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Streszczenie

Równoległe obliczanie pola magnetycznego cewki cylindrycznej
za pomocą prawa Biota-Savarta

W pracy przedstawiono opis zrealizowanej przez autorkę równoległej im-
plementacji napisanego w języku Python programu, autorstwa Jacka Sta-
rzyńskiego, do obliczeń pola indukcji magnetycznej wytworzonej przez cewkę
cylindryczną i ósemkową o niezerowych wymiarach. Pole magnetyczne pocho-
dzące od cewki cylindrycznej lub ósemkowej (rozumianej jako złożenie dwóch
cewek cylindrycznych) może być zastosowane w medycynie, na przykład w te-
rapii poprzez stymulacje magnetyczną układu nerwowego (leczenie epilepsji).
Wzory na składowe pola indukcji magnetycznej zaimplementowane w progra-
mie zostały zaczerpnięte z pracy „Trigonometric Integrals for the Magnetic
Field of the Coil of Rectangular Cross Section” Johna T. Conwaya. Zawiera
ona wyprowadzenie analitycznych wzorów na składowe indukcji magnetycz-
nej, przedstawionych w formie wyrażeń zawierających jednowymiarowe całki
funkcji elementarnych i trygonometrycznych. Metoda ta pozwala na szybsze
obliczanie indukcji magnetycznej niż jest to możliwe w przypadku zastoso-
wania wcześniej stosowanych formuł zawierających całki funkcji eliptycznych
(obliczenia przy ich wykorzystaniu okazują się czasochłonne ze względu na
konieczność całkowania szybko zmiennych wyrażeń). Jednak nawet imple-
mentacja obliczeń z wykorzystaniem całek trygonometrycznych okazuje się
niewystarczająco szybka w zastosowaniach do symulacji pola, gdzie konieczna
jest jego znajomość w wielu punktach przestrzeni. Wynika stąd potrzeba
przyspieszenia programu poprzez jego zrównoleglenie. Praktyczna część pracy
została podzielona na dwie sekcje: implementację programu prototypowego
o ograniczonej funkcjonalności z wykorzystaniem dwóch bibliotek – Parallel
Python oraz Mpi4Py – pozwalających na obliczenia równoległe oraz pełną
implementację równoległą programu, z wykorzystaniem jednej z nich. W pro-
gramie prototypowym przeprowadzono testy czasowe pozwalające stwierdzić,
która z bibliotek pozwala na większe przyspieszenie działania programu.
Zarówno korzystając z biblioteki Parallel Python jak i Mpi4Py osiągnięto
znaczne przyspieszenie programu. Skuteczniejsza jednak okazała się biblio-
teka Parallel Python. Na uwagę zasługuje zastosowane w bibliotece auto-
matyczne rozsyłanie zadań do jednostek obliczeniowych, jej niewielki roz-
miar oraz łatwość wywołania programów wykorzystujących Parallel Python.



Warto zauważyć również, że mimo iż biblioteka Parallel Python została na-
pisana w języku wysokiego poziomu, do komunikacji międzyprocesowej wy-
korzystuje moduł socket, stanowiący jedynie interfejs programistyczny do
biblioteki standardowych gniazd BSD, co pozwala na szybkie przekazywanie
danych i działanie programu. Program końcowy uzupełniono o implementację
obliczeń wartości pola indukcji magnetycznej dla cewki ósemkowej w trzech
przekrojach: OXZ, OY Z oraz OXY kartezjańskiego układu współrzędnych.
Program wyposażony jest także w moduł pozwalający na rysowanie dwuwy-
miarowych wykresów linii stałej wartości pola dla cewki cylindrycznej oraz
dla przekrojów cewki ósemkowej. Struktura programu została uporządko-
wana – poprzez podział na klasy. Przyporządkowanie klas do odpowiednich
katalogów oraz odpowiednie dostosowanie tekstowego interfejsu użytkownika,
przygotowuje do wdrożenia programu w systemie RasS, projekcie realizowa-
nym w Zakładzie Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej, Wy-
działu Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, którego celem jest między
innymi zbudowanie aplikacji umożliwiającej symulację terapii polem elektro-
magnetycznym. W przyszłości program może również stanowić podstawę do
obliczeń pozwalających na trójwymiarową wizualizację pola magnetycznego
od cewek.



Abstract

Paralellized Computation of Cylindrical Coil Magnetic Field
Based on Biot-Savart Law

This thesis presents a parallel implementation of a Python program (writ-
ten originally by Jacek Starzyński) which computes magnetic induction of
a cylindrical and 8-like coil of non-zero dimensions. Magnetic field of such
coils may be used for therapeutic purposes, for instance in the case of mag-
netic stimulation of nervous system in epilepsy treatment. The program relies
on formulae for magnetic induction obtained in the paper „Trigonometric In-
tegrals for the Magnetic Field of the Coil of Rectangular Cross Section” by
John T. Conway. Analytical expressions obtained by Conway are composed
of one-dimensional integrals containing a combination of trigonometric and
elementary functions. Implementation of such expressions allows to compute
magnetic field much more efficiently than it was the case with the earlier,
more straightforward approach using elliptic integrals (the latter method is
time consuming due to the necessity to integrate some quickly varying func-
tions). Yet, in the case of field simulation applications for which the compu-
tation of the magnetic induction has to be repeatably performed for a large
number of points, even the use of Conway formulae turns out to be not suffi-
cient. The problem has to be additionally parallelized in order to improve the
performance and bring it to the acceptable level. The practical part of the
thesis has been divided into two sections. The first one deals with a model
program of limited functionality which has been used as a test environment
for parallelization techniques. The second section is devoted to a complete
program, with full functionality, which implements only one library – the
one selected on the basis of the tests. The model program of the first section
employs two Python libraries which provide mechanism for parallel code exe-
cution: Parallel Python and Mpi4Py. Several tests have been conducted, with
the aim to decide which of the two libraries helps to obtain better speed-up
of the program. In both cases a significant speed-up has been achieved. How-
ever, the Parallel Python library has turned out to be more effective. Some
favourable features of Parallel Python include dynamic load balancing, small
size of the library and easiness of invoking applications employing it. Despite
the fact that Parallel Python has been written in high-level programming
language, it uses for process communication the socket module which is just
an interface to the fast, standard BSD socket implementation. This assures



both efficient data transfer and fast program execution. The final program
of the second section has been extended to include the magnetic field com-
putations for an 8-like coil. The magnetic induction is computed in three
planes represented as OXZ, OY Z, and OXY in the Cartesian coordinate
system. The program allows also to create two-dimensional graphs of lines of
constant field values, both for a cylindrical and an 8-like coil. The program
has been structured into classes associated with their respective folders. This,
together with appropriate form of the user text interface, allows for an easy
future implementation of the program within the RasS project. The project is
conducted in Division of Theory of Electrical Engineering and Applied Infor-
matics, Faculty of Electrical Engineering, Warsaw University of Technology.
Its objectives include building an application which will be used by medical
staff for planning therapies with electromagnetic fields. In the future, the pro-
gram can be also a basis for computations allowing for a three-dimensional
visualisation of coil magnetic field.
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Rozdział 1

Wprowadzenie

Cewka cylindryczna o przekroju prostokątnym ze stałą gęstością uzwoje-
nia stanowi jeden z najbardziej popularnych rodzajów cewek. W szczególności
pole magnetyczne pochodzące od cewki tego typu lub o kształcie ósemkowym
może być zastosowane w medycynie, na przykład w terapii poprzez stymula-
cję magnetyczną układu nerwowego (leczenie epilepsji). W celu właściwego
zaplanowania terapii niezbędnym krokiem wstępnym jest przeprowadzenie
symulacji pola magnetycznego wytwarzanego przez tego typu układy.

Obliczenia pola magnetycznego od cewki można dokonać przy wykorzy-
staniu metod numerycznych ogólnego zastosowania, takich jak metoda ele-
mentów brzegowych czy metoda elementów skończonych. Rezultaty uzyski-
wane przy pomocy tych metod stanowią jednak tylko wyniki przybliżone,
których dokładność może nie być wystarczająca w okolicy ścian lub ostrych
kantów przekroju. Ponadto obliczenia numeryczne tego typu mogą być cza-
sochłonne (w zależności od pożądanej dokładności wyniku).

Alternatywne podejście do problemu zaprezentowano w pracy „Trigono-
metric Integrals for the Magnetic Field of the Coil of Rectangular Cross Sec-
tion”[14] autorstwa Johna T. Conwaya. Polega ono na analitycznym obli-
czeniu indukcji pola magnetycznego wytworzonego przez cewkę o niezerowej
długości i grubości. Sama idea analitycznego obliczenia pola od cewki nie
jest nowa. W swojej najprostszej postaci prowadzi do wyrażeń zawierających
całki eliptyczne [13], [12], [16]. Wadą tej metody, jak wskazano w [14], jest
trudność w jej bezpośrednim zastosowaniu do obliczeń numerycznych, gdyż
wymaga ona w takim wypadku całkowania bardzo szybko zmiennych wyra-
żeń. W rezultacie obliczenia są czasochłonne. W pracy [14], wykorzystując
formalizm funkcji Bessela, udało się przedstawić wyrażenie na indukcję pola
magnetycznego cewki w formie jednowymiarowych całek funkcji elementar-
nych i trygonometrycznych, które pozbawione są wad metody korzystającej
z całek eliptycznych.
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Numeryczna implementacja wzorów wyprowadzonych w [14] powala ob-
liczyć wektor indukcji pola magnetycznego w dowolnym punkcie przestrzeni.
Jednak nawet ona w zastosowaniach do symulacji pola, gdzie konieczna jest
znajomość pola ~B w wielu punktach, wymaga zbyt długiego czasu obliczeń.
W niniejszej pracy przedstawiono metody przyspieszenia zaimplementowa-
nych wzorów ze szczególnym uwzględnieniem przyspieszenia działania kodu
poprzez jego zrównoleglenie z wykorzystaniem różnych bibliotek.
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Rozdział 2

Wstęp teoretyczny

Wyrażenia na pole magnetyczne cewki cylindrycznej i sposób ich oblicza-
nia wynikają bezpośrednio z podstawowych równań elektrodynamiki, to jest
równań Maxwella. Ich szczegółową dyskusję można znaleźć w każdym aka-
demickim podręczniku elektromagnetyzmu, na przykład w [10].

Równania Maxwella w przypadku magnetostatyki przyjmują postać (sto-
sujemy układ jednostek SI):

∇× ~H = ~j, (2.1)

∇ · ~B = 0, (2.2)

gdzie ~B jest polem indukcji magnetycznej, ~H natężeniem pola magnetycz-
nego, ~j – gęstością prądu elektrycznego. Pola indukcji magnetycznej ~B i na-
tężenia pola magnetycznego ~H są niezależne w ośrodkach materialnych. Gdy
ośrodek ten ma charakter para– lub diamagnetyka, pola te związane są na-
stępującą zależnością:

~B = µµ0 ~H, (2.3)

gdzie µ0 jest przenikalnością magnetyczną próżni, a µ jest względną przenikal-
nością magnetyczną ośrodka. Dalsze obliczenia pola magnetycznego używane
w niniejszej pracy prowadzone są dla próżni, dla której

µ = 1. (2.4)

Ponieważ dywergencja pola indukcji magnetycznej jest równa 0, więc pole
to można przedstawić jako rotację innego pola ~A

~B = ∇× ~A, (2.5)

zwanego magnetycznym potencjałem wektorowym. Zauważmy, że potencjał
wektorowy nie jest zadany jednoznacznie, ponieważ można do niego dodać

3



gradient dowolnego pola skalarnego (rotacja gradientu jest równa 0, więc taki
dodatek nie zmienia pola ~B). Wykorzystując tę dowolność można nałożyć na
potencjał wektorowy dodatkowe ograniczenie. Wygodnym wyborem okazuje
się warunek (tzw. cechowanie Coulomba):

∇ · ~A = 0. (2.6)

Podstawiając (2.5) do (2.1) i korzystając ze związku (2.3) (pamiętając,
że przyjmujemy µ = 1) otrzymamy:

∇× (∇× ~A) = ∇(∇ · ~A)−∇2 ~A = µ0~j, (2.7)

czyli po skorzystaniu z (2.6):

∇2 ~A = −µ0~j. (2.8)

Jest to równanie Poissona na potencjał wektorowy, którego ogólne rozwią-
zania są dobrze znane w matematyce. Jednym ze sposobów ich znalezienia
jest skorzystanie z tak zwanej funkcji Greena:

G(~r, ~r′) : ~A(~r) = µ0

∫
d3r′G(~r, ~r′)~j(~r′). (2.9)

Podstawiając do równania różne reprezentacje funkcji Greena, odpowied-
nie dla rozważanego rozkładu gęstości prądu i geometrii problemu, otrzy-
mujemy jedną z zasadniczych metod bezpośredniego obliczania potencjału
wektorowego, a poprzez (2.5) – również pola indukcji magnetycznej. Z me-
tody tej korzysta bezpośrednio praca [14].

Najprostsza postać funkcji Greena (dla nieograniczonego obszaru) wyraża
się wzorem:

G(~r, ~r′) =
1

4π|~r − ~r′|
. (2.10)

Podstawiając (2.10) do (2.9) otrzymamy powszechnie używane wyrażenie:

~A(~r) =
µ0
4π

∫ ∫ ∫
d3r′

1
|~r − ~r′|

~j(~r′) (2.11)

Obliczając jego rotację (t.j. różniczkując obustronnie względem odpo-
wiednich składowych wektora ~r ) otrzymujemy:

~B = ∇× ~A =
µ0
4π

∫ ∫ ∫
d3r′

~j(~r′)× (~r − ~r′)
|~r − ~r′|3

. (2.12)

4



Jest to prawo Biota-Savarta. W przypadku gdy prąd elektryczny płynie
wyłącznie w obrębie cienkiego przewodu, przyjmuje ono uproszczoną postać:

~B =
∮ µ0I

4π

~dl × ~r
r3

. (2.13)

We wzorze (2.13) I oznacza natężenie prądu płynącego w przewodzie, ~dl
jest skierowanym elementem przewodu z prądem, a wektor ~r łączy element
przewodu z punktem, w którym wyznaczane jest pole magnetyczne, zaś cał-
kowanie przebiega po zamkniętej krzywej przewodu elektrycznego. Prawo
Biota-Savarta dostarcza odrębnej metody wyznaczania indukcji pola magne-
tycznego ~B, zastosowanej w odniesieniu do selenoidu np. w pracy [12].

Równania Maxwella dla magnetostatyki pozwalają na sformułowanie jesz-
cze jednej, całkowicie odmiennej od przedstawionych powyżej, metody obli-
czania indukcji pola magnetycznego ~B. Metoda ta znajduje zastosowanie
w przypadku, gdy przepływ prądu elektrycznego jest ograniczony do pew-
nego skończonego obszaru, np. tak jak to ma miejsce dla cewki. Poza ob-
szarem przepływu prądu, jego gęstość ~j = 0. Z równania 2.1 wynika, więc,
że:

∇× ~B = 0 (2.14)

wszędzie tam, gdzie nie płynie prąd. Możemy wówczas napisać, analogicznie,
jak w przypadku elektrostatyki, że pole ~B jest gradientem pewnego pola
skalarnego:

~B = −∇Φ, (2.15)

zwanego skalarnym potencjałem magnetycznym. Podstawiając 2.15 do rów-
nania 2.2 otrzymamy:

∇ · (−∇Φ) = −∇2Φ = 0. (2.16)

Widać, więc, że potencjał skalarny, w obszarach w których można go za-
stosować, spełnia równanie Laplace’a (∇2Φ = 0). Ogólne rozwiązania rów-
nania Laplace’a zostały bardzo dobrze zbadane. Skorzystanie z ich ogólnej
postaci pozwala łatwo wyliczyć potencjał skalarny, a więc i indukcję pola
magnetycznego ~B. Podejście to w odniesieniu do cienkiego selenoidu zostało
zaprezentowane w pracy [15].

2.1 Wzory na składowe pola indukcji magne-
tycznej cewki

W artykule [14], stanowiącym podstawę do obliczeń pola magnetycznego
~B w programie omawianym w niniejszej pracy, cewka cylindryczna została
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Rysunek 2.1: Model cewki cylindrycznej

scharakteryzowana przy pomocy trzech parametrów: promienia wewnętrz-
nego cewki – R1, promienia zewnętrznego – R2 oraz wysokości L, tak jak
przedstawiono to na rysunku 2.1.

Ze względu na osiową symetrię cewki, naturalnym wydaje się rozważanie
problemu oraz prowadzenie obliczeń w cylindrycznym układzie współrzęd-
nych, przedstawionym na rys. 2.2, gdzie każdy punkt P przestrzeni określany
jest przez trzy współrzędne:

• r – odległość punktu P od osi OZ,

• φ – kąt pomiędzy dodatnią półosią OX, a odcinkiem łączącym rzut
punktu P na płaszczyznę OXY z początkiem układu współrzędnych,

• z – współrzędna rzutu punktu P na oś OZ.

Współrzędne w układzie cylindrycznym wyrażają się we współrzędnych
kartezjańskich w następujący sposób:

r =
√
x2 + y2, (2.17)

φ = arctan(
y

x
), (2.18)

z = z, (2.19)
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Rysunek 2.2: Układ współrzędnych cylindrycznych (walcowych)

gdzie r ∈ [0,∞), φ ∈ [0, 2π), z ∈ (−∞,∞).

Z cylindrycznej symetrii problemu wynika między innymi fakt, że w ukła-
dzie współrzędnych o osi OZ pokrywającej się z osią cewki, pole ~B może mieć
tylko dwie niezerowe składowe: Br i Bz oraz zależy ono tylko od zmiennych
r i z.

W pracy [14] przyjęto, że oś cewki pokrywa się z osią OZ, a jej dolna po-
wierzchnia leży w płaszczyźnie XZ, to znaczy cewka rozciąga się w kierunku
osi OZ w zakresie od 0 do L. W wielu zastosowaniach bardziej naturalnym
może okazać się wybór symetrycznego położenia cewki względem początku
układu współrzędnych, rozciągającej się od −L

2 do L
2 . W takim przypadku

wzory wyprowadzone w [14] mogą nadal być stosowane w przesuniętym ukła-
dzie współrzędnych r, z′, gdzie z′ = z − L

2 .

Jak już wspomniano, w pracy [14] pole indukcji magnetycznej obliczane
jest jako rotacja pola potencjału wektorowego. Stosując podobne argumenty
symetrii cylindrycznej problemu, jak w przypadku pola ~B łatwo zobaczyć,
że potencjał wektorowy ma tylko jedną niezerową składową, składową Aφ,
która zależy od zmiennych r i z. Dana jest ona następującym wzorem ([14]):
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Aφ(L,R2, R1, r, z) =


T1(R2, R1, r, | z |)− T1(R2, R1, r, | L− z |) dla z < 0
TA(R2, R1, r)− T1(R2, R1, r, | z |)

−T1(R2, R1, r, | L− z |)
dla 0 ¬ z < L

T1(R2, R1, r, | L− z |)− T1(R2, R1, r, | z |) dla z > 0
(2.20)

Rotacja pola ~A daje pole indukcji magnetycznej:

Bz(L,R2, R1, r, z) =


T2(R2, R1, r, |z|)− T2(R2, R1, r, |L− z|) dla z < 0
TB(R2, R1, r)− T2(R2, R1, r, |z|)

−T2(R2, R1, r, |L− z|)
dla 0 ¬ z < L

T2(R2, R1, r, |L− z|)− T2(R2, R1, r, |z|) dla z > 0
(2.21)

Br(L,R2, R1, r, z) = T3(R2, R1, r, |L− z|)− T3(R2, R1, r, |z|). (2.22)

We wzorach (2.20) – (2.22) zastosowano następujące oznaczenia:

TA(R2, R1, r) =


µ0Iφr

2 (R2 −R1) dla r < R1
µ0Iφr

2 (R2 − r + r3−R31
3r2 ) dla R1 ¬ r < R2

µ0Iφr

2 (R
3
2−R31
3r ) dla r > R2,

(2.23)

TB(R2, R1, r) =


µ0Iφ(R2 −R1) dla r < R1
µ0Iφ(R2 − r) dla R1 ¬ r < R2
0 dla r > R2.

(2.24)

Ponadto występują w nich wyrażenia T1, T2 i T3, kluczowe dla obliczeń
numerycznych prezentowanych w niniejszej pracy, w postaci wspomnianych
wcześniej jednowymiarowych całek kombinacji funkcji elementarnych i try-
gonometrycznych:
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T1(R2, R1, r, a) =−
µ0Iφra

4
ln

(
R2 + r +

√
(R2 + r)2 + a2

R1 + r +
√
(R1 + r)2 + a2

)

+
µ0IφR2

3

2π

∫ π

0

sin2φdφ

X(R2, r, a, φ)(a+X(R2, r, a, φ))

− µ0IφR1
3

2π

∫ π

0

sin2φdφ

X(R1, r, a, φ)(a+X(R1, r, a, φ))

− µ0Iφa

2π

∫ π

0
(cosφ)(X(R2, r, a, φ)−X(R1, r, a, φ))dφ

− µ0Iφr

2π

∫ π

0
arctan

(
r sinφ
a

)
×
(

R2
2

X(R2, r, a, φ)
− R1

2

X(R1, r, a, φ)

)
cosφ sinφdφ

+
µ0Iφr

2a

4π

∫ π

0

(φ+ sinφ cosφ) sinφ
R2 − r cosφ+X(R2, r, a, φ)

×
(
1 +

R2
X(R2, r, a, φ)

)
dφ

− µ0Iφr
2a

4π

∫ π

0

(φ+ sinφ cosφ) sinφ
R1 − r cosφ+X(R1, r, a, φ)

×
(
1 +

R1
X(R1, r, a, φ)

)
dφ,

(2.25)

T2(R2, R1, r, a) =
µ0Iφ
2
(R2 −R1)

− µ0Iφa

2
× ln

(
R2 + r +

√
(R2 + r)2 + a2

R1 + r +
√
(R1 + r)2 + a2

)

+
µ0Iφar

2π

∫ π

0

φ sinφ
R2 − r cosφ+X(R2, r, a, φ)

×
(
1 +

R2
X(R2, r, a, φ)

)
dφ

− µ0Iφar

2π

∫ π

0

φ sinφ
R1 − r cosφ+X(R1, r, a, φ)

×
(
1 +

R1
X(R1, r, a, φ)

)
dφ

− µ0Iφr

2π

∫ π

0
arctan

(
r sinφ
a

)
×
(

R2
2

X(R2, r, a, φ)
− R1

2

X(R1, r, a, φ)

)
sinφdφ,

(2.26)
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T3(R2, R1, r, a) =
µ0Iφr

4
ln

(
R2 + r +

√
(R2 + r)2 + a2

R1 + r +
√
(R1 + r)2 + a2

)

+
µ0Iφ
2π

∫ π

0
cosφ(X(R2, r, a, φ)−X(R1, r, a, φ))dφ

+
µ0Iφr

2

4π

∫ π

0

(φ+ sinφ cosφ) sinφ
R2 − r cosφ+X(R2, r, a, φ)

×
(
1 +

R2
X(R2, r, a, φ)

)
dφ

− µ0Iφr
2

4π

∫ π

0

(φ+ sinφ cosφ) sinφ
R1 − r cosφ+X(R1, r, a, φ)

×
(
1 +

R1
X(R1, r, a, φ)

)
dφ.

(2.27)

Gdzie a jest równe | z | lub | L− z |, a wyrażenie X opisano wzorem:

X(R, r, a, φ) =
√
R2 + r2 + a2 − 2Rr cosφ. (2.28)

2.2 Porównanie szybkości implementacji nu-
merycznej wzorów Conwaya i wzorów za-
wierających funkcje Bessela

W celu ustalenia, czy dzięki zastosowaniu końcowych wzorów wyprowa-
dzonych w [14], można uzyskać istotne przyspieszenie obliczeń, porównano
czas wykonania sekwencyjnego programu bazowego z czasem wykonania pro-
gramu, w którym wyrażenia składowe wzoru na pole ~B ((2.21) –(2.22)) za-
stąpiono wyrażeniami pośrednimi, zawierającymi funkcje Bessela:

T1(R2, R1, r, a) =
µ0Iφ

2

∫ R2

R1

∫ ∞
0

r′J1(sr′)J1(sr)
s

e−as dsdr′ (2.29)

T2(R2, R1, r, a) =
µ0Iφ

2

∫ R2

R1

∫ ∞
0

r′J1(sr′)J0(sr)e−as dsdr′ (2.30)

T3(R2, R1, r, a) =
µ0Iφ

2

∫ R2

R1

∫ ∞
0

r′J1(sr′)J1(sr)e−as dsdr′ (2.31)

Wadą wzorów ((2.29) – (2.31)) jest to, że dla punktów na końcu cewki
(dla a = 0) algorytmy całkowania numerycznego wykorzystywane przez bi-
bliotekę Scipy są niezbieżne i nie można przeprowadzić obliczeń w rozsądnym
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czasie. Dla punktów w okolicy a = 0, do obliczeń współczynników T1, T2, T3
wykorzystano wzory ((2.25) – (2.27)).

Jak można było przypuszczać, czas obliczenia indukcji pola magnetycz-
nego z wykorzystaniem funkcji Bessela był znacząco dłuższy, niż dla koń-
cowych wzorów otrzymanych w [14]: dla siatki składającej się z 676 punk-
tów czas wykonania programu dla implementacji wzorów końcowych wynosił
42.664 sekundy, podczas gdy czas wykonania programu uwzględniającego
wzory z funkcjami Bessela – 7 minut i 31.015 sekund.
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Rozdział 3

Metody zrównoleglania
programu

3.1 Opis zrównoleglanego programu

Program optymalizowany w niniejszej pracy, napisany przez Jacka Sta-
rzyńskiego, stworzony został w języku Python. Jest to interpretowany ję-
zyk programowania wysokiego poziomu, charakteryzujący się dynamicznym
typowaniem, automatycznym zarządzaniem pamięcią oraz prostą, czytelną
i zwięzłą składnią. Nie wymusza na użytkowniku określonego paradygmatu
programowania – pozwala na programowanie strukturalne oraz obiektowe.
Zawiera też elementy programowania funkcyjnego. Interpreter języka po-
zwala również na pracę w trybie interaktywnym. Ponadto, co istotne, istnieje
bardzo duży zbiór bibliotek zewnętrznych wspierających np. zaawansowane
obliczenia numeryczne (SciPy) czy też symboliczne (SymPy). Wszystkie te
cechy sprawiają, że Python staje się coraz bardziej popularnym językiem dla
projektów naukowych. Dlatego też wybrano go do implementacji programu
wykonywanego w ramach niniejszej pracy.

W programie wykorzystano następujące biblioteki:

• NumPy [3] – rozszerzenie języka Python umożliwiające operacje na du-
żych, wielowymiarowych macierzach. Dostarcza bogatą bibliotekę wy-
sokopoziomowych funkcji pozwalających na pracę z macierzami. Pro-
jekt udostępniany jest na nowej licencji BSD.

• SciPy [7] – biblioteka algorytmów i narzędzi matematycznych. Zawiera
moduły dotyczące: optymalizacji, algebry liniowej, całkowania, inter-
polacji, funkcji specjalnych, transformaty Fouriera, przetwarzania sy-
gnałów i obrazu, równań różniczkowych zwyczajnych. Udostępniana na
nowej licencji BSD.
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• Matplotlib[2] – biblioteka do tworzenia dwuwymiarowych wykresów z in-
terfejsem programistycznym zbliżonym do interfejsu programu Matlab.
Biblioteka dostępna jest na licencji podobnej do licencji BSD.

Program obliczający pole od cewki posiada następującą strukturę:

• conwaycoilclass.py – klasa zawierająca metody pozwalające obliczyć
składową radialną i składową osiową wektora indukcji magnetycznej
oraz składowe potencjału wektorowego na podstawie wzorów przedsta-
wionych w [14]

• analitycal.py – moduł odpowiedzialny za wywołanie kodu obliczają-
cego pole magnetyczne dla konkretnej cewki. Po wykonaniu obliczeń,
przy użyciu biblioteki Matplotlib generowany jest diagram przedstawia-
jący w postaci izolinii nasilenie pola w otoczeniu cewki w wartościach
procentowych liczonych od maksymalnej wartości pola.

Przed przystąpieniem do przyspieszania działania programu rozważono
metody jego zrównoleglenia z wykorzystaniem różnych bibliotek. Zrówno-
leglany program wykorzystuje najbardziej popularną implementację języka
Python – napisaną w języku C – CPython. Zarządzanie pamięcią w tejże im-
plementacji nie gwarantuje bezpiecznej obsługi wątków. Aby wyeliminować
potencjalne błędy, w implementacji CPython wprowadzono globalny muteks
o nazwie GIL (ang. Global Interpreter Lock). Powoduje on, że tylko ten wątek,
na który założony jest muteks, może być wykonywany w danym momencie.
Sytuacja ta uniemożliwia pełne wykorzystanie systemu wielowątkowości. Dla-
tego aby skutecznie przyspieszyć program i wykorzystać możliwości systemu
wieloprocesorowego, na którym będzie on uruchamiany, rozważono jedynie
zrównoleglenie programu w oparciu o uruchomienie wielu procesów (każdy
z procesów posiada własny niezależny muteks).

3.2 Parallel Python

Parallel Python[5] jest niewielką biblioteką napisaną w języku Python,
umożliwiającą równoległe wykonanie kodu programu na maszynach wielo-
procesorowych oraz klastrach. Biblioteka ta oparta jest na prostym modelu
tworzenia zadań, które następnie w sposób automatyczny rozprowadzane są
pomiędzy procesorami. Ponadto moduł pozwala na automatyczne wykrycie
liczby procesorów oraz autentykację opartą na algorytmie SHA dla połączeń
sieciowych. W wypadku gdy wykonanie zadań na jednym z węzłów nie po-
wiedzie się, są one przekazywane do działających węzłów. Parallel Python
jest rozpowszechniany na zasadzie wolnego oprogramowania.
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3.3 MPI for Python

Pakiet MPI4Py [11] stanowi interfejs programistyczny, napisany w języku
Python do bibliotek realizujących wytyczne specyfikacji MPI–1/2 [8] (ang.
Message Passing Interface). Wprowadza interfejs obiektowy, pozwala na re-
alizację między procesami komunikacji indywidualnej (ang. point-to-point)
oraz komunikacji grupowej dla wszystkich obiektów podlegających seriali-
zacji, przy pomocy stosowanej w języku Python techniki piklowania (ang.
pickling). Pakiet umożliwia również przesyłanie obiektów zajmujących cią-
gły obszar w pamięci (ang. single-segment) np. tablic biblioteki NumPy.
W połączeniu z możliwością definiowania w języku Python własnych ukła-
dów pamięci pozwala to na implementację algorytmów bez dużego nakładu
spowodowanego wolniejszym wykonaniem kodu tego języka.

3.4 PyCUDA

Biblioteka PyCUDA[6] daje programiście języka Python możliwość wyko-
rzystania równoległej mocy obliczeniowej kart graficznych firmy NVIDIA c©,
wspierających technologię CUDATM[4], do rozwiązywania ogólnych proble-
mów numerycznych wydajniej, niż przy pomocy konwencjonalnych proceso-
rów ogólnego zastosowania. Biblioteka PyCUDA jest w rzeczywistości jedy-
nie interfejsem programistycznym dla języka Python do opracowanego przez
firmę NVIDIA c© środowiska obliczeniowego CUDA API [9], zaprojektowanego
pierwotnie do współpracy z językiem C (oraz częściowo C++).

Integracja kodu napisanego w języku Python z kodem przeznaczonym
do wykonania w środowisku uruchomieniowym CUDA odbywa się poprzez
przekazywanie odpowiednim klasom biblioteki PyCUDA kodu procedur (tzw.
ang kernels) przeznaczonych do wykonania równoległego na karcie graficz-
nej. Zadaniem biblioteki PyCuda jest zadbanie o odpowiednią kompilację
i uruchomienie kodu. Ponadto biblioteka została wyposażona mechanizmy
sprawdzania poprawności równoległych fragmentów programu. Istotną za-
letą tego rozwiązania jest połączenie wysokiego poziomu abstrakcji jaki ofe-
ruje język Python z jednoczesną możliwością zastosowania niskopoziomowych
rozwiązań dla tych fragmentów programu, które maja krytyczne ograniczenia
wydajnościowe.
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3.5 Metody przyspieszenia działania programu
nie związane z jego zrównolegleniem

3.5.1 Cython

Optymalizacji sekwencyjnego czasu wykonania programu można dopatry-
wać się w kompilacji jego fragmentów do języka C, na przykład dzięki śro-
dowisku Cython[1]. Kod napisany z wykorzystaniem tego rozszerzenia języka
Python pozwala na ograniczenie narzutów czasowych związanych, między
innymi, z mechanizmami dynamicznego typowania obecnymi w języku Py-
thon. Przyspieszenie działania programu można osiągnąć dzięki jego kompi-
lacji z wykorzystaniem środowiska Cython oraz opatrzeniu krytycznych frag-
mentów kodu statycznymi deklaracjami typów. Środowisko Cython ułatwia
ponadto integrację kodu napisanego przy użyciu języków C oraz C++ z ję-
zykiem Python nie wymagając od programisty znajomości skomplikowanego
interfejsu programistycznego znanego pod nazwą Python\C API.
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Rozdział 4

Opis implementacji

W ramach pracy dyplomowej opracowano program, będący równoległą
implementacją kodu (sekcja 3.1) obliczającego pole ~B od grubej cewki cylin-
drycznej oraz od cewki o kształcie ósemkowym.

4.1 Opis programu prototypowego

W celu ustalenia, która z technik zrównoleglenia kodu, pozwoli na bardziej
efektywne jego przyspieszenie, opracowano pierwowzór programu zrównole-
glającego z wykorzystaniem dwóch bibliotek:

• MPI4Py,

• Parallel Python.

Struktura programu została przedstawiona na rysunku 4.1.
Dla uproszczenia, program oblicza pole ~B jedynie od cewki cylindrycznej

oraz zakłada, że każdy z uruchamianych równolegle programów (w wypadku
zastosowania biblioteki MPI4Py) posiada pełną, wygenerowaną kopię siatki,
na której wykonywane są obliczenia (siatka nie jest rozsyłana do poszczegól-
nych procesów).

4.1.1 Struktura kodu

Program prototypowy składa się z następujących modułów:

• base.py – zawierający klasy: CoilFieldBase, CoilFieldPlotter;

• parallel.py – zawierający klasę: CoilFieldBaseParallel;
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Rysunek 4.1: Diagram klas przedstawiający pierwowzór programu zrównole-
glający obliczenie pola od cewki przy pomocy bilbliotek Parallel Python oraz
MPI4Py
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• parallel mpi.py – zawierający klasy: CoilFieldBaseMpi,
CoilFieldMpiSend, CoilFieldMpiIsend, CoilFieldMpiGather,
CoilFieldMpiGatherv;

• parallel pp.py – zawierający klasę: CoilFieldParallelPython;

• conwaycoil.py – zawierający klasę: ConwayCoil;

• main.py – moduł odpowiedzialny za uruchomienie programu;

• test.py – moduł wykonujący testy mierzące czas wykonania programu.

Wszystkie klasy obliczające pole ~B wykorzystują obliczenia wykonywane
przez klasę ConwayCoil, zawierającą implementację wzorów (2.21) –(2.22)
wyprowadzonych w [14]. Podstawową klasą programu prototypowego jest
klasa CoilFieldBase wykonująca obliczenia pola magnetycznego ~B w sposób
sekwencyjny. Klasa CoilFieldBaseParallel dziedziczy po klasie CoilField-
Base i jest podstawą dla wszystkich obliczeń równoległych. W klasie tej
zostały zaimplementowane metody: partition – odpowiedzialna za algo-
rytm podziału zadania pomiędzy poszczególne procesy/jednostki oblicze-
niowe oraz merge – odpowiedzialna za scalenie wyników uzyskanych przez
poszczególne jednostki. Po klasie CoilFieldBaseParallel dziedziczy klasa
CoilFieldParallelPython wykonująca obliczenia przy użyciu biblioteki Pa-
rallel Python oraz klasa CoilFieldBaseMpi będąca podstawą do obliczeń
pola z wykorzystaniem bliblioteki MPI4Py. Po klasie CoilFieldBaseMpi
dziedziczą cztery klasy sprawdzające skuteczność obliczeń przy pomocy róż-
nych udostępnianych przez standard MPI rodzajów komunikacji.

Każda z klas obliczających pole ~B implementuje metodę compute,w której
wykonywane są kluczowe obliczenia. Ponadto klasa bazowa CoilFieldBase
nadpisuje jedną ze standardowych metod, jakimi dysponują obiekty w języku
Python ( call ), wywołującą w rzeczywistości metodę compute. Jest to
jedynie zabieg estetyczny, który pozwala na użycie obiektu tak, jakby był on
funkcją. Prowadzi to do bardziej zwięzłego i czytelnego kodu programu.

W celu obliczenia pola ~B, do klasy przekazywane są informacje o geometrii
cewki w postaci jej wysokości, oraz średnicy zewnętrznej i wewnętrznej.

4.1.2 Implementacja sekwencyjna

Metoda compute stanowi główną metodę zarządzającą procesem oblicza-
nia pola ~B. Jako argumenty przyjmuje dwie tablice punktów reprezentują-
cych kolejno współrzędne r oraz z siatki, na której obliczane jest pole. Na-
stępnie tworzony jest obiekt klasy CoilClass i wywoływana na nim metoda
BrBz obliczająca wartości składowe r i z pola ~B, dla każdego punktu siatki.
Metoda BrBz, przyjmuje jako argumenty współrzędne pojedynczego punktu.
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W celu przyspieszenia wykonywania programu metodę poddano wektoryza-
cji (ang. vectorize), przy pomocy funkcji dostępnej w bibliotece NumPy. Po-
zwala ona na przekazanie do metody całego wektora punktów, bez potrzeby
wykonywania funkcji w pętli.

Na potrzeby zilustrowania wartości pola ~B na wykresie, wektor z wyli-
czonymi danymi przeskalowywany jest następnie do wartości procentowych
względem maksymalnej wartości pola. Operacja ta również podlega wekto-
ryzacji.

4.1.3 Algorytm podziału i scalania zadań

W klasie CoilFieldBaseParallel zdefiniowano algorytm podziału za-
dania obliczeniowego na mniejsze podzadania, które mają zostać wykonane
równolegle. Zasada działania algorytmu została przedstawiona na listingu
4.1. Procedura partition przyjmuje jako argumenty: liczbę n zadań równą
liczbie części, na które ma zostać podzielony wektor danych wejściowych oraz
długość length tego wektora. Wynikiem działania procedury jest tablica
partition array[], definiująca podział zadania obliczeniowego na części
tak, że i-ty element tej tablicy zawiera rozmiar i-tego podzadania. Rze-
czywistego podziału wektora danych dokonuje procedura zarządzająca rów-
noległym wykonaniem kodu. Daje to możliwość prostej zamiany algorytmu
podziału, bez konieczności wprowadzania zmian w procedurze rozsyłającej
zadania do jednostek wykonawczych. Algorytm w postaci zaprezentowanej na
listingu 4.1 realizuje założenie, że najwydajniejszy jest podział równomierny,
w którym różnica pomiędzy rozmiarami poszczególnych podzadań wynosi co
najwyżej jeden. Dla każdego podzadania, jeżeli jego numer jest większy lub
równy reszcie powstałej z dzielenia długości length przez liczbę zadań n, do
tablicy zapisywany jest rozmiar stanowiący część całkowitą z tego dzielenia,
w przeciwnym wypadku zapisywany rozmiar jest zaokrąglany w górę.

Listing 4.1: partition
1procedure partition(n, length)
2partition_array []
3size = length \ n
4reminder = length % n
5for i = 0 ... n
6if i < reminder
7partition_array[i] = size + 1
8else
9partition_array[i] = size
10end if
11end for
12return partition_array
13end procedure
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Procedura scalająca merge pozwala na połączenie wyników obliczeń w je-
den wektor, przy zachowaniu odpowiedniej kolejności. Algorytm ten jest re-
alizowany przez metodę merge klasy CoilFieldParallelPython – w klasach
wykorzystujących bibliotekę MPI4Py zastosowano inne rozwiązanie. Jako je-
dyny argument metoda przyjmuje tablicę tablic parts, zawierającą wyniki
poszczególnych zadań. Algorytm scalający kopiuje każdą z tablic zawartych
w parts do tablicy merged, a następnie przesuwa indeks iterujący po tablicy
merged o liczbę elementów równych rozmiarowi dołączonej części.

Listing 4.2: merge
1procedure merge(parts [][])
2merged []
3begin = 0
4for part in parts
5size = sizeof(part)
6merged[begin:begin+size] = part
7begin += size
8end for
9return merged
10end procedure

4.1.4 Implementacja równoległa z wykorzystaniemMPI

Klasa CoilFieldBaseMpi stanowi klasę bazową dla obliczeń z wykorzy-
staniem biblioteki MPI4Py. W metodzie compute klasy CoilFieldBaseMpi
wywoływana jest metoda partition (listing 4.1), zwracająca tablicę zawie-
rającą długości poszczególnych wektorów zadań. Następnie z tablic współ-
rzędnych punktów siatki, na której ma być obliczane pole, wycinany jest
wektor o długości umieszczonej w tablicy partition array pod indeksem
odpowiadającym numerowi procesu wywołującego program. Początek wek-
tora określany jest przez zsumowanie wartości zamieszczonych w tablicy
partition array o indeksie mniejszym od numeru bieżącego procesu. Kolej-
nym krokiem jest, analogicznie jak w implementacji sekwencyjnej, utworzenie
obiektu klasy CoilClass i obliczenie wartości pola ~B w przydzielonym do
danego procesu wektorze punktów siatki. Wartość maksymalna pola jest roz-
syłana do wszystkich procesów przy użyciu funkcji Bcast, aby umożliwić rów-
nież równoległą operację przeskalowania poszczególnych wyników do postaci
procentowej. Następnie wywoływana jest metoda collect, której zadaniem
jest zebranie wyników cząstkowych, wyliczonych w poszczególnych proce-
sach i zapisanie ich w jednej tablicy wynikowej w procesie głównym. Metoda
collect jest nadpisywana w klasach pochodnych klasy CoilFieldBaseMpi
i odmiennie uzupełniana, zależnie od istniejącego w danej klasie schematu ko-
munikacji. Jeśli proces uruchamiający metodę compute jest procesem głów-
nym, tablica wynikowa z wartościami pola zebranymi od wszystkich procesów
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jest zwracana i metoda kończy swoje działanie.

4.1.5 Schematy komunikacji w MPI

MPI zawiera procedury komunikacji zbiorowej oraz indywidualnej[8]. Ko-
munikacja indywidualna (ang. point-to-point) umożliwia wymianę danych
między dwoma poszczególnymi procesami (np. funkcje Send, Recv), nato-
miast komunikacja zbiorowa (ang. collective communication), zbudowana na
bazie komunikacji indywidualnej, udostępnia interfejs pozwalający na rozsy-
łanie danych do wielu procesów naraz. Przykładem komunikacji kolektywnej
jest funkcja Gather, która zbiera tablice z danymi od poszczególnych proce-
sów (włączając w to proces główny) i zapisuje je w jednej tablicy, w procesie
głównym, w porządku odpowiadającym numerom procesów.

Komunikację indywidualną można podzielić także na komunikację blo-
kującą i nieblokującą. Funkcja wysyłająca dane, zapewniająca komunikację
blokującą, nie zwróci sterowania do programu, dopóki wiadomość nie zo-
stanie zapisana w innym buforze, tak aby dana metoda mogła bezpiecznie
modyfikować swój bufor. Wiadomość może zostać zapisana zarówno bezpo-
średnio w buforze operacji odbierającej wiadomość jak i w buforze tymcza-
sowym (w tym wypadku operacja może zwrócić sterowanie zanim zostanie
odnaleziona odpowiadająca jej operacja przyjmująca bufor.) W trybie stan-
dardowym (ang. standard mode) MPI decyduje, czy dana wiadomość ma być
buforowana, czy też bezpośrednio przekazywana do bufora wiadomości od-
bierającej. W wypadku komunikacji nieblokującej funkcja może zwrócić ste-
rowanie przed zakończeniem operacji przesyłu danych oraz zanim zaistnieje
możliwość ponownego wykorzystania zasobów, takich jak bufory, określonych
w wywołaniu funkcji. Komunikacja nieblokująca zaczyna się od inicjującego
ją wywołania na przykład metody Isend.

Poza trybem standardowym użytkownik może skorzystać z trzech do-
datkowych trybów komunikacji (dostępnych zarówno w wypadku operacji
blokujących, jak i nieblokujących), pozwalających na dokładniejszą kontrolę
buforowania oraz czasu przesyłu danych:

• tryb buforowany komunikacji (ang. buffered mode) – w trybie buforowa-
nym operacja przesyłu danych może być rozpoczęta bez względu na to
czy została zainicjowana pasująca operacja odbierająca dane. Operacja
wysyłająca dane jest w tym wypadku operacją lokalną, nie zależy więc
od operacji odbierającej dane i może zakończyć działanie z sukcesem
przed wykonaniem odpowiedniej operacji odbierającej dane. Jednakże
w wypadku nie znalezienia operacji odbierającej, dane muszą zostać
zapisane w dodatkowym buforze.
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• tryb synchroniczny komunikacji (ang. synchrounous mode) – w try-
bie synchronicznym operacja wysyłająca dane może zacząć działanie
bez względu na to czy została odnaleziona pasująca operacja odbie-
rająca dane. Jednakże, operacja wysyłająca dane może zostać zakoń-
czona z sukcesem tylko wtedy, gdy zostanie zainicjowana odpowiednia
operacja odbierająca dane i zacznie ona odbierać dane wysyłane przez
operację synchroniczną.

• tryb „gotowości” komunikacji (ang. ready mode) – w trybie tym opera-
cja wysyłająca dane może zwrócić sterowanie do programu z sukcesem
tylko wtedy, gdy została wykonana odpowiadająca jej operacja odbie-
rająca dane.

4.1.6 Wykorzystanie funkcji Send

Klasa CoilFieldMpiSend nadpisuje metodę collect z wykorzystaniem
funkcji Send i Recv. Funkcje te są przykładem blokującej komunikacji typu
point-to-point. Funkcja collect jako argumenty przyjmuje tablicę part z ob-
liczonymi wartościami pola przez proces główny, tablicę partition array[],
zawierającą rozmiary poszczególnych zadań wykonywanych w danych proce-
sach oraz rozmiar size tablicy wyników. Zwraca tablicę zawierającą wyniki
obliczone przez wszystkie procesy, uszeregowane zgodnie z numerem procesu.

Funkcja collect w każdym procesie poza procesem głównym urucha-
mia funkcję Send, wysyłającą swoją część obliczeń – tablicę part – do pro-
cesu głównego. W wypadku gdy proces stanowi proces główny, tworzona jest
tablica result, do której zapisywane są poszczególne części obliczeń. Na-
stępnie, do tablicy zapisywana jest część obliczeń wykonanych przez proces
główny (aby zapobiec nadmiarowej operacji Send). Obliczenia procesu głów-
nego są zapisywane w tablicy result poczynając od indeksu będącego sumą
rozmiarów wszystkich procesów o numerach mniejszych niż numer procesu
głównego. Następnie numer procesu głównego jest usuwany z listy procesów
processes nr list, od których należy odebrać wynik cząstkowy obliczeń.
Metoda iteruje po liście procesów i wywołuje funkcję Recv dla każdego nu-
meru procesu.

Listing 4.3: collectsend
1procedure collect(part[], partition_array [], size)
2if process is master
3result []
4begin = sum(partition_array [:rank])
5end = begin + partition_array[rank]
6result[begin:end] = part
7processes_nr_list = 0 ... num_workers and not master
8for i in processes_nr_list
9begin = sum(partition_array [:i])
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10isize = partition_array[i]
11end = begin + isize
12Recv(result[begin:end])
13end for
14else
15Send(part)
16end if
17return result
18end procedure

4.1.7 Wykorzystanie funkcji Isend

Klasa CoilFieldMpiIsend wykorzystuje w metodzie collect komunika-
cję nieblokującą. W każdym procesie nie będącym procesem głównym wywo-
ływana jest funkcja Isend, inicjująca komunikację nieblokującą. W metodzie
Isend każdy proces wysyła swój fragment obliczonego zadania do procesu
głównego. W procesie głównym, analogicznie jak w klasie CoilFieldMpiSend,
tworzona jest tablica result, do której zapisywane będą wyniki z wszystkich
procesów, a wynik cząstkowy z procesu głównego zapisywany jest do tablicy
result bez wywoływania funkcji Isend. Następnie numer procesu głównego
jest usuwany z listy numerów procesów wywołujących metodę Isend. W pro-
cesie głównym dla każdego procesu wywołującego metodę Isend wywoływana
jest analogiczna, nieblokująca operacja odbierająca dane – Irecv. Jednocze-
śnie zapisywany jest obiekt klasy Request, zwracany przez Irecv, identyfi-
kujący zaczętą operację. Następnie wywoływana jest funkcja Waitall, która
czeka na zakończenie wszystkich uprzednio zaczętych żądań request.

Listing 4.4: collectisend
1procedure collect(part[], partition_array [], size)
2if process is master
3result []
4begin = sum(partition_array [:rank])
5end = begin + partition_array[rank]
6result[begin:end] = part
7processes_nr_list = 0 ... num_workers and not master
8requests = []
9for i in processes_nr_list
10begin = sum(partition_array [:i])
11isize = partition_array[i]
12end = begin + isize
13request = Irecv(result[begin:end])
14requests.append(request)
15end for
16Waitall(requests)
17else
18ISend(part)
19end if
20return result
21end procedure
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4.1.8 Wykorzystaniem funkcji Gather

Klasa CoilFieldMpiGather wykorzystuje do zbierania danych od po-
szczególnych procesów funkcję komunikacji kolektywnej Gather. Funkcja ta
zbiera wektory z wynikami cząstkowymi od wszystkich procesów łącznie
z procesem głównym i zapisuje je w jednej tablicy wynikowej zgodnie z kolej-
nością numerów procesów, w których były one wykonywane. Zakłada jednak,
że wszystkie wektory rozwiązań cząstkowych posiadają taką samą długość.
W celu umożliwienia przesyłu tablic o różnej długości każda z wynikowych
tablic przepisywana jest do tymczasowej tablicy bigger part[] o rozmia-
rze równym rozmiarowi największej z tablic wynikowych – biggest size.
W procesie głównym tworzona jest tablica bigger result[] o rozmiarze
równym iloczynowi biggest size oraz ilości uruchomionych procesów oraz
tablica result, o długości size odpowiadającej długości zsumowanych dłu-
gości wszystkich tablic wyników. Funkcja Gather uruchamiana jest w każdym
procesie i operuje na tablicach o powiększonych rozmiarach: bigger part[]
– wysyłanych oraz bigger result – gdzie zapisywany jest wynik. Wynik
zapisywany jest tylko w procesie głównym. Następnie w procesie głównym
na podstawie danych z partition array[] z tablicy bigger result[] wy-
cinane są właściwe wyniki i przepisywane do spójnej tablicy result o mniej-
szym rozmiarze.

Listing 4.5: collectgather

1procedure collect(part[], partition_array [], size)
2biggest_size = max(partition_array [])
3create bigger_part [] sizeof biggest_size
4bigger_part [0: partition_array[rank]] = part
5if process is master
6create bigger_result [] sizeof biggest_size*num_workers
7create result [] sizeof size
8end if
9Gather(bigger_part [], bigger_result [])
10if process is master
11begin = 0
12bigger_begin = 0
13for sz in partition_array []:
14end = begin+sz
15bigger_end = bigger_begin + biggest_size
16result[begin:end] = bigger_result[bigger_begin:bigger_end]
17begin = end
18bigger_begin = bigger_end
19
20end if
21return result []
22end procedure

24



4.1.9 Wykorzystanie funkcji Gatherv

Klasa CoilFieldMpiGatherv wykorzystuje do zebrania poszczególnych
wyników zadań funkcję komunikacji kolektywnej Gatherv. Funkcja ta działa
analogicznie do funkcji Gather z klasy CoilFieldMpiGather ( rozdział 4.1.8),
z tą różnicą, że pozwala na przesyłanie wektorów o różnej długości z po-
szczególnych procesów. Cecha ta znacznie ułatwia implementację problemu.
W procesie głównym tworzona jest tablica wynikowa result. Następnie w
każdym procesie wywoływana jest funkcja Gatherv, która przyjmuje część
zadania part[] obliczoną w danym procesie i wysyła ją do procesu głów-
nego, gdzie zostaje ona zapisana w odpowiednim miejscu tablicy wynikowej.

Listing 4.6: collectgatherv
1procedure collect(part[], partition_array [], size)
2if process is master:
3create result [] sizeof size
4end if
5Gatherv(part[], result [])
6return result
7end procedure

4.1.10 Implementacja równoległa z wykorzystaniem bi-
blioteki Parallel Python

Klasa CoilFieldParallelPython wykorzystuje do zrównoleglenia kodu
bibliotekę Parallel Python. Oprócz argumentów przekazywanych przez klasę
bazową CoilFieldBase, posiada również informację o liście hostów, na któ-
rych mają zostać wykonane obliczenia oraz liczbie jednostek pracy (worke-
rów) uruchamianych na hostach. Zarówno dostępne hosty, jak i liczba jedno-
stek pracy mogą zostać wykryte przez bibliotekę Parallel Python w sposób
automatyczny. Liczba jednostek pracy ustawiana jest wówczas na liczbę do-
stępnych w hostach procesorów. W metodzie init , stanowiącej konstruk-
tor klasy, uruchamiany jest również serwer zadań, który zarządza rozsyłaniem
poszczególnych zadań (ang. jobs) do jednostek pracy.

W metodzie compute, klasy CoilFieldParallelPython, wywoływana
jest metoda partition (listing 4.1), której jako pierwszy argument poda-
wana jest liczba jednostek pracy do wykonania, a jako drugi – długość ta-
blicy współrzędnych na których liczone będzie pole. Zwracana tablica sizes
zawiera długości poszczególnych tablic wysyłanych do workerów. Następnie,
tworzony jest obiekt klasy CoilClass. Metoda obliczająca pole, podobnie
jak w klasie bazowej, podlega wektoryzacji. Następnie wykonywany jest przy-
dział poszczególnych części zadania do workerów. Wykonywany jest on po-
przez wywołanie funkcji submit biblioteki Parallel Python, udostępnianej
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przez instancję serwera. Funkcja submit dodaje przekazaną w niej funkcję,
do kolejki zadań wykonywanych równolegle; posiada sygnaturę, pokazaną na
listingu 4.7.

Listing 4.7: submit
submit(self , func , args =(), depfuncs =(), modules =(), callback=None ,

callbackargs =(), group=’default ’, globals=None)

Poszczególne argumenty funkcji posiadają następujące znaczenie:

• func – obiekt funkcji, która ma zostać wykonana równolegle,

• args – krotka zawierająca argumenty funkcji,

• depfuncs – krotka zawierająca obiekty funkcji, które mogą być wywo-
łane z poziomu zrównoleglanej funkcji func,

• modules – krotka zawierająca nazwy modułów, które należy zaimpor-
tować,

• callback – funkcja zwrotna, wywołana z listą argumentów równą liście
zawartej w parametrze callbackresults oraz dodatkowym argumen-
tem results, zaraz po zakończeniu obliczeń zawartych w func,

• callbackargs – dodatkowe argumenty funkcji zwrotnej,

• group – określenie grupy zadań, przydatne w momencie gdy na danej
grupie zadań wywoływana jest funkcja wait, każąca czekać na zakoń-
czenie wszystkich zadań z grupy,

• globals – słownik z którego importowane są wszystkie moduły, funkcje
i klasy.

Funkcja submit wywoływana jest dla każdego rozmiaru zawartego w ta-
blicy zwróconej przez metodę partition. Obiekt zwrócony przez funkcję
submit dodawany jest do tablicy jobs. Następnie wszystkie dodane do ta-
blicy zadania są uruchamiane przy pomocy funkcji map wywołującej każdy
z obiektów funkcji zawartych w tablicy job. Funkcja map zwraca tablicę ta-
blic parts z wektorami wartości pola magnetycznego zwróconymi przez każde
wykonane zadanie.

Przeskalowanie wyników do wartości procentowych, następuje analogicz-
nie: przez wektoryzację odpowiedniej funkcji oraz wywołanie funkcji submit
dodającej obiekt funkcji obliczającej wartość procentową dla każdego wy-
niku znajdującego się w tablicy parts. Następnie ponownie wykonywane jest
mapowanie obiektów zwróconych przez uruchomienia funkcji submit na ich
wywołania. Zwrócone wyniki scalane są w jeden przy użyciu funkcji merge
(listing 4.2).
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4.1.11 Klasa rysująca

Klasa CoilFieldPlotter odpowiada za tworzenie wykresów przedstawia-
jących linie stałego pola cewki. Klasie przekazywane są wymiary cewki, mak-
symalny punkt, dla którego liczona jest wartość pola, nazwa pliku pod którą
ma zostać zapisany wykres oraz tablica z obliczonymi wartościami pola ~B
dla siatki. Metoda plot klasy CoilFieldPlotter korzysta z pakietu PyPlot
biblioteki Matplotlib.

4.2 Praca z programem

4.2.1 Przygotowanie środowiska uruchomieniowego

Wykonanie programu w trybie równoległym z wykorzystaniem biblioteki
Parallel Python i MPI4Py wymusza uprzednią konfigurację odpowiedniego
środowiska, na wszystkich maszynach, na których wykonywane będą obli-
czenia. Na każdym z węzłów należy zainstalować interpreter języka Python.
(Program jest przystosowany do pracy z wersją języka Python 2.6 i wyż-
szymi.) W celu jak największego uniezależnienia środowiska obliczeniowego
od systemu zaleca się zainstalowanie wszystkich pakietów języka Python po-
trzebnych do uruchomienia programu, w środowisku wirtualnym – jednak
nie jest to konieczne do działania programu. (Na potrzeby projektu użyto
pakietu virtualenv.)

Lista niezbędnych do zainstalowania bibliotek języka Python to:

• NumPy,

• SciPy,

• MPI4Py,

• Matplotlib,

• Parallel Python.

Przed instalacją bibliotek NumPy oraz SciPy należy upewnić się czy
w systemie zostały zainstalowane biblioteki BLAS, LAPACK oraz ATLAS
oraz kompilatory języków C i Fortran. Do zainstalowania biblioteki MPI4Py
konieczna jest uprzednia instalacja jednej z implementacji MPI, w pracy zo-
stała wykorzystana biblioteka OpenMPI. Biblioteka Matplotlib wymaga in-
stalacji bibliotek png oraz freetype.

Aby uruchomić program z wykorzystaniem biblioteki Parallel Python na-
leży na wszystkich zdalnych komputerach, na których mają wykonywać się
obliczenia, dodać moduł conwaycoil do zmiennej PYTHONPATH, a następnie
uruchomić serwer wykonujący zadania za pomocą komendy:

27



ppserver.py -r

Opcja -r pozwala na zrestartowanie procesu workera po każdym zakoń-
czeniu zadania, co umożliwia wielokrotne wywoływanie programu obliczają-
cego pole bez ponownego uruchamiania serwera. Aby uzyskać więcej infor-
macji o obliczanych zadaniach należy uruchomić serwer z opcją -d (debug).
Według standardowych ustawień, serwer Parallel Python komunikuje się po
interfejsie sieciowym 0.0.0.0 na porcie 60000 – aby zmienić domyślny in-
terfejs należy wpisać odpowiedni adres po opcji -i, a port po opcji -p.

W celu uruchomienia programu z użyciem MPI, wskazane jest zapisanie
programu na każdym węźle w takiej samej lokalizacji. Wymiana kluczy pu-
blicznych ssh pomiędzy węzłami również ułatwi komunikację (wyeliminuje
konieczność ręcznej autoryzacji hostów podczas uruchamiania programu).

4.2.2 Wywołanie programu

Podczas uruchamiania programu należy wybrać jedną z opcji, która zde-
terminuje w jaki sposób zrównoleglane będą obliczenia, podać stosowne wy-
miary cewki, maksymalne współrzędne dla których mają być obliczone skła-
dowe pola oraz opcjonalnie plik, w którym zapisywany jest rysunek linii sta-
łych wartości pola i inną niż domyślna gęstość siatki. Kolejność wprowadzenia
poszczególnych opcji przedstawia się następująco:
main.py parallel_option h D d maxR maxZ [ <output -file > [ nr=25 nz=25 ] ]

Poszczególne argumenty wywołania programu oznaczają:

• parallel option – argument mówiący w jaki sposób należy zrównole-
glić program, możliwy jest wybór następujących opcji:

– base – program w wersji sekwencyjnej,
– pp – równoległe wykonanie programu przy użyciu biblioteki Pa-

rallel Python,
– mpisend – równoległe wykonanie programu przy użyciu biblioteki

MPI4Py, z wykorzystaniem funkcji MpiSend,
– mpiisend – równoległe wykonanie programu przy użyciu biblioteki

MPI4Py, z wykorzystaniem funkcji MpiIsend,
– mpigather – równoległe wykonanie programu przy użyciu biblio-

teki MPI4Py, z wykorzystaniem funkcji MpiGather,
– mpigatherv – równoległe wykonanie programu przy użyciu biblio-

teki MPI4Py, z wykorzystaniem funkcji MpiGatherv;

• h – wysokość cewki,
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• D – średnica zewnętrzna cewki,

• d – średnica wewnętrzna cewki,

• maxR – maksymalna wartość współrzędnej r dla której ma być liczone
pole,

• maxZ – maksymalna wartość współrzędnej z dla której ma być liczone
pole,

• output-file – opcjonalna nazwa pliku, do którego zostanie zapisana
wizualizacja linii sił stałego pola dla danej cewki; Jeśli nazwa pliku nie
zostanie podana, rysunek nie będzie generowany,

• nr, nz – liczba punktów siatki w danym wierszu (nr) i rzędzie (nz). Ge-
nerowane są punkty z przedziału od 0 do wartości maksymalnej (maxR,
maxZ). Domyślnie generowana jest siatka wielkości 25 na 25 węzłów.

Podczas uruchamiania programu należy pamiętać o podaniu, przed jego
wywołaniem, ścieżki do interpretera języka Python. Przykładowe wywołanie
programu wygląda następująco:
python main.py base 5 6 3 res.png 10 10

W wypadku gdy program uruchamiany jest z opcją używającą MPI,
należy przed wywołaniem interpretera języka Python skorzystać z polece-
nia MPI mpiexec lub mpirun tworzącego środowisko uruchomieniowe MPI.
Opcja -np pozwala podać liczbę procesów na których uruchomiony będzie
program, a -machinefile ścieżkę do pliku, w którym znajdują się adresy
hostów, na których uruchamiany będzie program. Przykładowe wywołanie
programu z komendą mpirun wygląda następująco:
mpirun -np 3 -machinefile /home/public/zuzia/machinefile python main.py

mpisend 7 5 3 10 10

4.2.3 Moduł testowy

Zadaniem modułu testowego jest pomiar czasu obliczeń, wykonywanych
przy uwzględnieniu poszczególnych opcji zrównoleglania programu. W zależ-
ności od wybranej opcji wykonania programu, pomiar czasu odbywał się w
nieco odmienny sposób. W wypadku programu sekwencyjnego jak i obliczeń
przy użyciu biblioteki Parallel Python obliczenia z punktu widzenia progra-
misty zaczynają się i kończą, jak również są zarządzane przez jeden proces.
Pomiar czasu został w tym wypadku wykonany przy użyciu funkcji pomiaru
czasu now, z modułu języka Python datetime. Funkcja ta zwraca aktualną
datę i czas. Pomiar przy użyciu funkcji now wykonano tuż przed wywołaniem
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funkcji compute liczącej wartość pola ~B oraz zaraz po zwróceniu przez nią
sterowania. Następnie została obliczona różnica wyników czasowych i prze-
kształcona do wyniku przedstawionego w sekundach.

Pomiar czasu wykonania programu wykorzystującego MPI wydaje się
być bardziej skomplikowany. Środowisko MPI uruchamia n odrębnych pro-
gramów wykonujących obliczenia – jako czas rozpoczęcia obliczeń należy więc
wybrać czas startu procesu uruchomionego najwcześniej, a jako czas zakoń-
czenia programu, zakończenie działania procesu który działa najdłużej. Po-
nadto pomiar czasu na hostach zdalnych może nie być zsynchronizowany
z hostem lokalnym. (Metoda MPI.Wtime przy pomocy której mierzony jest
czas może zwracać różny czas na poszczególnych hostach w tym samym mo-
mencie.)

Aby rozwiązać opisany problem, przed pomiarem czasu w programie wy-
korzystującym MPI ustawiono polecenie Barrier blokujące działanie pro-
cesów, dopóki każdy z nich nie dotrze do tej funkcji. Następnie, zmierzono
czas w procesie głównym (oznaczony jako master reference) i czas w po-
zostałych procesach (my reference). Kolejny krok stanowi rozesłanie czasu
procesu głównego do pozostałych procesów przy użyciu funkcji komunika-
cji kolektywnej Bcast. W każdym procesie obliczany jest interwał czasowy
reference o jaki należy zmodyfikować pomiar czasu w danym procesie: jako
różnica czasów my refence i master reference. W procesie głównym war-
tość reference ustawiana jest na 0. Następnie w każdym procesie następuje
pomiar czasu przed wywołaniem metody (zmienna start) compute i po zwró-
ceniu przez nią sterowania (zmienna stop). Pomiar następuje poprzez wywo-
łanie funkcji Wtime i odjęcie od jej wyniku wyliczonego interwału reference.

Ostatnim etapem obliczenia czasu jest wywołanie operacji Reduce dla
zmiennych start oraz stop uzyskanych w poszczególnych procesach. Funk-
cja Reduce wykonuje operację redukcji na wszystkich wartościach zmiennej
z poszczególnych procesów. W wypadku zmiennej start będzie to operacja
wyboru wartości minimalnej, a w wypadku zmiennej stop wartości mak-
symalnej. Następnie w procesie głównym wartość maksymalna i minimalna
uzyskane dzięki funkcjom Reduce są odejmowane, co pozwala uzyskać czas
wykonywanych obliczeń.

Listing 4.8: Pomiar czasu dla części programu wykonywanej z użyciem MPI
1...
2Barrier ()
3if process is master
4master_reference = Wtime ()
5else
6my_reference = Wtime ()
7
8Bcast(master_reference)
9
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10if process is master
11reference = 0
12else
13reference = my_reference - master_reference
14
15start = Wtime () - reference
16b = compute(r,z)
17stop = Wtime() - reference
18
19Reduce(start , min_start , MIN)
20Reduce(stop , max_stop , MAX)
21
22if master
23duration = max_stop - min_start

Moduł testowy zapisuje wyniki obliczeń pola ~B do pliku tekstowego. Nie
jest tworzony wykres linii stałego pola.

4.3 Wyniki czasowe

Program prototypowy uruchomiono w środowisku testowym złożonym
z dwóch hostów, których specyfikację przedstawiono w tabeli 4.1.

Tablica 4.1: Specyfikacja środowiska testowego

Nazwa hosta Architektura liczba rdzeni CPU MHz
rass x86 64 1 1994.673
len x86 64 2 2997.000

Pomiar czasu obliczeń wykonano dziesięciokrotnie uruchamiając skrypt
testowy dla każdej z opcji wywołania programu, dla siatek o wielkościach:
5x5, 10x10, 20x20, 50x50, 80x80 oraz 100x100, dla cewki o wysokości: 7 cm,
średnicy zewnętrznej: 5 cm, średnicy wewnętrznej: 3 cm. Maksymalnym punk-
tem, w którym wyliczana była wartość pola był punkt o współrzędnych
r = 10 cm, z = 10 cm. Uśrednione wyniki obliczeń przedstawiono w ta-
beli 4.2.

Tablica 4.2: Czas obliczenia wartości pola b dla danej
opcji zrównoleglenia kodu i wielkości siatki, podany w
sekundach

Opcja 5x5 10x10 20x20 50x50 80x80 100x100
base 0.4747 1.6537 7.3531 58.3761 145.3273 228.7729
mpisend 0.2721 0.9982 3.7428 23.1939 58.4954 92.9174
mpiisend 0.2753 0.9927 3.7135 52.8480 59.3383 94.6240
mpigather 0.2763 1.0017 3.7356 23.2047 58.0684 92.7102
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mpiigatherv 0.2689 0.9905 3.7044 22.9721 58.6223 91.9883
pp 0.6568 1.0911 2.7955 17.2017 40.3714 63.7752

Najlepsze wyniki czasowe dla większych siatek, osiągnięto przy wykorzy-
staniu biblioteki Parallel Python. Dla siatki o liczbie 10000 węzłów program
działał 3.59 raza szybciej niż wersja wykonywana sekwencyjnie. Przyspiesze-
nie uzyskane przy użyciu biblioteki Mpi4Py jest podobne w wypadku wszyst-
kich zaimplementowanych funkcji MPI. Najlepsze rezultaty uzyskano jednak
stosując funkcję mpigatherv, dzięki której obliczono wartość pola dla siatki
o 10000 węzłów 2.49 raza szybciej od wersji sekwencyjnej. Czas obliczeń dla
poszczególnych wielkości siatek został zilustrowany na wykresie 4.2.

Rysunek 4.2: Czas obliczania składowych pola B [s], dla siatek o różnej wiel-
kości

W obliczeniach na siatce o wielkości 25 węzłów, lepsze wyniki niż biblio-
teka Parallel Python osiąga program sekwencyjny. Dla tak małego rozmiaru
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problemu, korzyści ze zrównoleglenia obliczeń nie przewyższają nakładu cza-
sowego związanego z tworzeniem obiektów bibliotek użytych do przyspiesze-
nia obliczeń.

Na różnice w czasie obliczeń wykonywanych przez klasy wykorzystujące
bibliotekę Parallel Python oraz MPI4Py, może mieć wpływ fakt, że w pierw-
szym wypadku siatka, na której wykonywano obliczenia była generowana jed-
norazowo, a następnie jej części rozsyłano pomiędzy jednostki obliczeniowe,
natomiast w wypadku MPI4Py generacja siatki następowała w każdym pro-
cesie przeprowadzającym obliczenia.

Nie wiadomo czy biblioteka Parallel Python przyniesie tak obiecujące
rezultaty w wypadku zwiększenia liczby maszyn, na których będzie urucha-
miany program. Wydaje się, że o znacznym przyspieszeniu obliczeń decyduje
zezwolenie na wykonywanie ich również na komputerze lokalnym. W przy-
padku gdy zrównoleglenie dokonywane jest tylko na komputerach zdalnych,
uzyskane przyspieszenie działania programu jest mniejsze (porównywalne
z przyspieszeniem uzyskanym za pomocą funkcji mpigatherv z biblioteki
MPI4Py). Na korzyść biblioteki Parallel Python wpływa jednak niewątpli-
wie jej niewielki rozmiar, łatwość instalacji oraz nieskomplikowany sposób
uruchomienia programów, w których ją zastosowano.
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Rozdział 5

Dokumentacja i testy

5.1 Implementacja obliczeń dla cewki cylin-
drycznej

Wartość składowych pola indukcji magnetycznej cewki cylindrycznej może
być obliczona bezpośrednio ze wzorów podanych w pracy [14]. W dowolnej
płaszczyźnie zawierającej oś symetrii cewki pole to będzie miało identyczny
rozkład, wystarczy więc rozważyć na przykład płaszczyznę XZ. Dla dodat-
nich wartości współrzędnej x, są one tożsame z wartościami współrzędnej
radialnej r. Zatem dla x  0:

Bx = Bx(x, z) = Br(r, z), (5.1)

By = 0, (5.2)

Bz = Bz(x, z) = Bz(r, z). (5.3)

Z kolei dla x ¬ 0:

Bx = Bx(x, z) = −Br(r, z), (5.4)

By = 0, (5.5)

Bz = Bz(x, z) = Bz(r, z). (5.6)

Pozostaje nam określić w jaki sposób zmienia się pole magnetyczne przy
zmianie znaku współrzędnej z. Łatwo zauważyć (na przykład z prawa Biota-
Savarta), że:

Bx(x,−z) = −Bx(x, z) (5.7)

i
Bz(x,−z) = Bz(x, z). (5.8)

34



Jak widać z powyższych wzorów, obliczenia pola indukcji magnetycznej można
przeprowadzić dla punktów z górnej ćwiartki układu współrzędnych (x  0,
z  0), a następnie rozszerzyć na pozostałe ćwiartki. Podejście to pozwala
zmniejszyć liczbę punktów dla których liczone jest pole.

Pole indukcji magnetycznej cewki w płaszczyźnie XZ nie ma składowej
y. Można więc zilustrować jego konfigurację zarówno wykresem pokazują-
cym wartość pola, jak również uwzględniającym jego wektorowy charakter.
(Wykres linii sił pola 5.1.)

Rysunek 5.1: Linie sił pola w dowolnej płaszczyźnie zawierającej oś cewki.
Wykres sporządzono przy pomocy procedury ListStreamPlot w programie
Mathematica

Dla porównania, wykres linii stałej wartości pola magnetycznego w płasz-
czyźnie XZ pokazany jest na rysunku 5.2.

5.2 Implementacja obliczeń dla cewki ósem-
kowej

Podwójna cewka o kształcie ósemki może być rozpatrywana jako złożenie
dwóch identycznych cewek cylindrycznych, w których płyną przeciwne prądy.
Pole magnetyczne takiego układu może więc zostać obliczone z zasady su-
perpozycji, przez sumowanie pól od każdej z cewek składowych, dla których

35



Rysunek 5.2: Linie stałej wartości pola magnetycznego w płaszczyźnie XZ,
dla cewki cylindrycznej

prawdziwe pozostają wzory wyprowadzone w pracy [14]:

~B = ~B1 + ~B2. (5.9)

Trzeba jednak pamiętać, że cewka ósemkowa nie ma symetrii cylindrycznej,
więc pole magnetyczne tego układu zależy od wszystkich trzech współrzęd-
nych cylindrycznego układu współrzędnych r, φ, z. W tej sytuacji prostszym
rozwiązaniem może być opisywanie pola magnetycznego po prostu we współ-
rzędnych kartezjańskich. Dla cewki ósemkowej naturalnym wyborem układu
współrzędnych jest układ o początku w środku symetrii cewki. Wybierając
oś OZ równolegle do osi symetrii cewek składowych, zaś oś OX tak, by prze-
chodziła przez ich środki i przyjmując, że cewka rozciąga się od −L

2 do L
2

w kierunku osi OZ otrzymujemy ostatecznie układ zilustrowany na rysunku
5.3.

Pola od cewek składowych ~B1 i ~B2 są obliczane w przesuniętych układach
współrzędnych:

dla cewki ze środkiem w punkcie o współrzędnej x = R+r
2 (cewka nr 1):

x′ = x− R + r

2
, (5.10)
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Rysunek 5.3: Model cewki ósemkowej

y′ = y, (5.11)

z′ = z; (5.12)

dla cewki ze środkiem w punkcie o współrzędnej x = −R+r
2 (cewka nr 2):

x′′ = x+
R + r

2
, (5.13)

y′′ = y, (5.14)

z′′ = z. (5.15)

W każdym z dwóch powyżej zdefiniowanych układów możemy przejść do
współrzędnych cylindrycznych i zastosować wzory z pracy [14]. Przy sumo-
waniu pól magnetycznych od cewek składowych musimy jednak pamiętać
o wektorowym charakterze pól. Ponieważ kierunki osi z wszystkich trzech
używanych układów współrzędnych są identyczne, więc sumowanie składo-
wych Bz nie przysparza trudności. Inaczej sytuacja wygląda ze składowymi
radialnymi, co ilustruje rysunek 5.4.

Pola indukcji magnetycznej wytwarzane przez cewki składowe w wybra-
nym punkcie przestrzeni (o współrzędnych x, y, z) dane są wzorami ogólnymi:

~B1 = (B1)r · ~er1 + (B1)z · ~ez (5.16)

~B2 = (B2)r · ~er2 + (B2)z · ~ez, (5.17)

gdzie ~er1 i ~er2 są wersorami radialnymi w przesuniętych, cylindrycznych ukła-
dach współrzędnych, a ~ez jest wersorem osi OZ (takim samym we wszystkich
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Rysunek 5.4: Składowe Br i Bz pola, dla cewki ósemkowej

trzech rozważanych układach współrzędnych). Z rys. 5.4 łatwo zobaczyć, że
wersory ~er1 i ~er2 można zapisać we współrzędnych kartezjańskich, jako:

~er1 = cosφ1 · ~ex + sinφ1 · ~ey (5.18)

~er2 = cosφ2 · ~ex + sinφ2 · ~ey (5.19)

Wzory obliczeniowe z pracy [14] zaimplementowane są numerycznie dla
konkretnej wartości i kierunku prądu płynącego przez cewkę. Dla uprosz-
czenia przyjęto, że wartość ta wynosi I = 1. Obliczając pole pochodzące
od drugiej cewki musimy pamiętać, że kierunek płynącego w niej prądu jest
przeciwny niż w cewce nr 1, a więc wytwarzane przez nią pole magnetyczne
ma zwrot przeciwny niż wynikałoby to z prostego zastosowania implemen-
tacji numerycznej. Jeżeli oznaczymy przez br i bz wartości składowych pola
indukcji magnetycznej obliczane wprost ze wzorów z pracy [14] to:

(B1)r = br(r1, z), (5.20)

(B1)z = bz(r1, z), (5.21)

(B2)r = −br(r2, z), (5.22)

(Bz)z = −bz(r2, z). (5.23)

38



Podstawiając powyższe zależności, do wzorów (5.16) i (5.17) oraz korzy-
stając z (5.18) i (5.19) otrzymamy:

~B1 = br(r1, z) cosφ1 · ~ex + br(r1, z) sinφ1 · ~ey + bz(r1, z) · ~ez (5.24)

~B2 = −br(r2, z) cosφ2 · ~ex − br(r2, z) sinφ2 · ~ey − bz(r2, z) · ~ez. (5.25)

Dla składowych pola wypadkowego ~B dostaniemy więc:

Bx = br(r1, z) cos(φ1)− br(r2, z) cos(φ2) (5.26)

By = br(r1, z) sin(φ1)− br(r2, z) sin(φ2) (5.27)

Bz = bz(r1, z)− bz(r2, z), (5.28)

gdzie:

r1 =
√
y2 + (x− p)2 (5.29)

r2 =
√
y2 + (x+ p)2 (5.30)

oraz
cosφ1 = x−p

r1

sinφ1 = y
r1

(5.31)

cosφ2 = x+p
r2

sinφ2 = y
r2
.

(5.32)

Dla uproszczenia notacji wprowadzono oznaczenie p = R+r
2 .

Zauważmy, że w płaszczyźnie XZ (y = 0):

sinφ1 = sinφ2 = 0, (5.33)

cosφ1 =
x− p
r1

=
x− p
| x− p |

= sgn(x− p) (5.34)

cosφ2 =
x+ p

r2
=

x+ p

| x+ p |
= sgn(x+ p). (5.35)

Składowa pola wypadkowego By znika, a składowa Bx wynosi:

Bx = br(r1, z)sgn(x− p)− br(r2, z)sgn(x+ p), (5.36)

lub inaczej:

Bx =


br(r1, z)− br(r2, z) dla x  p
−br(r1, z)− br(r2, z) dla p > x  −p
−br(r1, z) + br(r2, z) dla x < −p

(5.37)
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Jak zawsze:
Bz = bz(r1, z)− bz(r2, z). (5.38)

Podobnie jak dla pojedynczej cewki cylindrycznej, obliczenia numeryczne
rozkładu pola magnetycznego cewki ósemkowej w płaszczyźnie XZ można
wykonać jedynie dla punktów leżących w pierwszej ćwiartce układu OXZ.
Istotnie, w przypadku odbicia współrzędnej x:

x→ −x
r1 → r2
r2 → r1
cosφ1 → − cosφ2
cosφ2 → − cosφ1.

(5.39)

Dlatego, dla składowej pola Bx dostaniemy:

Bx(−x, z) = br(r2, z) · (−sgn(x+ p))− br(r1, z) · (−sgn(x− p)) = Bx(x, z)
(5.40)

Analogiczne przekształcenia w pozostałych przypadkach, po uwzględnieniu
równań (5.7), (5.8), prowadzą ostatecznie do wzorów:{

Bx(−x, z) = Bx(x, z)
Bz(−x, z) = −Bz(x, z),

(5.41)

{
Bx(x,−z) = −Bx(x, z)
Bz(x,−z) = Bz(x, z).

(5.42)

Pole wypadkowe ma niezerowe składowe Bx i Bz, leżące w płaszczyźnie
XZ. Można więc zilustrować jego konfigurację nie tylko wykresem pokazują-
cym wartość pola, ale również uwzględniającym jego wektorowy charakter.
Takim wykresem jest wykres linii sił pola 5.5.

Dla porównania wykres linii stałej wartości pola magnetycznego w płasz-
czyźnie XZ pokazany jest na rysunku 5.6.

Dla zilustrowania przestrzennego rozkładu pola magnetycznego cewki ósem-
kowej rozważmy jak kształtuje się ono w płaszczyznach Y Z oraz XY .

W płaszczyźnie Y Z x = 0, więc:

r1 = r2 =
√
p2 + y2 (5.43)

cosφ1 =
−p
r1

= − cosφ2 (5.44)

sinφ1 =
y

r1
= sinφ2. (5.45)
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Rysunek 5.5: Linie sił pola w płaszczyźnie XZ. Wykres sporządzono przy
pomocy procedury ListStreamPlot w programie Mathematica

Rysunek 5.6: Linie stałej wartości pola magnetycznego w płaszczyźnie XZ
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Rysunek 5.7: Pole magnetyczne cewki ósemkowej w płaszczyźnie YZ

Zatem dla składowych pola magnetycznego otrzymujemy:
Bx = −2 p

r1
br(r1, z)

By = 0
Bz = 0

(5.46)

Sytuację w płaszczyźnie Y Z ilustruje rysunek 5.7.
To nieco przeczące intuicji zachowanie się pola indukcji magnetycznej

w płaszczyźnie Y Z można zrozumieć, jeżeli popatrzymy na cewki składowe
jako na dwa równoległe magnesy obrócone o 180◦ (Jest to dobre przybliżenie
sytuacji na zewnątrz cewek). Linie sił pola indukcji magnetycznej wychodzą
z bieguna N pierwszego magnesu i kończą się na najbliższym mu biegunie
S drugiego magnesu. Sytuację tę ilustruje rysunek 5.8. Płaszczyźnie Y Z od-
powiada płaszczyzna leżąca symetrycznie pomiędzy magnesami. Widać, że
na tej właśnie płaszczyźnie składowa pionowa (z) pola magnetycznego znika,
a niezerową wartość ma składowa prostopadła do płaszczyzny (składowa x).
Wartość pola w górnej i dolnej części układu jest taka sama, różni się jedynie
zwrotem wektora indukcji magnetycznej. Zatem:

Bx(y,−z) = −Bx(y, z) (5.47)

Z kolei z rys. 5.7 widać, że:

Bx(−y, z) = Bx(y, z) (5.48)
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Rysunek 5.8: Dwa równoległe magnesy przybliżające cewkę ósemkową

Widać więc, że podobnie jak w przypadku płaszczyzny XZ dla znalezie-
nia rozkładu pola indukcji magnetycznej na całej płaszczyźnie Y Z wystarczy
jego znajomość w prawej, górnej ćwiartce (y  0, z  0). Ponieważ pole ma-
gnetyczne ma stały kierunek na całej płaszczyźnie, więc jego rozkład w pełni
ilustruje wykres linii stałych wartości pola. Pokazuje go rys. 5.9

Pole magnetyczne cewki ósemkowej w płaszczyźnie XY (z = 0) możemy
obliczać posługując się ogólnymi wzorami (5.26) – (5.28), które w tym przy-
padku nie ulegają uproszczeniu.

Tak jak w pozostałych płaszczyznach, wystarczy obliczyć rozkład pola
w górnej ćwiartce płaszczyznyXY . Rozkłady w pozostałych ćwiartkach można
znaleźć stosując reguły ogólne. Dla składowej Bx otrzymamy:

Bx(−x, y) = br(r1, 0) cosφ1 − br(r2, 0) cosφ2
= br(r2, 0) · (− cosφ2)− br(r1, 0) · (− cosφ1)
= Bx(x, y) (5.49)

Przy wykonywaniu powyższego przekształcenia skorzystano z faktu, że
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Rysunek 5.9: Linie stałej wartości pola magnetycznego w płaszczyźnie YZ

przy zmianie znaku współrzędnej x:

r1 → r2
r2 → r1
cosφ1 → − cosφ2
cosφ2 → − cosφ1
sinφ1 → sinφ2
sinφ2 → sinφ1

(5.50)

Analogiczne przekształcenia dla pozostałych składowych prowadzą do nastę-
pujących wzorów: 

Bx(−x, y) = Bx(x, y)
By(−x, y) = −By(x, y)
Bz(−x, y) = −Bz(x, y)

(5.51)


Bx(x,−y) = Bx(x, y)
By(x,−y) = −By(x, y)
Bz(x,−y) = Bz(x, y)

(5.52)

Z uwagi na istotnie trójwymiarowy charakter pola indukcji magnetycznej
w przekroju XY , można zilustrować jego rozkład jedynie za pomocą wykresu
linii stałych wartości pola. Pokazuje go rys. 5.10.
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Rysunek 5.10: Linie stałej wartości pola magnetycznego w płaszczyźnie XY

5.3 Architektura programu

Program końcowy zawiera sekwencyjną implementację obliczeń oraz im-
plementację równoległą przy wykorzystaniu biblioteki Parallel Python. Ni-
niejsza metoda zrównoleglania została wybrana ze względu na najlepsze wy-
niki czasowe, w programie próbnym. Program uzupełniono o klasy wykonu-
jące obliczenia indukcji pola magnetycznego dla cewki ósemkowej, w oparciu
o obliczenia przedstawione w rozdziale 5.2.

Program końcowy składa się z następujących modułów:

• tui.py – moduł odpowiedzialny za wywołanie odpowiedniej wersji pro-
gramu, obsługę opcji uruchomienia programu,

• utils.py – moduł zawierający funkcje pomocnicze wykorzystywane
w różnych klasach,

• base.py – moduł zawierający klasy: CoilFieldBase,
CoilFieldPlotter,

• base2d8.py – moduł zawierający klasę CoilFieldBase2d8,
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Rysunek 5.11: Diagram klas programu obliczającego pole magnetyczne

• parallel pp.py – moduł zawierający klasę
CoilFieldParallelPython

• parallel pp2d8.py – moduł zawierający klasę
CoilFieldParallelPython2d8

Klasą bazową, tak jak w wypadku programu prototypowego, jest klasa
CoilFieldBase wykonująca obliczenia sekwencyjne dla cewki cylindrycznej.
Dziedzicząca po niej klasa CoilFieldParallelPython odpowiada za rów-
noległe wykonanie obliczeń dla cewki cylindrycznej. Nie uległa ona większej
zmianie w stosunku do odpowiadającej jej klasy w programie prototypowym.
Po klasie CoilFielBase dziedziczą bezpośrednio również dwie klasy odpowie-
dzialne za obliczenia wykonywane dla cewki ósemkowej: CoilFieldBase2d8,
przeprowadzająca obliczenia w sposób sekwencyjny oraz zrównoleglona klasa
CoilFieldParallelPython2d8. Hierarchię klas przedstawiono na rys 5.11.

5.3.1 Klasa CoilFieldBase2d8

Klasa CoilFieldBase2d8 zawiera sekwencyjną implementację obliczeń
dla cewki ósemkowej. W metodzie compute, która zostaje nadpisana w sto-
sunku do klasy bazowej utworzone zostają trzy funkcje prywatne odpowie-
dzialne za wyliczenie wartości składowych pola magnetycznego w punktach
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siatki dla trzech przekrojów cewki: w płaszczyźnie OXZ, OY Z oraz OXY .
Funkcje field xz, field yz, oraz field xy przesuwają współrzędne r i z
do układów o początkach w środkach cewek oraz przechodzą z układu współ-
rzędnych kartezjańskich z powrotem do układu cylindrycznych i na tak przy-
gotowanych tablicach punktów uruchamiają metodę BrBz klasy ConwayCoil
zwracającą składowe pola. W metodzie field xz zwracane są wartości skła-
dowych dla obu cewek. Następnie, w programie, wartość pola obliczana jest
po uwzględnieniu wzorów na składowe pola Bx (5.36) oraz Bz (5.38). Metoda
field yz zwraca jedynie wartości składowych dla jednej z cewek (dla drugiej

z cewek wartość Br, będzie taka sama), następnie w programie wypadkowa
składowej Bx (Bz oraz By są zerowe) wyliczana jest na podstawie wzoru
(5.46). Metoda field bz zwraca wektory wartości Bx, By, Bz obliczone
na podstawie wzorów podstawowych (5.26) – (5.28), które po podstawieniu
wzorów (5.29) – (5.32) przyjmują następującą postać:

Bx = br(r1, z)
x− p
r1
− br(r2, z)

x+ p

r2
(5.53)

By = br(r1, z)
y

r1
− br(r2, z)

y

r2
(5.54)

Bz = bz(r1, z)− bz(r2, z) (5.55)

W implementacji numerycznej problem może stanowić przypadek, gdy r1
lub r2 są bliskie zeru. (W programie powoduje to dzielenie części wyrażeń
wyliczających składowe Bx, By przez 0). W przypadku, gdy wartość r1 staje
się mniejsza od określonej stałej wzory na składowe Bx, By użyte w programie
przyjmują postać:

Bx = −br(r2, z)
x+ p

r2
, (5.56)

By = −br(r2, z)
y

r2
. (5.57)

Analogicznie dla r2 bliskiego 0:

Bx = br(r1, z)
x− p
r1

(5.58)

By = br(r1, z)
y

r1
(5.59)

Człon w którym we wzorach (5.53), (5.54) występuje dzielenie przez mały
promień, jest pomijalnie mały względem drugiego wyrazu, gdyż:

• promień może być mały jedynie wówczas, gdy y jest bliskie zera,
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• jak wynika z symetrii cewki, składowa radialna pola magnetycznego
pojedynczej cewki w pobliżu jej osi znika.

Następnie w celu przeskalowania tablic zawierających wartości pola ma-
gnetycznego w punktach siatki dla poszczególnych przekrojów, według ich
wartości maksymalnych dla każdego z wektorów, wywoływana jest funk-
cja maximal values. Zwraca ona wartości maksymalne oraz indeks okre-
ślający ich położenie w tablicach. Kolejnym krokiem jest wywołanie metody
percentage scale dla każdej z trzech tablic. Funkcja compute zwraca prze-

skalowane tablice wartości pola magnetycznego dla przekrojów w płaszczy-
znach OXZ, OY Z, OXY oraz wartości maksymalne pola i ich położenie
w tablicach.

5.3.2 Klasa CoilFieldParallelPython2d8

Obliczenia wykonywane dla cewki ósemkowej w szczególny sposób potrze-
bują implementacji równoległej – ponieważ zachodzi w nich konieczność trzy-
krotnego wywoływania metody BrBz obliczającej wartości składowych pola
magnetycznego dla podanej siatki. Metoda ta odpowiada za większą część
czasu wykonania programu. Lista punktów siatki, na której wyliczane będzie
pole, dzielona jest na części przy pomocy metody partition (listing 4.1).
Analogicznie do klasy CoilFieldBase2d8, w wykonującej obliczenia meto-
dzie compute, wywoływane są odpowiednie funkcje wyliczające wartości pola
magnetycznego dla trzech przekrojów. Każda z funkcji działa w sposób rów-
noległy poprzez dodanie jej poszczególnych wystąpień z określonymi przez
partition częściami siatki do kolejki serwera zadania, a następnie ich wy-
wołanie. Wyniki scalane są przy wykorzystaniu metody merge (listing 4.2).
W sposób równoległy wykonywane jest również przeskalowanie obliczonych
wartości.

5.3.3 Struktura katalogów

Pliki składające się na program zostały podzielone na logiczną strukturę
katalogów. Katalog główny o nazwie coils zawiera moduł z tekstowym inter-
fejsem użytkownika, zarządzający wywołaniem programu oraz moduł utils
z funkcjami pomocniczymi używanymi w różnych klasach. Moduły odpowie-
dzialne za obliczenia związane z cewką cylindryczną (base, parallel pp)
umieszczono w katalogu coilcyl2d, natomiast związane z cewką ósemkową
(base2d8, parallel pp2d8) w katalogu coil82d. Struktura taka pozawala
na łatwe dodanie potencjalnego, nowego rodzaju cewki, do programu. Wy-
niki działania programu zapisywane są w katalogu result. Moduł zawie-
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Rysunek 5.12: Hierarchia katalogów w programie

rający obliczenie pola magnetycznego dla zadanego punktu siatki, znajduje
się w katalogu conwaycoil. Katalog geometries zawiera informacje o po-
szczególnych rodzajach cewek, przechowywane w formacie xml. Hierarchia
katalogów w programie została przedstawiona na diagramie 5.12.

5.3.4 Tekstowy interfejs użytkownika

Moduł tui odpowiada za wywołanie odpowiednich klas liczących pole od
cewki. Poniżej przedstawiono poszczególne opcje z którymi może być wywo-
łany program:

Tablica 5.1: Opcje tekstowego interfejsu użytkownika

Nazwa opcji Opis
list, l Wyświetla listę dostępnych cewek.
info, i Pokazuje informacje o wskazanej cewce.
make, m Tworzy wybraną cewkę o określonych

rozmiarach.
compute Uruchamia procedurę obliczania warto-

ści pola magnetycznego generowanego
przez cewkę.

coilname Ustawia typ cewki dla której będą wy-
konywane obliczenia.

working-dir Wskazuje katalog roboczy, gdzie będą
zapisywane wyniki.

verbose, v Wyświetla więcej informacji
output, o Przyjmuje przedrostek nazwy, z jaką

ma być zapisany plik wynikowy. Prze-
kierowuje wyniki do pliku.
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dims Przyjmuje wymiary siatki w forma-
cie h: d extern : d intern : max r
: max z, gdzie h oznacza wysokość
cewki, d extern średnicę zewnętrzną,
d intern średnicę wewnętrzną, max r,
max z maksymalne wartości współrzęd-
nych punktów siatki.

hosts Przyjmuje nazwę pliku z listą hostów,
na których mają być wykonane oblicze-
nia. Opcja polecenia compute.

mesh Przyjmuje nazwę pliku z siatką, na
której mają być wykonane obliczenia.
Opcja polecenia compute.

base Wywołuje sekwencyjną wersję obliczeń.
Opcja polecenia compute.

meshsize Pobiera rozmiar generowanej siatki.

Przykładowe wywołanie programu może wyglądać następująco (przesta-
wiono tutaj wszystkie możliwe opcje, których można użyć razem z poleceniem
compute):

1$ python mytui.py --compute --hosts hosts --mesh mesh --coiltype 2d8 --
meshsize 10 --coilname coil2d8 --dims 5:5:3 --output o.png

W momencie, gdy do wywołania programu nie jest przekazywany za pomocą
opcji compute plik z siatką, zachodzi potrzeba podania razem z wymiarami
cewki, maksymalnych wartości współrzędnych, dla których liczona będzie
wartość pola. Można to zapewnić poprzez przekazanie dwóch dodatkowych
parametrów w opcji dims. Zostaną one wykorzystane do generacji siatki we-
wnątrz programu, a jego wywołanie będzie wyglądać następująco:

1$ python mytui.py --compute --hosts hosts --coiltype 2d8 --meshsize 10 --
coilname coil2d8 --dims 5:5:3:10:10 --output o.png

Jeśli do wywołania programu nie zostanie przekazana lista hostów przy
pomocy polecenia hosts, program spróbuje wykryć podłączone komputery
w trybie automatycznym przy pomocy opcji serwera auto--discovery udo-
stępnianej przez bibliotekę Parallel Python. Rozwiązanie to może jednak
nie okazać się skuteczne.
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Rozdział 6

Perspektywy oraz wnioski

Część praktyczna niniejszej pracy obejmowała przyspieszenie działania
programu obliczającego wartość indukcji pola magnetycznego wytarzanego
przez cewkę cylindryczną oraz cewkę o kształcie ósemkowym. W ramach
pracy przeanalizowane zostały rozwiązania z wykorzystaniem dwóch biblio-
tek – MPI4Py oraz Parallel Python. Obie biblioteki pozwoliły przyspieszyć
działanie programu. Biblioteka MPI4Py stanowi, napisany w języku Python,
interfejs programistyczny do implementacji standardu MPI–2. Ze względu na
stabilność oraz popularność standardu MPI, biblioteka MPI4Py posiada nie-
wątpliwe szerszą funkcjonalność niż Parallel Python. Problemy może stwarzać
fakt, iż w wypadku użycia MPI4Py programista sam musi zadbać o wybór
i obsługę procesu głównego zarządzającego obliczeniami. W wypadku biblio-
teki Parallel Python udostępniany jest interfejs, dzięki któremu można zarzą-
dzać wykonywaniem obliczeń z jednego, głównego procesu. Na uwagę zasłu-
guje również stosowane w bibliotece Parallel Python automatyczne rozsyłanie
zadań do jednostek obliczeniowych i przekazywanie zadań, których oblicze-
nie zakończyło się niepowodzeniem do alternatywnych jednostek obliczenio-
wych. Ponadto do wykonania obliczeń z wykorzystaniem MPI4Py potrzebne
jest ustawienie dużego środowiska uruchomieniowego. Wywołanie programu
wykorzystującego Parallel Python wygląda analogicznie, jak wywołanie nor-
malnego programu napisanego w języku Python. Pomimo, że biblioteka Pa-
rallel Python została napisana w języku wysokiego poziomu, do komunikacji
międzyprocesowej wykorzystuje moduł socket, stanowiący jedynie interfejs
programistyczny do biblioteki standardowych gniazd BSD, co pozwala na
szybkie przekazywanie danych i działanie programu. Do minusów biblioteki
Parallel Python należy zaliczyć bardzo słaby poziom dokumentacji oraz ni-
kły opis często występujących problemów. Znacznie wydłuża to czas, który
należy poświęcić na poznawanie tej niewielkiej biblioteki. Jednak przyspiesze-
nie uzyskane podczas implementacji programu próbnego przy wykorzystaniu
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biblioteki Parallel Python oraz ułatwienia, jakie oferuje, zdecydowały o jej
wyborze przy dalszym rozwoju programu.

W pracy poszerzono również implementację obliczeń dla cewki ósemkowej
o obliczanie wartości pola indukcji magnetycznej w przekrojach OY Z oraz
OXY cewki oraz poprawiono obliczenia dla przekroju OXZ. Obliczenia dla
cewki ósemkowej występują podobnie jak obliczenia dla cewki cylindrycznej
w dwóch wersjach równoległej oraz sekwencyjnej.

Struktura programu została uporządkowana – poprzez podział na klasy.
Przyporządkowanie klas do odpowiednich katalogów oraz odpowiednie do-
stosowanie tekstowego interfejsu użytkownika, przygotowuje do wdrożenia
programu w systemie RaSS.

W przyszłości program może też stanowić podstawę do obliczeń pozwala-
jących na trójwymiarową wizualizację pola magnetycznego od cewek. W celu
dalszego przyspieszenia obliczeń warto rozważyć inne biblioteki pozwalające
na zrównoleglenie kodu, takie jak interfejs programistyczny PyCUDA – napi-
sany w języku Python, do biblioteki CUDA, umożliwiającej przeprowadzenie
obliczeń z wykorzystaniem kart graficznych. Inną możliwość stwarza wyko-
rzystanie biblioteki 0MQ, opartej na mechanizmie gniazdek.

Duże nadzieje może budzić wykorzystanie alternatywnego sposobu ana-
litycznego obliczania pola cewki, w formie rozwinięcia w szereg potęgowy.
Ponieważ wynik nie zawiera całek, więc przynajmniej w niektórych obsza-
rach, w których szereg jest szybko zbieżny, stwarza szanse na przyspieszenie
numerycznego obliczania pola magnetycznego. Podejście takie zostało zapre-
zentowane w pracy [15]. Jednakże jej wyniki są niekompletne i nie pozwalają
na systematyczną implementację numeryczną. Z uwagi na potencjalne korzy-
ści metody należy rozważyć jej usystematyzowanie.
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Tytuł pracy: Równoległe obliczanie pola magnetycznego cewki cy-

lindrycznej za pomocą prawa Biota-Savarta

Treść opinii
Celem pracy dyplomowej Pani Zuzanny Krawczyk było zbadanie możli-

wości przyspieszenia procesu wyznaczania pola od zestawu cewek cylindrycz-
nych przez wykorzystanie dostępnego sprzętu i oprogramowania do równole-
głego wykonywania obliczeń. Wyniki tej pracy zostały zastosowane w opra-
cowywanym w IETiSIP systemie do obliczeń zdalnych RasS, co świadczy
o praktycznej przydatności projektu.

Przedstawiona do opinii praca składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów
i podsumowania. Układ pracy jest czytelny i logiczny: zawiera ona kolejno
wprowadzenie teoretyczne (rozdział 2), krytyczne zestawienia dostępnych na-
rzędzi (rozdział 3), opisu implementacji (rozdział 4), wyników testów i doku-
mentacji oprogramowania (rozdział 5). Poziom edytorski pracy jest bardzo
wysoki, literówki i niezręczności stylistyczne występują jedynie sporadycz-
nie, załączone na końcu pracy spisy tablic i rysunków ułatwiają znalezienie
potrzebnej informacji.

W trakcie realizacji tematu Dyplomantka wykazała się dużą kreatywno-
ścią, dociekliwością i starannością. Świadczy o tym sama praca, gdzie we wła-
ściwych proporcjach występują: krytyczna analiza podstaw teoretycznych,
profesjonalne rozeznanie odpowiednich narzędzi praktyczne wykorzystanie
tych elementów w postaci dojrzałego, starannie przetestowanego kodu. Z tych
powodów stwierdzam, że Pani Krawczyk dysponuje szeroką, dobrze ugrunto-
waną wiedzą z inżynierii oprogramowania i umiejętnościami wykorzystania
tej wiedzy w praktyce.



Wszystkie założenia pracy zostały zrealizowane w doskonały sposób. Opra-
cowany w wyniku pracy kod jest obecnie integrowany z projektem RasS
i w trakcie tej integracji nie natrafiono na żadne błędy. Biorąc pod uwagę
ograniczony (i krótki) czas realizacji projektu świadczy to o właściwej meto-
dyce pracy i dużej staranności Autorki.

Praca idealnie wypełnia wszelkie wymagania stawiane pracom magister-
skim w zakresie Informatyki. Z pełnym przekonaniem proponuję ocenę: bar-
dzo dobry (5).

..................................
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Treść recenzji
Praca magisterska Zuzanny Krawczyk dotyczy przeglądu istniejących roz-

wiązań oraz implementacji równoległego algorytmu wyznaczania pola ma-
gnetycznego pochodzącego od cewki cylindrycznej. Dyplomantka podjęła się
ambitnego tematu symulacyjnego łączącego dziedziny elektrotechniki teore-
tycznej i informatyki.

Praca rozpoczyna się wstępem, w którym dyplomantka zręcznie odnosi
się do literatury i motywuje podjęcie tematu pracy dyplomowej. Kolejny roz-
dział pracy poświęcony został wprowadzeniu teoretycznemu, którego zakres
jest wystarczający proporcjonalnie do całej pracy. Dyplomantka do realizacji
postawionego zadania wybrała język Python. Trzeci rozdział pracy przedsta-
wia przegląd dostępnych bibliotek wspomagających programowanie współ-
bieżne.

Czwarty zasadniczy rozdział pracy przedstawia implementację zrealizo-
waną przez dyplomantkę przy wykorzystaniu bibliotek MPI4Py oraz Parallel
Python. Osobiście uważam, że w pracy przydałaby się głębsza motywacja
dotycząca podjętych przez dyplomantkę wyborów. Rozdział piąty pracy sta-
nowi dokumentację projektu oraz testy weryfikujące poprawność działania
systemu.

Pracę oceniam na wysokim poziomie. Rzetelny przegląd literatury i do-
stępnych bibliotek, oraz odniesienie się do nich wskazuje na dużą dojrzałość
dyplomantki. Praca obejmuje wszystkie elementy, które powinny się w niej
znaleźć. Uważam, że wszystkie cele postawione studentce zostały pomyślnie



zrealizowane i zasługuje ona na tytuł magistra inżyniera. Proponuję ocenę
bardzo dobrą (5).

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