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Diversos problemas nas áreas das Engenharias como por exemplo,
problemas térmicos, dispersão acústica, escoamento de fluidos e de-
sign de peças eletrônicas são descritos por modelos matemáticos
compostos de um conjunto de equações lineares ou não-lineares.
Quanto mais informações do mundo real o modelo agrega, mais
complexo ele se torna e as metodologias necessárias para sua res-
olução ficam cada vez mais elaboradas. Porém, uma das abordagens
mais utilizadas é a linearização dos problemas não-lineares usando
adaptações das técnicas de resolução dos modelos lineares para os
não-lineares. Com isso, a resolução de sistemas lineares é uma parte
recorrente nos diversos modelos matemáticos.

Os sistemas lineares são descritos porm equações com n incógnitas
xi como em: ai1x1 + ai2x2 + · · · + ainxn = bi. Esses sistemas são
usualmente representados na forma matricial A~x = ~b, sendo A a

matriz de coeficientes, ~x o vetor solução e ~b o vetor de valores inde-
pendentes, o que facilita a visualização computacional.

Neste trabalho estamos interessados nos métodos iterativos de
projeção para resolução dos sistemas lineares. Estes métodos se
utilizam das propriedades inerentes dos subespaços vetoriais e, nor-
malmente, utilizam dois subespaços para encontrar a solução aprox-
imada do sistema linear, um de procura e outro de restrição. Os
métodos estudados neste trabalho são métodos de projeção ortogo-
nal que utilizam o subespaço de Krylov como o subespaço de procura
K e também como o de restrição L. O subespaço de Krylov de A e
~v é definido como o subespaço gerado pelas potências da matriz A
multiplicadas pelo vetor ~v, como mostrado em (1). Para o subespaço
de Krylov existir, a matriz A tem que ser uma matriz quadrada, mas
o vetor ~v pode ser um vetor qualquer.



Kk(A,~v) = ger{~v, A~v,A2~v, . . . , Am−1~v} (1)

1 Métodos estudados

O primeiro método estudado neste trabalho é o GMRES, método
iterativo do Reśıudo Mı́nimo Generalizado, (ou Generalized Mini-
mal Residual method em inglês) criado em 1986 [5]. Este método
procura minimizar a norma do vetor residual sobre um subespaço
de Krylov a cada iteração do método. O GMRES é uma especial-
ização do método de Gradientes Conjugados e utiliza o processo de
ortogonalização de Gram-Schmidt modificado.

O segundo método comparado também foi descrito em [5] e é
chamado de GMRES reinicializado (restarted GMRES, em inglês).
A diferença para o método GMRES é que a cada m iterações do
método GMRES original, o subespaço de Krylov é reinicializado
como tendo dimensão 1. Isso ajuda a evitar o estouro de memória
para sistemas lineares de grandes porte e que precisam de muitas
iterações para convergir. Um ciclo do GMRES reinicializado en-
globa todas as m iterações do GMRES original e a reinicialização do
subespaço, colocando como chute inicial do ciclo seguinte a solução
aproximada encontrada no ciclo atual.

Outro método comparado é o chamado GMRES flex́ıvel (FGM-
RES) [4]. Este método é baseado no GMRES reinicializado, porém,
resolve o sistema precondicionado AM−1(Mx) = b em vez do Ax =
b. O método cria a base do subespaço de Krylov através de vetores
pré-condicionadosM−1vi em vez dos vetores vi. Além disso, a matriz
M pode mudar a cada ciclo do FGMRES e esse é outro diferencial
para o GMRES reiniciado com pré-condicionador a direita.

O próximo método comparado é o chamado αGMRES [1]. Ele é
uma modificação do GMRES reiniciado que calcula o número m de
iterações a cada ciclo do GMRES reiniciado para não fazer sempre
a mesma quantidade de iterações. Ele utiliza o cosseno entre os
vetores dos reśıduos iniciais do ciclo atual e do anterior para calcular
a quantidade de iterações necessárias para o ciclo seguinte.

O último método comparado, o heavy ball GMRES [2], utiliza
um método iterativo conhecido na área de otimização matemática,
o método heavy ball [3]. Este método, que também é iterativo,
é utilizado para a otimização de uma função f(x), que pode ser
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cont́ınua ou não. Ele utiliza a diferença entre os valores iniciais das
duas últimas iterações, assim como o valor final da última iteração,
para atualizar o valor da iteração atual. A utilização do penúltimo
valor encontrado melhora a convergência do método por diminuir o
efeito ”zigue-zague” que os métodos de otimização que usam ape-
nas o último valor encontrado tem. Para incluir o método heavy
ball no algoritmo modificado do GMRES, os autores [2] acrescen-
taram o subespaço gerado pelo vetor diferença d dos vetores iniciais
x0 do último ciclo e do atual no subespaço de procura da solução
aproximada do ciclo interno do GMRES reiniciado. Assim, antes
de achar a solução aproximada do ciclo atual, inclui-se o vetor d na
base ortogonal do subespaço de procura.

Assim, propomos um estudo comparativo entre os cinco métodos
de projeção ortogonal descritos acima considerando matrizes es-
parsas. Simulações numéricas utilizando matrizes encontradas no
repositório Matrix Market (http://math.nist.gov/MatrixMarket),
considerando caracteŕısticas de eficiência e precisão numérica, serão
apresentadas.
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