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Resumo Este trabalho apresenta os resultados obtidos pelo projeto de iniciação cientifica 
“Simulações das Equações de Navier-Stokes utilizando processamento paralelo”. Nesse projeto foi 
desenvolvido um algoritmo paralelo para escoamentos de fluidos incompressíveis em três dimensões, 
especialmente desenvolvido para máquinas de processamento paralelo com memória compartilhada. 
O algoritmo resolve equações de Navier-Stokes, utilizando a técnica de acoplamento de pressão-
velocidade SIMPLEC e aplicando o Método dos Volumes Finitos (MVF) utilizando processamento 
paralelo nessas máquinas. O estudo de caso utilizado para avaliar a acurácia é o “Escoamento sobre 
Placa Plana com Obstáculo”. Foi utilizada a técnica de programação paralela fork-and-join. 
Inicialmente, há um fluxo de execução principal seqüencial e ao entrar em uma região paralela são 
criadas novas threads e o trabalho dividido entre elas. Cada thread realiza o seu calculo sob os dados 
e ao fim da região paralela o programa volta ao fluxo de execução principal seqüencial. A 
paralelização foi efetuada através da utilização da biblioteca de programação paralela OpenMP, 
padrão em maquinas de memória compartilhada. A utilização dessa biblioteca garante portabilidade 
para varias arquiteturas de computadores. O trabalho consistiu na geração de código para criação de 
malhas computacionais, geração de coeficientes e resolução do sistema linear, através do método 
Successive Over-Relaxation - SOR. Os resultados aqui apresentados foram obtidos para malhas com 
250.000, 500.000 e 1.000.000 pontos executados em um supercomputador SGI Altix 3700. 
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INTRODUÇÃO 

Tradicionalmente aglomerados de 
computadores pessoais interligados por uma 
rede de alta velocidade, denominados 
Clusters, são usados como alternativa de 
baixo custo para atender os requisitos de alto 
poder de processamento exigidos em diversas 
áreas de pesquisas que envolvem cálculos 
científicos. Isso pode ser comprovado obtendo 
a lista dos 500 maiores supercomputadores do 
mundo. Observa-se que os clusters ocupam 
um total de 81% das posições do rank. 
Entretanto, com o surgimento de 
processadores com vários núcleos, chamadas 
de memória compartilhada, os 
supercomputadores tiveram seus preços 
reduzidos, tornando-se também uma boa 
opção para processamento paralelo.                  
A Dinâmica dos Fluidos Computacional (DFC) 
pode ser entendida como a área responsável 
pelo desenvolvimento e simulação de 
processos e a solução de problemas utilizando 
ferramentas computacionais envolvendo áreas 

diversas, entre elas a termodinâmica, 
mecânica dos fluidos e transferência de calor. 
Esta linha de trabalho pode ser entendida 
como 'prototipagem virtual', isto é, como a 
simulação do comportamento e avaliação de 
equipamentos e processos antes da 
construção de protótipos reais, visando à 
redução do custo e do tempo de 
desenvolvimento (ou aperfeiçoamento).  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A validação do código foi feita através da 
comparação do resultado obtido pelo algoritmo 
paralelo proposto com o resultado obtido por 
Santos (2000) já validado através de 
experimentações físicas. O estudo de caso 
utilizado foi o “Escoamento sobre Placa Plana 
com Obstáculo”. 
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Figura 1 – Campo de velocidade no plano 
longitudinal para Re = 100, (a) algoritmo serial 
obtido por (SANTOS 2000) e NASCIMENTO 
(2004), (b) algoritmo paralelo utilizando 
OpenMP. 

Aqui são apresentados os resultados relativos 
ao desempenho do algoritmo paralelo. Foram 
utilizadas três tamanhos de malhas diferentes 
80x28x28, 120x46x46 e 206x70x70, 
contabilizando aproximadamente 62.500, 
250.000 e 1.000.000 pontos respectivamente. 
Cada malha foi executada com 2, 4, 8, 16, 32 
e 64 threads. Os resultados aqui apresentados 
foram obtidos em uma maquina SGI Altix com 
8 processadores Itanium2, 16 GBs de 
memória RAM e cache L3 com 9437184 bytes. 
A avaliação do desempenho foi baseada no 
tempo de execução, speed-up e eficiência 
paralela obtida com o aumento do numero de 
threads utilizada na computação.  A Figura 2 
apresenta o tempo de execução para as três 
malhas diferentes (O tempo de execução do 
gráfico a está em escala logarítmica). É 
possível notar uma considerável redução no 
tempo de execução para todas as três malhas.  
 

 
 
Figura 2 – (a) Tempo de execução, (b) speed-
up e (c) Eficiência paralela para malhas com 
62.5k, 250k e 1000k pontos executando com 
2, 4, 8, 16, 32 e 64 threads. 
 
Na Figura 2 também temos a eficiência 
paralela, que é a razão entre o speed-up  e o 
speed-up ideal. Devido os speed-ups 
alcançados, podemos perceber que o código 
paralelo só alcança resultados acima de 100% 
para execução com 2 threads. Isso se deve ao 
fato de haver uma proporção direta entre o 
aumento do número de threads e o aumento 
de threads ociosas.  Novos testes com 
schedule diferentes serão realizados para 

analisar o impacto que essa diretiva traz ao 
escalonamento das threads do problema. 
 
 
CONCLUSÃO 

Este trabalho apresentou um algoritmo 
paralelo para escoamentos de fluidos 
incompressível em três dimensões, 
especialmente desenvolvido para máquinas de 
processamento paralelo com memória 
compartilhada. O algoritmo resolve as 
equações de Navier-Stokes utilizando a 
técnica de acoplamento de pressão-
velocidade SIMPLEC e aplicando o Método 
dos Volumes Finitos. O sistema linear gerado 
é resolvido utilizando o método SOR para 
aumentar a taxa de convergência. Foi utilizada 
a biblioteca de programação para maquinas 
com memória compartilhada OpenMP 
utilizando a técnica fork-and-join. Para validar 
a acurácia do algoritmo foi utilizado o 
problema do “Escoamento sobre Placa Plana 
com obstáculo”. Para avaliar o desempenho 
do algoritmo foram feitas simulações com 
malhas de tamanho 80×28×28, 120×46×46 e 
206×70×70 pontos utilizando 2, 4, 8, 16, 32 e 
64 threads.  Os resultados indicam uma 
considerável redução no tempo de execução 
quando comparado o algoritmo paralelo com o 
algoritmo seqüencial, entretanto devido 
dependência de dados somente loops com 
pequena quantidade de iterações puderam ser 
paralelizados. Gerando assim threads ociosas 
e deixando o código menos escalável. 
  
REFERÊNCIAS 
 
NASCIMENTO, E. L. Simulações das 
Equações de Navier-Stokes Utilizando 
computação paralela e distribuida. 2000. 
Dissertação (Mestrado em Informática) – 
Departamento de Informática, Universidade 
Federal do Espírito Santo. 
 
SANTOS, J. M. Flow and Dispersion Around 
Isolated Buildings. 2000. Tese (Ph. D. 
Thesis) – Department of Chemical 
Engineering, University of Manchester. 


