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abel.s.siqueira@gmail.com

Palavras-chave: Método de Gradientes Conjugados, Pré-condicionadores, fatoração
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Resumo: Pré-condicionar um sistema linear tem como objetivo torná-lo mais favorável
a métodos iterativos, tais como o método de gradientes conjugados, diminuindo o
número de iterações necessário para se obter convergência. Neste trabalho é reali-
zado um estudo sobre pré-condicionadores para sistemas lineares na forma

Ax = b,

onde x ∈ R
n, b ∈ R

n e A ∈ R
n×n é simétrica positiva definida. Para matrizes com

essas caracterı́sticas, o método de gradientes conjugados encontra a solução x do
sistema linear acima em no máximo n passos. Porém, computacionalmente, em pro-
blemas de dimensões muito grandes e mal condicionados, o número de iterações para
se encontrar um resı́duo pequeno pode ser alto, podendo ser muito maior do que n.

O objetivo deste trabalho é apresentar o uso de pré-condicionadores para sistemas
lineares que buscam melhorar o desempenho do método de gradientes conjugados.
A ideia principal é transformar o sistema linear anterior em um sistema equivalente da
forma

M−1Ax = M−1b,

e adaptar o método de gradientes conjugados para este novo sistema linear. A matriz
M acima atua como um pré-condicionador para o sistema linear original.

Alguns conceitos sobre sistemas lineares pré-condicionados são abordados pri-
meiramente. Em seguida, apresentamos um algoritmo do método de gradientes con-
jugados pré-condicionado utilizando a fatoração de Cholesky incompleta como um
pré-condicionador. As implementações dos algoritmos foram realizadas na linguagem
de programação Julia e baseiam-se nos métodos propostos por Moré e Lin em [3]. Por
fim, discutiremos os testes que foram realizados para matrizes esparsas simétricas po-
sitivas definidas, obtidas das bibliotecas de matrizes [4] e [5], e as comparações com
o algoritmo clássico de Hestenes e Stiefel descrito em [1].
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