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Сучасні технології з кожним роком ускладнюються. У цих умовах по-
шук оптимальних інженерних рішень при створенні нових зразків техніки 
неможливий без застосування потужних обчислювальних засобів. Однак 
сама по собі обчислювальна техніка тільки засіб для проведення математи-
чних обчислень. Для того щоб з її допомогою вирішувати конкретні за-
вдання, необхідно розробити математичні моделі фізичних процесів і явищ, 
чисельні методи розв'язання математичних задач, створити алгоритми вирі-
шення цих задач на сучасних комп'ютерах, а також реалізувати їх у програ-
мних продуктах. Одним з найбільш поширених завдань математичного мо-
делювання є пошук чисельного розв'язання задачі Коші (1) для системам 
звичайних диференційних рівнянь (СЗДР), що описують динамічні процеси. 
У зв'язку з цим є актуальними завдання, пов'язані з розробкою нових пара-
лельних чисельнихметодів і паралельною реалізацією існуючих. 

    0 0x' f t ,x t , x t x  .                                         (1) 

Дана робота спрямована на дослідження ефективності вкладених мето-
дів (2) для вирішення жорстких СЗДР в паралельних комп’ютерних систе-
мах шляхом розробки програмного продукту з паралельною реалізацією 
ВМРК та автоматичним вибором кроку інтегрування. Метою роботи є ана-
ліз методів розпаралелювання вкладених методів та ефективності їх вико-
ристання в паралельних системах з різною топологічною організацією. До-
сягнення цієї мети дозволить підвищити ефективність використання потуж-
них паралельних обчислювальних систем у задачах моделювання складних 
динамічних об’єктів, вирішувати СЗДР зі складними правими частинами за 
менший час або з більшою розмірністю чи точністю. 
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де основне рішення 1ny   має порядок p, тоді як допоміжне 1ny   – порядок 

q=p+1 або q=p-1. Коефіцієнти i , j i i ia ,c ,b ,b  задаються у вигляді схеми Бат-

чера [1]. 
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В роботі запропоновано програмну систему, що поєднує в собі реаліза-
цію трьох чисельних методів розв’язання СЗДР: Фельберга 7(8), Дормана-
Принса 5(4) та Дормана-Принса 8(7). Кожен метод, в свою чергу, включає 
послідовну реалізацію, паралельну реалізацію для обчислювальних систем 
із загальною пам’яттю та паралельну реалізацію для розподілених систем. 
Це робить можливим використання програми для чисельного розв’язання 
СЗДР різних типів, як на простих послідовних комп’ютерах, так і на сучас-
них багатопроцесорних системах та кластерах. Система реалізована у ви-
гляді додатка операційної системи з інтуїтивно-зрозумілим графічним інте-
рфейсом та може використовуватися для проведення наукових досліджень 
без спеціальної підготовки. Завдяки модульній архітектурі система може до-
повнюватися без необхідності модифікації існуючого програмного коду, а її 
окремі компоненти можуть використовуватися при розробці інших програм. 

Розробка програмного продукту проводилася для сучасної популярної 
платформи Microsoft.NET на мові програмування C# з використанням біб-
ліотек MPI.NET (Message Passing Interface) версії 1.0.0 та ZedGraph. В якості 
середовища розробки використовувалася IDE MS Visual Studio 2013. В яко-
сті тестового середовища використовувався комп’ютер з багатоядерним 
процесором під управлінням Windows 7x64 зі встановленим Microsoft 
Compute Cluster Pack SDK. 

Для проведення чисельних експериментів був розроблений програмний 
комплекс diffEqLab. Він реалізований на модульній архітектурі з викорис-
танням принципів об’єктно-орієнтованого програмування, та характеризу-
ється високим потенціалом до розширення без значної модифікації існую-
чого програмного коду. Поточна версія включає можливість чисельного 
розв’язання тестової задачі Девісона(Problem of Davison) та задачі 
Шефера(Problem of Schäfer) [2] одним з трьох методів ВМРК – Фельберга 
7(8), Дормана-Принса 8(7) та Дормана-Принса 5(4), кожний з яких має пос-
лідовну реалізацію, паралельну з використанням MPI для виконання на кла-
стері, та паралельну за технологією багатопоточності для виконання на об-
числювальних системах із загальною та розподіленою пам’яттю. 

Доведено, що в системах із загальною пам’яттю збільшення числа про-
цесів при паралельній реалізації уповільнює розрахунки. Це пояснюється 
тим, що отримане прискорення за рахунок паралельного обчислення стадій-
них коефіцієнтів значно менше часу, що потрібен на виконання повільних 
операцій обміну типу «всі зі всіма» між процесами. 

Для перевірки роботи паралельного алгоритму при розв’язанні СЗДР зі 
складними правими частинами експерименти були повторені з ускладненою 
задачею Девісона. При цьому використання паралельної реалізації методу 
при розв’язанні СЗДР зі складними правими частинами дозволяє досягти 
значного прискорення, однак використання надмірної кількості процесів 
(обчислювальних вузлів) призводить до уповільнення розрахунку. Таким 
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чином було доведено, що використання запропонованої паралельної реалі-
зації є доцільним, тільки якщо виконується наступна умова:  

k
k n

t
t tsend ,

n
   

де kt  – середній час послідовного обчислення одного стадійного коефіціє-

нту, n – кількість процесів, задіяних у паралельному розрахунку, ntsend  – 
час, необхідний на одну операцію обміну результатами для n процесів. Най-
більша ефективність паралельного алгоритму досягається, якщо 
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При використанні паралельних систем із загальною пам’яттю час 

ntsend  буде збільшуватися при зростанні об’єму даних, що пересилаються 
між процесами. Таким чином, розв’зання СЗДР великої розмірності з скла-
дними правими частинами за допомогою розроблених паралельних алгори-
тмів в системах з загальною пам’яттю буде виконуватися ефективніше. 
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Анотація 
Досліджено проблему підвищення ефективності моделювання складних динаміч-

них об’єктів за рахунок використання паралельних обчислень. Проведено ряд чисельних 
експериментів, основаних на використанні розроблених паралельних реалізацій вкладе-
них методів з автоматичним вибором кроку інтегрування, та доведена їх ефективність 
при розв’язанні жорстких систем звичайних диференційних рівнянь. 

Ключові слова: вкладені методи, паралельні обчислювальні системи, загальна 
пам’ять, розподілена пам’ять. 

Аннотация 
Исследована проблема повышения эффективности моделирования сложных дина-

мических объектов с использованием параллельных вычислений. Проведен ряд числен-
ных экспериментов, основанных на использовании параллельных реализаций вложен-
ных методов с автоматическим выбором шага интегрирования, доказана их эффектив-
ность при решении жестких систем обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Ключевые слова: вложенные методы, параллельные вычислительные системы, об-
щая память, распределенная память. 

Abstract 
The problem of increasing the efficiency of simulation of complex dynamic objects using 

parallel computing. A series of numerical experiments based on the use of parallel implemen-
tations of embedded methods with automatic integration step, proven their effectiveness in solv-
ing stiff systems of ordinary differential equations. 

Key words: embedded methods, parallel computing, shared memory, distributed memory. 


