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АНОТАЦIЯ

Iльїн М.I. Iнформацiйна технологiя екологiчного монiторингу процесiв

забруднення атмосфери з використанням високопродуктивних обчислень.

– Квалiфiкацiйна наукова праця на правах рукопису.

Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата технiчних наук

за спецiальнiстю 05.13.06 – Iнформацiйнi технологiї. – Нацiональний технi-

чний унiверситет України «Київський полiтехнiчний iнститут iменi Iгоря

Сiкорського». – Нацiональний технiчний унiверситет України «Київський

полiтехнiчний iнститут iменi Iгоря Сiкорського», Київ, 2019.

В дисертацiйнiй роботi розроблено метод паралельної обчислювальної

реалiзацiї моделей, що виникають при дослiдженнi процесiв забруднення

атмосфери. Метод вiдрiзняється можливiстю ефективного застосування гi-

бридних обчислювальних систем на базi графiчних прискорювачiв архiте-

ктури Nvidia CUDA яка основана на використаннi модифiкованого методу

Д4 декомпозицiї та використовує на 30% менше оперативної пам’ятi. Вдо-

сконалено метод параметричної iдентифiкацiї функцiй джерел забруднення

в моделях аномальних процесiв забруднення атмосфери на основi моделi

UNI-DEM з врахуванням аномальних процесiв самоочищення, що вiдрi-

зняється пiдвищеною швидкодiєю за рахунок використання розроблених

прямого та гiбридного паралельних методiв вирiшення СЛАР великої роз-

мiрностi та дозволяє скоротити час моделювання в 10-12 разiв в порiвняннi

з реалiзацiєю без застосування GPGPU. Розроблено iнформацiйну техно-

логiю монiторингу аномальних процесiв забруднення атмосфери хiмiчно-

взаємодiючими домiшками, що базується на гiбридних високопродуктив-

них обчислювальних системах архiтектури Nvidia CUDA, та вiдрiзняється

пiдвищеною ефективнiстю та меншими вимогами до оперативної пам’ятi.
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Забруднення атмосфери є однiєю з ключових проблем сучасностi, її ви-

рiшення неможливе без комплексної та багатогранної дiяльностi в рiзних

предметних галузях. За результатами роботи XIV, XV сесiй Комiсiї зi ста-

лого розвитку ООН (2006, 2007 рр.), Конференцiї ООН з навколишнього

середовища та розвитку (роздiл 9 Порядку денного на XXI сторiччя, Рiо-

де-Жанейро, 3-14 червня 1992 р.) видiлено важливiсть програмної обла-

стi вдосконалення наукової бази для розв’язання недостатньо дослiдже-

них проблем забруднення атмосферного повiтря. До складових програм-

ної областi вiдносяться дослiдження методiв аналiзу аномальних фiзичних

процесiв атмосферної дифузiї, що якiсно змiнюються при досягненнi визна-

ченого стану на деяких заздалегiдь невiдомих дiлянках границь або все-

рединi областi. Застосування даних методiв дозволяє пiдвищити точнiсть

моделювання тонких ефектiв, недоступних або недостатньо дослiджува-

них в рамках традицiйних пiдходiв, наприклад, явища самоочищення при

досягненнi граничної концентрацiї забруднюючої домiшки.

Дисертацiя складається зi вступу, чотирьох роздiлiв, висновкiв, списку

використаних джерел.

У вступi обґрунтовано актуальнiсть теми дисертацiйної роботи, сфор-

мульовано мету i задачi дослiдження, наукову новизну та практичне значе-

ння отриманих результатiв. Наведено данi про впровадження результатiв

роботи, її апробацiю, публiкацiї та особистий внесок здобувача.

У першому роздiлi виконано критичний аналiз сучасного стану мо-

делювання процесу розповсюдження забруднюючих домiшок в атмосфе-

рi. Виконано огляд iснуючих моделей та методiв дослiдження процесiв

атмосферної дифузiї. Проаналiзовано рекомендацiї зi застосування моде-

лей розповсюдження шкiдливих домiшок Агентства з охорони навколи-

шнього середовища США (Environment Protection Agency Support Center

for Regulatory Atmospheric Modeling, Air Quality Modeling Group) та Ев-

ропейського агентства навколишнього середовища (European Environment
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Agency Model Documentation System). На основi аналiзу сформульовано

актуальнiсть теми дисертацiйного дослiдження, обумовлену обчислюваль-

ною складнiстю ойлерових моделей розповсюдження шкiдливих домiшок в

атмосферi та оптимiзацiйної задачi параметричної iдентифiкацiї односто-

роннього процесу дифузiї-переносу при обмеженi на граничну концентра-

цiю забруднюючої домiшки.

Наведено огляд паралельних алгоритмiв та високопродуктивних iнфор-

мацiйних технологiй реалiзацiї для розв’язання рiвнянь в часткових похi-

дних, що виникають при математичнiй формалiзацiї моделей атмосферної

дифузiї-переносу. Показано актуальнiсть створення високопродуктивних

реалiзацiй алгоритмiв СЛАР та асоцiйованих iнформацiйних технологiй

на базi кластерiв графiчних процесорiв архiтектури Nvidia CUDA.

Другий роздiл присвячено вирiшенню задачi пiдвищення обчислюваль-

ної ефективностi моделювання забруднення атмосфери хiмiчно взаємодi-

ючими домiшками з урахуванням аномальних властивостей. Рiшення ба-

зується на використаннi методiв скiнченно-вимiрної апроксимацiї вихiдних

рiвнянь математичної фiзики з подальшим представленням їх у формi си-

стеми лiнiйних алгебраїчних рiвнянь (далi СЛАР). Особливiстю даних рiв-

нянь є велика розмiрнiсть та суттєва розрiдженiсть спецiального виду. Час-

тково подолання такого роду складностi запропоновано в роботах Прайса

та Коутса на основi застосування процедур розв’язання СЛАР великої роз-

мiрностi з використанням методу з дiагоналями що передуються (далi Д4)

для впорядкування вузлiв просторової областi. В роботi запропоновано двi

модифiкацiї методу обчислювальної реалiзацiї – паралельний гiбридний (на

основi модифiкованого Д4 та стабiлiзованого методу бiспряжених градiєн-

тiв, гiбридний МД4) та прямий (на основi МД4 та LU декомпозицiї, прямий

МД4). Розробленi модифiкацiї методу вiдрiзняються низькими вимогами до

оперативної пам’ятi, що дозволяє ефективно використовувати їх у iнфор-

мацiйних технологiях на високопаралельних обчислювальних системах з
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обмеженим обсягом пам’ятi. Прикладом таких систем є кластери графi-

чних процесорiв, що вiдрiзняються високою продуктивнiстю, масштабова-

нiстю та високою енергоефективнiстю.

В третьому роздiлi запропоновано модель процесiв забруднення атмо-

сфери хiмiчно-взаємодiючими домiшками з урахуванням аномальних вла-

стивостей самоочищення атмосфери при досягненнi граничної концентра-

цiї забруднюючої домiшки та вирiшена задача параметричної iдентифiка-

цiї джерел забруднюючих домiшок моделi. В роздiлi запропоновано метод

розв’язання задачi параметричної iдентифiкацiї функцiї джерел розшире-

ної моделi UNI-DEM. В порiвняннi з опублiкованими результатами UNI-

DEM запропонованi методи дозволяють скоротити час моделювання 10-12

разiв.

В четвертому роздiлi розроблено iнформацiйну технологiю монiторингу

процесiв забруднення атмосфери хiмiчно-взаємодiючими домiшками з ура-

хуванням аномальних властивостей. Для використання iнформацiї техно-

логiї розроблено програмно-апаратний комплекс “Монiторинг”. Програмно-

апаратний комплекс складається з сенсорiв, системи агрегацiї даних, систе-

ми збереження, геопросторової бази даних (БД), системи представлення

геопросторової iнформацiї, системи вiзуалiзацiї, системи керування, систе-

ми органiзацiї обчислень та обчислювальної iнфраструктури в якостi якої

можуть бути використанi гiбридний кластер з графiчними прискорювача-

ми, персональний суперкомп’ютер, традицiйний кластер або грiд середови-

ще.

Для оцiнки точностi розроблених методiв та моделi роздiлу 3 програмно-

апаратний комплекс було застосовано в якостi допомiжного засобу при

оцiнцi стану забруднення атмосфери стацiонарними джерелами викидiв

промислового об’єкту та при побудовi карт забруднення на базi ТОВ “Укре-

котехiнвест”. В результатi верифiкацiї моделi отримане вiдхилення менше

7%, що дозволяє зробити висновок про можливiсть практичного застосу-
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вання розроблених методiв в якостi допомiжного засобу при оцiнцi викидiв

забруднюючих речовин на пiдприємствi, зокрема забруднення атмосфери

зi стацiонарних джерел промислових викидiв.

Запропоновану iнформацiйну технологiю було використано для вирiше-

ння практичних задач ТОВ “Укрекотехiнвест” та в навчальному процесi

Фiзико-технiчного iнституту Нацiонального технiчного унiверситету Укра-

їни “Київський полiтехнiчний iнститут iменi Iгоря Сiкорського”.

Ключовi слова: екологiчний монiторинг, одностороннi фiзичнi проце-

си, параметрична iдентифiкацiя, моделi навколишнього середовища, кла-

стер графiчних процесорiв.
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SUMMARY

Ilin M.I. Information technology of ecological monitoring for high performance

computing systems. – Qualifying scientific work on the rights of manuscripts.

Dissertation for a Candidate of Technical Sciences degree, Specialty 05.13.06 –

Information technologies. – National Technical University of Ukraine «Igor Si-

korsky Kyiv Polytechnic Institute». – National Technical University of Ukraine

«Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, 2019.

In the dissertation work the method of parallel computational implementati-

on of models that arise in the atmospheric pollution processes is developed.

The method differs in the ability to effectively use hybrid computing systems

based on graphic accelerators of the Nvidia CUDA architecture based on the

use of the modified D4 decomposition method and uses 30 % less RAM. The

method of parametric identification of the sources of pollution functions in

models of unilateral atmospheric pollution processes based on the UNI-DEM

model, taking into account abnormal self-cleaning processes, is distinguished

by high speed due to the use of developed direct and hybrid parallel methods

of solving large-scale SLAE and allows shortening the simulation time in a 10-

12 times compared to the implementation without the use of GPGPU. The

information technology of monitoring the unilateral processes of atmospheric

pollution by chemically interacting impurities, based on Nvidia CUDA hybrid

high performance computing systems, is developed, and is characterized by

increased efficiency and lower requirements to RAM.

Pollution of the atmosphere is one of the key problems of our time, its soluti-

on is impossible without comprehensive and multifaceted activities in various

subject areas. As a result of the work of the XIV, XV sessions of the Uni-

ted Nations Commission on Sustainable Development (2006, 2007), the United
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Nations Conference on Environment and Development (Section 9 of the Agenda

for Agenda 21, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992) The importance of the program

area for improving the scientific base for solving insufficiently studied problems

of atmospheric air pollution is highlighted. The components of the program

area include the study of methods for analyzing anomalous physical processes

of atmospheric diffusion, which qualitatively change with the achievement of

a definite state on some previously unknown areas of the boundaries or wi-

thin the region. Application of these methods can improve the accuracy of

modeling of thin effects, inaccessible or insufficiently studied in the traditional

approaches, for example, the phenomenon of self-cleaning when reaching the

limit concentration of contaminating impurities.

Information technologies are the basis for the development of many areas of

scientific knowledge and technology. The main areas of information technology

that are now in rapid development are information and communication technologi-

es, intelligent methods, processing of big data, high-performance computing

technologies, etc. Among the branches of knowledge where modern high-performance

computing technologies are critical – the study of complex physical processes

and fields, including environmental processes of pollution of the atmosphere,

groundwater, seismic activity, analysis of remote sensing data, etc. In the indi-

cated areas, the vast majority of tasks have a transcomputational difficulty.

The dissertation consists of an introduction, four sections, conclusions and

list of sources used.

The introduction substantiates the relevance of the topic of the dissertation,

formulates the purpose and tasks of the research, the scientific novelty and the

practical significance of the results. Data on the implementation of the results

of work, its testing, publications and personal contribution of the applicant are

given.

In the first section a critical analysis of the current state of simulation of

the process of spreading pollutants in the atmosphere is carried out. A revi-
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ew of existing models and methods of atmospheric diffusion processes research

has been performed. The recommendations on the use of harmful contami-

nant propagation models have been analyzed by the Environmental Protection

Agency Support Center for Regulatory Atmospheric Modeling and the European

Environment Agency Model Documentation System. On the basis of the analysis,

the relevance of the topic of the dissertation study due to the computational

complexity of the Euler models of the distribution of harmful impurities in the

atmosphere and the optimization problem of the parametric identification of the

one-sided diffusion-transfer process are limited to the limiting concentration of

the contaminating impurity.

An overview of parallel algorithms and high-performance information technology

implementation for solving equations in partial derivatives that arise in the

mathematical formalisation of atmospheric diffusion-transport models is presented.

The actuality of creation of high-performance realizations of SLAE algorithms

and associated information technologies on the basis of clusters of graphics

processors of architecture of Nvidia CUDA is shown.

The second section is devoted to solving the problem of increasing the

computational efficiency of simulation of atmospheric pollution by chemically

interacting impurities, taking into account abnormal properties. The solution is

based on the use of methods of finite-dimensional approximation of the initial

equations of mathematical physics with the subsequent representation of them

in the form of a system of linear algebraic equations (hereinafter SLAE). The

peculiarity of these equations is the large dimensionality and the substanti-

al variety of specialty. Part of the overcoming of this kind of complexity is

proposed in the works of Price and Coats on the basis of the application of

procedures for solving large-scale SLAEs using the method with the preceding

diagonals (hereinafter D4) for arranging the nodes of the spatial domain. Two

modifications of the method of computing implementation are suggested in the

work - parallel hybrid (based on modified D4 and biconjugate gradient stabili-
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zed method, hybrid MD4) and direct (based on MD4 and LU decomposition,

direct MD4). The modifications of the method differ in low requirements for

RAM, which allows them to be effectively used in information technology on

high-parallel computing systems with a limited amount of memory. An example

of such systems is a cluster of graphics processors that are characterized by high

performance, scalability and high energy efficiency.

In the third section the model of atmospheric pollution processes by chemi-

cal interacting impurities is proposed taking into account the abnormal properti-

es of self-purification of the atmosphere when the limiting concentration of the

contaminating impurity reaches and the task of parametric identification of

sources of polluting impurities of the model is solved. The section proposes a

method for solving the parametric identification of the function of sources of the

extended model UNI-DEM. Compared with the published results of UNI-DEM,

the proposed methods allow to shorten simulation time by 10-12 times.

In the fourth section an information technology for monitoring the processes

of atmospheric pollution by chemical interacting impurities is developed, taking

into account abnormal properties. To use information technology developed

software and hardware complex "Monitoring".

Developed complex consists of sensors, data aggregation systems, storage

systems, geospatial database (DB), systems for representing geospatial informati-

on, visualization systems, control systems, computing systems and computing

infrastructure, which can be used as a hybrid cluster with graphic accelerators,

personal supercomputer, traditional cluster or grid environment.

In order to assess the accuracy of the developed methods and the model of

section 3, the software and hardware complex was used as an auxiliary vehicle

in assessing the state of pollution of the atmosphere by stationary sources of

industrial emissions and in the construction of pollution maps on the basis of

LLC “Ukrekotekhinvest”.

As a result of the model verification, the deviation was less than 7%, which
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suggests the possibility of practical application of the developed methods as an

auxiliary means in assessing pollutant emissions in the enterprise, in particular,

pollution of the atmosphere from stationary sources of industrial emissions.

The proposed information technology was used to solve practical problems

of “Ukrekotekhinvest LLC” and in the educational process of the Physics and

Technology Institute of the National Technical University of Ukraine "Igor Si-

korsky Polytechnic Institute".

Keywords: ecological monitoring, unilateral physical processes, parametric

identification, environmental model, GPU clusters.
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ВСТУП

Актуальнiсть теми. Iнформацiйнi технологiї є основою розвитку ба-

гатьох напрямкiв наукового пiзнання, сучасних технiки та технологiй. Основ-

ними напрямками iнформацiйних технологiй, якi зараз знаходяться в бур-

хливому розвитку, є iнформацiйно-комунiкацiйнi технологiї, iнтелектуальнi

методи, оброблення великих даних, високопродуктивнi обчислювальнi те-

хнологiї. Серед галузей знань, де визначальним є використання сучасних

високопродуктивних обчислювальних технологiй, є дослiдження складних

фiзичних процесiв i полiв, серед яких екологiчнi процеси забруднення атмо-

сфери, грунтових вод, сейсмiчної активностi, аналiз даних дистанцiйного

зондування Землi та iн. В наведених галузях переважна бiльшiсть задач

мають трансобчислювальну складнiсть.

Одним з основних пiдходiв до подолання трансобчислювальної скла-

дностi є розроблення та використання iнформацiйних технологiй органiза-

цiї обчислень за рахунок поєднання спецiалiзованих технiчних засобiв та

математичних методiв. В якостi технiчних засобiв використовується пара-

лельнi високопродуктивнi обчислювальнi комплекси, зокрема високопроду-

ктивнi паралельнi гiбриднi системи з використанням спецiалiзованих при-

скорювачiв. Математичнi методи базуються на декомпозицiї вихiдної за-

дачi на окремi складовi з метою їх паралельного вирiшення на окремих

процесорах з наступним агрегуванням отриманих результатiв, розробленнi

та використаннi спецiалiзованих чисельних методiв з урахуванням обме-

жень iснуючих високопродуктивних обчислювальних систем та iн. При ма-

совому застосуваннi цих методiв для задач довгострокового монiторингу

важливим фактором є також вартiсть обчислень – енергоефективнiсть та

вартiсть застосованих обчислювальних комплексiв. На сьогоднi найбiльш
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ефективними за сукупними показниками є гiбриднi системи на базi графi-

чних процесорiв архiтектури Nvidia CUDA. Продуктивнiмсть таких систем

на 1-3 порядки вища нiж CPU i на 1-2 порядки споживають менше енергiї

для обчислення однiєї операцiї з плаваючою точкою (FLOP). Разом з тим

такi системи мають суттєвi обмеження на обсяг оперативної пам’ятi на об-

числювальне ядро – на 3-4 порядки менше нiж у центрального процесора

традицiйного кластера. Тому розроблення спецiальних математичних ме-

тодiв з урахуванням технiчних обмежень на обсяг пам’ятi, енергоефектив-

нiсть, високий ступiнь паралелiзму, як складової iнформацiйної технологiї

монiторингу, є актуальною задачею.

Розроблення iнформацiйних технологiй екологiчного монiторингу про-

цесiв забруднення атмосфери вирiшувалися в роботах З.Златева, I.Дiмова,

М.З.Згуровського, I.В.Сергiєнка, В.В.Скопецького, М.З.Железняка, I.В.Ко-

вальця, А.Б.Качинського та iн. Разом з тим прогрес апаратного забезпе-

чення обчислювальних систем, розвиток апаратних прискорювачiв на базi

графiчних процесорiв загального призначення робить актуальними розро-

блення нових iнформацiйних технологiй екологiчного монiторингу, спецi-

алiзованих математичних методiв та комп’ютерних систем, якi найбiльш

ефективно використовують зазначенi вище можливостi.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Робота виконана на кафедрi iнформацiйної безпеки Нацiонального технi-

чного унiверситету України “Київський полiтехнiчний iнститут iменi Iго-

ря Сiкорського” Мiнiстерства освiти i науки України в рамках держав-

них бюджетних тем: “Теоретичнi та прикладнi задачi безпеки структурно-

складних систем” (номер державної реєстрацiї 0110U000489); “Логiко- ймо-

вiрнiсний пiдхiд в задачах безпеки структурно-складних систем” (номер

державної реєстрацiї 0113U002468).
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Мета i завдання дослiдження. Метою дисертацiйного дослiджен-

ня є пiдвищення оперативностi, точностi та мобiльностi систем екологiчно-

го монiторингу процесiв забруднення атмосфери за рахунок розроблення та

застосування iнформацiйної технологiї з використанням високопродуктив-

них обчислень, яка базується на спецiалiзованих математичних методах та

високопродуктивних графiчних прискорювачах загального призначення.

Об‘єктом дослiдження є процеси оброблення iнформацiї при моделю-

ваннi процесiв забруднення атмосфери хiмiчно-взаємодiючими домiшками.

Предметом дослiдження є методи моделювання, паралельнi алгори-

тми, методи параметричної iдентифiкацiї та iнформацiйнi технологiї монi-

торингу процесiв забруднення атмосфери хiмiчно-взаємодiючими домiшка-

ми з урахуванням аномальних властивостей.

Основнi задачi дослiдження, у вiдповiдностi до поставленої мети поля-

гають у наступному:

1. Проаналiзувати математичнi методи монiторингу процесiв забру-

днення атмосфери, як складової iнформацiйних технологiй з ви-

користанням високопродуктивних паралельних гiбридних обчислю-

вальних систем з використанням графiчних прискорювачiв;

2. Удосконалити iснуючi моделi та паралельнi обчислювальнi методи

моделювання процесiв забруднення атмосфери хiмiчно-взаємодiючими

домiшками з урахуванням аномальних властивостей самоочищення;

3. Удосконалити методи параметричної iдентифiкацiї функцiй джерел

забруднюючих домiшок та параметрiв самоочищення процесiв атмо-

сферної дифузiї на основi розроблених паралельних методiв вирi-

шення систем лiнiйних алгебраїчних рiвнянь (далi СЛАР) великої

розмiрностi;

4. Розробити iнформацiйну технологiю екологiчного монiторингу про-

цесiв забруднення хiмiчно-взаємодiючими домiшками з урахуван-

ням аномальних властивостей самоочищення, яка базується на за-
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стосуваннi гiбридних обчислювальних систем з використанням гра-

фiчних прискорювачiв.

5. Провести експериментальне дослiдження розроблених методiв та iн-

формацiйної технологiї екологiчного монiторингу.

Методи дослiдження. В роботi використовувались методи математи-

чної фiзики, теорiя варiацiйних нерiвностей, методи параметричної iденти-

фiкацiї фiзичних процесiв, метод функцiональної параметризацiї та методи

органiзацiї паралельних обчислень.

Наукова новизна одержаних результатiв. Визначається насту-

пними положеннями:

1. Вперше запропоновано для моделювання процесiв забруднення атмо-

сфери використовувати комп’ютерну систему на базi графiчних при-

скорювачiв архiтектури Nvidia CUDA, як складову розробленої iн-

формацiйної технологiї, яка характеризується пiдвищеною швид-

кодiєю, низькою вартiстю елементної бази, на вiдмiну вiд супер-

комп’ютерних технологiй, але має низькi ресурси оперативної пам’ятi,

що обмежує використання традицiйних методiв обчислювальної ма-

тематики.

2. Вперше розроблено паралельнi прямий та гiбридний методи вирi-

шення СЛАР великої розмiрностi iз специфiчними розрiдженими

матрицями, якi є скiнчено-вимiрним представленням моделi про-

цесiв забруднення атмосфери та надають можливiсть ефективного

застосування гiбридних обчислювальних систем на базi графiчних

прискорювачiв архiтектури Nvidia CUDA.

3. Удосконалено метод параметричної iдентифiкацiї функцiй джерел

моделi процесiв забруднення атмосфери хiмiчно-взаємодiючими до-

мiшками з врахуванням аномальних ефектiв самоочищення, що ха-

рактеризується пiдвищеною точнiстю моделювання та швидкодiєю
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за рахунок використання розроблених паралельних прямого та гi-

бридного методiв вирiшення СЛАР великої розмiрностi.

4. Вперше розроблено iнформацiйну технологiю монiторингу аномаль-

них процесiв забруднення атмосфери, яка складається з поєднання

технологiй збору, оброблення, накопичення та надання кiнцевому

користувачу результатiв монiторингу на основi методiв реалiзацiї

моделей забруднення атмосфери, що уможливлюють використання

гiбридних високопродуктивних обчислювальних систем архiтекту-

ри Nvidia CUDA, i забезпечують пiдвищення оперативностi i точно-

стi монiторингу та розширення областi його охоплення за рахунок

можливостi використання мобiльних комплексiв.

Практичне значення одержаних результатiв. На основi розро-

блених методiв, моделей та алгоритмiв розроблена i реалiзована iнформа-

цiйна технологiя, яка є основою для побудови спецiалiзованого програмно-

апаратного комплексу “Монiторинг”.

Результати дисертацiйної роботи використовуються в ТОВ “Укреко-

техiнвест” i навчальному процесi кафедр iнженерної екологiї Iнституту

енергозбереження та енергоменеджменту та iнформацiйної безпеки Фiзико-

технiчного iнституту Нацiонального технiчного унiверситету України “Ки-

ївський полiтехнiчний iнститут iменi Iгоря Сiкорського”.

Особистий внесок здобувача. Здобувачем особисто вдосконалено

метод параметричної iдентифiкацiї функцiй джерел забруднення в моделях

аномальних процесiв забруднення атмосфери, розроблено метод паралель-

ної обчислювальної реалiзацiї моделей та iнформацiйну технологiю монiто-

рингу аномальних процесiв забруднення атмосфери хiмiчно-взаємодiючими

домiшками.

Апробацiя результатiв дисертацiї. Основнi положення i результа-

ти дисертацiйної роботи були представленi, обговорювалися та доповiда-
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лись на 3-х мiжнародних конференцiях:

— Мiжнародна наукова конференцiя студентiв, аспiрантiв i молодих

вчених “Теоретичнi i прикладнi аспекти кiбернетики” (м. Київ, 2011)

— VI мiжнародна конференцiя “Екологiчна безпека: проблеми i шляхи

вирiшення” (м. Харкiв, 2010 р.)

— Мiжнародна науково-технiчна конференцiя “Системний аналiз та

iнформацiйнi технологiї” (м. Київ, 2011 р.)

Публiкацiї. За матерiалами дисертацiйного дослiдження опублiкова-

но 9 наукових працях, з них 6 статтей у наукових фахових виданнях (у тому

числi 3 у виданнях України, якi включенi до мiжнародних наукометричних

баз) та 3-х тезах доповiдей в збiрниках матерiалiв конференцiй.

Основнi результати роботи викладено у 6 статтях [1, 2, 3, 4, 5, 6] та

збiрниках тез конференцiй [7, 8, 9, 10].

Змiст роботи. У вступi обґрунтовано актуальнiсть теми дисертацiй-

ної роботи, сформульовано мету i задачi дослiдження, наукову новизну

та практичне значення отриманих результатiв. Наведено данi про впрова-

дження результатiв роботи, її апробацiю, публiкацiї та особистий внесок

здобувача.

У першому роздiлi виконано критичний аналiз сучасного стану мо-

делювання процесу розповсюдження забруднюючих домiшок в атмосфе-

рi. Виконано огляд iснуючих моделей та методiв дослiдження процесiв

атмосферної дифузiї. Проаналiзовано рекомендацiї зi застосування моде-

лей розповсюдження шкiдливих домiшок Агентства з охорони навколи-

шнього середовища США (Environment Protection Agency Support Center

for Regulatory Atmospheric Modeling, Air Quality Modeling Group) та Ев-

ропейського агентства навколишнього середовища (European Environment

Agency Model Documentation System). На основi аналiзу сформульовано

актуальнiсть теми дисертацiйного дослiдження, обумовлену обчислюваль-
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ною складнiстю ойлерових моделей розповсюдження шкiдливих домiшок в

атмосферi та оптимiзацiйної задачi параметричної iдентифiкацiї односто-

роннього процесу дифузiї-переносу при обмеженi на граничну концентра-

цiю забруднюючої домiшки.

Наведено огляд паралельних алгоритмiв та високопродуктивних iнфор-

мацiйних технологiй реалiзацiї для розв’язання рiвнянь в часткових похi-

дних, що виникають при математичнiй формалiзацiї моделей атмосферної

дифузiї-переносу. Показано актуальнiсть створення високопродуктивних

реалiзацiй алгоритмiв розв’язання систем лiнiйних алгебраїчних рiвнянь та

асоцiйованих iнформацiйних технологiй на базi кластерiв графiчних про-

цесорiв архiтектури Nvidia CUDA.

Другий роздiл присвячено вирiшенню задачi пiдвищення обчислюваль-

ної ефективностi моделювання забруднення атмосфери хiмiчно взаємодi-

ючими домiшками з урахуванням аномальних властивостей. Рiшення ба-

зується на використаннi методiв скiнченно-вимiрної апроксимацiї вихiдних

рiвнянь математичної фiзики з подальшим представленням їх у формi си-

стеми лiнiйних алгебраїчних рiвнянь. Запропоновано двi модифiкацiї мето-

ду обчислювальної реалiзацiї – паралельний гiбридний (на основi модифi-

кованого Д4 та стабiлiзованого методу бiспряжених градiєнтiв, гiбридний

МД4) та прямий (на основi МД4 та LU декомпозицiї, прямий МД4). Розро-

бленi модифiкацiї методу вiдрiзняються низькими вимогами до оперативної

пам’ятi, що дозволяє ефективно використовувати їх у iнформацiйних те-

хнологiях на високопаралельних обчислювальних системах з обмеженим

обсягом памятi.

В третьому роздiлi запропоновано модель процесiв забруднення атмо-

сфери хiмiчно-взаємодiючими домiшками з урахуванням аномальних вла-

стивостей самоочищення атмосфери при досягненнi граничної концентра-

цiї забруднюючої домiшки та вирiшена задача параметричної iдентифiкацiї

джерел забруднюючих домiшок моделi.
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В четвертому роздiлi розроблено iнформацiйну технологiю монiторин-

гу процесiв забруднення атмосфери хiмiчно-взаємодiючими домiшками з

урахуванням аномальних властивостей, та створено програмно-апаратний

комплекс “Монiторинг”.
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РОЗДIЛ 1

IНФОРМАЦIЙНI ТЕХНОЛОГIЇ В ЗАДАЧАХ

ЕКОЛОГIЧНОГО МОНIТОРИНГУ

Проведемо критичний огляд iснуючих результатiв в застосуваннi iнфор-

мацiйних технологiй для екологiчного монiторингу при дослiдженнi проце-

сiв атмосферної дифузiї. Сформулюємо актуальнiсть теми дисертацiйного

дослiдження, обумовлену обчислювальною складнiстю ойлерових моделей

розповсюдження шкiдливих домiшок в атмосферi та оптимiзацiйної задачi

параметричної iдентифiкацiї одностороннього процесу дифузiї-переносу з

урахуванням явища самоочищення при досягненнi граничної концентрацiї

забруднюючої домiшки.

Наведемо огляд паралельних алгоритмiв розв’язання СЛАР та їх висо-

копродуктивних реалiзацiй в контекстi розв’язання рiвнянь в часткових по-

хiдних, що виникають при математичнiй формалiзацiї моделей атмосфер-

ної дифузiї-переносу. Покажемо актуальнiсть створення високопродуктив-

них реалiзацiй алгоритмiв розв’язання СЛАР та iнформацiйних технологiй

на базi кластерiв графiчних процесорiв архiтектури Nvidia CUDA.

1.1. Проблематика застосування iнформацiйних технологiй в

екологiчному монiторингу забруднення атмосфери

Розповсюдження шкiдливих домiшок в атмосферi є предметом iнтен-

сивних сучасних дослiджень в екологiї. Значний прогрес вiд робiт з атмо-

сферного моделювання М.Є. Берлянда [11, 12], Г.I. Марчука [13], якi на

сьогоднi можна назвати класичними, до методiв аналiзу й управлiння одно-

стороннiми процесами атмосферної дифузiї, запропонованих М.З. Згуров-
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ським, О.М. Новiковим в роботах [14, 15, 16], iлюструє iнтенсивнiсть дослi-

джень. На сьогоднi проблема далека вiд остаточного розв’язку – досягнутi

результати не є достатнiми на практицi, що вiдображено в роботах з про-

блем моделювання навколишнього середовища [17].

Складнiсть процесiв забруднення атмосфери, практичнi вимоги до швид-

костi обробки даних при екологiчному монiторингу в реальному режи-

мi часу зумовлює трансобчислювальну обчислювальних моделей забру-

днення атмосфери i специфiчнi вимоги до iнформацiйних технологiй. Се-

ред основних вимог до iнформацiних технологiй є висока швидкодiя (high

performance computing) та низька вартiсть (можливiсть масового застосу-

вання та використання безпосередньо на обєктi дослiдження).

Огляд сучасних проблем моделювання процесiв розповсюдження забру-

днюючих домiшок почнемо з визначення дослiджуваної просторової обла-

стi атмосфери, далi введемо класифiкацiю моделей процесу розповсюджен-

ня домiшок та видiлимо елементи, спiльнi для деяких класiв моделей (вве-

демо класифiкацiю вхiдних даних моделей та класифiкацiю джерел вики-

ду забруднюючої домiшки). Розглянемо приклади застосовуваних на пра-

ктицi моделей i методiв дослiдження процесу розповсюдження шкiдливих

домiшок в атмосферi, на їх основi покажемо актуальнiсть дисертацiйного

дослiдження.

В загальноприйнятiй моделi атмосфери Землi [18] з точки зору дослi-

дження процесiв забруднення атмосфери суттєвими є наступнi шари [19]:

1. Тропосфера – приземний шар, мiстить близько 80% загальної маси

атмосфери. Охоплює область вiд рiвня моря до висоти 18 км.

2. Стратосфера – область вiд 18 до 50 км.

3. Мезосфера – область вiд 50 до 80 км.

Частина тропосфери вiд рiвня моря до 1.5-2 км називається грани-

чним шаром атмосфери або граничним планетарним шаром (atmospheric

boundary layer, ABL або planetary boundary layer, PBL). При збiльшеннi ви-
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соти в цiй частинi температура навколишнього середовища зменшується,

доки не досягнуто iнверсiйного шару, в якому температура починає зро-

стати зi збiльшенням висоти. Над iнверсiйним шаром до 18 км знаходи-

ться шар вiльної тропосфери. Граничний шар атмосфери та нижня части-

на iнверсiйного шару утворюють шар перемiшування (mixing layer), що є

ключовим в дослiдженнях процесiв розповсюдження шкiдливих домiшок,

оскiльки в ньому проходять майже всi дослiджуванi процеси [20]. У цьому

контекстi моделi розповсюдження домiшок в ABL вiдносять до класу моде-

лей граничного шару. Дослiджувану просторову область обмежимо шаром

перемiшування.

1.2. Проблеми застосування та розробки iнформацiйних

технологiй в задачах екологiчного монiторингу

Здешевлення високопродуктивних обчислювальних систем, унiфiкацiя

їхнього системного та прикладного програмного забезпечення призвели до

широкого застосування в системах монiторингу, прогнозування та систем

прийняття рiшень в екологiї. Задача розробки систем прийняття рiшень

в екологiї на основi iнтеграцiї систем екологiчного монiторингу далека вiд

унiверсального рiшення, а в рядi задач вiд будь-якого рiшення. Однiєю з

проблем є гетерогеннiсть даних та складнiсть обчислювальних процедур

асимiляцiї рiзнорiдних даних в моделi навколишнього середовища.

1.3. Проблеми аналiзу одностороннiх фiзичних процесiв

дифузiї в контекстi пiдвищення адекватностi

моделювання забруднення атмосфери

Багато фiзичних процесiв, в тому числi процеси розповсюдження за-

бруднюючих домiшок в атмосферi, можуть бути формалiзованi у виглядi

варiацiйних задач. При вiдсутностi додаткових вимог до рiшень або фун-
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кцiоналiв вiд рiшень задачi зводяться до варiацiйних рiвностей, при на-

явностi – до варiацiйних нерiвностей. В першому випадку дослiджуванi

процеси та вiдповiднi варiацiйнi задачi називаються двостороннiми, в дру-

гому – одностороннiми [42, 14]. Одностороннi процеси складають не менше

25% вiд загальної кiлькостi практично значимих фiзичних процесiв, крiм

того на практицi значна кiлькiсть одностороннiх процесiв формалiзована

як двостороннi з введенням додаткових умов зв’язкiв (часто емпiричних) –

для них врахування додаткових вимог безпосередньо на етапi варiацiйної

постановки та формалiзацiя у виглядi одностороннiх задач є бiльш змi-

стовними. Моделювання одностороннiх процесiв стикається з проблемою

ефективностi обчислювальної реалiзацiї варiацiйних нерiвностей [14].

Моделi одностороннiх процесiв описувалися в рядi робiт на основi пiд-

ходiв математичної фiзики за допомогою сукупностi двостороннiх моделей

(диференцiйних рiвнянь математичної фiзики). Одностороннi властивостi

враховуються на кiнцевому етапi шляхом корекцiї результатiв на основi

емпiричних спiввiдношень. Недолiк цього пiдходу – у помилках внаслiдок

неадекватного представлення властивостей процесiв, оскiльки мiсце та час

прояву одностороннiх властивостей процесу заздалегiдь невiдомi [14, 43].

При описаннi одностороннiх процесiв у виглядi варiацiйних нерiвностей

одностороннi властивостi формалiзуються у виглядi функцiоналу вiдпо-

вiдностi, який входить до складу моделi. Класифiкацiя, формалiзацiя та

реалiзацiя одностороннiх процесiв у виглядi варiацiйних нерiвностей до-

слiджувалася у рядi робiт, зокрема [42, 14]. Було запропоновано методи

реалiзацiї варiацiйних нерiвностей – метод штрафу, методи на основi прин-

ципу двоїстостi, непрямi (методи розв’язання задач з вiльною границею для

вiдновлення мiсцезнаходження невiдомої перешкоди – методи iнтегральних

рiвнянь, конформних вiдображень, метод локалiзацiї). Iнший пiдхiд було

запропоновано в [42], що базується на переходi вiд узагальненої форми у

виглядi варiацiйної нерiвностi до локальної форми задачi у виглядi дифе-
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ренцiйного рiвняння в часткових похiдних при наявностi початкових та гра-

ничних умов. Одностороннi властивостi представляються у виглядi функцiї

вiдповiдностi, що є похiдною за змiнною стану вiд функцiоналу вiдповiдно-

стi. Особливiстю пiдходу є необхiднiсть знаходження, крiм стану процесу,

деяких просторово-часових характеристик процесу, що заздалегiдь невi-

домi (просторово-часовi характеристики областi дiї функцiї перешкоди) –

проблема вiдновлення мiсцезнаходження перешкоди.

Одним з найбiльш ефективних пiдходiв до вiдновлення мiсцезнаходже-

ння перешкоди є застосування методiв теорiї оптимального управлiння. В

рамках пiдходу в роботi [14] було запропоновано метод функцiональної па-

раметризацiї, що дозволяє звести задачу пошуку невiдомих просторово-

часових областей дiї функцiї вiдповiдностi до пошуку невiдомих параме-

трiв функцiї вiдповiдностi у вiдомiй областi. В методi вводиться критерiй

додаткових даних, а розв’язувана задача зводиться до умовної мiнiмiзацiї

цього критерiю.

Конструювання критерiю додаткових даних для лiквiдацiї дефiциту iн-

формацiї може проводитися за допомогою двох пiдходiв: iнформацiйного

та фiзичного [43]. При застосуваннi iнформацiйного пiдходу критерiй дода-

ткової iнформацiї описує розбiжнiсть мiж теоретичними результатами та

точковими вимiрюваннями. Використання такого пiдходу ускладнюється

тим, що оптимiзацiйна задача в умовах використання такого критерiю мо-

же бути некоректною. Використання апостерiорної iнформацiї внаслiдок

точкового характеру i невеликої кiлькостi вимiрювань також вносить по-

хибку до результату. При застосуваннi фiзичного пiдходу конструювання

критерiю додаткових даних виконується, виходячи з мiркувань про фiзи-

чну специфiку процесу. Критерiй являє собою одностороннi вимоги, вико-

нання яких штрафується [14, 43].

Розглянемо варiацiйне формулювання одностороннього фiзичного про-

цесу дифузiї та його локальну форму [14]:
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(
∂u

∂t
, v − u

)
+ (A(λ)u, v − u) + ψij(v)− ψij(u) > (f, v − u), (1.1)

в Q ∀v ∈ H1(Ω) = V

з початковими умовами

u|t=0 = u0 в Ω (1.2)

де u(t, z) – функцiя, визначена на обмеженiй вiдкритiй множинi Ω про-

стору Rn, n = 1, 2, 3 з гладкою границею Г на часовому iнтервалi (0, tk)

для tk <∞, Q = Ω× (0, tk);

(f, g) – дiя функцiоналу f ∈ (H1(Ω))∗ на елемент g ∈ H1(Ω);

A(λ) : V → V ∗ – оператор, визначений бiлiнiйною формою

(A(λ)u, ξ) =
n∑
i=1

∫
Ω

(
ki(z)

∂u

∂zi

∂ξ

∂zi
− ci(z)

∂u

∂zi
ξ

)
dz + (1.3)

+

∫
Ω

d(z)uξdz, ∀ξ ∈ H1(Ω) = V

ψij 6≡ +∞, i = 1, 2, j = 1, 2, 3 – опуклий, обмежений знизу функцiонал

ψ1
j (v) =

∫
Г

ϕ1(v(s))ds (1.4)

ψ2
j (v) =

∫
Ω

ϕ2(v(z))dz (1.5)

ψi1 – неперервно диференцiйованi функцiонал, ψi2 – не неперервно ди-

ференцiйований, але всюди скiнченний, ψi3 – функцiонал приймає значення

+∞. Вiдповiднi функцiї ϕij, i = 1, 2:

ϕi1(v) =
dψi1
dt

(1.6)
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ϕi2(v) ∈ dψ
i
2

dt
(1.7)

ϕi3(v) ∈ ∂ψi3, ∀v ∈ K = {v|ψi3(v) 6≡ +∞} (1.8)

У випадку одностороннiх процесiв дифузiї характерними класами за-

дач, що зводяться до нерiвностей з функцiоналами класу ψij є наступнi [14]:

— Пряма одностороння провiднiсть границi. Для “товстої” стiнки фун-

кцiонал ψ1
1 на частинi Гa границi Г має виглядi

ψ1
1 =


1
2ξ

1
1(t, s)[u(t, z)|Гa − uзвн(s)]2, u(t, z)|Гa < uзвн(s),

0, u(t, z)|Гa > uзвн(s),
(1.9)

де ξ1
1(t, s) – пропускна здатнiсть границi Г. Нехай ξ1

1 ∈ L∞(Q), про-

стiр параметрiв Ξ1
1 ∈ L∞(Q) з нормою ||ξ1

1||Υ = ||ξ1
1||Ξ∞(Q). Множина

допустимих параметрiв

Ξ1
1доп =

{
ξ1

1 ∈ Ξ | ξ1
1max > ξ1

1 > 0 п.в.
}

(1.10)

У випадку “товстої” стiнки функцiя ϕ1
1(v) = dψ1

1(v)
dv ∈ L∞(Q), в якостi

простору визначення ϕ1
1 приймемо Υ1

1 = L∞(Q) з нормою ||ϕ1
1||Υ1

=

||ϕ1
1||L∞(Q). Таким чином [42]

ϕ1
1 =

ξ
1
1(t, s)[u(t, z)|Гa − uзвн(s)]2, u(t, z)|Гa < uзвн(s),

0, u(t, z)|Гa > uзвн(s),
(1.11)

або ϕ1
1(u) = ξ1

1(u; t, z)u(t, z)|Гa,

ξ1
1(u; t, z) =

ξ
1
1(t, s), u(t, z)|Гa < uзвн(s),

0, u(t, z)|Гa > uзвн(s),
(1.12)

де ξ1
1(t, s) – вiдома. Задача зводиться до знаходження ξ1

1(u; t, z) вi-

домої структури з невiдомими просторово-часовими характеристи-

ками.
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Для “товстої” стiнки з багатозначною прямою провiднiстю функцiо-

нал ψ1
2 має вигляд

ψ1
2 =

ξ
1
2(t, s)[u(t, z)|Гa − uзвн(s)]2, u(t, z)|Гa < uзвн(s),

0, u(t, z)|Гa > uзвн(s),
(1.13)

а функцiя ϕ1
2(u) [42]

ϕ1
2 =


ξ1

2(t, s), u(t, z)|Гa < uзвн(s),

[ξ1
2(t, s), 0], u(t, z)|Гa = uзвн(s),

0, u(t, z)|Гa > uзвн(s).

(1.14)

Для “тонкої” стiнки з прямою провiднiстю

ψ1
3 =

∞, u(t, z)|Гa < uзвн(s),

0, u(t, z)|Гa > uзвн(s).
(1.15)

— Зворотня одностороння провiднiсть границi. Аналогiчно для “тов-

стої” стiнки з зворотньою провiднiстю

ψ1
1 =


1
2ξ

1
1(t, s)[u(t, z)|Гa − uзвн(s)]2, u(t, z)|Гa > uзвн(s),

0, u(t, z)|Гa < uзвн(s),
(1.16)

де ξ1
1(t, s) < 0 – визначена ранiше. Вiдповiдно

ϕ1
1 =

ξ
1
1(t, s)[u(t, z)|Гa − uзвн(s)]2, u(t, z)|Гa > uзвн(s),

0, u(t, z)|Гa < uзвн(s),
(1.17)

або ϕ1
1(u) = ξ1

1(u; t, z)u(t, z)|Гa,

ξ1
1(u; t, z) =

ξ
1
1(t, s), u(t, z)|Гa > uзвн(s),

0, u(t, z)|Гa < uзвн(s),
(1.18)
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де ξ1
1(t, s) – вiдома. Задача зводиться до знаходження ξ1

1(u; t, z) вi-

домої структури з невiдомими просторово-часовими характеристи-

ками. Для “товстої” стiнки з багатозначною зворотньою провiднiстю

функцiонал ψ1
2 має вигляд

ψ1
2 =

ξ
1
2(t, s)[u(t, z)|Гa − uзвн(s)]2, u(t, z)|Гa > uзвн(s),

0, u(t, z)|Гa < uзвн(s),
(1.19)

а функцiя ϕ1
2(u) [42]

ϕ1
2 =


ξ1

2(t, s), u(t, z)|Гa > uзвн(s),

[ξ1
2(t, s), 0], u(t, z)|Гa = uзвн(s),

0, u(t, z)|Гa < uзвн(s).

(1.20)

Для “тонкої” стiнки з зворотньою провiднiстю

ψ1
3 =

∞, u(t, z)|Гa > uзвн(s),

0, u(t, z)|Гa < uзвн(s).
(1.21)

— Одностороннi процеси з перешкодою зверху. Аналогiчно можуть бу-

ти формалiзованi одностороннi процеси всерединi областi. Для про-

цесу з “м’якою” перешкодою зверху

ψ2
1 =


1
2ξ

2
1(t, z)u2(t, z), u(t, z) > umax(z),

0, u(t, z) < umax(z),
(1.22)

де ξ2
1(t, z) – параметр перешкоди. Нехай ξ2

1 ∈ L∞(Q), простiр пара-

метрiв Ξ2
1 ∈ L∞(Q) з нормою ||ξ2

1||Ξ2 = ||ξ2
1||L∞(Q). Множина допу-

стимих параметрiв

Ξ2
1доп =

{
ξ2

1 ∈ Ξ2
1 | ξ2

1max > ξ2
1 > 0 п.в.

}
(1.23)

У випадку мякої перешкоди функцiя ϕ2
1(v) = dψ2

1(v)
dv ∈ L∞(Q), в

якостi простору визначення ϕ2
1 приймемо Υ2

1 = L∞(Q) з нормою
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||ϕ2
1||Υ2

= ||ϕ2
1||L∞(Q). Таким чином [42, 14]

ϕ2
1 =

ξ
2
1(t, z)u(t, z)2, u(t, z) < umax(z),

0, u(t, z) > umax(z),
(1.24)

або ϕ2
1(u) = ξ2

1(u; t, z)u(t, z),

ξ2
1(u; t, z) =

ξ
2
1(t, z), u(t, z) < umax(z),

0, u(t, z)|Гa > umax(z),
(1.25)

де ξ2
1(t, z) – вiдома. Задача зводиться до знаходження ξ2

1(u; t, z) вi-

домої структури з невiдомими просторово-часовими характеристи-

ками.

Функцiонали ψ2
2 для процесiв з “м’якою” багатозначною перешко-

дою, та ψ2
3 для процесiв з “жорсткою” перешкодою визначаються

аналогiчно.

На практицi обчислювальна реалiзацiя математичних моделей односто-

роннiх процесiв стикається з проблемою великою трудоємностi розрахункiв

внаслiдок трансобчислювальної складностi дослiджуваних задач [14, 44, 45,

15, 46, 47]. Актуальним є розробка нових обчислювальних процедур та ме-

тодiв обчислювальної реалiзацiї одностороннiх фiзичних процесiв дифузiї.

За результатами аналiзу лiтературних джерел за проблематикою моде-

лювання одностороннiх процесiв дифузiї забруднюючих домiшок в атмо-

сферi можна зробити наступнi висновки:

1. Врахування одностороннiх фiзичних властивостей процесу розпо-

всюдження забруднюючих домiшок в атмосферi на етапi постанов-

ки задачi дозволяє пiдвищити адекватнiсть моделювання.

2. Обчислювальна трудоємнiсть реалiзацiй моделей одностороннiх фi-

зичних процесiв та оптимiзацiйних процедур параметричної iденти-

фiкацiї тривимiрних ойлерових моделей при їх застосуваннi є обме-

жуючим фактором для практичного застосування.
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3. Актуальним є розробка нових обчислювальних процедур та методiв

обчислювальної реалiзацiї одностороннiх фiзичних процесiв в кон-

текстi застосування в тривимiрних ойлерових моделях розповсю-

дження забруднюючих домiшок в атмосферi.

1.4. Проблеми обчислювальної реалiзацiї моделей

забруднення атмосфери

На сучасному етапi дослiджень використовуються 5 основних класiв мо-

делей розповсюдження домiшок [21, 20, 19] та гiбриднi моделi на їх основi:

1. Моделi типу коробки – найпростiшi моделi, в яких розглядаються

областi атмосфери у виглядi паралелепiпеда. Припускається, що до-

мiшки рiвномiрно розподiленi всерединi областi, оцiнюється середня

концентрацiя. Припущення рiвномiрного розподiлу домiшки суттє-

во обмежує застосування моделей даного класу.

2. Гаусiвськi моделi – однi з найстарiших [22] та найпоширенiших [19]

моделей. Припускається, що концентрацiя домiшки – середнє зна-

чення випадкової величини, що має гаусiвський розподiл. Найча-

стiше моделi даного класу застосовуються до неперервного потоку

домiшки легшої за повiтря з точкового джерела. Видiляють пiд-

клас перервних моделей (puff models) для нестацiонарних потокiв

забруднюючої домiшки. Обмежено застосовнi для регiональних та

глобальних дослiджень.

3. Лагранжевi моделi – розглядається випадковий рух часток домiшки

у рухомiй системi координат (привязанiй до часток). Концентрацiя

забруднення розраховується на основi усереднення траєкторiй ве-

ликої кiлькостi часток. В порiвняннi з ойлеровими, як правило, об-

числювально бiльш простi за рахунок неадекватного вiдображення

фiзично суттєвих процесiв.
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4. Ойлеровi моделi – випадковий рух часток домiшки розглядається у

нерухомiй системi координат (привязанiй до джерела забруднення).

Концентрацiя забруднення розраховується також на основi усере-

днення траєкторiй великої кiлькостi часток. Дають оцiнку концен-

трацiї забруднюючих речовин у всiй просторовiй областi моделi.

5. Моделi важкого газу – розглядається розповсюдження домiшки,

важчої за повiтря (наприклад, аерозолi та пил – див. модель MADE

пакету WRF/Chem [23]).

В основi гаусiвських моделей лежить рiвняння неперервного потоку то-

чкового джерела домiшки, легшої за повiтря:

C(x, y, z) =
Q

u

f

σy
√

2π

g1 + g2 + g3

σz
√

2π
(1.26)

де

C(x, y, z) – концентрацiя домiшки в точцi (x, y, z), початок координат

сумiщено з джерелом, координата x характеризує вiдстань до джерела за

напрямком вiтру, вiсь y перпендикулярна до напрямку вiтру, z – висота

над землею;

f = exp
(
− y2

2σ2
y

)
– параметр дифузiї в напрямку, перпендикулярному

вiтру;

g =
∑3

i=1 gi – параметр вертикальної дифузiї;

g1 = exp
(
−(z−H)2

2σ2
z

)
– параметр вертикальної дифузiї потоку без вiдбит-

тя;

g2 = exp
(
−(z+H)2

2σ2
z

)
– параметр вертикальної дифузiї вiдбитого вiд землi

потоку;

g3 – параметр вертикальної дифузiї вiдбитого в повiтрi потоку;

Q – iнтенсивнiсть джерела;

u – горизонтальна швидкiсть вiтру;

H = Hs + ∆H – висота потоку над рiвнем землi;

Hs – висота джерела над рiвнем землi;
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∆H – пiдйом потоку за рахунок плавучостi домiшки;

σz – дисперсiя вертикального розподiлу домiшки;

σy – дисперсiя горизонтального розподiлу домiшки.

В рiвняннi (1.26) σz, σy залежить вiд турбулентностi, як правило в роз-

рахунках використовуються класи стабiльностi атмосфери (табл. 1.1), що

визначаються за напiвемпiричними ознаками (табл. 1.2). В бiльш складних

моделях, таких як AERMOD [24], ADMS 4 [25], для врахування турбулен-

тностi використано теорiю подiбностi Монiна-Обухова.

Таблиця 1.1

Класи стабiльностi атмосфери за Песквiлем

Клас Визначення

A дуже нестабiльний (very unstable)

B нестабiльний (unstable)

C трохи нестабiльний (slightly unstable)

D нейтральний (neutral)

E трохи стабiльний (slightly stable)

F стабiльний (stable)

Таблиця 1.2

Детермiнанти класiв стабiльностi атмосфери за Песквiлем

Швидкiсть вiтру, Денна сонячна радiацiя Хмарнiсть вночi

м/c Багато Середнє Мало > 50% < 50%

< 2 A A-B B E F

2− 3 A-B B C E F

3− 5 B B-C C D E

5− 6 C C-D D D D

> 6 D D D D D
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Для оцiнки пiдйому потоку за рахунок плавучостi ∆H поширеним [19]

є застосування рiвнянь Брiгса для зiгнутих гарячих потокiв плавучих до-

мiшок (bent-over, hot buoyant plumes):

∆H =



1.6F 1/3x
2/3
f u−1, x > xf , S ∈ {E,F}

1.6F 1/3x
2/3
f u−1, x > xf 6 1.84us−1/2, S /∈ {E,F}

1.6F 1/3x2/3u−1, x 6 xf 6 1.84us−1/2, S ∈ {E,F}

1.6F 1/3x2/3u−1, xf > 1.84us−1/2, x < 1.84us−1/2, S ∈ {E,F}

2.4 (F/us)1/3 , xf < 1.84us−1/2, x > 1.84us−1/2, S ∈ {E,F}

(1.27)

xf =

119F 0.40, F > 55

49F 0.625, F < 55
(1.28)

де

F – параметр плавучостi потоку;

x – вiдстань до джерела за напрямком вiтру;

xf – вiдстань вiд джерела до точки найбiльшого пiдйому потоку;

u – швидкiсть вiтру;

s – параметр стабiльностi атмосфери;

S – клас стабiльностi атмосфери табл. 1.1.

В основi ойлерових та лагранжевих моделей лежить рiвняння дифузiї-

переносу:

a(t, z̄)
∂u(t, z̄)

∂t
= N(u, t, z̄)u(t, z̄)−

K∑
j=1

χj(z̄)Qj(t) (1.29)

з початковими

u(0, z̄) = u0(z̄) (1.30)

та граничними умовами

∂u(t, z̄)

∂n
= τ(t, s) [u(t, z̄)− uext(t, s)] (1.31)
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де

N(u, t, z̄) – нелiнiйний оператор, перший член вiдображає фiзичнi про-

цеси дифузiї, другий – конвекцiї, третiй – явища типу ”джерело-стiк”

N(u, t, z̄) =
D∑
i=1

∂

∂zi

[
b(u)k(t, z̄)

∂

∂zi

]
−

D∑
i=1

ci(t, z̄)
∂

∂zi
− d(t, z̄) (1.32)

u(t, z̄) – концентрацiя забруднюючої домiшки в атмосферi (неперервна

функцiя стану, що залежить вiд часової t ∈ (0, T ) та просторової координат

z̄ = {z1, ..., zD});
Qj(t) – iнтенсивнiсть джерел викиду забруднюючої домiшки (збурююча

функцiя процесу, що дiє в пiдобластi Ωj ∈ Ω, ∀j = 1, K);

K – кiлькiсть джерел викиду забруднюючої домiшки (кiлькiсть точок

прикладання зовнiшнiх впливiв);

χj(z̄) – вид джерела (характеристична функцiя пiдобластi Ωj)

χj(z̄) =

0,∀z̄ /∈ Ωj, j = 1, K

∞,∀z̄ ∈ Ωj, j = 1, K
(1.33)

a(t, z̄), b(u), k(t, z̄), c(t, z̄), d(t, z̄) – невiд’ємнi неперервнi функцiї t, z̄, u;

τ(t, s) – пропускна здатнiсть границi мiж зовнiшнiм та внутрiшнiм се-

редовищем;

n – зовнiшня нормаль до границi ∂Ω в точцi s;

uext – стан, умовно вiднесений до зовнiшньої сторони границi ∂Ω;

D – просторова розмiрнiсть задачi, D ∈ {2, 3}.
Моделi розповсюдження домiшок в атмосферi використовують пiдмно-

жину наступних вхiдних даних [12, 19]:

— Метеорологiчнi параметри – напрямок та швидкiсть вiтру, турбу-

лентнiсть атмосфери, температура повiтря, висота iнверсiйного ша-

ру, хмарнiсть;

— Параметри джерел – тип, iнтенсивнiсть, температура викидiв;
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— Модель рельєфу (DEM) – природнi та техногеннi перешкоди;

— Параметри поверхнi – тип, узагальнення виду мiська або сiльська

мiсцевiсть.

В залежностi вiд просторової локалiзацiї та геометричних властивостей

джерел викидiв забруднюючої домiшки можуть бути видiленi:

1. Точковi джерела – абстракцiя джерел з нехтувано малими геоме-

тричними розмiрами, таких як витiк з цистерни зi стисненим газом.

2. Лiнiйнi джерела – абстракцiя одновимiрних джерел, таких як шосе

з iнтенсивним трафiком.

3. Плоскi джерела – абстракцiя двовимiрних джерел, таких як випа-

ровування токсичної рiдини на великiй площi розливу або дим на

пожежi великої площi.

4. Об’ємнi джерела – абстракцiя тривимiрних джерел, таких як про-

мисловi споруди рiзної висоти нафтоперероблюючих заводiв.

Додатково до геометричних характеристик джерел можуть бути засто-

сованi атрибути:

1. Стацiонарнi або мобiльнi джерела – в залежностi вiд руху джерела

вiдносно системи координат моделi.

2. Мiська або сiльська мiсцевiсть – для врахування впливу островiв

тепла над мiстом на турбулентнiсть атмосфери.

3. Наземнi або просторовi джерела – враховується розташування дже-

рела вiдносно поверхнi, що дає змогу пiдвищити адекватнiсть ре-

зультатiв двовимiрних моделей.

4. Стацiонарнi або перервнi потоки – чи залежить iнтенсивнiсть дже-

рел вiд часу.

Крiм класифiкацiї джерел викидiв при застосуваннi гаусiвських моде-

лей для дослiдження викидiв з труб промислових об’єктiв вводять класи-

фiкацiю типiв потокiв забруднюючої домiшки:

1. Потоки викидiв легшi за повiтря (buoyant plumes) – внаслiдок висо-
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кої температури (дим з труби ТЕС) або низької молекулярної маси

домiшки (виток природного газу).

2. Потоки викидiв важчi за повiтря (dense gas plumes) – домiшка має

високу молекулярну масу (виток хлору) або низьку температуру

(випаровування скрапленого газу при проривi газогону).

3. Нейтральнi потоки (passive plumes) – густина домiшки дорiвнює гу-

стинi повiтря.

Розглянемо приклади застосовуваних на практицi моделей джерел за-

бруднюючої домiшки [19]:

— Точковий викид стисненого газу. Окремо розглядаються випадок

дросельованого викиду

Q = CA

√
γρP

(
2

γ + 1

)γ+1
γ−1

(1.34)

за умови
P

PA
>

(
γ + 1

2

) γ
γ−1

та недросельованого викиду

Q = CA

√√√√2ρP

(
γ

γ − 1

)[(
PA
P

) 2
γ

+

(
PA
P

)γ+1
γ

]
(1.35)

за умови
P

PA
<

(
γ + 1

2

) γ
γ−1

де Q – iнтенсивнiсть викиду речовини; C – коефiцiєнт розряджен-

ня; A – площа отвору; γ = CP/CV – показник адiабатичного роз-

ширення; ρ – густина газу при температурi T та тиску P ; P – тиск

всерединi ємностi; PA – тиск у зовнiшньому середовищi.

В якостi моделi недросельованого викиду вiдомi застосування рiв-
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няння Рамскiла для iдеального газу:

Q = CA
MP

γ−1
γ

RTP
− 1
γ

A

√√√√2P

ρ

γ

γ − 1

[
1−

(
PA
P

)γ−1
γ

]
(1.36)

де Q – iнтенсивнiсть викиду речовини; C – коефiцiєнт розрядже-

ння; A – площа отвору; M – молекулярна маса домiшки; R – унi-

версальна газова постiйна; γ = CP/CV – показник адiабатичного

розширення; ρ – густина газу при температурi T та тиску P ; P –

тиск всерединi ємностi; PA – тиск у зовнiшньому середовищi.

— Плоске випаровування рiдини без кипiння. Найбiльш розповсюдже-

ними є напiвемпiричнi методи, такi як

E = 4.161 · 10−5 · u0.75 · TF ·M
PS
PH

PH = 760 · exp

(
65.3319− 7245.2

TA
− 8.22 · lnTA + 0.0061557 · TA

)

TF =

1, TP 6 0oC

1 + 0.0043 · T 2
P , TP > 0oC

(1.37)

де E – поток речовини з одиницi поверхнi розливу; u – швидкiсть

вiтру над поверхнею розливу; TA – температура навколишнього се-

редовища; TF – параметр корекцiї температури розливу; TP – тем-

пература рiдини розливу; M – молекулярна маса рiдини; PS – тиск

випаровувань рiдини при TA; PH – тиск випаровувань еталонної

рiдини (гiдразин) при температурi TA. Метод розроблено в Мiнi-

стерствi оборонi США на базi експериментiв з розливами ракетного

палива.

В Агенцiї захисту навколишнього середовища США (U.S. Environment

Protection Agency, EPA) застосовується модель

E =
0.1268 · A · P ·M 0.667 · u0.78

T
(1.38)
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де E – iнтенсивнiсть джерела; u – швидкiсть вiтру над поверхнею

розливу; M – молекулярна маса рiдини; A – площа розливу; P –

тиск випаровувань за температури T ; T – температура розливу та

навколишнього середовища.

Вiдома також модель Стiвера та Маккоя:

E =
γPM

RTA
(1.39)

де E – поток речовини з одиницi поверхнi розливу; γ = CP/CV

– показник адiабатичного розширення; P – тиск випаровувань за

температури TA; M – молекулярна маса рiдини; R – унiверсальна

газова постiйна; TA – температура навколишнього середовища.

— Плоске випаровування рiдини з кипiнням. Для дослiдження випа-

ровування скрапленого газу застосовується модель

E = 0.0001 ·M(7.7026− 0.0288 ·B)e−0.0077·B−0.1376 (1.40)

де E – поток речовини з одиницi поверхнi розливу; B – температура

кипiння рiдини; M – молекулярна маса рiдини.

— Точкове випаровування скрапленого газу з адiабатичним вибухом.

При викидах скраплених газiв, що зберiгаються за температури

навколишнього середовища при тиску вище атмосферного (такi як

хлор), спостерiгається явища швидкого випаровування – адiабати-

чний вибух. Для джерел цього типу застосовується модель

X = 100 · H
L
s −HL

a

HV
a −HL

a

= 100 · CP
Ts − Tb
H

(1.41)

де X – вiдсоток маси рiдини, що випарувалася внаслiдок вибуху;

HL
s – ентальпiя рiдини за температури Ts та тиску у контейнерi;

HL
a – ентальпiя рiдини за температури Tb та атмосферному тиску;

HV
a – ентальпiя пару за температури Tb та атмосферному тиску; Ts –

температура рiдини в контейнерi; Tb – температура кипiння рiдини

за атмосферного тиску; H – теплота випаровування рiдини.
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Прикладне значення дослiджень процесiв розповсюдження шкiдливих

домiшок в контекстi монiторингу та прогнозування техногенного забру-

днення атмосфери зумовило проведення ряду дослiджень з оцiнки адеква-

тностi та розробки рекомендацiй щодо застосування моделей цих процесiв

органiзацiями з охорони навколишнього середовища провiдних країн свiту.

Найбiльш вiдомi рекомендацiї Агенцiї захисту навколишнього середовища

США [26] (рекомендацiї щодо застосування в державних програмах США

систематизованi в [27]) та Європейського агентства навколишнього сере-

довища (European Environment Agency, вiдомi моделi документовано в за-

гальноєвропейському реєстрi MDS [28]). Проiлюструємо складнiсть задачi

моделювання розповсюдження шкiдливих домiшок в атмосферi прикладом

вiдсутностi єдиного пiдходу та унiверсальних моделей дослiджуваних про-

цесiв.

В рекомендацiях EPA щодо моделювання розповсюдження домiшок в

атмосферi (atmospheric dispersion models) видiлено 3 класи моделей – ре-

комендованi, альтернативнi, скринiнговi. Рекомендованi моделi (такi, що

пройшли найбiльш ретельну калiбровку та верифiкацiю й увiйшли до [27])

можуть використовуватися в державних програмах США. До цього кла-

су вiдноситься AERMOD [24] – модель стацiонарного потоку, що врахо-

вує турбулентнiсть в граничному планетарному шарi, рельєф та висоту

джерела над поверхнею. Для нестацiонарних потокiв та дослiдження ре-

гiонального рiвня рекомендовано CALPUFF [29, 30], що використовує ме-

теорологiчнi даннi для моделювання розповсюдження, осiдання та хiмiчнi

перетворення забруднюючих речовин. Крiм двох основних рекомендова-

нi BLp – гаусiвська модель стацiонарного потоку з лiнiйними джерелами

викидiв, CALINE3 [31] – гаусiвська модель стацiонарного потоку для до-

слiдження забруднень вiд швидкiсних трас на територiях з нескладним

рельєфом, CAL3QHC/ CAL3QHCR [32] – модифiкацiї CALINE3 з ураху-

ванням iнтенсивностi руху на швидкiснiй трасi та метеорологiчних даних,
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CTDMPLUS [33] – гаусiвська модель стацiонарного потоку з точковими

джерелами викидiв, рекомендована для умов складного рельєфу, OCD [34]

– гаусiвська модель для дослiдження забруднення прибережних територiй

вiд точкового, лiнiйного або плоского джерела в морi, використовує метео-

рологiчнi данi.

Крiм рекомендованих, в EPA видiлено альтернативнi моделi (що не увi-

йшли до [27], але можуть бути використанi для окремих задач в державних

роботах за попередньою згодою з регулюючими органами [26]). До цього

класу вiдносяться ADAM – гiбрид моделi типу коробки та гаусiвської, що

враховує термодинамiчнi, хiмiчнi ефекти та ефекти важкого газу, ADMS-

3 – гiбридна модель для дослiдження викидiв вiд стацiонарних точкових,

лiнiйних, плоских, об’ємних та нестацiонарних точкових джерел, врахову-

ються ефекти взаємодiї з будiвлями, рельєф, осiдання (сухе, вологе, гравi-

тацiйне), хiмiчнi реакцiї, радiоактивний розпад, плавучiсть потоку викиду,

метеорологiчнi параметри, SLAB [35] – модель важкого газу для дослiдже-

ння точкових, плоских та об’ємних джерел, HYROAD [36] – лагранжева

модель швидкiсної траси, моделюються викиди, наведенi потоки та турбу-

лентнiсть, що виникають при русi окремих автомобiлiв, ISC3 [37] – гаусiв-

ська модель стацiонарного потоку, застосовується для коротко- та довго-

строкового моделювання викидiв промислових комплексiв, OBODM [38] –

гаусiвська модель для дослiдження забруднення вiд вiдкритого спалювання

твердого ракетного палива та вибуху старих боєприпасiв, PLUVUEII [39]

– гаусiвська модель для оцiнки атмосферного знебарвлення та погiршення

видимостi внаслiдок викидiв оксидiв азоту, оксидiв сiрки та пилу з одно-

го джерела, SCIPUFF [40] – тривимiрна лагранжева модель потоку, крiм

середньої концентрацiї домiшки дозволяє отримати статистичну диперсiю

оцiнки, SDM [41] – гаусiвська модель, що дозволяє оцiнити забруднення

вiд точкового джерела, що розташоване бiля берегу на значнiй висотi над

рiвнем моря.
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Оглядовi моделi (screening models) використовуються перед застосува-

нням розглянутих вище моделей з метою визначення необхiдностi бiльш де-

тального дослiдження. До класу оглядових моделей вiднесено AERSCREEN

– на основi AERMOD, будується оцiнка зверху концентрацiї забруднюю-

чої речовини вiд одного джерела через 1 годину, CTSCREEN – на основi

CTDMPLUS, SCREEN3 – на основi ICS3, оцiнка зверху приземної концен-

трацiї забруднюючої речовини.

Бiльшiсть розглянутих вище рекомендованих, альтернативних та огля-

дових моделей обмежено застосовна для регiональних та глобальних дослi-

джень внаслiдок фiзичної неадекватностi гаусiвських моделей для великих

просторових областей. Для регiональних дослiджень створено фотохiмiчнi

моделi. В EPA зокрема застосовуються фотохiмiчнi моделi CMAQ – для ре-

гiональних дослiджень забруднень атмосфери з урахуванням впливу озону

в тропосферi, пилу, утворення кислотних дощiв, CAMx, REMSAD, UAM-

V – регiональнi моделi, можуть бути використана для дослiдження кон-

центрацiї озону, пилу, органiчних та неорганiчних часток (CAMx), ртутi

та iнших токсинiв (REMSAD, CAMx). Фотохiмiчнi моделi вiдносяться до

класiв лагранжевих та ойлерових моделей, найбiльш поширенi тривимiрнi

ойлеровi.

Систематичнi дослiдження моделей розповсюдження домiшок в атмо-

сферi на територiї Європейського союзу проведено Європейським агент-

ством навколишнього середовища. За результатами дослiджень створено

загальноєвропейський реєстр моделей (Model Documentation System), в якiй

наведено майже всi вiдомi в ЄС моделi розповсюдження домiшок [28]. Ста-

ном на березень 2011 року MDS мiстить опис 142 моделей. Опис деяких з

них наведено вище.

В якостi типового прикладу розглянемо модель UNI-DEM (Unified Dani-

sh Eulerian Model), що розроблюється в Нацiональному iнститутi дослi-

джень навколишнього середовища в Роскiльдi, Данiя [17]. Модель нале-
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жить до класу регiональних ойлерових моделей, пiдтримує велику кiль-

кiсть взаємодiючих хiмiчних сполук (реалiзовано режими з 35, 56 та 168

сполуками), просторова дискретизацiя може змiнюватися в дiапазонi вiд

32×32 до 480×480 по горизонталi та до 10 вертикальних шарiв в 3D варi-

антi моделi (для територiї ЄС просторова роздiльна здатнiсть складає вiд

10 до 150 км). Модель має ефективнi реалiзацiї для високопродуктивних

обчислювальних систем (на базi MPI, OpenMP).

Модель описується системою диференцiйних рiвнянь в часткових похi-

дних

∂cs
∂t

= − ∂(ucs)

∂x
− ∂(vcs)

∂y
− ∂(wcs)

∂z
+ (1.42)

+
∂

∂x

(
Kx

∂cs
∂x

)
+

∂

∂y

(
Ky

∂cs
∂y

)
+

∂

∂z

(
Kz

∂cs
∂z

)
+

+ Es +Qs(c1, c2, . . . , cNs)−

− (κ1s + κ2s)cs, s = 1, . . . , Ns.

де cs – концентрацiя домiшки s; u, v, w – швидкiсть вiтру в напрям-

ку x, y, z; Kx, Ky, Kz – коефiцiєнти дифузiї; Es – функцiї джерел викидiв;

κ1s, κ2s – коефiцiєнти осадження; Qs(c1, c2, . . . , cNs) – нелiнiйнi хiмiчнi ре-

акцiї; Ns = {35, 56, 168} – кiлькiсть домiшок. Нелiнiйнi функцiї хiмiчних

реакцiй мають вигляд

Qs(c1, c2, . . . , cNs) = −
Ns∑
i=1

αsici +

Ns∑
i=1

Ns∑
j=1

βsijcicj, s = 1, . . . , Ns (1.43)

Початковi та граничнi умови

cs|t=0 = cs0, (1.44)

cs|Г = csГ, s = 1, . . . , Ns. (1.45)

У векторнiй формi система (1.43) має вигляд

∂c(x, t)
∂t

= − ∂(uc)

∂x
− ∂(vc)

∂y
− ∂(wc)

∂z
+ (1.46)
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+
∂

∂x

(
Kx

∂c
∂x

)
+

∂

∂y

(
Ky

∂c
∂y

)
+

∂

∂z

(
Kz

∂c
∂z

)
+

+ E + Q(c)−

− k c,

де x = (x, y, z), c = (c1, . . . , cNs)
T , Q = (Q1, . . . , QNs)

T ,

k =


κ11 + κ21 0 0 0

0 κ12 + κ22 0 0

0 0 . . . 0

0 0 0 κ1Ns + κ2Ns

 . (1.47)

Для розв’язання системи (1.47) застосовується декiлька процедур роз-

щеплення:

1. Послiдовного розщеплення на 5 пiдмоделей. Роздiляють про-

цеси горизонтального переносу, горизонтальної дифузiї, хiмiчної вза-

ємодiї, осiдання та вертикальної взаємодiї

∂c[1](x, t)
∂t

= −∂(uc[1])

∂x
− ∂(vc[1])

∂y
(1.48)

∂c[2](x, t)
∂t

=
∂

∂x

(
Kx

∂uc[2]

∂x

)
+

∂

∂y

(
Ky

∂vc[2]

∂y

)
(1.49)

∂c[3](x, t)
∂t

= E + Q(c[3]) (1.50)

∂c[4](x, t)
∂t

= −k c[4] (1.51)

∂c[5](x, t)
∂t

= −∂(wc[5])

∂z
+

∂

∂z

(
Kz

∂(wc[5])

∂z

)
(1.52)

2. Послiдовного розщеплення на 3 пiдмоделi. Роздiляють про-

цеси вертикальної, горизонтальної та хiмiчної взаємодiї

∂c[1](x, t)
∂t

= −∂(wc[1])

∂z
+

∂

∂z

(
Kz

∂(wc[1])

∂z

)
(1.53)

∂c[2](x, t)
∂t

= −∂(uc[2])

∂x
− ∂(vc[2])

∂y
+ (1.54)
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+
∂

∂x

(
Kx

∂uc[2]

∂x

)
+

∂

∂y

(
Ky

∂vc[2]

∂y

)
∂c[3](x, t)

∂t
= E + Q(c[3])− k c[3] (1.55)

3. Нове послiдовне розщеплення на 5 пiдмоделей. Роздiляють

процеси переносу, дифузiї, осiдання, викиду джерел та хiмiчної вза-

ємодiї

∂c[1](x, t)
∂t

= −∂(uc[1])

∂x
− ∂(vc[1])

∂y
− ∂(wc[1])

∂z
(1.56)

∂c[2](x, t)
∂t

=
∂

∂x

(
Kx

∂uc[2]

∂x

)
+

∂

∂y

(
Ky

∂vc[2]

∂y

)
+ (1.57)

+
∂

∂z

(
Kz

∂(wc[2])

∂z

)
(1.58)

∂c[3](x, t)
∂t

= −k c[3] (1.59)

∂c[4](x, t)
∂t

= E (1.60)

∂c[5](x, t)
∂t

= Q(c[5]) (1.61)

За результатами аналiзу лiтературних джерел за проблематикою мо-

делювання розповсюдження забруднюючих домiшок в атмосферi можна

зробити наступнi висновки:

1. Моделювання розповсюдження забруднюючих домiшок в атмосфе-

рi – актуальна задача, далека вiд остаточно рiшення. На практицi

застосовується широкий спектр моделей, вiд найпростiших емпiри-

чних та одновимiрних гаусових до тривимiрних ойлерових.

2. Однiєю з причин застосування грубих напiвемпiричних моделей є

обчислювальна складнiсть тривимiрних ойлерових моделей для ана-

логiчної просторової сiтки. Зниження обчислювальної складностi

має наслiдками неадекватне представлення дослiджуваних проце-

сiв та скорочення класу фiзичних процесiв, що можуть бути пред-

ставленi за допомогою даної моделi.
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При застосуваннi кiнцево-рiзницевих методiв та методу кiнечних еле-

ментiв рiвняння (1.29) зводиться до системи лiнiйних алгебраїчних рiв-

нянь [48, 49]

Ax = b (1.62)

де A – розрiджена матриця великої розмiрностi, що обумовлює значну об-

числювальну складнiсть задачi [50, 51, 52, 53, 54, 55]. Ефективнi методи

розв’язання (1.29) та (1.62) є предметом активних дослiджень в галузi ма-

тематичної фiзики, прикладної математики та iнформацiйних технологiй.

Серед методiв розв’язання (1.62) в лiтературi широко вiдомi iтерацiйнi,

прямi та гiбриднi методи [56, 57, 58, 59, 60].

До iтерацiйних методiв вiдносять широкий клас алгоритмiв, що дозво-

ляють послiдовно отримувати апроксимацiю розв’язку (1.62), збiжну до

A−1b [61]. Розглянемо найбiльш вiдомi iтерацiйнi методи [61]. Видiлимо пiд-

класи стацiонарних iтерацiйних методiв, що застосовують однаковий набiр

операцiй на кожнiй iтерацiї, та нестацiонарних, в яких використовуються

залежнi вiд номеру iтерацiї коефiцiєнти.

Стацiонарнi iтерацiйнi методи [56, 57, 61] iсторично застосовувалися для

задачi (1.62) першими [62]. Широко вiдомi наступнi [63, 64]:

— Метод Якобi. Апроксимацiя розв’язку x∗i для змiнної xi будується

локально по вiдношенню до iнших змiнних. В рамках однiєї iтерацiї

для кожної змiнної xi будується одна апроксимацiя x∗i . Метод дуже

повiльно збiгається.

— Метод Гауса-Зейделя. Апроксимацiя розв’язку x∗i для змiнної xi бу-

дується локально по вiдношенню до iнших змiнних, знайдене зна-

чення x∗i використовується для апроксимацiї розв’язку на тiй же

iтерацiї. Метод дуже повiльно збiгається, хоча й швидше за метод

Якобi.

— Метод верхньої релаксацiї (successive overrelaxation, SOR). Збiль-
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шити швидкiсть збiжностi методу Гауса-Зейделя можна введенням

лiнiйної екстраполяцiї розв’язку. При вдалому виборi екстраполя-

цiйного параметру ω можна досягти на порядок бiльшої швидкостi

збiжностi.

— Метод симетричної верхньої релаксацiї (symmetric SOR). Модифi-

кацiя SOR, ефективна в якостi передобумовлювача (preconditioner).

Вiдомими прикладами нестацiонарних iтерацiйних методiв є:

— Метод спряжених градiєнтiв (conjugate gradient, CG) [57]. Викори-

стовується градiєнтний спуск для мiнiмiзацiї квадратичного фун-

кцiоналу, знаходження мiнiмуму якого еквiвалентне знаходженню

розв’яку (1.62). Метод ефективний для симетричних додатньови-

значених матриць.

— Метод мiнiмiзацiї залишкiв (MINRES) та cиметричний LQ метод

(SYMMLQ) [65]. Альтернативи методу спряжених градiєнтiв для

симетричних знаконевичначених матриць.

— Метод спряжених градiєнтiв на ортогональних рiвняннях (CGNE,

CGNR) [61]. В CGNE застосовується метод спряжених градiєнтiв до

системи рiвнянь AATy = b, розв’язок (1.62) знаходиться з x = ATy.

В CGNR розв’язується ATAx = AT b. Метод спряжених градiєнтiв

застосовний в обох алгоритмах для несингулярних матриць загаль-

ного виду, оскiльки ATA та AAT є симетричними додатньовизначе-

ними. На практицi алгоритм може мати пагану збiжнiсть внаслiдок

зменшення обумовленостi задачi при переходi до ортогональних рiв-

нянь.

— Узагальнений метод мiнiмiзацiї залишкiв (GMRES) [66]. Для апро-

ксимацiї розв’язку застосовується метод найменших квадратiв до

комбiнацiй ортогональних векторiв, що знаходяться як в MINRES.

Метод вимагає зберiгання всiєї послiдовностi ортогональних векто-

рiв, тому застосовують перезапуск процедури побудови послiдов-
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ностi пiсля фiксованого числа iтерацiй [67]. Метод застосовний до

несиметричних матриць загального виду.

— Метод бiспряжених градiєнтiв (BiCG) [61]. Обчислюється двi по-

слiдовностi ортогональних векторiв – для A та AT . На вiдмiну вiд

методу спряжених градiєнтiв, досягається взаємна ортогональнiсть

векторiв з рiзних послiдовностей. Метод використовує мало пам’ятi,

застосовний до несиметричних матриць, але демонструє нерегуляр-

ну збiжнiсть в деяких задачах.

— Метод квазi-мiнiмальних залишкiв (QMR) [68]. Застосовується ме-

тод найменших квадратiв до залишкiв у BiCG та попереднi оцiнки.

Метод демонструє бiльш регулярну збiжнiсть, але в багатьох випад-

ках вимагає стiльки ж iтерацiй, що й метод бiспряжених градiєнтiв.

— Квадратичний метод спряжених градiєнтiв (CGS) [69]. Модифiкацiя

методу бiспряжених градiєнтiв в якiй операцiї оновлення двох по-

слiдовностей ортогональних векторiв для A та AT застосовуються

над однiєю й тiєю ж послiдовнiстю. На практицi метод демонструє

нерегулярну збiжнiсть, гiршу за BiCG.

— Стабiлiзований метод бiспряжених градiєнтiв (BiCGSTAB) [70]. Мо-

дифiкацiя BiCG подiбна до CGS, застосовується iнша процедура

оновлення послiдовностi ортогональних векторiв для AT . Метод де-

монструє високу швидкiсть та регулярнiсть збiжностi.

— Iтерацiйний метод Чебишева [56]. На вiдмiну вiд розглянутих ви-

ще нестацiонарних методiв, не використовує внутрiшнi добутки, що

суттєво пiдвищує ефективнiсть програмної реалiзацiї в паралельних

системах з розподiленою пам’яттю. Метод застосовний до додатньо-

визначених матриць. Вимагає оцiнок найменшого та найбiльшого

власних чисел.

— Iтерацiйнi методи iндукованого зниження розмiроностi (IDR(s)) [71].

Сiмейство методiв для великих несиметричних систем, без урахува-
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ння помилок округлення дають точний розв’язок не бiльше нiж за

N+N/s добуткiв матрицi на вектор, де N – розмiрнiсть A. Має кра-

щi характеристики збiжностi нiж методи бiспряжених градiєнтiв, в

тому числi при s > 1 кращi за BiCGSTAB.

На вiдмiну вiд побудови наближень розв’язку (1.62) iтерацiйних мето-

дiв, в прямих методах застосовується скiнченна послiдовнiсть операцiй, що

дає точний розв’язок (за умови вiдсутностi помилок округлення). Розгля-

немо найбiльш вiдомi [60, 72, 58] прямi методи:

— Метод Гауса, LU факторизацiя [73, 74, 75]. Матриця представляє-

ться у виглядi PAQ = LU , де P,Q – матрицi перестановок, L –

нижня трикутна, U – верхня трикутна матрицi. Розв’язок знаходи-

ться за прямої та оберненої пiдстановки Ly = P T b, U(QTx) = y.

Вiдомi модифiкацiї алгоритму для векторних машин, паралельних

систем зi спiльною та розподiленою пам’яттю, стрiчкових систем

(D&C алгоритм LU декомпозицiї) [76].

— Методи на основi QR факторизацiї [77]. Для прямокутних матриць

A вiдомий ефективний алгоритм декомпозицiї A = QR, де Q – ор-

тогональна, R – трикутна матрицi.

— Методи на основi декомпозицiї Холецького [78, 79]. Для симетри-

чних додатньовизначених матриць використовується представлення

PAP T = LLT , де P – матриця перестановок, L – нижня трикутна

матриця. У випадку знаконовизначеної матрицi A застосовується

представлення PAP T = LDLT .

— Фронтальнi методи [80, 81, 82]. Модифiкацiя методу Гауса, одноча-

сно оброблюється тiльки пiдмножина елементiв (фронт), сама ма-

триця явно в пам’ять не завантажується. Вiдомi ефективнi векторнi

реалiзацiї [83].

— Мультифронтальнi методи [84, 85, 86]. Модифiкацiя фронтально-

го методу, використовується декiлька незалежних фронтiв. Однi з
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кращих вiдомих паралельних прямих методiв [87].

— Методи на основi SPIKE декомпозицiї [88]. Для стрiчкових систем

вiдома декомпозицiя A = DS, де D – блочно-дiагональна матри-

ця, S – матриця спецiального виду (зубчаста, [89]). Методи бiльш

ефективнi для матриць з вузькою стрiчкою в порiвняннi з муль-

тифронтальною LU декомпозицiєю при використаннi паралельних

систем з розподiленою пам’яттю.

Порiвняємо переваги та недолiки прямих та iтерацiйних методiв. То-

чнiсть прямих обмежується помилками округлення i обчислювальна скла-

днiсть, як правило, не залежить вiд задачi, в той час як збiжнiсть iтера-

цiйних залежить вiд структури матрицi A (жорсткостi системи) [90]. Вплив

ефекту можна знизити використанням передобумовлювачiв (preconditioner)

в iтерацiйних методах [91, 92, 93, 94]. Обрахунок декомпозицiї в прямих

методах може бути бiльш ресурсоємним з обчислювальної точки зору та

використанню пам’ятi, але результати можуть застосовуватися для декiль-

кох значень правих частин b. В iтерацiйних методах основна операцiя –

множення матрицi на вектор; менш ресурсоємнi, але результати можуть не

бути застосовнi до декiлькох правих частин. Прямi методи при застосуван-

нi в паралельних обчислювальних системах, допускають декiлька рiвнiв

паралелiзацiї [95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102].

Еволюцiя апаратного та програмного забезпечення високопродуктив-

них обчислювальних систем [103, 104, 105, 106] має наслiдком швидкi змi-

ни спостережуваних характеристик програмних реалiзацiй розглянутих ви-

ще методiв [107, 108] та необхiднiсть додаткових теоретичних дослiджень

при значних змiнах архiтектури високопродуктивних обчислювальних си-

стем [109, 110, 111, 112]. Такi змiни вiдбуваються зараз в зв’язку з перехо-

дом вiд CPU до гiбридних обчислювальних систем на основi GPU [113, 114].

Дешевизна графiчних процесорiв (Nvidia Tesla 20 серiї складає 1/10 вар-

тостi еквiвалентної традицiйної системи на 4 ядерних процесорах Intel)



55

та висока енергоефективнiсть (1/20 витрат енергiї вiд еквiвалентної тра-

дицiйної) забезпечили активне впровадження як в найпотужнiших (див.

табл. 1.3), так i в малих обчислювальних системах (“персональних супер-

комп’ ютерах”). Станом на червень 2017 року вже 91 система з TOP-500

використовує спецiалiзованi прискорювачi, з них 74 на архiтектурi Nvidia

CUDA, 17 Xeon Phi.

Таблиця 1.3

Застосування Nvidia CUDA за даними TOP-500 станом на

листопад 2010 року

TOP-500, Система Кiлькiсть Модель Rmax, Rpeak,

№ GPU GPU TFlops TFlops

1 Tianhe-1A 7168 M2050 2566.00 4701.00

3 Nebulae 4640 C2050 1271.00 2984.30

4 TSUBAME 2.0 4224 M2050 1192.00 2287.63

28 Mole-8.5 1920 C2050 207.30 1138.44

72 Edge 208 M2050 100.50 239.87

88 TSUBAME 170 S1070 87.01 163.19

102 GOSAT RCF ? C2050 74.84 177.12

117 Keeneland 360 C2050 63.92 188.09

145 CSIRO 64 S2050 52.55 143.30

403 EcoG 128 С2050 33.62 68.86

Слiд зазначити особливостi побудови Rmax та Rpeak табл. 1.3 – макси-

мальна продуктивнiсть не досягається на практицi, а використовуваний

для оцiнки пiкової продуктивностi тест LINPACK є лише показником швид-

кодiї для розв’язання щiльних СЛАР. Тому для СЛАР спецiального ви-

гляду бiльш репрезентативними є оцiнки продуктивностi базових операцiй

над цими системами, наприклад, для стрiчкових вiдомi [115], розрiдже-

них загального вигляду [116, 117]. Експериментальнi оцiнки продуктивно-
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стi широкого спектру графiчних процесорiв наведено в [118]. Питання пiд-

вищення продуктивностi програмної реалiзацiї для графiчних процесорiв

шляхом реалiзацiї обчислювальних ядер CUDA на програмованих користу-

вачем вентильних матрицях розглянуто в роботах [119, 120, 121, 122].

Систематизуємо iснуючi реалiзацiї для графiчних процесорiв базових

операцiй лiнiйної алгебри (табл. 1.4). В таблицi в стовпцях “Пiдпрограми”

використано позначення набору операцiй з функцiональнiстю, аналогiчну

стандарту BLAS [123, 124, 125].

Актуальним є розробка нових обчислювальних процедур та методiв об-

числювальної реалiзацiї одностороннiх фiзичних процесiв дифузiї для ви-

сокопродуктивних обчислювальних систем на базi графiчних процесорiв.

1.5. Вимоги до iнформацiйної технологiї

З огляду на вищезазначене, основнi задачi дисертацiйного дослiдження

полягають у наступному:

— Проаналiзувати задачi моделювання та параметричної iдентифiка-

цiї процесiв дифузiї забруднюючих домiшок в атмосферi;

— Вдосконаленнi iснуючих моделей та паралельних обчислювальних

методiв моделювання одностороннiх фiзичних процесiв забрудне-

ння атмосфери хiмiчно взаємодiючими домiшками з урахуванням

аномальних властивостей атмосфери;

— Розробцi методiв параметричної iдентифiкацiї функцiй джерел за-

бруднюючих домiшок та параметрiв самоочищення аномального про-

цесу дифузiї на основi вдосконаленої моделi;

— Розробцi паралельної процедури обчислювальної реалiзацiї крайо-

вих задач, що є заключним спiввiдношенням методу функцiональної

параметризацiї задачi параметричної iдентифiкацiї функцiй джерел

та параметрiв самоочищення аномального процесу дифузiї розши-
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реної моделi;

— Розробцi iнформацiйних технологiй моделювання одностороннього

фiзичного процесу дифузiї системи хiмiчно-взаємодiючих домiшок;

— Розробцi програмно-апаратного комплексу для реалiзацiї запропо-

нованої iнформацiйної технологiї.

Програмно-апаратний комплекс має забезпечувати можливiсть монi-

торингу процесiв забруднення в реальному режимi часу, надавати веб-

орiєнтований iнтерфейс керування процесом моделювання, забезпечувати

вiзуалiзацiю геопросторових даних моделювання та надання даних для гео-

iнформацiйних систем, забезпечувати час вiдгуку системи вiзуалiзацiї не

бiльше 20 секунд.

1.5.0.1. Функцiональнi вимоги. Програмно-апаратний комплекс по-

винен мати можливiсть збору iнформацiї з сенсорiв, агрегацiю та накопи-

чення геопросторових даних, специфiкацiю параметрiв моделi забруднення

атмосфери та запуск процедури моделювання на базi гiбридних обчислю-

вальних систем. Iнтерфейс користувача має бути реалiзований за допо-

могою засобiв HTML5, JavaScript та пiдтримуватися сучасними веб брау-

зерами без необхiдностi встановлення додаткових компонентiв на сторонi

користувача.

1.5.0.2. Вимоги до технiчних засобiв. Обчислювальна iнфрастру-

ктура має бути реалiзована на базi вiртуальних або фiзичних серверiв пiд

керуванням ОС Linux. Фiзичнi сенсори системи монiторинга мають пiдтри-

мувати можливiсть надання даних з використанням WiFi та мати можли-

вiсть розширення для використання GSM та ZigBee.

1.5.0.3. Вимоги до програмних засобiв. Має забезпечуватися до-

ступ до веб iнтерфейсу системи керування для браузерiв Google Chrome,

Firefox, Microsoft Edge актуальних версiй. Обчислювальна iнфраструктура
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має забезпечувати наявнiсть засобiв розробки платформи CUDA, програм-

не забезпечення доступу до грiд систем на базi ARC, gLite або UMD. Для

обробки геопросторових даних має пiдтримуватися PostgreSQL з розшире-

нням PostGIS, систему вiзуалiзацiї та надання даних MapServer, веб сервер

Apache.

Висновки до роздiлу 1

Проведено критичний огляд iснуючих результатiв в областi дослiджен-

ня процесiв атмосферної дифузiї. Сформульовано актуальнiсть теми дисер-

тацiйного дослiдження, обумовлену обчислювальною складнiстю ойлеро-

вих моделей розповсюдження шкiдливих домiшок в атмосферi та оптимiза-

цiйної задачi параметричної iдентифiкацiї одностороннього процесу дифузiї-

переносу з урахуванням явища самоочищення при досягненнi граничної

концентрацiї забруднюючої домiшки.

Наведено огляд паралельних алгоритмiв розв’язання СЛАР та їх висо-

копродуктивних реалiзацiй в контекстi розв’язання рiвнянь в часткових по-

хiдних, що виникають при математичнiй формалiзацiї моделей атмосфер-

ної дифузiї-переносу. Показано актуальнiсть створення високопродуктив-

них реалiзацiй алгоритмiв розв’язання СЛАР та iнформацiйних технологiй

на базi кластерiв графiчних процесорiв архiтектури Nvidia CUDA.
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РОЗДIЛ 2

МЕТОДИ РОЗПАРАЛЕЛЮВАННЯ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ

СЛАР НА ОСНОВI МОДИФIКОВАНОГО Д4

УПОРЯДКУВАННЯ

В основi нової iнформацiйної технологiї екологiчного монiторингу по-

кладенi спецiалiзованi математичнi методи та методи розпаралелювання

обчислень для гiбридних обчислювальних систем. В роздiлi розглянемо па-

ралельнi числовi методи розв’язання СЛАР, що виникають на заключному

етапi методу функцiональної параметризацiї, застосованого до варiацiй-

ного формулювання моделi одностороннього фiзичного процесу дифузiї-

переносу системи хiмiчно взаємодiючих забруднюючих домiшок з урахува-

нням ефекту самоочищення при досягненнi граничної концентрацiї домi-

шки. Запропонуємо новi паралельнi прямий та гiбридний методи на осно-

вi модифiкованого Д4 упорядкування. Для розглянутих методiв запропо-

нуємо реалiзацiї для високопродуктивних обчислювальних систем на базi

GPGPU технологiй. Видiлимо особливостi реалiзацiї запропонованих ме-

тодiв для обчислювальних систем зi спiльною пам’яттю та пiдтримкою

OpenMP 3.0, систем з розподiленою пам’яттю та пiдтримкою MPI-2, гiбри-

дних систем iз застосуванням графiчних процесорiв на базi Nvidia CUDA

та кластерiв графiчних процесорiв на базi MPI-1 та Nvidia CUDA.

2.1. Локальна форма моделi одностороннього фiзичного

процесу дифузiї системи хiмiчно взаємодiючих домiшок

з урахуванням ефекту самоочищення

Шукається розв’язок u(t, z̄) для всiх t ∈ (0, T ), z̄ ∈ Ω рiвняння [14]:
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a(t, z̄)
∂u(t, z̄)

∂t
= N(u, t, z̄)u(t, z̄)−

K∑
j=1

χj(z̄)Qj(t) (2.1)

з початковими

u(0, z̄) = u0(z̄) (2.2)

та граничними умовами
∂u(t, z̄)

∂n
= τ(t, s) [u(t, z̄)− uext(t, s)] (2.3)

де

N(u, t, z̄) – нелiнiйний оператор, перший член вiдображає фiзичнi про-

цеси дифузiї, другий – конвекцiї, третiй – явища типу ”джерело-стiк”

N(u, t, z̄) =
D∑
i=1

∂

∂zi

[
b(u)k(t, z̄)

∂

∂zi

]
−

D∑
i=1

ci(t, z̄)
∂

∂zi
− d(t, z̄) (2.4)

u(t, z̄) – концентрацiя забруднюючої домiшки в атмосферi (неперервна

функцiя стану, що залежить вiд часової t ∈ (0, T ) та просторової координат

z̄ = {z1, ..., zD});
Qj(t) – iнтенсивнiсть джерел викиду забруднюючої домiшки (збурююча

функцiя процесу, що дiє в пiдобластi Ωj ∈ Ω, ∀j = 1, K);

K – кiлькiсть джерел викиду забруднюючої домiшки (кiлькiсть точок

прикладання зовнiшнiх впливiв);

χj(z̄) – вид джерела (характеристична функцiя пiдобластi Ωj)

χj(z̄) =

0,∀z̄ /∈ Ωj, j = 1, K

∞,∀z̄ ∈ Ωj, j = 1, K
(2.5)

a(t, z̄), b(u), k(t, z̄), c(t, z̄), d(t, z̄) – невiд’ємнi неперервнi функцiї t, z̄, u;

τ(t, s) – пропускна здатнiсть границi мiж зовнiшнiм та внутрiшнiм се-

редовищем;

n – зовнiшня нормаль до границi ∂Ω в точцi s;

uext – стан, умовно вiднесений до зовнiшньої сторони границi ∂Ω;

D – просторова розмiрнiсть задачi, D ∈ {2, 3}.
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2.2. Кiнцево-рiзницева апроксимацiя

2.2.1. Явна схема. Розглянемо кiнцево-рiзницеву апроксимацiю рiв-

няння (2.1) для двовимiрного випадку (D = 2). Область Ω апроксимуємо

прямокутною сiткою розмiрнiстю N×P з просторовою дискретизацiєю dz1

та dz2. Розв’язок будемо шукати на M часових кроках dt.

Похiдну в лiвiй частинi представимо як

amn,p
um+1
n,p − umn,p

dt
(2.6)

Перший член оператору N(u, t, z̄) з (2.4), що вiдображає процеси дифу-

зiї в правiй частинi рiвняння (2.1), апроксимуємо

b(umn,p)
kmn+1,p − kmn−1,p

2dz1
·
umn+1,p − umn−1,p

2dz1
+

b(umn,p)
kmn,p+1 − kmn,p+1

2dz2
·
umn,p+1 − umn,p−1

2dz2
+

b(umn,p)k
m
n,p

[
umn+1,p − 2umn,p + umn−1,p

dz2
1

+
umn,p+1 − 2umn,p + umn,p−1

dz2
2

]
(2.7)

Другий член оператору N(u, t, z̄) з (2.4), що вiдображає процеси конве-

кцiї в правiй частинi рiвняння (2.1):

−cm1,n,p
umn,p − umn−1,p

dz1
− cm2,n,p

umn,p − umn,p−1

dz2
(2.8)

використано зворотнi рiзницi для врахування напрямку вiтру [126, 127, 128,

129]. Введемо умову

cmi,n,p > 0 (2.9)

Явища типу "джерело-стiк" та джерела викиду у (2.1) представимо

−dmn,pumn,p −
K∑
j=1

Qm
j δ(n− nj)δ(p− pj) (2.10)

Для представлення граничних умов введемо додатковi змiннi um0,p, umN+1,p,
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umn,0, umn,P+1 та апроксимуємо (2.3) як

um0,p−um1,p
dz1

= τm1,p
umN+1,p−umN,p

dz1
= τm2,p

umn,0−umn,1
dz2

= τmn,1
umn,P+1−umn,P

dz2
= τmn,2

(2.11)

Об’єднуючи вирази (2.6), (2.7), (2.8) та (2.10) отримуємо систему рiв-

нянь, що є кiнцево-рiзницевим аналогом (2.1):

um+1
n,p = umn,p + dt

amn,p

([
kmn+1,p−kmn−1,p

2dz1
· u

m
n+1,p−umn−1,p

2dz1
+

kmn,p+1−kmn,p+1

2dz2
· u

m
n,p+1−umn,p−1

2dz2
+

+ kmn,p
umn+1,p−2umn,p+u

m
n−1,p

dz2
1

+ kmn,p
umn,p+1−2umn,p+u

m
n,p−1

dz2
2

]
b(umn,p)− cm1,n,p

umn,p−umn−1,p

dz1
−

− cm2,n,p
umn,p−umn,p−1

dz2
− dmn,pumn,p −

∑K
j=1Q

m
j δ(n− nj)δ(p− pj)

)
(2.12)

Умовна стiйкiсть явної схеми та суттєве обмеження на максимальний

крок за часом (умова Куранта, CFL [130, 131]) обумовлює необхiднiсть за-

стосування iнших методiв (таких як неявнi та явно-неявнi). Серед переваг

методу слiд зазначити простоту обчислювальної реалiзацiї, що може бу-

ти корисним при застосуваннi нових високопродуктивних обчислювальних

систем [132].

Отримана дискретна математична модель на основi явної кiнцево-рiзницевої

схеми фiзичного процесу нестацiонарної дифузiї в подальшому застосову-

ється для оцiнки обчислювальної ефективностi представлених в роботi ме-

тодiв.

2.2.2. Неявна та явно-неявна схеми. Обмеження на максимальну

довжину кроку dt робить застосування явних схем обчислювально неефе-

ктивним для ряду прикладних задач. Для подолання обмеження викори-

стаємо неявну схему та явно-неявну схему типу "предиктор-коректор".

Неявну схему в роботi побудовано на основi наступної апроксимацiї ком-

понентiв рiвняння нестацiонарної дифузiї (2.1):
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— похiдна за часом лiвої частини

amn,p
um+1
n,p − umn,p

dt
(2.13)

— дифузiйний компонент оператору N(u, t, z̄):

b(um+1
n,p )

km+1
n+1,p − km+1

n−1,p

2dz1
·
um+1
n+1,p − um+1

n−1,p

2dz1
+

b(um+1
n,p )

km+1
n,p+1 − km+1

n,p+1

2dz2
·
um+1
n,p+1 − um+1

n,p−1

2dz2
+ (2.14)

b(um+1
n,p )km+1

n,p

[
um+1
n+1,p − 2um+1

n,p + um+1
n−1,p

dz2
1

+
um+1
n,p+1 − 2um+1

n,p + um+1
n,p−1

dz2
2

]

— конвекцiйний компонент оператору N(u, t, z̄):

−cm+1
1,n,p

um+1
n,p − um+1

n−1,p

dz1
− cm+1

2,n,p

um+1
n,p − um+1

n,p−1

dz2
(2.15)

Iз зауваженнями щодо напрямку апроксимацiї та умовою (2.9).

— дисипативний компонент оператору N(u, t, z̄) та джерела з правої

частини (2.1):

−dm+1
n,p um+1

n,p −
K∑
j=1

Qm+1
j δ(n− nj)δ(p− pj) (2.16)

Граничнi умови (2.11). Таким чином система рiвнянь неявної схеми має

вигляд:

umn,p = um+1
n,p − dt

am+1
n,p

([
km+1
n+1,p−k

m+1
n−1,p

2dz1
· u

m+1
n+1,p−u

m+1
n−1,p

2dz1
+

km+1
n,p+1−k

m+1
n,p+1

2dz2
· u

m+1
n,p+1−u

m+1
n,p−1

2dz2
+

+ km+1
n,p

um+1
n+1,p−2um+1

n,p +um+1
n−1,p

dz2
1

+ km+1
n,p

um+1
n,p+1−2um+1

n,p +um+1
n,p−1

dz2
2

]
b(um+1

n,p )− cm+1
1,n,p

um+1
n,p −um+1

n−1,p

dz1
−

− cm+1
2,n,p

um+1
n,p −um+1

n,p−1

dz2
− dm+1

n,p um+1
n,p −

∑K
j=1Q

m+1
j δ(n− nj)δ(p− pj)

)
(2.17)

Пiсля елементарних перетворень система (2.17) приймає вигляд:

Dm+1
n,p−1u

m+1
n,p−1 + Am+1

n−1,pu
m+1
n−1,p +Bm+1

n,p um+1
n,p + Cm+1

n+1,pu
m+1
n+1,p + Em+1

n,p+1u
m+1
n,p+1 = umn,p

(2.18)
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Задача звелася до пошуку розв’язку um+1
n,p пятидiагональної системи

(2.18). Серед недолiкiв методу є низька точнiсть – метод першого порядку.

Розглянемо метод типу ”предиктор-коректор”. На етапi передбачення

будується оцiнка значення розв’язку ζmn,p на основi системи рiвнянь

ζmn,p = umn,p + dt
amn,p

([
kmn+1,p−kmn−1,p

2dz1
· u

m
n+1,p−umn−1,p

2dz1
+

kmn,p+1−kmn,p+1

2dz2
· u

m
n,p+1−umn,p−1

2dz2
+

+ kmn,p
umn+1,p−2umn,p+u

m
n−1,p

dz2
1

+ kmn,p
umn,p+1−2umn,p+u

m
n,p−1

dz2
2

]
b(umn,p)− cm1,n,p

umn,p−umn−1,p

dz1
−

− cm2,n,p
umn,p−umn,p−1

dz2
− dmn,pumn,p −

∑K
j=1Q

m
j δ(n− nj)δ(p− pj)

)
(2.19)

На етапi корекцiї шукається розв’язок ςmn,p системи рiвнянь

ζmn,p = ςmn,p − dt
amn,p

([
kmn+1,p−kmn−1,p

2dz1
· ς

m
n+1,p−ςmn−1,p

2dz1
+

kmn,p+1−kmn,p+1

2dz2
· ς

m
n,p+1−ςmn,p−1

2dz2
+

+ kmn,p
ςmn+1,p−2ςmn,p+ς

m
n−1,p

dz2
1

+ kmn,p
ςmn,p+1−2ςmn,p+ς

m
n,p−1

dz2
2

]
b(ςmn,p)− cm1,n,p

ςmn,p−ςmn−1,p

dz1
−

− cm2,n,p
ςmn,p−ςmn,p−1

dz2
− dmn,pςmn,p −

∑K
j=1Q

m
j δ(n− nj)δ(p− pj)

)
(2.20)

Матрична форма запису рiвняння (2.20) подiбна до (2.17) та зводиться

до пятидiагональної матрицi. Результат застосування методу

um+1
n,p = (1− α)ζmn,p + αςmn,p (2.21)

де 0 < α < 1. Розглянутий метод при α = 0.5 має назву метод Кранка-

Нiколсона (Crank-Nicholson, CN method [133, 134, 52]). Метод безумовно

стiйкий, другого порядку точностi за часом.

В лiтературi схема виду (2.12) також вiдома як прямий метод Ойлера

(forward Euler method), (2.17) – як зворотнiй метод Ойлера (backward Euler

method) [74]. На практицi застосування методу Кранка-Нiколсона для ви-

падку
dt

max dz2
i

� 1

2
(2.22)

iнодi приводить до помилкових (хоча i затухаючих) осциляцiй рiшення,

що не спостерiгається в неявному методi [128].
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Отриманi дискретнi математичнi моделi на основi неявної та явно-неявної

кiнцево-рiзницевої схеми в подальшому використовуються для задач пара-

метричної iдентифiкацiї функцiй джерел забруднюючих домiшок в атмо-

сферi моделi UNI-DEM [17].

2.3. Модифiкацiя алгоритму на основi Д4 упорядкування

Для ефективного (з точки зору мiнiмiзацiї часу та вартостi обчислень)

розв’язання лiнiйних систем рiвнянь, що виникають в результатi застосу-

вання неявних та явно-неявних схем для кiнцево-рiзницевих апроксимацiй

рiвняння дифузiї в роботi пропонується використати прямi методи на основi

алгоритму упорядкування Д4 та його модифiкацiї [64, 14, 16, 135]. Методи

даного класу дозволяють звести матричну модель задачi до блочного ви-

гляду з можливiстю незалежного розвязання для отриманих блокiв. Вхiдна

система рiвнянь Au = b представляється якA1 A2

A3 A4

U1

U2

 =

B∗
F

 (2.23)

та зводиться до A1 A2

0 A′4

U1

U2

 =

B∗
F ′

 (2.24)

Таким чином розв’язок системи лiнiйних рiвнянь U = [U1, U2] можна

отримати незалежно для блокiв порядку два рази меншого нiж порядок

вхiдної системи:

A′4U2 = F ′ (2.25)

U1 = A−1
1 B∗ − A−1

1 A2U2 (2.26)

Розглянемо практичнi посилання до застосування алгоритмiв з упоряд-

куванням Д4 на прикладi двовимiрного рiвняння дифузiї з одним видом
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домiшки, апроксимованого за неявною схемою на прямокутнiй сiтцi розмiр-

нiстю N × P , один часовий крок. Матриця A пятидiагональна з шириною

стрiчки P , зводиться до A1, A4 - дiагональнi матрицi, A2, A′4 - стрiчковi

з шириною стрiчки не бiльше P (для багатьох задач менше P ). Засто-

сування Д4 упорядкування для розглянутого прикладу дозволяє знизити

складнiсть з LSS(NP ) до

LSS

(
NP

2

)
+

9NP

2
+

3NP

2
= LSS

(
NP

2

)
+ 6NP (2.27)

де LSS(x) - складнiсть алгоритму розв’язання лiнiйної системи рiвнянь

порядку x (linear system solver).

Наведемо опис ключових елементiв оригiнального алгоритму, необхi-

дний для формалiзацiї модифiкованого алгоритму Д4 [16, 14] та розробки

паралельної версiї в наступних частинах даного роздiлу. Оригiнальний ал-

горитм складається з наступних крокiв:

1. Перенумерування вузлiв сiтки та впорядкування змiнних

матричного представлення задачi

Природне впорядкування за рядками (зручнiше для представле-

ння сiтки двовимiрним масивом у мовах C/C++) або стовпцями

(FORTRAN) змiнюється на впорядкування з чередованими дiагона-

лями, вiдоме у лiтературi як Д4 упорядкування (D4 ordering [64]),

червоно-чорне упорядкування (red-black ordering [136]) або парно-

непарне впорядкування (even-odd ordering [76]). На цьому етапi фор-

мується матриця пiдстановок ξ(n, p), елемент (n, p) якої мiстить но-

мер змiнної матричного представлення A задачi. Наприклад, для

природного впорядкування за рядками матриця ξ(n, p) для сiтки
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5× 6 має вигляд:

ξnatural_row(n, p) =



1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30


(2.28)

вiдповiдна матриця пiдстановок для Д4 впорядкування з нумерува-

нням за рядками (C/C++):

ξD4_row(n, p) =



1 16 2 18 5 22

17 3 19 6 23 10

4 20 7 24 11 27

21 8 25 12 28 14

9 26 13 29 15 30


(2.29)

При впорядкуваннi за стовпцями (FORTRAN) вiдповiднi матрицi

пiдстановок будуть мати вигляд:

ξnatural_column(n, p) =



5 10 15 20 25 30

4 9 14 19 24 29

3 8 13 18 23 28

2 7 12 17 22 27

1 6 11 16 21 26


(2.30)

для природного впорядкування, та

ξD4_column(n, p) =



5 22 10 27 14 30

18 6 23 11 28 15

2 19 7 24 12 29

16 3 20 8 25 13

1 17 4 21 9 26


(2.31)
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для Д4 впорядкування. Очевидно, що матриця пiдстановок для Д4

впорядкування за стовпцями може бути отримана з Д4 впорядкува-

ння за рядками шляхом повороту та транспонування. В данiй роботi

використовуються обидва представлення в залежностi вiд мови про-

грамування, що обрано для реалiзацiї. В подальшому використовує-

ться єдине позначення ξ(n, p) для ξD4_row(n, p) та ξD4_column(n, p); у

випадках, де тип упорядкування є суттєвим та не позначений явно,

розумiється ξD4_row(n, p).

Алгоритм побудови матрицi пiдстановок ξ(n, p):

1 int var = 1, D_order = 2;

2

3 for(int o = 1; o <= D_order; ++o)

4 for(int i = o; i < N + P; i += D_order)

5 for(int j = min(i, P); j > max(i - N, 0); --j)

6 xi[i - j][j - 1] = var++;

в лiстингу xi[N ][P ] - матриця пiдстановок, D_order - степiнь впо-

рядкування (2 для Д4). Наведений алгоритм може бути застосова-

ний для побудови матрицi пiдстановок впорядкування Д2, що та-

кож використовується на практицi (моделювання пластових систем

в нафтовидобувнiй промисловостi [64, 137]):

ξD2_row(n, p) =



1 2 4 7 11 16

3 5 8 12 17 21

6 9 13 18 22 25

10 14 19 23 26 28

15 20 24 27 29 30


(2.32)

при D_order = 1.

На основi отриманої матрицi пiдстановок ξ(n, p) здiйснюється впо-

рядкування змiнних матричного представлення A та правих частин
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b задачi:

A(ξnatural(n, p))→ A(ξD4(n, p)) (2.33)

b(ξnatural(n, p))→ b(ξD4(n, p))

Перетворення (2.33) залежить вiд iнтерпретацiї вхiдних даних, та є

тотожним у випадку, коли початкова нумерацiя вузлiв впорядкова-

на за Д4.

2. Виключення A3 та розрахунок A′4

В оригiнальному алгоритмi використовується виключення Гауса (Gauss

elimintaion) на нижнiй половинi матрицi A, при цьому досягається

A3 = 0, A4 → A′4.

3. Знаходження розв’язку U = [U1, U2]

Знаходяться значення U2 з рiвняння (2.25) та U1 з (2.26). Для отри-

мання розв’язку вхiдної системи застосовується обернене вiдобра-

ження для пiдстановки Д4:

U(ξD4(n, p))→ U(ξnatural(n, p)) (2.34)

Перетворення (2.34) залежить вiд iнтерпретацiї вхiдних даних, та є

тотожним у випадку, коли початкова нумерацiя вузлiв впорядкова-

на за Д4.

Серед недолiкiв оригiнального алгоритму на основi Д4 упорядкування

можна назвати втрати пам’ятi при застосуваннi виключення Гауса на кро-

цi 2. Цей недолiк усунено в модифiкованому алгоритмi Д4 за допомогою

замiни виключення Гауса аналiтичною процедурою для обчислення коефi-

цiєнтiв матрицi A′4 без необхiдностi збереження A3.

На основi вищенаведеного оригiнального алгоритму Д4 розглянемо мо-

дифiкацiї алгоритму Новiкова, необхiднi для опису реалiзацiї паралельної

версiї в наступних частинах роздiлу.

1. Побудова матрицi пiдстановок ξ(n, p)
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В модифiкованому алгоритмi Д4 використовується аналiтична про-

цедура знаходження елементiв матрицi пiдстановки [16], застосовна

за умови N > P та N , P не є одночасно непарнi.

Таблиця 2.1

Аналiтична процедура побудови ξ(n, p)

(n+ p) парне
1
4(n+ p− 2)2 + P n+ p 6 N

1
4(N − 2)2 − 1

4

(
(N − 1)2 −N(n+ p)− 1

)
N < n+ p 6 P

1
4(N − 2)2 + 1

2(NP −N 2 + 2N)+ n+ p > P

1
4(2N + P − n− p+ 4)(n+ p− P )− (n+ 1)

(n+ p) непарне
1
2(N + P ) + 1

4(n+ p− 1)(n− p− 3) + p n+ p 6 N

1
2NP −

1
4N

2 + 1
2(n+ p)N + 1− n N + 1 < n+ 1 6 P + 1

NP − P + p− 1
4 [N + P − (n+ p) + 1]× n+ p > P + 1

×1
4 [N + P − (n+ p)− 1]

2. Знаходження позицiй ненульових елементiв матрицi A′4
В кожному рядку матрицi A′4 знаходиться не бiльше 9 ненульових

елементiв [14] у позицiях

jG = ξ(n, p− 2), n ∈ [1, N ], p ∈ [3, P ]

jH = ξ(n− 1, p− 1), n ∈ [2, N ], p ∈ [2, P ]

jM = ξ(n− 2, p), n ∈ [3, N ], p ∈ [1, P ]

jQ = ξ(n+ 1, p− 1), n ∈ [1, N − 1], p ∈ [2, P ]

jI = ξ(n, p), n ∈ [1, N ], p ∈ [1, P ]

jR = ξ(n− 1, p+ 1), n ∈ [2, N ], p ∈ [1, P − 1]

jO = ξ(n+ 2, p), n ∈ [1, N − 2], p ∈ [1, P ]

jΦ = ξ(n+ 1, p+ 1), n ∈ [1, N − 1], p ∈ [1, P − 1]

jY = ξ(n, p+ 2), n ∈ [1, N ], p ∈ [1, P − 2]

(2.35)
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Геометрична iнтерпретацiя розмiщення ненульових елементiв ма-

трицi A′4 наведена в роботi [14].

3. Знаходження ненульових елементiв матрицi A′4 та правих

частин F ′

Основною вiдмiннiстю модифiкованого алгоритму Д4 є аналiтична

процедура знаходження значень ненульових елементiв матрицi A′4:

Gi,jG = −DiD
Di

BiD
, n ∈ [1, N ], p ∈ [3, P ]

Hi,jH = −AiD
Di

BiD
−DiA

Ai
BiA

, n ∈ [2, N ], p ∈ [2, P ]

Mi,jM = −AiA
Ai
BiA

, n ∈ [3, N ], p ∈ [1, P ]

Qi,jQ = −CiD Di

BiD
−DiC

Ci
CiC

, n ∈ [1, N − 1], p ∈ [2, P ]

Ri,jR = −EiA
Ai
BiA
− AiE

Ei
BiE

, n ∈ [2, N ], p ∈ [1, P − 1]

Oi,jO = −CiC Ci
BiC

, n ∈ [1, N − 2], p ∈ [1, P ]

Φi, jΦ = −EiC
Ci
BiC
− CiE Ei

BiE
, n ∈ [1, N − 1], p ∈ [1, P − 1]

Yi,jY = −EiE
Ei
BiE

, n ∈ [1, N ], p ∈ [1, P − 2]

(2.36)
Ii,jI = Bi − CiA Ai

BiA
− AiC

Ci
BiC
−DiE

Ei
BiE

, n ∈ [1, N − 1], p = 1

Ii,jI = Bi − EiD
Di

BiD
− CiA Ai

BiA
−DiE

Ei
BiE

, n = N, p ∈ [2, P − 1]

Ii,jI = Bi − EiD
Di

BiD
− CiA Ai

BiA
− AiC

Ci
BiC

, n ∈ [2, N ], p = P

Ii,jI = Bi − CiA Ai
BiA
−DiE

Ei
BiE

, n = N, p = 1

Ii,jI = Bi − EiD
Di

BiD
− AiC

Ci
BiC

, n = 1, p = P

F ′i = Fi − FiA Ai
BiA
− FiC Ci

BiC
− FiE Ei

BiE
, n ∈ [1, N − 1], p = 1

F ′i = Fi − FiD Di

BiD
− FiA Ai

BiA
− FiE Ei

BiE
, n = N, p ∈ [2, P − 1]

F ′i = Fi − FiD Di

BiD
− FiA Ai

BiA
− FiC Ci

BiC
, n ∈ [2, N ], p = P

F ′i = Fi − FiA Ai
BiA
− FiE Ei

BiE
, n = N, p = 1

F ′i = Fi − FiD Di

BiD
− FiC Ci

BiC
, n = 1, p = P
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Ii,jI = Bi − EiD
Di

BiD
− CiA Ai

BiA
− AiC

Ci
BiC
−DiE

Ei
BiE

,

n ∈ [2, N − 1], p ∈ [2, P − 1]

F ′i = Fi − FiD Di

BiD
− FiA Ai

BiA
− FiC Ci

BiC
− FiE Ei

BiE
,

n ∈ [2, N − 1], p ∈ [2, P − 1]

де

Gi,jG, Hi,jH , Mi,jM , Qi,jQ, Ii,jI , Ri,jR, Oi,jO , Φi,jΦ, Yi,jY – ненульовi еле-

менти матрицi A′4 у позицiях jG, jH , jM , jQ, jI , jR, jO, jΦ, jY рядка

i з (2.35);

D, A, C, E, B з iндексами i, iD, iA, iC , iE, iB та jD, jA, jC , jE,

jB – ненульовi елементи вхiдної матрицi A без Д4 упорядкування в

позицiях i, iD, iA, iC , iE, iB, jD, jA, jC , jE, jB з (2.37);

F ′i – елементи правої частини нижнього блоку системи рiвнянь;

F з iндексами i, iD, iA, iC , iE, iB – елементи правої частини без Д4

упорядкування в позицiях i, iD, iA, iC , iE, iB з (2.37);

Позицiї iD, iA, iC , iE, iB, jD, jA, jC , jE, jB визначаються з рiвнянь:

jD = iD = ξ(n, p− 1), n ∈ [1, N ], p ∈ [2, P ]

jA = iA = ξ(n− 1, p), n ∈ [2, N ], p ∈ [1, P ]

jC = iC = ξ(n+ 1, p), n ∈ [1, N − 1], p ∈ [1, P ]

jE = iE = ξ(n, p+ 1), n ∈ [1, N ], p ∈ [1, P − 1]

jB = iB = ξ(n, p), n ∈ [1, N ], p ∈ [1, P ]

(2.37)

4. Розв’язання стрiчкової системи рiвнянь A′4U2 = F ′

Використовується виключення Гаусу для стрiчкової системи рiв-

нянь [64].

5. Знаходження U = [U1, U2]

Знаходяться значення U2 з рiвняння (2.25) та U1 з (2.26), здiйснює-

ться обернене Д4 упорядкування змiнних.

Розглянемо приклад роботи модифiкованого алгоритму Д4 для двови-

мiрного рiвняння дифузiї апроксимованого за неявною схемою на просто-
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ровiй сiтцi 4 × 5 для одного часового кроку, граничнi та початковi умови

тотожнi 0 (правi частини рiвнянь (2.2), (2.3)).

Рис. 2.1. Ненульовi елементи матрицi A прикладу

Вхiдна матриця пятидiагональна, ненульовi елементи позначенi зiро-

чкою на рис. 2.1. Матриця пiдстановок Д4 ξ(n, p) для сiтки 4× 5

ξ(n, p) =


1 11 2 13 5

12 3 14 6 17

4 15 7 18 9

16 8 19 10 20

 (2.38)

Пiсля Д4 упорядкування матриця A приймає блочну форму (2.23) про-

iлюстровану на рис. 2.2. Для порiвняння з оригiнальним алгоритмом Д4

на рис. 2.3 наведено A пiсля застосування процедури виключення Гауса на

нижнiй частинi системи рiвнянь. Розрахованi позицiї ненульових елементiв

матрицi A′4 за модифiкованим алгоритмом Д4 наведено на рис. 2.4. Видно,
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Рис. 2.2. Ненульовi елементи матрицi A прикладу пiсля Д4 упорядкування

що позицiї ненульових елементiв розрахованих аналiтично та отриманих

за оригiнальним алгоритмом спiвпадають. Пiсля застосування процедури

(2.36) отримано числовi значення ненульових елементiв.

Останнiй крок алгоритму – розв’язання (2.25), (2.26) та обернене Д4

упорядкування.

2.4. Порiвняльний аналiз МД4

Оцiнимо вплив орiєнтацiї сiтки на ширину стрiчки матриць A та A′4. З

рiвняння (2.18) випливає, що пiвширина стрiчки A з природним впорядку-

ванням змiнних дорiвнює P , це зумовлює вибiр орiєнтацiї, при якiй P 6 N .

При застосуваннi Д4 для випадку P 6 N максимальна пiвширина стрiчки

A′4 також є P [64]. У випадку P > N при Д4 упорядкуваннi пiвширина A′4 є

N+2 (див. табл. 2.2), що не змiнює вибору орiєнтацiї сiтки. В дисертацiйнiй
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Рис. 2.3. Ненульовi елементи матрицi A прикладу пiсля застосування про-

цедури виключення Гауса на нижнiй частинi

Рис. 2.4. Ненульовi елементи матрицi A′4 пiсля застосування процедури ви-

ключення Гауса на нижнiй частинi та розрахованi аналiтично
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роботi орiєнтацiя сiтки вибирається для забезпечення умови N 6 P .

Таблиця 2.2

Вплив орiєнтацiї сiтки на ширину стрiчки A, A′4

min{N,P}
N = 2P P = 2N

A A′4 A A′4

8 8 8 16 10

16 16 16 32 18

32 32 32 64 34

64 64 64 128 66

128 128 128 256 130

256 256 256 512 258

512 512 512 1024 514

1024 1024 1024 2048 1026

2048 2048 2048 4096 2050

4096 4096 4096 8192 4098

За прикладом [14] розглянемо виграш вiд економiї оперативної пам’ятi

при зберiганнi A′4 модифiкованого алгоритму Д4. В порiвняннi з оригiналь-

ною роботою [16] вдосконалимо модифiкований алгоритм Д4 – будемо об-

числювати ξ(n, p) динамiчно, скоротивши споживання накладної пам’ятi

на NP подвiйних слiв. Проаналiзуємо ефективнi сучаснi формати пред-

ставлення матриць [57, 138, 60]. Позначимо розмiр елементу матрицi A′4
в байтах sfloat, розмiр адреси (iндексу) елементу матрицi A′4 в пам’ятi в

байтах sint.

1. DNS щiльний (dense) формат. Матриця зберiгається без використа-

ння властивостей розмiщення нульових елементiв. Витрати пам’ятi

при зберiганнi A′4 дорiвнюють

SDNS =
(NP )2

4
sfloat (2.39)
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Використання формату DNS для розрiджених матриць не є доцiль-

ним.

2. BND стрiчковий формат Linpack. Стрiчка зберiгається у виглядi

прямокутної матрицi ABND розмiрнiстю (ku + kl + 1) × NP
2 , де ku

– ширина верхньої наддiагональної частини стрiчки, kl – ширина

нижньої пiддiагональної частини стрiчки. Витрати пам’ятi на A′4

дорiвнюють

SBND = (ku + kl + 1)
NP

2
sfloat + sint (2.40)

Для використання BND формату необхiдно збереження kl або ku.

Оскiльки довжина дiагоналей рiзна, (ku+kl+1)2 елементiв в ABND

втрачається. Формат є поширеним, використовується в бiблiотеках

для задач лiнiйної алгебри LAPACK, ScaLAPACK та комерцiйних

реалiзацiях на їх основi, такими як Intel MKL, IBM ESSL/PESSL,

NAG. Доцiльно використовувати BND формат для збереження ре-

зультатiв LU факторизацiї матрицi A′4, оскiльки L, U є матрицями

зi щiльною стрiчкою ширини не бiльше нiж у A′4.

3. CSR стиснутий рядковий формат (compressed sparse row). Стандарт

де-факто для розрiджених матриць загального вигляду. При зберi-

ганнi ненульових елементiв використовуються три масиви – ACSR

з записаними по рядкам ненульовими елементами матрицi A′4, ма-

сив координат стовпцiв елементiв в ACSR та масив iндексiв початку

рядкiв в ACSR. Для зберiгання матрицi A′4 необхiдно

SCSR = X(sfloat + sint) +
NP

2
sint (2.41)

де X – кiлькiсть ненульових елементiв у A′4.

4. CSC стиснутий стовпчиковий формат (compressed sparse column).

Для зберiгання ненульових елементiв використовуються три масиви

– ACSC з записаними по стовпцям ненульовими елементами матри-
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цi A′4, масив координат рядкiв елементiв в ACSC та масив iндексiв

початку стовпцiв в ACSC . Для зберiгання матрицi A′4 необхiдно

SCSC = X(sfloat + sint) +
NP

2
sint (2.42)

де X – кiлькiсть ненульових елементiв у A′4. Те ж саме, що й CSR

для A′T4 .

5. COO координатний формат. Найпростiший формат зберiгання роз-

рiджених матриць загального виду. Зберiгаються координати ко-

жного елементу матрицi у виглядi номеру рядка та номеру стовпця.

Таким чином для зберiгання матрицi A′4 з X ненульовими елемен-

тами необхiдно

SCOO = X(2sint + sfloat) (2.43)

В оригiнальнiй версiї для збереження координат використано два

масиви адрес. Iснує модифiкацiя формату з одним масивом та ви-

тратами пам’ятi

S ′COO = X(sint + sfloat) (2.44)

де замiсть координат i, j зберiгають одне число l = N · i+ j, однак

в цiй версiї для знаходження координат елементу необхiдно вико-

нувати арифметичнi операцiї та можливе переповнення адреси l.

6. DIA дiагональний формат. Дiагональнi елементи матрицi зберiгаю-

ться у виглядi прямокутної матрицi ADIA розмiрнiстю kdiag× NP
2 та

масиву номерiв дiагоналей розмiрнiстю kdiag, де kdiag – кiлькiсть дiа-

гоналей з ненульовими елементами. Витрати пам’ятi для зберiгання

A′4:

SDIA = kdiag

(
NP

2
sfloat + sint

)
(2.45)

Оскiльки довжина дiагоналей рiзна, частина елементiв ADIA не ви-

користовується.
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7. ELL узагальнений дiагональний формат Ellpack-Itpack. Використо-

вується для матриць з невеликою кiлькiстю ненульових елементiв у

рядках. Для зберiгання ненульових елементiв A′4 вводиться прямо-

кутна матриця AELL розмiрнiстю NP
2 ×kmax, де kmax – максимальна

кiлькiсть ненульових елементiв у рядках, та матриця Aidx
ELL iнде-

ксiв стовпцiв в A′4 вiдповiдних елементiв AELL. Для зберiгання A′4
у форматi ELL необхiдно

SELL =
NP

2
kmax(sfloat + sint) (2.46)

де kmax – максимальна кiлькiсть ненульових елементiв у рядку.

8. BSR блочний стиснутий рядковий формат (block sparse row). Уза-

гальнення CSR для випадку наявностi щiльних блокiв у розрiдже-

нiй матрицi. При зберiганнi ненульових елементiв використовуються

матриця ABSR розмiрностi b2
size ×X з записаними по рядкам нену-

льовими елементами блокiв розмiрнiстю bsize × bsize, X – кiлькiсть

блокiв; масив iндексiв стовпцiв верхнього лiвого елементу блокiв в

ABSR та масив iндексiв початку рядкiв блокiв в ABSR. Для зберiга-

ння матрицi A′4 необхiдно

SBSR = Xb2
size (sfloat + sint) +

NP

2
sint (2.47)

де X – кiлькiсть щiльних блокiв, bsize – розмiрнiсть блокiв.

9. MSR модифiкований стиснутий рядковий формат (modified compressed

sparse row). Модифiкацiя CSR з окремим зберiганням елементiв го-

ловної дiагоналi. В масивi AMSR першi NP
2 елементiв зберiгають

значення головної дiагоналi A′4, за ними починаючи з NP
2 + 2 нену-

льовi елементи A′4 (за виключенням дiагональних) впорядкованi за

рядками. В масивi iндексiв першi NP2 + 1 елементiв мiстять iндекси

початку рядкiв в AMSR, наступнi елементи – iндекси стовпцiв вiдпо-

вiдних елементiв в AMSR. Таким чином для зберiгання A′4 необхiдна



81

пам’ять

SMSR =

(
NP

2
+X + 1

)
(sfloat + sint) (2.48)

де X – кiлькiсть ненульових елементiв поза головною дiагоналлю.

10. SSK симетричний контурний формат (symmetric skyline). Вiдомий

також як стрiчковий формат зi змiнною шириною стрiчки або про-

фiльний формат [58]. У симетричному випадку достатньо зберiгати

нижню частину матрицi як набiр рядкiв змiнної довжини. Найбiльш

поширена схема зберiгання – масив рядкiв, в якому рядки записано

один за одним, та масив iндексiв, що мiстить координату початку

нового рядка в масивi рядкiв. Таким чином, для зберiгання симе-

тричної матрицi A′4 необхiдно

SSSK = sfloat

NP/2∑
i=1

kil +

(
NP

2
− 1

)
sint (2.49)

де kil , i = 1, NP/2 – координата першого ненульового елементу в

рядку i вiдносно головної дiагоналi.

11. NSK несиметричний контурний формат (nonsymmetric skyline). В

несиметричному випадку окремо зберiгають нижню частину матри-

цi як набiр рядкiв змiнної довжини та верхню частину як набiр

стовпцiв змiнної висоти. Для зберiгання матрицi A′4 необхiдно

SSSK = sfloat

NP/2∑
i=1

(kil + kiu) + (NP − 2) sint (2.50)

де kil , i = 1, NP/2 – координата першого ненульового елементу в

рядку i вiдносно головної дiагоналi, kiu, i = 1, NP/2 – координата

першого ненульового елементу в стовпцi i вiдносно головної дiаго-

налi.

12. LNK зв’язаний список (linked list). Один з найстарiших форматiв

зберiгання розрiджених матриць загального вигляду. Для збережен-
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ня ненульових елементiв матрицi A′4 використовуються чотири ма-

сиви A, JCOL, LINK та ISTART . В A мiстяться значення не-

нульових елементiв A′4, в JCOL – вiдповiдний номер стовпцю. В

LINK(k) знаходиться iндекс A, JCOL наступного елементу в тому

ж рядку, що й елемент k. В ISTART знаходяться iндекси A, JCOL

перших елементiв рядкiв. Таким чином, для зберiгання A′4 необхi-

дно

SLNK = X (sfloat + 2sint) +
NP

2
sint (2.51)

де X – кiлькiсть ненульових елементiв у A′4.

13. JAD зубчастий дiагональний формат (jagged diagonal). Модифi-

кацiя CSR для ефективного використання на векторних та пара-

лельних обчислювальних системах. Рядки A′4 впорядковуються за

зменшенням кiлькостi ненульових елементiв та представляються у

виглядi щiльних i векторiв-стовпцiв з елементiв впорядкованих ряд-

кiв у позицiї i. Кiлькiсть таких векторiв (j-дiагоналей) дорiвнює ма-

ксимальнiй кiлькостi ненульових елементiв в рядку. Матриця A′4

зберiгається у виглядi вектору AJAD в якому послiдовно записано

j-дiагоналi, вектору iндексiв стовпцiв елементiв у AJAD та вектору

iндексiв рядкiв у AJAD. Таким чином для збереження A′4 у форматi

JAD необхiдна пам’ять

SJAD = X(sfloat + sint) +
NP

2
sint (2.52)

де X – кiлькiсть ненульових елементiв в нижнiй частинi A′4.

14. SSS симетричний розрiджений контурний формат (symmetric sparse

skyline). Об’єднання CSR та SSK. Для набору рядкiв змiнної дов-

жини за SSK використовують CSR та окремо зберiгають масив дi-

агональних елементiв. Для збереження симетричної A′4 у форматi
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SSS необхiдна пам’ять

SSSS =

(
NP

2
+X

)
(sfloat + sint) (2.53)

де X – кiлькiсть ненульових елементiв поза головною дiагоналлю.

15. USS несиметричний розрiджений контурний формат (unsymmetric

sparse skyline). Об’єднання CSR, CSC та NSK. Для набору рядкiв

змiнної довжини за NSK використовують CSR, для набору стовпцiв

змiнної висоти за NSK використовують CSR та окремо зберiгають

масив дiагональних елементiв. Для збереження A′4 у форматi USS

необхiдна пам’ять

SUSS = 2X(sfloat + sint) +
NP

2
(sfloat + 2sint) (2.54)

де X – кiлькiсть ненульових елементiв поза головною дiагоналлю.

16. VBR формат зi змiнними блоками рядкiв (variable block row). Уза-

гальнення CSR та BSR для блокiв змiнних розмiрiв. Зберiгається

вектор AV BR записаних за рядками блокiв ненульових елементiв

A′4, вектор IA – iндекси початку рядкiв блокiв в AV BR, JA – iн-

декси стовпцiв блокiв в AV BR, KV STR,KV STC – iндекси рядку

та стовпця верхнього лiвого елементу кожного блоку, KA – iндекс

початку кожного блоку в A′4. Для збереження A′4 необхiдна пам’ять

SV BR =
K∑
i

(ricisfloat + (ri + ci)sint) + 2Ksint (2.55)

де K – кiлькiсть блокiв, ri, ci – кiлькiсть рядкiв та стовпцiв у бло-

цi i, i = 1, NP/2. Узагальнення з використанням блокiв змiнних

розмiрiв застосовне i для iнших форматiв. В зв’язку з неблочною

структурою A4′ VBR та подiбнi узагальнення дають втрати пам’ятi

бiльшi, нiж CSR, тому в подальшому не розглядаються.

17. MD4 результати аналiтичної процедури модифiкованого алгоритму
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Д4. Зберiгаються тiльки ненульовi елементи матрицi A′4, позицiї роз-

раховуються аналiтично за (2.37). Використовується пам’ять

SMD4 = Xsfloat (2.56)

де X – кiлькiсть ненульових елементiв в A′4.

Оцiнимо використання пам’ятi для зберiгання матрицi A′4 у рiзних фор-

матах. В табл. 2.3 sfloat = 8 (число з плаваючою точкою подвiйної то-

чностi, у FORTRAN DOUBLE PRECISION, у C double на ресурсах Супер-

комп’ютерного центру НТУУ ”КПI”), sint = 4 (цiле число, INTEGER, int

на тих же ресурсах), Nfloat – кiлькiсть використаних елементiв sfloat, Nint

– кiлькiсть використаних елементiв sint, P = 128. Стовпець ”Всього” у

табл. 2.3 вiдповiдає витратам пам’ятi в байтах для зберiгання A′4 у вибра-

ному форматi, розраховується як

Total = Nfloatsfloat +Nintsint

Порiвняємо масштабованiсть кращих для даної задачi вiдомих форма-

тiв зберiгання розрiджених матриць з результатами модифiкованого алго-

ритму Д4 (рис. 2.5). За результатами експериментiв спостерiгається най-

краща збiжнiсть MSR та ELL, для них

lim
NP→∞

(
SMSR

SMD4

)
= lim

NP→∞

(
SELL
SMD4

)
= 1.5 (2.57)

Для великих розмiрностей A′4 MSR, ELL використовують на 50% бiльше

пам’ятi.

2.5. Розробка варiантiв для паралельних вископродуктивних

систем рiної архiтектури

2.5.1. Паралельна реалiзацiя модифiкованого Д4 алгоритму

для cистем зi спiльної пам’яттю (shared memory). Простота ар-

хiтектури програмної реалiзацiї багатопотокових додаткiв в системах зi
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Таблиця 2.3

Використання пам’ятi для зберiгання A′4, P = 128

Формат
N = P N = 2P

Nfloat Nint Всього Nfloat Nint Всього

DNS 67108864 0 536870912 268435456 0 2147483648

BND 2105344 1 16842756 4210688 1 33685508

CSR 72706 80898 905240 145922 162306 1816600

CSC 72706 80898 905240 145922 162306 1816600

COO 72706 145412 1163296 145922 291844 2334752

DIA 2105344 257 16843780 4210688 257 33686532

ELL 73728 73728 884736 147456 147456 1769472

BSR 48470 56662 614408 97281 113665 1232908

MSR 72707 72707 872484 145923 145923 1751076

SSK 707008 8191 5688828 1755584 16383 14110204

NSK 1414016 16382 11377656 3511168 32766 28220408

LNK 72706 153604 1196064 145922 308228 2400288

JAD 72706 80898 905240 145922 162306 1816600

SSS 80898 80898 970776 162306 162306 1947672

USS 153604 161796 1876016 308228 324612 3764272

MD4 72706 0 581648 145922 0 1167376
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Рис. 2.5. Оцiнка асимптотичної ефективностi форматiв зберiгання A′4
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спiльною пам’яттю зумовила популярнiсть даної технологiї для органiзацiї

наукових розрахункiв [139]. Мiнiмальнi змiни до коду послiдовної версiї мо-

дифiкованого алгоритму Д4 та широкий клас напiвавтоматичних методiв

паралелiзацiї сучасних оптимiзуючих компiляторiв (в дисертацiйнiй роботi

використовувалися Intel C/C++, Fortran 10.1, GCC 4.1) робить доцiльним

використання OpenMP для задач моделювання процесiв нестацiонарної ди-

фузiї великої просторової розмiрностi.

Одним з ключовим фактором продуктивностi паралельної реалiзацiї на

базi OpenMP є стратегiя декомпозицiї циклiв [140]. Стандарт OpenMP [141,

142] визначає параметр декомпозицiї циклу schedule, що специфiкує на-

ступнi стратегiї:

— static у формi schedule(static, chunk_size) – iтерацiї роздiлю-

ються на групи (chunk) по chunk_size елементiв та присвоюються

потокам по колу згiдно номеру потоку. У випадку коли chunk_size

не задано, iтерацiї роздiлюються на групи приблизно рiвного роз-

мiру та кожен процес отримує не бiльше однiєї групи.

— dynamic у формi schedule(dynamic, chunk_size) – групи iтерацiй

по chunk_size елементiв присвоюються потокам по мiрi звiльнення

останнiх. Якщо chunk_size не задано, кiлькiсть елементiв у групi

iтерацiй вважається рiвною 1.

— guided у формi schedule(guided, chunk_size) – групи iтерацiй

присвоюються процесам по мiрi звiльнення останнiх. Розмiр групи

GS = max

{
Irem
p
, chunk_size

}
де Irem – кiлькiсть не виконаних iтерацiй, p – кiлькiсть потокiв.

Якщо chunk_size не задано, вважається chunk_size=1.

— auto у формi schedule(auto) – вибiр стратегiї покладено на реалi-

зацiєю OpenMP.

— runtime у формi schedule(runtime) – вибiр стратегiї розподiлу бу-
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де специфiковано пiд час виконання програми (за допомогою змiн-

ної оточення OMP_SCHEDULE).

В роботi OpenMP використано на етапах реалiзiацiї Д4 впорядкування

та розв’язання стрiчкової системи рiвнянь A′4U2 = F ′. Опис стратегiй пла-

нування розподiлу iтерацiй наведено в контекстi проведеної нижче оцiнки

масштабованостi реалiзацiї модифiкованого алгоритму Д4.

Розглянемо паралельну реалiзацiю модифiкованого алгоритму Д4 для

систем зi спiльною памяттю. На етапi розв’язання стрiчкової системи рiв-

нянь використано алгоритм виключення Гаусу з вибором провiдного еле-

мента [143], реалiзованого на базi BLAS [123, 124] рiвня 3 (блочний варiант

для систем з P ' N [144]) та рiвня 2 (векторний варiант для систем з

P << N [145]). Використання стандарту BLAS забезпечує сумiснiсть з ве-

ликою кiлькiстю оптимiзованих бiблiотек математичних пiдпрограм для

широкого спектру апаратних платформ [125, 146, 147].

Позначимо kl – ширина нижньої частини стрiчки, ku – верхньої частини

A′4. Введемо роздiлення матрицi A′4 на перетинаючися дiагональнi блоки

розмiрнiстю (k′u + nb)× (kl + nb), k′u = ku + kl

Ai
b =


Ai

11 Ai
12 Ai

13

Ai
21 Ai

22 Ai
23

Ai
31 Ai

32 Ai
33

 (2.58)

де Ai
11, A

i
13, A

i
31, A

i
33 ∈ Rnb×nb, Ai

12, A
i
32 ∈ Rnb×(k′u−nb), Ai

21, A
i
23 ∈ R(kl−nb)×nb,

Ai
13 – нижня трикутна, Ai

31 – верхня трикутна матрицi, nb – параметр ал-

горитму. Позначимо елементи LU розкладу матриць блоку

Aij = LijUij (2.59)

Розглянемо алгоритм LU декомпозицiї Ab в термiнах реалiзацiї BLAS

рiвня 3:
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1. Розрахунок LU розкладу з перестановками (алгоритм Гаусу з вибо-

ром провiдного елементу) матрицi
A11

A21

A31

 (2.60)

2. Обчислення DTRSM

U12 ← L−1
11 A12 (2.61)

3. Обчислення DGEMM

A′22 ← A22 − L21U12 (2.62)

4. Обчислення DGEMM

A′32 ← A32 − L31U12 (2.63)

5. Обчислення DTRSM

U13 ← L−1
11 A13 (2.64)

6. Обчислення DGEMM

A′23 ← A23 − L21U13 (2.65)

7. Обчислення DGEMM

A′33 ← A33 − L31U13 (2.66)

8. Обернена до кроку 1 перестановка системи
L11

L21

L31

 (2.67)

Застосувавши алгоритм до Ai
b отримуємо LU розклад A′4 [143]. В дисер-

тацiйнiй роботi використано реалiзацiю DTRSM, DGEMM GotoBLAS2 [148].

Оцiнимо масштабованiсть паралельної реалiзацiї модифiкованого алго-

ритму Д4 та внесок алгоритму декомпозицiї циклiв на прикладi двови-

мiрної кiнцево-рiзницевої моделi процесу нестацiонарної дифузiї на сiтцi
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Рис. 2.6. Масштабованiсть OpenMP реалiзацiї етапу упорядкування матри-

цi A модифiкованого алгоритму Д4
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N = P = 64. На етапах прямого та оберненого Д4 впорядкування ма-

трицi A та векторiв U1, U2, F, F
′ застосовано паралелiзацiю циклiв з стра-

тегiєю планування schedule(runtime). Порiвняння часу виконання для

алгоритмiв static, dynamic, guided без специфiкацiї chunk_size наведено

на рис. 2.6. На ресурсах Суперкомп’ютерного центру НТУУ ”КПI” (вико-

ристано вузол кластеру з 2 х Intel Xeon E5440 2.83 ГГц та 8 Гб RAM)

найкращої продуктивностi досягнено при p = 2 потокiв з static алгори-

тмом розподiлу iтерацiй, подальша оптимiзацiя етапу декомпозицiї не має

сенсу. Незважаючи на пагану масштабованiсть алгоритму впорядкування,

загальна продуктивнiсть описаної в даному пiдроздiлi реалiзацiї є найкра-

щою для систем зi спiльною пам’яттю без застосування спецiалiзованих

сопроцесорiв (наприклад, графiчних).

2.5.2. Паралельна реалiзацiя модифiкованого Д4 алгоритму

для Nvidia CUDA. В реалiзацiї для систем на базi графiчних проце-

сорiв та кластерiв графiчних процесорiв для пошуку розв’язку A′4U2 =

F ′ пропонується використати стабiлiзований метод бiспряжених градiєн-

тiв [70, 57]. Таким чином крок 4 модифiкованого алгоритму Д4 зводиться

до

4.1. Iнiцiалiзацiя змiнних x0 = r∗0 = U ∗2 , де U ∗2 – розв’язок на попере-

дньому часовому кроцi, 0 для першого

4.2. Початкове значення нев’язки r0 = p0 = F ′ − A′4x0

4.3. Цикл j = 0, 1, ... доки |rj| > ε

αj =
(rj, r

∗
0)

(A′4pj, r
∗
0)

sj = rj − αjA′4pj

ωj =
(A′4sj, sj)

(A′4sj, A
′
4sj)

xj+1 = xj + αjpj + ωjsj

rj+1 = sj − ωjA′4sj
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βj =
αj(rj+1, r

∗
0)

ωj(rj, r∗0)

pj+1 = rj+1 + βj(pj − ωjA′4pj)

4.4. U2 = xj+1

При реалiзацiї використано бiблiотеки Thrust [149] та Cusp [150].

Рис. 2.7. Оцiнка ефективностi CUDA реалiзацiї модифiкованого Д4 алго-

ритму

2.5.3. Паралельна реалiзацiя модифiкованого Д4 алгоритму

для cистем з розподiленою пам’яттю. Технiчнi обмеження на ма-

ксимальну кiлькiсть ядер OpenMP реалiзацiї (в рамках дисертацiйного до-

слiдження на ресурсах Суперкомп’ютерного центру НТУУ ”КПI” – 8 ядер)

та об’єм пам’ятi графiчних процесорiв (512 Мб використаної Nvidia GeForce
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8600M) вдається принципово подолати при переходi до кластерних систем

з розподiленою пам’яттю. Стандартом де-факто органiзацiї взаємодiї пара-

лельних процесiв в таких системах є технологiя MPI.

При реалiзацiї модифiкованого алгоритму Д4 для систем з розподiле-

ною пам’яттю для вирiшення системи рiвнянь A′4U2 = F ′ використано ал-

горитми паралельного виключення Гауса [76] та SPIKE [89, 88].

Розглянемо випадок дiагонально домiнуючої матрицi A′4 = [aij]i,j=1,NP/2

|aii| >
NP/2∑
j=1,j 6=i

|aij|, i = 1, NP/2 (2.68)

Система рiвнянь може бути розв’язана за допомогою наступних крокiв:

1. Знаходження матриць L, U : L – нижня трикутна, U – верхня три-

кутна та A′4 = L · U ;

2. Пряме виключення: знаходження z з Lz = F ′;

3. Зворотнє виключення: знаходження U2 з UU2 = z.

Для розв’язання на p процесорах в паралельному алгоритмi виключе-

ння Гауса матрицю A′4, вектори U2 та F ′ роздiлюють

A1 BU
1

BL
1 C1 DU

2

DL
2 A2 BU

2

. . . . . . . . .

BL
p−1 Cp−1 DU

p

DL
p Ap





U 1
2

υ1
2

U 2
2

...

υp−1
2

Up
2


=



F ′1

φ′1

F ′2

...

φ′p−1

F ′p


(2.69)

де Ai ∈ Rni×ni, Ci ∈ Rk×k, Ai ∈ Rni×ni, U i
2, F

′i ∈ Rni, υi2, φ′i ∈ Rk та

p∑
i=1

ni + (p− 1)k =
NP

2
(2.70)

Роздiлення можливе лише за умови ni > k, тому максимальна кiлькiсть

паралельно використовуваних процесорiв обмежена p < NP+2k
4k .
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Застосуємо процедуру блочно-циклiчної редукцiї до блочного парно-

непарного впорядкування A′4:

A1 BU
1

A2 DL
2 BU

2

. . . . . . . . .

Ap−1
. . . BU

p−1

Ap DL
p

BL
1 DU

2 C1

BL
2

. . . C2

. . . . . . . . .

BL
p−1 DU

p Cp−1





U 1
2

U 2
2

...

Up−1
2

Up
2

υ1
2

υ2
2

...

υp2



=



F ′1

F ′2

...

F ′p−1

F ′p

φ′1

φ′2

...

φ′p



(2.71)

Введемо позначення для елементiв розкладу (2.71): Â BU

BL C

x
ξ

 =

b
β

 (2.72)

Застосуємо LU розклад до матрицi Â = LR: Â BU

BL C

 =

 L 0

BLR−1 I

R L−1BU

0 S

 (2.73)

S = C −BLÂ−1BU (2.74)

Доповнення Шура (2.74) до Â для A′4 за умови (2.68) є блочно - тридi-

агональна матриця (p − 1) × (p − 1) з дiагональним домiнуванням, блоки

мають розмiрнiсть k × k:

S =



T1 U2

V2 T2 U3

. . . . . . . . .
. . . . . . Up−1

Vp−1 Tp−1


(2.75)
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де

Ti = Ci −BL
i A
−1
i BU

i −DU
i+1A

−1
i+1D

L
i+1

= Ci − (BL
i R
−1
i )(L−1

i BU
i )− (DU

i+1R
−1
i+1)(L

−1
i+1D

L
i+1) (2.76)

Ui = −(DU
i R
−1
i )(L−1

i BU
i ) (2.77)

Vi = −(BL
i R
−1
i )(L−1

i DL
i ) (2.78)

Приведемо (2.73) доR L−1BU

0 S

x
ξ

 =

 L 0

BLR−1 I

−1 b
β

 =

c
γ

 (2.79)

де c = [ci], γ = [γi], i = 1, p− 1

ci = L−1
i bi (2.80)

γi = βi −BL
i R
−1
i ci −DU

i+1R
−1
i+1ci+1 (2.81)

До цього етапу обчислень передачi даних мiж процесорами не викону-

ються. Кожен процесор факторизує вiдповiдний елемент Ai та обчислює

частину системи рiвнянь нижчого порядку Sξ = γ

S =

−DU
i R
−1
i L−1

i DL
i −DU

i R
−1
i L−1

i BU
i

−BL
i R
−1
i L−1

i DL
i Ci −BL

i R
−1
i L−1

i BU
i

 ∈ R2k×2k (2.82)

γ =

 −DU
i R
−1
i ci

βi −BL
i R
−1
i ci

 ∈ R2k (2.83)

Матриця S є також дiагонально домiнантна. Описаний вище крок ре-

дукування (сyclic reduction, CR) використовується доти, доки порядок си-

стеми не знижується до k, це досягається за blog2(p− 1)c крокiв.
Розглянемо розподiл елементiв матрицi A′4 за процесорами. Процесор

i, i < p має блок 2× 2 Ai BU
i

BL
i Ci

 (2.84)
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з DU
i над блоком та DL

i злiва. Пiсля кроку CR на процесорах i, i = 2, 4, 6...

знаходяться блоки Ti−1 Ui

Vi Ti

 (2.85)

з Ui−1 над блоком та Vi−1 злiва. Пiсля знаходження елементiв ξi на проце-

сорi i обраховується xi:

x1 = R−1
1 (c1 − L−1

1 BU
1 ξ1),

xi = R−1
1 (ci − L−1

i DL
i ξi−1 − L−1

i BU
i ξi), 1 < i < p (2.86)

xp = R−1
p (cp − L−1

p DL
p ξp−1).

Таким чином отримано розв’язок A′4U2 = F ′, U2 = [xi]i=1,p

Складнiсть послiдовної (p = 1, передачi повiдомлень вiдсутнi) версiї

використаного алгоритму розв’язання A′4U2 = F ′:

ϕn = (2ku + 1)kln+ (2kl + 2ku − 1)n+ O(k3) (2.87)

де n = NP/2 – розмiрнiсть A′4; kl, ku – ширина нижньої та верхньої частини

стрiчки; k = max{kl, ku}.
Складнiсть паралельної версiї алгоритму [76]:

ϕD&C
n,p ≈ 2kl(4ku + 1)

n

p
+ (4kl + 4ku + 1)

n

p
+

+

(
32

3
k3 + 9k2 + 6ts + 4k2tw

)
blog2(p− 1)c (2.88)

де n = NP/2 – розмiрнiсть A′4; p – кiлькiсть процесорiв; kl, ku – ширина

нижньої та верхньої частини стрiчки; k = max{kl, ku}; ts – вiдношення часу

початку передачi повiдомлення до часу виконання операцiї з плаваючою

точкою; tw – вiдношення часу передачi одного числа з плаваючою точкою

до часу виконання операцiї з плаваючою точкою.

Розглянемо випадок, коли A′4 не має властивостi дiагонального домiну-

вання – умова (2.68) не виконується. У цьому випадку LU декомпозицiя
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може не iснувати або описаний вище алгоритм може бути чисельно нестiй-

ким. Замiнимо розклад A′4 = LU на PA′4 = LU , де P – матриця пере-

становок рядкiв. За умови циклiчностi представлення матрицi A′4 введемо

роздiлення 

A1 D1

B1 C1

D2 A2

. . . . . .

Dp Ap

Bp Cp





U 1
2

υ1
2

U 2
2

...

Up
2

υp2


=



F ′1

φ′1

F ′2

...

F ′p

φ′p


(2.89)

де Ai ∈ Rmi×ni; Ci ∈ Rk×k; U i
2, F

′i ∈ Rni; υi2, φ′i ∈ Rk; k = kl + ku та
p∑
i=1

mi =
NP

2

mi = ni + k (2.90)

Розглянемо процедуру циклiчного редукування для матрицi A′4 без дi-

агонального домiнування. Пiсля блочного парно-непарного впорядкування

система приймає вигляд (на прикладi p = 4):

A1 D1

B1 C1

A2 D2

B2 C2

A3 D3

B3 C3

A4 D4

B4 C4





U 1
2

U 2
2

U 3
2

U 4
2

υ1
2

υ2
2

υ3
2

υ4
2


=



F ′1

φ′1

F ′2

φ′2

F ′3

φ′4

F ′4

φ′4


(2.91)

Введемо позначення для LU декомпозицiї лiвої частини (2.91)

Pi

Ai

Bi

 = Li

 Ri

Ok×ni

 , 1 6 i 6 p (2.92)
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та елементiв LU декомпозицiї

L−1
i Pi

Omi×k

Ci

 =

Xi

Ti

 (2.93)

L−1
i Pi

 Di

Ok×k

 =

Yi
Vi

 (2.94)

L−1
i Pi

F ′i
φ′i

 =

ci
γi

 (2.95)

Перепишемо (2.91) у виглядi


L−1

1 P1

L−1
2 P2

L−1
3 P3

L−1
4 P4





A1 D1

B1 C1

A2 D2

B2 C2

A3 D3

B3 C3

A4 D4

B4 C4


=

= P



R1 X1 Y1

R2 Y2 X2

R3 Y3 X3

R4 Y4 X4

T1 V1

V2 T2

V3 T3

V4 T4


(2.96)

де P – матриця пiдстановок парно-непарного впорядкування. Пiсля еле-
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ментарних перетворень (2.96) зводиться до

Sξ =


T1

V2 T2

. . . . . .

Vp Tp

 ξ = γ (2.97)

Матриця S є циклiчною блочно - дiагональною порядку NP
4 , описана

процедура повторюється для системи (2.97) на dp/2e процесорах. За резуль-
татами обчислень ξi на процесорi i отримуємо частину розв’язку вихiдної

системи:

x1 = R−1
1 (c1 −X1ξ1 − Y1ξp) (2.98)

xi = R−1
i (ci − Yiξi−1 −Xiξi), 1 < i 6 p (2.99)

Таким чином отримано розв’язок A′4U2 = F ′, U2 = [xi]i=1,p

Складнiсть послiдовної (p = 1, передачi повiдомлень вiдсутнi) версiї

розглянутого алгоритму виключення Гауса з вибором провiдного елементу

(partial pivoting):

ϕppn ≈ (2kl + 2ku + 1)kln+ (4kl + 2ku + 1)n+ O(k3) (2.100)

де n = NP/2 – розмiрнiсть A′4; kl, ku – ширина нижньої та верхньої частини

стрiчки; k = kl + ku.

Складнiсть паралельної версiї алгоритму з вибором провiдного елемен-

ту [76]:

ϕpp,D&C
n,p ≈ (4k2 + 6k−1)

n

p
+

(
23

3
k3 + 12k2 + 3ts + 3k2tw

)
blog2(p)c (2.101)

де n = NP/2 – розмiрнiсть A′4; p – кiлькiсть процесорiв; kl, ku – ширина

нижньої та верхньої частини стрiчки; k = kl + ku; ts – вiдношення часу

початку передачi повiдомлення до часу виконання операцiї з плаваючою
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точкою; tw – вiдношення часу передачi одного числа з плаваючою точкою

до часу виконання операцiї з плаваючою точкою.

Алгоритми на основi LU декомпозицiї (паралельне виключення Гауса)

для стрiчкових систем є досить поширеними та реалiзованi в багатьох бi-

блiотеках математичних пiдпрограм [151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158].

В якостi альтернативи в данiй роботi використано алгоритм SPIKE [89, 88,

159, 160]. Розглянемо бiльш детально реалiзацiю алгоритму.

Введемо роздiлення та позначення елементiв системи A′4U2 = F ′:

A1 B1

C2 A2 B2

. . . . . . . . .

Cp−1 Ap−1 Bp−1

Cp Ap





X1

X2

...

Xp−1

Xp


=



F1

F2

...

Fp−1

Fp


(2.102)

Позначимо D = diag(A1, ..., Ap), припустимо невиродженiсть Ai, i =

1, p. Пiсля множення злiва на D−1 рiвняння (2.102) приймає вигляд:

I V1

W2 I V2

. . . . . . . . .

Wp−1 I Vp−1

Wp I





X1

X2

...

Xp−1

Xp


=



G1

G2

...

Gp−1

Gp


(2.103)

Множення злiва на D−1 еквiвалентне розв’язанню p систем виду

Aj[VjWjGj] = [BjCjFj], j = 1, p (2.104)

що може бути зроблено паралельно (зазначимо вiдсутнiсть W1, C1 для

j = 1 та Vp, Bp для j = p – введемо W1 = C1 = Vp = Bp = I). Для

стрiчкових матриць Vi та Wj мiстять тiльки декiлька ненульових стовпцiв

злiва та справа (spikes – "зубцi"), що дало назву сiмейству алгоритмiв.
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Позначимо кiлькiсть стовпцiв в зубцim (припущення без втрат загальностi,

з доповненням нульовими стовпцями, якщо потрiбно).

Роздiлимо зубцi на 3 пiдматрицi:

Vj =


V

(t)
j

V ′j

V
(b)
j

 , Wj =


W

(t)
j

W ′
j

W
(b)
j

 (2.105)

де V (t)
j , V

(b)
j ,W

(t)
j ,W

(b)
j ∈ Rm×m.

Введемо аналогiчне роздiлення для Xj, Gj:

Xj =


X

(t)
j

X ′j

X
(b)
j

 , Gj =


G

(t)
j

G′j

G
(b)
j

 (2.106)

Cистему рiвнянь (2.103) можна привести до редукованого S̃X̃ = G̃ бло-

чно - пятидiагонального вигляду [89]:

Im 0 V
(t)

1

0 Im V
(b)

1 0

0 W
(t)
2 Im 0 V

(t)
2

W
(b)
2 0 Im V

(b)
2 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

0 W
(t)
p−1 Im 0 V

(t)
p−1

W
(b)
p−1 0 Im V

(b)
p−1 0

0 W
(t)
p Im 0

W
(b)
p 0 Im





X
(t)
1

X
(b)
1

X
(t)
2

X
(b)
2

...

X
(t)
p−1

X
(b)
p−1

X
(t)
p

X
(b)
p



=



G
(t)
1

G
(b)
1

G
(t)
2

G
(b)
2

...

G
(t)
p−1

G
(b)
p−1

G
(t)
p

G
(b)
p



(2.107)

Пiсля знаходженняX(t)
j ,X(b)

j з системи рiвнянь (2.107) можна отримати

X ′j, j = 1, p паралельно на p процесорах з рiвнянь

X ′1 = G′1 − V ′1X
(t)
2 ,

X ′j = G′j − V ′jX
(t)
j+1 −W

′
jX

(b)
j−1, j = 2, ..., p− 1, (2.108)
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X ′p = G′p −W ′
pX

(b)
p−1.

Таким чином отримано розв’язок A′4U2 = F ′, U2 = [Xi]i=1,p

Для випадку дiагонально домiнуючої матрицiA′4 використаємо скороче-

ну версiю алгоритму (truncated SPIKE). При виконаннi умови (2.68) блоки

V
(t)
j , W (b)

j розкладу (2.107) є нехтувано малими для широкого класу за-

дач [88]. Поклавши V
(t)
j = W

(b)
j = 0 у (2.107) отримуємо блочно - дiаго-

нальну систему

Im

Im V
(b)

1

W
(t)
2 Im

Im V
(b)

2

. . . . . .

W
(t)
p−1 Im

Im V
(b)
p−1

W
(t)
p Im

Im





X
(t)
1

X
(b)
1

X
(t)
2

X
(b)
2

...

X
(t)
p−1

X
(b)
p−1

X
(t)
p

X
(b)
p



=



G
(t)
1

G
(b)
1

G
(t)
2

G
(b)
2

...

G
(t)
p−1

G
(b)
p−1

G
(t)
p

G
(b)
p



(2.109)

що тривiально розв’язується на p процесорах. Можливе пiдвищення точно-

стi розв’язку при використаннi скороченого алгоритму разом з iтерацiйни-

ми методами (наприклад, стабiлiзованим методом бiспряжених градiєнтiв,

BiCGSTAB [57, 70]).

У випадку вiдсутностi властивостi дiагонального домiнування A′4 вико-

ристаємо рекурсивну версiю алгоритму SPIKE. Для забезпечення несингу-

лярностi блокiв Ai, i = 1, p використаємо алгоритм посилення дiагональ-

ного домiнування [160]. На етапi LU розкладу блоку Aj введемо додаткову

умову для провiдного елементу (pivot):

|δ| > 0ε||Aj||1 (2.110)

де 0ε – машинний нуль, δ – провiдний елемент.



103

Якщо (2.110) не виконується, провiдний елемент замiнюється на

δ :=

δ + ε||Aj||1, δ > 0

δ − ε||Aj||1, δ < 0
(2.111)

де ε > 0 – малий параметр, що характеризує помилку округлення.

Для випадку p = 2 редукована система (2.107) приймає вигляд
Im 0 V

(t)
1

0 Im V
(b)

1 0

0 W
(t)
2 Im 0

W
(b)
2 0 Im




X

(t)
1

X
(b)
1

X
(t)
2

X
(b)
2

 =


G

(t)
1

G
(b)
1

G
(t)
2

G
(b)
2

 (2.112)

Центральна частина (2.112) Im V
(b)

1

W
(t)
2 Im

X(b)
1

X
(t)
2

 =

G(b)
1

G
(t)
2

 (2.113)

може бути розв’язана незалежно.

Застосувавши LU декомпозицiю до блокiв (2.113) Im V
(b)

1

W
(t)
2 Im

 =

 Im 0

W
(t)
2 Im

Im V
(b)

1

0 Im −W (t)
2 V

(b)
1

 (2.114)

отримуємо розв’язок X(b)
1 , X(t)

2 та X(t)
1 , X(b)

2 з

X
(t)
1 = G

(t)
1 − V

(t)
1 X

(t)
2 (2.115)

X
(b)
2 = G

(b)
2 −W

(b)
2 X

(b)
1

Для випадку p = 2d введемо позначення

D̃1 = diag(D̃
[1]
1 , ..., D̃

[1]
p/2) (2.116)

де

D̃
[1]
k =


Im 0 V

(t)
2k−1

0 Im V
(b)

2k−1 0

0 W
(t)
2k Im 0

W
(b)
2k 0 Im

 , k = 1, p/2 (2.117)
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Таким чином D̃1 складається з дiагональних блокiв S̃ порядку 4m. За-

стосуємо SPIKE декомпозицiю до S̃:

S̃ = D̃1S̃2 (2.118)

Матриця S̃2 вiдрiзняється вiд S̃ тiльки кiлькiстю та висотою зубцiв:

S̃2 =



I3m 0 V
[2](t)

1

0 Im V
[2](b)

1 0

0 W
[2](t)
2 Im 0 V

[2](t)
2

W
[2](b)
2 0 I3m V

[2](b)
2 0

. . . . . . . . . . . . . . .

0 W
[2](t)
p/2−1 I3m 0 V

[2](t)
p/2−1

W
[2](b)
p/2−1 0 Im V

[2](b)
p/2−1 0

0 W
[2](t)
p/2 Im 0

W
[2](b)
p/2 0 I3m



(2.119)

Аналогiчно застосовуючи SPIKE декомпозицiю до S̃2 отримуємо

S̃2 = D̃2S̃3 (2.120)

та

S̃ = D̃1D̃2S̃3 (2.121)

Пiсля d− 1 крокiв редукована система приймає вигляд

S̃ =
d−1∏
i=1

D̃iS̃d (2.122)

де S̃d має тiльки 2 зубцi. З (2.122) знайдемо розв’язок вхiдної системи

X̃ = S̃−1
d

d−1∏
i=1

D̃−1
d−iG̃ (2.123)

Для рекурсивного обчислення D̃1, ..., D̃d−1 та S̃d застосовна ефективна

процедура випадку p = 2. Узагальнення для випадку p 6= 2p тривiаль-

не [89].
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Висновки до роздiлу 2

В роздiлi розглянуто паралельнi числовi методи розв’язання диферен-

цiйних рiвнянь у часткових похiдних, що виникають на заключному етапi

методу функцiональної параметризацiї, застосованого до варiацiйного фор-

мулювання моделi одностороннього фiзичного процесу дифузiї-переносу

системи хiмiчно взаємодiючих забруднюючих домiшок з урахуванням ефе-

кту самоочищення при досягненнi граничної концентрацiї домiшки. Запро-

поновано новi паралельнi прямi та гiбриднi методи на основi модифiкова-

ного Д4 упорядкування. Для розглянутих методiв запропоновано реалiза-

цiї для високопродуктивних обчислювальних систем на базi традицiйних

кластерних та GPGPU технологiй. Видiлено особливостi реалiзацiї запро-

понованих методiв для обчислювальних систем зi спiльною пам’яттю та

пiдтримкою OpenMP 3.0, систем з розподiленою пам’яттю та пiдтримкою

MPI-2, гiбридних систем iз застосуванням графiчних процесорiв на базi

Nvidia CUDA та кластерiв графiчних процесорiв на базi MPI-1 та Nvidia

CUDA.
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РОЗДIЛ 3

IДЕНТИФIКАЦIЯ IНТЕНСИВНОСТI ДЖЕРЕЛ

ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ НА БАЗI ГIБРИДНИХ

ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ

Нова iнформацiйна технологiя екологiчного монiторингу застосовується

для оцiнки джерел забруднення в реальному режимi часу. Розглянемо фор-

малiзацiю одностороннiх фiзичних процесiв дифузiї - переносу системи хi-

мiчно взаємодiючих забруднюючих домiшок в атмосферi на основi варiа-

цiйних нерiвностей та її локальну форму, отриману в результатi застосува-

ння методу функцiональної параметризацiї. Покажемо можливiсть зведен-

ня локальної форми моделi до тривимiрної ойлерової моделi UNI-DEM [17].

Практичну значимiсть розширення проiлюструємо на прикладi задачi оцiн-

ки параметрiв функцiй джерел.

3.1. Варiацiйне формулювання моделi дифузiї-переносу

системи хiмiчно-взаємодiючих забруднюючих домiшок

Властивостi обмеженостi стану одностороннього фiзичного процесу та

обмеження на параметри та функцiї джерел притаманне широкому кла-

су реальних фiзичних процесiв дифузiї-переносу [42, 14]. Розглянемо за-

гальний випадок нестацiонарного процесу дифузiї-переносу системи хiмi-

чно взаємодiючих забруднюючих домiшок в атмосферi. Шуканий розподiл

забруднюючих домiшок u(t, z) = (u1(t, z), ..., uNs(t, z)), де Ns – кiлькiсть

взаємодiючих домiшок, є розв’язком варiацiйної нерiвностi [14]:

(
∂u

∂t
, v − u

)
+ (A(λ)u, v − u) + ψij(v)− ψij(u) > (f, v − u), (3.1)
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в Q ∀v ∈ H1(Ω) = V

з початковими умовами

u|t=0 = u0 в Ω (3.2)

де u(t, z) – функцiя, визначена на обмеженiй вiдкритiй множинi Ω про-

стору Rn, n = 1, 2, 3 з гладкою границею Г на часовому iнтервалi (0, tk)

для tk <∞, Q = Ω× (0, tk);

(f, g) – дiя функцiоналу f ∈ (H1(Ω))∗ на елемент g ∈ H1(Ω);

A(λ) : V → V ∗ – оператор, визначений бiлiнiйною формою

(A(λ)u, ξ) =
n∑
i=1

∫
Ω

(
ki(z)

∂u

∂zi

∂ξ

∂zi
− ci(z)

∂u

∂zi
ξ

)
dz + (3.3)

+

∫
Ω

d(z)uξdz +

∫
Ω

Qs(u)ξdz, ∀ξ ∈ H1(Ω) = V

Qs(u) = −α(z)u(t, z) + β(z)
∑
u(t, z)u∗(t, z) – нелiнiйна функцiя хiмi-

чних реакцiй;

α(z), β(z) – вiдомi параметри хiмiчної взаємодiї;

ψij 6≡ +∞, i = 1, 2, j = 1, 2, 3 – опуклий, обмежений знизу функцiонал

ψ1
j (v) =

∫
Г

ϕ1(v(s))ds (3.4)

ψ2
j (v) =

∫
Ω

ϕ2(v(z))dz (3.5)

ψi1 – неперервно диференцiйований функцiонал, ψi2 – не неперервно ди-

ференцiйований, але всюди скiнченний, ψi3 – функцiонал приймає значення

+∞. Вiдповiднi функцiї ϕij, i = 1, 2:

ϕi1(v) =
dψi1
dt

(3.6)
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ϕi2(v) ∈ dψ
i
2

dt
(3.7)

ϕi3(v) ∈ ∂ψi3, ∀v ∈ K = {v|ψi3(v) 6≡ +∞} (3.8)

Вид функцiї ϕij та функцiоналу ψij визначається типом фiзичного про-

цесу. Нехай ϕij ∈ L∞(Q), де Q = Ω×(0, tk), Ω = Ω∪Г, множина допустимих

функцiй типу процесу

Υi
j доп = {ϕij ∈ Υi

j = L∞(Q) | ϕij > r1 п.в.} (3.9)

де r1 – задане додатне число.

Збурююча функцiя процесу f(t, z) =
∑M

j=1 qj(t)δ(z−zj), де qj(t) – фун-

кцiя джерел, що дiє в пiдобластi Ωj ∈ Ω, j = 1,M ; M – кiлькiсть точок

прикладення зовнiшнiх збурень; δ(z − zj) – характеристична функцiя пi-

добластi Ωj. Нехай параметри оператора A

λ(z) = {ki(z), ci(z), d(z), α(z), β(z)} ∈ (3.10)

∈ L∞(Ω)× L∞(Ω)× L∞(Ω)× L∞(Ω)× L∞(Ω),

i = 1, 2, 3

та збурююча функцiя процесу f ∈ L∞(Q). Простiр параметрiв та збу-

рюючих функцiй позначимо

Λ =

(
n∏
i=1

L∞(Ω)

)
×

(
n∏
i=1

L∞(Ω)

)
× L∞(Ω)× L∞(Ω)× L∞(Ω),

F = L∞(Q). (3.11)

Простори Λ, F – банаховi з нормами

||λ||Λ = max
(
||ki||L∞(Ω), ||ci||L∞(Ω), ||d||L∞(Ω), ||α||L∞(Ω), ||β||L∞(Ω)

)
,

||f ||F = ||f ||L∞(Q).

Множини допустимих параметрiв Λдоп та збурюючих функцiй Fдоп

Λдоп = {λ ∈ Λ |
n∑
i=1

kiξi > r3(ξ1 + ...+ ξn),
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n∑
i=1

ciξi > r4(ξ1 + ...+ ξn),

d > r5, α > r6, β > r7, п.в.∀ξ = (ξ1, ..., ξn) ∈ Rn}, (3.12)

Fдоп = {f ∈ F | f > r8 п.в.} ,

де r3...r8 – заданi вектори.

Таким чином Λдоп, Fдоп – замкненi опуклi пiдмножини просторiв Λ та

F , а сiмейство операторiв A = {A(λ), λ ∈ Λдоп} є множиною коерцитивних

вiдображень

∀λ ∈ Λдоп ∃ξ > 0 : (A(λ)u, u)V,V > ξ||u||2V , ∀u ∈ V

Для всiх A(λ) ∈ A, λ ∈ Λдоп, f ∈ Fдоп, ϕij ∈ Υi
j доп та u0 ∈ L2(Ω)

варiацiйна нерiвнiсть (3.1) з початковою умовою (3.2) має єдиний розв’язок.

3.2. Еквiвалентнiсть локальної форми моделi та UNI-DEM

Локальна форма варiацiйного формулювання моделi у граничному ви-

падку

Λдоп = Λ, (3.13)

Fдоп = F,

Υi
j доп = Υi

j,

umax(z) = +∞,

зводиться до UNI-DEM (1.43), (1.45), (1.44).

При обчислювальнiй реалiзацiї в рамках дисертацiйнiй роботи застосо-

вується процедура послiдовного розщепленя на 2 пiдмоделi. Видiлено про-

цеси хiмiчної взаємодiї A(λ) = A1(λ
[1]) + A2(λ

[2]), де A1(λ
[1]) : V → V ∗ –

оператор, визначений бiлiнiйною формою(
A1(λ

[1])u, ξ
)

=
n∑
i=1

∫
Ω

(
ki(z)

∂u

∂zi

∂ξ

∂zi
− ci(z)

∂u

∂zi
ξ

)
dz + (3.14)
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+

∫
Ω

d(z)uξdz, ∀ξ ∈ V

Та A2(λ
[2]) : V → V ∗ визначений(
A2(λ

[2])u, ξ
)

=

∫
Ω

(−α(z)u+ β(z)u2)ξdz, ∀ξ ∈ V

В позначеннях [17] розщеплення зводиться до

∂c[1](x, t)
∂t

= −∂(wc[1])

∂z
− ∂(uc[1])

∂x
− ∂(vc[1])

∂y
+ (3.15)

+
∂

∂z

(
Kz

∂(wc[1])

∂z

)
+

∂

∂x

(
Kx

∂uc[1]

∂x

)
+

∂

∂y

(
Ky

∂vc[1]

∂y

)
−

−k c[1] + E
∂c[2](x, t)

∂t
= Q(c[2]) (3.16)

3.3. Ефект самоочищення при досягненнi граничної

концентрацiї забруднюючої домiшки в моделi

дифузiї-переносу системи взаємодiючих сполук

Розширимо модель з урахуванням процесу самоочищення при дося-

гненнi граничної концентрацiї завислих забруднюючих речовин в атмосфе-

рi [14]. При перевищенi граничної концентрацiї umax(z) активується нелi-

нiйний процес самоочищення:

ψ2 =


1
2 (m(t, z)u(t, z))2 , u(t, z) > umax(z),

0, u(t, z) < umax(z),
(3.17)

де m(t, z) – невiдомий коефiцiєнт. Визначимо m(t, z) ∈ M = L∞(Q), де M

– простiр параметрiв m з нормою ||m||M = ||m||L∞(Q). Допустимi значення

параметрiв Mдоп = {m ∈M |mmax > m > 0 п.в.}.
Введемо ϕ2(u) = dψ2(v)

dv , визначену в просторi Υ2 = L∞(Q) з нормою
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||ϕ2||Υ2
= ||ϕ2||L∞(Q):

ϕ2 =

m(t, z)u(t, z), u(t, z) > umax(z),

0, u(t, z) < umax(z),
(3.18)

або ϕ2(u) = m(u; t, z)u(t, z),

m(u; t, z) =

m(t, z), u(t, z) > umax(z),

0, u(t, z) < umax(z),
(3.19)

де m(t, z) – вiдоме. Таким чином визначено m(u; t, z) вiдомої структури з

невiдомими просторово-часовими характеристиками. Задача зводиться до

∂u[1]

∂t
+ A1(λ

[1])u[1] + ϕ2(u
[1]) = f в Q (3.20)

∂u[2]

∂t
+ A2(λ

[2])u[2] = 0 в Q

u[1]|t = u[2]|t−τ

u[1],[2]|Σ = 0

u[1],[2]|t=0 = u0 в Ω

u|t = u[2]|t

з розв’язком {û(t, z), m̂(u; t, z)}, де
A1(λ

[1]) : V → V ∗ – оператор, визначений бiлiнiйною формою(
A1(λ

[1])u, ξ
)

=
n∑
i=1

∫
Ω

(
ki(z)

∂u

∂zi

∂ξ

∂zi
− ci(z)

∂u

∂zi
ξ

)
dz + (3.21)

+

∫
Ω

d(z)uξdz, ∀ξ ∈ V

A2(λ
[2]) : V → V ∗ – оператор, визначений(

A2(λ
[2])u, ξ

)
=

∫
Ω

(−α(z)u+ β(z)u2)ξdz, ∀ξ ∈ V
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τ – часовий крок;

u[1], u[2] – результат застосування процедури розщеплення попереднього

пiдроздiлу.

Задачу пошуку {û(t, z), m̂(u; t, z)} зведемо до оптимiзацiйної проблеми

пошуку невiдомого параметру m̂(t, z), що задовольняє (3.20) та забезпечує

мiнiмум функцiоналу:

J(m) =

tk∫
0

∫
Ω

 (u[1] − umax)2, u[1]|ГB > umax

(m(u[1] − umax))2, u[1]|ГB < umax

 dzdt (3.22)

Необхiднi умови для ∀m ∈Mдоп приймають вигляд

∂L

∂m
(.) = u[1]p+

 0, u[1] > umax,

2m(u[1] − umax)2, u[1] < umax,
(3.23)

де p(t, z) може бути отримана з спряженої системи

−∂p
∂t

+ A∗1(λ
[1])p+mp+

 2(u[1] − umax), u[1] > umax

2m2(u[1] − umax), u[1] < umax

 = 0 (3.24)

з граничними та початковими умовами

p|Σ = 0 (3.25)

p|t=tk = 0 (3.26)

оператор A∗1(λ[1]) спряжений до A1(λ
[1]).

3.4. Оцiнювання параметрiв функцiй джерел

Нехай просторово розподiленi параметр m та збурююча функцiя про-

цесу f або якiсь з них не заданi. Нехай функцiя стану може бути вимiряна

в точках z1, . . . , zn ∈ Ω. Тодi процес вимiрювання може бути описаний пе-

ретворенням вигляду

y(t, zi) = h(t, zi)u(t, zi) (3.27)
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де h(t, z) – невiдомий оператор. Необхiдно за вимiрами yвим функцiї

u(t, z) отримати оцiнки m та f , якi б мiнiмiзували функцiонал

Jj(u, λ.f) =

tk∫
0

n∑
i=1

[yвим
i (t)− yi(t)]2 dt→ inf

m, f∈Fдоп
, j = 1, 2, 3 (3.28)

де Λдоп – множина допустимих параметрiв, Fдоп – множина допустимих

збурюючих функцiй процесу. Припускається, що ϕij(u) може змiнюватися

в залежностi вiд розв’язку u(t, z) та може бути представлена в параме-

тричному виглядi ϕij(ξij, u), де ξij – невiдомий параметр типу процесу. В

роботi [14] показано, що задача може бути зведена до нелiнiйних задач

з невiдомими границями (функцiонал ψ1) або з невiдомими перешкодами

(функцiонал ψ2) . Складнiсть задач обумовлена тим, що просторовi та ча-

совi областi дiї вiдомих (наприклад, граничних) умов невiдомi та залежать

вiд стану. Знаходження цих областей еквiвалентно розв’язанню задачi.

Сформульована задача оцiнювання варiацiйних нерiвностей вiдноси-

ться до класу негладких задач умовної оптимiзацiї з обмеженнями у формi

нерiвностей. Вказанi особливостi накладають вимоги на метод її розв’язання.

Розв’яжемо задачу на основi принципу Лагранжа для випадка обмежень у

формi рiвностей та нерiвностей. Введемо додаткову змiнну θij(u, v); θ1
j (u, v) ∈

L∞(Σ), j = 1, 2, 3 належить класу функцiоналiв ψ1
j , а змiнна θ2

j (u, v) ∈
L∞(Q) – класу ψ2

j . Змiнна θij визначена в банаховому просторi Θi
j. Простiр

допустимих функцiй позначимо

Θi
j доп =

{
θij(u, v) ∈ Θi

j|θij(u, v) > r
}

(3.29)

де r – задане дiйсне число, r > 0. Нехай(
θij(u, v), v − u

)
> 0, ∀v ∈ K (3.30)

тодi [14]:(
∂u

∂t
, v − u

)
+ (A(λ)u, v − u)− (θij(u, v), v − u) + (3.31)
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+ψij(v)− ψij(u) = (f, v − u), ∀v ∈ K

u|t=0 = u0 (3.32)

Сформульованої задачi оцiнювання додатково включає в себе двi опти-

мiзацiйнi задачi:

J ij(u, v, θ
i
j, ξ

i
j)→ inf

ξij∈Ξij доп, θ
i
j∈Θi

j доп

, i = 1, 2, j = 1, 2, 3 (3.33)

для всiх v ∈ K, та

J i,vj (v)→ inf
v∈K

(3.34)

Спростимо задачу, використовуючи властивостi функцiоналiв ψij. Роз-

глянемо неперервно диференцiйованi функцiонали ψi1. Оцiнимо параметри

i функцiї джерел одностороннiх задач в областi Ω, що вiдповiдають класу

неперервно диференцiйованих функцiоналiв ψ2
1. Оптимiзацiйне формулю-

вання Лагранжа задачi має вигляд:

L2
1(.) = J2

1 (.) +

(
∂u[1]

∂t
+ A1(λ

[1])u[1] − f, p
)∣∣∣∣

Q

+

+

(
∂u[2]

∂t
+ A2(λ

[2])u[2], p

)∣∣∣∣
Q

+ (ϕ2
1(u

[1]), p)
∣∣∣
Q

(3.35)

u[1],[2]|Σ = 0 (3.36)

u[1],[2]|t=0 = u0 в Ω (3.37)

де p(t, z) – незалежна змiнна. Застосуємо перетворення ϕ2
1(u

[1]) = ϕ2
1(u

[1]; ξ2
1),

перепишемо у виглядi

L2
1(.) = J2

1 (.) +

tk∫
0

∫
Ω

{
∂u[1]

∂t
p−

n∑
i=1

∂

∂zi

(
ki
∂u[1]

∂zi

)
p+

+
n∑
i=1

ci
∂u[1]

∂zi
p+ du[1]p− fp

}
dzdt+

+

tk∫
0

∫
Ω

ϕ2
1(u

[1]; ξ2
1)pdzdt+
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+

tk∫
0

∫
Ω

(−α(z)u[2] + β(z)(u[2])2)pdzdt. (3.38)

Необхiднi умови оптимальностi задачi оцiнювання

∂L2
1(.)

∂λ[1]
(ν

[1]
λ − λ

[1]) > 0, ∀ν [1]
λ ∈ Λ[1]

доп, (3.39)

∂L2
1(.)

∂λ[2]
(ν

[2]
λ − λ

[2]) > 0, ∀ν [2]
λ ∈ Λ[2]

доп, (3.40)

∂L2
1(.)

∂f
(νf − f) > 0, ∀νf ∈ Fдоп, (3.41)

де (λ[1], λ[2]) = λ, f – шуканi оцiнки. Варiацiйна форма умов оптималь-

ностi для λ ∈ intΛдоп та f ∈ intFдоп:

∂L2
1(.)

∂λ[1]
δλ[1] = 0, ∀λ[1] ∈ intΛ[1]

доп, (3.42)

∂L2
1(.)

∂λ[2]
δλ[2] = 0, ∀λ[2] ∈ intΛ[2]

доп, (3.43)

∂L2
1(.)

∂f
δλ = 0, ∀f ∈ intFдоп, (3.44)

Для λ /∈ intΛдоп та f /∈ intFдоп доповнимо систему спiввiдношеннями

∂L2
1(.)

∂λ[1]
= 0, ∀λ[1] /∈ intΛ[1]

доп, (3.45)

∂L2
1(.)

∂λ[2]
= 0, ∀λ[2] /∈ intΛ[2]

доп, (3.46)

∂L2
1(.)

∂f
= 0, ∀f /∈ intFдоп. (3.47)

Пiсля тривiальних перетворень отримуємо

∂L2
1(.)

∂ki
=

tk∫
0

∂u[1]

∂zi

∂p

∂zi
dt, i = 1, 2, 3; (3.48)

∂L2
1(.)

∂ci
=

tk∫
0

∂u[1]

∂zi
pdt, i = 1, 2, 3; (3.49)
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∂L2
1(.)

∂d
=

tk∫
0

u[1]pdt; (3.50)

∂L2
1(.)

∂ki
= −pδ(z − zj), j = 1, . . . , K; (3.51)

∂L2
1(.)

∂α
= −

tk∫
0

u[2]pdt; (3.52)

∂L2
1(.)

∂β
=

tk∫
0

(u[2])2pdt; (3.53)

де p – спряжена функцiя, яка з урахуванням

∂L2
1(.)

∂u[1]
=

tk∫
0

∫
Ω

(
−∂p
∂t

+ A∗1p+
∂ϕ2

1(u
[1]; ξ2

1)

∂u[1]
+
∂J2

1

∂u[1]
(.)

)
dzdt (3.54)

∂L2
1(.)

∂u[2]
=

tk∫
0

∫
Ω

(
−∂p
∂t

+ A∗2p+
∂J2

1

∂u[2]
(.)

)
dzdt (3.55)

може бути отримана з розв’язку спряженої системи

−∂p
∂t

+ A∗1(λ
[1])p+

∂ϕ2
1(u

[1]; ξ2
1)

∂u[1]
p = − ∂J

2
1

∂u[1]
(.) в Q (3.56)

−∂p
∂t

+ A∗2(λ
[2])p = − ∂J

2
1

∂u[2]
(.) в Q (3.57)

з граничними та початковими умовами

p|Σ = 0 (3.58)

p|t=tk = 0 в Ω (3.59)

де A∗1(λ[1]) – оператор, спряжений до A1(λ
[1]):

A∗1(λ
[1])(.) = −

{
n∑
i=1

(
∂

∂zi
(ki(z)

∂

∂zi
) + ci(z)

∂

∂zi

)
− d(z)

}
(.), (3.60)

A∗2(λ
[2]) – оператор, спряжений до A2(λ

[2]):

A∗2(λ
[2])(.) = −Qs(z). (3.61)
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Пошук сукупностi невiдомих параметрiв виконується за допомогою градi-

єнтної процедури

λ
[1]
i+1 = Pr

{
λ

[1]
i − ωλ[1]

(
∂L2

1(.)

∂λ[1]

)i}
, (3.62)

λ
[2]
i+1 = Pr

{
λ

[2]
i − ωλ[2]

(
∂L2

1(.)

∂λ[2]

)i}
, (3.63)

fi+1 = Pr

{
f i − ωf

(
∂L2

1(.)

∂f

)i}
, (3.64)

де i – iндекс поточної iтерацiї, λ0, f 0, ωλ[1], ωλ[2], ωf – заданi. Критерiй

завершення градiєнтної процедури:∣∣(J2
1 )i − (J2

1 )i+1
∣∣

(J2
1 )i

6 ε (3.65)

Формалiзуємо алгоритм оцiнювання параметрiв та функцiй джерел для

класу неперервно диференцiйованих функцiоналiв ψ2
1:

1. Для i = 0, де i – iндекс поточної iтерацiї градiєнтної процедури,

присвоюємо стартове значення λ0 та f0 невiдомим параметрам та

функцiям джерел.

2. На основi вiдомих λ[1]
i , λ[2]

i та fi визначаємо
(
∂L2

1

∂λ[1]

)
,
(
∂L2

1

∂λ[2]

)
та
(
∂L2

1

∂f

)
,

де ui та pi отримано з розв’язку прямої та спряженої систем.

3. Для кроку i+ 1 визначаємо λ[1]
i+1, λ

[2]
i+1 та f i+1 на основi градiєнтної

процедури.

4. Перевiряємо критерiй завершення градiєнтної процедури. Якщо не

виконується, λ[1]
i = λ

[1]
i+1, λ

[2]
i = λ

[2]
i+1 та fi = fi+1, переходимо до

кроку 2, iнакше λ̂[1] = λ
[1]
i+1, λ̂

[2] = λ
[2]
i+1, λ̂ = (λ̂[1], λ̂[2]), f̂ = fi+1 та

переходимо до кроку 5.

5. Завершення алгоритму.

Отриманi градiєнтна процедуру (3.62) та алгоритм параметричної iден-

тифiкацiї дозволяє вирiшити задачу оцiнювання функцiй джерел моделi
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UNI-DEM з урахуванням процесу самоочищення при досягненнi граничної

концентрацiї забруднюючої домiшки.

3.5. Реалiзацiя моделi процесу розповсюдження

забруднюючих домiшок з урахуванням ефекту

самоочищення

Розглянемо модельний приклад реалiзацiї одностороннього фiзичного

процесу розповсюдження системи хiмiчно взаємодiючих домiшок з ура-

хуванням ефекту самоочищення при досягненнi граничної концентрацiї.

Дослiджується система з 3 хiмiчно взаємодiючих забруднюючих домiшок

(табл. 3.2, 3.3, 3.4), що викидуються в атмосферу 6 джерелами невiдомої,

але постiйної iнтенсивностi (кожна домiшка має 2 джерела). Доступнi ви-

мiри в 20 точках. Необхiдно знайти iнтенсивнiсть джерел першої домiшки

та її параметр самоочищення m. Параметри хiмiчної взаємодiї

α =


0.00

0.00

0.00

 (3.66)

та

β =


0.90 0.05 −0.05

0.05 0.95 0.02

−0.05 0.02 0.90

 (3.67)

Iншi параметри експерименту наведено в табл. 3.1.

Таким чином в експериментi моделюються викиди двох промислових

об’єктiв, кожен з яких продукує шкiдливi забруднюючi домiшки 3 типiв.

Забруднюючi домiшки взаємодiють мiж собою, та мають одностороннi вла-

стивостi – м’яку перешкоду в областi (спостерiгається ефект самоочищення

при досягненнi граничної концентрацiї). Джерела забруднюючих домiшок

мають постiйну iнтенсивнiсть (заздалегiдь невiдому), положення джерел
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Таблиця 3.1

Вихiднi данi експерименту

Параметр Позначення Одиницi вимiру Значення

Кiлькiсть джерел K - 6

Кiлькiсть домiшок Ns - 3

Кiлькiсть вимiрiв n - 20

Просторова область VΩ м 512 x 512

Просторова дискретизацiя δz м 4

Просторова сiтка P , N - 128, 128

Перiод прогнозування tk хв. 120

Часова дискретизацiя δt хв. 30

Кiлькiсть крокiв прогнозу T - 4

Швидкiсть вiтру v(z) м/с 2.0

Напрям вiтру αv град 45

Координати вимiрiв zi, i = 1..n - (12..21, 24)

(47..56, 27)

Обмеження параметру

перешкоди

- мiнiмальне mmin(t, z) c−1 0

- максимальне mmax(t, z) c−1 1

Параметри градiєнтної

процедури

- стартове значення m m0(t, z) c−1 0

- стартове значення f f 0(t, z) мкг/c 0

- крок m λm - 1 · 10−2

- крок f λf - 1 · 10−1

- критерiй завершення ε - 0.04
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Таблиця 3.2

Параметри домiшки 1

Параметр Позначення Одиницi вимiру Значення

Кiлькiсть джерел K1 - 2

Координати джерел z[1] - (15, 22)

(51, 25)

Iнтенсивнiсть джерел f [1] - 40, 21

Коефiцiєнт дифузiї k1(z) м2/с 3.0

Коефiцiєнт осiдання d1(z) с−1 0.6

Фонова концентрацiя

домiшки u01(z) мкг/м3 0

Максимальна концентрацiя umax1(z) мкг/м3 100

Таблиця 3.3

Параметри домiшки 2

Параметр Позначення Одиницi вимiру Значення

Кiлькiсть джерел K2 - 2

Координати джерел z[2] - (15, 22)

(51, 25)

Iнтенсивнiсть джерел f [2] - 43, 19

Коефiцiєнт дифузiї k2(z) м2/с 4.0

Коефiцiєнт осiдання d2(z) с−1 0.7

Фонова концентрацiя

домiшки u02(z) мкг/м3 0

Максимальна концентрацiя umax2(z) мкг/м3 100
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Таблиця 3.4

Параметри домiшки 3

Параметр Позначення Одиницi вимiру Значення

Кiлькiсть джерел K3 - 2

Координати джерел z[3] - (15, 22)

(51, 25)

Iнтенсивнiсть джерел f [3] - 46, 17

Коефiцiєнт дифузiї k3(z) м2/с 5.0

Коефiцiєнт осiдання d3(z) с−1 0.9

Фонова концентрацiя

домiшки u03(z) мкг/м3 0

Максимальна концентрацiя umax3(z) мкг/м3 100

вiдомi. Вимiрювання проводяться в околицi пiдприємств, прилади встанов-

лено в фiксованих точках за напрямком вiтру. Необхiдно знайти функцiї

джерел першої домiшки (а саме iнтенсивнiсть першого i другого джерела).

Значення iнтенсивностi джерел першої домiшки наведено на рис. 3.1,

коефiцiєнтm(t, z) на рис. 3.2. Змiни функцiоналу J наведено на рис. 3.3. На

рисунках видно осциляцiї параметрiв на кроках 2-4 процедури, що виникли

внаслiдок великого кроку градiєнтної процедури за λf .

Час виконання одного кроку градiєнтної процедури при використаннi

реалiзацiї гiбридного алгоритму МД4 на базi графiчного процесору Nvidia

C1060 складає близько 18 сек, загальний час моделювання 4 хв.

Висновки до роздiлу 3

В роздiлi розглянуто формалiзацiю одностороннiх фiзичних процесiв

дифузiї - переносу системи хiмiчно взаємодiючих забруднюючих домiшок

в атмосферi на основi варiацiйних нерiвностей та її локальну форму, отри-
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Рис. 3.1. Iнтенсивнiсть джерел першої домiшки в залежностi вiд кроку гра-

дiєнтної процедури
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Рис. 3.2. Значення коефiцiєнту самоочищення m(t, z) першої домiшки в

залежностi вiд кроку градiєнтної процедури
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Рис. 3.3. Значення функцiоналу J в залежностi вiд кроку градiєнтної про-

цедури

ману в результатi застосування методу функцiональної параметризацiї. По-

казано можливiсть зведення локальної форми моделi до тривимiрної ойле-

рової моделi UNI-DEM [17] та застосування для задачi оцiнки параметрiв

функцiй джерел.
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РОЗДIЛ 4

IНФОРМАЦIЙНА ТЕХНОЛОГIЯ МОНIТОРИНГУ

ПРОЦЕСIВ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ

На базi розроблених методiв розроблено iнформацiйну технологiю монi-

торингу процесiв забруднення атмосфери та створено програмно-апаратний

комплекс “Монiторинг”.

4.1. Архiтектура

Програмно-апаратний комплекс складається з сенсорiв, системи агре-

гацiї даних, системи збереження, геопросторової бази даних (БД), системи

представлення геопросторової iнформацiї, системи вiзуалiзацiї, системи ке-

рування, системи органiзацiї обчислень та обчислювальної iнфраструкту-

ри в якостi якої можуть бути використанi гiбридний кластер з графiчними

прискорювачами, персональний суперкомп’ютер, традицiйний кластер або

грiд середовище (рис. 4.1).

В якостi обчислювальної платформи для сенсорiв використано мiкро-

контролер ESP8266. Вибiр має переваги низької вартостi, пiдтримки стеку

TCP/IP, вбудованого WiFi та можливiсть розробки програмного забезпе-

чення мовою Python (реалiзацiя MicroPython). Для передачi даних спо-

стережень крiм WiFi доступнi модулi розширення з пiдтримкою ZigBee та

GSM, при необхiдностi мобiльного застосування – GPS. Розроблене про-

грамне забезпечення сенсору здiйснює перiодичне вимiрювання стану се-

редовища, збереження результатiв у вбудовану флеш пам’ять та передачу

в систему агрегацiї даних. При передачi використовується HTTPS (модуль

MicroPython urequests), данi в форматi json (модуль ujson).
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Рис. 4.1. Iнформацiйна технологiя монiторингу

Система агрегацiї забезпечує збiр даних сенсорiв, заповнення геопро-

сторової БД та системи збереження. При програмнiй реалiзацiї викори-

стано Python, мiкроплатформу Flask (веб сервер прийому даних сенсорiв),

SQLAlchemy (взаємодiя з БД), модулi netCDF4-python, pyKML (збереже-

ння в форматах netCDF та KML вiдповiдно). При взаємодiї з сервером

БД використовується SQL, система збереження пiдключена до локальної

файлової системи.

Для реалiзацiї системи збереження використовується мережеве сховище

(за протоколом NFS) та Amazon S3 (s3fs, в залежностi в обсягу оброблюва-

них даних). При використаннi грiд в якостi обчислювальної iнфраструкту-

ри зовнiшнiй доступ до системи збереження органiзовано за протоколом

GridFTP.

Геопросторовi данi сенсорiв, iсторичнi данi, iнформацiя про параметри

дослiджуваної областi, фiзичнi характеристики забруднюючих домiшок,

результати моделювання зберiгаються у БД на основi PostgreSQL з розши-

ренням PostGIS. Завдяки цьому забезпечується прозора обробка геопро-
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сторових даних на рiвнi БД та можливiсть абстрагування дослiджуваних

моделей вiд форматiв просторових даних.

Система представлення геопросторових даних забезпечує доступ до ви-

хiдних даних та результатiв моделювання за протоколами OGC WMS та

WFS. Роздiлення функцiй збереження, представлення та вiзуалiзацiї да-

них, використання стандартизованих протоколiв OGC спрощує iнтеграцiю

запропонованої системи до iснуючих систем пiдтримки прийняття рiшень

та робить можливим прямий доступ до результатiв монiторингу з популяр-

них геоiнформацiйних систем (таких як ESRI ArcGIS, QGIS та iншi). Для

програмної реалiзацiї використано MapServer, данi отримуються з описаної

вище БД.

Система вiзуалiзацiї реалiзована у виглядi веб сервiсу; для доступу до-

статньо веб браузеру з пiдтримкою HTML5. Висока продуктивнiсть при

вiзуалiзацiї просторової iнформацiї на сторонi клiєнта досягається завдяки

використанню бiблiотеки OpenLayers, що iнтегрує результати монiторингу

i моделювання з системи представлення, супутниковi карти з Google Maps,

данi спостережень iнших органiзацiй. Крiм вiзуалiзацiї в системi можуть

бути заданi параметри монiторингу, та запущений процес моделювання.

Вiдповiдний веб додаток реалiзовано на базi Python Flask, та iнтегровано

за допомогою mod_wsgi до веб серверу Apache.

Система керування отримує параметри моделювання з системи вiзуалi-

зацiї, вхiднi данi з БД, та забезпечує формування обчислювальних завдань

для системи органiзацiї обчислень. Пiдтримуються специфiкацiї завдань

для систем керування навантаженням кластеру SLURM, Torque; грiд си-

стем на базi ARC, gLite, UMD; та прямий запуск програмної моделi шля-

хом виконання mpirun, ssh/rexec. Сформоване завдання вiдправляється до

системи органiзацiї обчислень, пiсля закiнчення моделювання результати

заносяться в БД. Для взаємодiї системи керування та системи органiзацiї

обчислень використовується ZeroMQ.
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Система органiзацiї обчислень забезпечує запуск на виконання обчи-

слювальних завдань, монiторинг виконання та отримання результатiв мо-

делювання. Взаємодiя з обчислювальними системами здiйснюється шляхом

прямого запуску утилiт командного рядка систем керування навантажен-

ням кластера та промiжного програмного забезпечення грiд. При програм-

нiй реалiзацiї модуля менеджера завдань використано Python multiprocessi-

ng, PyZMQ.

Програмна реалiзацiя моделi забруднення атмосфери та методiв пара-

метричної iдентифiкацiї мовою С++ iз застосуванням MPI та розширень

компiлятору Nvidia CUDA визначає вимоги до обчислювальних елемен-

тiв системи. Необхiдна наявнiсть CUDA toolkit; в залежностi вiд системи

OpenMPI (гiбридний кластер), пiдтримка OpenMP (персональний супер-

комп’ютер). Роздiлення системи органiзацiї обчислень та обчислювальної

iнфраструктури дозволяє абстрагувати систему керування обчислюваль-

ною iнфраструктурою – програмна реалiзацiя моделi не потребує адаптацiї

при перенесеннi з гiбридного кластера у грiд або хмарне середовище.

4.2. Реалiзацiя

Ключовi елементи програмної реалiзацiї наведено в додатках, зокрема

реалiзацiя моделi розповсюдження забруднювальних домiшок та модифi-

кованих методiв МД4 в:

./2_dim_d4_gpu/csrblas3.cu

./2_dim_d4_gpu/d4.cu

./n_dim_bicgstab_gpu/n_dim_bicgstab.cu

./n_dim_bicgstab_multigpu/detail/kv.inl

./n_dim_bicgstab_multigpu/detail/links.inl

./n_dim_bicgstab_multigpu/detail/sources.inl

./n_dim_bicgstab_multigpu/detail/task_bicgstab.inl
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./n_dim_bicgstab_multigpu/detail/utils.inl

./n_dim_bicgstab_multigpu/k_bicgstab.cu

./n_dim_bicgstab_multigpu/k_utils.h

./n_dim_md4_gpu/n_dim_mD4.cu

Для розробки використовується CUDA Toolkit 8 на платформi Ubuntu

Linux 16.04 LTS x86_64. Графiчний iнтерфейс користувача, система вiзуа-

лiзацiї наведена на рис. 4.2

Рис. 4.2. Графiчний iнтерфейс програмно-апаратного комплексу

При використаннi грiд середовища в якостi обчислювальної iнфрастру-

ктури застосовуються методи наведенi в [6]. А саме, для ARC сегменту

Українського академiчного грiд, вiртуальна органiзацiя academia опис зав-

дань:

1 --- monitoring.xrsl ---

2 &(jobname="Monitoring")

3 (executable="job.sh")

4 (inputFiles=("grid/job.tgz" ""))
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5 (outputFiles=("result.tgz" ""))

6 (stdout="stdout.txt")

7 (stderr="stderr.txt")

8 (gmlog="gmlog")

9 (count = 64)

10

11 --- job.sh ---

12 #!/bin/sh

13 # Solver path, NorduGrid Grid Runtime Environment

14 #MODEL=

15 # MPI settings, GRE or per cluster

16 #MPIRUN=/opt/SUNWhpc/HPC8.1/sun/bin/mpirun

17 MPIRUN=mpirun

18 echo " * Model started ‘date‘"

19 echo

20 echo " * Solver ${MODEL}"

21 echo

22 # Decompressing job

23 gzip -dc grid/job.tgz | tar -x

24 echo " * Input files:"

25 echo

26 ls -lasR

27 echo

28 echo " * Executing..."

29 echo

30 ${MPIRUN} ${MODEL} ‘pwd‘/task

31 # Compressing result

32 tar -c task.* | gzip > result.tgz

33 echo
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34 echo " * Output files:"

35 echo

36 ls -lasR

37 echo

38 echo " * Model completed ‘date‘"

Для gLite сегменту опис завдання:

--- varsplit.jdl ---

JobType = "MPICH";

JobName = "Monitoring";

CPUNumber = 64;

Executable = "mpi-start-wrapper.sh";

Arguments = "model OPENMPI";

StdOutput = "stdout.txt";

StdError = "stderr.txt";

InputSandbox = {"mpi-start-wrapper.sh","mpi-hooks.sh",

"main.c"};

OutputSandbox = {"stderr.txt","stdout.txt","result.tgz"};

Requirements =

Member("MPI-START",

other.GlueHostApplicationSoftwareRunTimeEnvironment)

&& Member("OPENMPI-1.2.8-GCC",

other.GlueHostApplicationSoftwareRunTimeEnvironment)

;

ShallowRetryCount = 1;

--- mpi-hooks.sh ---

#!/bin/sh

pre_run_hook () {
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mpicc -O3 main.c -o model

return 0

}

post_run_hook () {

tar cjf result.tgz task.*

return 0

}

В прикладi застосовувалася реалiзацiя без GPGPU.

Рис. 4.3. Дiаграма розгортання системи

Дiаграма розгортання програмної системи наведена на рис. 4.3. В яко-

стi операцiйної системи на компонентах програмно-апаратного комплексу

використовується CentOS Linux 7 x86_64.
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4.3. Технологiчнi та технiчнi аспекти

Розглянемо застосування розробленої системи для задачi пошуку iн-

тенсивностi джерел забруднюючих домiшок, у випадку наявностi даних

вимiрювань у реальному режимi часу.

Дiаграма послiдовностi наведена на рис. 4.4. Користувач пiсля авто-

ризацiї отримує доступ до веб iнтерфейсу системи вiзуалiзацiї, що вiд-

ображає останнiй результат моделювання забруднення, поточнi значення

сенсорiв, мапу областi на основi супутникових зображень. Пiсля аналiзу

динамiчно оновлюваного стану розповсюдження забруднюючих домiшок

користувач запускає процедуру iдентифiкацiї, використовуючи параметри

поточної областi в якостi вхiдних даних моделi. Параметри областi пере-

даються в систему керування, яка формує опис завдання, передає на ви-

конання, отримує результати, оновлює БД та викликає оновлення статусу

системи вiзуалiзацiї. Система вiзуалiзацiє додає результати оцiнки до опи-

су джерел викидiв. Користувач повторно аналiзує динамiчно оновлюваний

стан забруднення, та може повторити процедуру iдентифiкацiї.

Рис. 4.4. Дiаграма послiдовностi для задачi iдентифiкацiї iнтенсивностi

джерел забруднення
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Описанi методи опрацювання, збирання, зберiгання, розповсюдження,

показу iнформацiї в сукупностi з програмно-технiчними засобами описани-

ми в попередньому роздiлi є iнформацiйною технологiєю за рядом ознак,

такими як використання iнформацiї в iнтересах користувачiв, забезпечення

пiдтримки iнформацiйних процесiв, цiлеспрямованiсть сукупностi процесiв

обробки i доступу до iнформацiї незалежно вiд мiсця розташування, на-

явнiсть технологiчного ланцюжку виконання iнформацiйних процесiв, що

забезпечує зниження трудомiсткостi процесiв використання iнформацiйних

ресурсiв, та iн.

4.4. Продуктивнiсть системи вiзуалiзацiї та надання данних

Обробка великих обсягiв даних рiзної природи, необхiднiсть вiзуалiзацiї

та надання даних в реальному режимi часу зумовлює необхiднiсть забез-

печення якостi обслуговування. При проектуваннi та реалiзацiї програмно-

апаратного комплексу було застосовано модель [4].

Основними характеристиками (метриками, параметрами) продуктивно-

стi є:

1. Час вiдгуку (response time),

2. Пропускна здатнiсть (throughput),

3. Готовнiсть (availability),

4. Вартiсть (cost).

Час вiдгуку є характеристикою продуктивностi системи з точки зору

користувача. Введемо позначення: t0 - час початку роботи з системою, t1
- час початку передачi запиту користувача, t2 - час початку передачi вiд-

повiдi системи, t3 - час закiнчення передачi вiдповiдi системи. Час t2 − t1
називається часом реакцiї системи, t3− t1 називається часом вiдгуку. Про-

пускна здатнiсть системи вимiрюється в одиницях роботи за одиницю часу,

таких як:
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— Кiлькiсть операцiй вводу / виводу в секунду (IOs/sec);

— Кiлькiсть завдань у секунду (jobs/sec);

— Кiлькiсть транзакцiй в секунду (tps).

Готовнiсть системи визначається як промiжок часу, протягом якого си-

стема перебуває в працездатному станi (доступна для користувача). Вар-

тiсть визначається для параметрiв продуктивностi в формi спiввiдношення

“цiна/продуктивнiсть”.

Найбiльш важливими практичними характеристиками продуктивностi

є час реакцiї i пропускна здатнiсть системи. Готовнiсть i вартiсть систем

визначається якiстю технiчних рiшень, прийнятих для забезпечення основ-

них параметрiв продуктивностi системи. Методи забезпечення готовностi

системи складають окрему галузь дослiджень.

Сформулюємо основнi передумови дослiджень продуктивностi систем

вiзуалiзацiї:

— Визначення iнфраструктури, що забезпечує задану якiсть обслуго-

вування;

— Вибiр оптимальної конфiгурацiї серед запропонованих з точки зору

продуктивностi;

— Оцiнка iнтенсивностi навантаження;

— Виявлення вузьких мiсць системи;

— Прогнозування зменшення продуктивностi;

— Визначення найбiльш рентабельного способу нарощування системи

по вiдношенню витрати / продуктивнiсть;

— Визначення верхньої / нижньої межi метрики продуктивностi;

— Оцiнка довiрчого iнтервалу, в якому визначено характеристики про-

дуктивностi.

Сформулюємо завдання оцiнки продуктивностi систем вiзуалiзацiї:

1. На етапi проектування необхiдно визначити параметри продуктив-

ностi в залежностi вiд кiлькостi i типiв оброблюваних запитiв в си-
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стемi.

2. На етапi модифiкацiї необхiдно визначити компоненти системи, за-

мiна яких призведе до найбiльшому змiни параметрiв продуктивно-

стi (усунення вузьких мiсць).

3. Необхiдно оцiнити параметри продуктивностi системи вiзуалiзацiї

при навантаженнях, що перевищують розрахунковi.

Пропонований пiдхiд полягає в побудовi мережi масового обслуговува-

ння на основi подання компонентiв вiзуалiзацiї як систем масового обслу-

говування з подальшим застосуванням методiв операцiйного аналiзу для

отримання оцiнок граничних значень часу вiдгуку i пропускної здатностi

всiєї системи на основi експериментальних усереднених характеристик по-

даються компонент.

Розглянемо систему з k = 1, n ресурсiв. Кожен ресурс характеризується

наступними параметрами:

— Xk - середня пропускна здатнiсть (продуктивнiсть) k;

— Sk - середнiй час обробки запитiв на ресурсi k за одне вiдвiдування;

— Vk - середнє число вiдвiдувань ресурсу k;

— Dk - середнiй час обробки запиту ресурсом k;

— Uk - коефiцiєнт використання ресурсу k;

— Rk - середнiй час вiдгуку на запит ресурсу k;

— N - середнє число запитiв в мережi масового обслуговування;

— λ - середня частота надходження запитiв до ресурсу мережi масо-

вого обслуговування.

— Z - середнiй час очiкування користувача перед вiдправкою запиту.

Далi вираз “середнє” буде пропущено. Розглянемо системи вiзуалiзацiї

двох типiв: допускають необмежене число запитiв (вiдкритi системи) i си-

стеми з обмеженим числом запитiв (закритi). У разi, коли система вiдкрита

(число запитiв не обмежене) в станi рiвноваги (λ = X) має мiсце
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Uk = Xk × Sk, Xk = λ× Vk ⇒ Uk = λ×Dk 6 1 (4.1)

для всiх k. Тому

Umax = λ×Dmax 6 1, (4.2)

деDmax - необхiднiсть обслуговування на ресурсi з максимальним часом

обслуговування. Введемо параметр частоти насичення запитiв:

λsat =
1

Dmax
. (4.3)

Знайдемо час вiдгуку для вiдкритої системи. Припустимо, що затримки

при надходженнi запитiв вiдсутнi:

D =
∑
k

Dk ⇒ R = D (4.4)

за умови, що n запитiв надходять одночасно кожнi nλ одиниць часу.

У разi закритих систем (кiлькiсть запитiв в системi обмежена) граничнi

значення метрик продуктивностi можуть бути отриманi:

— для великих навантажень:

Uk(N) = X(N)×Dk 6 1,∀k ⇒ X(N) 6
1

Dmax
, (4.5)

— для малих навантажень:

X =
1

D + Z
(4.6)

Знайдемо асимптоти пропускної здатностi в разi вiдсутностi затримок

при надходженнi завдань:

— для кожного запиту

X =
1

D + Z
, (4.7)
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— для N запитiв (верхня межа).

X =
N

D + Z
. (4.8)

Припустимо, що кожен запит затримується iншими N − 1 запитами.

Легко бачити, що:

— сумарний час перебування запиту в системi (N − 1)D +D = ND;

— сумарний час мiж обробкою кожного запиту ND + Z;

— пропускна здатнiсть для одного запиту 1
ND+Z ;

— нижню межу пропускної здатностi X(N) = N
ND+Z .

Точку перетину верхньої i нижньої асимптот прийнято називати точкою

насичення. Пiсля точки насичення значення продуктивностi залишається

постiйним i не залежить вiд числа запитiв:

1

Dmax
=

N ∗

D + Z
⇒ N ∗ =

D + Z

Dmax
. (4.9)

У загальному випадку, не деталiзуючи класи запитiв, для пропускної

здатностi X виконується

N

ND + Z
6 X(N) 6 min

(
1

Dmax
,

N

D + Z

)
. (4.10)

Для часу вiдгуку R:

max

(
Dmax,

D + Z

N

)
6
R(N) + Z

N
6
ND + Z

N
, (4.11)

max(NDmax − Z,D) 6 R(N) 6 ND. (4.12)

Таким чином можна отримати граничнi оцiнки продуктивностi системи

вiзуалiзацiї.

Розглянемо застосування пропонованого пiдходу на прикладi системи

вiзуалiзацiї програмно-апаратного комплексу. В результатi аналiзу системи

монiторингу видiленi наступнi компоненти:

1. Сервiс обробки даних - ресурс, який залежить вiд навантаження;
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2. Сервiс доступу до архiву даних - ресурс iз затримками;

3. Система вiзуалiзацiї - ресурс, який залежить вiд навантаження;

4. Web-сервер - ресурс, який залежить вiд навантаження.

Для даної системи необхiднiсть обслуговування для компонент iнфра-

структури:

1. Сервiс обробки даних, D - 0.9 с;

2. Сервiс доступу до архiву даних, A - 0.2 с;

3. Система вiзуалiзацiї, V - 0.7 с;

4. Web-сервер, W - 0.3 c.

Середнiй час обмiрковування користувача при роботi з системою (за

результатами аналiзу журналiв доступу Web-сервера) Z 20 c. Загальна по-

треба обслуговування для системи:

D =
∑
k

Dk = DD +DA +DV +DW = 0.9 + 0.2 + 0.7 + 0.3 = 2.1c (4.13)

Граничнi значення метрик продуктивностi для даної системи за умови

наявностi одного класу запитiв:

N

2.1N + 20
6 X(N) 6 min

(
1

0.7
,
N

22.1

)
(4.14)

max(0.7N − 20, 2.1) 6 R(N) 6 2.1N (4.15)

де X(N) - пропускна здатнiсть системи, R(N) - час вiдгуку.

Для верифiкацiї результатiв моделювання проведено експериментальне

дослiдження продуктивностi розробленої системи. На основi аналiзу жур-

налiв доступу видiлено 3 класу запитiв до системи вiзуалiзацiї:

— Елементарнi запити - вiдображення одного шару даних без дода-

ткової обробки;

— Простi запити - використання функцiй навiгацiї, збiльшення / змен-

шення результатiв обробки одного шару даних;

— Складнi запити - використання функцiй навiгацiї, збiльшення / змен-

шення результатiв обробки бiльш одного шару даних.
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Оцiнка часу вiдгуку i пропускної здатностi проведена в двох режимах:

— Нормальний режим - iмiтацiя нормального навантаження, 10 одно-

часних сеансiв iз запитами кожного типу;

— Режим пiдвищеної навантаження - iмiтацiя пiдвищеного навантаже-

ння, 30 одночасних сеансiв iз запитами кожного типу.

В експериментах за допомогою ПЗ JMeter протягом 100 c iмiтувалась

робота користувачiв в режимах нормальної i пiдвищеної навантаження.

Для кожного запиту користувача оцiнювалися час реакцiї системи i пропу-

скна здатнiсть. Пiдраховувалася загальна кiлькiсть запитiв N0, для яких

час реакцiї i пропускна здатнiсть лежать в межах, отриманих на основi

модельних даних. Точнiстю для даної моделi i серiї експериментiв є

a =
N0

N
∗ 100%, (4.16)

де N - загальне число запитiв в системi. Середня точнiсть для серiї екс-

периментiв 80%. Отримана точнiсть є високою в порiвняннi з результатами

дослiджень методами, застосовуваними для оцiнки продуктивностi Web-

систем [4]. Отриманий час реакцiї системи вiзуалiзацiї менше граничного

значення роздiлу 1, та задовольняє функцiональним вимогам до системи.

4.5. Експериментальне дослiдження

В якостi завiрочних даних було використано данi Головної геофiзичної

обсерваторiї [161], а саме:

— Середня рiчна концентрацiя за 1990-2010 рр. – пил, дiоксид сiрки,

розчиннi сульфати, оксид вуглецю, сiрководень, фенол, фтористий

водень, хлористий водень, амiак, формальдегiд, залiзо, кадмiй, мар-

ганець, мiдь, нiкель, свинець, хром, цинк, бенз(а)пiрен (данi щорi-

чника стану забруднення атмосферного повiтря на територiї Укра-

їни);
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— Середня мiсячна концентрацiя за 2005-2010 рр. – те ж, крiм даних

про забруднення важкими металами (данi ТЗА-1 Київ);

— Вихiднi данi, що отримуються на постах спостереження м.Києва

кожнi 4 години за 2005-2010 рр. (данi ТЗА-1 Київ).

В якостi обчислювальної iнфраструктури використано графiчний при-

скорювач Nvidia GTX 1080, дослiджувався час одного кроку моделi роздiлу

2, на сiтцi 512х512, враховуючи хiмiчну взаємодiю 35 домiшок. В табл. 4.1

наведено результати в залежностi вiд кiлькостi потокiв в обчислювальном

блоцi, середнiй час за 100 кроками.

Таблиця 4.1

Середнiй час обчислень одного кроку моделi

Кiлькiсть потокiв Час,

у блоцi сек

4 597.93

8 358.58

16 109.81

32 73.25

64 29.44

128 21.08

256 8.73

512 4.87

1024 4.00

В порiвняннi з вiдомими результатами моделi UNI-DEM на суперкомп’ютерi

IBM Blue Gene/P (слайд 16 [162]) досягається 12 кратного скорочення часу

моделювання (рис. 4.5).

Пряме порiвняння продуктивностi CPU та гiбридних систем є складною

задачею, внаслiдок значних вiдмiнностей в архiтектурi. Разом з тим за-

гальний час моделювання безпосередньо спостерiгається i є важливим для
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Рис. 4.5. Час обчислень моделi в порiвняннi з результатами [162]

кiнцевого користувача системи, може бути вимiряний в обох випадках не

залежно вiд програмної та апаратної реалiзацiї, та як наслiдок бути ви-

користаний в якостi основного критерiю. В сукупностi з меншою вартiстю

(700 USD станом на осiнь 2017 року) i вищою енергоефективнiстю (250 Вт

на 11.3 TFLOPS FP32) можна зробити висновок про доцiльнiсть викори-

стання розробленого програмно-апаратного комплексу.

Для оцiнки точностi розроблених методiв та моделi роздiлу 3 програмно-

апаратний комплекс було застосовано в якостi допомiжного засобу при

оцiнцi стану забруднення атмосфери стацiонарними джерелами викидiв

промислового об’єкту та при побудовi карт забруднення на базi ТОВ “Укре-

котехiнвест”. В iнструментальному дослiдженнi вимiрювалася концентра-

цiя дiоксиду сiрки, фенолу та амiаку з метою iдентифiкацiї iнтенсивонстi

викидiв точкового джерела.

На рис. 4.6 P1, P2, P3 – iнтенсивнiсть викидiв дiоксиду сiрки, фенолу,

амiаку на рiзних кроках градiєнтної процедури. За результатами прямих
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Рис. 4.6. Застосування моделi для оцiнки iнтенсивностi викидiв промисло-

вого об’єкту
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вимiрiв вiдомi iнтенсивностi 0.28, 0.0464, 0.1644 мг/сек вiдповiдно. Точнiсть

модельних результатiв на останньому кроцi навeденi в табл. 4.2

Таблиця 4.2

Оцiнка точностi моделi

Домiшка Модельне значення, Результати вимiрювань, Похибка,

мг/c мг/c %

Дiоксид сiрки 0.26129 0.28 6.7

Фенол 0.04385 0.0464 5.5

Амiак 0.15479 0.1644 5.8

В результатi верифiкацiї моделi отримане вiдхилення менше 7%, що

дозволяє зробити висновок про можливiсть практичного застосування роз-

роблених методiв в якостi допомiжного засобу при оцiнцi викидiв забру-

днюючих речовин на пiдприємствi, зокрема забруднення атмосфери зi ста-

цiонарних джерел промислових викидiв.

Висновки до роздiлу 4

Запропоновано iнформацiйну технологiю монiторингу забруднення атмо-

сфери хiмiчно-взаємодiючими домiшками з урахуванням аномальних про-

цесiв самоочищення при досягненнi граничної концентрацiї, на базi гiбри-

дних високопродуктивних обчислювальних систем з використанням гра-

фiчних прискорювачiв архiтектури Nvidia CUDA. Наведено опис реалiза-

цiї програмно-апаратного комплексу “Монiторинг”, та проiлюстровано при-

клад застосування для задачi iдентифiкацiї iнтенсивностi джерел забрудне-

ння в реальному режимi часу. Продуктивнiсть порiвняно з результатами

моделi UNI-DEM при використаннi суперкомп’ютеру IBM Blue Gene/P.

Експериментально оцiнено час реакцiї системи вiзуалiзацiї, результати

задовольняють поставленим вимогам до програмно-апаратного комплексу.
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Проведено верифiкацiю моделi на даних iнвентаризацiї викидiв точко-

вого джерела промислового об’єкту наданих ТОВ “Укрекотехiнвест”, отри-

мане вiдхилення вiд результатiв сертифiкованої Мiнiстерством екологiї ме-

тодики менше 7% .
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ВИСНОВКИ

У дисертацiйнiй роботi розв’язано актуальну науково-практичну задачу

створення iнформацiйної технологiї екологiчного монiторингу процесiв за-

бруднення атмосфери з використанням високопродуктивних обчислень на

базi графiчних процесорiв загального призначення. Проведенi дослiджен-

ня дозволили отримати новi науковi результати, якi мають iстотнi переваги

перед iснуючими, а саме:

1. На основi аналiзу iнформацiйних технологiй екологiчного монiто-

рингу зроблено висновок про актуальнiсть задачi розроблення iн-

формацiйної технологiї монiторингу аномальних процесiв забрудне-

ння атмосфери хiмiчно-взаємодiючими домiшками, якi базуються

на спецiалiзованих математичних методах та дають можливiсть за-

стосувати високопродуктивнi графiчнi прискорювачi загального при-

значення, що веде до пiдвищення обчислювальної ефективностi мо-

нiторингу.

2. Розроблено метод паралельної обчислювальної реалiзацiї моделей,

використовуваних при дослiдженнi процесiв забруднення атмосфе-

ри, який характеризується можливiстю ефективного застосування

гiбридних обчислювальних систем на базi графiчних прискорюва-

чiв архiтектури Nvidia CUDA, та ефективним використанням моди-

фiкованих методiв декомпозицiї МД4 (паралельний гiбридний МД4

та паралельний прямий МД4) вирiшення СЛАР високої розмiрностi

та використовує, в порiвняннi з iншими, на 30% менше оперативної

пам’ятi.

3. Удосконалено метод параметричної iдентифiкацiї функцiй джерел

в моделях процесiв забруднення атмосфери хiмiчно-взаємодiючими
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домiшками з врахуванням аномальних ефектiв самоочищення на

основi моделi UNI-DEM. З використанням графiчних процесорiв

Nvidia CUDA метод дозволяє скоротити час виконання процеду-

ри в 10-12 разiв у порiвняннi з стандартними суперкомп’ютерними

технологiями, при цьому похибка отриманих результатiв не переви-

щує 7%.

4. Вперше розроблено iнформацiйну технологiю монiторингу аномаль-

них процесiв забруднення атмосфери, яку складає поєднання техно-

логiй збору, оброблення, накопичення та надання кiнцевому кори-

стувачу результатiв монiторингу, на основi методiв реалiзацiї моде-

лей забруднення атмосфери, що уможливлюють використання гi-

бридних високопродуктивних обчислювальних систем архiтектури

Nvidia CUDA, i забезпечують пiдвищення оперативностi i точностi

монiторингу та розширення областi його охоплення за рахунок мо-

жливостi використання мобiльних комплексiв.

5. Створено спецiалiзований програмно-апаратний комплекс “Монiто-

ринг”, який реалiзує запропоновану iнформацiйну технологiю монi-

торингу процесiв забруднення атмосфери та характеризується мен-

шими вимогами до оперативної пам’ятi, що дозволяє використову-

вати гiбриднi паралельнi обчислювальнi системи архiтектури Nvi-

dia CUDA з пiдвищеною оперативнiстю стацiонарних або мобiльних

комплексiв монiторингу.

6. Розроблена iнформацiйна технологiя використовується в ТОВ “Укре-

котехiнвест” i навчальному процесi кафедр iнженерної екологiї Iн-

ституту енергозбереження та енергоменеджменту та iнформацiйної

безпеки Фiзико-технiчного iнституту Нацiонального технiчного унi-

верситету України “Київський полiтехнiчний iнститут iменi Iгоря

Сiкорського”.
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Додаток А

Програмна реалiзацiя паралельних методiв на основi Д4

упорядкування та допомiжних засобiв

В додатку наведено ключовi елементи програмної реалiзацiї розробле-

них в дисертацiйнiй роботi паралельних методiв та допомiжних програмних

засобiв, що використовувалися в обчислювальних експериментах дисерта-

цiйного дослiдження.

А.1. 2_dim_D4_GPU

Реалiзацiя гiбридного методу на основi двовимiрного Д4 упорядкуван-

ня, оптимiзована для виконання на графiчному процесорi.

А.1.1. Iнструкцiя користувача. Для використання програмного за-

безпечення необхiдна наявнiсть операцiйної системи RHEL 5 або сумiсної,

CUDA SDK 3.0 або вище, Cusp 0.1 або вище, Thrust 1.2 або вище. Компi-

ляцiя програми здiйснюється за допомогою

kcc 2_dim_d4.cu "-DNX=розмiрнiсть_задачi_по_координатi_Х \

-DNY=розмiрнiсть_задачi_по_координатi_Y \

-DNUM_STEPS=кiлькiсть_крокiв_моделювання"

де сценарiй kcc має вигляд:

#!/bin/bash

if [ -n "$2" ]; then

opts=$2

message="with opts $opts"

else

opts=""
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message="with no extra opts"

fi

filename=${1%.cu}

echo "Compiling $1 into $filename.exe $message ... "

nvcc -I $HOME/prog/inc -I /usr/include/openmpi/ompi/mpi/cxx \

-I /opt/cuda/sdk/C/common/inc -L /usr/lib/openmpi \

-lmpi_cxx -lmpi -lopen-rte -lopen-pal -ldl -lnsl -lutil \

$opts $1 -o bin/$filename.exe -Xcompiler -O3 -lm

параметри задачi (коефiцiєнти дифузiї, переносу, осiдання, функцiї дже-

рел, початковi та граничнi умови) задаються у вихiдному кодi. Запуск здiй-

снюється за допомогою

2_dim_d4.exe > log

протокол роботи, вихiднi данi моделювання зберiгаються у файл log.

А.1.2. Код, достатнiй для iдентифiкацiї програми.

void make_csrs(float t)

{

a[0].row_offsets[0] = 0;

a[1].row_offsets[0] = 0;

a[2].row_offsets[0] = 0;

a[3].row_offsets[0] = 0;

int filled[4] = {0};

int k;

int index;

int rowspassed = 0;

while (rowspassed<n*p)

{

k = backward[rowspassed];

if (has_top(k))



168

{

index = ((rowspassed < (npd2)) ? 0 : 2);

index += ((forward[k-p] < (npd2)) ? 0 : 1);

a[index].column_indices[filled[index]] = forward[k-p] % np

d2;

a[index].values[filled[index]] = h_top_link(t,k);

++filled[index];

}

if (has_left(k))

{

index = ((rowspassed < (npd2)) ? 0 : 2);

index += ((forward[k-1] < (npd2)) ? 0 : 1);

a[index].column_indices[filled[index]] = forward[k-1] % np

d2;

a[index].values[filled[index]] = h_left_link(t,k);

++filled[index];

}

if (true)

{

index = ((rowspassed < (npd2)) ? 0 : 2);

index += ((forward[k] < (npd2)) ? 0 : 1);

a[index].column_indices[filled[index]] = forward[k] % npd2

;

a[index].values[filled[index]] = h_center_link(t,k);

++filled[index];

}

if (has_right(k))

{

index = ((rowspassed < (npd2)) ? 0 : 2);
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index += ((forward[k+1] < (npd2)) ? 0 : 1);

a[index].column_indices[filled[index]] = forward[k+1] % np

d2;

a[index].values[filled[index]] = h_right_link(t,k);

++filled[index];

}

if (has_bottom(k))

{

index = ((rowspassed < (npd2)) ? 0 : 2);

index += ((forward[k+p] < (npd2)) ? 0 : 1);

a[index].column_indices[filled[index]] = forward[k+p] % np

d2;

a[index].values[filled[index]] = h_bottom_link(t,k);

++filled[index];

}

++rowspassed;

if (rowspassed <= npd2)

{

a[0].row_offsets[rowspassed] = filled[0];

a[1].row_offsets[rowspassed] = filled[1];

}

else

{

a[2].row_offsets[rowspassed - npd2] = filled[2];

a[3].row_offsets[rowspassed - npd2] = filled[3];

}

}

// forming multiplier

for (int i=0; i< a[2].num_entries; i++)



170

{

a[2].values[i] = -a[2].values[i] / a[0].values[a[2].column_i

ndices[i]];

}

}

void make_right_side(float t, h_arr& right_side)

{

h_arr Y(npd2,0);

cusp::multiply(a[2],current_U1,Y);

cusp::blas::axpby(current_U2,Y,right_side,1.0f,1.0f);

}

void calculate_U2(h_arr& prev_solution, h_arr& right_side)

{

cusp::default_monitor<float> monitor(right_side, 1000, 0.00000

1f);

d_arr p_sol = prev_solution;

d_arr r_side = right_side;

cusp::krylov::bicgstab(A4_d, p_sol, r_side, monitor, M);

prev_solution = p_sol;

}

void calculate_U1(h_arr& curr_U1)

{

h_arr temp1(npd2,0);

h_arr temp2(npd2,0);

h_arr temp3(npd2,0);

cusp::multiply(a[0], curr_U1, temp1); // A1^-1 * B*

cusp::multiply(a[1], current_U2, temp2); // A2 * U2

cusp::multiply(a[0], temp2, temp3); // A1^-1 * A2 * U2

cusp::blas::axpby(temp1,temp3,curr_U1,float(1),float(-1));
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}

void print_result(const h_arr& U1, const h_arr& U2, int step)

{

int xi;

cout << "Time step " << step << std::endl;

for(int i = 0; i < n; i++)

{

for(int j = 0; j < p; j++)

{

xi = forward[i*p+j];

cout << (xi < npd2 ? U1[xi] : U2[xi - npd2]) << " ";

}

cout << endl;

}

}

int main(int argc, char* argv[])

{

ofstream logger(LOGFILE);

logger << "Profiling: t = " << NUM_STEPS << " n = " << NY << "

m = " << NX << endl

<< "dt = " << DT << " dz1 = " << LX/NX << " dz2 = " <<

LY/NY << endl;

cout << "Profiling: t = " << NUM_STEPS << " n = " << NY << " m

= " << NX << endl

<< "dt = " << DT << " dz1 = " << LX/NX << " dz2 = " << LY

/NY << endl;

make_substitutions();

M = cusp::identity_operator<float, cusp::device_memory>(npd2,n

pd2);
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a[0] = h_csr(npd2,npd2,npd2);

a[1] = h_csr(npd2,npd2,2*n*p - n - p);

a[2] = h_csr(npd2,npd2,2*n*p - n - p);

a[3] = h_csr(npd2,npd2,npd2);

A4_d = d_csr(npd2,npd2,0);

a4_d = h_csr(npd2,npd2,0);

current_U1 = h_arr(npd2,float(0));

current_U2 = h_arr(npd2,float(0));

right_side = h_arr(npd2,float(0));

DWORD T;

/* for (...)

1. create csrs

2. invert a1

3. make a4dash

4. make rightside

5. perform bicgstab on prev_solution -> get U2

6. get U1

7. print*/

float t;

reverseX<float> r_op;

for (int step = 0; step<NUM_STEPS; step++)

{

t = float(step*DT);

//logger << "Step " << step + 1 << endl;

// update sources

T = GetTickCount();

sources(step,current_U1,current_U2,forward);

logger << "0_Updating_sources " << GetTickCount() - T << end

l;
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if (nonstat || (step==0))

{

// create csrs

T = GetTickCount();

make_csrs(t);

logger << "1_Define_matrix_problem: " << GetTickCount() -

T << endl;

// invert A1

T = GetTickCount();

thrust::transform(a[0].values.begin(), a[0].values.end(),

a[0].values.begin(), r_op);

logger << "2_Invert_A1: " << GetTickCount() - T << endl;

// make A4’

T = GetTickCount();

if (n<1025)

{

d_csr Mul = a[2];

d_csr A2 = a[1];

d_csr A4 = a[3];

multiply(Mul,A2,A4_d);

sum(A4_d,A4,A4_d);

//a4_d = A4_d;

}

else

{

multiply(a[2],a[1],a4_d);

sum(a4_d,a[3],a4_d);

A4_d = a4_d;

}
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logger << "3_Make_A4d: " << GetTickCount() - T << endl;

}

// make right side

T = GetTickCount();

make_right_side(t, right_side);

logger << "4_Make_RHS: " << GetTickCount() - T << endl;

// calculate B*

T = GetTickCount();

calculate_U2(current_U2,right_side);

logger << "5_BiCGSTAB: " << GetTickCount() - T << endl;

// calculate F

T = GetTickCount();

calculate_U1(current_U1);

logger << "6_Find_U1: " << GetTickCount() - T << endl;

//print

if ((step % PRINT_STEP==0)||(step==NUM_STEPS))

{

T = GetTickCount();

print_result(current_U1,current_U2,step+1);

logger << "7_Print_U: " << GetTickCount() - T << endl;

}

logger << endl;

}

}

А.2. N_dim_MD4_GPU

Реалiзацiя гiбридного методу на основi модифiкованого алгоритму Д4

упорядкування, оптимiзована для виконання на графiчному процесорi.
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А.2.1. Iнструкцiя користувача. Для використання програмного за-

безпечення необхiдна наявнiсть операцiйної системи RHEL 5 або сумiсної,

CUDA SDK 3.0 або вище, Cusp 0.1 або вище, Thrust 1.2 або вище. Компi-

ляцiя програми здiйснюється за допомогою

kcc N_dim_md4.cu

вихiдний код сценарiю kcc наведено вище. Параметри задачi та режим

обчислень задаються у вихiдному кодi за допомогою визначень

#define DIM 3

#define DX {1.0f,1.0f,1.0f}

#define DT 1.0f

#define NX {SZ, SZ, SZ}

#define NUM_STEPS 20

#define PRINT_STEP 1

#define NONSTAT true

#define LOGFILE "time.log"

та описiв функцiй джерел, початкових та граничних умов. Запуск здiйсню-

ється за допомогою

N_dim_md4.exe > log

протокол роботи, вихiднi данi моделювання зберiгаються у файл log.

А.2.2. Код, достатнiй для iдентифiкацiї програми.

struct csr_updater : public thrust::binary_function<int, char, f

loat>

{

int e_step;

int * d_px;

csr_updater(int step, int * PX)

{

e_step = step;
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d_px = new int[DIM];

for (int i = 0; i < DIM; i++)

{

d_px[i] = PX[i]; //

}

}

__device__ float operator()(const int &k, const unsigned short

&encoded_vars) const

{

int axis1, axis2;

bool front1, front2;

if (encoded_vars != unsigned short(-1))

{

decode_vars(encoded_vars, axis1, axis2, front1, front2);

return d_link(e_step, k, axis1, front1) * d_link(e_step, (

front2?k+d_px[axis2]:k-d_px[axis2]), axis2, front2) / d_clink(e_

step, k);

}

return d_clink(e_step, k);

}

};

//============== end of host-device functions ==================

//========================== update A4’ vars ===================

thrust::device_vector<int> d_unsubst_indices;

thrust::device_vector<unsigned short> d_encoded_vars;

thrust::device_vector<int> non_unique_indices;

thrust::device_vector<float> non_reduced_values;

thrust::device_vector<int> non_reduced_offsets;

thrust::device_vector<int> row_indices;
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int NNZ_A4dash;

int NR_A4dash;

d_csr A4dash;

//=================== end of update A4’ vars ===================

void update_NOVIKOV_a4dash(int step, ofstream& logger)

{

//cusp::print_matrix(cusp::array1d<float, d_mem>(non_reduced_val

ues));

DWORD T;

T = GetTickCount();

non_reduced_values = thrust::device_vector<float>(NR_A4dash);

thrust::transform(d_unsubst_indices.begin(),

d_unsubst_indices.end(),

d_encoded_vars.begin(),

non_reduced_values.begin(),

csr_updater(step,px));

thrust::device_vector<int> unique_row_indices(NR_A4dash);

T = GetTickCount();

/*{

thrust::sort_by_key(non_unique_indices.begin(), non_unique_ind

ices.end(),

thrust::make_zip_iterator(thrust::make_tuple(row_indices.begin

(), non_reduced_values.begin(), d_encoded_vars.begin())));

thrust::sort_by_key(row_indices.begin(), row_indices.end(),

thrust::make_zip_iterator(thrust::make_tuple(non_unique_indice

s.begin(), non_reduced_values.begin(), d_encoded_vars.begin())))

;

}*/

logger << "*doublesort:" << GetTickCount() - T << "(ms)" << en
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dl;

T = GetTickCount();

NNZ_A4dash = thrust::inner_product(thrust::make_zip_iterator(t

hrust::make_tuple(non_unique_indices.begin(),row_indices.begin()

)),

thrust::make_zip_iterator(thrust::make_tuple(non_unique

_indices.end(),row_indices.end())) - 1,

thrust::make_zip_iterator(thrust::make_tuple(non_unique

_indices.begin(),row_indices.begin())) + 1,

int(0),

thrust::plus<int>(),

thrust::not_equal_to< thrust::tuple<int,int> >()) + 1;

logger << "*inner product:" << GetTickCount() - T << "(ms)" <<

endl;

A4dash.resize(npzd2,npzd2,NNZ_A4dash);

T = GetTickCount();

thrust::reduce_by_key(

thrust::make_zip_iterator(thrust::make_tuple(non_unique_indi

ces.begin(),row_indices.begin())),

thrust::make_zip_iterator(thrust::make_tuple(non_unique_indi

ces.end(),row_indices.end())),

non_reduced_values.begin(),

thrust::make_zip_iterator(thrust::make_tuple(A4dash.column_i

ndices.begin(),unique_row_indices.begin())),

A4dash.values.begin());

logger << "*reducing by key:" << GetTickCount() - T << "(ms)"

<< endl;

unique_row_indices.resize(NNZ_A4dash);

T = GetTickCount();
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cusp::detail::indices_to_offsets(unique_row_indices, A4dash.ro

w_offsets);

logger << "*indices to offsets:" << GetTickCount() - T << "(ms

)" << endl;

}

void prepare_NOVIKOV_a4dash()

{

thrust::host_vector<int> h_unsubst_indices(0);

thrust::host_vector<unsigned short> h_encoded_vars(0);

thrust::host_vector<int> indices(0);

thrust::host_vector<int> offsets(0);

offsets.push_back(0);

int k;

int NNZ = 0;

int filled = 0;

for (int rowindex = npzd2; rowindex < npz; rowindex++)

{

k = backward[rowindex];

for (int axis1 = 0; axis1 < DIM; axis1++)

for (int axis2 = 0; axis2 < DIM; axis2++)

{

if ((k/px[axis1])%nx[axis1]>0)

{

if (((k - px[axis1])/px[axis2])%nx[axis2]>0)

{

indices.push_back(forward[k - px[axis1] - px[axis2]]

%npzd2);

h_unsubst_indices.push_back(k);

h_encoded_vars.push_back(encode_vars(axis1, axis2, f
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alse, false));

++filled;

}

if (((k - px[axis1])/px[axis2])%nx[axis2]<nx[axis2]-1)

{

indices.push_back(forward[k - px[axis1] + px[axis2]]

%npzd2);

h_unsubst_indices.push_back(k);

h_encoded_vars.push_back(encode_vars(axis1, axis2, f

alse, false));

++filled;

}

}

if ((k/px[axis1])%nx[axis1]<nx[axis1]-1)

{

if (((k + px[axis1])/px[axis2])%nx[axis2]>0)

{

indices.push_back(forward[k + px[axis1] - px[axis2]]

%npzd2);

h_unsubst_indices.push_back(k);

h_encoded_vars.push_back(encode_vars(axis1, axis2, t

rue, false));

++filled;

}

if (((k + px[axis1])/px[axis2])%nx[axis2]<nx[axis2]-1)

{

indices.push_back(forward[k + px[axis1] + px[axis2]]

%npzd2);

h_unsubst_indices.push_back(k);
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h_encoded_vars.push_back(encode_vars(axis1, axis2, t

rue, true));

++filled;

}

}

}

indices.push_back(rowindex%npzd2);

h_unsubst_indices.push_back(k);

h_encoded_vars.push_back(unsigned short(-1));

++filled;

offsets.push_back(filled);

}

non_unique_indices = indices;

non_reduced_offsets = offsets;

d_unsubst_indices = h_unsubst_indices;

d_encoded_vars = h_encoded_vars;

NNZ_A4dash = NNZ;

NR_A4dash = filled;

A4dash = d_csr(npzd2,npzd2,0);

row_indices = thrust::device_vector<int>(NR_A4dash);

cusp::detail::offsets_to_indices(non_reduced_offsets, row_indi

ces);

{

thrust::sort_by_key(non_unique_indices.begin(), non_unique_i

ndices.end(),

thrust::make_zip_iterator(thrust::make_t

uple(row_indices.begin(), d_encoded_vars.begin(), d_unsubst_indi

ces.begin())));

thrust::sort_by_key(row_indices.begin(), row_indices.end(),
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thrust::make_zip_iterator(thrust::make_t

uple(non_unique_indices.begin(), d_encoded_vars.begin(), d_unsub

st_indices.begin())));

}

}

void update_rhs(int step, const h_arr& u1, h_arr& rhs)

{

for (int i=npzd2; i< npz; i++)

{

int k = backward[i];

float res = rhs[i%npzd2];

for (int axis = 0; axis < DIM; axis++)

{

if ((k/px[axis])%nx[axis]>0)

{

res -= В h_link(step,k,axis,false)* u1[forward[k - px[axi

s]]%npzd2]/h_clink(step,k);

}

if ((k/px[axis])%nx[axis]<nx[axis]-1)

{

res -= h_link(step,k,axis,true) * u1[forward[k + px[axis

]]%npzd2]/h_clink(step,k) ;

}

}

rhs[i%npzd2] = res;

}

}

void make_substitutions()

{
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int I[DIM];

for (int i=0; i<DIM; i++)

{

I[i] = 0;

px[i] = 1;

for (int j=0; j< i; j++)

{

px[i] *= nx[j];

}

}

npz = px[DIM-1]*nx[DIM-1];

npzd2 = npz/2;

forward = new int[npz];

int var = -1, D_order = 2;

int offset,sp;

for (int dimcount = 0; dimcount < npz; dimcount+=px[2])

{

offset = 0;

sp = 0;

for (int i=0; i<DIM; i++)

{

I[i] = (dimcount/px[i])%nx[i];

offset += I[i]*px[i];

sp += I[i];

}

sp = sp % 2 + 1;

for (int i = sp; i < nx[0] + nx[1]; i += D_order)

{

for (int j = min(i,nx[0]); j > max(i-nx[1],0); --j)
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{

forward[offset + (i-j)*nx[0] + j - 1] = ++var;

}

}

sp++;

}

for (int dimcount = 0; dimcount < npz; dimcount+=px[2])

{

offset = 0;

sp = 1;

for (int i=0; i<DIM; i++)

{

I[i] = (dimcount/px[i])%nx[i];

offset += I[i]*px[i];

sp += I[i];

}

sp = sp % 2 + 1;

for (int i = sp; i < nx[0] + nx[1]; i += D_order)

{

for (int j = min(i,nx[0]); j > max(i-nx[1],0); --j)

{

forward[offset + (i-j)*nx[0] + j - 1] = ++var;

}

}

sp++;

}

backward = new int[npz];

for (int i=0; i< px[DIM-1]*nx[DIM-1]; ++i)

{
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backward[forward[i]] = i;

}

}

void make_csr(int step)

{

int NNZ = 2*DIM*npz;

for (int i=0; i<DIM; i++)

for (int j=0; j<DIM; j++)

{

if (i!=j)

{

NNZ -= nx[i]*nx[j];

}

}

NNZ /= 2;

a1_inverted = h_csr(npzd2,npzd2,npzd2);

a2 = h_csr(npzd2,npzd2,NNZ);

a1_inverted.row_offsets[0] = 0;

a2.row_offsets[0] = 0;

int filled = 0;

int rowspassed = 0;

int k;

while (rowspassed<npzd2)

{

k = backward[rowspassed];

a1_inverted.column_indices[rowspassed] = rowspassed;

a1_inverted.values[rowspassed] = 1/h_clink(step,k); // 1/...

for (int dim = 0; dim < DIM; dim++)

{
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if (((k/px[dim])%nx[dim])>0)

{

a2.column_indices[filled] = forward[k - px[dim]] % npzd2

;

a2.values[filled] = h_link(step,k,dim,false);

++filled;

}

if (((k/px[dim])%nx[dim])<nx[dim]-1)

{

a2.column_indices[filled] = forward[k + px[dim]] % npzd2

;

a2.values[filled] = h_link(step,k,dim,true);

++filled;

}

}

++rowspassed;

a1_inverted.row_offsets[rowspassed] = rowspassed;

a2.row_offsets[rowspassed] = filled;

}

}

cusp::identity_operator<float, cusp::device_memory> M;

void calculate_U2(h_arr& prev_solution, h_arr& right_side)

{

cusp::default_monitor<float> monitor(right_side, 1000, 0.00000

1f);

d_arr p_sol = prev_solution;

d_arr r_side = right_side;

cusp::krylov::bicgstab(A4dash, p_sol, r_side, monitor, M);

prev_solution = p_sol;
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}

void calculate_U1(h_arr& curr_U1)

{

h_arr temp1(npzd2,0);

h_arr temp2(npzd2,0);

h_arr temp3(npzd2,0);

cusp::multiply(a1_inverted, curr_U1, temp1); // A1^-1 * B*

cusp::multiply(a2, U2, temp2); // A2 * U2

cusp::multiply(a1_inverted, temp2, temp3); // A1^-1 * A2 * U2

cusp::blas::axpby(temp1,temp3,curr_U1,float(1),float(-1));

}

int main()

{

ofstream logger(LOGFILE);

logger << "Profiling: t = " << NUM_STEPS << " DIMENSIONS = " <

< DIM << endl << "P, N, Z, ... : ";

for (int i=0; i<DIM; i++)

{

logger << nx[i] << " ";

}

logger << endl;

T = GetTickCount();

make_substitutions();

logger << "1_Making_substitutions:" << GetTickCount() - T << "

(ms)" << endl;

cout << "DIMENSIONS: " << DIM << endl << "P, N, Z, ... : ";

for (int i=0; i<DIM; i++)

{

cout << nx[i] << " ";
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}

cout << endl;

T = GetTickCount();

prepare_NOVIKOV_a4dash();

logger << "2_Making_Novikov_Strategy:" << GetTickCount() - T <

< "(ms)" << endl;

M = cusp::identity_operator<float, cusp::device_memory>(npzd2,

npzd2);

U1 = h_arr(npzd2,float(0));

U2 = h_arr(npzd2,float(0));

rhs = h_arr(npzd2,float(0));

for (int step = 0; step<NUM_STEPS; step++)

{

sources(step,U1,U2, forward, npz);

//print_result(U1,U2,step+1);

if (NONSTAT || (step==0))

{

T = GetTickCount();

make_csr(step);

logger << "3_Updating_nonstatic_functions:" << GetTickCoun

t() - T << "(ms)" << endl;

T = GetTickCount();

update_NOVIKOV_a4dash(step, logger);

logger << "4_Updating_Novikov_A4dash_by_strategy:" << GetT

ickCount() - T << "(ms)" << endl;

}

rhs = h_arr(U2);

T = GetTickCount();

update_rhs(step, U1, rhs);
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logger << "5_Updating_RHS:" << GetTickCount() - T << "(ms)"

<< endl;

T = GetTickCount();

calculate_U2(U2,rhs);

logger << "6_Calculating_U2:" << GetTickCount() - T << "(ms)

" << endl;

T = GetTickCount();

calculate_U1(U1);

logger << "7_Calculating_U1:" << GetTickCount() - T << "(ms)

" << endl;

}

}

}

А.3. N_dim_MD4_multiGPU

Реалiзацiя гiбридного методу на основi модифiкованого алгоритму Д4

упорядкування, оптимiзована для виконання на кластерi графiчних проце-

сорiв. Для мiжпроцесної взаємодiї використовується MPI.

А.3.1. Iнструкцiя користувача. Для використання програмного за-

безпечення необхiдна наявнiсть операцiйної системи RHEL 5 або сумiсної,

GCC 4.4 або вище, CUDA SDK 3.2 або вище, Cusp 0.1 або вище, Thrust 1.2

або вище, OpenMPI 1.4 або вище. Компiляцiя та запуск програми здiйсню-

ється за допомогою

kcc N_dim_md4_multiGPU.cu

mpirun [opts] N_dim_md4_multiGPU.exe

або у випадку кластерiв з одним графiчним процесором на обчислювальний

вузол

kcc N_dim_md4_multiGPU.cu -DCLUSTER
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mpirun [opts] N_dim_md4_multiGPU.exe

Параметри задачi (коефiцiєнти дифузiї, переносу, осiдання, функцiї дже-

рел, початковi та граничнi умови) задаються у вихiдному кодi. Розмiрнiсть

задачi, кiлькiсть крокiв моделювання, крок дискретизацiї та iншi параме-

три задаються у файлi task.conf, що повинен знаходитись у тiй же папцi,

що i виконуваний файл. Формат файлу task.conf, опис рядкiв:

1 — чи використовується MPI;

100 1 — кiлькiсть часових крокiв та перiодичнiсть виводу результатiв

моделювання;

3 — розмiрнiсть задачi;

0.1 — крок за часом;

128 128 1 — просторова сiтка;

1.0 1.0 1.0 — просторовий крок.

Результати роботи програми видаються у потiк stdout у форматi CSV.

А.3.2. Код, достатнiй для iдентифiкацiї програми.

void parallel_multiply(d_csr& A_distributed, d_arr& x, d_arr& y)

{

if (h_UseMpi)

{

cusp::array1d<float,d_mem> my_mult_result_device(h_rowcount)

;

cusp::array1d<float,h_mem> y_on_host(h_npzd2);

cusp::multiply(A_distributed, x, my_mult_result_device);

cusp::array1d<float,h_mem> my_mult_result_host(my_mult_resul

t_device);

float * sendarray = new float[h_rowcount];

float * recvarray = new float[h_npzd2];

for (int i = 0; i < h_rowcount; i++)
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{

sendarray[i] = my_mult_result_host[i];

}

MPI_Allgather(sendarray, h_rowcount, MPI_FLOAT, recvarray, h

_rowcount, MPI_FLOAT, MPI_COMM_WORLD);

for (int i=0; i < h_npzd2; i++)

{

y_on_host[i] = recvarray[i];

}

y = y_on_host;

}

else

{

cusp::multiply(A_distributed, x, y);

}

}

void parallel_bicgstab(d_csr& A, d_arr& X, d_arr& U)

{

cusp::default_monitor<float> monitor(U, 100, 0.00001f);

if (h_UseMpi)

{

const size_t N = h_npzd2;

// allocate workspace

cusp::array1d<float,d_mem> y(N);

cusp::array1d<float,d_mem> p(N);

cusp::array1d<float,d_mem> r(N);

cusp::array1d<float,d_mem> r_star(N);

cusp::array1d<float,d_mem> s(N);

cusp::array1d<float,d_mem> AMp(N);
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cusp::array1d<float,d_mem> AMs(N);

// y <- Ax

//cusp::multiply(A, X, y);

parallel_multiply(A, X, y);

// r <- b - A*x

blas::axpby(U, y, r, float(1), float(-1));

// p <- r

blas::copy(r, p);

// r_star <- r

blas::copy(r, r_star);

float r_r_star_old = blas::dotc(r_star, r);

while (!monitor.finished(r))

{

// AMp = A*Mp

//cusp::multiply(A, p, AMp);

parallel_multiply(A, p, AMp);

// alpha = (r_j, r_star) / (A*M*p, r_star)

float alpha = r_r_star_old / blas::dotc(r_star, AMp);

// s_j = r_j - alpha * AMp

blas::axpby(r, AMp, s, float(1), float(-alpha));

// AMs = A*Ms

//cusp::multiply(A, s, AMs);

parallel_multiply(A, s, AMs);

// omega = (AMs, s) / (AMs, AMs)

float omega = blas::dotc(AMs, s) / blas::dotc(AMs, AMs);

// x_{j+1} = x_j + alpha*M*p_j + omega*M*s_j

blas::axpbypcz(X, p, s, X, float(1), alpha, omega);

// r_{j+1} = s_j - omega*A*M*s

blas::axpby(s, AMs, r, float(1), -omega);
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// beta_j = (r_{j+1}, r_star) / (r_j, r_star) * (alpha/ome

ga)

float r_r_star_new = blas::dotc(r_star, r);

float beta = (r_r_star_new / r_r_star_old) * (alpha / omeg

a);

r_r_star_old = r_r_star_new;

// p_{j+1} = r_{j+1} + beta*(p_j - omega*A*M*p)

blas::axpbypcz(r, p, AMp, p, float(1), beta, -beta*omega);

++monitor;

}

}

else

{

cusp::krylov::bicgstab(A, X, U, monitor);

}

}

// detail.inl

__host__ __device__ float k_K(const int k, int axis,

int step, int dim, const int nx[MA

X_DIM], const int px[MAX_DIM], const float dx[MAX_DIM], float dt

, const float& u_current = 0.0f)

{

return (axis!=2?15.0f:0.0f);

}

__host__ __device__ float k_V(const int k, int axis,

int step, int dim, const int nx[MA

X_DIM], const int px[MAX_DIM], const float dx[MAX_DIM], float dt

, const float& u_current = 0.0f)

{
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return (axis!=2?2.0f:0.0f);

}

__host__ __device__ float k_link(const int k, int axis, bool fro

nt,

int step, int dim, const int nx

[MAX_DIM], const int px[MAX_DIM], const float dx[MAX_DIM], float

dt, const float& u_current = 0.0f)

{

return - ( dt / dx[axis] ) * ( k_K(k, axis, step, dim, nx, px,

dx, dt, u_current) /

dx[axis] + (front?0:k_V(k, axis

, step, dim, nx, px, dx, dt, u_current)) );

}

__host__ __device__ float k_clink(const int k,

int step, int dim, const int n

x[MAX_DIM], const int px[MAX_DIM], const float dx[MAX_DIM], floa

t dt, const float& u_current = 0.0f)

{

float link = 1.0f;

for (int axis = 0; axis < dim; axis++)

{

link -= k_link(k, axis, true, step, dim, nx, px, dx, dt, u_c

urrent)

+ k_link(k, axis, false, step, dim, nx, px, dx, dt,

u_current);

}

return link;

}

#ifndef ORIGINAL_MD4
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struct sources_updater_md4 : public thrust::binary_function<floa

t, int, float>

{

public:

int step, dim, npzd2;

float dt;

int nx[MAX_DIM];

int px[MAX_DIM];

float dx[MAX_DIM];

sources_updater_md4(int e_step, int e_dim,

const int e_nx[MAX_DIM], const int e_px[MA

X_DIM], const float e_dx[MAX_DIM], float e_dt, int e_npzd2)

{

step = e_step;

dim = e_dim;

npzd2 = e_npzd2;

dt = e_dt;

for (int i = 0; i < MAX_DIM; i++)

{

nx[i] = e_nx[i];

px[i] = e_px[i];

dx[i] = e_dx[i];

}

}

__device__ float operator()(const float& u_current, const int&

k) const

{

int real_k = d_bwd(k, dim, nx, px, npzd2);

if (real_k / nx[0] == nx[0] - real_k % nx[0] - 1) // making
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diagonal line of sources

{

return u_current + 10.0f;

}

return float(u_current + 0.0f);

}

};

#endif

void update_sources(d_arr& U1, d_arr& U2)

{

#ifndef ORIGINAL_MD4

thrust::counting_iterator<int> c(0);

sources_updater_md4 su(h_currentstep, h_dim, h_nx, h_px, h_dx,

h_dt, h_npzd2);

thrust::transform(U1.begin(), U1.end(), c, U1.begin(), su);

thrust::transform(U2.begin(), U2.end(), c + h_npzd2, U2.begin(

), su);

#else

U1[550] += 20.0f;

#endif

}

void update_rhs(const d_arr& U1, d_arr& U2)

{

h_arr u1(U1);

h_arr u2(U2);

for (int i=h_npzd2; i< h_npz; i++)

{

int k = k_bwd(i, h_dim, h_nx, h_px, h_npzd2);

float res = u2[i%h_npzd2];
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for (int axis = 0; axis < h_dim; axis++)

{

if ((k/h_px[axis])%h_nx[axis]>0)

{

res -= k_link(k, axis, false, h_currentstep, h_dim, h_n

x, h_px, h_dx, h_dt) *

u1[k_fwd(k - h_px[axis], h_dim, h_nx, h_px, h_np

zd2)

% h_npzd2]/k_clink(k - h_px[axis], h_currents

tep, h_dim, h_nx, h_px, h_dx, h_dt);

}

if ((k/h_px[axis])%h_nx[axis]<h_nx[axis]-1)

{

res -= k_link(k, axis, true, h_currentstep, h_dim, h_nx,

h_px, h_dx, h_dt) *

u1[k_fwd(k + h_px[axis], h_dim, h_nx, h_px, h_npz

d2)

% h_npzd2]/k_clink(k + h_px[axis], h_currentst

ep, h_dim, h_nx, h_px, h_dx, h_dt);

}

}

u2[i%h_npzd2] = res;

}

U2 = u2;

}

void calculate_U2(d_csr& A4dash, d_arr& U2, d_arr& X)

{

parallel_bicgstab(A4dash, X, U2);

}
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void calculate_U1(d_csr& A1_inverted, d_csr& A2, d_arr& U2, d_ar

r& U1)

{

d_arr temp1(h_npzd2,0);

d_arr temp3(h_npzd2,0);

parallel_multiply(A1_inverted, U1, temp1);

parallel_multiply(A2, U2, U1);

parallel_multiply(A1_inverted, U1, temp3);

cusp::blas::axpby(temp1,temp3,U1,1.0f,-1.0f);

}

void make_a1_a2(d_csr& A1_inverted, d_csr& A2, Logger& o)

{

thrust::host_vector<int> a1_indices;

thrust::host_vector<int> a1_offsets;

thrust::host_vector<float> a1_values;

thrust::host_vector<int> a2_indices;

thrust::host_vector<int> a2_offsets;

thrust::host_vector<float> a2_values;

a1_offsets.push_back(0);

a2_offsets.push_back(0);

int filled = 0;

int rowspassed = h_rowstart;

int k;

while (rowspassed < h_rowstart + h_rowcount)

{

k = k_bwd(rowspassed, h_dim, h_nx, h_px, h_npzd2);

a1_indices.push_back(rowspassed);

a1_values.push_back(1/k_clink(k, h_currentstep, h_dim, h_nx,

h_px, h_dx, h_dt));
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for (int dim = h_dim - 1; dim >= 0; dim--)

{

if (((k/h_px[dim])%h_nx[dim])>0)

{

a2_indices.push_back(k_fwd(k - h_px[dim], h_dim, h_nx, h

_px, h_npzd2) % h_npzd2);

a2_values.push_back(k_link(k, dim, false, h_currentstep,

h_dim, h_nx, h_px, h_dx, h_dt));

++filled;

}

}

for (int dim = 0; dim < h_dim; dim++)

{

if (((k/h_px[dim])%h_nx[dim])<h_nx[dim]-1)

{

a2_indices.push_back(k_fwd(k + h_px[dim], h_dim, h_nx, h

_px, h_npzd2) % h_npzd2);

a2_values.push_back(k_link(k, dim, true, h_currentstep,

h_dim, h_nx, h_px, h_dx, h_dt));

++filled;

}

}

++rowspassed;

a1_offsets.push_back(rowspassed - h_rowstart);

a2_offsets.push_back(filled);

}

A1_inverted.resize(h_rowcount, h_npzd2, h_rowcount);

A1_inverted.row_offsets = a1_offsets;

A1_inverted.column_indices = a1_indices;
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A1_inverted.values = a1_values;

A2.resize(h_rowcount, h_npzd2, filled);

A2.row_offsets = a2_offsets;

A2.column_indices = a2_indices;

A2.values = a2_values;

}

cusp::array1d<int, d_mem> d_unsubst_indices;

cusp::array1d<unsigned short, d_mem> d_encoded_vars;

cusp::array1d<int, d_mem> non_unique_indices;

cusp::array1d<float, d_mem> non_reduced_values;

cusp::array1d<int, d_mem> non_reduced_offsets;

cusp::array1d<int, d_mem> row_indices;

int NNZ_A4dash;

int NR_A4dash;

__host__ __device__ unsigned short encode_vars(int i, int j, boo

l direction1, bool direction2)

{

return (direction1 << 0) + (direction2 << 1) + (i << 2) + (j <

< 8);

}

__host__ __device__ void decode_vars(unsigned short code, int& i

, int& j, bool& direction1, bool& direction2)

{

direction1 = (code >> 0) & 1;

direction2 = (code >> 1) & 1;

i = (code >> 2) & 63;

j = (code >> 8) & 63;

}

void prepare_a4dash(d_csr& A4dash)
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{

cusp::array1d<int, h_mem> h_unsubst_indices(0);

cusp::array1d<unsigned short, h_mem> h_encoded_vars(0);

cusp::array1d<int, h_mem> indices(0);

cusp::array1d<int, h_mem> offsets(0);

offsets.push_back(0);

int k;

int NNZ = 0;

int filled = 0;

for (int rowindex = h_npzd2 + h_rowstart; rowindex < h_npzd2 +

h_rowstart + h_rowcount; rowindex++)

{

k = k_bwd(rowindex, h_dim, h_nx, h_px, h_npzd2);

for (int axis1 = 0; axis1 < h_dim; axis1++)

for (int axis2 = 0; axis2 < h_dim; axis2++)

{

if ((k/h_px[axis1])%h_nx[axis1]>0)

{

if (((k - h_px[axis1])/h_px[axis2])%h_nx[axis2]>0)

{

indices.push_back(k_fwd(k - h_px[axis1] - h_px[axis2

], h_dim, h_nx, h_px, h_npzd2) % h_npzd2);

h_unsubst_indices.push_back(k);

h_encoded_vars.push_back(encode_vars(axis1, axis2, f

alse, false));

++filled;

}

if (((k - h_px[axis1])/h_px[axis2])%h_nx[axis2]<h_nx[a

xis2]-1)
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{

indices.push_back(k_fwd(k - h_px[axis1] + h_px[axis2

], h_dim, h_nx, h_px, h_npzd2) % h_npzd2);

h_unsubst_indices.push_back(k);

h_encoded_vars.push_back(encode_vars(axis1, axis2, f

alse, true));

++filled;

}

}

if ((k/h_px[axis1])%h_nx[axis1]<h_nx[axis1]-1)

{

if (((k + h_px[axis1])/h_px[axis2])%h_nx[axis2]>0)

{

indices.push_back(k_fwd(k + h_px[axis1] - h_px[axis2

], h_dim, h_nx, h_px, h_npzd2) % h_npzd2);

h_unsubst_indices.push_back(k);

h_encoded_vars.push_back(encode_vars(axis1, axis2, t

rue, false));

++filled;

}

if (((k + h_px[axis1])/h_px[axis2])%h_nx[axis2]<h_nx[a

xis2]-1)

{

indices.push_back(k_fwd(k + h_px[axis1] + h_px[axis2

], h_dim, h_nx, h_px, h_npzd2) % h_npzd2);

h_unsubst_indices.push_back(k);

h_encoded_vars.push_back(encode_vars(axis1, axis2, t

rue, true));

++filled;
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}

}

}

indices.push_back(rowindex % h_npzd2);

h_unsubst_indices.push_back(k);

h_encoded_vars.push_back(ushort(-1));

++filled;

offsets.push_back(filled);

}

non_unique_indices = indices;

non_reduced_offsets = offsets;

d_unsubst_indices = h_unsubst_indices;

d_encoded_vars = h_encoded_vars;

NNZ_A4dash = NNZ;

NR_A4dash = filled;

row_indices = thrust::device_vector<int>(NR_A4dash);

cusp::detail::offsets_to_indices(non_reduced_offsets, row_indi

ces);

{

thrust::sort_by_key(non_unique_indices.begin(), non_unique_i

ndices.end(),

thrust::make_zip_iterator(thrust::make_t

uple(row_indices.begin(), d_encoded_vars.begin(), d_unsubst_indi

ces.begin())));

thrust::sort_by_key(row_indices.begin(), row_indices.end(),

thrust::make_zip_iterator(thrust::make_t

uple(non_unique_indices.begin(), d_encoded_vars.begin(), d_unsub

st_indices.begin())));

}
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}

struct csr_updater : public thrust::binary_function<int, char, f

loat>

{

int step, dim, npzd2;

float dt;

int nx[MAX_DIM];

int px[MAX_DIM];

float dx[MAX_DIM];

csr_updater(int e_step, int e_dim, int e_nx[MAX_DIM], int e_px

[MAX_DIM], float e_dx[MAX_DIM], float e_dt, int e_npzd2)

{

step = e_step;

dim = e_dim;

npzd2 = e_npzd2;

dt = e_dt;

for (int i = 0; i < dim; i++)

{

nx[i] = e_nx[i];

px[i] = e_px[i];

dx[i] = e_dx[i];

}

}

__device__ float operator()(const int &k, const unsigned short

&encoded_vars) const

{

int axis1, axis2;

bool front1, front2;

if (encoded_vars != ushort(-1))
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{

decode_vars(encoded_vars, axis1, axis2, front1, front2);

int k2 = (front1?k+px[axis1]:k-px[axis1]);

return - k_link(k, axis1, front1, step, dim, nx, px, dx, d

t) *

k_link(k2, axis2, front2, step, dim, nx, px, dx, dt

) /

k_clink(k2, step, dim, nx, px, dx, dt);

}

return k_clink(k, step, dim, nx, px, dx, dt);

}

};

void update_NOVIKOV_a4dash(d_csr& A4dash, Logger& o)

{

non_reduced_values = thrust::device_vector<float>(NR_A4dash);

thrust::transform(d_unsubst_indices.begin(),

d_unsubst_indices.end(),

d_encoded_vars.begin(),

non_reduced_values.begin(),

csr_updater(h_currentstep, h_dim, h_nx, h_px

, h_dx, h_dt, h_npzd2));

thrust::device_vector<int> unique_row_indices(NR_A4dash);

NNZ_A4dash = thrust::inner_product(thrust::make_zip_iterator(t

hrust::make_tuple(non_unique_indices.begin(),row_indices.begin()

)),

thrust::make_zip_iterator(t

hrust::make_tuple(non_unique_indices.end(),row_indices.end())) -

1,

thrust::make_zip_iterator(t
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hrust::make_tuple(non_unique_indices.begin(),row_indices.begin()

)) + 1,

int(0),

thrust::plus<int>(),

thrust::not_equal_to< thrus

t::tuple<int,int> >()) + 1;

A4dash.resize(h_npzd2,h_rowcount,NNZ_A4dash);

thrust::reduce_by_key(

thrust::make_zip_iterator(thrust::make_tuple(non_unique_indi

ces.begin(),row_indices.begin())),

thrust::make_zip_iterator(thrust::make_tuple(non_unique_indi

ces.end(),row_indices.end())),

non_reduced_values.begin(),

thrust::make_zip_iterator(thrust::make_tuple(A4dash.column_i

ndices.begin(),unique_row_indices.begin())),

A4dash.values.begin());

unique_row_indices.resize(NNZ_A4dash);

cusp::detail::indices_to_offsets(unique_row_indices, A4dash.ro

w_offsets);

}

#endif /* MD4_H_ */

void make_substitutions()

{

#ifdef ORIGINAL_MD4

int DIM = h_dim;

int I[DIM];

int * px = new int[DIM];

int * nx = new int[DIM];

for (int i = 0; i < DIM; i++)
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{

nx[i] = h_nx[i];

px[i] = h_px[i];

}

for (int i=0; i<DIM; i++)

{

I[i] = 0;

px[i] = 1;

for (int j=0; j< i; j++)

{

px[i] *= nx[j];

}

}

int npz = px[DIM-1]*nx[DIM-1];

//int npzd2 = npz/2;

cusp::array1d<int, h_mem> forward(npz);

cusp::array1d<int, h_mem> backward(npz);

int var = -1, D_order = 2;

int offset,sp;

for (int dimcount = 0; dimcount < npz; dimcount+=px[2])

{

offset = 0;

sp = 0;

for (int i=0; i<DIM; i++)

{

I[i] = (dimcount/px[i])%nx[i];

offset += I[i]*px[i];

sp += I[i];

}
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sp = sp % 2 + 1;

for (int i = sp; i < nx[0] + nx[1]; i += D_order)

{

for (int j = min(i,nx[0]); j > max(i-nx[1],0); --j)

{

forward[offset + (i-j)*nx[0] + j - 1] = ++var;

}

}

sp++;

}

for (int dimcount = 0; dimcount < npz; dimcount+=px[2])

{

offset = 0;

sp = 1;

for (int i=0; i<DIM; i++)

{

I[i] = (dimcount/px[i])%nx[i];

offset += I[i]*px[i];

sp += I[i];

}

sp = sp % 2 + 1;

for (int i = sp; i < nx[0] + nx[1]; i += D_order)

for (int j = min(i,nx[0]); j > max(i-nx[1],0); --j)

forward[offset + (i-j)*nx[0] + j - 1] = ++var;

sp++;

}

for (int i=0; i< px[DIM-1]*nx[DIM-1]; ++i)

{

backward[forward[i]] = i;
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}

d_forward = forward;

d_backward = backward;

#else

d_forward = cusp::array1d<int, h_mem>(h_npz);

d_backward = cusp::array1d<int, h_mem>(h_npz);

for (int i = 0; i < h_npz; i++)

{

d_forward[i] = k_fwd(i, h_dim, h_nx, h_px, h_npzd2, true);

d_backward[i] = k_bwd(i, h_dim, h_nx, h_px, h_npzd2, true);

}

#endif

}

int main(int argc, char* argv[])

{

char * confname = "task.conf";

char * outfile = "log";

if (argc > 1) {

confname = argv[1];

}

else {

confname = "task.conf";

}

if (argc > 2) {

outfile = argv[2];

}

else {

outfile = "log";

}
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GetTaskVars(confname);

make_substitutions();

StartMpi(argc, argv);

Logger o(outfile);

o.print_task();

d_csr A4dash(h_npzd2, h_rowcount, 0);

d_csr A1_inverted(h_npzd2, h_rowcount, 0);

d_csr A2(h_npzd2, h_rowcount, 0);

d_arr U1(h_npzd2, 0.0f);

d_arr U2(h_npzd2, 0.0f);

d_arr X(h_npzd2, 0.0f);

o.mark();

prepare_a4dash(A4dash);

o.log("Novikov strategy prepared", 0);

for (h_currentstep = 0; h_currentstep < h_steps; ++h_currentst

ep)

{

cout << "Performing step " << h_currentstep + 1 << endl;

o.mark();

update_sources(U1, U2);

o.log("Sources updated", 1);

o.mark();

make_a1_a2(A1_inverted, A2, o);

o.log("CSRs updated", 2);

o.mark();

update_NOVIKOV_a4dash(A4dash, o);

o.log("A4dash updated", 3);

X = U2;

o.mark();
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update_rhs(U1, U2);

o.log("U2 updated", 4);

o.mark();

calculate_U2(A4dash, U2, X);

o.log("BiCGSTAB completed", 5);

U2 = X;

o.mark();

calculate_U1(A1_inverted, A2, U2, U1);

o.log("U1 calculated", 6);

o.mark();

o.print_result(U1, U2, 0);

o.log("Solution printed", 6);

cout << "Done step " << h_currentstep + 1 << endl;

}

o.print_summaries();

StopMpi();

return 0;

}

А.4. N_dim_bicgstab_multiGPU

Реалiзацiя iтерацiйного алгоритму BiCGSTAB, оптимiзована для вико-

нання на кластерi графiчних процесорiв. Для мiжпроцесної взаємодiї ви-

користовується MPI.

А.4.1. Iнструкцiя користувача. Вимоги до наявного програмного

забезпечення, порядок компiляцiї та запуску такi ж самi, як у пiдроздi-

лi А.3.

А.4.2. Код, достатнiй для iдентифiкацiї програми.
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void parallel_multiply(d_csr& A_distributed, d_arr& x, d_arr& y)

{

if (h_UseMpi)

{

cusp::array1d<float,d_mem> my_mult_result_device(h_rowcount)

;

cusp::array1d<float,h_mem> y_on_host(h_npzd2);

cusp::multiply(A_distributed, x, my_mult_result_device);

cusp::array1d<float,h_mem> my_mult_result_host(my_mult_resul

t_device);

float * sendarray = new float[h_rowcount];

float * recvarray = new float[h_npzd2];

for (int i = 0; i < h_rowcount; i++)

{

sendarray[i] = my_mult_result_host[i];

}

MPI_Allgather(sendarray, h_rowcount, MPI_FLOAT, recvarray, h

_rowcount, MPI_FLOAT, MPI_COMM_WORLD);

for (int i=0; i < h_npzd2; i++)

{

y_on_host[i] = recvarray[i];

}

y = y_on_host;

}

else

{

cusp::multiply(A_distributed, x, y);

}

}
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void parallel_bicgstab(d_csr& A, d_arr& X, d_arr& U)

{

cusp::default_monitor<float> monitor(U, 100, 0.00001f);

if (h_UseMpi)

{

const size_t N = h_npzd2;

// allocate workspace

cusp::array1d<float,d_mem> y(N);

cusp::array1d<float,d_mem> p(N);

cusp::array1d<float,d_mem> r(N);

cusp::array1d<float,d_mem> r_star(N);

cusp::array1d<float,d_mem> s(N);

cusp::array1d<float,d_mem> AMp(N);

cusp::array1d<float,d_mem> AMs(N);

// y <- Ax

//cusp::multiply(A, X, y);

parallel_multiply(A, X, y);

// r <- b - A*x

blas::axpby(U, y, r, float(1), float(-1));

// p <- r

blas::copy(r, p);

// r_star <- r

blas::copy(r, r_star);

float r_r_star_old = blas::dotc(r_star, r);

while (!monitor.finished(r))

{

// AMp = A*Mp

//cusp::multiply(A, p, AMp);

parallel_multiply(A, p, AMp);
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// alpha = (r_j, r_star) / (A*M*p, r_star)

float alpha = r_r_star_old / blas::dotc(r_star, AMp);

// s_j = r_j - alpha * AMp

blas::axpby(r, AMp, s, float(1), float(-alpha));

// AMs = A*Ms

//cusp::multiply(A, s, AMs);

parallel_multiply(A, s, AMs);

// omega = (AMs, s) / (AMs, AMs)

float omega = blas::dotc(AMs, s) / blas::dotc(AMs, AMs);

// x_{j+1} = x_j + alpha*M*p_j + omega*M*s_j

blas::axpbypcz(X, p, s, X, float(1), alpha, omega);

// r_{j+1} = s_j - omega*A*M*s

blas::axpby(s, AMs, r, float(1), -omega);

// beta_j = (r_{j+1}, r_star) / (r_j, r_star) * (alpha/ome

ga)

float r_r_star_new = blas::dotc(r_star, r);

float beta = (r_r_star_new / r_r_star_old) * (alpha / omeg

a);

r_r_star_old = r_r_star_new;

// p_{j+1} = r_{j+1} + beta*(p_j - omega*A*M*p)

blas::axpbypcz(r, p, AMp, p, float(1), beta, -beta*omega);

++monitor;

}

}

else

{

cusp::krylov::bicgstab(A, X, U, monitor);

}

}
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// detail.inl

__host__ __device__ float k_K(const int k, int axis,

int step, int dim, const int nx[MA

X_DIM], const int px[MAX_DIM], const float dx[MAX_DIM], float dt

, const float& u_current = 0.0f)

{

return (axis!=2?15.0f:0.0f);

}

__host__ __device__ float k_V(const int k, int axis,

int step, int dim, const int nx[MA

X_DIM], const int px[MAX_DIM], const float dx[MAX_DIM], float dt

, const float& u_current = 0.0f)

{

return (axis!=2?2.0f:0.0f);

}

__host__ __device__ float k_link(const int k, int axis, bool fro

nt,

int step, int dim, const int nx

[MAX_DIM], const int px[MAX_DIM], const float dx[MAX_DIM], float

dt, const float& u_current = 0.0f)

{

return - ( dt / dx[axis] ) * ( k_K(k, axis, step, dim, nx, px,

dx, dt, u_current) /

dx[axis] + (front?0:k_V(k, axis

, step, dim, nx, px, dx, dt, u_current)) );

}

__host__ __device__ float k_clink(const int k,

int step, int dim, const int n

x[MAX_DIM], const int px[MAX_DIM], const float dx[MAX_DIM], floa
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t dt, const float& u_current = 0.0f)

{

float link = 1.0f;

for (int axis = 0; axis < dim; axis++)

{

link -= k_link(k, axis, true, step, dim, nx, px, dx, dt, u_c

urrent)

+ k_link(k, axis, false, step, dim, nx, px, dx, dt,

u_current);

}

return link;

}

#ifndef ORIGINAL_MD4

struct sources_updater_md4 : public thrust::binary_function<floa

t, int, float>

{

public:

int step, dim, npzd2;

float dt;

int nx[MAX_DIM];

int px[MAX_DIM];

float dx[MAX_DIM];

sources_updater_md4(int e_step, int e_dim,

const int e_nx[MAX_DIM], const int e_px[MA

X_DIM], const float e_dx[MAX_DIM], float e_dt, int e_npzd2)

{

step = e_step;

dim = e_dim;

npzd2 = e_npzd2;
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dt = e_dt;

for (int i = 0; i < MAX_DIM; i++)

{

nx[i] = e_nx[i];

px[i] = e_px[i];

dx[i] = e_dx[i];

}

}

__device__ float operator()(const float& u_current, const int&

k) const

{

int real_k = d_bwd(k, dim, nx, px, npzd2);

if (real_k / nx[0] == nx[0] - real_k % nx[0] - 1) // making

diagonal line of sources

{

return u_current + 10.0f;

}

return float(u_current + 0.0f);

}

};

#endif

void update_sources(d_arr& U1, d_arr& U2)

{

#ifndef ORIGINAL_MD4

thrust::counting_iterator<int> c(0);

sources_updater_md4 su(h_currentstep, h_dim, h_nx, h_px, h_dx,

h_dt, h_npzd2);

thrust::transform(U1.begin(), U1.end(), c, U1.begin(), su);

thrust::transform(U2.begin(), U2.end(), c + h_npzd2, U2.begin(
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), su);

#else

U1[550] += 20.0f;

#endif

}

void update_rhs(const d_arr& U1, d_arr& U2)

{

h_arr u1(U1);

h_arr u2(U2);

for (int i=h_npzd2; i< h_npz; i++)

{

int k = k_bwd(i, h_dim, h_nx, h_px, h_npzd2);

float res = u2[i%h_npzd2];

for (int axis = 0; axis < h_dim; axis++)

{

if ((k/h_px[axis])%h_nx[axis]>0)

{

res -= k_link(k, axis, false, h_currentstep, h_dim, h_n

x, h_px, h_dx, h_dt) *

u1[k_fwd(k - h_px[axis], h_dim, h_nx, h_px, h_np

zd2)

% h_npzd2]/k_clink(k - h_px[axis], h_currents

tep, h_dim, h_nx, h_px, h_dx, h_dt);

}

if ((k/h_px[axis])%h_nx[axis]<h_nx[axis]-1)

{

res -= k_link(k, axis, true, h_currentstep, h_dim, h_nx,

h_px, h_dx, h_dt) *

u1[k_fwd(k + h_px[axis], h_dim, h_nx, h_px, h_npz
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d2)

% h_npzd2]/k_clink(k + h_px[axis], h_currentst

ep, h_dim, h_nx, h_px, h_dx, h_dt);

}

}

u2[i%h_npzd2] = res;

}

U2 = u2;

}

void calculate_U2(d_csr& A4dash, d_arr& U2, d_arr& X)

{

parallel_bicgstab(A4dash, X, U2);

}

void calculate_U1(d_csr& A1_inverted, d_csr& A2, d_arr& U2, d_ar

r& U1)

{

d_arr temp1(h_npzd2,0);

d_arr temp3(h_npzd2,0);

parallel_multiply(A1_inverted, U1, temp1);

parallel_multiply(A2, U2, U1);

parallel_multiply(A1_inverted, U1, temp3);

cusp::blas::axpby(temp1,temp3,U1,1.0f,-1.0f);

}

void make_a1_a2(d_csr& A1_inverted, d_csr& A2, Logger& o)

{

thrust::host_vector<int> a1_indices;

thrust::host_vector<int> a1_offsets;

thrust::host_vector<float> a1_values;

thrust::host_vector<int> a2_indices;
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thrust::host_vector<int> a2_offsets;

thrust::host_vector<float> a2_values;

a1_offsets.push_back(0);

a2_offsets.push_back(0);

int filled = 0;

int rowspassed = h_rowstart;

int k;

while (rowspassed < h_rowstart + h_rowcount)

{

k = k_bwd(rowspassed, h_dim, h_nx, h_px, h_npzd2);

a1_indices.push_back(rowspassed);

a1_values.push_back(1/k_clink(k, h_currentstep, h_dim, h_nx,

h_px, h_dx, h_dt));

for (int dim = h_dim - 1; dim >= 0; dim--)

{

if (((k/h_px[dim])%h_nx[dim])>0)

{

a2_indices.push_back(k_fwd(k - h_px[dim], h_dim, h_nx, h

_px, h_npzd2) % h_npzd2);

a2_values.push_back(k_link(k, dim, false, h_currentstep,

h_dim, h_nx, h_px, h_dx, h_dt));

++filled;

}

}

for (int dim = 0; dim < h_dim; dim++)

{

if (((k/h_px[dim])%h_nx[dim])<h_nx[dim]-1)

{

a2_indices.push_back(k_fwd(k + h_px[dim], h_dim, h_nx, h
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_px, h_npzd2) % h_npzd2);

a2_values.push_back(k_link(k, dim, true, h_currentstep,

h_dim, h_nx, h_px, h_dx, h_dt));

++filled;

}

}

++rowspassed;

a1_offsets.push_back(rowspassed - h_rowstart);

a2_offsets.push_back(filled);

}

A1_inverted.resize(h_rowcount, h_npzd2, h_rowcount);

A1_inverted.row_offsets = a1_offsets;

A1_inverted.column_indices = a1_indices;

A1_inverted.values = a1_values;

A2.resize(h_rowcount, h_npzd2, filled);

A2.row_offsets = a2_offsets;

A2.column_indices = a2_indices;

A2.values = a2_values;

}

cusp::array1d<int, d_mem> d_unsubst_indices;

cusp::array1d<unsigned short, d_mem> d_encoded_vars;

cusp::array1d<int, d_mem> non_unique_indices;

cusp::array1d<float, d_mem> non_reduced_values;

cusp::array1d<int, d_mem> non_reduced_offsets;

cusp::array1d<int, d_mem> row_indices;

int NNZ_A4dash;

int NR_A4dash;

__host__ __device__ unsigned short encode_vars(int i, int j, boo

l direction1, bool direction2)
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{

return (direction1 << 0) + (direction2 << 1) + (i << 2) + (j <

< 8);

}

__host__ __device__ void decode_vars(unsigned short code, int& i

, int& j, bool& direction1, bool& direction2)

{

direction1 = (code >> 0) & 1;

direction2 = (code >> 1) & 1;

i = (code >> 2) & 63;

j = (code >> 8) & 63;

}

void prepare_a4dash(d_csr& A4dash)

{

cusp::array1d<int, h_mem> h_unsubst_indices(0);

cusp::array1d<unsigned short, h_mem> h_encoded_vars(0);

cusp::array1d<int, h_mem> indices(0);

cusp::array1d<int, h_mem> offsets(0);

offsets.push_back(0);

int k;

int NNZ = 0;

int filled = 0;

for (int rowindex = h_npzd2 + h_rowstart; rowindex < h_npzd2 +

h_rowstart + h_rowcount; rowindex++)

{

k = k_bwd(rowindex, h_dim, h_nx, h_px, h_npzd2);

for (int axis1 = 0; axis1 < h_dim; axis1++)

for (int axis2 = 0; axis2 < h_dim; axis2++)

{
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if ((k/h_px[axis1])%h_nx[axis1]>0)

{

if (((k - h_px[axis1])/h_px[axis2])%h_nx[axis2]>0)

{

indices.push_back(k_fwd(k - h_px[axis1] - h_px[axis2

], h_dim, h_nx, h_px, h_npzd2) % h_npzd2);

h_unsubst_indices.push_back(k);

h_encoded_vars.push_back(encode_vars(axis1, axis2, f

alse, false));

++filled;

}

if (((k - h_px[axis1])/h_px[axis2])%h_nx[axis2]<h_nx[a

xis2]-1)

{

indices.push_back(k_fwd(k - h_px[axis1] + h_px[axis2

], h_dim, h_nx, h_px, h_npzd2) % h_npzd2);

h_unsubst_indices.push_back(k);

h_encoded_vars.push_back(encode_vars(axis1, axis2, f

alse, true));

++filled;

}

}

if ((k/h_px[axis1])%h_nx[axis1]<h_nx[axis1]-1)

{

if (((k + h_px[axis1])/h_px[axis2])%h_nx[axis2]>0)

{

indices.push_back(k_fwd(k + h_px[axis1] - h_px[axis2

], h_dim, h_nx, h_px, h_npzd2) % h_npzd2);

h_unsubst_indices.push_back(k);
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h_encoded_vars.push_back(encode_vars(axis1, axis2, t

rue, false));

++filled;

}

if (((k + h_px[axis1])/h_px[axis2])%h_nx[axis2]<h_nx[a

xis2]-1)

{

indices.push_back(k_fwd(k + h_px[axis1] + h_px[axis2

], h_dim, h_nx, h_px, h_npzd2) % h_npzd2);

h_unsubst_indices.push_back(k);

h_encoded_vars.push_back(encode_vars(axis1, axis2, t

rue, true));

++filled;

}

}

}

indices.push_back(rowindex % h_npzd2);

h_unsubst_indices.push_back(k);

h_encoded_vars.push_back(ushort(-1));

++filled;

offsets.push_back(filled);

}

non_unique_indices = indices;

non_reduced_offsets = offsets;

d_unsubst_indices = h_unsubst_indices;

d_encoded_vars = h_encoded_vars;

NNZ_A4dash = NNZ;

NR_A4dash = filled;

row_indices = thrust::device_vector<int>(NR_A4dash);



225

cusp::detail::offsets_to_indices(non_reduced_offsets, row_indi

ces);

{

thrust::sort_by_key(non_unique_indices.begin(), non_unique_i

ndices.end(),

thrust::make_zip_iterator(thrust::make_t

uple(row_indices.begin(), d_encoded_vars.begin(), d_unsubst_indi

ces.begin())));

thrust::sort_by_key(row_indices.begin(), row_indices.end(),

thrust::make_zip_iterator(thrust::make_t

uple(non_unique_indices.begin(), d_encoded_vars.begin(), d_unsub

st_indices.begin())));

}

}

struct csr_updater : public thrust::binary_function<int, char, f

loat>

{

int step, dim, npzd2;

float dt;

int nx[MAX_DIM];

int px[MAX_DIM];

float dx[MAX_DIM];

csr_updater(int e_step, int e_dim, int e_nx[MAX_DIM], int e_px

[MAX_DIM], float e_dx[MAX_DIM], float e_dt, int e_npzd2)

{

step = e_step;

dim = e_dim;

npzd2 = e_npzd2;

dt = e_dt;
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for (int i = 0; i < dim; i++)

{

nx[i] = e_nx[i];

px[i] = e_px[i];

dx[i] = e_dx[i];

}

}

__device__ float operator()(const int &k, const unsigned short

&encoded_vars) const

{

int axis1, axis2;

bool front1, front2;

if (encoded_vars != ushort(-1))

{

decode_vars(encoded_vars, axis1, axis2, front1, front2);

int k2 = (front1?k+px[axis1]:k-px[axis1]);

return - k_link(k, axis1, front1, step, dim, nx, px, dx, d

t) *

k_link(k2, axis2, front2, step, dim, nx, px, dx, dt

) /

k_clink(k2, step, dim, nx, px, dx, dt);

}

return k_clink(k, step, dim, nx, px, dx, dt);

}

};

void update_NOVIKOV_a4dash(d_csr& A4dash, Logger& o)

{

non_reduced_values = thrust::device_vector<float>(NR_A4dash);

thrust::transform(d_unsubst_indices.begin(),
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d_unsubst_indices.end(),

d_encoded_vars.begin(),

non_reduced_values.begin(),

csr_updater(h_currentstep, h_dim, h_nx, h_px

, h_dx, h_dt, h_npzd2));

thrust::device_vector<int> unique_row_indices(NR_A4dash);

NNZ_A4dash = thrust::inner_product(thrust::make_zip_iterator(t

hrust::make_tuple(non_unique_indices.begin(),row_indices.begin()

)),

thrust::make_zip_iterator(t

hrust::make_tuple(non_unique_indices.end(),row_indices.end())) -

1,

thrust::make_zip_iterator(t

hrust::make_tuple(non_unique_indices.begin(),row_indices.begin()

)) + 1,

int(0),

thrust::plus<int>(),

thrust::not_equal_to< thrus

t::tuple<int,int> >()) + 1;

A4dash.resize(h_npzd2,h_rowcount,NNZ_A4dash);

thrust::reduce_by_key(

thrust::make_zip_iterator(thrust::make_tuple(non_unique_indi

ces.begin(),row_indices.begin())),

thrust::make_zip_iterator(thrust::make_tuple(non_unique_indi

ces.end(),row_indices.end())),

non_reduced_values.begin(),

thrust::make_zip_iterator(thrust::make_tuple(A4dash.column_i

ndices.begin(),unique_row_indices.begin())),

A4dash.values.begin());
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unique_row_indices.resize(NNZ_A4dash);

cusp::detail::indices_to_offsets(unique_row_indices, A4dash.ro

w_offsets);

}

#endif /* MD4_H_ */

void make_substitutions()

{

#ifdef ORIGINAL_MD4

int DIM = h_dim;

int I[DIM];

int * px = new int[DIM];

int * nx = new int[DIM];

for (int i = 0; i < DIM; i++)

{

nx[i] = h_nx[i];

px[i] = h_px[i];

}

for (int i=0; i<DIM; i++)

{

I[i] = 0;

px[i] = 1;

for (int j=0; j< i; j++)

{

px[i] *= nx[j];

}

}

int npz = px[DIM-1]*nx[DIM-1];

//int npzd2 = npz/2;

cusp::array1d<int, h_mem> forward(npz);
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cusp::array1d<int, h_mem> backward(npz);

int var = -1, D_order = 2;

int offset,sp;

for (int dimcount = 0; dimcount < npz; dimcount+=px[2])

{

offset = 0;

sp = 0;

for (int i=0; i<DIM; i++)

{

I[i] = (dimcount/px[i])%nx[i];

offset += I[i]*px[i];

sp += I[i];

}

sp = sp % 2 + 1;

for (int i = sp; i < nx[0] + nx[1]; i += D_order)

{

for (int j = min(i,nx[0]); j > max(i-nx[1],0); --j)

{

forward[offset + (i-j)*nx[0] + j - 1] = ++var;

}

}

sp++;

}

for (int dimcount = 0; dimcount < npz; dimcount+=px[2])

{

offset = 0;

sp = 1;

for (int i=0; i<DIM; i++)

{
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I[i] = (dimcount/px[i])%nx[i];

offset += I[i]*px[i];

sp += I[i];

}

sp = sp % 2 + 1;

for (int i = sp; i < nx[0] + nx[1]; i += D_order)

for (int j = min(i,nx[0]); j > max(i-nx[1],0); --j)

forward[offset + (i-j)*nx[0] + j - 1] = ++var;

sp++;

}

for (int i=0; i< px[DIM-1]*nx[DIM-1]; ++i)

{

backward[forward[i]] = i;

}

d_forward = forward;

d_backward = backward;

#else

d_forward = cusp::array1d<int, h_mem>(h_npz);

d_backward = cusp::array1d<int, h_mem>(h_npz);

for (int i = 0; i < h_npz; i++)

{

d_forward[i] = k_fwd(i, h_dim, h_nx, h_px, h_npzd2, true);

d_backward[i] = k_bwd(i, h_dim, h_nx, h_px, h_npzd2, true);

}

#endif

}

int main(int argc, char* argv[])

{

char * confname = "task.conf";
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char * outfile = "log";

if (argc > 1) {

confname = argv[1];

}

else {

confname = "task.conf";

}

if (argc > 2) {

outfile = argv[2];

}

else {

outfile = "log";

}

GetTaskVars(confname);

make_substitutions();

StartMpi(argc, argv);

Logger o(outfile);

o.print_task();

d_csr A4dash(h_npzd2, h_rowcount, 0);

d_csr A1_inverted(h_npzd2, h_rowcount, 0);

d_csr A2(h_npzd2, h_rowcount, 0);

d_arr U1(h_npzd2, 0.0f);

d_arr U2(h_npzd2, 0.0f);

d_arr X(h_npzd2, 0.0f);

o.mark();

prepare_a4dash(A4dash);

o.log("Novikov strategy prepared", 0);

for (h_currentstep = 0; h_currentstep < h_steps; ++h_currentst

ep)
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{

cout << "Performing step " << h_currentstep + 1 << endl;

o.mark();

update_sources(U1, U2);

o.log("Sources updated", 1);

o.mark();

make_a1_a2(A1_inverted, A2, o);

o.log("CSRs updated", 2);

o.mark();

update_NOVIKOV_a4dash(A4dash, o);

o.log("A4dash updated", 3);

X = U2;

o.mark();

update_rhs(U1, U2);

o.log("U2 updated", 4);

o.mark();

calculate_U2(A4dash, U2, X);

o.log("BiCGSTAB completed", 5);

U2 = X;

o.mark();

calculate_U1(A1_inverted, A2, U2, U1);

o.log("U1 calculated", 6);

o.mark();

o.print_result(U1, U2, 0);

o.log("Solution printed", 6);

cout << "Done step " << h_currentstep + 1 << endl;

}

o.print_summaries();

StopMpi();



233

return 0;

}
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Додаток Б

Свiдоцтва про реєстрацiю авторського права
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Додаток В

Довiдки про впровадження

Результати впровадженi в навчальний процес Фiзико-технiчного iнсти-

туту НТУУ “КПI” в рамках курсу НП-02 “Технологiї високопродуктивних

обчислень”, що читається автором дисертацiйної роботи. В 2010 роцi курс

вiдзначено грантом на програмне забезпечення Intel Software Development

Suite програми Intel Multicore curriculum.

Науково-практичнi результати дисертацiйного дослiдження використо-

вуються в ТОВ “Укрекотехiнвест”, та в навчальному процесi кафедри iнже-

нерної екологiї Нацiонального технiчного унiверситету України “Київський

полiтехнiчний iнститут iм. Iгоря Сiкорського”.
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