
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 ICMEMS2014کاری بین المللی ریزفناوری و میکروماشیناولین کنفرانس 
 2029 بهمن 03و  92های نو دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پژوهشکده فناوری

 

2 

 

ICMEMS2014-2338 
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 چکیده 
هاای داددی از لملاه    ساازی شبیه درمحاسبات زیاد و زمان حل باال 

-در شابیه روش دینامیک مولکولی، به دنوان یک دامل محدودکننده 

باشاد   مای  های با تعداد باالی مولکول و تعداد تکرارهاای زیااد  سازی

بدین منظور همواره باال بردن سردت حل و کاهش زماان محاسابات   

ی اخیار  های چند دههمورد بحث بوده است  پیشرفت هادر این روش

های پردازش موازی، منجر به روی آوردن در دلوم کامپیوتر و سیستم

های دینامیاک مولکاولی دردیاده    سازیبه پردازش موازی برای شبیه

سازی کد دینامیک مولکولی پرداختاه  موازی مطالعه، بهاست  در این 

ای سردت حل را پردازندههای چند شده است تا با استفاده از سیستم

 های دینامیک مولکولی افزایش دهیم سازیدر شبیه

 سازی روش دینامیک مولکولیهای مولود لهت موازیالگوریتم 

ها و تفکیاک دامناه حال    شامل سه روش تفکیک نیروها، تفکیک اتم

ها انتخاب شده است  ابتادا  این تحقیق، روش تفکیک اتم باشد  درمی

شود  تاثیر ادمال و دادم  سازی یک مسئله معیار پرداخته مییهبه شب

ادمال قانون سوم نیوتن در حالت موازی برای این مسئله بررسی شده 

-هاا، دملکارد شابیه   ها و تعداد پردازناده است  با تغییر تعداد مولکول

سازی موازی مورد بررسی قارار درفتاه اسات  همنناین باا بررسای       

و بازده در شرایط  9، افزایش به نسبت ثابت، زمان حل2افزایش سردت

سازی مورد تحلیل قرار درفته است  در اداماه  مختلف، دملکرد موازی

هاا، باه بررسای دملکارد     سازی لریان پوازی در میکروکاناال با شبیه

بندی مختلف ذرات و نیز ادتبارسانجی  سازی در دو نوع تقسیمموازی

 شده است   نتایج پرداخته

 

 یدیواژه های کل
-حال داددی  -کاناال میکرولریاان در  -روش دینامیک مولکولی

  پردازش موازی

 

 مقدمه

با توله به پیشرفت تکنولوژی و دسترش دلم نانو، تولید تجهیزات در 

له است  لذا برای طراحی اابعاد میکرو و نانو با پیشرفت روزافزونی مو

و ساخت این تجهیزات نیااز باه درخ خصوصایات لریاان سایال در      

روش دینامیک مولکولی یکای از   .باشدهای خیلی کوچک میمقیاس

                                                 
1 up-Speed 
2 up-Scale 

باشد میحل و بررسی لریان سیاالت در ابعاد میکرو و نانو ی هاروش

و توساط آن خصوصایات     پردازدذرات مولکولی میسازی به شبیهکه 

یکی از مشکالتی کاه در ایان روش    دیرد سیال مورد بررسی قرار می

باال بودن حجم محاسبات و در نتیجه بااال باودن    اند،با آن مواله بوده

-باشد  لذا همواره سعی در باال باردن ساردت در شابیه   زمان حل می

های مولکولی بوده است  پیشرفت تکنولوژی، دلاوم کاامپیوتر و   سازی

ای، استفاده از پردازش موازی را در های چند پردازندهساخت سیستم

 ا دو چندان کرده است دینامیک مولکولی ممکن و لزوم آن ر

سازی مولکولی توساط آلادرو   اولین تحقیق منتشر شده در شبیه

[  کاپلیاک و همکااران یاک رشاته مهام از      2وین رایت دزارش شاد  

تحقیقات را در زمینه مطالعه لریان پوازی و شرط مرزی لغزشای در  

  و همکاااران]0[ سااوفوس،  9332 در سااال[  9آغاااز کردنااد  2211

دادناد    حرکت ی ثابتدیواره دو بین را مایع آردون آزمایش یک طی

ترین نمودارهایی که در ایان مسااله رسام شاده اسات ،      یکی از مهم

 های سردت است پروفیل

، باا پیشارفت تکنولاوژی و سااخت     2223و  2213اما در دهاه   

ای، امکان استفاده از پاردازش ماوازی در   کامپیوترهای چند پردازنده

 2220میاک مولکاولی فاراهم دردیاد  در ساال      های دیناسازیشبیه

-به دناوان کتابخاناه ماوازی    0آی-پی-امنسخه تکمیل شده کتابخانه 

، 2225  در ساال  ]4[ارائاه دردیاد    5و سی 4سازی توسط زبان فرترن

ساازی  هایی پرداخت که لهت ماوازی ، به ارائه الگوریتم]5[پلیمپتون

باشاند  او  اساتفاده مای  های دینامیک مولکاولی قابال   سازیدر شبیه

ها و تفکیک دامناه را لهات   های تفکیک نیروها، تفکیک اتمالگوریتم

و همکااران   ]6[پردازش موازی در دینامیک مولکولی ارائه داد  مورتی

، بااه بررساای روش تفکیااک نیروهااا پرداختنااد و دو  9333در سااال 

و  ]7[چاو    الگوریتم لدید بر پایه روش تفکیک نیروهاا ارائاه دادناد    

، بنا بر اهمیت روش دینامیاک مولکاولی بار    9329همکاران در سال 

هاای مولاود،   مطالعه ساختارهای بیومولکولی، به بررسای تکنولاوژی  

ساازی، دقات در   های ماوازی معماری کامپیوترهای مختلف، الگوریتم

 ها پرداختند های آنالیز دادهسازی و روششبیه

د دینامیک مولکاولی توساط   سازی کدر این مقاله، ابتدا به موازی

پرداخته شده است و  فرترنو زبان برنامه نویسی  آی-پی-امکتابخانه 

                                                 
3 MPI 
4 FORTRAN 
5 C 
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سپس دملکرد آن در حاالت مختلف در یک مسائله معیاار و لریاان    

 پوازی مورد بررسی قرار درفته است 

 

 بدنه اصلی مقاالت
 

 سازیشبیه

دوم ساازی دینامیاک مولکاولی، قاانون     معادله اصلی حاکم بر شابیه 

 نیوتن به فرم زیر است:

(1) 
2

2

i
i i

d r
F m

dt
 

تاوان  با محاسبه نیروهای وارده بر هر اتم، با توله به رابطه فاو  مای  

سردت و مکان هر ذره را محاسبه کرد  برای محاسبه نیرو با توله باه  

توان نیارو را محاسابه   های بین اتمی، با کمک فرمول زیر میپتانسیل

 کرد:

(9) ( )f U r  

باه   29-6لونز -پتانسیل استفاده شده در این مطالعه، پتانسیل لنارد

 فرم زیر است:

(0) 12 6( ) 4 [( ) ( ) ]U r
r r

 
  

دهندة شعاع نشان σدمق چاه پتانسیل )با بعد انرژی( و  که در آن 

 تقریبی ذره با بعد طول است 

ساازی یاک سیساتم مولکاولی باا      این تحقیق، به شبیهدر بخش اول 

بعادی باا   شود کاه در یاک لعباه ساه    مولکول پرداخته می Nتعداد 

اند کاه در  قرار درفته zو  x،yشرایط مرزی متناوب در هر سه لهت 

شود   با ثابات  در نظر درفته می 341449بعد برابر آن چگالی اتمی بی

شاوند و  اد کانال تغییار داده مای  داشتن چگالی، تعداد ذرات و ابعنگه

در ساردت و افازایش باه نسابت ثابات      زمان حل و مقاادیر افازایش   

-دوحالت ادمال و ددم ادمال قانون سوم نیوتن برای تعداد پردازناده 

 شود  های متفاوت محاسبه می

ساازی  بارای شابیه   6در ادامه، از روش دینامیک مولکولی غیر تعادلی

آنگساتروم در ساه لهات     06425با ابعاد  لریان پوازی در یک کانال 

-های سیال مدل شده در ایان شابیه  شود  تعداد مولکولاستفاده می

باشاد  در  می  911های دیواره برابر و تعداد مولکول 576سازی برابر 

شاود و نتاایج   حالت تعادل، پروفیل سردت در درض کانال ترسیم می

و نتایج   ]0[در مرلع  موازی با نتایج سریال و سپس با نتایج مولود

-شود و ادتبارسنجی صورت میمقایسه می 7افزار لمپسحاصل از نرم

دیرد  سپس نمودارهای افزایش ساردت در دو حالات ادماال و دادم     

-بندی متفاوت ترسایم مای  ادمال قانون سوم و نیز در دو نوع تقسیم

هاا ادام از سایال یاا     بندی نوع اول، تمامی مولکاول دردند  در تقسیم

هاا  ها بطور مسااوی میاان پردازناده   دیواره و بر اساس شماره مولکول

های سیال بطور بندی نوع دوم، مولکولشوند  اما در تقسیمتقسیم می

                                                 
6 NEMD 
7 LAMMPS 

های دیواره شوند و سپس مولکولها تقسیم میمساوی میان پردازنده

بنادی مولاا ایجااد    ایان تقسایم  شوند  نیز بطور مساوی تقسیم می

 ها خواهد شد میان پردازنده توازن بار بیشتر

منظور از افزایش سردت، نسبت زمان کد ساریال باه زماان کاد     

هاای ماورد اساتفاده    باشد که این مقدار به تعداد پردازناده موازی می

هاای  آل، این مقدار برابار تعاداد پردازناده   بستگی دارد  در حالت ایده

پردازنده  Pبا  باشد  بدین معنی که ادر یک مسئله رامورد استفاده می

داشته باشایم  اماا در    Pبطور موازی الرا کنیم، افزایش سردتی برابر 

هاا، زماان   شاود  زیارا باا افازایش پردازناده     دمل این امر محقق نمی

ای و نیاز دادم تاوازن باار و همزماانی میاان       پردازناده انتقاالت باین 

 باشد:رابطه افزایش سردت بصورت زیر مییابد  ها افزایش میپردازنده

(4) 
 

 

زماان الارای    T(P)های مورد اساتفاده و  ، تعداد پردازندهPکه  

 باشد پردازنده می Pبرنامه با 

 شود:برای محاسبه بازدهی نیز از رابطه زیر استفاده می

 باشد:رابطه افزایش به نسبت ثابت بصورت زیر می 

تر از یک است  باشد و بزرگ، نسبت بزرگ کردن مسئله میkکه 

دیرند  بطاور مااال   را بصورت توانی از دو در نظر می kبطور معمول، 

باشد، منظور این است که حجم مسئله)در اینجا تعاداد   9برابر  kادر 

ها دو برابر شود کمتر شدن این نسابت از  ها( و تعداد پردازندهمولکول

یاد  باشاد  همنناین ایان مقادار با    یک، نشانگر کم شدن بازدهی مای 

،  kNصاورت بارای مسائله    ایان باشاد  زیارا در غیار    k/1تر از بزرگ

پردازنده خواهد بود مگر  kPتر از پردازنده مناسا Pاستفاده از همان 

 اینکه با مشکل کمبود حافظه مورد نیاز مواله باشیم 

  ایجنت

بعدی سازی لعبه سهنمودارهای افزایش سردت در شبیه 2در شکل 

های مختلف در دو حالت ادمال و ددم ادمال قانون با تعداد مولکول

سوم نیوتن آورده شده است  محور افقی لهت نمایش بهتر نتایج 

قابل مشاهده است در این شکل،   بصورت لگاریتمی ترسیم شده است

که افزایش سردت در یک تعداد پردازنده مشخص، با زیاد شدن تعداد 

زیرا در ابتدا با زیاد شدن  یابد ذرات ابتدا افزایش و سپس کاهش می

شود و زمان حل آنها، از حجم محاسبات در هر پردازنده کاسته می

یابد اما با زیاد شدن بیش از حد ذرات، حجم اطالدات کاهش می

یابد بطوریکه بادث کاهش ها افزایش میتبادل یافته میان پردازنده

 شود افزایش سردت می

(5) 
 

(6) 
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  الف(

  ب(

: نمودار افزایش سردت بر حسا تعداد مولکول در تعداد 2شکل 

مختلف پردازنده برای حالت الف(بدون ادمال قانون سوم نیوتن ب( با 

 ادمال قانون سوم نیوتن 

همننین قابل مالحظه است که افزایش سردت در حالت ددم 

ادمال قانون سوم نیوتن بیشتر از حالت ادمال قانون است  این در 

ددم  است که با تعداد پردازنده مشخص، زمان حل در حالتحالی 

در حالت ادمال قانون است  اما از  ادمال قانون سوم بیشتر از حل

آنجاییکه برای محاسبه افزایش سردت، زمان سریال همان حالت در 

شود لذا افزایش سردت حالت ددم ادمال قانون باالتر نظر درفته می

نون سوم نیوتن به دلیل ددم توزین بار است و در حالت ددم ادمال قا

 ها، افزایش سردت کمتری داریم مساوی میان پردازنده

-ردازندهحالت و در تعداد پ بازده در هر دو (،9( و )2لداول )در  

بازده حدود یک، در حالت بدون ادمال های مختلف آورده شده است  

زمان سریال  قانون سوم نیوتن، به این دلت است که بازده با توله به

بدون ادمال قانون سوم محاسبه شده است  بازدهی باال در حاالت 

شده دارد  همننین مشاهده مختلف، نشان از دملکرد باالی کد موازی

-ها و افزایش زمان ارتباطات بینشود با زیاد شدن پردازندهمی

 یابد ای،  بازده کاهش میپردازنده
 ل قانون سوم نیوتن(: بازده در حالت بدون ادما2لدول )

تعداد 

 پردازنده

 سریال

)بدون ادمال 

 قانون سوم(

9 4 1 

 تعداد مولکول

2333 2 34220 34269 34125 

9333 2 34222 34242 34111 

4333 2 34223 34252 34154 

1333 2 34222 34220 34124 

26333 2 34222 34252 34290 
 

 

 

 
 

 قانون سوم نیوتن(:  بازده در حالت ادمال 9لدول )
تعداد 

 پردازنده
 سریال

)با ادمال 

 قانون سوم(

9 4 1 
تعداد 

 مولکول

2333 2 34706 34522 34479 

9333 2 34624 34692 34532 

4333 2 34197 34629 34544 

1333 2 341402 34791 34512 

26333 2 34129 34749 34644 
 

 

دمال  6طباق رابطاه )  حال برای بررسی افزایش به نسبت ثابات،  

ر حااالت مختلاف محاسابه و در    ایان مقادار د   k=9شود و بارای  می

 آورده شده است  (5( و )4لداول )
در حالت بدون ادمال  k=9 یبه نسبت ثابت برا شیافزا(:  4لدول )

 وتنیقانون سوم ن
تعداد 

 پردازنده
 سریال

)با ادمال 

 قانون سوم(

9 4 1 
تعداد 

 مولکول

2333 2 34706 34522 34479 

9333 2 34624 34692 34532 

4333 2 34197 34629 34544 

1333 2 341402 34791 34512 

26333 2 34129 34749 34644 
 

 

در حالت ادمال قانون  k=9 یبه نسبت ثابت برا شیافزا(:  5لدول )

 وتنیسوم ن
تعداد 

 پردازنده

 سریال

)با اعمال 

قانون 

 سوم(

2 4 8 
تعداد 

 مولکول

1111 - - - - 

2111 - 34612 34194 34192 

4111 - 34130 34267 34152 

8111 - 34711 34192 34724 

10111 - 34673 34795 34792 
 

 

شود که طبق انتظار، این مقادار در حااالت مختلاف    مشاهده می

باشد  نزدیک بودن این مقادار  ( میk/1) 345کمتر از یک و بیشتر از 

نشان از دملکرد قابل قبول کد دارد  دقات شاود کاه در یاک      به یک،

تواند به دلات خطاا   حالت، این مقدار اندکی باالتر از یک است که می

 دیری زمان باشد در اندازه
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برای بدست آوردن پروفیل ساردت   لریان پوازی، سازیدر شبیه

که بصاورت صافحاتی    yدر راستای  1ددد بین 25در درض کانال، از 

-دیری بر روی سردت مولکولباشند برای میانگینها میزی دیوارهموا

شود  بطوریکه بین شماره یک، نزدیک تارین باین باه    ها استفاده می

ترین بین به دیاواره بااالیی   دیواره پایینی و بین شماره پانزده، نزدیک

 باشد  می

پروفیل سردت حاصل از حل موازی لریان پوازی به همراه 

افزار ، نتایج سریال و نتایج نرم]0[ن با نتایج مرلع ادتبارسنجی آ

 لمپس در زیر آورده شده است:

 

 ب(  الف(

 ج(

سازی موازی لریان پوازی با الف( : مقایسه پروفیل سردت در شبیه9شکل 

 ب( نتایج سریال ج( نرم افزار لمپس ]0[مرلع 

 

شاود پروفیال ساردت در دوحالات     مشااهده مای   ب-9 در شکل

باشاند و ولاود انادخ    مای  موازی و سریال تقریباً بر یکدیگر منطبق

باشاد  ولاود انادکی خطاا در     اختالف، ناشی از موازی کردن کد می

تواناد  باشد  این خطای انادخ مای  موازی کردن کدها امری دادی می

هاا باشاد کاه بارای     ناشی از ارسال و دریافت اطالدات میان پردازنده

های خاود کاه از   بایست دادهها میط به موقعیتهای مربوانتقال داده

های دیگر مبادله کنند  نوع ادشاری و با دقت باال هستند را با پردازنده

تواند بادث تغییر می آی-پی-امهای ادشاری در ارسال و دریافت داده

-در ادشارهای آخر داده ارسالی دردد  لذا با توله با زیااد باودن داده  

ها و نیز زیاد باودن  ها و پردازندهبه تعداد مولکول های ارسالی با توله

هاا دارای  ساازی، دملیاات لابجاایی داده   تکرارهای الزم لهت شبیه

 اندکی خطا خواهد بود 

-متفااوت مای   ج-9شاکل  های در نظر درفته شده در تعداد بین

ساردت حاصال از کاد باه      باشد  اما قابل مالحظه است کاه پروفیال  

باشاد و باا   بسیار نزدیک می لمپسپروفیل سردت حاصل از نرم افزار 

های ساهموی بار روی نتاایج قابال مالحظاه اسات کاه        رسم منحنی

                                                 
8 Bin 

 میان نتایج ولود دارد   %0خطایی در حدود 

سازی لریان پوازی در همننین نمودارهای افزایش سردت در شبیه

ها و در دو حالت ادمال و ددم کولبندی مختلف مولدو نوع تقسیم

 آورده شده است: 0ادمال قانون سوم نیوتن در شکل 

 
ها بندی مختلف مولکول: بررسی افزایش سردت در دو نوع تقسیم0شکل 

 و در دو حالت ادمال و ددم ادمال قانون سوم نیوتن

 

-شود، بهترین روش مرباوط باه تقسایم   همانطور که مشاهده می

ادمال قانون سوم نیوتن خواهد بود کاه در تعاداد مختلاف    با  9بندی 

ها دارد  در این روش باا  پردازنده دملکرد بهتری نسبت به دیگر روش

ها، زمان حل کااهش یافتاه   توله به ایجاد توازن بار در میان پردازنده

ها به تعاداد  است و افزایش سردت بیشتری داریم  دملکرد دیگر روش

  پردازنده وابسته است 

 

 گیری نتیجه
در این مقاله، به بررسی لریاان در داخال میکروکاناال توساط روش     

-هاا، ماوازی  پردازش موازی پرداخته شد  با انتخاب روش تفکیک اتم

سازی کد دینامیک مولکولی صورت درفت  برای بررسی دملکرد کاد  

-بعدی شبیههای مختلف در یک لعبه سهموازی، ابتدا تعداد مولکول

که در دو حالت ادمال و ددم ادمال قاانون ساوم نیاوتن     سازی شدند

مشاهده شد که در تعداد باالی مولکول، زماان محاسابات در حالات    

باشاد   ادمال قانون سوم کمتر از حالت ددم ادماال قاانون ساوم مای    

پردازنده در تعداد حادود   1و  4همننین بیشترین افزایش سردت در 

بیشتر به دلت تباادل بااالی    دهد و در تعدادمولکول رخ می 93333

سازی لریان شود  همننین با شبیهاطالدات از دملکرد آن کاسته می

و نرم افزار  ]0[پوازی و مقایسه پروفیل سردت با نتایج سریال، مرلع 

لمپس، ادتبارسنجی نتایج صورت درفت  در این قسمت مشاهده شاد  

هاا  دوم مولکولبندی نوع که ادمال قانون سوم نیوتن به همراه تقسیم

مولا باالترین دملکرد و افزایش سردت خواهد شد  دلیل ایان امار،   

هاا و کام شادن حجام محاسابات      باال رفتن توازن بار میان پردازناده 

 باشد بدلیل ادمال قانون سوم نیوتن می
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