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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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บทท ี1 

บทนํา 

 แบบจําลองทางวิทยาศาสตร์เป็นเครืองมือทีช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถอธิบาย
ปรากฏการณ์หรือกระบวนการทีไม่ไดท้าํการทดลองจริง และในกระบวนคาํนวณแบบจาํลองทาง
วิทยาศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ต้องอาศัยการประมวลผลจากหน่วยประมวลผลทีมี
ประสิทธิภาพ เนืองจากอาจจะตอ้งใช้เวลานานในการคาํนวณ   ดงันนัเทคโนโลยีการประมวลผล
แบบขนานจะช่วยทาํใหก้ารคาํนวณผลจากแบบจาํลองเร็วขึน การใชห้น่วยประมวลผลกราฟิกก็เป็น
วธีิหนึงในการประมวลผลแบบขนาน  

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 เทคนิคการใช้สนามแม่เหล็กเกรเดียนท์สูงในการแยกหรือกรองอนุภาคออกจากตวักลาง
ของไหล (High Gradient Magnetic Separation : HGMS) ไดถู้กคิดคน้ขึนมาเพือเพิมประสิทธิภาพ
การแยกอนุภาคทีมีสมบติัแม่เหล็กอยา่งอ่อนและมีขนาดเล็กกวา่ระดบัไมโครเมตรมาก ๆ ออกจาก
ตวักลางของไหล    เริมแรกเทคนิคนีถูกคิดคน้ขึนมาเพือใชใ้นอุตสาหกรรมเหมืองแร่ [1-4] ภายหลงั
ไดมี้นกัวิจยัและวิศวกรนาํเทคนิคนีไปประยุกต์ใชก้บังานสาขาต่าง ๆ ไดแ้ก่ การแยกประเภทเซลล์
เม็ดเลือดในตวัอย่างเลือดปริมาณน้อย ๆ [5-6], การแยกอนุภาคของเสียจากนําทิงของโรงงาน
อุตสาหกรรม [7] และในช่วงไม่กีสิบปีทีผ่านมานี เทคนิค HGMS ได้ถูกนาํไปประยุกต์ใช้ใน
งานวิจยัทางดา้นเทคโนโลยีชีวภาพ เช่นการคดัแยกเม็ดเลือดแดงทีติดเชือมาลาเรียออกจากตวัอยา่ง
เลือด [8]  ปริมาณทางกายภาพทีส่งผลกระทบสําคญักบัการทาํงานของเทคนิค HGMS ไดแ้ก่ แรง
แม่เหล็ก  การไหลของตวักลางของไหล ขนาดของอนุภาค เป็นตน้  แรงแม่เหล็กแปรผนัตรงกบั
ปริมาตรของอนุภาคยิงอนุภาคมีขนาดเล็กปริมาตรยิงน้อยและแรงแม่เหล็กจะยิงอ่อน   ดงันนัถ้า
อตัราเร็วการไหลของตวักลางของไหลไม่น้อยเพียงพอ โอกาสทีอนุภาคตวัหนึง ๆ จะถูกแรง
แม่เหล็กกระทาํใหแ้ยกออกมาจากของไหลจะนอ้ยลงอยา่งมาก   นอกจากนีสําหรับอนุภาคทีมีขนาด
เล็กกว่าระดบัไมโครเมตรมาก ๆ การเคลือนทีของอนุภาคจะมีรูปแบบของกระบวนการฟุ้งปรากฏ
อยู ่[9-11] กระบวนการฟุ้งเป็นกระบวนการแบบสุ่มทีเกิดจากการชนกนัระหวา่งอนุภาคกบัโมเลกุล
ของตวักลางของไหลทาํให้อนุภาคกระเด็นกระดอนไปมาและเส้นทางการเคลือนทีของอนุภาคมี
ลกัษณะแบบสุ่ม  ยงิอนุภาคมีขนาดเล็กกว่าไมโครเมตรมาก ๆ ผลของกระบวนการฟุ้งจะยิงสําคญั
มากขึน และการติดตามการเคลือนทีชองอนุภาคแต่ละตวัจะทาํไดย้ากเนืองจากจาํนวนอนุภาคใน
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ระหว่างกระบวนการ HGMS มีมาก  ดงันนัวิธีการทีเหมาะสมกว่าคือวิธีการเชิงสถิติ โดยศึกษา
พลวตัความเขม้ขน้ของอนุภาคในบริเวณทีสนใจด้วยการสร้างแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ของ
กระบวนการขนส่งอนุภาคภายในโดเมนทีสนใจ จากนนัทาํการจาํลองพลวตัของการขนส่งอนุภาค
ดว้ยการคาํนวณเชิงตวัเลขจากระเบียบวิธีต่าง ๆ ไดแ้ก่  ระเบียบวิธีผลต่างสืบเนือง  ระเบียบวิธีไฟ
ไนทเ์อลิเมนท ์ระเบียบวิธีไฟไนทโ์วลยมู ซึงแต่ละระเบียบวิธีจาํเป็นตอ้งแบ่งปริมาตรหรือพืนทีใน
บริเวณทีสนใจออกเป็นส่วนเล็ก ๆ จาํนวนมากแล้วกาํหนดสมการทีอธิบายพลวตัรความเขม้ขน้
อนุภาคภายในส่วนเล็ก ๆ นนับนพืนฐานของกฎการอนุรักษ์มวล  จากนนัใช้ระเบียบวิธีเชิงตวัเลข
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์แกส้มการเพือใหท้ราบค่าเชิงตวัเลขของความเขม้ขน้อนุภาค ณ ตาํแหน่ง
ต่าง ๆ ในบริเวณทีสนใจ  การแบ่งปริมาตรหรือพืนทีของบริเวณทีสนใจออกเป็นส่วนเล็ก ๆ จาํนวน
มากจะทาํให้ตอ้งใช้หน่วยความจาํและเวลาทีใช้ในการคาํนวณมากไปดว้ย  การพฒันาอลักอริทึม
การประมวลผลแบบขนานจะช่วยเพิมประสิทธิภาพในการประมวลผลให้ไดผ้ลการจาํลองทีมีความ
ถูกตอ้งภายในช่วงเวลาไม่นานได ้

 การประมวลผลดว้ยหน่วยประมวลผลกราฟิกเป็นทางเลือกหนึงสําหรับการประมวลผล
แบบขนาน หน่วยประมวลผลกราฟิกในปัจจุบนัมีหลากหลาย และราคาไม่แพง ในงานวิจยันีอาศยั
หน่วยประมวลผลกราฟิกของ NVIDIA และอาศยั CUDA เป็นแพลตฟอร์มในการทาํงานเพือใชใ้น
การโปรแกรมแบบขนาน [12] 

 

วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 

เพือศึกษาและพัฒนาการสร้างแบบจําลองทางคอมพิวเตอร์ของกระบวนการใช้
สนามแม่เหล็กเกรเดียนทสู์งจบัอนุภาคแม่เหล็กอยา่งอ่อนทีมีขนาดเล็กวา่ระดบัไมโครเมตร 
โดยใชก้ารประมวลผลแบบขนานบน CUDA 

 

ขอบเขตงานวจัิย 

พฒันาแบบจาํลองการคาํนวณแบบขนานโดยเขียนโปรแกรมและใช้แพลตฟอร์ม CUDA 
ใช้รูปแบบการประมวลผลทีแตกต่างกนั 5 รูปแบบ ไดแ้ก่ การประมวลผลแบบขนานบนหนึง
หน่วยประมวลผลกราฟิก, การประมวลผลแบบขนานบนหนึงหน่วยประมวลผลผลกราฟิกโดย
ใช้หน่วยความจาํร่วม การประมวลผลแบบขนานบนหนึงหน่วยประมวลผลผลกราฟิกโดยใช้
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สตรีม การประมวลผลแบบขนานบนหนึงหน่วยประมวลผลผลกราฟิกโดยใช้หน่วยความจาํ
ร่วมและสตรีม และการประมวลผลแบบขนานบนสองหน่วยประมวลผลผลกราฟิก  โดยในแต่
ละรูปแบบหลกัมี  รูปแบบย่อย แตกต่างกนัโดยจาํนวนเทรดต่อบล็อกทีต่างกนัดงันี  (8,8), 
(8,16), (8,32), (16,8), (16,16), (16,32), (32,8), (32,16) และ (32,32)  

ทดสอบความถูกตอ้งของการคาํนวณโดยการเปรียบเทียบกบัผลการจาํลองทีไดจ้ากการ
ทดลองจบัอนุภาคดว้ยสนามแมเ่หล็กเกรเดียนทสู์งทีไดมี้ผูศึ้กษามาก่อนแลว้ 

วดัและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของทงั 5 รูปแบบการคาํนวณหลกัและ  รูปแบบยอ่ย เพือ
หารูปแบบทีเหมาะสมสาํหรับนาํไปสร้างระบบแสดงผล 

พฒันาโมดูลแสดงผลเชือมต่อการคาํนวณ แสดงผลในรูปภาพกราฟิกเคลือนไหว  มิติ 

 

ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 

ไดแ้บบจาํลองคอมพิวเตอร์แบบขนานของกระบวนการจบัอนุภาคแม่เหล็กอย่างอ่อนทีมี
ขนาดเล็กกว่าไมโครเมตรด้วยสนามแม่เหล็กเกรเดียนท์สูง รวมทงัระบบแสดงผลการ
จาํลอง 

ไดค้วามรู้ในการพฒันาโปรแกรมแบบ CUDA  



 4 

บทท ี  

เอกสารและงานวจัิยทเีกียวข้อง 

 ในบทนี จะอธิบายทฤษฎีของกระบวนการจบัอนุภาคแม่เหล็กอย่างอ่อนขนาดเล็กกว่า
ไมโครเมตรดว้ยสนามแม่เหล็กเกรเดียนท์สูงในของไหลสถิตทีไม่มีการเคลือนที  สถาปัตยกรรม
ของหน่วยประมวลผลกราฟิกและแพลตฟอร์ม CUDA และการทบทวนวรรณกรรมของงานวิจยัที
เกียวขอ้ง 

 
ทฤษฎกีารจับอนุภาคแม่เหล็กอย่างอ่อนขนาดเลก็กว่าไมโครเมตรด้วยสนามแม่เหลก็ 
เกรเดียนท์สูงในของไหลสถิต 
  เนืองจากกระบวนการฟุ้งมีอิทธิพลสําคญัต่อพลวตัรของความเขม้ขน้อนุภาคทีมีขนาดเล็ก
กวา่ระดบัไมโครเมตร       ในการแบบจาํลองกระบวนการ จะใชท้ฤษฎีทางฟิสิกส์สถิติมาอธิบายพล
วตัรของความเขม้ขน้อนุภาค โดยใชส้มการความต่อเนืองของค่าความเขม้ขน้ซึงมีพืนฐานอยูบ่นกฎ
การอนุรักษม์วล [11] และมีรูปแบบดงันี 

 

                                          
2

m
C D C CuF
t

2
C C    (2.1) 

 

โดย D  คือค่าสัมประสิทธ์การฟุ้งของอนุภาคในของไหล คือค่าความสามารถการเคลือน (mobility) 

ของอนุภาคในของไหล   Bk  คือค่าคงทีของ Boltzmann และ T  คืออุณหภูมิสัมบูรณ์ในหน่วยเคล
วิน   ในการจาํลองจะแบ่งปริมาตรหรือพืนทีทีสนใจออกเป็นส่วนย่อยขนาดเล็ก ๆ จาํนวนมาก  
จากนนักาํหนดสมการความต่อเนืองนีให้กบัทุก ๆ ส่วนย่อยเล็ก ๆ  ทาํการกาํหนดค่าความเขม้ขน้
เริมต้นและเงือนไขค่าความเข้มข้นบนขอบเขตต่าง  ๆ ของปริมาตรหรือพืนทีทีสนใจ   ใน
วิทยานิพนธ์นีจะใช้ระเบียบวิธีผลต่างสืบเนืองหาผลเฉลยเชิงตวัเลขของสมการความต่อเนืองที
กาํหนดให้กบัแต่ละส่วนย่อยเล็ก ๆ ซึงผลทีไดเ้ป็นค่าเชิงตวัเลขของความเขม้ขน้อนุภาคในแต่ละ
ส่วนยอ่ยเล็ก ๆ ทีเวลาต่าง ๆ ได ้ ทาํให้เห็นถึงพลวตัรของการขนส่งอนุภาคในปริมาตรหรือพืนทีที
สนใจ                                                        
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 การสร้างสนามแม่เหล็กเกรเดียนท์สูงเพือใชใ้นการจบัอนุภาคแสดงไดใ้นภาพที .1   ใน
ภาพทาํการป้อนสนามแม่เหล็กภายนอกทีมีความเขม้สมาํเสมอ 0H  ในทิศทางทีตงัฉากกบัแกนของ
เส้นใยตวัจบั    เส้นใยตวัจบัเป็นส่วนประกอบสําคญัของระบบการจบัอนุภาค เป็นเส้นใยของวสัดุ
แม่เหล็กเฟอร์โรทีทนต่อการกดักร่อนทางเคมี เช่น stainless steel มีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง  – 

 ไมโครเมตร เมือเส้นใยนีวางขวางสนามแม่เหล็กสมาํเสมอจะเหนียวนาํให้เกิดสนามแม่เหล็ก
เกรเดียนทสู์งภายในบริเวณใกล ้ๆ กบัผวิของเส้นใย 

 

 

ภาพที 2.1 การป้อนสนามแม่เหล็กสมาํเสมอ 0H  ในทิศทางตงัฉากกบัแกนของเส้นใยตวัจบั และ
ระบบพิกดัเชิงขวั ,ar  สาํหรับการคาํนวณหาสนามแม่เหล็กเกรเดียนทสู์งในบริเวณรอบเส้นใย 

 

  ในภาพที 2.1 ได้นิยาม ระบบพิกดัเชิงขวั ,ar  เพือวดัระยะ  ในแนวรัศมีในหน่วย
เป็นจาํนวนเท่าของรัศมี a ของเส้นใย  ทีวดัในทิศทวนเข็มนาฬิกาจากทิศของสนามแม่เหล็ก
สมาํเสมอ สามารถแสดงค่าสนามแม่เหล็กเกรเดียนท์สูงทีขึนกบัตาํแหน่งต่าง ๆ รอบเส้นใยไดด้งั
สมการ 

 

                           0 2 2, 1 cos 1 sinW W
a

a a

K KH r H r
r r

WKWWW11 WWWW111  ( . ) 
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โดยที  ค่า WK  เป็นค่าทีขึนกบัค่าสภาพแม่เหล็กอิมตวั ( ) ของสารแม่เหล็กเฟอร์โรภายใน
เส้นใยและความเขม้ของสนามแม่เหล็ก 0H  ดงัสมการ                        

 

                                                   
02

Ws
W

MK
H

 (2. ) 

  สําหรับอนุภาคแม่เหล็กอย่างอ่อนทีมีขนาดเล็กกว่าไมโครเมตร  แรงแม่เหล็กทีกระทาํกบั
อนุภาคเมือมนัอยูใ่นสนามแม่เหล็กเกรเดียนทสู์งจะมีค่าตามสมการ  
 

                  
3

0 0
3 5 3

4 ( ) cos 2 sin 2
3

p f Ws p Wm
a a a

M H b KF r
a r r r

44 sin 2sin 2sin 2sin 2sin 2rr  (2.4) 

 

โดยที p  และ f เป็นค่าความไหวตวัทางแม่เหล็กของอนุภาคแม่เหล็กอยา่งอ่อนและของไหล
ตามลาํดบัส่วน pb  และ a  คือรัศมีของอนุภาคและเส้นใยตวัจบัตามลาํดบั                                                             
  ในการจาํลองกระบวนการจบัอนุภาคแม่เหล็กอยา่งอ่อนดว้ยสนามแม่เหล็กเกรเดียนทสู์งจะ
พิจารณารูปแบบของสมการแรงแม่เหล็กในสมการ ( . ) ซึงเห็นไดช้ดัเจนวา่แรงแม่เหล็กไม่ขึนกบั
ตาํแหน่งตามความยาวของเส้นใย  ดงันนัปัญหาการขนส่งอนุภาคจะมีความซับซ้อนน้อยลงจาก  
มิติเหลือ  มิติ  จึงทาํการสร้างโดเมนของการจาํลองเป็นรูปวงกลมลอ้มรอบเส้นใย  เส้น โดเมนนีมี
จุดศูนยก์ลางอยู่บนแกนของเส้นใยและมีรัศมีขนาด  เท่าของรัศมีเส้นใย  กาํหนดระบบพิกัด 

,ar  สาํหรับใชใ้นโดเมน  ดงันนัโดนเมนจึงมีรัศมีภายใน  1ar  (เท่ากบัรัศมีของ เส้นใย) และ 
รัศมีภายนอก aLr  =   ดงัแสดงในภาพที 2.2 
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ภาพที 2.2 การสร้างโดเมนสาํหรับจาํลองการจบัอนุภาคแม่เหล็กอยา่งอ่อนขนาดเล็กกวา่ไมโครเมตร
มาก ๆ ดว้ยสนามแม่เหล็กเกรเดียนทสู์งและระบบพิกดั ,ar  ทีใชใ้นโดเมน 
  เมือเขียนกระจายสมการความต่อเนือง ( . ) ในระบบพิกดั ,ar  จะไดรู้ปแบบดงันี 

 

               
2 2

2 2 2
1 1 1r

r
a a a a aa a

C C C C G C G C G C
r r r r rr r

         

 ( . ) 

 

โดยที                                                   2
Dt
a

                                            (2.6) 

 

                                                       mr
r

B

aFG
k T

                                          ( . ) 

และ 

                                                       m

B

aFG
k T

                                         ( . ) 
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โดย mrF และ mF  คือองค์ประกอบของแรงแม่เหล็กในระบบพิกดั เชิงขวั ,ar  ตามสมการ 
( . )  

  สมการ ( . ) นีจะถูกใชจ้าํลองพลวตัรของค่าความเขม้ขน้อนุภาคในแต่ละส่วนยอ่ยเล็ก ๆ 
ของโดเมนทีไม่ไดอ้ยูติ่ดกบั impervious surfaces ซึงในทีนีนิยามวา่เป็นพืนผิวทีอนุภาคไม่สามารถ
เคลือนผา่นไปได ้เช่น พืนผวิของเส้นใยหรือพืนผวิของบริเวณทีมีอนุภาคสะสมอยูห่นาแน่นมากจน
ความเขม้ขน้สูงถึงระดบัอิมตวั  ในการจาํลองจะจดัส่วนย่อยเล็ก ๆ  ในโดเมนออกเป็น  ประเภท  
ประเภทแรกคือ “ส่วนยอ่ยปกติ” ทีไม่ไดอ้ยูติ่ดกบั impervious surfaces ใด ๆ ซึงสมการทีอธิบายพล
วตัรความเข้มข้นอนุภาคคือ สมการ ( . ) อีกประเภทหนึงคือ “ส่วนย่อยพิเศษ” ทีอยู่ติดกับ 
impervious surface ซึงรูปแบบของสมการความต่อเนืองของค่าความเขม้ขน้อนุภาคภายในส่วนยอ่ย
พิเศษจะมีรูปแบบทีต่างออกไป [11] ดงันี  

 

                             
2

2 2
1 1 1

r
a a a a

C C CG C G C
r r r r

                        ( . ) 

 

 

โดยที ar เป็นระยะในแนวรัศมีจาก ส่วนยอ่ยพิเศษถึง impervious surface วดัเป็นจาํนวนเท่าของ
รัศมีเส้นใยตวัจบั 

  ในการจาํลอง สมการ ( . ) และ ( . ) จะถูกหาผลเฉลยเชิงตวัเลขด้วยระเบียบวิธีผลต่าง
สืบเนืองแบบชดัแจง้    โดเมนวงกลมในรูปที .   จะถูกแบ่งออกเป็นส่วนย่อยเล็ก ๆ จาํนวนมาก
โดยใช ้grid sizes ar และ   ดงัแสดงในภาพที .       
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ภาพที 2.3 การแบ่งโดเมนการคาํนวณออกเป็นส่วนยอ่ยเล็ก ๆ จาํนวนมากโดยใช ้grid sizes ar

และ  ในระบบพิกดัเชิงขวั ,ar  

  ในภาพที 3 จะเห็นวา่แต่ละส่วนยอ่ยเล็ก ๆ จะถูก  labeled ดว้ยดชันี  ตวัทีเป็นจาํนวนเต็ม 
i  และ j  สาํหรับระบุพิกดั , ,a i jr   ณ ตาํแหน่งกึงกลางของส่วนยอ่ยโดยที  
 

                                           , 1 0.5a i ar i r ,         max0 i i ,   (2.10) 

 

และ                                      0.5j j ,           max0 j j ,                (2.11) 

 

ซึง maxi  และ maxj  เป็นค่าสูงสุดของ ดชันี i  และ j  ทีหมายถึงระยะไกลสุดในแนวรัศมีและมุม
ค่าสูงสุดของมุมรอบจุดศูนยก์ลางวงกลม ถา้เรากาํหนดขนาดแน่นอนของโดเมนแลว้ค่าของ maxi  
และ maxj จะขึนกบั grid sizes ar และ  ดงัสมการ 

wire 
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    max
1 1aL

a

ri
r

                                             ( . ) 

 

โดย aLr คือรัศมีภายนอกของโดเมน 

และ                                                  max
360j                                         ( . ) 

 

  เพือความสะดวกในการสร้างอลักอริทึมสาํหรับทาํการจาํลอง จะเขียนกระจายเทอม
อนุพนัธ์ยอ่ยในสมการ ( . ) ในรูปแบบดงันี 

 

         
2 2

2 2 2
1 1 r r

r
a a a a a a aa a

G GC C C C G C C G C CG C
r r r r r r rr r

     

 ( . ) 
 

ทาํการประมาณเทอมอนุพนัธ์ยอ่ยต่าง ๆ ในสมการ ( . ) ดว้ยผลต่างสืบเนืองทีสมนยักนั ส่วนค่า
ฟังก์ชนั rG , G , /r aG r และ /G สามารถหาค่าแทจ้ริง ณ ตาํแหน่งต่าง ๆ จะไดส้มการ
ผลต่างสืบเนืองทีสมนยักบัสมการอนุพนัธ์ยอ่ย ( . ) มีรูปแบบดงันี 

                 

        
1

, , 1, , 1, 1, 1, , 1 , , 1
2 2 2

, ,

2 21 1
2

n n n n n n n n n n
i j i j i j i j i j i j i j i j i j i j

aa ia a i

C C C C C C C C C C
rrr r

 

                        ,, 1, 1,
,,

, ,2

n n n
r i ji j i j i j nr

r i ji j
a aa i i j

G C C C GG C
r rr

 

                        , , 1 , 1 ,

,, ,2

n n n
i j i j i j i j

i ja i a i

G C C C G
r r

                                     (2.15)    

 

โดย superscript   n และ 1n  เป็นดชันีแสดงลาํดบัของเวลา normalized n  และ 1n  วา่เป็นเวลา 
normalized  ทีสมนยักบัเวลาปัจจุบนั n และเวลาถดัไป 1n ตามลาํดบั  ดงันนัสัญลกัษณ์ ,

n
i jC  

หมายถึงค่าความเขม้ขน้ ณ ตาํแหน่ง , ,a i jr  ซึงอยูต่รงกึงกลาง ส่วนยอ่ยหนึง ณ เวลา normalized 

n  และ 1
,
n
i jC  หมายถึงค่าความเขม้ขน้ ณ ตาํแหน่งนนั ณ เวลา normalized 1n n     ค่า
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ของฟังก์ชนั rG , G , /r aG r และ /G ทีปรากฏอยู่ในสมการ ( . ) เป็นค่าทีตาํแหน่ง 
, ,a i jr  ซึงมีรูปแบบดงัต่อไปนี 

 

                                         ,
,

mr i j
r i j

B

a F
G

k T
,                                     (2.16)                             

 

                                          ,
,

m i j
i j

B

a F
G

k T
,      (2.17) 

 

                                        
, ,

mrr

a B ai j i j

FG a
r k T r

,                                      (2.18) 

 

และ                                   
, ,

m

Bi j i j

G Fa
k T

,                                    (2.19)     

 

  ซึงเมือทาํการจดัรูปสมการ ( . ) จะสามารถคาํนวณค่าความเขม้ขน้ ณ ตาํแหน่ง , ,a i jr

ภายในส่วนยอ่ยปกติทีเวลา normalized ค่า ใหม่ไดจ้ากค่าความเขม้ขน้ตรงนนัทีเวลา normalized เก่า  
และค่าความเขม้ขน้ทีเวลา normalized เก่าของ element ทีลอ้มรอบได ้จากสมการต่อไปนี  
             

,1
, ,2 2 2

,, ,,,

2 2 11 r i jn nr
i j i j

i jaa i a ii ja a i

G GGC C
rr rr r

 

                       ,
1,2

,

1
22
r i j n

i j
aa ia

G
C

rrr
 

                       ,
1,2

,

1
22
r i j n

i j
aa ia

G
C

rrr
 

                       ,
, 12 2

,,

1
2

i j n
i j

a ia i

G
C

rr
 

                       ,
, 12 2

,,

1
2

i j n
i j

a ia i

G
C

rr
  .                                   (2.20) 



12 

ทงันีสังเกตในสมการ ( . ) วา่ การคาํนวณค่าความเขม้ขน้ 1
,
n
i jC  ทีเวลา normalized ใหม่ 

จาํเป็นตอ้งทราบค่าความเขม้ขน้ทีเวลา normalized เก่า  ค่าภายในส่วนยอ่ยทีอยูร่อบ ๆ ดงัลกัษณะ
ทีแสดงไวใ้นภาพที 2.4 

 
ภาพที 2.4 ลกัษณะการขึนต่อกนั (dependency) ระหวา่งขอ้มูลความเขม้ขน้ในส่วนยอ่ยปกติภายใน
โดเมน 
 

  ต่อไปพิจารณาสมการ ( . ) สําหรับส่วนยอ่ยพิเศษทีอยูติ่ดกบั impervious surface  ทาํการ
ประมาณเทอมอนุพนัธ์ย่อยต่าง ๆ ดว้ยผลต่างสืบเนืองทีสมนยักนั และจดัรูปสมการ จะไดส้มการ
ผลต่างสืบเนืองสําหรับคาํนวณค่าความเขม้ขน้ ณ ตาํแหน่ง , ,a s jr ตรงกึงลางส่วนย่อยพิเศษที
เวลา normalized ใหม่ได ้ ดงันี 

 

                          1
, ,2 2

,,,

2
1n n

s j s j
s ja sa s

GC C
rr

 

                                    ,
, 12 2

,,
2

s j n
s j

a sa s

G
C

rr
 

                    ,
, 12 2

,,
2

s j n
s j

a sa s

G
C

rr
  

                                     1,
1, 2,2 2

r s j n n
s j s j

aa a

G
C C

rr r
.         (2.21) 
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โดย subscript S ของตวัแปร ar  เป็นตวัระบุส่วนยอ่ย พิเศษ และ subscript 1S และ 2S  ระบุ
ส่วนยอ่ยปกติทีอยูถ่ดัจากส่วนยอ่ยพิเศษในแนวรัศมีไป  และ  ส่วนยอ่ย ภาพที 2.5 แสดงลกัษณะ
ความสัมพนัธ์ (dependency) ระหวา่งขอ้มูลความเขม้ขน้ในส่วนยอ่ยพิเศษและ ส่วนย่อยปกติทีอยู่
ติดกนั 

 

 
ภาพที 2.5 ลกัษณะการขึนต่อกนั (dependency) ระหวา่งขอ้มูลความเขม้ขน้ในส่วนยอ่ยพิเศษและ
ส่วนยอ่ยปกติทีอยูติ่ดกนั 

 

  จากสมการ ( . ) และ ( . ) จะเห็นว่าถ้าได้มีการกาํหนดค่าเริมต้นของความเข้มข้น
ใหก้บัทุก ๆ ส่วนยอ่ยภายในโดเมนในภาพที .  แลว้จะสามารถคาํนวณหาค่าความเขม้ขน้ในทุก ๆ 
ส่วนยอ่ยทีเวลาต่อ ๆ ไปได ้ดงันนัจะสามารถจาํลองลกัษณะการกระจายค่าความเขม้ขน้ในโดเมนที
เวลาต่าง ๆ ได ้
 

  การเกบ็ข้อมูลความเข้มข้นภายในทุก ๆ ส่วนย่อยของโดเมน 
  ในการจาํลองจะใชอ้ะเรย ์ 2 มิติ ทีมีขนาดเท่ากนั  ตวั ชือ old_C และ new_C โดย อะเรย ์

แต่ละตวัมีจาํนวน column เท่ากบั  + 1 และจาํนวนแถวเท่ากบั  + 1 ซึงคาํนวณไดจ้าก
สมการ ( . ) และ ( . ) ตามลาํดบั สําหรับเก็บค่าความเขม้ขน้ในทุก ๆ ส่วนยอ่ยของโดเมนโดย
ช่องของอะเรย์ทีมีดัชนีของ column และ แถวเป็น i  และ j  จะเก็บค่าความเข้มข้น ,i jC  ใน 
ส่วนยอ่ยทีมีตาํแหน่งกึงกลางเป็นพิกดั , ,a i jr  

 
  การกาํหนดเงือนไขเริมต้น 
  ก่อนเริมการจาํลองจะทาํการกาํหนดค่าความเขม้ขน้ ทีเวลาเริมตน้ 0

,i jC 0  ให้กบัทุก 
ๆ สมาชิกในอะเรยค์วามเขม้ขน้ทงั old_C และ new_C  ค่าความเขม้ขน้ทีเวลาเริมตน้อาจมีค่าเป็น
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ค่าคงทีหรืออาจเป็นฟังก์ชนัทีมีค่าขึนกบัตาํแหน่งในโดเมนทีสนใจซึงในทางคณิตศาสตร์สามารถ
เขียนไดด้งัต่อไปนี 

    

                                        0
, 0 ,i j aC C r สาํหรับทุก ๆ i และ j ,                         (2.22) 

 

โดย 0 ,aC r อาจเป็นค่าคงทีหรือเป็นฟังกช์นัของตาํแหน่ง ( ) 

 

 การกาํหนดเงือนไขอมิตัว 
 ในความเป็นจริงแล้วเมืออนุภาคมีการสะสมตวัหนาแน่นในบริเวณหนึงความเขม้ขน้จะ
สูงขึน แต่จะมีค่าจาํกดัทีไม่เกินค่า ๆ หนึงเรียกว่า ความเขม้ขน้อิมตวั (saturate concentration) ใน
งานนีจะประมาณระดบัขนาดของความเขม้ขน้อิมตวัโดยอา้งอิงขอ้มูลจากการทดลอง [9] ซึงพบวา่
สําหรับอนุภาคแม่เหล็กอยา่งอ่อน ค่าความเขม้ขน้อิมตวัจะมีค่าอยูใ่นระดบัขนาด -    ในระหวา่ง
การจาํลองจะมีการตรวจสอบทุกรอบการคาํนวณความเขม้ขน้ค่าใหม่ในแต่ละส่วนยอ่ยวา่มีค่าความ
เขม้ขน้ในส่วนยอ่ยใดสูงถึงระดบัค่าอิมตวัหรือยงั หากถึงระดบัดงักล่าวแลว้จะคงค่าความเขม้ขน้ใน
ส่วนย่อยนนัให้คงทีเท่ากบัค่าอิมตวัตลอดเวลาคือตดัออกไปจากกระบวนการคาํนวณและพิจารณา
ให้ส่วนย่อยนนัเป็นส่วนหนึงของ impervious surface   ในทางคณิตศาสตร์การกาํหนดเงือนไข
อิมตวัสามารถแสดงไดด้งันี 

 
                                     ,0 n

i j satC C สาํหรับทุก ๆ i , j และ n .                        (2.23) 

 

โดย satC  คือความเขม้ขน้อิมตวั 

 

 การกาํหนดเงือนไขขอบเขตของการจําลอง 
 ในการจาํลองการกระจายค่าความเขม้ขน้ของอนุภาคในโดเมนทีอยูใ่นรูปที .  จะตอ้งมี
การกาํหนดเงือนไขขอบเขตภายนอกที a aLr r  โดยจะกาํหนดให้ความเขม้ขน้อนุภาคในส่วนยอ่ย
เหล่านีเท่ากบัความเขม้ขน้เริมตน้  สามารถเขียนเป็นสมการไดว้า่ 
   

                                                     
max , 0
n
i jC C , สาํหรับทุก ๆ        (2.24) 

  ขนัตอนการคํานวณแบบ Sequential 
 1. กาํหนดพารามิเตอร์ชองการจาํลอง 
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 พารามิเตอร์ทีสาํคญัของการจาํลองไดแ้ก่ ความเขม้ของสนามแม่เหล็กสมาํเสมอ 0H , รัศมี
อนุภาค bp, รัศมีเส้นใย a,  ค่าสภาพแม่เหล็กอิมตวั MWs ของเส้นใยตวัจบั, ค่าความไหวตวัทาง
แม่เหล็ก p ของอนุภาคและ f ของของไหลตามลาํดบั, ค่า grid steps ar และ  และค่า step 

 ของเวลา normalized  2. ประกาศอะเรย์เก็บค่าความเข้มข้น ค่าองค์ประกอบแรง
แม่เหล็กในแนวรัศมี mrF และแนวมุม mF  และตวัแปรต่าง ๆ ทีจาํเป็นต่อการคาํนวณ 

 3. คาํนวณหา rG , G , /r aG r และ /G  

 4. กาํหนดค่าความเขม้ขน้เริมตน้ให้กบัทุก ๆ สมาขิก ในอะเรยค์วามเขม้ขน้ old_C และ 
new_C 

 5. เริมวงรอบการจาํลองทาํการคาํนวณค่าความเขม้ขน้ทีเวลาใหม่ในทุก ๆ สมาชิก ของ 
อะเรยค์่าความเขม้ขน้ โดยใชส้มการ ( . ) และ ( . ) ตามชนิดของส่วนยอ่ยร่วมกบัเงือนไขความ
เขม้ขน้อิมตวัในสมการ ( . ) โดยใช้จาํนวนรอบเป็นตวักาํหนดเงือนไขการวนรอบ ตามขนัตอน
ดงัต่อไปนี   

 5.1นับจาํนวนรอบเพิมขึนทีละ  และหาตาํแหน่งของส่วนย่อยพิเศษทงัหมดทีมีอยู่ใน
โดเมน 
     ในแต่ละแถวทีมีดชันี j  ของอะเรยค์่าความเขม้ขน้ ทาํการตรวจสอบค่าความเขม้ขน้ใน
ทุก ๆ column ตงัแต่ดชันี 0i ถึง maxi i  ถา้หากค่าความเขม้ขน้ในทุก ๆ ช่องตาํกว่าค่าอิมตวั 
แสดงวา่ impervious surface ในกรณีนีคือผวิของเส้นใยและกาํหนดให้ ส่วนยอ่ย พิเศษคือ ส่วนยอ่ย
ทีมีดชันีของ column เป็น 0i  หรือ 0S  ดงัแสดงในภาพที .  (a)  แต่ถา้มี สมาชิกช่องใด
ในอะเรยที์มีค่าความเขม้ขน้ถึงระดบัอิมตวัแลว้ จะกาํหนดให้ส่วนยอ่ยในโดเมนทีสมนยักบัสมาชิก
อะเรยเ์หล่านนัเป็นส่วนหนึงของ impervious surface และให้ส่วนย่อย แรกทีอยู่ติดกบัส่วนย่อย
อิมตวัสุดทา้ยเป็นส่วนยอ่ยพิเศษดงัแสดงในภาพที 2.6 (b)  
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                                                                   (a) 

 

 

                                                             (b) 

ภาพที 2.6 การระบุตาํแหน่งของส่วนยอ่ยพิเศษในแถวหนึง ๆ ของอะเรยค์วามเขม้ขน้ (a) ในกรณีที
ยงัไม่เกิดความเขม้ขน้อิมตวั และ (b) ในกรณีทีเกิดความเขม้ขน้อิมตวัแลว้  

 5.2 คาํนวณค่าความเขม้ขน้ทีเวลาใหม่ในทุก ๆ ส่วนยอ่ยในแต่ละแถว 

       สาํหรับแถว j  หนึง ๆ คาํนวณค่าความเขม้ขน้ทีเวลา normalized ใหม่ในทุก ๆ ช่อง
ของอะเรยค์วามเขม้ขน้ new_C ทีตามทิศทางในภาพที 2.7 

 

                            ทิศทางการคาํนวณความเขม้ขน้ค่าใหม่ในส่วนยอ่ยของแต่ละแถว  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2.7 ลกัษณะทิศทางการคาํนวณความเขม้ขน้ค่าใหม่ในแต่ละส่วนยอ่ยในแต่ละแถว 

Impervious 

surface 
   

ขนัที 

    5.2.1 
               ขนัที . .  

ขนัที 
. .  
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  5.2.1 กาํหนดเงือนไขขอบเขตใหก้บัช่องทีมีดชันี maxi i  ดงัสมการ 

 

                                                         
max

1
, 1

up

n
i jC                                          ( . ) 

 
5.2.2 คาํนวณค่าความเขม้ขน้ค่าใหม่ในทุก ๆ ช่องทีมีดชันี  max1 1S i i   

โดยใชส้มการผลต่างสืบเนือง ( . ) 
. .  คาํนวณค่าความเขม้ขน้ค่าใหม่ใน ช่องทีมีดชันี  i S  โดยใชส้มการผลต่าง 

สืบเนือง ( . ) 
  

 5.4 ทาํการคดัลอกค่าความเขม้ขน้ค่าใหม่ในทุก ๆ ช่องของ อะเรย ์new_C ให้กบัทุก ๆ ช่อง
ของ อะเรย ์ old_C ทีมีดชันี i  และ j  ตรงกนั เพือเตรียม อะเรย ์ ขอ้มูลความเขม้ขน้สําหรับการ
คาํนวณในรอบถดัไป  

 5.5 ทาํซาํกระบวนการในขอ้ .  ถึง .  จนกระทงัจาํนวนรอบการจาํลองครบตามที
กาํหนด 
 

 6. เก็บค่าพิกดั , ,a i jr  และค่าความเขม้ขน้ในทุก ๆ ช่องของ อะเรย ์new_C ลงใน output 

files 

 โดยการทาํตามกระบวนการจาํลองทีอธิบายมานี ทาํให้สามารถหาลกัษณะการกระจายค่า
ความเขม้ขน้ของอนุภาคในโดเมน ณ เวลาต่าง ๆ ไดซึ้งจะทาํใหส้ามารถประเมินประสิทธิผลในการ
ใชส้นามแม่เหล็กเกรเดียนท์สูงจบัอนุภาคแม่เหล็กอย่างอ่อนขนาดเล็กกว่าไมโครเมตรทีเจือปนอยู่
ในตวักลางของไหลได ้

 

การประมวลผลแบบขนาน 

เป็นการประมวลผลโดนทาํงานหลาย ๆ อยา่งพร้อมกนั โดยอาจจะเครืองคอมพิวเตอร์ตงัแต่ 
 เครืองขึนไป หรือเครืองคอมพิวเตอร์ทีมีจาํนวนตงัแต่  แกนขึนไป โดยการแบ่งกระบวนการ
คาํนวณและกระจายงานคาํนวณไปยงัแต่ละเครืองหรือแต่ละหน่วย การประมวลผลแบบขนานถูก
นาํมาใช้ในงานดา้นต่าง ๆ เช่น งานดา้นการพยากรณ์อากาศ การวิเคราะห์หารไหลของของเหลว 
เป็นตน้ ถึงแมใ้นงานดงักล่าวจะสามารถใชค้อมพิวเตอร์ตงัโต๊ะไดแ้ต่อาจจะใชเ้วลานานมากเกิน จึง
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มีการนาํเครืองคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ เช่น ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputer) ทีมีหลาย
โพรเซสเซอร์มาช่วยประมวลผลแบบขนานเพือทาํงานไดเ้ร็วขึน รูปแบบของซุปเปอร์คอมพิวเตอร์
อาจจะได ้แก่ Vector processing, Multiprocessing และ Distributed processing 

 การประมวลผลแบบ Vector processing จะอาศยัหน่วยประมวลผลแบบเวกเตอร์ที
ออกแบบมาเพือประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่โดยเฉพาะ โดยหน่วยประมวลผลแบบเวกเตอร์
สามารถทีจะโหลดขอ้มูลขนาดใหญ่เพียงครังเดียวเขา้สู่เวกเตอร์และมีชุดคาํสังในการจดัการกบั
ขอ้มูลในเวกเตอร์พร้อม ๆ กนัโดยอาศยัเทคนิคแบบไปป์ไลน์ของตวัดาํเนินการทาง 

 Multiprocessing เป็นการประมวลผลทีใช้หน่วยประมวลผลภายในเครืองหลาย ๆ หน่วย
พร้อมกนั และใชห้น่วยความจาํร่วมกนั 

 Distributed processing เป็นการประมวลผลแบบกระจายโดยอาศัยการนําเครือง
คอมพิวเตอร์หลายๆ เครืองเขา้มาต่อเขา้ด้วยกนัผ่านเครือข่ายโดยกระจายงานไปแต่ละเครืองให้
ทาํงานกบัขอ้มูลในแต่ละเครืองนนั 

ในการแบ่งประเภทของสถาปัตยกรรมแบบขนาน นิยมกล่าวถึง Flynn’s taxonomy ซึง
สามารถจาํแนกได ้  ประเภทตามชนิดของขอ้มูลและชุดคาํสัง ดงันี 

หนึงสายคาํสังหนึงสายขอ้มูล (Single Instruction stream, Single Data stream : SISD) คือ
สถาปัตยกรรมทีมีชุดคาํสังหนึงชุดกระทาํกบัขอ้มูลชุดเดียวโดยทาํงานแบบลาํดบั (Sequential) 

หนึงสายคาํสังหลายสายขอ้มูล (Single Instruction stream, Multi Data stream : SIMD) คือ
สถาปัตยกรรมทีมีหน่วยประมวลมากกวา่หนึงตวักระทาํชุดคาํสังเดียวกนักบัขอ้มูลคนละชุด โดยใน
แต่ละหน่วยประมวลผลจะมีหน่วยความจาํเฉพาะเป็นของตวัเอง 

หลายสายคาํสังหนึงสายขอ้มูล (Multi Instruction stream, Single Data stream : MISD) คือ
สถาปัตยกรรมทีมีขอ้มูลชุดเดียว ถูกประมวลผลดว้ยชุดคาํสังจากหลายหน่วยประมวลผล 

หลายสายคาํสังหลายสายขอ้มูล (Multi Instruction stream, Multi Data stream : MIMD) คือ
สถาปัตยกรรมทีมีหลายหน่วยประมวลผลโดยแต่ละหน่วยประมวลผลทาํงานในชุดคาํสังและขอ้มูล
ของตวัเอง 
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หน่วยประมวลผลกราฟิกและ CUDA (Computer Unified Device Architecture) 

 เนืองจากในปัจจุบนัหน่วยประมวลผลกราฟิกมีจาํนวนแกนในการประมวลผลทีมากเมือ
เทียบกบัหน่วยประมวลผลกลาง ดงัภาพที 2.8 จึงมีการนาํหน่วยประมวลผลกราฟิกทีเคยใช้เพือ
ประมวลผลภาพกราฟิกเพียงอย่างเดียวนํามาประมวลผลในงานด้านอืน ๆ  สําหรับหน่วย
ประมวลผลกราฟิกของบริษทั NVIDIA นนัทาง NVIDIA ไดอ้อกแพลตฟอร์มการคาํนวณแบบ
ขนานและรูปแบบการเขียนโปรแกรมแบบขนานทีพฒันา  โดยเพิมประสิทธิภาพการทาํงาน โดย
อาศยัสถาปัตยกรรมของหน่วยประมวลผล CUDA มีรูปแบบการทาํงานเป็นแบบ SIMD ทาํงาน
ร่วมกบัการทาํงานของหน่วยประมวลผลในหน่วยประมวลผลกลาง ภายใน CUDA toolkit จะ
ประกอบดว้ยตวัแปลภาษาทีใช้ในการแยกส่วนของการประมวลผลว่าส่วนใดจะทาํงานบนหน่วย
ประมวลผลกลางหรือหน่วยประมวลผลกราฟิก มีไลบราลีทางคณิตศาสตร์สําหรับประมวลผลบน
หน่วยประมวลผลกราฟิก เครืองมือสําหรับการดีบกั และเครืองมือสําหรับวดัประสิทธิภาพการ
ทาํงานของโปรแกรม ภาษาทีใชใ้นการพฒันาอยูบ่นพืนฐานของภาษาซี  

 

 

ภาพที 2.8 ภาพเปรียบเทียบหน่วยประมวลผลระหวา่งหน่วยประมวลผลกลางและหน่วยประมวลผล
กราฟิก  

ทีมา Nvidia, CUDA C Programming Guide, Accessed May 2, 2015, Available from 
http://docs.nvidia.com/cuda/cuda-c-programming-guide 
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 หน่วยประมวลผลกลางมกัจะเรียกว่า “host” และในหน่วยประมวลผลกราฟิกจะเรียกว่า 
“device” ตวัแปลภาษาเป็นตวัจดัการแยกส่วนการทาํงานทงัสองออกจากสําหรับโคด้ทีเกียวขอ้งใน
หน่วยประมวลผลกราฟิก จะมีคาํสังเพิมเติมเฉพาะเขา้มา เช่น คาํสังการคดัลอกค่าจากหน่วยความจาํ 
host ไปยงั device หรือจาก  device ไปยงั host คาํสังการจดัสรรขอ้มูลบน device คาํสังการ 

synchronize เทรด เป็นตน้ 

 

 
ภาพที 2.9 การทาํงานร่วมกนัระหวา่ง host และ device 

ทีมา Nvidia, CUDA C Programming Guide, Accessed May 2, 2015, Available from 

http://docs.nvidia.com/cuda/cuda-c-programming-guide 

 

 ภาพที 2.9 แสดงให้เห็นถึงขนัตอนการทาํงานร่วมกันโดยเริมต้นการทาํงานบนหน่วย
ประมวลผลกลางก็จะทาํงานตามลาํดบั และเมือตอ้งการประมวลผลบน device จะทาํการคดัลอก
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ข้อมูลทีต้องการประมวลผลไปยงัหน่วยความจําของหน่วยประมวลผลกราฟิก  เมือทําการ
ประมวลผลเสร็จจะทาํการคดัลอกผลลพัธ์กลบัลงมาทีหน่วยความจาํของหน่วยประมวลผลกลาง 

 
การทาํงานของ  CUDA  มีสถาปัตยกรรมมีการทาํงานพืนฐานในระดบัเทรด แต่ละเทรด

รวมกนัอยู่ในบล็อก (block) โดยในหนึงบล็อกจะถูกประมวลผลเสมือนพร้อมกนับนสตรีมมลัติ
โปรเซสเซอร์ (Stream Multiprocessor : SM) และสามารถใช้หน่วยความจาํร่วมกนั (shared 

memory) ได ้แต่ละบล็อกรวมอยูใ่นกริด (grid) เดียวกนั 

 

ภาพที 2.10 กริด บล็อกและเทรดบนสถาปัตยกรรม CUDA 

ทีมา Nvidia, CUDA C Programming Guide, Accessed May 2, 2015, Available from 

http://docs.nvidia.com/cuda/cuda-c-programming-guide 
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สาํหรับหน่วยความจาํของ CUDA จะมีหลายประเภทเพือใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน ดงันี 

หน่วยความจาํโกลบอล (global memory) คือหน่วยความจาํหลกัของหน่วยประมวลผล
กราฟิก 

ขนาดใหญ่ทีสุด ทุกเทรดสามารถเขา้ถึงได ้แต่มีขอ้เสียคือใชเ้วลาในการเขา้ถึงหน่วยความจาํชนิดนี
มาก 

 หน่วยความจาํค่าคงที (constant memory) คือหน่วยความจาํทีใชใ้นการเก็บค่าคงทีต่างๆ 
แมว้า่หน่วยความจาํชนิดนีจะอยูที่เดียวกบัหน่วยความจาํหลกัแต่มีแคช (cache) เพือช่วยเพิมและมี
ขนาดเล็ก ประสิทธิภาพในการเขา้ถึง 

 หน่วยความจาํเทกเจอร์ (texture memory) คือหน่วยความจาํใชส้าํหรับอ่านเพียงอยา่งเดียว 
เป็นหน่วยความจาํแบบแคชสาํหรับการเขา้ถึงรูปแบบ 2 มิติ 

 หน่วยความจาํโลคอล (local memory) คือหน่วยความจาํทีใชใ้นแต่ละเทรดโดยเป็นส่วนที
เกินมาจากหน่วยความจาํรีจิสเตอร์ (register memory) ในแต่ละเทรด มีความเร็วในการเขา้ถึงทีตาํ
กวา่ แต่มีขนาดทีใหญ่กวา่เมือเทียบกบัหน่วยความจาํรีจิสเตอร์ 

 หน่วยความจาํรีจิสเตอร์ (register memory) คือหน่วยความจาํทีใชใ้นแต่ละเทรด มีความเร็ว
ในการเขา้ถึงขอ้มูลทีสูงแต่มีขนาดเล็ก 

 หน่วยความจาํร่วม (shared memory)  คือหน่วยความจาํทีเทรดทีอยูใ่นบล็อกเดียวกนัใช้
ร่วมกนัได ้มีความเร็วในการเขา้นอ้ยกวา่การใชห้น่วยความจาํหลกัแต่จะตอ้งเสียเวลาในการสร้าง
หน่วยความจาํประเภทนีก่อน 
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ภาพที 2.11 หน่วยความจาํของ CUDA 

ทีมา Jeremiah van Oosten, Introduction to CUDA 5.0, Accessed May 2, 2015, Available from 

http://www.3dgep.com/introduction-to-cuda-5-0/ 

 สตรีม (stream) คือลาํดบัของตวัดาํเนินการทีเขา้ทาํงานบนหน่วยประมวลผล โดยปกติถา้
เราไม่ไดมี้การกาํหนดการใช้งานของสตรีม การทาํงานทงัหมดจะถูกทาํงานอยู่บนสตรีมเดียวกนั
ตงัแต่การนาํเขา้ขอ้มูล การประมวลผล รวมถึงการนาํขอ้มูลออก แต่เราสามารถใช้สตรีมเขา้มาช่วย 
โดยสร้างหลายสตรีมและแบ่งการทาํงานหลายสตรีมให้พร้อมกนัเพือลดระยะเวลาในการทาํงาน
ทงัหมดลง ทงันีขึนอยูก่บัความอิสระของขอ้มูลและโครงสร้างโปรแกรม  
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ภาพที 2.12 เปรียบเทียบการทาํงานแบบ sequential และ stream 

 

 จากภาพที 2.12 จะเห็นไดว้า่การทาํงานแบบ sequential คือใชเ้พียงสตรีมเดียวในการทาํงาน 
การทาํงานในแต่ละขนัตอนจะตอ้งรอขนัตอนก่อนหนา้ทาํงานกบัขอ้มูลทงัหมดเสร็จก่อน แต่ในการ
ทาํงานแบบ stream คือมีการนาํสตรีมหลายสตรีมเพือทาํงานร่วมกนัขอ้มูลแต่ละชุด ดงัในภาพจะ
เห็นไดว้า่แบ่งงานออกเป็นสามส่วน H2D kernel(K) และ D2H และใช ้3 สตรีมโดย D2H1 คือการ
ยา้ยขอ้มูลจาก device ไปยงั host ครังที 1 และ D2H2 คือการยา้ยขอ้มูลจาก device ไปยงั host ครังที 

2 และ K1 คือการรันโคด้บนหน่วยประมวลผลกราฟิกหรือ Kernel ครังที 1 และ K2 คือการรัน 

Kernel code ครังที 2 จะเห็นวา่เมือเริมทาํ  D2H1 จะเริมทาํ K2 ไดเ้ลยเพราะทาํงานบนแต่ละสตรีม
แยกกนั  

 
OpenGL (Open Graphic Library) 
 เป็น API (Application Programming Interface) สําหรับการสร้างภาพ 2 มิติและ 3 มิติ โดย
สามารถทาํงานได้ในหลายแพลตฟอร์ม ส่วนใหญ่จะทาํงานร่วมกบัหน่วยประมวลผลกราฟิก ถูก
พฒันาขึนในปี ค.ศ. 1992 โดย Silicon Graphics Inc. (SGI) แต่ปัจจุบนัอยูใ่นการดูแลของ Khronos 

Group และ The OpenGL Architecture Review Board (ARB) ซึงมีกลุ่มผูผ้ลิตหน่วยประมวลผล
กราฟิกร่วมอยู่ดว้ยและไดมี้การออกไลบราลีเพิมเติมเพือเพิมประสิทธิภาพของการทาํงานร่วมกนั
ของ OpenGL และหน่วยประมวลผลของผูผ้ลิตดงักล่าว ตวัอยา่งเช่น CUDA ก็มีไลบราลีเพิมเติม
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เพือใช้สําหรับใช้หน่วยความจาํร่วมกนั โดยทีประมวลผลโดย CUDA และนาํไปแสดงผลด้วย 

OpenGL เป็นตน้ 
 ไลบราลีพืนฐานของ  OpenGL คือ Graphic Library (GL) ซึงใช้ในการสร้างรูปทรง
เรขาคณิตพืนฐาน และมีอีกสองไลบราลียอ่ยคือ OpenGL Utility Library (GLU) สําหรับสร้างวตัถุที
เกิดจากรูปทรงเรขาคณิตพืนฐาน อีกไลบราลีหนึงคือ OpenGL Utility Toolkit (GLUT) ใชส้ําหรับ
จดัการเกียวกบัหนา้ต่างของโปรแกรม 

 
 

ภาพที 2.13 รูปทรงเรขาคณิตพืนฐานของ OpenGL  

 

 รูปทรงเรขาคณิตพืนฐานของ OpenGL ประกอบดว้ย จุด, เส้นและรูปเหลียม โดยนาํรูปทรง
พนืฐานเหล่านีไปสร้างเป็นวตัถุอืน ๆ ต่อไป ตวัอยา่งเช่น ภาพที 2.14 แสดงให้เห็นถึงการสร้างเส้น
โคง้โดยใชจุ้ดและเส้นทีนาํมาต่อกนั 

 
ภาพที 2.14 การสร้างเส้นโคง้จากจุดและเส้น  
  

งานวจัิยทีเกียวข้อง 

งานวจิยัของ Kanok Hourkumnuaed and Chantana Phongpensri (2011) [13] เป็นงานวิจยัที
จาํลองการจบัอนุภาคในสนามแม่เหล็กแบบอ่อน โดยในงานวจิยันีจะแบ่งออกเป็น  ส่วนหลกัๆ คือ 
ส่วนทีใชใ้นการคาํนวณหาค่าความหนาแน่นของอนุภาคแต่ละพืนทีเป็นส่วนทีหนึง ในงานวิจยันีได้
เลือกใชก้ารประมวลผลแบบขนานโดยใชเ้ทคนิค Message Passing Interface (MPI) เขา้มาทาํงาน
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และส่วนการจาํลองการเคลือนทีของอนุภาคเป็นส่วนทีสองโดยนํา VPython เข้ามาใช้ จาก
ผลงานวจิยัจะเห็นไดว้า่เวลาทีใชใ้นการประมวลผลแบบขนานโดยใชเ้ทคนิค MPI มีเวลาลดลงจาก
เดิมและเป็นแนวทางในการนาํเทคนิคการประมวลผลแบบขนานแบบอืนเขา้มาพฒันาเพือสร้าง
แบบจาํลองการจบัอนุภาค 

Zhiyi Yang and Yong Pu (2008) [14] นาํเอาเทคนิค CUDA เขา้มาประมวลผลภาพดิจิตอล 
ในงานวิจยันีไดเ้ลือกใช ้Remove Clouds, Histogram Equalization, Edge Detection และ  DCT 

encode & decode ทาํการทดลองกบัรูปภาพหลายขนาด เปรียบเทียบเวลาในการทาํงานกบัการ
ประมวลผลด้วยหน่วยประมวลผลกลาง จากงานวิจยัแสดงให้เห็นว่าการใช้เทคนิค CUDA มี
ความเร็วกวา่การประมวลผลดว้ยหน่วยประมวลผลกลางเป็นอยา่งมาก ตวัอยา่งเช่น ในกระบวนการ 
Remove Clouds มีความเร็วทีมากกวา่ถึง  เท่า กระบวนการ Histogram Equalization มีความเร็วที
มากกวา่ที  เท่า เป็นตน้ และมีแนวโนม้ของประสิทธิภาพทีดีกวา่ในลกัษณะนี แมภ้าพจะมีขนาด
และความละเอียดทีใหญ่ขึน  

N.P. Karundasa and D.N. Ranasinghe (2009) [15] นาํเสนอการเพิมประสิทธิภาพของการ
ประมวลผลโดยใชเ้ทคนิค CUDA โดยใช ้ MPI เขา้มาทาํงานร่วมกนั งานวิจยันีไดน้าํเสนอดว้ย  
ขนัตอนวธีิ คือ  Strassens algorithm และ Congugate Gradient method สําหรับทงัการทาํงานของทงั
สองขนัตอนวิธีทีผูว้ิจยัไดน้าํเสนอมีความต่างกนัของขอ้มูล โดยในขนัตอนวิธี Strassens algorithm  
ใชข้อ้มูลทีเป็นอิสระต่อกนั แต่สาํหรับขนัตอนวิธี Conjugate Gradient method ใชข้อ้มูลทีไม่มีความ
เป็นอิสระต่อกนั สาํหรับขนัตอนการทดลองแบ่งออกเป็น  ส่วน ส่วนแรกคือทาํการทดลองโดยใช้
การทาํงานด้วยขนัตอนวิธีทงัสองบนเทคนิค CUDA โดยใช้บนหน่วยประมวลผลกราฟิกชนิด
เดียวกนัแต่หน่วยประมวลผลกลางต่างกนั ส่วนทีสองคือใชเ้ทคนิคการประมวลผลร่วมกนัระหวา่ง 
CUDA และ MPI โดยทดลองบนหน่วยประมวลผลกลางทีแตกต่างกันแต่ใช้หน่วยประมวลผล
กราฟิกชนิดเดียวกนั จากผลการทดลองจะเห็นไดว้า่ในแบบแรกเวลาทีใชใ้นการประมวลผลมีความ
ต่างกนัเมือใชห้น่วยประมวลผลกลางทีต่างกนั เนืองจากแมจ้ะใชเ้ทคนิค CUDA เพียงอยา่งเดียวแต่
การทาํงานส่วนหลกัยงัตอ้งอาศยัหน่วยประมวลผลกลางเขา้มาเกียวขอ้ง และในทดลองทีสองนาํ
เวลาทีใชใ้นการประมวลผลดว้ยเทคนิค CUDA เพียงอยา่งเดียวกบัการใชก้ารทาํงานร่วมกนัระหวา่ง 
CUDA และ MPI กบัขนัตอนวิธีการทงัสองแบบการทีใช ้MPI เขา้มาร่วมทาํงานกบั CUDA ไม่ได้
จะไดป้ระสิทธิภาพทีดีกวา่เสมอไป ตอ้งขึนอยูก่บัขนัตอนวธีิวา่เหมาะสมทีจะนาํมาใชด้ว้ยหรือไม่ 

Chao-Tung Yang and Cheng-Fang Lin (2011) [16] ไดน้าํเสนอการทดลองการจบัคู่การ
ทาํงานแบบขนานหรือเรียกวา่ “Hybrid” โดยใชเ้ทคนิคการประมวลผลร่วมกนัระหวา่ง CUDA กบั 
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OpenMP และ CUDA กบั MPI เพือวดัประสิทธิภาพการทาํงานบนคลสัเตอร์คอมพิวเตอร์ ในการ
ประมวลผลในหน่วยประมวลผลกราฟิกในระดบัเทรด มีการใชห้น่วยความจาํร่วมกนัเขา้มาร่วม ใน
การทดลองผูว้ิจยัได้ใช้  ขนัตอนวิธีการและปัญหาทีมีขนาดต่างกนัคือ Matrix multiplications, 

MD5 และ Bubble sort ผลการทดลองแสดงให้เห็นวา่ การทาํงานของ Matrix multiplications ดว้ย
การประมวลร่วมมีประสิทธิภาพทีดีกวา่ การทาํงานของ MD5 ทาํงานดว้ย CUDA และ OpenMP 

ผลลพัธ์คือ CUDA ใชเ้วลานอ้ยกวา่ในการประมวลผลและในการทาํงานของ Bubble sort โดยใช้
เทคนิคการประมวลร่วมทีแตกต่างกนั ผลลพัธ์คือ เทคนิคการประมวลผลร่วม CUDA กบั OpenMP 

มีประสิทธิภาพทีดีกวา่  
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บทท ี  

วธีิการดําเนินการวจัิย 

ในงานวจิยันีตอ้งการออกแบบขนัตอนวิธีทีคาํนวณดว้ย CUDA เพือนาํไปสร้างแบบจาํลอง
การจบัอนุภาคแม่เหล็กอย่างอ่อนขนาดไมโครเมตรในสนามแม่เหล็กเกรเดียนท์สูง ซึงมีขนัตอน
ทงัหมด  ขนัตอน คือ 

 ขนัตอนที  ศึกษารูปแบบการจับอนุภาคด้วยสนามแม่เหล็กเกรเดียนท์สูงและพฒันา
โปรแกรมสาํหรับการประมวลผลแบบลาํดบัขนัเพือพฒันาไปสู้การคาํนวณดว้ย CUDA 

 ขนัตอนที 2 ออกแบบขนัตอนวธีิการคาํนวณ CUDA ในรูปแบบทีต่างกนั 5 รูปแบบ โดยใน
แต่ละรูปแบบมีรูปแบบทีแตกต่างกนั  รูปแบบยอ่ย 

ขนัตอนที  วดัประสิทธิภาพของแต่ละรูปแบบเพือหารูปแบบการคาํนวณทีเหมาะสมเพือ
นาํไปสร้างแบบจาํลองโดยอยูใ่นภาพกราฟิกเคลือนไหว  มิติ 

อุปกรณ์ทใีช้ในการทดลอง 

เครืองคอมพิวเตอร์แบบตงัโตะ๊ 1 เครือง  ประกอบดว้ย 

หน่วยประมวลผลกลาง Intel® Core™ i5-4460 CPU@ 3.20 GHz. x 4 

หน่วยความจาํเขา้ถึงโดยสุ่ม DDR3 ขนาด 8 GB. 

หน่วยความจาํอ่านอยา่งเดียวขนาด 250 GB. 

หน่วยประมวลผลกราฟิก GeForce GTX 760, GDDR5 2 GB. จาํนวน 2 ใบ 

ระบบปฏิบติัการ Ubuntu 14.04 LTS 64 bit 

CUDA Driver version และ Runtime Version 6.5 

OpenGL version 4.40 NVIDIA 340
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ขนัตอนการทดลอง 

 ในงานวจิยันีจะทาํการพฒันาอลักอริทึมแบบขนานโดยอาศยัแพลตฟอร์ม CUDA มีขนัตอน
การทดลองโดยการทาํการทดสอบกบัรูปแบบการคาํนวณดว้ย CUDA ทีแตกต่างเพือหารูปแบบที
เหมาะสมนาํไปสร้างระบบแสดงผล 

 จากสมการความต่อเนืองที ( . )  ซึงใช้ในการคาํนวณหาค่าความเขม้ขน้ภายในแต่ละ
ส่วนยอ่ยของโดเมน ณ เวลาหนึง ๆ ดงัในภาพที 3.1 โดยในการคาํนวณ   ค่าความเขม้ขน้ของแต่ละ
ส่วนย่อยจะถูกเก็บข้อมูลเพือใช้ในการคาํนวณด้วยอะเรย ์  มิติ สําหรับในการคาํนวณหาความ
เขม้ขน้ของแต่ละอนุภาคตามสมการที ( . ) จะตอ้งใช้การคาํนวณจากจุดโดยรอบทงั  จุด ดงัใน
ภาพที 3.2 

 

ภาพที 3.1 ความเขม้ขน้ของอนุภาครอบเส้นใยตวัจบัในโดเมนทีถูกแบ่งเป็นส่วนยอ่ยดว้ยพิกดัเชิงขวั 

 

(a)                                                     (b) 

ภาพที 3.2 ความสัมพนัธ์เพือใชห้าความเขม้ขน้ภายในส่วนยอ่ยโดเมนแบบ (a) ปกติและ (b) พิเศษ 
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 จากการศึกษาการพฒันาโปรแกรมแบบลาํดบัทาํงานบนหน่วยประมวลผลกลางเริมตน้จาก
ขนัตอนการกาํหนดค่าความเขม้ขน้เริมตน้ให้กบัทุกส่วนยอ่ยในโดเมน โดยเก็บไวใ้นรูปแบบอะเรย ์

2 มิติ สําหรับขนัตอนการคาํนวณเพือหาความเขม้ขน้ของจุด  ตรงกลางส่วนยอ่ยหนึง ๆ ที
เวลาใด ๆ โดยการใชค้่าความเขม้ขน้ของเวลาก่อนหน้า ทาํการคาํนวณตามจาํนวนรอบโดยอิงจาก
เวลาทีตอ้งการดูความเขม้ขน้ ในการคาํนวณหาจะตอ้งใชก้ารวนลูป 2 ชนัเพือให้สามารถเขา้ถึงการ
คาํนวณหาความเขม้ขน้ในแต่ละส่วนย่อยไดจ้นครบ จากส่วนดงักล่าวผูว้ิจยัเห็นว่าสามารถนาํมา
ปรับใหอ้ยูใ่นรูปการประมวลผลแบบขนานได ้

 

ภาพที 3.3 ขนัตอนการทาํงานของโปรแกรมแบบลาํดบั 

start 

Initial  

Input  

 

 

 
 

  

 

 

 

Save  

end 
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 ในขนัตอนการออกแบบการคาํนวณ CUDA สาํหรับงานวิจยันี จะมีรูปแบบขนัตอนวธีิการ
อยูท่งัหมด 5 รูปแบบ ดงันี 

รูปแบบที 1 การประมวลผลโดยใช้หนึงหน่วยประมวลผลกราฟิกแบบไม่มีการใช้
หน่วยความจาํร่วมกนั (Single GPU, non-shared memory)  โดย 1 เทรดจะคาํนวณหาความเขม้ขน้
ของอนุภาคใน 1 ส่วนยอ่ย ลกัษณะการทาํงานจะทาํทีละบล็อก (ตามขนาดของ เทรดต่อบล็อก) การ
เริมตน้การประมวลผลบนหน่วยประมวลผลกราฟิกจะตอ้งนาํค่าความเขม้ขน้ทีเวลาก่อนหน้าของ
ส่วนยอ่ยทงัหมดจากหน่วยประมวลผลกลางมาเก็บไวย้งั หน่วยความจาํโกลบอล โดยในการทาํงาน
แต่ละเทรดก็จะเขา้ถึงขอ้มูลทีอยูบ่นหน่วยความจาํโกบอลโดยตรง และเมือประมวลผลครบรอบจะ
ทาํการคดัลอกขอ้มูลกลบัไปยงัหน่วยความจาํหลกัของหน่วยประมวลผลกลาง แต่ทางผูว้ิจยัเห็นว่า
การโอนถ่ายขอ้มูลไป – กลบัระหว่างหน่วยประมวลผลกลางและหน่วยประมวลผลกราฟิกใช้
เวลานานมาก (เมือเทียบกบัการทาํงานในขนัตอนอืน ๆ ) ทางผูว้ิจยัจึงปรับการทาํงานโดยไม่โอน
ถ่ายข้อมูลไปมาเมือทาํงานครบรอบ แต่จะใช้ตัวชีเข้ามาช่วยเพือเปลียนตาํแหน่งความเข้มข้น
ระหวา่งเวลาก่อนหนา้และเวลาปัจจุบนัสลบักนัไปมา เมือทาํงานจนครบตามจาํนวนรอบทีตอ้งการ
จึงมีการโอนถ่ายขอ้มูลจากหน่วยความจาํของหน่วยประมวลผลกราฟิกมายงัหน่วยความจาํหลกัของ
หน่วยประมวลผลกลาง 

 

ภาพที 3.4 แสดงการทาํงานแบบไม่ใชห้น่วยความจาํร่วม 

จากภาพที 3.4 แสดงให้เห็นถึงการทาํงานพร้อมกนัโดยบริเวณสีเขียวคือขอ้มูลทีอยู่บน
หน่วยความจาํหลกัทงัหมด ส่วนสีแดงคือบล็อกทีแต่ละเทรดขา้งในทาํงานเสมือนพร้อมกนั เมือ
บล็อกหนึงทาํงานเสร็จก็จะขยบัการทาํงานไปตามขนาดของบล็อกจนครบทงัหมดของขอ้มูลคือการ
ทาํงานหนึงรอบ 
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 รูปแบบที  2 การประมวลผลโดยใช้หนึงหน่วยประมวลผลกราฟิกแบบมีการใช้
หน่วยความจาํร่วมกนั จากรูปแบบที 1 ซึงในการคาํนวณค่าความเขม้ขน้ของแต่ละส่วนย่อยจะตอ้ง
ใชค้่าความเขม้ขน้ของส่วนยอ่ยทีลอ้มรอบ 4 ส่วนยอ่ยซึงมีการเขา้ถึงขอ้มูลจากหน่วยความจาํหลกั
หลายครัง ทางผูว้ิจยัจึงนาํหน่วยความจาํร่วมเขา้มาเพือเพิมความเร็วในการเขา้ถึงขอ้มูลของอนุภาค
รอบดา้น 

 

ภาพที 3.5 แสดงการทาํงานแบบใชห้น่วยความจาํร่วม 

 จากภาพที 3.5 แสดงใหเ้ห็นถึงขนาดของหน่วยความจาํร่วมทีใชใ้นแต่ละบล็อกโดยจะมี
ใหญ่กวา่ขนาดของบล็อกในแต่ละดา้นสองจุด เพือใหเ้หมาะสมกบัวธีิการคาํนวณ 

 รูปแบบที 3 การประมวลผลบนหนึงหน่วยประมวลผลโดยใชส้ตรีมเขา้มาทาํงานร่วมโดย
หลกัการทาํงานคือแบ่งขอ้มูลออกตามจาํนวนสตรีมเนืองจากในการคาํนวณแต่ละอนุภาคมีความ
อิสระกนัทางดา้นตวัดาํเนินการ สาํหรับวธีิการแบ่งขอ้มูลผูว้จิยัเลือกใชว้ิธีการแบ่งขอ้มูลตามแถวแต่
ขอ้มูลทงัหมดยงัอยู่ในหน่วยความจาํหลกั เริมแบ่งตงัแต่การนาํขอ้มูลเขา้หน่วยความจาํหลกั การ
คาํนวณและการนําข้อมูลออกจากหน่วยความจาํหลัก ทางผูว้ิจยัหวงัว่าจะทาํให้เกิดการทาํงาน
ร่วมกนัทาํใหล้ดเวลาในการประมวลผลลงมาไดอี้ก 
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ภาพที 3.6 แสดงการแบ่งขอ้มูลเพือทาํงานโดยใชส้ตรีม 

 รูปแบบที 4 การใช้หนึงหน่วยประมวลผลโดยใช้หน่วยความจาํร่วมและสตรีม เริมตน้ใช้
สตรีมเขา้มาแบ่งสายการทาํงานของขอ้มูลเพือลดเวลาในการโอนถ่ายขอ้มูลและใช้หน่วยความจาํ
ร่วมในการคาํนวณเพือช่วยลดเวลาในการเข้าถึงหน่วยความจาํโกลบอลของหน่วยประมวลผล
กราฟิก 

รูปแบบที  5 การนําหน่วยประมวลผลกราฟิกเข้ามาใช้ร่วมการทาํงานอีกหนึงใบที
เหมือนกนั โดยการทาํงานจะแบ่งขอ้มูลในลกัษณะเดียวกบัการใชส้ตรีมคือแบ่งครึงตามแถว ทาํให้
ไดข้อ้มูลเป็นสองชิน โดยแต่ละชินจะมีขนาดเพิมขึน 2 แถวคือขอบบนและขอบล่างเพือใชใ้นการ
คาํนวณตามวธีิการ และนาํแต่ละส่วนส่งไปประมวลผลแยกกนัในหน่วยความจาํแต่ละใบ หลงัจากที
ประมวลผลเสร็จหนึงรอบยงัไม่สามารถทาํงานในรอบต่อไปไดท้นัที จะตอ้งมีการแลกเปลียนขอบ
ของขอ้มูลทงัสองชินเพือปรับค่าสาํหรับใชก้ารคาํนวณในรอบใหม่  

 



33
 

 

ภาพที 3.7 การแลกเปลียนขอบของขอ้มูลระหวา่งหน่วยประมวลผลกราฟิกการ์ดสองใบ 

โดยในแต่ละรูปแบบหลกัมี  รูปแบบยอ่ยแตกต่างกนัโดยจาํนวน เทรดต่อบล็อก ทีต่างกนั
ดงันี  (8,8), (8,16), (8,32), (16,8), (16,16), (16,32), (32,8), (32,16) และ (32,32)  

การวดัและบันทกึผล โดยการใชท้งั 5 รูปแบบเพือคาํนวณหาความเขม้ขน้โดยกาํหนดความ
เขม้ขน้ค่าเริมตน้ในโดเมน จาํนวนรอบทีใชใ้นการคาํนวณทีเท่ากนั จากนนัตรวจสอบผลลพัธ์ทีได้
จากการคาํนวณและวดัเวลาทีใชใ้นการคาํนวณ เพือหารูปแบบทีเหมาะสมสําหรับนาํไปสร้างระบบ
แสดงผล 

 

การสร้างแบบจําลอง 

 ในการสร้างแบบจาํลองผูว้ิจยัได้เลือกใช้ OpenGL เพือนํามาสร้างภาพกราฟิก 2 มิติ 
เนืองจาก CUDA มีไลบราลีสําหรับการใช้เสมือนหน่วยความจาํเดียวกนั มีขนัตอนตามภาพที 3.8 

โดยเริมตน้ทีการกาํหนดค่าเริมตน้ให้กบัแต่ละอนุภาคบนหน่วยความจาํหลกัของหน่วยประมวลผล
กลาง สร้างตวัแปรของ CUDA โดยโครงสร้างขอ้มูลเป็น graphic resource เพือใช้งานร่วมกบั 

OpenGL  จากนนัทาํการกาํหนดค่าเริมตน้ต่าง ๆ ของ OpenGL เช่น สร้างหน้าต่างของโปรแกรม
ประยกุต ์เลือกรูปแบบสีสาํหรับการแสดงผล กาํหนดความกวา้ง – ยาวของหนา้ต่าง เป็นตน้ รวมถึง
สร้างบฟัเฟอร์เพือเก็บค่าทีใช้สําหรับการแสดงผล จากนนัทาํการเชือมต่อกนัระหว่างตวัแปรของ 
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CUDA และ บฟัเฟอร์ของ OpenGL ทาํการเรียกใชง้านฟังก์ชนัสําหรับการแสดงผลโดยไปเรียกให ้

CUDA ทาํการประมวลผลใน 1 รอบ และ OpenGL นาํค่าจากบฟัเฟอร์มาแสดงผล ทาํงานจนกวา่จะ
ถึงเวลาทีกาํหนด 

 
ภาพที 3.8 แผนผงัการทาํงานร่วมกนัระหวา่ง CUDA และ OpenGL ในการสร้างแบบจาํลอง 

ในการแสดงผลจะใชสี้เพือแสดงค่าความเขม้ขน้ของแต่ละอนุภาค สาํหรับการคาํนวณหาค่า
ซึงเลือกใชโ้มเดล RGB กาํหนดค่าของแต่ละสีตามค่าความเขม้ขน้ของอนุภาคทีเปลียนไป ตามภาพ
ที 3.9 
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ภาพที 3.9 ความสัมพนัธ์ระหวา่งความเขม้ขน้และค่าสีในแต่ละสีของโมเดล RGB  

 

สรุปผลการทดลองและจัดทาํรายงานวิทยานิพนธ์ 

 เมือไดผ้ลการทดลองทาํการวิเคราะห์และประเมินตามจุดประสงค์ทีกาํหนดแลว้ จึงจดัทาํ
รายงานวทิยานิพนธ์  
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บทท ี4 

ผลการทดลอง 

งานวิจยันีไดท้าํการสร้างแบบจาํลอง โดยใช ้OpenGL เป็นเครืองมือในการแสดงผลค่า
ความเขม้ขน้ของอนุภาคในแต่ละส่วนยอ่ยของโดเมน เขา้มาทาํงานร่วมกบั CUDA ซึงใชใ้นการ
คาํนวณหาค่าความเขม้ขน้ทีเวลาต่าง ๆ ของภายในส่วนย่อยของโดเมน แบบจาํลองจะอยู่ใน
รูปแบบโปรแกรมประยุกต์ทีผูใ้ช้งานสามารถกาํหนดค่าต่าง ๆ ได ้เช่น เวลาสุดทา้ยทีตอ้งการ
จาํลอง ค่าความเขม้ขน้เริมตน้ของอนุภาคภายในโดเมน เป็นตน้ (สาํหรับวิธีการใชง้านโปรแกรม
ประยกุตอ์ยูใ่นภาคผนวก ก.) สาํหรับแบบจาํลองทีไดอ้ยูใ่นภาพกราฟิกเคลือนไหว 2 มิติ  

 
ภาพที 4.1 แบบจาํลองคอมพิวเตอร์แบบขนานการจบัอนุภาคแม่เหล็กทีมีขนาดไมโครเมตรใน
สนามแม่เหล็กเกรเดียนทสู์ง
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จากภาพที 4.1 แสดงความเขม้ขน้ของอนุภาค โดยวงกลมสีเทาตรงกลางคือเส้นใยตวัจบั 
วงกลมภายนอกคือโดเมนทีอยูร่อบ ๆ เส้นใย สีทีแตกต่างกนัแสดงถึงความเขม้ขน้ทีแตกต่างกนั 
(10-5 – 10-1) โดยแถบสี (ภาพที 4.2) แสดงตงัแต่เวลาเริมตน้จนถึงเวลาทีกาํหนด 

 

 
ภาพที 4.2 แถบสีแสดงตามความเขม้ขน้ของอนุภาค 

ในการคาํนวณหาความเขม้ขน้ภายในแต่ละส่วนยอ่ยของโดเมนในผลการทดลองใน
ภาพที 24 นี มีพารามิเตอร์การจาํลองดงันี 

อนุภาคแม่เหล็กอยา่งอ่อน Mn2P2O7 เจือปนอยูใ่นนาํค่า p- f = 4.73 10-3 

รัศมีเฉลียของอนุภาคแม่เหล็กอยา่งอ่อน Mn2P2O7  bp = 1.2 10-8 m 

รัศมีเฉลียของเส้นใยตวัจบั  a = 50 10-6 m 

สภาพแม่เหล็กอิมตวัของเส้นใยตวัจบั MWs = 1.6 106 A/m 

สนามแม่เหล็กสมาํเสมอภายนอก H0 =1.0 106 A/m 

ความเขม้ขน้เริมตน้ C0 = 1.0 10-3 

ความเขม้ขน้อิมตวั Csat = 1.0 10-1 

Grid step  ra = 1.0 10-2,  = 1.0 10-1 

รัศมีของโดเมนวดัเป็นจาํนวนเท่าของรัศมีตวัจบั raL = 10.0 

Step ของเวลา normalized   = 1.0 10-5 

รูปแบบการกระจายความเขม้ขน้อนุภาคทีคาํนวณและแสดงภาพออกมาเหมือนกบัผลที
ไดจ้ากการคาํนวณดว้ยอลักอริทึมแบบตามลาํดบั [ ] และผลการแสดงภาพจากโปรแกรม
สาํเร็จรูปทีนิยมใชเ้ช่น Matlab 
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การประเมินประสิทธิภาพ 

ในการทาํการทดลอง ผูว้ิจยัทาํการวดัเวลาทีใช้ในการทดลอง หน่วยเป็นวินาที โดยวดั
เฉพาะส่วนทีใช้ในการประมวลผลบนหน่วยประมวลผลกราฟิก ในแต่ละกรณีจะทาํการทดลอง
ทงัหมด 10 รอบ นาํมาหาค่าเฉลียเพือใชเ้ปรียบเทียบต่อไป 

การประเมินการทาํงานของแต่ละวิธีการจะพิจารณาจากค่า speedup โดยใช้สัญลกัษณ์  
คาํนวณจากอตัราส่วนระหวา่งเวลาทีใชใ้นการคาํนวณแบบลาํดบัและเวลาทีใชใ้นการคาํนวณแบบ
ขนาน ดงัสมการ 

                                                                                              (4.1) 

เมือ  คือเวลาทีใชใ้นการคาํนวณแบบขนาน และ  คือเวลาทีใชใ้นการคาํนวณแบบขนาน 

 

การประมวลผลบนหน่วยประมวลผลกลางแบบลาํดับ 

จากตารางที 4.1 แสดงเวลาทีทาํการทดลองกบัขอ้มูลชุดเดียวกนั ตามพารามิเตอร์ตงัตน้
ไดแ้ก่ การประมวลผลแบบขนานบนหนึงหน่วยประมวลผลกราฟิก, การประมวลผลแบบขนาน
บนหนึงหน่วยประมวลผลผลกราฟิกโดยใชห้น่วยความจาํร่วม, การประมวลผลแบบขนานโดย
บนหนึงหน่วยประมวลผลผลกราฟิกโดยใช้สตรีม, การประมวลผลแบบขนานบนหนึงหน่วย
ประมวลผลผลกราฟิกโดยใชห้น่วยความจาํร่วมและสตรีม และการประมวลผลแบบขนานบน
สองหน่วยประมวลผลผลกราฟิก  แตกต่างกนัทีจาํนวนรอบ ไดแ้ก่ 1, 10, 100 และ 1,000 รอบ
ตามลาํดบั ทาํการทดสอบ 10 รอบเพือหาค่าเฉลียของเวลา 
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ตารางที 4.1 เวลาของการประมวลบนหน่วยประมวลผลกลางแบบลาํดบั 

CPU,sequential 1 10 100 1000 
1 0.5867 5.8144 57.6225 567.2995 
2 0.5811 5.8031 57.8869 564.5166 
3 0.5808 5.8053 57.4631 563.9077 
4 0.5858 5.8049 57.3727 564.4167 
5 0.5819 5.8483 57.2553 564.4407 
6 0.5792 5.7947 57.9264 563.8662 
7 0.5869 5.7555 57.7808 563.9269 
8 0.5916 5.7553 57.2261 564.5859 
9 0.5846 5.8016 57.2250 564.3591 

10 0.5793 5.8062 57.9597 563.9060 
average 0.5838 5.7990 57.5718 564.5225 
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การวดัประสิทธิภาพขนาดของบลอ็กทเีหมาะสม 

ตารางที 4.2 แสดงถึงเวลาเฉลียใชจ้าํนวนเทรดต่อบล็อก (block size) ทีแตกต่างกนัทงัหมด 9 
รูปแบบ ประมวลผลบนหน่วยประมวลผลกราฟิกหนึงหน่วย ทาํการทดลองทีจาํนวนรอบแตกต่าง
กนั 

ตารางที 4.2 เวลาเฉลียของการประมวลผลบนหนึงหน่วยประมวลผลกราฟิก 

1 GPU,non-
shared  8*8 8*16 8*32 16*8 16*16 16*32 32*8 32*16 32*3

1 iteration 0.0234 0.0231 0.0237 0.0232 0.0240 0.0243 0.0245 0.0260 0.0
10 iterations 0.1032 0.0943 0.0967 0.0947 0.0982 0.1039 0.1082 0.1154 0.1

100 iterations 0.8720 0.8146 0.8378 0.8225 0.8499 0.9071 0.9468 1.0315 1.3
1,000 iterations 8.4945 7.9427 8.1795 8.0535 8.3375 8.8962 9.3255 10.1646 12.9
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ภาพที 4.3 เปรียบเทียบเวลาทีใชใ้นการทาํงานทีต่างกนัของ block size ในจาํนวนรอบเท่ากนับน
หนึงหน่วยประมวลผลกราฟิก 
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ภาพที 4.4 เปรียบเทียบ Occupancy, Global Memory Load Efficiency และ Global Memory Store 
Efficiency ใน block size ทีต่างกนับนหนึงหน่วยประมวลผลกราฟิก 

จากภาพที .  จะเห็นไดว้า่ ในการทาํงาน , ,  และ ,  รอบลกัษณะเส้นทีไดมี้แนวโน้มไป
ในทางเดียวกนั โดยเวลาทีใชใ้นการคาํนวณน้อยสุดในแต่ละจาํนวนรอบการทาํงานคือ จาํนวนเทรดต่อ
บล็อก ( , ) และจากภาพที 4.4 แสดงให้เห็น Occupancy ซึงคาํนวณไดจ้ากใชง้าน register และ shared 
memory ในแต่ละเทรดซึงในการประมวลผลบนหนึงหน่วยความจาํ มีค่า Occupancy สูงสุดที  ที block 
size ขนาด , 256 และ 512 และที block size มีการแบ่งจาํนวนเทรดต่อบล็อกทีแตกต่างกนั ยกตวัอยา่ง
เช่น block size ที  มีการแบ่งจาํนวนเทรดต่อบล็อกทีแตกต่างกนั คือ (8,16) และ (16,8) แต่จะไดว้า่ที 
(8,16) ใชเ้วลาการทาํงานทีนอ้ยกวา่เนืองจากมีค่า Global Memory Load Efficiency และ Global Memory 
Store Efficiency ทีดีกวา่ เนืองจากรูปแบบการแบ่งเทรดทีเหมาะสมมีผลต่อประสิทธิภาพการเขา้ถึงขอ้มูล
ในหน่วยความจาํหลกัซึงมีการเรียกใชง้านในทุกรอบการทาํงาน 
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ภาพที 4.5 เปรียบเทียบเวลาทีใชใ้นการทาํงานทีจาํนวน 1,000 รอบทีขนาดของโดเมนและ block size ที
ต่างกนับนหนึงหน่วยประมวลผลกราฟิก 
 
จากภาพที 4.5 แสดงให้เห็นวา่มีการเพิมและลดขนาดของโดเมน โดยเลือกการทาํงานที  1,000 รอบ 
block size ทีเหมาะสมทีสุดคือ (8,16) 

ภาพที 4.6 เปรียบเทียบเวลาทีใชใ้นการทาํงานทีต่างกนัของ block size ในจาํนวนรอบเท่ากนับนหนึง
หน่วยประมวลผลกราฟิกและมีการใชห้น่วยความจาํร่วม 
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ภาพที 4.7 เปรียบเทียบเวลาทีใชใ้นการทาํงานทีจาํนวน 1,000 รอบทีขนาดของโดเมนและ block size ที
ต่างกนับนหนึงหน่วยประมวลผลกราฟิกแบบใชห้น่วยความจาํร่วม 

 

 
ภาพที 4.8 เปรียบเทียบเวลาทีใชใ้นการทาํงานทีต่างกนัของ block size ในจาํนวนรอบเท่ากนับนหนึง
หน่วยประมวลผลแบบสตรีม 
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ภาพที 4.9 เปรียบเทียบเวลาทีใชใ้นการทาํงานทีจาํนวน 1,000 รอบทีขนาดของโดเมนและ block size ที
ต่างกนับนหนึงหน่วยประมวลผลกราฟิกแบบสตรีม 
 

 
ภาพที 4.10 เปรียบเทียบเวลาทีใชใ้นการทาํงานทีต่างกนัของ block size ในจาํนวนรอบเท่ากนับนหนึง
หน่วยประมวลผลกราฟิกแบบสตรีมและหน่วยความจาํร่วม 
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ภาพที 4.11 เปรียบเทียบเวลาทีใชใ้นการทาํงานทีจาํนวน 1,000 รอบทีขนาดของโดเมนและ block size ที
ต่างกนับนหนึงหน่วยประมวลผลกราฟิกแบบสตรีมและหน่วยความจาํร่วม 
 

 
ภาพที 4.12 เปรียบเทียบเวลาทีใชใ้นการทาํงานทีต่างกนัของ block size ในจาํนวนรอบเท่ากนับนสอง
หน่วยประมวลผลกราฟิก 
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ภาพที 4.13 เปรียบเทียบเวลาทีใชใ้นการทาํงานทีจาํนวน 1,000 รอบทีขนาดของโดเมนและ block size ที
ต่างกนับนสองหน่วยประมวลผลกราฟิก 
 

จากภาพที 4.6 – 4.13 ซึงมีรูปแบบการคาํนวณทีแตกต่างกันคือ การประมวลผลบนหนึงหน่วย
ประมวลผลกราฟิกแบบใชห้น่วยความจาํร่วม การประมวลผลบนหนึงหน่วยประมวลผลกราฟิกแบบใช้
สตรีม การประมวลผลบนหนึงหน่วยประมวลผลกราฟิกแบบใช้สตรีมและหน่วยความจาํร่วม และการ
ประมวลผลบนสองหน่วยประมวลผลกราฟิก จะเห็นไดว้า่จาํนวนเทรดต่อบล็อกทีใชใ้นการคาํนวณนอ้ย
ทีสุดในแต่ละรอบการทาํงาน คือ (8,16) ซึงมีเหตุผลเช่นเดียวกับการประมวลผลบนหนึงหน่วย
ประมวลผลกราฟิก 
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ภาพที 4.14 เปรียบเทียบ speedup ของแต่ละวธีิทีรอบการทาํงานเดียวกนั 

  

 ในการทดลองนีจะทาํการเลือกจาํนวนเทรดต่อบล็อก ( , ) ทีจาํนวนรอบการทาํงานทีแตกต่างกนั
คือ , ,  และ ,  ตามลาํดบั จากภาพที 4.14 แสดงให้เห็นวา่ ในการทาํงานโดยใชจ้าํนวน 1 รอบ
การทาํงาน การทาํงานบนหน่วยประมวลบนสองหน่วยประมวลผล มี speedup ทีตาํกวา่ การประมวลผล
บนหนึงหน่วยประมวลผลแบบใชส้ตรีมและการประมวลผลบนหนึงหน่วยประมวลผลโดยใชส้ตรีมและ
หน่วยความจาํร่วม แต่ในจาํนวนรอบที 10, 100 และ 1,000 การทาํงานสองหน่วยประมวลผลเป็นไปตาม
หลกัการคือเร็วกวา่การใช้งานเพียงหน่วยประมวลผลเดียว สําหรับสาเหตุทีเป็นเช่นนนัเนืองจากในการ
ประมวลผลทีมีสตรีมเขา้มาใชง้าน จะทาํการแบ่งขอ้มูลและคดัลอกระหวา่ง host และ device ทีจาํนวน 1 
รอบการทาํงาน จะใชก้ารประมวลผลเพียงรอบเดียว เพราะฉะนนัเวลาหลกั ๆ ของแต่ละวิธีจะอยูที่เวลา
ในการโอนถ่ายขอ้มูล แต่ในรอบการทาํงานทีเพิมขึน เวลาในการทาํงาน  (kernel time) จะมีผลต่อเวลา
ทงัหมดมากกว่า เพราะตามอลักอริทึม ไม่ว่าจะทาํงานกีรอบก็จะมีการโอนถ่ายขอ้มูลเพียงสองครังคือ 
เริมตน้การทาํงานและสินสุดการทาํงาน 

เปรียบเทยีบประสิทธิภาพระหว่างการใช้หน่วยความจําร่วมและไม่ใช้หน่วยความร่วม 

 ในการทดลองนีจะเปรียบเทียบเวลาทีใชใ้นการทาํงานระหวา่งการประมวลผลบนหนึงหน่วย
ประมวลผลแบบไม่ใช่หน่วยความจาํร่วมและการประมวลผลบนหนึงหน่วยประมวลผลกราฟิกแบบใช้
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หน่วยความจาํร่วม ทาํการเปรียบเทียบ speed up กนัทีรอบการทาํงาน 1,000 รอบ จาํนวนเทรดต่อบล็อกที
ต่างกนั 

 
ภาพที 4.15 เปรียบเทียบการทาํงานระหวา่งการใชห้น่วยความจาํร่วมและไม่ใชห้น่วยความจาํร่วม 

 

ภาพที 4.15 แสดงให้เห็นวา่บล็อกทีมีขนาดเล็ก จาํนวนเทรดต่อบล็อก (8,8) เมือไม่ใชห้น่วยความจาํร่วม
จะมีประสิทธิภาพทีดีกวา่ เมือเพิมขนาดของบล็อกขึนเรือย ๆ แนวโนม้ของการใชห้น่วยความจาํร่วมจะมี
ประสิทธิภาพดีกวา่ สาเหตุเนืองจากแมว้า่ในการใชง้านหน่วยความจาํร่วมจะมีความเร็วในการเขา้ถึงทีเร็ว
กว่าการใช้งานในหน่วยความจาํหลัก แต่ในการทีจะใช้หน่วยความจําร่วมได้จาํเป็นจะต้องสร้าง
หน่วยความจาํร่วมขึนมาซึงในการทดลองนีขนาดของหน่วยความจาํร่วมจะแปรผนัตรงกบัขนาดของ
บล็อก ในภาพที 4.16 จะแสดงการเปรียบเทียบการทาํงานของการใชห้น่วยความจาํร่วมและไม่ใชโ้ดยใช้
ขนาดของบล็อกสองขนาดคือ  (8,8) และ (32,32) โดยแบ่งเวลาในการทาํงานออกเป็น 4 ส่วนคือ ส่วน
แรกคดัลอกขอ้มูลจาก host มา  device (copy1, H to D) จะใชเ้วลาใกลเ้คียงกนั ส่วนถดัมาคือ pre kernel 
โดยในการใชง้านหน่วยความจาํร่วมทาํการสร้างหน่วยความจาํร่วมบริเวณนี จะเห็นไดว้า่ มีเวลามากกวา่
แบบ ไม่ใช้หน่วยความจาํร่วม แต่เวลาถัดมา  kernel คือเวลาทีใช้ในการคาํนวณ ในแบบทีใช้
หน่วยความจาํร่วมจะมีเวลาทีนอ้ยกวา่ เนืองจากสามารถลดเวลาในการเขา้ถึงขอ้มูลได ้และส่วนสุดทา้ย
คือส่วนทีคดัลอกขอ้มูลจาก device กลบัไปยงั host ก็จะเห็นไดว้า่มีเวลาทีใกลเ้คียงกนั  
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ภาพที 4.16 เปรียบเทียบเวลาแต่ละส่วนบน device ระหวา่งแบบทีใชห้น่วยความจาํร่วมและไม่ใช ้

 

เปรียบเทยีบประสิทธิภาพระหว่างการใช้สตรีมและไม่ใช้สตรีม 

 ในการทดลองนีทาํการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทาํงานระหว่างการทาํงานบนหนึงหน่วย
ประมวลผลกราฟิกแบบใช้สตรีมและไม่ใชส้ตรีม โดยเลือกขนาดของบล็อกที (8,16) ทาํการทดลองบน
จาํนวนรอบการทาํงานที 1 10 100 และ 1,000 วดัประสิทธิภาพทีไดด้ว้ยค่า speedup โดยในการใชง้าน
สตรีมใชจ้าํนวน 2 สายสตรีม 

 
ภาพที 4.17 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการทาํงานแบบมีและไม่มีสตรีม 
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 จากภาพที 4.17 จะเห็นไดว้า่ ทีจาํนวนรอบเท่ากบั  1 แบบใชส้ตรีมจะมีประสิทธิภาพทีดีเกือบสอง
เท่า แต่เมือจาํนวนรอบเพิมขึนประสิทธิภาพระหวา่งการใชส้ตรีมและไม่ใชส้ตรีมกลบัลู่เขา้หากนั แต่ใน
แบบทีใช้สตรีมยงัมีประสิทธิภาพที ดีกวา่เล็กนอ้ย สาเหตุเนืองจากในงานวิจยันี ถึงแมจ้ะมีสตรีมเขา้มา
ช่วยในการแลกเปลียนขอ้มูลและใชง้าน kernel แต่ดว้ย อลักอริทึมแลว้มีการแลกเปลียนขอ้มูลเพียงสอง
ครังคือก่อน และหลงัการใชง้าน kernel ซึงแมส้ตรีมจะใชง้านในการเรียกใชง้าน kernel แต่เนืองจากตอ้ง
มีการรอการทาํงานของสตรีมในแต่ละรอบให้เสร็จพร้อมกนัเพือนาํค่าทีไดไ้ปใชใ้นการคาํนวณในรอบ
ถดัไป ประสิทธิภาพของสตรีมทีดีกวา่จึงเห็นไดช้ดัในการทาํงานเมือใชจ้าํนวนรอบนอ้ย ๆ  

 

เปรียบเทยีบประสิทธิภาพระหว่างการใช้หน่วยความจําร่วมกบัสตรีมและไม่ใช่หน่วยความจําร่วมกบั
สตรีม 

 การทดลองนีทาํการเปรียบเทียบในการทาํงานบนหนึงหน่วยประมวลผลกราฟิกใช้สองเทคนิค
ทาํงานร่วมกันคือการใช้หน่วยความจาํร่วมสตรีมเปรียบเทียบกับการใช้สตรีมเพียงอย่างเดียว โดย
ทดสอบแรกคือพิจารณาจากขนาดของบล็อก ทาํงานทีจาํนวนรอบการทาํงานเดียวกนัคือ 100 รอบ 

 
ภาพที 4.18 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการทาํงานระหวา่งการใชส้ตรีมร่วมกบัหน่วยความจาํร่วมและไม่
ใชห้น่วยความจาํร่วมแตกต่างกนัทีขนาดของบล็อก 

จากภาพที 4.18 แสดงให้เห็นว่าทีขนาดบล็อกทีเล็ก การใช้งานสตรีมเพียงอย่างเดียวมีประสิทธิภาพที
ดีกวา่เมือเทียบกบัการใชส้ตรีมร่วมกบัหน่วยความจาํร่วม แต่เมือขนาดบล็อกมีขนาดเพิมขึน การใชง้าน
สตรีมร่วมกับหน่วยความจาํร่วมกลับมีประสิทธิภาพทีดีกว่า เช่นเดียวกับการทดลองทีเปรียบเทียบ
ระหวา่งการประมวลผลบนหนึงหน่วยประมวลผลโดยใชห้น่วยความจาํร่วมและไม่ใช ้
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เปรียบเทยีบประสิทธิภาพการประมวลผลบนหน่วยประมวลผลกราฟิก 

 จากการทดลองในขา้งตน้ ไดมี้การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทาํงานบนหนึงหน่วยประมวลผล
โดยจบัคู่กันระหว่างการใช้หน่วยความจาํร่วมและไม่ใช้หน่วยความจาํร่วม การใช้สตรีมและไม่ใช ้
สุดท้ายการใช้สตรีมร่วมกับหน่วยความจาํร่วมและสตรีมเพียงอย่างเดียว ในการทดลองนีเราจะนํา
ทังหมดมาเปรียบเทียบกันเพือหาจุดทีมีประสิทธิภาพทีดีทีสุดสําหรับการคํานวณบนหนึงหน่วย
ประมวลผล ขนาดของบล็อกทีมีประสิทธิภาพทีดีทีสุดคือ (8,16) ดงันันจึงทาํการทดลองเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพโดยใชข้นาดบล็อกเดียวกนัทาํงานบนรอบการทาํงานที 1, 10, 100 และ 1,000  

 
ภาพที 4.19 เปรียบเทียบการทาํงานบนหนึงหน่วยประมวลผล 

จากภาพที 4.19 แสดงให้เห็นว่าในทุกรอบการทาํงาน การใช้สตรีมเพียงอย่างเดียวให้ประสิทธิภาพทีดี
ทีสุดโดยจะเห็นได้ชัดในการทาํงานทีจาํนวนรอบน้อย ๆ และประสิทธิภาพการทาํงานแบบไม่ใช้
หน่วยความจาํร่วมจะมีประสิทธิภาพทีใกล้เคียงกนัในรอบการทาํงานทีมาก เนืองจากในการทาํงานที
จาํนวนมาก ประโยชน์ของการใชส้ตรีมจะคิดเป็นเพียงส่วนนอ้ยเมือเทียบกบัเวลาทีใชเ้รียก kernel  
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เปรียบเทยีบประสิทธิภาพระหว่างการใช้หน่วยประมวลผลกราฟิกจํานวนหนึงและสองหน่วย 

 ในการทดลองนีเลือกเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทาํงานโดยไม่ใชห้น่วยความจาํร่วมและสตรีม 
แต่ใช้จาํนวนหน่วยประมวลผลทีเพิมขึน เปรียบเทียบกนัระหว่างการใชห้น่วยประมวลผลกราฟิกหนึง
และสองหน่วย ทาํงานบนขนาดบล็อกทีเท่ากนัคือ (8,16) จาํนวนรอบที 1, 10, 100 และ 1,000 จะเห็นได้
วา่ตามหลกัการใช้งานในสองหน่วยประมวลผลควรมีประสิทธิภาพเป็นสองเท่าของการใช้เพียงหน่วย
ประมวลผลหนึงหน่วย  แต่ในงานวิจยันีการแบ่งขอ้มูลเพือนาํเขา้ไปในหน่วยประมวลผลแต่ละหน่วยจะ
มีขนาดมากกว่าครึงหนึงของขนาดขอ้มูลทีใช้ในหน่วยประมวลผลหนึงหน่วยและในการทาํงานแต่ละ
รอบยงัตอ้งมีการแลกเปลียนการขอ้มูลกนัส่วนหนึงเพือให้หน่วยประมวลผลกราฟิกแต่ละหน่วยสามารถ
นาํไปคาํนวณในรอบถดัไป  

 

 
ภาพที 4.20 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการทาํงานระหวา่งใชห้นึงหน่วยประมวลผลกราฟิกและสองหน่วย  
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ภาพที 4.21 ประสิทธิภาพทีเพิมขึนระหวา่งการใชง้านหนึงและสองหน่วยประมวลผลกราฟิก 

จากภาพที 4.20 แสดงให้เห็นถึงเวลาและ speedup เปรียบเทียบกนัระหว่างการใช้หน่วยประมวลผล
กราฟิกหนึงและสองหน่วย และในภาพที 4.21 แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพทีเพิมขึนเมือเปรียบเทียบ
การทาํงานระหวา่งหน่วยประมวลผลหนึงและสองหน่วยสามารถคาํนวณ ( ) ดงัสมการนี 

 

                                                                                               (4.2) 

 

โดยที  คือ speedup ทีใชใ้นการทาํงานบนหน่วยประมวลผลกราฟิกสองหน่วย และ  คือ speedup 
ทีใชใ้นการทาํงานบนหน่วยประมวลผลกราฟิกหนึงหน่วย 

จะเห็นไดว้า่ประสิทธิภาพจะเริมตน้ที ประมาณ 1.4 ในการทาํงาน 1 รอบเนืองจากใน 1 รอบการทาํงาน
เวลาทีใชใ้นการคดัลอกขอ้มูลและเวลาทีเรียก kernel มีอตัราส่วนพอ ๆ กนั แต่เมือจาํนวนรอบเพิมมาก
ขึน เวลาทีใช้ในการคัดลอกข้อมูลจะมีผลน้อยลงเมือเทียบกับเวลาในการทํางานทังหมด และมี
ประสิทธิภาพสูงสุดอยูที่ประมาณ 1.8 เนืองจาก ในการทาํงานบนสองหน่วยประมวลผลจะตอ้งเสียเวลา
ในทุก ๆ รอบสําหรับการแลกเปลียนขอบของขอ้มูลซึงจะแปรผนัตรงตามจาํนวนรอบทีเพิมขึน โดย
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อตัราส่วนของการเรียกใชห้น่วยความจาํ การแลกเปลียนขอ้มูลขอบในแต่ละรอบและการทาํงานในแต่ละ
รอบ ดงัรูปที 4.22 

 

 
ภาพที 4.22 อตัราส่วนเวลาระหวา่งการแลกเปลียนขอ้มูลระหวา่ง CPU กบั GPU (memcpy), การ
แลกเปลียนขอ้มูลกนัระหวา่การ์ด (p2p) และเรียก kernel ทีจาํนวนรอบการทาํงานที 1, 10, 100 และ 
1,000 รอบ 
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บทท ี5 

สรุปผลการวจัิย 

 ผูว้ิจยัไดท้าํการพฒันาอลักอริทึมการประมวลแบบขนานบนหน่วยประมวลผลกราฟิกเพือ
ใช้ในการสร้างแบบจาํลองการจบัอนุภาคแม่เหล็กอย่างอ่อนทีมีขนาดเล็กกว่าไมโครเมตรดว้ย
สนามแม่เหล็กเกรเดียนต์สูง โดยขนัแรกไดท้าํการศีกษาอลักอริทึมการประมวลผลแบบลาํดบั
บนหน่วยประมวลผลกลาง และนาํมาพฒันา ปรับปรุงให้สามารถประมวลผลแบบขนานบน
หน่วยประมวลผลกราฟิกดว้ย CUDA ไดแ้ละนาํผลการคาํนวณทีไดเ้ปรียบเทียบกบัผลทีไดจ้าก
การคํานวณแบบลําดับด้วยหน่วยประมวลผลกลาง  ขันต่อมาพัฒนาอัลกอรึทึมโดยใช้
องคป์ระกอบของ CUDA คือ หน่วยความจาํร่วม สตรีม และมีการเพิมจาํนวนหน่วยประมวลผล
กราฟิก เพือเพิมประสิทธิภาพ สุดทา้ยในการสร้างแบบจาํลองโดยใช้ OpenGL ทาํงานร่วมกบั 
CUDA สรุปผลการวจิยัไดด้งันี 

1. อลักอริทึมทีใช ้CUDA พฒันามีผลการคาํนวณทีสอดคลอ้งตรงกบัผลทีไดจ้ากการคาํนวณ
แบบลาํดบับนหน่วยประมวลผลกราฟิก และมีประสิทธิภาพทีดีกว่าโดยการใช้สองหน่วย
ประมวลผลกราฟิกมีประสิทธิภาพทีดีทีสุด มีค่า speedup ประมาณ 130 เมือจาํนวนรอบการ
ทาํงานเท่ากบั 1,000 รอบการ  

2. ในการพฒันาดว้ย CUDA สามารถแยกการเปรียบเทียบการทาํงานได้ 2 ส่วน คือ ส่วนแรก
เปรียบเทียบการทาํงานบนหนึงหน่วยประมวลผลกราฟิก ดว้ยเทคนิคทีต่างกนั คือ ไม่ใช่
หน่วยความจาํร่วม ใช้หน่วยความจาํร่วม  ใช้สตรีมและใชห้น่วยความจาํร่วมและสตรีม 
ประสิทธิภาพทีดีทีสุดคือ การใชส้ตรีมทีจาํนวนเทรดต่อบล็อก (8,16) ในทุกจาํนวนรอบการ
ทาํงานทีทดสอบ และส่วนทีสองเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทาํงานของการใชห้นึงหน่วย
ประมวลผลกราฟิกและสองหน่วย โดยการใชส้องหน่วยประมวลผลมีประสิทธิภาพทีดีกวา่
ใช้การใช้หนึงหน่วยประมวลผลสูงสุดที ประมาณ 1.8 เนืองจากในการใช้สองหน่วย
ประมวลผลกราฟิกจะตอ้งมีการแลกเปลียนขอบของขอ้มูลทีแบ่งไปคาํนวณในแต่ละหน่วย
ประมวลผล 
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3. สามารถพฒันาโปรแกรมประยกุตแ์บบจาํลองการจบัอนุภาคขนาดเล็กขนาดไมโครเมตร ทีมี
สมบติัเป็นแม่เหล็กอยา่งอ่อนดว้ยสนามแม่เหล็กเกรเดียนตสู์ง โดยอยูใ่นรูปแบบภาพกราฟิก
เคลือนไหวสองมิติ จาํลองจนถึงเวลาทีผูใ้ชก้าํหนดได ้

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการทดลองแสดงให้เห็นประสิทธิภาพทีเพิมขึนของการประมวลแบบขนานบน
หน่วยประมวลกราฟิกดว้ย นอกจากนี ดว้ย feature ใหม่ของ CUDA 7.0 เช่น ความสามารถใน
การรองรับมาตรฐาน C++11 ซึงสามารถใช้ไดท้งั host และ device เป็นตน้ อาจจะมีการเพิม
ประสิทธิภาพต่อไปได้อีกและด้วยข้อจาํกดัของ CUDA ทีสามารถใช้งานได้เฉพาะหน่วย
ประมวลผลกราฟิกของ NVIDIA เท่านนัจึงมีแนวทางในการพฒันาโดยการใช ้ OpenCL [17] 
เพือใหส้ามารถนาํไปประมวลผลบนหน่วยประมวลผลกราฟิกทวัไปได ้
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ภาคผนวก ก 

คู่มือการใช้โปรแกรมประยุกต์แบบจําลองของกระบวนการจับอนุภาคแม่เหลก็อย่างอ่อนทมีีขนาด
เลก็กว่าไมโครเมตรด้วยสนามแม่เหลก็เกรเดียนต์สูง 
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คู่มือการใช้โปรแกรมประยุกต์แบบจําลองของกระบวนการจับอนุภาคแม่เหลก็อย่างอ่อนทมีีขนาด
เลก็กว่าไมโครเมตรด้วยสนามแม่เหลก็เกรเดียนต์สูง 

 การใชง้านแบบจาํลองสามารถดูแนวโนม้การจบัอนุภาคแม่เหล็กอยา่งอ่อน สามารถเปลียน
สารทีสนใจได ้โดยการเรียกใชง้านโปรแกรมประยกุต์ 

ขนัตอนการปรับค่าพารามิเตอร์ เมือผูใ้ชง้านเรียกโปรแกรมประยกุต ์จะพบหนา้ต่างหนา้แรกซึง
สามารถปรับค่าพารามิเตอร์ไดด้งันี 

อนุภาคแม่เหล็กอยา่งอ่อนทีเจือปนใจนาํ (effective magnetic susceptibility)  

รัศมีของอนุภาคแม่เหล็กอยา่งอ่อน (radius of magnetic particles) 

รัศมีของเส้นใยตวัจบั (radius of magnetic collector) 

สภาพแม่เหล็กอิมตวัของเส้นใยตวัจบั (Magnetization of the collector) 

สนามแม่เหล็กสมาํเสมอภายนอก (Magnitude of applied uniform background magnetic 

field) 

เวลาสุดทา้ยของการจาํลอง (Time) 

โดยสามารถกด “OK” เพือทาํการสร้างจาํลองตามพารามิเตอร์ทีผูใ้ชง้านเลือกหรือกด “cancel” เพือ
ออกจากโปรแกรม ตามภาพที 37 และแบบจาํลองทีไดด้งัภาพที 38 โดยทางมุมบนขวามือของ
หนา้จอคือเวลาทีเปลียนไปในหน่วยวนิาที 
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ภาพที ผ1 หนา้ต่างสาํหรับปรับพารามิเตอร์ก่อนทาํการสร้างแบบจาํลอง 

 

 
ภาพที ผ2 หนา้ต่างแบบจาํลอง 
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