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1 Introdução

A equação linear de Boltzmann descreve o transporte de nêutrons em meios materiais através de um
balanço de ganhos e perdas de part́ıculas. Um dos métodos determińısticos utilizados no tratamento
computacional desta equação é o método de ordenadas discretas (SN), utilizado neste trabalho junta-
mente com uma varredura na variável espacial.

Aqui trataremos de um problema unidimensional monoenergético estacionário com espalhamento
isotrópico em meio homogêneo. O método foi implementado, paralelizado e uma análise do tempo gasto
em cada uma das versões (paralela e sequencial) foi realizada.

2 O Problema

A equação para o problema descrito acima é escrita como
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ψ(x, µ′)dµ′ +Q(x), 0 < x < L,−1 ≤ µ ≤ 1 (1)

na qual σS(x) é a seção de choque macroscópica de espalhamento, σT (x) é a seção de choque
macroscópica total ψ(x, µ) é o fluxo angular de nêutrons, Q(x) é uma fonte conhecida e µ é o cosseno do
ângulo formado pela direção na qual a part́ıcula viaja com o eixo do domı́nio da variável espacial. (Lewis
e Miller, 1993)

Podemos discretizar a equação (1) com respeito à variável angular e utilizar um esquema de quadrat-
uras para a integral no lado direito, obtendo
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ψ(x, µn)ωn +Q(x), 0 < x < L. (2)

Em (2) a derivada que era parcial passa a ser ordinária, N (par) é a ordem da quadratura de Gauss-
Legendre e as direções µm dos fluxos angulares são as ráızes dos polinômios de Legendre de grau N com
seus pesos ωn. Por simplicidade de notação, escreveremos ψ(x, µm) = ψm(x). (Lewis e Miller, 1993)

Para discretizar a variável espacial, consideraremos que o domı́nimo unidimensional é composto de
células de tamanho hj e que os parâmetros σS e σT são constantes em todo o domı́nio, já que este é
homogêneo. A equação então pode ser escrita como
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ψn(xj)ωn(x) +Q(x) (3)

na qual ψm(xj+1/2) e ψm(xj−1/2) são os fluxos angulares nas paredes da célula j e o fluxo angular
médio no interior de cada célula é dado por

ψm(xj±1/2) =
1

hj

∫ xj+1/2

xj−1/2

ψm(x)dx (4)

Ainda se faz necessário o uso de equações auxiliares para que o problema tenha solução única, que é
uma aproximação para ψm(xj), neste trabalho dada por

ψm(xj) =
ψm(xj+1/2) + ψm(xj−1/2)

2
(5)
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A equação (5) é utilizada como método de varredura e é chamada de Diamond Difference. Esta, por
sua vez, é feita inicialmente da esquerda para a direita, calculando os fluxos quando µm > 0, e em seguida
da direita para a esquerda, calculando os fluxos quando µm < 0. Ainda é relevante ressaltar que o fluxo
escalar φ é aproximado na posição x como

φ(x) =

N∑
n=1

ψn(x)ωn (6)

3 O Algoritmo

O algoritmo implementado tem a seguinte estrutura:

1. Inicializar fluxos angulares médios em todos os nodos

2. Varredura: para a direita e em seguida para a esquerda, obtendo fluxos angulares ψ nas direções
determinadas

3. Calcular fluxo escalar φ

4. Testar φ para convergência: se o erro relativo entre φ da iteração atual e φ calculado na iteração
anterior for menor do que uma tolerância ε dada, o processo é interrompido. Senão,

5. Calcular fluxo médio ψ, atualizar variáveis auxiliares e voltar ao passo 2.

4 Paralelização & OpenMP

A intenção deste trabalho é paralelizar o código resultante da implementação do algoritmo citado acima,
a fim de investigar se uma paralelização gera ganho em termos de tempo computacional em relação ao
código sequencial.

Para tal foram utilizadas diretivas da interface OpenMP. Todas as diretivas precisam estar dentro
de uma região paralela, que delimita o trecho do código que será executado por um time de threads,
distribúıdas entre os núcleos de um processador multicore.

A diretiva !$OMP DO, por exemplo, vastamente utilizada neste trabalho, quando colocada imediate-
mente antes de um DO indica que este laço terá o número total de iterações dividido entre as threads do
time.

A varredura não foi amigável a paralelizações em função de o cálculo do fluxo angular em determinado
ponto depender do fluxo angular calculado na célula anterior.

Esta dependência gera threads ociosas, pois a thread encarregada do segundo lote de iterações, por
exemplo, precisa aguardar que o primeiro seja conclúıdo para poder prosseguir, o que desvirtua a ideia
de processos simultâneos

i=1:20 i=21:40
Thread 0 Trabalhando Ociosa
Thread 1 Ociosa Trabalhando

Table 1: Um domı́nio hipotético com 40 células sendo varrido por duas threads

Deste modo, os laços encarregados de efetuar as varreduras não foram paralelizados. Os passos 3 e 5,
no entanto, não apresentam tais dependências e os laços correspondentes ao cálculo do fluxo escalar φ, dos
fluxos médios ψ e à atualização das variáveis a serem utilizadas na iteração seguinte, foram distribúıdos
entre o time de threads.

O problema resolvido possúıa um domı́nio de comprimento L = 10cm, seções de choque σT = 1,
σS = 0.8, fonte Q(x) = 0, condições de contorno em x = 0 e em x = 10 ambas iguais a 1, em 4 direções
(S4) e tolerância ε = 10−10. O código foi rodado com um processador de 4 núcleos com um máximo de
4 threads.

Os tempos de execução, no entanto, não diminúıram. A cada iteração do método, foi necessário abrir
uma região paralela para processar três conjuntos de laços. Cada um deles requeria uma sincronização
das threads ao final e algumas variáveis podiam ser sobrescritas por diferentes threads apenas em uma
ordem espećıfica, o que gerou muitos processos ociosos.
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Número de células Sequencial Paralelo
1.0 × 104 0.167000 1.757000
5.0 × 104 0.828000 8.641000
1.0 × 105 1.648000 17.18200
5.0 × 105 8.226000 92.71100
1.0 × 106 16.72800 204.6230
1.5 × 106 24.54900 273.4580
2.0 × 106 33.50400 365.5320
2.5 × 106 41.21900 483.0720
3.0 × 106 49.82700 547.7080
1.0 × 107 173.4090 2182.633

Table 2: Tempos de execução do código sequencial e paralelo, medido em segundos

Figure 1: Tempo computacional gasto conforme o número de células aumenta

Ainda, era posśıvel que, para problemas com uma quantidade muito grande de células, o programa
em paralelo mostrasse melhor desempenho. Não foi o caso, como é posśıvel observar na tabela abaixo.

Os 9 primeiros tempos também podem ser observados no gráfico abaixo.

5 Considerações Finais

Os problemas testados não apresentaram menor tempo de execução, mas é posśıvel que outras abordagens
de paralelização deste código, incluindo variar o método de varredura, gerem algum ganho em termos de
tempo computacional. Estas serão tarefas futuras deste trabalho.

6 Reconhecimentos

A implementação do código sequencial, paralelizada neste trabalho, foi feita por Daniella M. Schulz em
seus estudos de doutorado, ainda em andamento. Este trabalho é orientado pela Profa Dra Liliane Basso
Barichello e co-orientado pelo Prof Dr Rudnei Dias da Cunha.
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