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ABSTRACT 

 
This work is an introduction to the CTEx Nuclear Defense Department's Beowulf Cluster. Building a Beowulf 

Cluster is a complex learning process that greatly depends upon your hardware and software requirements. The 

feasibility and efficiency of performing MCNP5 calculations with a small, heterogeneous computing cluster 

built in Red Hat's Fedora Linux operating system personal computers (PC) are explored. The performance 

increases that may be expected with such clusters are estimated for cases that typify general radiation transport 

calculations. Our results show that the speed increase from additional slave PCs is nearly linear up to 10 

processors.  

The precompiled parallel binary version of MCNP uses the Message-Passing Interface (MPI) protocol. The use 

of this precompiled parallel version of MCNP5 with the MPI protocol on a small, heterogeneous computing 

cluster built from Red Hat's Fedora Linux operating system  PCs is the subject of this work. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A crescente demanda por mais poder de processamento gera a necessidade de computadores 

cada vez mais rápidos e eficientes. Em áreas que exigem um grande volume de 

processamento, como servidores web, sites de busca, cálculos da simulação do transporte de 

radiações ionizantes em meios materiais e criação de imagens tridimensionais para o cinema, 

uma boa alternativa para suprir essas necessidades é o uso de diversos computadores 

convencionais (Desktops), conectados em redes, agregando o seu poder de processamento e 

quantidade de memória. Isso tem como resposta um enorme ganho de desempenho quando 

comparado a um supercomputador. 

Essa tecnologia é chamada de “Processamento Paralelo” e conhecida popularmente como 

“Cluster Beouwulf”. 

A montagem de um cluster depende basicamente de algumas características tais como: baixo 

custo; alto desempenho; escalabilidade; utilização de hardware e software sem a dependência 

de fabricantes, fornecedores e licenças de uso. 

A Divisão de Defesa Química Biológica e Nuclear (DDQBN) do Centro Tecnológico do 

Exército (CTEx), implementou um laboratório intitulado Laboratório de Aferição da 

Qualidade de Equipamentos de Radiodiagnóstico (LAQER), no qual uma de suas atividades 

de pesquisa é a Dosimetria Numérica que utiliza cálculos matemáticos para aplicações   

científicas em simulações de transporte de radiações ionizantes em meios materiais. Esse tipo 

de cálculo (input) exige grande poder de processamento, o que em um computador comum, 

mesmo com hardware de ultima geração, poderia levar de muitas horas e até dias para ser 

gerado. 
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O objetivo desse trabalho é a implementação de um cluster de processamento paralelo, com 

tecnologia de software livre e ferramentas de monitoramento de hardware e software. Esse 

cluster será utilizado para simular o transporte da radiação em meios materiais utilizando-se o 

código computacional Monte Carlo N Particle Version 5 (MCNP5), utilizando-se a biblioteca 

de passagem MPICH2, que distribui os processos entre as máquinas do cluster. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1. Hardware 

 

O cluster foi montado utilizando-se cinco Microcomputadores seguindo basicamente a 

mesma configuração, inclusive o front-end (Fig. 1), contendo os seguintes componentes: 

Processador Core 2DUO E7500; 4 GB de memória RAM, DDR2 667 Mhz; Fonte Real de 

450W; No-Break 3000VA; Switch GTS de 8 portas 10/100Mbps Gerenciável; Chaveador 

eletrônico KVM Trendnet 8 portas. 

O custo total de toda a estrutura montada foi de aproximadamente U$ 7.500,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquemático do cluster Beowulf do CTEX. 
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2.2 Software 

 

Para demonstrar a viabilidade da montagem e instalação do cluster, todo procedimento foi 

aplicado anteriormente em máquinas virtuais (VirtualBox). Após obtido o resultado esperado 

passou-se para fase de montagem física,  

O cluster foi implementado com a Distribuição GNU/Linux Fedora 13, um conjunto de 

projetos patrocinados pela Red Hat, que é um sistema operacional gratuito para ser usado, 

modificado e distribuído por qualquer pessoa. 

O código utilizado para simular o transporte da radiação em meios materiais foi o MCNP5 

Monte Carlo N Particle Version 5 (MCNP5), utilizando-se a biblioteca de passagem 

MPICH2, que distribui os processos entre as máquinas do cluster. 

Foram utilizados os softwares Ganglia e Nágios, para monitoramento de software e hardware 

do cluster. 

 

 

3. RESULTADOS 

 

Em uma análise preliminar observou-se que o desempenho do MCNP5 é dependente da 

complexidade física (tipo e número de partículas) e geométrica do problema que está sendo 

executado e do número de nós do processamento.  

Para simulações na área de dosimetria numérica, isto é, cálculo de doses em órgãos e tecidos 

devido a exposição externa a radiação gama de simuladores do tipo fantomas de voxels, a 

velocidade do processamento aumentou com o aumento de PCs adicionais escravos (nós) até 

4 processadores (8 Cores). Para uma aplicação específica com aproximadamente 9 x 10
6
 

voxels o tempo de processamento que era de 22 horas (um processador), caiu para 20 

minutos. Com o aumento de mais um nó não observou-se um ganho de desempenho 

significativo. 

Em uma outra aplicação do cluster foi utilizado o programa Povray para renderizar uma 

imagem padrão chamada “chess2.pov”, executando 32 processos ao mesmo tempo. Para essa 

aplicação, o tempo de processamento caiu de 18 minutos e 46 segundos (um processador), 

para 4 minutos e 1 segundo (5 processadores, 10 Cores), o que da um ganho de 

aproximadamente 78,6%, como observado na Fig. 2. 
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Figura 2. Curva de desempenho do Cluster do CTEx para a aplicação de renderização 

de imagem do “Povray”. 

 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Um cluster de processamento paralelo, também chamado de “Beowulf”, foi instalado no 

CTEx para processamento do código computacional MCNP5 na área de dosimetria numérica, 

que simula o transporte de radiações ionizantes em meios materiais.  

O cluster inicialmente possui 5 nós, porém devido a sua escalabilidade, poderão ser 

agregados quantos nós forem necessários. Mesmo com o aumento do número de 

computadores esse projeto é considerado de baixo custo quando comparado a super 

computadores. 

O desempenho do cluster foi avaliado e observou-se que para uma aplicação específica do 

código MCNP5 acoplado com fantomas do tipo voxel não foi observado o ganho de 

desempenho após o 4° nó. Este fato aconteceu porque a tarefa que foi executada não exigiu 

uma quantidade de processamento suficiente do 5° nó. 

Para aplicações com maior complexidade, quanto maior o número de nós agregados ao 

cluster, maior será o ganho de desempenho. 
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