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Resumo. A Portable, Extensible Toolkit for Scientific Computation (PETSc) pode ser definida 

como um conjunto de estruturas de dados e rotinas para aplicações científicas com 

processamento paralelo para Fortran, C, C++ e Python. Usa o Message Passing Interface 

(MPI) como padrão para a comunicação e troca de mensagens entre processadores. Este 

estudo tem por objetivo avaliar o desempenho computacional de PETSc, considerando 

problema clássico da literatura, a equação de Laplace, em duas dimensões. O método 

numérico de diferenças finitas foi usado para resolver a equação.  Será comparado os 

resultados com vários métodos iterativos de Krylov e precondicionadores na PETSc. O 

código usando PETSc foi desenvolvido em C++, acoplado as funções da PETSc. 

 

Palavras – Chave: Experimentos numéricos, métodos de Krylov, PETSc. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A equação da Conservação de Massa pode ser escrita em termos do grau de saturação 

( )S  e de vazios ( )  conforme a Eq. (1) 
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 (1) 

 

onde,  e S   são adimensionais 3 3/L L   ; v


é a velocidade da água  /L L . Por outro lado, a 

Lei de Darcy para meios anisotrópicos saturados é representado pela Eq. (2) 
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 .v ks H


    (2)  

 

em que v


  é a velocidade Darcy ou velocidade de percolação  /L T ; ks é a condutividade 

hidráulica saturada  /L L ; H  o gradiente hidráulico em termos de potencial total da 

água /L L . Substituindo a Eq. (2) em (1), obtém-se uma equação diferencial que modela o 

fluxo laminar tridimensional em solos saturados anisotrópicos em termos das variáveis S  
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 Na Eq. (3) podem ocorrer quatro tipos de fluxo num elemento de solo poroso, 

conforme representados na Tabela 1. 

 

             Tabela 1 - Tipos de fluxos em um elemento de solo poroso 

Fluxo   S  Descrição 

Fluxo estacionário constante constante  

Fluxo transiente variável constante   decrescente – adensamento 

S  crescente – expansão 

Fluxo transiente constante variável   decrescente – drenagem 

S  crescente – embebimento 

Fluxo transiente variável variável  
  

 

Fluxos transientes indicam que a quantidade de água que passa por meio das superfícies 

de um elemento de solo poroso em tempo unitário (vazão) varia com o tempo. No 

estacionário, o solo está saturado ( / 0)S t   , os efeitos de capilaridade são desprezíveis, 

tanto o esqueleto de partículas sólidas quanto a água são incompressíveis, ou seja, durante o 

fluxo não ocorre nem compressão nem expansão (  e / 0)cte t     , condição de isotropia 

x y zks ks ks  , levando estas considerações na Eq. (3), obtém - se a Eq.(4) 

 

 
2 2 2

2

2 2 2
0.

H H H
H

x y z

  
    

  
 (4) 

 

A Eq.(4), equação de Laplace, descreve matematicamente muitos fenômenos físicos, 

entre os quais o fluxo de água através de solos saturados.  

 

2. MODELAGEM MATEMÁTICA E APROXIMAÇÃO NUMÉRICA 

 

Considerando uma região retangular, com domínio dado por ( , ) (0,0) (1,1)x y    e a 

equação de Laplace bidimensional com domínio   e condições de contorno de Dirichlet, 

representadas na Eq.(5) 
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 (5)  

 

onde o domínio 2  será discretizado por uma malha estruturada cartesiana ortogonal, de 

forma que qualquer ponto ( , )i ix y  esta representado na malha por ( , )i j e os vizinhos 

relativamente a esse ponto representados por ( 1, 1)i j  , representados na Fig.1. 

 

 
Figura1 – Representação da malha usada na resolução da equação de Laplace 

 

 Aproximação das derivadas é feita por diferenças finitas centrais, Eq. (6)  

 

 

2
1, , 1,

2 2

2
1, , 1,

2 2

2( , )
,

2 .( , )

i j i j i j

i j i j i j

H H HH x y

y h

H H HH x y

x h

 

 

 




 




 (6) 

 

A solução aproximada da Eq. (6) resulta na Eq.(7) que representa os nós das faces 

internos da malha computacional representados na Figura 1 
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A Eq.(7) resulta em um sistema linear de equações algébricas, a sua forma matricial pode 

ser representada pela Eq. (8) 

 

 [ ]{ } { }.A H b  (8) 
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onde A é uma matriz esparsa pentadiagonal; H é o vetor das variáveis e b o vetor dos termos 

independentes. Considerando as técnicas iterativas mais modernas de resolução de sistemas 

de equações algébricas lineares, os métodos do subespaço de Krylov combinados com 

matrizes pré-condicionadoras, o foco deste trabalho fundamenta-se em fazer uma análise 

criteriosa nos métodos de resolução de sistemas de equações algébricas lineares do subespaço 

de Krylov combinados com pré-condicionador testando sua eficiência numerica e 

computacional. 

 

 

3. MÉTODOS ITERATIVOS DE SOLUÇÃO DE SISTEMAS LINEARES 

 

A Eq. (8) pode ser resolvida por métodos diretos ou iterativos. De acordo Campos Filho 

(2007) os métodos diretos, como eliminação de Gauss, fatoração LU e Cholesky realizam um 

trabalho da ordem 3N operações. Logo, quando N for um número elevado provoca um esforço 

computacional com custos altos. Soma-se o fato, que os métodos diretos alteram a estrutura 

original da matriz. Portanto, far-se-á necessário recorrer a outras técnicas para a solução de 

problemas de dimensão elevada, tais como N da ordem de milhares ou mesmo milhões. Neste 

sentido, uma boa alternativa são os métodos iterativos de solução de sistema lineares (Campos 

Filho, 2007), que serão descritos a seguir. Se matriz A pode ser fatorada por ( )A M N   

substituindo na Eq. (8) resulta em Eq. (9)  

 

 

1 1

( ) ,

,

,

.

M N x b

Mx Nx b

Mx Nx b

x M Nx M b 

 

 

 

 

 (9) 

 

A forma iterativa para a Eq. (9) é dada pela Eq. (10) 

 

 

 1 1

1 .k kx M Nx M b 

    (10) 

 

 

em que, 1M N G  é a matriz de iteração, 1M b  é um vetor conhecido e 1kx   é uma 

aproximação da solução do sistema [ ]{ } { }A H b . Caso a matriz de iteração G  não se altere 

durante o processo iterativo, ou seja, permaneça constante, o método é classificado como 

estacionário. Diferentes escolhas da matriz G geram diferentes métodos iterativos. Por outro 

lado, se a matriz G mudar a cada iteração o método é dito não-estacionário. 

 

3.1. Métodos do Subespaço de Krylov 

 

Para explicar os métodos do subespaço de Krylov, as colocações a seguir têm como base 

os trabalhos de (Lago, 2010; Bocanegra, 2005; Carvalho & Gratton, 2009). A idéia geral desta 

classe de métodos consiste em selecionar a aproximação kx  dentro do chamado subespaço de 

procura de Krylov, inicialmente definido pela Eq.(11)  
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 2 3 1( , ) { , , , ,..., }.kA r r Ar A r A r A r   (11) 

  

Sendo o subespaço de procura de Krylov dado pela Eq. (12) 

 

 2 3 1

0 0 0 0 0 0( , ) { , , , ,..., }k

k A r r Ar A r A r A r   (12) 

 

onde,  0( , )k A r representa o subespaço de Krylov de dimensão k  gerado por A e 0r . Onde 

0 (0)r b Ax   denota o resíduo da solução inicial. Uma aproximação kx  é considerada ótima 

se o resíduo for ortogonal ao subespaço de 
0( , )k A r onde 

kx  é escolhida, Eq.(13) 

 

 .k kb Ax    (13) 

 

A relação dada pela Eq. (13) é conhecida como condição de Galerkin, o objetivo dela é 

forçar o resíduo a ser sempre ortogonal, pois em algum momento do processo iterativo ele 

será zero, ou seja, 0 kb Ax   é a solução procurada (Lago, 2010). A vantagem de buscar um 

vetor 
kx  no subespaço de Krylov, é que este espaço pode ser muito menor que o espaço de 

busca completo. Segundo Lago (2010) para efetuar a busca de 
kx  no subespaço de Krylov 

necessita-se de uma base para este espaço. O método de ortogonalização mais utilizado para 

este fim é o de Arnoldi (Lago, 2010; Bocanegra, 2005; Carvalho & Gratton, 2009). 

Matrizes mal condicionadas diminuem a velocidade de convergência e aumentam o 

número de iterações. Para contornar o mau condicionamento das matrizes, Balsa (2000) e 

Carvalho & Gratton (2009) explicam a importância do uso de técnicas que melhorem o 

número de condicionamento da matriz A. A solução passa por alterar o sistema Ax b em 

outro, com a mesma solução, porém melhor condicionado. O sistema pré-condicionado por 

ser escrito de acordo com: 

 

 
1 1 ,

.

M Ax M b

Mx y

 


 (14) 

 

em que 1M A M  e 1y M b . O problema posto se resume em encontrar de forma correta a 

matriz pré-condicionadora 1M  que seja uma boa aproximação de 1A . Se M A  então 
1M A I  , neste caso teria uma convergência instantânea. Porém, o custo computacional para 

se obter 1A é maior que o necessário para resolver Ax b . Assim, o que se pretende é que o 

sistema transformado indicado pela Eq.(14) seja mais facilmente resolvido que o sistema 

original. Existem outras possibilidades representadas pela: 

 

 

1

1

,

.

AM Mx b

AM y b








 (15) 

 

em que, 1M y x   de forma que o lado direito não é alterado. Ainda, por ambos os lados, se 

for considerado na Eq. (15) o pré-condicionador 1 2M M M , Eq.(16) 
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 1 1 1

1 2 1 .M AM z M b    (16) 

 

onde, 1

2M z x  . Em síntese, quanto mais perto estiver o pré-condicionador M da matriz A, 

mais eficiente é o pré-condicionamento, o tempo computacional necessário para a montagem 

da matriz pré-condicionadora será aumentado. Logo, a escolha adequada da matriz pré-

condicionadora M é fundamental para se obter um método com boa taxa de convergência. 

Porém, a dificuldade reside no fato de que para cada problema físico deve-se procurar a 

matriz pré-condicionadora mais adequada (Benzi, 2002). 

 

4. BIBLIOTECA NUMÉRICA PETSc 

 

A (PETSc) é um conjunto de estruturas de dados e rotinas para aplicações científicas em 

Fortran, C, C++ e Python, desenvolvida por cientistas da Divisão de Matemática e Ciência da 

Computação do Argonne National Laboratory. A PETSc contém uma biblioteca de solvers 

lineares (KSP), em que o usuário tem a opção de mudar em tempo de execução o contexto da 

KSP, possui depurador de erro e também permite aos usuários utilizar pacotes externos, como 

por exemplo, o Matlab. 

PETSc possui o que existe de mais moderno em solução de sistemas lineares e não 

lineares, que são os métodos do subespaço de Krylov combinados com pré-condicionadores 

(PC). Os métodos do subespaço Krylov devem ser utilizados em conjunto com pré-

condicionadores para que tenham um melhor desempenho. Benzi (2002) define que um PC é 

uma matriz que transforma um sistema em outro com propriedades mais favoráveis para a 

solução iterativa. A técnica de PC é utilizada para melhorar as propriedades espectrais da 

matriz, ou no caso da matriz ser simétrica positiva definida, para aproximar os autovalores do 

valor 1.  

 

5. RESUSLTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com o intuito de verificar a eficiência computacional e robustez da PETSc na resolução 

da equação de Laplace, foram propostos alguns experimentos numéricos, combinando-se os 

métodos do subespaço de Krylov e PCs disponíveis no banco de dados da biblioteca. As 

simulações foram realizadas em dois equipamentos com a finalidade de testar malhas com 

maiores números de pontos, os equipamentos têm as seguintes configurações. O equipamento 

A modelo Intel(R) Core (TM) i5, CPU M 460 @ 2.53GHz, CPU 1.199 MHz, 4 processadores, 

sistema operacional Ubuntu 12.10 lts, sistema 64 bits e disco 312 Gb. O equipamento B, um 

cluster com 11 computadores, cada um com 8 processadores Xeon 2.8GHz de 16GB RAM 

com 4 HD SAS de 146GB, com sistema operacional Unix, pertencente ao LMSC 

Para interpretação numérica dos resultados, às seguintes variáveis foram computadas: 

tempo de processamento em segundos, norma da solução, número de iterações ( )itern , número 

total de operações de ponto flutuante ( )flops  e número total de operações de ponto flutuante 

por segundos ( / )flops s . Na análise da convergência os seguintes critérios foram fixados: tolr  

é a tolerância relativa de convergência, redução relativa na norma residual = 51 10 , absr  é a 

tolerância absoluta de convergência, tamanho absoluto da norma residual = 501 10  e itern o 

número máximo de iterações =10.000. 

Primeiramente buscou-se avaliar o desempenho numérico do método direto de resolução 

de sistemas lineares da PETSc, fatoração LU, usando de diferentes malhas com tese, 
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conforme a Tabela 2. Levando-se em conta a limitação de memória dos equipamentos, para o 

equipamento A as dimensões foram ( 960 960)m n   e para o equipamento B 

( 3000 3000)m n   , com um total de variáveis de 921.600 incógnitas. O processo de 

simulação é serial para ambos os equipamentos.  

 

 

 

Tabela 2 - Resolução do sistema linear da equação de Laplace usando fatoração LU 

KSP Equip. np n m tempo (s) 
2

x u  flops  

LU A 1 100 100 0,24 7,152E-13 2,188610E+07 

LU A 1 500 500 17,00 4,8220E-11 2,767350E+09 

LU A 1 960 960 81,00 7,1210E-10 1,956200E+10 

LU B 1 100 100 0,20 7,1520E-13 2,1886100E+07 

LU B 1 500 500 17,00 4,8220E-11 2,767350E+09 

LU B 1 960 960 104,00 7,1213E-10 1,956200E+10 

LU B 1 1000 1000 124,00 2,5002E-10 2,214960E+10 

LU B 1 2000 2000 886,00 3,6620E-09 1,772660E+11 

LU B 1 3000 3000 2194,00 2,0006E-08 5,983460E+16 
 

 

A Tabela 2 representa a solução exata do sistema linear com possíveis erros de 

truncamento e arredondamento. Métodos diretos causam problemas de alocação de memória 

para malhas com dimensões mais elevadas, o que difere dos métodos iterativos. Para a 

simulação dos métodos iterativos foram usado os métodos da Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Métodos do subespaço de Krylov disponíveis na PETSc 

Sigla Métodos do subespaço de Krylov 

KSPBCGS BiCGStab Method 

KSPBICG Biconjugate Gradient Method 

KSPCG Conjugate Gradient Method 

KSPCGNE Conjugate Gradient Method to the Normal Equations 

 KSPCGS      Conjugate Gradient Squared Method 

KSPCR Conjugate Residuals Method 

 KSPFGMRES Flexible Generalized Minimal Residual Method 

 KSPGCR Generalized Conjugate Residual Method 

 KSPGMRES Generalized Minimal Residual Method 

 KSPLGMRES Loose GMRES 

 KSPLSQR Sparse Equations and Least Squares Method 

 KSPMINRES Minimum Residual Method 

 KSPRICHARD Richardson iterative Method 

 KSPSYMMLQ Sparse Symmetric Equations Method 

 KSPTFQMR Transpose-Free Quasi-Minimal Residual Method 
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Na sequência dos experimentos numéricos, combinou-se os métodos iterativos de 

solução de sistemas líneares da PETSc com os pré-condicionadores: ILU(0), Jacobi e SOR. 

Para estes cálculos impôs uma malha computacional com dimensões  1000  1000m x n  . 

Os resultados da Tabela 4 indicam que os métodos KSPCGS, KSPBICG e KSPCG foram 

mais eficientes, no que diz respeito a precisão da solução 
2

x u , menor número de iterações 

e maior capacidade de processamento (flops), respectivamente. Este fato era esperado, pois 

eles foram deduzidos para resolver sistemas de equações lineares que possuem matrizes 

simétricas positivas definidas. Na Tabela 4 estão representados os resultados. 

 

Tabela 4: Resultados dos experimentos numéricos da PETSc 

KSP PC Tempo(s) 2
x u   

itern   flops flop/s 

KSPBCGS PCILU (0) 95 5,4347 82 2,22E+10 1,14E+08 

KSPBCGS PCJACOBI 77 10,5761 111 4,67E+10 9,78E+07 

KSPBCGS PCSOR 38 6,6720 35 2,61E+10 1,10E+08 

KSPBICG PCILU (0) 03 0,1045 36 2,84E+10 9,38E+07 

KSPBICG PCJACOBI 06 0,1141 793 6,63E+10 1,09E+08 

KSPCG PCILU (0) 16 0,1045 36 1,61E+10 1,39E+08 

KSPCG PCJACOBI 09 0,1141 793 3,94E+10 1,28E+08 

KSPCG PCSOR 45 0,1169 34 1,97E+10 1,36E+08 

KSPCGNE PCILU (0) 897 473,3770 543 2,22E+11 7,68E+07 

KSPCGNE PCJACOBI 663 534,4640 10000 3,30E+16 9,01E+12 

KSPCGNE PCSOR 119 493,4220 443 2,26E+11 1,07E+08 

KSPCGS PCILU (0) 45 0,000393 18 2,85E+10 8,26E+07 

KSPCGS PCJACOBI 20 0,000049 929 7,52E+10 9,17E+07 

KSPCGS PCSOR 07 3,9215 83 2,18E+10 1,05E+08 

KSPCR PCILU (0) 44 1,2933 82 1,54E+10 1,07E+08 

KSPCR PCJACOBI 65 5,1119 480 3,55E+10 1,34E+08 

KSPCR PCSOR 32 1,7424 59 1,85E+10 1,40E+08 

KSPFGMRES PCILU (0) 64 20,5198 64 1,58E+11 2,39E+08 

KSPFGMRES PCJACOBI 587 93,3529 1000 7,75E+11 2,99E+08 

KSPFGMRES PCSOR 79 20,6263 588 2,23E+11 2,87E+08 

KSPGCR PCILU (0) 15 20,5198 856 2,17E+11 3,03E+08 

KSPGCR PCJACOBI 912 93,3529 10000 1,09E+12 3,74E+08 

KSPGCR PCSOR 10 20,6263 588 3,05E+11 3,35E+08 

KSPGMRES PCILU (0) 67 7,7777 438 2,09E+11 2,41E+08 

KSPGMRES PCJACOBI 252 93,3529 10000 7,52E+11 2,31E+08 

KSPGMRES PCSOR 127 9,9622 156 2,74E+11 2,43E+08 

KSPLGMRES PCILU (0) 12 1,5909 25 4,50E+15 2,12E+13 

KSPLGMRES PCJACOBI 55 5,7129 601 1,26E+11 2,77E+08 

KSPLGMRES PCSOR 11 1,9285 05 5,27E+15 2,50E+13 

KSPLSQR PCILU (0) 389 489,6630 10000 4,30E+11 9,79E+07 

KSPLSQR PCJACOBI 066 534,4640 10000 3,50E+11 1,14E+08 

KSPLSQR PCSOR 639 500,0610 10000 4,40E+11 1,21E+08 

KSPMINRES PCILU (0) 55 2,2559 61 1,80E+10 1,16E+08 

KSPMINRES PCJACOBI 39 5,1119 480 4,59E+10 1,35E+08 

KSPMINRES PCSOR 50 2,7306 42 2,17E+10 1,45E+08 

KSPRICHARD PCILU (0) 066 304,9990 10000 2,30E+11 1,11E+08 

KSPRICHARD PCJACOBI 627 466,7120 10000 1,50E+11 9,21E+07 

KSPRICHARD PCSOR 258 363,7660 10000 2,40E+11 1,06E+08 
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KSPSYMMLQ PCILU (0) 79 0,1010 37 2,15E+15 1,20E+13 

KSPSYMMLQ PCJACOBI 07 0,0527 865 5,97E+10 1,47E+08 

KSPSYMMLQ PCSOR 75 0,0887 43 2,64E+10 1,51E+08 

KSPTFQMR PCILU (0) 75 0,0118 80 2,93E+10 1,06E+08 

KSPTFQMR PCJACOBI 31 0,0007 782 8,02E+10 9,65E+07 

KSPTFQMR PCSOR 33 137,7820 37 1,49E+10 1,12E+08 

KSPBCGS PCILU (0) 95 5,4347 82 2,22E+10 1,14E+08 

 

Na Tabela 5 estão representados os PC usados na combinação dos experimentos 

numéricos da Tabela 4. 

Tabela 5 – Pré-condicionadores disponíveis na PETSc 

 

Thibes (2002) relata que estes tipos de pré-condicionadores PCILU podem ser mais 

eficientes e mais confiáveis por se aproximarem mais de A, e por produzirem um taxa de 

convergência mais adequada. A análise dos resultados confirma a afirmação do autor. O 

PCILU(4) produziu bons resultados, no que diz respeito à precisão e tempo de processamento.  

As Figs. 2 e 3 representam os resultados das simulações numéricas com uma melhor 

combinação de um método do subespaço de Krylov e um determinado pré-condicionador da 

PETSc, de acordo com os critérios: menor norma, menor número de iterações. 

 

 
Figura 2 - Menor norma - KSPCGS x PCJACOBI 

 

A Figura 3 representa a combinação do menor número de iterações para atingir a 

precisão fixada. 

 

Sigla Pré - condicionadores 

PCJACOBI Diagonal Scaling Preconditioning 

PCBJACOBI Point Block Jacobi Preconditioning 

PCSOR Successive Over Relaxation Preconditioning 

PCICC Incomplete Cholesky Factorization Preconditioners 

PCILU Incomplete Factorization Preconditioners 

PCASM Additive Schwarz Method 

PCMG Multigrid Preconditioning 

PCGAMG Geometric algebraic multigrid (AMG) Preconditioning 

PCCOMPOSITE Build a preconditioner by composing together several reconditioners 
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Figura 3 - Menor número de iterações - KSPCGS x PCILU (4) 

 

 

6. CONCLUSÃO 

 

O método dos gradientes conjugados e suas variações apresentaram um bom 

desempenho, diferentes combinações foram comparadas. O método KSPCG foi o que teve 

melhor desempenho nos testes realizados. 

A PETSc se destaca com sua vasta gama de recursos para os métodos iterativos de 

solução de sistemas lineares do subespaço de Krylov e pré-condicionadores. Como 

flexibilidade o código pode ser escrito em C, C++, Pyhton ou Fortran tendo portabilidade para 

várias plataformas Windows, OS e Linux. 

O teste foi realizado com diversos solvers na solução do problema em tempo de 

execução. Permitindo comparar os desempenhos e determinar o melhor método de solução. A 

biblioteca numérica é uma importante ferramenta em aplicações cientificas, e integração entre 

hardware e algoritmo numérico. 
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