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53314207 : สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 

คาํสาํคญั :  การกรองสนามแม่เหล็ก/การจาํลองแบบขนาน/คูดา้ 
  ปราชญ ์  ชยัศิริ : การจาํลองและการแสดงผลแบบขนานบนจีพียขูองกระบวนการกรอง
อนุภาคแม่เหล็กอยา่งอ่อนขนาดไมโครเมตรดว้ยสนามแม่เหล็ก.  อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  : 
รศ.ดร.จนัทนา  จนัทราพรชยั และ อ.ดร.กนก  หวลกาํเนิด.  60 หนา้. 
 
 งานวิจยันีเป็นการพฒันาระบบจาํลองและแสดงภาพแบบขนานของกระบวนการแยก
อนุภาคแม่เหล็กอยา่งอ่อนทีมีขนาดเล็กกวา่ระดบัไมโครเมตรมาก ๆ ในสนามแม่เหล็กเกรเดียนทสู์ง   
แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการแยกอนุภาคถูกจดัตงับนพืนฐานของกฎการอนุรักษ์
มวลโดยพิจารณาผลกระทบจากแรงแม่เหล็กและการฟุ้งทีมีต่อกระบวนการขนส่งอนุภาค พลวตั
ของกระบวนการขนส่งอนุภาคถูกอธิบายเชิงสถิติในรูปแบบของความเขม้ขน้อนุภาคภายในโดเมน
ทีสนใจ โดยการแก้สมการการขนส่งอนุภาคด้วยระเบียบวิธีผลต่างสืบเนืองจะสามารถทาํนาย
รูปแบบการกระจายค่าความเขม้ขน้อนุภาคภายในโดเมนทีเวลาต่าง ๆ ได ้ 
 ในการพฒันาระบบจาํลองและแสดงภาพแบบขนานบนหน่วยประมวลผลกราฟิกดว้ย 
CUDA โดยทาํแปลงอลักอริทึมให้ทาํงานแบบขนานสําหรับส่วนคาํนวณความเขม้ขน้ในโดเมนที
กาํหนด จากนันได้ปรับปรุงให้มีการใช้ stream การใช้หน่วยความจาํร่วม การเพิมจาํนวนหน่วย
ประมวลผลกราฟิก เพือให้ไดป้ระสิทธิภาพทีสูงขึน จากการทดสอบประสิทธิภาพพบวา่อลักอริธึม
ทีปรับปรุงนี ทาํงานได้เร็วขึนสูงสุดทีประมาณ 130 เท่าเมือเปรียบเทียบกบัการประมวลผลด้วย
หน่วยประมวลผลกลางแบบลาํดบั ดว้ยการใชจี้พียสูองตวั และพบวา่การใชข้นาดของบล็อก (8,16) 

ให้เวลาทีดีทีสุดสําหรับการทดสอบบนจีพียูรุ่น GeForce GTX แบบจาํลองมีระบบแสดงภาพ
ระหวา่งการทาํงานโดยใชก้ารทาํงานร่วมกนัระหวา่ง CUDA และ OpenGL 
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 This research is the development of parallel simulation and graphical representation 

systems of separation process of weakly magnetic particles of sub-micron size in high gradient 

magnetic field. The mathematical model of particle separation process is setup based on the law 

of mass conservation by considering the effects of magnetic force and diffusion on particle 

transport process. Dynamics of particle transport process is described statistically in term of 

particle concentration within the considered domain. By solving particle transport equation by the 

finite difference method, it is able to predict the pattern of particle concentration distribution 

within the domain at various times. 

 The parallel simulation is implemented on GPU with CUDA. The parallel algorithm for 

computing the concentration is developed in the given domain. We use stream, shared-memory 

and multi GPU for increasing performance. The peak performance obtained by using two GPUs is 

approximately 130 times compared between the sequential versions on CPU. The best case is by 

using block size (8,16) on GeForce GTX 760. The simulation can generate 2D graphics animation 

of concentration changes with OpenGL. 
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