempo computacional. 

Inicialmente desenvolvemos e implementamos um algoritmo eficiente para o 

GMRES(m) e verificamos que houve convergência do método para a maioria dos problemas 

tratados com um número muito baixo de iterações de acordo com uma escolha adequada do 

parâmetro m. 

 Em seguida, para resolver sistemas lineares esparsos de forma a explorar a esparsidade 

da matriz dos coeficientes, foi utilizada a estrutura de dados CSR, com os objetivos de evitar 

desperdício de memória e a realização de cálculos desnecessários. Como resultado, a mudança 

de estrutura de dados da forma coordenada para a estrutura CSR permitiu que resolvêssemos 

alguns dos problemas (médios e grandes) o que não era possível na estrutura de dados 

tradicional, devido a falta de memória, além de reduzir drasticamente o tempo computacional. 

Logo, os resultados evidenciam a importância da escolha de uma estrutura adequada para 

armazenamento de dados e a realização de operações de acordo com o método em questão. 

 

Por fim, foram pesquisados e incorporados quatro pré-condicionadores diferentes a fim 

de observar sua influência na qualidade da solução obtida e na quantidade de iterações 

requisitadas pelo método. Através dos resultados obtidos podemos destacar que não é possível 

afirmar que um determinado pré-condicionador é o melhor para todos os tipos de problemas. 

Mas, no geral, os experimentos computacionais revelam que o método GMRES(m) Pré-

condicionado obteve sucesso nos problemas resolvidos, oriundos de aplicações práticas e outras 

duas classes de problemas. O método convergiu na maioria dos problemas testados realizando 
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um baixíssimo número de iterações com qualidade das soluções obtidas muito boas e com 

tempo computacional baixo. 

Contudo, como trabalhos futuros devemos melhorar o algoritmo que foi implementado 

para realizar a Decomposição LU Incompleta no que se refere ao procedimento de construção 

do pré-condicionador, investigar outros pré-condicionadores em que possa utilizar de maneira 

eficiente a estrutura de dados CSR e também a utilização de pré-condicionadores híbridos. 

Além disso, devemos aplicar a implementação que desenvolvemos para sistemas 

lineares que surgem como um subproblema na resolução de equações diferencias parciais ou 

em outras situações em que resolver sistemas lineares seja muito relevante, como é o caso do 

método simplex. 
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