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Sammanfattning 
Detta examensarbete undersöker och utvärderar möjligheten att med en hybrid uppsättning 

av GPU och CPU tillsammans med en algoritm för dynamisk lastbalansering effektivisera en 

röksimulering. Ett befintligt program, som med enbart GPU:n simulerar rök, byggs ut för att 

också kunna simulera röken med CPU:n. Metoder för processorparallellism, 

arbetsfördelning och dynamisk lastbalansering utvecklas och implementeras för att 

hybridexekvering ska bli möjlig. Två experiment sätts upp för att jämföra mätvärden från 

simuleringar som hybridexekverats med dynamisk lastbalansering mot mätvärden 

framställda från simuleringar som exekverats av GPU:n enbart. Jämförelserna görs i 

avseende FPS och exekveringstid. Undersökningen visar att den hybrida uppsättningen av 

processorerna tillsammans med lastbalanseringsalgoritmen inte effektiviserar 

röksimuleringen jämfört med när GPU:n exekverar den.  

Nyckelord: Arbetslastbalansering, Hybridexekvering, Realtidssimulering, Rök  
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1 Introduktion 

På senare tid har datorers grafikprocessorer blivit starkare och snabbare. En stor anledning 

till detta är de kontinuerligt växande kraven som spelindustrin ställer på 

processortillverkarna. GPU: er har också blivit mer flexibla ur programmeringsaspekter 

vilket tillsammans med den branta utvecklingskurvan av prestanda har gjort processorn till 

ett mer eftertraktat val för mer än bara det grafiska arbetet (Nvidia Corporation, 2005).  

”General-Purpose computing on Graphics Processing Units” (GPGPU) har enligt bl.a. Ogata, 

Endo, Maruyama, Matsouka (2008) blivit en populär metod inom ”High Performance 

Computing” (HPC-programmering) och har redan använts för bl.a. fysikaliska simuleringar 

och bildbearbetning. Metoden har dock också sina nackdelar. Att programmera på GPU:n är 

ett relativt nytt tillvägagångssätt vilket kan vara svårt att använda då det inte finns något 

okomplicerat sätt att ”översätta” CPU-kod till GPU-kod (Nvidia Corporation, 2005).  

Trots GPU:ernas hastiga förbättring i prestanda visar forskning inom området (Ogata et al., 

2008) bland annat hur de nu flerkärniga CPU:erna ändå kan bidra till att effektivisera 

exekveringar av applikationer. 

Detta arbete undersöker om och i sådana fall hur en hybridexekvering mellan CPU och GPU, 

tillsammans med en algoritm för dynamisk lastbalansering processorerna emellan, kan 

effektivisera en simulering av rök jämfört med när GPU:n exekverar den ensam. Rapporten 

beskriver först fakta om de fundamentala delarna såsom arbetslastbalansering och 

fluidsimulering för att sedan presentera en problembeskrivning med tillhörande metod. 

Problemet och metoden har baserats på tidigare forskning inom ämnet men skiljer sig från 

den då detta arbete applicerar arbetslastbalanseringen och det hybrida samarbetet på en 

röksimulering. 

För att utföra undersökningen byggdes ett program (Oosten, 2010), som i OpenCL simulerar 

rök med GPU:n, ut för att också kunna använda CPU:n vid uppdateringen av röken. En 

algoritm för att dynamiskt lastbalansera arbete mellan processorerna implementerades för 

att försöka hitta en fördelningsratio för arbetet som resulterade i en effektivare 

röksimulering. Ett flertal andra metoder har implementerats för att bl.a. kunna fördela 

arbetet mellan processorerna och också för att möjliggöra processorparallellism under de 

simuleringar som hybridexekveras. Efter att programmet och tillhörande 

metoder/algoritmer implementerats definierades två experimentscenarier. Dessa användes 

för att kunna jämföra två olika arbetsfördelningsmetoder som används i programmet samt 

kunna dra slutsatser om hur hybridexekveringen och den dynamiska lastbalanseringen 

påverkade simuleringen. 
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2 Bakgrund 

Detta kapitel presenterar först tidigare forskning om hybridexekvering och 

arbetslastbalansering mellan CPU: er och GPU: er samt ger en övergripande insikt om några 

olika användningsområden. Kapitlet beskriver också ett ramverk skapat för hybrida 

förhållanden mellan processorer. Senare beskrivs partikelsystem och deras användning 

inom dataspel och fluidsimuleringar samt skillnader mellan partikelsystem och ytbaserade 

metoder. Slutligen presenteras en metod framtagen av Jos Stam (1999) för att simulera 

fluider tillsammans med de fysikaliska formler som metoden använder sig av. 

2.1 Arbetsfördelning mellan GPU och CPU 

På senare tid har det som kallas för ”General-Purpose computing on Graphics Processing 

Units” (GPGPU) blivit allt vanligare på grund av bl.a. förbättrade 

programmeringsmöjligheter på de grafiska processorerna (Ogata et al., 2008). En annan 

anledning till ökad popularitet är dagens stora spelbransch som hela tiden söker effektivare 

implementeringsmöjligheter (Nvidia Corporation, 2005).  

2.1.1 Forskning inom området 

Trots de grafiska processorernas (GPU:s) branta utvecklingskurva menar Ogata m.fl.  (2008) 

att deras prestanda, inte alltid, överskrider den prestanda som dagens centralprocessorer 

(CPU:s) kan uppnå.  

Ogata m.fl. (2008) undersöker hur en hybridexekvering mellan GPU och CPU presterar 

jämfört med exekveringar som utförs på processorerna separat. För att mäta effektiviteten av 

de olika exekveringsscenarierna har Ogata m.fl. (2008) skapat ett 2D-FFT (”Fast Fourier 

Transform”) bibliotek som enligt Lee, Kim, Chhugan, Deisher, Kim, Nguyen, Satish, 

Smelyanskiy, Chennupaty, Hammarlund, Singhal, & Dubey (2010) är ett program med HTC-

karaktär (”High-throughput computing”) vilket gör det lämpligt för användning vid tester av 

processorer. FFT biblioteket utgår ifrån rad-kolumn metoden (”row-column”). Denna metod 

exekverar först en 1D-FFT algoritm för alla kolumner i den tvådimensionella matrisen 

(inputmatrisen för programmet) och sedan en 1D-FFT algoritm för alla rader i den. Dessa 

rader och kolumner är det som Ogata m.fl. (2008) delar upp mellan tillgängliga processorer. 

Ogata m.fl. (2008) skapar också en prestandamodell för att kunna mäta de bidrag som 

respektive processor har gjort vid de olika exekveringarna. Dessa mätningar gjorde det 

möjligt att hitta de, enligt dem, optimala förhållandena för arbetsfördelning mellan 

processorerna. Appliceringen av prestandamodellen görs genom att alla beräkningar i FFT 

biblioteket delas upp i ett antal delsteg som t.ex. dataöverföring från CPU till GPU, 

dataöverföring från GPU till CPU, minnesallokering på GPU, deallokering av minne på GPU 

etc. För varje delsteg estimeras en exekveringstid som senare bestäms exakt.  

Exekveringstid förutspås av prestandamodellen baserat på storleken av inputmatrisen med 
storlek nn och r som är fördelningsproportionen till GPU:n. När sedan en given 2D-FFT 

med en viss storlek ska exekveras ställs fördelningsration till GPU:n in till det som 

prestandamodellen ”rekommenderar” för kortast exekveringstid. Prestandamodellen 

framställs i slutändan av den totala exekveringstiden för alla rader och kolumner.  
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I sin slutsats presenterar Ogata m.fl. (2008) hur deras implementering av ett 2D-FFT 

bibliotek, anpassat för hybridexekvering mellan CPU och GPU, tillsammans med den 

framtagna prestandamodellen resulterar i en prestandaförbättring med 2,4–50%. Resultatet 

är baserat på en jämförelse av de exekveringstiderna som uppmättes då FFT-algoritmen 

kördes på enbart CPU eller GPU mot de exekveringstider som erhölls via 

hybridexekveringen. 

Prestandaskillnader mellan CPU och GPU är något som även Lee m.fl. (2010) studerar i sin 

artikel. De undersöker det som de kallar för en myt om hur ett flertal studier antyder att 

GPU:s är mycket snabbare (10-1000 gånger så snabb) än flerkärniga CPU:s när det kommer 

till att exekvera program med HTC-karaktär och hög parallellism. Ett exempel på ett HTC-

program som Lee m.fl. (2010) undersöker är ”Lattice Boltzmann Method” (LBM) som är en 

metod för att beräkna dynamiken hos vätskor. HTC-program används också inom 

matematiken; ”sparse matrix vector multiplication” (SpMV) som också anses vara en 

beräkningstung metod/algoritm (Lee et al., 2010).  

I Lees m.fl. (2010) artikel ifrågasätts alltså andra artiklar/forskningsresultat som 

argumenterar för att exekvering av HTC-program på GPU:s går betydligt mycket snabbare 

än vad exekveringen av samma program gör på CPU:s. 14 olika ”High through-put 

computing kernels” (HTC-kernels) används för att analysera prestandaskillnader mellan 

GPU och CPU. Då syftet hos dessa kernels i vissa fall ganska markant skiljer sig åt 

sammanfattar och presenterar Lee m.fl. (2010) vilken typ av arbete respektive kernel utför. 

Baserat på detta mätte de effektiviteten för varje kernel i ”lämpliga” enheter. Resultaten av 

mätningarna tillsammans med tillhörande enheter finns i tabell 1. Dessa program togs fram 

baserat på föreslagna riktmärken för hårdvara i datorer.  

Tabell 1 Resultat från exekveringar av de 14 kernels som undersöktes. Från vänster, är 

enheterna Gflops/s, billion paths/s, million pixels/s, Gflops/s, GB/s, million lookups/s, FPS, 

million elements/s, FPS, million queries/s, million pixels/s och million pixels/s. 

Apps. SGEMM MC Conv FFT Saxpy LBM Solv SpMV GJK Sort RC Search Hist Bilat 

CPU 94 0.8 1250 71.4 16.8 85 103 4.9 67 250 5 50 1517 83 

GPU 364 1.4 3500 213 88.8 426 52 9.1 1020 198 8.1 90 2583 475 

 

För att mäta prestanda använde sig Lee m.fl. (2010) av två av dåtidens högpresterande 

processorer, Intel Core i7-960 som är en fyrkärnig CPU samt Nvidia GTX280 som är en 

GPU. Undersökningen bidrog med ett resultat som antyder att prestandan hos en CPU inte 

alls är särskilt långt ifrån (2,5 gånger långsammare) prestandan hos en GPU när gäller att 

exekvera HTC-program. I sin slutsats nämner Lee m.fl. (2010) hur faktorer såsom val av 

hårdvara (GPU/CPU) och kodoptimering kan leda till de stora skillnaderna i prestanda som 

andra artiklar redovisat.  
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2.1.2 OpenCL (Open Computing Language) 

OpenCL är ett ramverk utvecklat av Khronos Group för parallell programmering över 

multipla processorer såsom t.ex. CPU och GPU (Khronos Group, 2012). Ramverket ger enligt 

Khronos Group (2012) programmerare bättre förutsättningar att bygga effektiva 

applikationer genom att erbjuda ett enkelt och smidigt programmeringsgränssnitt mot 

datorns hårdvara. Detta gränssnitt låter programmeraren använda sig av och kombinera 

samtliga processorenheter som finns tillgängliga i datorn. Ett område där ramverket kan 

komma till stor nytta är grafiska applikationer där både parallell beräkning och grafisk 

rendering förekommer med hög frekvens.  

Trots att OpenCL är en relativt ny produkt på marknaden har ramverket redan använts i 

många forskningsartiklar som utforskar det möjliga samarbetet mellan olika processorer. Ett 

exempel är Zhang, Nezan & Cousins (2012) artikel där en parallelliserad ME-algoritm 

implementeras i OpenCL. ME, som står för ”Motion Estimation”, är en metod för att 

definiera s.k. ”motion vectors” (sv. rörelsevektorer) som används för att beskriva övergången 

från en tvådimensionell bild till en annan. ME används alltså bl.a. inom videobearbetning.  

Zhang m.fl. (2012) presenterar också ett tillvägagångssätt för att hantera arbetsbalansering 

mellan de tillgängliga processorerna. De pekar ut ”frames” (bilder) som det som inom 

videoapplikationer betraktas som arbete och deras metod för arbetsbalansering går ut på att 

dela upp frames mellan de olika processorerna och mäta exekveringstiderna.  

I sin slutsats visar Zhang m.fl. (2012) hur deras implementerade ME-algoritm, tillsammans 

med deras metod för att dela och balansera arbetet mellan de tillgängliga processorerna, 

resulterade i en markant minskning av exekveringstid jämfört med när algoritmen 

exekverades enbart på CPU. Zhang m.fl. (2012) antyder också att OpenCL är ett lämpligt 

verktyg/ramverk för att skapa heterogena system som också erbjuder möjligheter för 

prestandaförbättringar hos parallella program.  

En annan tillämpning av OpenCL utfördes av Douglas Augusto och Helio Barbosa (2012) i 

sin artikel om parallell genetisk programmering (GP). I artikeln påstår de att en stor 

motiverande faktor till flerkärnig design på dagens processorer är svårigheterna som 

tillverkare av mikroprocessorer har att upprätthålla ”Moores Law”. Augusto och Barbosa 

(2012) menar att utvecklingen inte leder till någon förbättring på kärnnivå utan att ett bättre 

resultat nås genom att ett större antal kärnor kan användas parallellt. 

I sin diskussion och slutsats kommer Douglas och Barbosa (2012) fram till att GPU är 

överlägset snabbare när det gäller att evolvera genetiska programträd. De nämner till 

exempel hur den snabbaste CPU:n i domänen av processorer (12kärnig Intel Xeon W3680), 

som då exekverat algoritmen parallellt, visade sig vara hela nio gånger långsammare än den 

snabbaste GPU:n (Nvidia GTX-285) som testades. Då Douglas och Barbosa (2012) ville mäta 

prestandan baserat på enbart traversering och evaluering av noder använde de sig av 

enheten ”genetic operations per second” (GPop/s). Även Douglas och Barbosa (2012) anser 

att ramverket OpenCL är och kan komma att vara ett bra val för att bygga heterogena 

system. Det bör också nämnas att ingen hybridexekvering mellan GPU och CPU utfördes i 

Douglas och Barbosas (2012) forskning utan detta är något de tar upp som ett relevant 

framtida arbete. I detta spekulativa framtida arbete menar Douglas och Barbosa (2012) att 

GPU:n, baserat på det framtagna resultatet, bör sköta evolutionsdelen av programmen som 

är det tunga arbetet i algoritmen medan CPU:n skulle kunna ta hand om de resterande 

delarna av den. 
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2.2 Partikelsystem 

Huvudsyftet för ett partikelsystem i dataspel är att representera diffusa objekt vars yta och 

rörelsemönster (beteende) är oregelbundna och komplexa (Reeves, 1983). Exempel på 

sådana objekt är moln, rök, eld och vatten. 

 

Figur 1 Partikelsystem som används för att representera eld (Jtsiomb 2007). 
(Bilden får användas fritt enligt skaparen) 

2.2.1 Partikel 

En partikel är den minsta byggstenen i ett partikelsystem och är en mycket trivial struktur. 

Reeves (1983) påstår att partikelrepresentation är det enklaste sättet att representera ytor 

och att den simpla strukturen av partikeln resulterar i att ett större antal beräkningar under 

samma tidsförlopp kan utföras om objekt representeras av partiklar istället för polygoner 

eller andra ytelement.  

Egenskaper som bör innehas av en partikel är startposition, starthastighet (vektor för fart 

och riktning), färg, form, livstid, storlek och transparens. Dessa egenskaper kan hos varje 

partikel förändras dynamiskt. Ett exempel på detta är att en partikel kan förflyttas genom att 

dess hastighetsvektor adderas till dess position (Reeves, 1983).  

2.2.2 Att skapa ett partikelsystem 

För att kunna specificera ett partikelsystem krävs det att det har en position i en 

tredimensionell rymd, två rotationsvinklar som utgår från systemets origo för att ge det en 

orientering i rymden samt ett gränsdefinierat område vari partiklarna i systemet kan 

placeras ut. Dessa egenskaper kan bestämmas och definieras av något som Reeves (1983) 

inte tar upp i sin artikel, en emitter. En emitter fungerar enligt Wikipedia (2014a) som en 

kontrollant av partikelsystemet och kan innehålla parametrar som bestämmer dess beteende 

t.ex. hur många partiklar som ska skapas per uppdatering. Det finns dock olika 

användningsområden av emitters inom ämnet partikelsystem. Sabella (1988) använder sig 

av s.k. ”Density Emitters” som modellerar densiteten av partiklarna och inte partiklarna i 

sig.  

Ett partikelsystem består av primitiva partiklar vars egenskaper uppdateras över tid (Reeves, 

1983). Dessa partiklar skapar tillsammans en volym för det representerade objektet. 
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2.2.3 Skillnader från tidigare metoder 

Innan partikelsystem användes ytbaserade metoder för att modellera diffusa objekt (Reeves, 

1983). Nackdelar med dessa metoder jämfört med partikelsystem är bl.a. att extra arbete 

krävs för att dela upp objektens yta samt redogöra för dessa delars koppling till varandra 

(Szeliski & Tonnesen, 1992). Fysikaliska fenomen som t.ex. vatten och rök har inte 

regelbunden form eller regelbundet beteende och blir därför svåra att representera med 

ytbaserade tekniker. 

Partikelsystem representerar dessa oregelbundna objekt och deras volym med hjälp av 

primitiva partiklar (Reeves, 1983). Denna typ av modellering för diffusa objekt skiljer sig 

från de ytbaserade representationerna i tre grundläggande aspekter: 

1. Ett objekt representerat med ett partikelsystem använder inga ytelement såsom 

polygoner för att bestämma objektets gränser utan hanteras i stället som en samling 

av partiklar som definierar dess volym. 

2. Partikelsystem är inte statiska då partiklarna kan uppdateras dynamiskt. 

3. Partikelsystem är icke-deterministiska eftersom de representerade objektens 

egenskaper inte är helt självklara och kan ändras av ”slumpmässiga” händelser. 

 

2.2.4 Simulering av partikelsystem 

Enligt Reeves (1983) uppdateras ett partikelsystem med följande steg för att skapa rörelse: 

1. Initialisera nya partiklar. 

2. Tilldela egenskaper till de nya partiklarna. 

3. Gå igenom befintliga partiklar och kolla om de levt längre än deras tilldelade livstid. 

Om detta är fallet ta bort dem. 

4. Uppdatera de kvarvarande partiklarnas egenskaper. 

5. Rendera de kvarvarande partiklarna. 

Reeves (1983) menar också att beräkningsmetoder för att t.ex. uppdatera partiklarnas 

positioner, p.g.a. att denna uppdateringssekvens är procedurell, enkelt kan integreras. Som 

exempel nämner han att det går att använda sig av partiella differentialekvationer för att 

uppdatera partiklarna, alltså steg fyra i uppdateringssekvensen ovan.  

2.2.5 Exempel på partikelsystem i dataspel 

Inom dagens spelskapande är ett eftertraktat mål att skapa och rendera realistisk visuell 

grafik med en konstant uppdateringsfrekvens på 60 FPS (Andreev, 2010). Anledningen till 

varför många spelutvecklare ändå väljer att rendera sina spel med en lägre 

uppdateringsfrekvens (oftast 30 FPS) är att de på sådant sätt får dubbelt så lång tid att 

framställa bilden. En utav de största och mest märkbara nackdelarna vid rendering i 30 FPS 

är det flimmer (”motion flickering”) som uppstår när objekt rör sig snabbt. En metod för att 

kamouflera detta flimmer kallas för ”Motion-blur” som försöker släta ut flimret vid snabba 

rörelser (Andreev, 2010). Enligt Reeves (1983) är det med partikelsystem enkelt att applicera 

”Motion-blur” då partikelns uppbyggnad är såpass simpel. 
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Ett spel som innehåller många tydliga exempel på partikelsystem är ”Grand Theft Auto V” av 

Rockstar North (2014). I detta sandbox/open-world spel förekommer partikeleffekter väldigt 

ofta. Exempel på dessa är hur vatten sprutas upp bakom en accelererande vattenskoter eller 

hur grus flyger upp bakom bildäcken när en bil sladdar på en grusväg (se figur 2).  

 

Figur 2 Dammoln som uppstår mellan däck och grusväg. 

Ett annat exempel är Valves version av ”Counter Strike Global Offensive” där partikelsystem 

används för bl.a. röken från rökgranater, granatexplosioner och vattenstänk (Valve, 2013).  
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2.3 Simulering av fluider 

Många olika tillvägagångssätt existerar och har existerat länge just för att simulera vätskor 

och fluider. En grundläggande metod för vätskesimulering i realtid är ”Shallow water 

equations” (SWE) som bl.a. användes av Kass och Miller (1990) för att simulera vattenytor i 

två dimensioner. Ett annat exempel är Foster och Metaxas (1996) metod som enligt Müller, 

Stam, James & Thürey (2008) är den första tredimensionella simuleringen av vätskor.  

Några år senare kom metoden ”Stable Fluids” som introducerades av Jos Stam (Stam, 1999). 

Stam nämner också de två ovannämnda artiklarna i sin egen artikel. Enligt honom erbjuder 

metoden som introducerades av Kass och Miller (1990) ett resultat som inte behandlar eller 

redovisar vätskors rotationsrörelse.  

Stam (1999) skriver om Foster och Metaxas (1996) metod och att de, bl.a. via sin 

tredimensionella representation, åstadkommer ett resultat som behandlar just det som Kass 

och Miller (1990) inte lyckades med - nämligen vätskors spiralliknande rörelse. Metoden 

(Foster & Metaxas, 1996) implementerar också vätskors interaktion med andra objekt i 

simuleringsmiljön. Foster och Metaxas (1996) använder sig av explicita metoder för att 

hantera tidstegen i deras simulering. Dessa explicita (och implicita) metoder används för att 

hitta lösningar till ordinära och partiella differentialekvationer som är tidsberoende. Då 

explicita metoder används beräknas systemets framtida tillstånd ut baserat systemets 

nuvarande tillstånd (Wikipedia, 2014c). Enligt Stam (1999) kan användning av explicita 

metoder vara problematiska för numeriska simuleringar då det kan resultera i instabilitet för 

systemet när längre tidsteg används. Denna instabilitet menar Stam (1999) begränsar Foster 

och Metaxas metod (Foster & Metaxas, 1996) med hänsyn till tempo och interaktivitet.  

2.3.1 Navier-Stokes ekvationer 

Navier-Stokes ekvationer används för att beskriva rörelsen hos trögflytande/sega 

vätskesubstanser (Wikipedia, 2015a). Enligt Stam (1999) finns det ett samtycke hos forskare 

att Navier-Stokes ekvationer är ett lämpligt tillvägagångssätt för att modellera flödet hos 

vätskor/fluider. Ekvationerna är enligt Wikipedia (2015a) användbara inom flera 

modelleringsområden av fysik och ingenjörsvetenskap som t.ex. vindflöde runt vingar och 

havsströmmar.  

2.3.2 Stable Fluids 

”Stable Fluids” är baserad på både Langrangiska och implicita metoder för att lösa Navier-

Stokes ekvationer (Stam, 1999). Denna metod som Stam (1999) presenterar kombinerar 

fysikaliska metoder för vätskor blandat med texturer då detta enligt Jos Stam själv är den 

mest lovande metoden för att simulera fluider inom datorgrafik. Kombinationen uppstår på 

sådant sätt att flödet (”the flow”) och de densiteter som finns i flödet uppdateras via 

fysikaliska ekvationer (Navier-Stokes) medan texturkoordinater advekteras med densiteten. 

Advektion innebär i sammanhanget hur texturen rör på sig baserad på flödet (Wikipedia, 

2013).  

Det finns enligt Stam (1999) svagheter med metoden som gör den olämplig för bruk inom 

ingenjörsvetenskap. Exempel som nämns i hans artikel är att rörelsen dämpas för fort p.g.a. 

numeriska avvikanden. Han menar dock att denna nackdel inte är lika avgörande för 

datorgrafik, eftersom utseendet då har högre prioritet än den fysikaliska korrektheten (Stam, 

1999).  



9 
 

Stam’s ”Stable Fluid”-metod erbjuder en stabil simulering som tillåter att tidsteget för 

simuleringen kan vara längre än vad det kan vara i de andra två ovan nämnda metoderna. 

Ett längre tidssteg leder generellt till snabbare simuleringar (Wikipedia, 2014b). 

2.3.3 Stable Navier-Stokes 

Stams (1999) redovisning av ekvationerna inriktar sig inte på någon speciell dimension men 

han antyder att resultatet går att anpassa till både två – och tredimensionella applikationer. 

Presentationen av ekvationerna säger att en vätska, vars temperatur och densitet kan 

uppfattas som konstanta, går att beskriva via tryck och hastighet. Stam (1999) menar att om 

man vid en starttid t känner till en vätskas hastighet och tryck så kan dessa egenskaper över 

tid evolveras via följande Navier-Stokes ekvationer: 

           

   
  

  
          

 

 
                

 

där f är den externa kraften i vektorform som verkar på vätskan, u är en hastighetsvektor,  

är vätskans densitet, v är vätskans viskositet och   är en vektor med partiella derivator för 

positioner. Symbolen ”” representerar operationen skalärprodukt mellan två vektorer.  

Ekvation (1) visar att vätskan bevarar sin massa medan ekvation (2) beskriver vätskans 

bevarande av moment.  

I sin artikel (Stam, 1999) härleder Jos Stam också en ekvation för att beräkna västskans 

hastighet: 

   
  

  
                      

där P är en operator för projektion av en vektor. Ekvation (3) är sedan den som används för 

att implementera en stabil vätskemodell. Stam (1999) delar upp högerledet av ekvation (3) 

och erhåller på sådant sätt fyra steg som ska lösas under varje tidsteg i simuleringen. De fyra 

stegen är kraftaddition (utomstående krafter som t.ex. gravitation), advektion, diffusion och 

projektion. En simulering framställs enligt Stam (1999) genom att sekventiellt iterera 

igenom dessa steg. 
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3 Problemformulering  

Uppsatsens syfte är att undersöka och evaluera om hybridexekvering mellan CPU och GPU, 

tillsammans med en algoritm för dynamisk arbetslastbalansering dem emellan, kan 

effektivisera en applikation som uppdaterar och renderar rök. Funktionalitet ska prioriteras 

över grafiskt utseende vilket innebär att röken ska röra och bete sig på ett realistiskt sätt, 

medan det inte finns någon ambition att implementera t.ex. diffust ljus eller liknande.  

Motiveringen till problemet kan bl.a. hittas i resultat och slutsatser från tidigare forskning 

inom ämnet som i allmänhet har haft olika åsikter huruvida CPU: er har möjlighet att 

prestera bättre än GPU: er eller i alla fall att kunna komplettera dem under exekveringar. 

Medans Zhang m.fl. (2012), Ogata m.fl. (2008) och Lee m.fl. (2010) antyder att en hybrid 

mellan processorerna kan bidra till effektivare exekvering så menar Douglas och Barbosa 

(2012) att GPU: er i allmänhet kan prestera bättre än CPU: er. Douglas och Barbosa (2012) 

skriver i sin slutsats om hur en hybrid mellan CPU och GPU skulle vara ett lovande framtida 

forskningsområde vilket betraktas som en stark motivering till problemet i detta 

examensarbete.  

Med hänsyn till att resultaten från de ovannämnda forskningsartiklarna har baserats på 

algoritmer från helt olika områden (FFT, ME, GP och HTC) är syftet med denna uppsats att 

bidra till forskningen om hybridlösningar via att det appliceras på en röksimulering.  

Problemet kan sammanfattas av en frågeställning: 

Till vilken grad kan en algoritm som dynamiskt lastbalanserar arbete mellan CPU och GPU 

effektivisera en röksimulering jämfört med när simuleringen exekveras av enbart GPU? 

3.1 Metodbeskrivning 

Detta examensarbete utgår från Jos Stams artikel (Stam, 1999) och modell för att simulera 

fluider. Forskningsartikeln ger en relativt detaljerad beskrivning av hur simulering av rök 

kan struktureras och integreras i realtid vilket motiverar implementation som metodval. 

Att implementera en experimentell simuleringsmiljö underlättar processen att testa och 

evaluera den processorhybrida exekveringen och blir därför ett självklart metodval. 

För att utvärdera och framställa ett resultat har metodvalet att varit experiment. Att ha en 

experimentell del har gjort det enklare att kunna bedöma om och i sådana fall till vilken grad 

den dynamiska lastbalanseringen faktiskt effektiviserar simuleringen. 

Den experimentella delen av metoden har baserats på mätresultat framtagna från 

röksimuleringen på en specifik plattform, Asus Ultrabook UX31-A. De relevanta 

komponenterna av denna dators hårdvara är en Intel Core i7-3517U CPU @ 1.90GHz, 4GB 

RAM samt en integrerad Intel HD 4000 GPU.  
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3.1.1 Utveckling av program 

Programmet som implementerar röken behövde kunna exekveras av både GPU och CPU för 

att underlätta den dynamiska uppdelningen av arbete dem emellan. Trots att grafiken som 

tidigare beskrivet inte prioriterats högt i detta arbete behövdes någon visuell representation 

implementeras. Den grafiska representationen behövs då arbetet som renderingen medför 

skulle vara det som skapar kravet för arbetslastbalanseringen. Eftersom renderingen har 

utförts av enbart GPU:n så har lastbalanseringen applicerats på övrigt arbete som t.ex. 

uppdateringen av röken. Att utesluta rendering i implementeringen hade medfört en risk att 

det totala arbetet, som i sådana fall endast hade gått ut på att simulera röken 

beräkningsmässigt, blivit för trivialt för att ett behov av lastbalansering skulle finnas. En 

annan anledning till ett visuellt framförande är att det blev enklare att verifiera 

simuleringens korrekthet. 

Algoritmen för arbetslastbalanseringen mellan processorerna ingår i programmet. Arbetet 

utförs huvudsakligen av GPU:n som betraktas som ”huvudprocessor”. Anledningen till detta 

är att samtliga källor om lastbalansering och hybridexekvering (Ogata et al. 2008; Zhang et 

al. 2012; Lee et al. 2010; Douglas & Barbosa 2012) antyder att GPU: er presterar bättre än 

CPU: er. I och med detta exekveras algoritmen för lastbalanseringen på CPU:n då den 

grafiska processorn i allmänhet tilldelas mer arbete.  

Metoden som Ogata m.fl. (2008) beskriver är inte dynamisk vilket är något som metoden i 

denna uppsats är. Arbete flyttas från GPU till CPU vid behov. Detta innebär att algoritmen 

för lastbalanseringen profilerar GPU:n och upptäcker när arbetsbördan börjar bli för stor för 

att då flytta över en del av den till CPU:n.  

Programmet har implementerats i OpenCL då ramverket enligt Khronos Group (2012) 

erbjuder ett ”close-to-the-metal programming interface”, dvs. ett låg-nivå 

programmeringsgränssnitt.  

3.1.2 Mätresultat 

I denna uppsats läggs som tidigare beskrivet fokus på hur dynamisk lastbalansering mellan 

processorer påverkar exekveringen av en beräkningstung algoritm. För att försöka förtydliga 

inverkan av lastbalanseringen sker en jämförelse mellan två exekveringar av algoritmen 

(simuleringar): 

 Simulering endast på GPU – Röken skapas och uppdateras av EN grafisk 
processor på plattformen (datorn). 

 Simulering på GPU och CPU – Röken skapas och uppdateras i första hand på den 
grafiska processorn men kan få understöd av CPU vid behov. 
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Mätresultatet presenteras i två olika enheter; exekveringstid och FPS. Ett utav de mest 

korrekta och passande sätten att redovisa prestandaskillnad mellan de två processorerna är 

att mäta processortiden som krävs för algoritmen att exekvera färdigt, dvs. mäta 

exekveringstid. Tiderna som uppmätts från exekveringar med enbart GPU har jämförts med 

tiderna från hybridexekveringen. 

Då arbetslastbalanseringen sker dynamiskt mäts FPS för att på så sätt bidra till sökningen 

efter den optimala fördelningen av arbete mellan processerna. I Lees artikel (Lee et al., 

2010) används FPS som mätenhet för tre av 14 kernels; Solv, GJK och RC. De två 

förstnämnda algoritmerna är väl använda inom fysikbaserade simuleringar medan RC (”Ray 

Casting”) är ett viktigt verktyg inom datorgrafik (Lee et al., 2012). Då programmet som 

skapats i detta examensarbete är just en fysiksimulering med grafisk visualisering antogs 

FPS bli en passande enhet för att mäta prestanda.  

3.2 Möjliga problem med metodval 

Nackdelen med en experimentell metod är att det är svårt att fastställa ett generellt resultat. 

I fallet av detta examensarbete är anledningen till ett icke-generellt resultat att simuleringen 

endast exekveras på en plattform. Då struktur på dagens arkitekturer inom datorhårdvara i 

många fall skiljer sig från varandra hade ett stort antal plattformar behövts användas för att 

en mer omfattande slutsats skulle kunna dras. 

Ett annat potentiellt problem med metoden är att tidseffektiviteten för applikationen kan 

vara svår att mäta på persondatorer då dessa oftast har väldigt många andra processer igång 

samtidigt. Andra aktiva processer i operativsystemet tar självklart också upp processortid 

vilket kan påverka mätningarna. Genom att ta genomsnittet av mätvärden från ett flertal 

simuleringar kan felmarginaler minskas. 

3.3 Andra bortvalda metoder 

En annan tillgänglig metod är intervju där t.ex. speldesigners eller grafiker hade kunnat 

bidra med sin åsikt om huruvida rökens utseende stämmer överens med de riktmärken som 

ur deras designperspektiv är korrekt. Anledningen till att denna metod inte används är att 

visuellt utseende, som antas vara deras (speldesigners och grafikers) expertisområde, inte är 

något som prioriteras i denna uppsats. 
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4 Genomförande 

Inledningsvis beskriver detta kapitel kort om val och uppsättning av utvecklingsverktyg, 

bibliotek och andra hjälpmedel. Sedan presenteras hur programmet som simulerar rök 

implementerades. Strukturen på denna implementation är grundläggande för 

arbetslastbalanseringen och presenteras därför först. Efter detta redovisas en algoritm för att 

dynamiskt balansera arbete mellan CPU och GPU samt två experimentscenarier som 

används för att erhålla mätresultat. Fundamentala delar av detta program beskrivs mer 

detaljerat i form av pseudokod medan mindre relevanta komponenter beskrivs mer 

kortfattat. Slutet av detta kapitel beskriver de enheter som använts för mätresultaten.  

4.1 Uppsättning av verktyg och bibliotek 

Implementationen av programmet utfördes i Visual Studio 2012 Professional tillsammans 

med ”Open Graphics Library” (OpenGL) som är ett grafikbibliotek och ”Open Computing 

Language” (OpenCL) som är ett ramverk för att bygga heterogena (multiprocessor) system.  

För att kunna visualisera röken med OpenGL och samtidigt uppdatera den med OpenCL 

krävdes ett gemensamt ”context” (sv. kontext) mellan de två API:erna. Ett context, där en 

eller flera processorer kan ingå, liknar ett ”namespace” (sv. namnrymd) som används av 

OpenCL för att hantera olika objekt som t.ex. kernels och minnesobjekt. De används också 

för att möjliggöra exekvering av en och samma kernel på flera olika processorer förutsatt att 

de specificerats i samma context (Khronos Group, 2012). Att ha ett gemensamt context 

mellan OpenCL och OpenGL underlättar hantering av gemensam data och ger möjlighet till 

ett effektivare program. 

4.2 Implementation av rök 

Implementationen av röken i detta arbete har baserats på ett annat program med namn 

FluidSim (Oosten, 2010). Detta program simulerar rök med OpenCL efter just den modell 

som Jos Stam (Stam, 1999) beskrivit vilket har inneburit att samtliga kernels (OpenCL 

funktioner) i programmet kunde och har återanvänts i detta examensarbete. Även 

strukturella egenskaper hos FluidSim (Oosten, 2010) har återanvänts. Detta dels för att inte 

lägga för lång tid på att implementera rök då det inte ligger i fokus för examensarbetet och 

dels för att denna struktur är fungerande. Programmet FluidSim (Oosten, 2010) är dock 

enbart byggt för att simulera röken med GPU:n vilket är den stora skillnaden jämfört med 

det färdiga programmet från detta arbete. Med andra ord har all den kod som hanterar 

exekvering av kernels med CPU:n lagts till under detta arbete tillsammans med algoritmer 

för dynamisk lastbalansering, FPSberäkning, textfilshantering (för att skriva resultat) m.m.  

För att sammanfatta återanvändningen av koden så har FluidSim (Oosten, 2010) byggts ut 

för att också kunna simulera röken med CPU:n samt balansera arbete mellan processorerna. 
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För att representera röken i form av data har ett kvadratiskt, tvådimensionellt rutnät 

använts. Rutnätet delas upp i identiska celler där varje cells centrum definierar tre 

rökegenskaper; densitet, hastighet i x-led och hastighet i y-led. Hela rutnätet kan då 

representeras av tre ”arrayer” (sv. fält) som innehåller samtliga cellers värden. Med denna 

representation fungerar cellernas centrum som sampelpunkter varifrån det går att erhålla 

information om hur röken beter sig på en viss del av skärmen/rutnätet. För att avgöra 

området som röken kan röra sig inom läggs ett extra lager tomma (värde av ”null”) celler till 

”runt” röken (se Figur 3).  

 

Figur 3 Ett rutnät med storlek 66 och med ett lager för gränshantering. 

Uppdateringen av röken bygger på att densiteten i rutnätet förflyttas baserat på storlek och 

riktning av hastighetsvektorerna. Från uppdateringsfunktionen anropas kontinuerligt därför 

först en funktion för att uppdatera hastigheterna i rutnätet och sedan en funktion för att 

uppdatera densiteten baserat på de ”nya” hastigheterna. I Jos Stams artikel (Stam, 1999) 

beskrivs Navier-Stokes ekvationer (1, 2, 3) för att uppdatera densitet och hastighet. Dessa 

ekvationer är enligt Stams andra artikel, ”Real-Time Fluid Dynamics for Games” (Stam, 

2003), ekvivalenta med ekvation (4) och (5). Högerledet i ekvation (4) säger att hastigheten 

förändras under ett tidssteg p.g.a. tre faktorer; advektion (hastigheter påverkas av 

hastigheter i närheten), diffusion och tillagda krafter. Högerledet i ekvation (5) säger att 

densiteten under ett tidssteg förändras p.g.a. tre faktorer; advektion (hastigheter flyttar 

densiteten), diffusion (densiteten sprider sig över rutnätet) och tillagda krafter/hastigheter.  

    
  

  
                  

 

   
  

  
                   



15 
 

4.2.1 Funktioner 

Detta delkapitel beskriver detaljerat de fyra fundamentala funktionerna som 

återimplementerats för att simulera röken. Utöver dessa finns ”stödfunktioner” som 

använder sig av de fyra ”huvudfunktionerna” för att fullfölja sitt syfte. Relevant för läsaren är 

att samtliga funktioner, förutom en, både i FluidSim (Oosten, 2010) och i programmet för 

detta examensarbete är implementerade som kernels (OpenCL motsvarighet till funktion) 

vilket är något som inte framgår av nedanstående pseudokod. Funktionen ”Diffuse” som 

beskrivs nedan har ingen egen kernel då den helt är byggd på anrop till de andra 

funktionerna.  

Högerleden av ekvation (4) och (5) är uppdelade i termer och översatta till fyra olika 

funktioner: 

1. ”AddForce” – Denna funktion är relativt enkel. Användaren tillåts lägga till kraft i en 

array med samma storlek som rutnätet. Krafterna adderas sedan till rökegenskapen i 

fråga (densiteten eller hastigheten) med Eulers integrationsmetod som är en 

stegningsmetod för att numeriskt lösa differentialekvationer (Ruhe, 2015). Denna 

funktion motsvarar termen f (”force”) i ekvation (4) och termen S (”source”) i 

ekvation (5). Figur 4 visar pseudokod för funktionen ”AddForce”. 

 

 

 

Figur 4 Pseudokod för funktionen ”AddForce”. 

2. ”Diffuse” – Funktionen ser till att densitet (och hastighet) sprider sig mellan 

rutnätets celler. Varje cell påverkas av en granncell från varje väderstreck, dvs. från 

cellen ovanför, under, till höger och till vänster. Detta resulterar t.ex. i att densiteten i 

cellen minskar då den ”försvinner” över till grannceller men också att ny densitet 

”inkommer” från just dessa grannceller. Detta var löst med ”Gauss-Seidel relaxation 

method” som är en iterativ metod för att lösa linjära ekvationssystem (Henriksson, 

2015). Denna funktion motsvarar uttrycket ”    ” i ekvation (4) och uttrycket 

”    ” i ekvation (5). Förenklad pseudokod för funktionen finns i figur 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 Pseudokod för ”Diffuse” funktion.  

 

 

Foreach (gridcell i) 
{ 
   currentVel[i] += Fsource[i] * dt; 

} 

For(nrOfSolverIteration) 
{ 
    For(all grid cells i) 
 i.diffuse += rightNeighbor.diffuse + 
           leftNeighbor.diffuse + 

           upNeighbor.diffuse + 
           downNeighbor.diffuse; 
} 
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Figur 6 ger en visuell förklaring till hur densiteten sprider sig mellan celler i rutnätet. Ingen 
kod för att celler ”ger ifrån sig” densitet finns utan detta uppstår då koden i figur 6 exekveras 
på samtliga celler i rutnätet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6 Spridning av densitet mellan grannceller. 

3. ”Advection” – Syftet med denna funktion sett till densitet är att hastighet inom 

rutnätet ska kunna få densiteten att förflytta sig. Ekvationssystemet skulle enligt Jos 

Stam (Stam, 2003) bli mer komplicerat då det hade varit beroende av en ny term 

jämfört med det ekvationssystem som löstes i ”Diffuse” funktionen, nämligen 

hastighet. För att lösa detta betraktas densiteten som partiklar. Dessa partiklar har 

ingen faktisk position men antas ligga i varje cells centrum, i ett 1:1 förhållande. 

”Linear backtrace” (Stam, 1999; Stam, 2003) användes för att ”spåra” partiklarnas 

position tillbaka i tiden via riktning och storlek på hastigheterna i rutnätet. När 

partiklar ”från dåtiden” som via rörelse kommer att hamna exakt i en cells centrum 

har hittats kan deras densitet erhållas via linjär interpolering av deras ”dåtida” 
densitet. Denna funktion motsvarar uttrycket ”         ” i ekvation (4) och 

uttrycket ”         ” i ekvation (5). Figur 7 visar pseudokod för funktionen 

”Advection”.  

 

 

 

 

 

Figur 7 Pseudokod för ”Advection” funktionen. 

4. ”Project” – Funktionen ser till att hastigheterna är massbevarande vilket visuellt 

leder till det spiralliknande rörelsemönster som rök ofta antar. ”Hodge 

decomposition” är ett matematiskt uttryck som säger att varje hastighetsfält V 

(vektorer av hastighet) kan uttryckas som en summa av ett massbevarande fält M och 

ett gradientfält G (Stam, 2003). Gradientfältet indikerar i förenklad beskrivning var 

en funktion är som brantast (var derivatan av funktionen antar sitt högsta värde). 

Uttrycket V = M + G kan skrivas om som M = V – G vilket innebär att ett 

massbevarande fält kan erhållas genom att subtrahera gradientfält från 

hastighetsfält. Denna funktion utförs enbart vid hastighetsuppdatering då advektion 

av hastighet blir mycket mer precis om hastigheterna är massbevarande (Stam, 

2003). Pseudokod finns i figur 8. 

Foreach(gridcell i) 
{ 
     Particle p = findParticle(now – dt, uVel, vVel); 

     prevDensity  = GetDensity(p); 
     currDensity  = InterpolateDensity(prevDensity, dt); 
} 

curr 
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Figur 8 Pseudokod för funktionen ”Project”.  

Foreach(grid cell i) 
{ 
        tmpDivBuff[i] = CalcDivergenceCompToNeighbors(i); 
        PressureBuff[i] = 0; //Nollställ tryckbuffern.. 
} 

For(nrOfSolvIterations) 
{ 
        Foreach(grid cell i) 
        { 
 //Samla nya tryckvärden.. 
 PressureBuff[i] = div[i] + pressureOfNeighboringCells(i); 
        } 

}  
Foreach(grid cell i) 
{ 
        //Tryckvärden från cellgrannarna påverkar den aktuella cellens hastighet.. 
         velU[i] -= PressureBuff[rightNeighbor] – PressureBuff[leftNeighbor]; 
         velV[i] -= PressureBuff[OverNeighbor] – PressureBuff[UnderNeighbor]; 
} 
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4.2.2 Uppdatering av hastighet 

Med funktionerna implementerade är uppdateringssekvensen för hastighet relativt simpel. 

Anropssekvensen i figur 9 representerar ekvation (4) i kod.  

 

 

 

 

 

 

Figur 9 Pseudokod för uppdatering av hastighet under ett tidssteg. 

I figur 9 visas att funktionen ”Project” anropas två gånger. Anledningen till detta är som 

tidigare nämnt att mer precisa resultat erhålls från ”Advection” funktionen om 

hastighetsfältet i fråga är massbevarande (Stam, 2003). 

4.2.3 Uppdatering av densitet 

Uppdateringssekvensen av densitet över ett tidsteg är ännu mer trivial eftersom funktionen 

”Project” i implementationen endast används för hastighetsuppdatering. Figur 10 visar 

pseudokod för uppdatering av densiteten. 

 

 

 

Figur 10 Pseudokod för uppdatering av densitet under ett tidssteg. 

4.2.4 Uppdatering av röksimuleringen 

Figur 11 visar uppdateringsfunktionen som givet ett tidssteg uppdaterar röksimuleringen. 

Denna funktion är toppen av anropskedjan (simuleringsdelen av programmet). Hastigheten 

uppdateras först för att sedan användas för uppdatering av densitet. 

  

 

 

 

  

Figur 11 Pseudokod för uppdateringsfunktionen. 

Velocity Step(dt, device) 

{ 
 AddForce(VelU, dt, device); 
 AddForce(VelV, dt, dev ice); 
 Diffuse(VelU, dt, device); 
 Diffuse(VelV, dt, device); 
 Project(VelU, VelV , dt, device); 
 Advect(VelU, dt, device); 

 Advect(VelV, dt, dev ice); 
 Project(VelU, VelV , dt, device); 
} 

Density Step(dt, device) 
{ 
 AddForce(Density, dt, device); 
 Diffuse(Density, dt, device); 
 Advect(Density, velU, velV dt, dev ice); 
} 

Update(device) 

{ 
      While(timestep) 
      {  
 Velocity Step(dt, device); 
 Density Step(dt, device); 
       } 
} 
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4.3 Implementation av arbetslastbalansering 

Detta delkapitel beskriver först valet av enhet för det arbete som simuleringen medför för att 

sedan presentera de två olika metoderna som implementerats för att fördela detta arbete 

mellan processorerna. Därefter beskrivs ett tillvägagångssätt för att behålla parallellismen 

(mellan processorerna) och en algoritm för den dynamiska lastbalanseringen. Detta kapitel 

innehåller också definitioner för de två experimentscenarierna som använts för att framställa 

och sedan jämföra resultat. 

4.3.1 Uppdelning av arbete – Frames vs Rutnätsceller 

Metoden för att dela upp arbetet baserades från början på att cellerna i rutnätet skulle vara 

enheten för arbetet och det som skulle delas mellan processorerna. Detta hade inneburit att 

en viss procent av rutnätets celler hade uppdaterats av CPU:n och resten av GPU:n. Denna 

metod hade medfört ett ”naturligt” sätt att dynamiskt balansera lasten på respektive 

processor genom att då kunna ändra den procentuella andelen celler som varje processor 

”ansvarar” för.  

Dock uppstod problematik med metoden då gränsberoenden mellan celler skulle hanteras. 

Då en cell i rutnätet påverkas av dess granncellers tillstånd (densitet och hastighet) uppstod 

en gräns i rutnätet där celler som uppdaterades av CPU:n påverkades av celler som 

uppdaterades av GPU:n och vice versa (gråmarkerade celler i figur 12). 

 

Figur 12 Celler (gråmarkerade) som påverkar varandra över 
uppdelningsgränsen. 

Detta medförde synkroniseringsfrågor om vilken processor som fick uppdatera sina 

gränsceller när eftersom dessa gränsceller i sin tur är beroende av data från alla andra celler 

på ”sin sida” av processorgränsen. Problematik kring just rutnätscellers påverkan av 

varandra visade sig vara ett eget forskningsområde innehållandes bl.a. en känd modell vid 

namn ”Cellular Automata” (sv. Cellautomater) (WolframMathWorld, 2015) som är en modell 

just för grannskapsbeteenden mellan celler i ett rutnät.  Vid detta skede av genomförandet 

spenderades relativt mycket tid på att försöka implementera någon form av cellautomat utan 

någon direkt framgång.  
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På grund av detta antogs metoden där rutnätsceller används som enhet för arbetet, relativt 

till tiden som fanns tillgodo för detta examensarbete, komma att ta alldeles för lång tid att 

implementera och valdes därför bort som lämpligt tillvägagångssätt.  

Den slutgiltiga metoden blev i stället att använda frames (sv. bildutritningar) som enhet för 

arbetet som skulle delas mellan processorerna. Även denna metod erbjuder ett adekvat sätt 

att balansera arbetet mellan processorerna dynamiskt via att en viss procent av alla frames 

delas till den ena processorn medan resten exekveras av den andra. Nackdelen med denna 

metod är att det inte går att finfördela arbetet i samma utsträckning som metoden där 

rutnätscellerna använts för att representera arbetet. Detta eftersom antalet frames som kan 

uppdateras per tidsenhet är mycket färre än antalet rutnätsceller som kan uppdateras under 

samma tid. Dock har en strategi implementerats för att ytterligare kunna dela upp arbetet. 

Denna strategi baseras på att även uppdateringsfunktionerna för hastighet och densitet 

under en frame delas mellan processorerna då CPU:n är aktiv. Detta resulterade i två 

fördelningsmetoder där den ena alltså delar allt arbete (densitet – och 

hastighetsberäkningar) till den aktiva processorn medan den andra fördelningsmetoden 

ytterligare delar arbete nu i form av uppdateringsfunktionerna. Senare i denna rapport 

utvärderas och jämförs mätvärden från simuleringar med de två fördelningsmetoderna för 

att se vilken som bidrar mest till en effektivare simulering. Kommande delkapitel beskriver 

de två fördelningsmetoderna. 

4.3.2 Fördelningsmetod #1 – ”Allt eller inget” 

Syftet med att funktionerna var implementerade i form av kernels var att de på så sätt kan 

exekveras av både CPU:n och GPU:n. Till respektive processor skapades en ”command 

queue” (sv. kommandokö) var på kernels läggs för att exekveras. I tidigare figurer (figur 9, 

figur 10 och figur 11) innehållandes pseudokod ses en parameter med namn ”device” (sv. 

enhet) skickas in. Denna parameter är ett booleskt värde för att markera vilken processor 

som ska användas (CPU = 0 och GPU = 1). Parametern skickas in genom hela anropskedjan 

och används sedan precis innan en kernel ska exekveras.  Figur 13 visar pseudokod för hur 

programmet avgör vilken processor som ska användas för att exekvera ”AddForce” kerneln.   

 

 

 

 

 

 

Figur 13 Pseudokod för att bestämma processor för exekvering av kernel.  

Denna fördelningsmetod använder sig alltså av det booleska värdet för att avgöra vilken 

processor som ska exekvera respektive kernel. Specifikt för denna fördelningsmetod är dock 

att den delar allt arbete mellan processorerna, dvs. när det är dags för en processor att 

uppdatera röken utför den allt arbete (både densitet – och hastighetsberäkningar) under den 

kommande framen. När denna metod används för att dela arbetet anropas en ”Update” 

funktion som kan ses i figur 14.  

AddForce(… , dev ice) 
{ 
 If(device == CPU) 

 { 
  //Exekvera kernel på CPU.. 
  clEnqueueKernel(CPU_commandQ, .. , kernel, ..) 
 } 
 else 
 { 
  //Annars exekvera kernel på GPU  

  clEnqueueKernel(GPU_commandQ, ..,  kernel, ..) 
 } 
} 
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Figur 14 Pseudokod för fördelningsmetod 1 - Allt arbete delas mellan 
processorerna.  

Fördelningsmetoden medför att GPU:n endast har rendering som arbete under de frames 

där CPU:n är den aktiva processorn. Dock är även rendering frame-specifikt arbete då en ny 

bildutritning inte kan ske innan röken uppdaterats färdigt. Detta ökar risken för ineffektiva 

simuleringar eftersom CPU enligt Ogata m.fl. (2008), Zhang m.fl. (2012), Lee m.fl. (2010) 

och Douglas & Barbosa (2012) i allmänhet har lägre prestanda än GPU vilket, vid 

användandet av denna fördelningsmetod, kan resultera i att CPU:n blir en flaskhals. 

4.3.3 Fördelningsmetod #2 – ”Funktioner som arbete” 

När denna metod används anropas en annan ”Update” funktion (se figur 15) som delar upp 

arbete, nu i form av de funktioner som uppdaterar hastighet och densitet, mellan 

processorerna. För denna metod gjordes ett val om vilken processor som skulle exekvera 

vilken funktion. Här bestämdes att hastighetsfunktionen (”Velocity”) skulle exekveras på 

GPU:n och densitetsfunktionen (”Density”) på CPU:n (om CPU:n skulle ”vara med” och 

uppdatera framen). Motiveringen för uppdelningen är att CPU:n ska fungera som en 

komplementprocessor till GPU:n och inte ta över allt för stora delar av arbetet 

(densitetsfunktionen är mindre krävande). Detta sätt att dela upp arbete medför också att 

det är relativt enkelt att omfördela arbetet mellan processorerna vilket blev relevant för den 

dynamiska lastbalanseringen. Figur 15 visar pseudokoden för ”Update” funktionen som 

anropas vid användning av fördelningsmetod 2.  

 

 

 

 

Figur 15 Pseudokod för fördelningsmetod 1 – arbete fördelas i form av 
uppdateringsfunktionerna för densitet och hastighet.  

UpdateFunctionsSplit(device) 
{ 

      While(timestep) 
      {  
 Velocity Step(dt, GPU); 
 Density Step(dt, aDevice); 
       } 
} 

UpdateAllOrNothing(device) 
{ 
 While(timstep) 
 { 
  Velocity(dt, device); 
  Density(dt, device); 
 } 
} 
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4.3.4 Parallellism 

Eftersom fördelningsmetod 2 använder sig av båda processorerna under vissa 

frameuppdateringar krävdes någon form av synkronisering för att processorerna skulle 

exekvera parallellt men samtidigt uppdatera röken i korrekt ordning, dvs. att densiteten ska 

uppdateras med färdiguppdaterade hastigheter.  

Vid implementationen av denna metod konstaterades ett dubbelberoende mellan 

processorerna; GPU:n var tvungen att uppdatera färdigt hastigheten innan CPU:n fick 

använda den för densitetsuppdatering men GPU:n fick inte uppdatera och lagra nya 

hastighetsvärden innan CPU:n uppdaterat färdigt den ”förra” densiteten. För att lösa detta 

användes OpenCL synkroniseringsfunktion ”clFinish” som tar emot en kommandokö som 

inparameter och ser till att programmet väntar tills det att alla kommandon på kön har 

exekverat färdigt. Synkroniseringsfunktionen var relevant att använda för GPU:ns 

kommandokö då uppdateringen av hastighet var tvungen att bli färdig först för att CPU:n, 

med just hastigheten, skulle kunna uppdatera densiteten. För att lösa beroendet åt andra 

hållet (GPU:n väntar på CPU:n) användes OpenCL funktionen ”clEnqueueMarker” som tar 

emot en kommandokö samt ett event som inparameter. Funktionen placerar ett 

markörkommando på kön vars event användes för att veta när en densitetsuppdatering 

exekverat klart. Detta event triggas endast då samtliga kernels/kommandon framför 

markörkommandot körts klart (se figur 16). 

 

Figur 16 Markörkommando på kö som väntar på att densitetsuppdateringen 
(kernel 1, kernel 2 och kernel 3) ska bli klar innan det exekveras och dess tillhörande 

event triggas. 

Problemet med denna ”relation” mellan processorernas exekveringar var att den hade gett 

en sekventiell uppdateringskedja vilket hade inneburit avsaknad av parallellism. Med denna 

uppdateringskedja fanns det också en stor risk att CPU:n skulle bli en flaskhals för 

simuleringen då den antas vara den långsammare processorn av de två och eftersom GPU:n 

hela tiden måste vänta på att CPU:n är klar med densitetsberäkningarna. Eftersom den 

processorparallella exekveringen av kernels ansågs vara fundamental för att kunna 

effektivisera simuleringen implementerades en metod som lät GPU:n fortsätta uppdatera 

hastigheter även om CPU:n inte var klar med densitetsuppdateringen. Metoden baseras på 

att en buffert (array) skapades vari GPU:n kunde lagra ”structs” (sv. strukturer) 

innehållandes färdigberäknade hastigheter (se figur 17).  

 

K1 K2 K3 Mark .. .. Kn 
Command Queue 

 Wait 

Density kernels 
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Figur 17 Visualiserar metod för hastighetsbuffert. 

Dessa structs innehåller också ett enumerationsvärde och ett event. Enumerationsvärdet, 

som kan anta tre olika värden; ”Free”, ”UnderVelProcessing” och 

”ReadyForDensProcessing”, används för att avgöra när structen får användas av 

processorerna.  Från denna buffert kan CPU:n hämta en struct med uppdaterade 

hastighetsvärden för att med dem uppdatera densiteten och sedan ändra structens 

enumerationsvärde för att GPU:n återigen kan fylla den med hastigheter. Figur 18 visar 

användningen av den delade bufferten i form av pseudokod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18 Uppdateringsfunktionen med delad hastighetsbuffert.  

Eventen i vardera struct används alltså för att markera att en densitetsuppdatering är klar. 

När eventet triggas anropas en ”callback” funktion (se figur 18) som ändrar den aktuella 

structens enumerationsvärde till ”Free” vilket gör det möjligt för GPU:n att återigen fylla den 

med uppdaterade hastigheter. 

   GPU 

V1 V2 .. Vn 

AddFinishedVel 

CPU 
GetFinishedVel 

UpdateFunctionsSplit(dt, aDevice) 
{ 
 Struct StoreStruct;  

 For(All structs s in buff) 
 { 
  If(s.Enum == free) 
  { 
   s.Enum = UnderVelProcessing; 
   StoreStruct.vel = s.vel; 

   Velocity(dt, GPU); 
  } 
 } 
 For(All structs s in buff) 
 { 
  If(s.Enum == ReadyForDensProcessing) 
  { 

   //Sätt event för varje densitetuppdatering  
    //och koppla det till en ”callback” fkn.. 
   clEnqueueMarker(CPU_q, s.event); 
   clSetEventCallBack(s.event, callbackFunc, s); 
   Density (dt, aDevice); 
  } 
 } 

 clFinish(GPU_Q); //se till att hastigheten uppdateras helt.. 
 StoreStruct.vel = getCalculatedVel(); 
 StoreStruct.Enum = ReadyForDensProcessing; 
}  
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Detta buffertsystem medförde att det inte alltid är den senast uppdaterade hastigheten som 

ska användas för densitetsuppdateringen (så länge CPU:n inte är lika snabb eller snabbare 

än GPU:n). Det fanns därför ett behov av att sortera hastighetsvärdena i någon form av 

kronologisk ordning. Lösningen blev att structer innehållande nya uppdaterade 

hastighetsvärden alltid placeras längst bak i bufferten. När bufferten sedan itereras igenom 

(från start till slut) för att hitta en struct med enumerationsvärde ”ReadyForDensProcessing” 

kommer alltid de ”äldsta” och därför också de korrekta hastigheterna att hämtas. Denna 

metod efterliknar ett ”Producent/konsument”-mönster (Wikipedia, 2015b) där GPU:n 

agerar producent av färdiga hastigheter och där CPU:n sedan konsumerar dem. 
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4.3.5 Dynamisk lastbalansering 

Det slutgiltiga målet med implementationen var att arbetslasten under körning ska kunna 

balanseras mellan processorerna. Första tanken var att implementera lastbalanseringen på 

så vis att användaren under körning via tangenttryckning skulle kunna byta mellan 

processorerna och på så sätt kunna lastbalansera under körning. När detta hade 

implementerats observerades att någon tydlig påverkan av lastbalanseringen var svår att 

framställa och mäta.  

Istället implementerades en algoritm för att ta hand om den dynamiska lastbalanseringen. 

Denna algoritm är hårt kopplad till metoden för arbetsfördelning och baseras på 

frameintervall. Ett frameintervall består av 10 frames och representeras i kod av en struct 

som lagrar ett genomsnittligt FPS-värde för intervallet. Som figur 19 visar avgör storleken på 

framintervallen hur ofta funktionen för lastbalanseringen anropas. Storleken 10 valdes med 

motiveringen att det extra arbete som lastbalanseringen medför riskerar att påverka 

simuleringens effektivitet om det körs vid varje frame. Med 10 frames i ett frameintervall 

antas lastbalanseringen ske tillräckligt ofta relativt till den totala simuleringstiden. Med en 

frameräknare implementerades att ett nytt intervall (ny struct) skapas, lagras och får sitt 

genomsnittliga FPS-värde beräknat varje gång denna frameräknare är lika stor som antalet 

frames i ett intervall (se figur 19).  

 

 

 

 

Figur 19 Pseudokod för hur ofta algoritmen för lastbalansering ska anropas. 

Detta nyskapade intervall skickas sedan, som figur 19 visar, in till funktionen 

”ManageWorkloadRatio()” som implementerar algoritmen för den dynamiska 

lastbalanseringen. Figur 20 visar pseudokod för denna funktion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20 Algoritm för dynamisk lastbalansering i C++ kod. 

  

if(frameCounter %nrOfFramesPerInterval == 0) 
{ 
 Interval.FPS = nrOfFramesPerInterval/intervaltime; 
 Intervaltime = 0; 
 ManageWorkloadRatio(Interval); 
} 

ManageWorkloadRatio(aCurrInterval) 
{ 
 If(intervalBuff != Full) //Om den inte är full, lägg bara till intervallet.. 
  intervalBuffer.push_back(aCurrInterval); 
 else //Annars jämför FPS.. 
 { 
    //Om det nyss körda intervallet har högre FPS än genomsnittet av  de tidigare 

   
  If(aCurrInterval.FPS > AverageFPSOfPrevIntervals(intevalBuffer) 
   //Öka procenten frames som körs av  CPU:n med 1 
   m_percentageOfFramesOnCPU += 1; 
  else 
   //Minska med 1 
   m_percentageOfFramesOnCPU -= 1; 

 } 
} 
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Denna funktion jämför det inskickade (precis körda) frameintervallets FPS-värde mot ett 

genomsnitt av de tidigare frameintervallens FPS-värden. Om FPS-värdet från det ”nya” 

intervallet är högre än genomsnittet av de tidigare höjs den procentuella andelen frames som 

ska köras på CPU:n. Om den istället är lägre än genomsnittet av tidigare intervall minskas 

procentvärdet. Tidigare frameintervall ligger lagrade i en buffert vars storlek är 6. 

Variationer av buffertstorleken verkar inte påverka utfallet av simuleringen men FPS-värden 
för frameintervall från mer än 60 frames (6 intervall  10 frames) ”tillbaka” i 

simuleringstiden antogs vara irrelevanta att inkludera i det genomsnittliga FPS-värde som 

jämförs mot det precis körda intervallets FPS. 

Algoritmen är relativt enkel men uppfyller kravet om att kunna ge GPU:n understöd vid 

behov då den kan avgöra om ett intervall med större/mindre användning av CPU:n 

resulterar i ett högre/lägre FPS-värde samt kan balansera lasten baserat på detta värde. Det 

procentuella värdet används sedan i en annan funktion för att avgöra hur ofta CPU:n ska 

användas (se figur 21).   

 

 

 

 

Figur 21 Användning av den procentuella andelen för att beräkna hur ofta 
CPU:n ska användas. 

Det heltal som returneras av funktionen i figur 21 används alltså för att avgöra v ilken 

processor som ska uppdatera röken under kommande frame. Figur 22 visar med pseudokod 

hur funktionen används. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 22 Pseudokod för avgörande om processorval baserat på lastbalansering. 

If-satsen i slutet av pseudokoden i figur 22 är den som beskrevs först i detta kapitel (figur 19) 

och binder på så sätt ihop ”flödet” för den dynamiska lastbalanseringen.  

GLloop() 

{ 
 frameCounter++; 
 int runs = GetNrOfFramesBetweenCPUruns(); //hur många frames   
       mellan varje “CPU-runda”? 
 if(framCounter % runs == 0) //dags att använda CPU? 
  dev iceToUse = CPU; 

 else 
  dev iceToUse = GPU; 
 
 Update(dt, dev iceToUse); 

  
 if(frameCounter %nrOfFramesPerInterval == 0)//Har ett frameintervall gått? 
 { 
  Interval.FPS = nrOfFramesPerInterval/intervaltime; 
  Intervaltime = 0; 
  ManageWorkloadRatio(Interval); 
 } 
} 

int GetNrOfFramesBetweenCPUruns() 
{ 
 Float nrOfFramesWithCPU = (m_nrOfFramesPerInterval *     

              m_percentagofFramesOnCPU)/100; 
 int eachFrameWithCPU = (int)floor(m_nrOfFramesPerInterval/nrOfFramesWithCPU);  
 return eachFrameWithCPU; 
} 
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4.3.6 Dataöverföring mellan processorer 

Som tidigare beskrivet krävs det att de processorerna som ”direkt” vill dela data ligger i 

samma OpenCL context. Detta var inga problem att implementera fram till det skede när 

OpenCL contextet skulle kopplas till OpenGL contextet. Av någon anledning verkar det inte 

fungera att skapa ett gemensamt (OGL/OCL) context med mer än en processor. Det ledde i 

sin tur till stora problem kring hur densitet – och hastighetsdata skulle delas mellan 

processorerna. 

Den slutliga lösningen blev att processorerna placerades i varsitt context vilket medförde att 

data vid varje processorbyte måste kopieras över från den aktiva processorn till den 

”kommande”. I figur 23 visas hur datakopieringen implementerats. 

 

 

 

 

 

 

Figur 23 Pseudokod för datakopiering mellan processorerna. 

Det som sker i de två datakopieringsfunktionerna i figur 23 är helt enkelt att data kopieras 

mellan CPU-bufferts och GPU-bufferts, alltså mellan de två processorcontexten. De två 

funktionerna anropas i början av båda uppdateringsfunktionerna om processortypen har 

ändrats jämfört med framen innan.  

Att överföra data mellan context är kostsamt och säger egentligen emot OpenCLs riktlinjer 
men blev ändå den slutgiltiga lösningen då problematiken angående flera processorer i ett 
delat (OpenGL/OpenCL) context inte kunde lösas.   

UpdateFunctionsSplit(dt, aDevice)/UpdateAllorNothing(dt, aDevice) 
{ 
 if(prevDevice != aDevice) //Har v i bytt processor sen senaste frame? 

 { 
  ManageDensity DataCopy(aDevice); 
  ManageVelocity DataCopy(aDevice); 
  prevDevice = aDevice; 
 } 
 … 

 … 
} 
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4.4 Mätvärden 

De två enheter för mätvärden som använts är FPS och exekveringstid. Valet motiveras med 

att FPS är en lämplig enhet för att under körning kunna se hur simuleringen påverkas av 

lastbalanseringen. Dock kan FPS för en simulering vara svår att jämföra med en annan då 

antalet bilduppdateringar per sekund aldrig är helt konstant. Som andra enhet valdes därför 

exekveringstiden som ger möjlighet för en tydligare och mer konkret jämförelse. 

4.4.1 FPS 

För att under körning kunna se hur simuleringen påverkas av lastbalanseringen 

implementerades en FPS-räknare. Denna räknare uppdateras en gång varje sekund och 

skriver då ut antalet bilduppdateringar per sekund bredvid simuleringsfönstrets titel. I figur 

24 visas pseudokod för funktionen som implementerar FPS-räknaren. Denna funktion 

anropas per frame men funktionen ser alltså till att FPS-värdet bara uppdateras varje 

sekund. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 24 Pseudokod för FPS-räknare. 

Funktionen lagrar också simuleringens FPS i en vektor varannan frame. Värdena i denna 

vektor skrivs efter en simulering ut till en textfil för att kunna användas i Excel. 

4.4.2 Exekveringstid 

Att mäta exekveringstid för en simulering är relativt enkelt och ger ett tydligt resultat. Figur 

25 visar pseudokod från toppen av simuleringsprogrammet (main) där en klocka startas 

precis innan OpenGL-loopen börjar uppdatera röken och stoppas precis efter att 

simuleringen är färdig. Exekveringstiden i sekunder för simuleringen blir då skillnaden i tid 

och även detta värde lagras undan i en textfil.  

 

 
 
 
 
 

Figur 25 Pseudokod för mätning av exekveringstid. 

CalculateFPS(aTotalFrameCounter) 
{ 
 Frame++; 
 currTime  = getElapsedNow(); 
 if(aTotalFrameCounter % 2 == 0) 

  m_simulationFPS.push_back(Frame * 1000/(currTime – lastTime); 
 //Har det gått en sek? 
 If(currTime – lastTime > 1000) 
 { 
  WindowTitle = Frame * 1000/(currTime – lastTime); 
  glutSetWindowTitle(WindowTitle); 
  lastTime = currTime; 

  Frame = 0; 
 } 
} 

Main() 
{ 
 Start = clock(); 
 glutMainLoop(); 
 End = clock(); 

 elapsedTime = (End – Start)(CLOCKS_PER_SEC); 
 m_SimulationTime = elapsedTime; 
} 



29 
 

4.5 Experiment 

I detta avsnitt definieras två experimentscenarier som först och främst ska jämföra 

genomsnittliga resultat från 10 simuleringar exekverade enbart med GPU:n mot 10 andra 

simuleringar som exekverats av den hybrida uppsättningen av processorerna samt använt 

sig av algoritmen för dynamisk lastbalansering. 10 simuleringar antogs lämpligt då 

skillnaden mellan resultaten från 8 simuleringar jämfört med 12 inte var markant. Utöver 

detta används experimentscenarierna för att jämföra de två implementerade 

fördelningsmetoderna.  

Gemensamma egenskaper hos samtliga simuleringar: 

 Rutnätsstorlek (upplösning) = 256x256 

 Simulationslängd = 1000 frames 

 Resultaten mäts i enheterna FPS och exekveringstid (sekunder) 

 Ny rök läggs till på samma ställe i fönstret under hela simuleringstiden. 

Specifika egenskaper för simuleringar med aktiv dynamisk lastbalansering: 

 Alla simuleringar startar med en fördelningsratio som är lika med 2 vilket innebär att 

CPU:n då är aktiv 2 % simuleringens frames. Valet av fördelningsratio vid 

simuleringsstart motiveras med att det ser till att CPU:n ”får en chans” att faktiskt 

medverka i exekvering och då alltså utesluta att GPU:n används under hela 

simuleringen.  

4.5.1 Experiment 1 

Experiment 1 använder sig av fördelningsmetod 1 vilket innebär att den aktiva processorn 

uppdaterar alla egenskaper (densitet och hastighet) hos röken under den aktuella framen. I 

detta scenario ska genomsnittligt resultat från 10 simuleringar med aktiv dynamisk 

lastbalansering jämföras med det genomsnittliga resultatet som erhålls från 10 andra 

simuleringar där all uppdatering sker med GPU:n. 

4.5.2 Experiment 2 

Detta experiment baseras på fördelningsmetod 2 där endast densitetsuppdateringen tas över 

av CPU:n när den är aktiv medan hastighetsberäkningarna alltid sköts av GPU:n. Även i 

detta experiment ska det genomsnittliga resultatet från 10 simuleringar med algoritmen för 

den dynamiska lastbalanseringen aktiv ska ställas i jämförelse mot ett genomsnittligt 

resultat från 10 andra simuleringar där endast GPU:n används för att uppdatera röken.  
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5 Resultat 

Detta avsnitt inleds med en redovisning av resultat från de två experimentscenarierna varav 

det första baseras på simuleringar som använt fördelningsmetod 1 och det andra på de 

simuleringar som använt fördelningsmetod 2. Efter detta analyseras resultaten i form av en 

jämförelse av de två experimentens utfall. Resultaten analyseras både internt (GPU vs 

hybridexekvering) och globalt (Experiment 1 vs Experiment 2). Avslutningsvis presenteras 

slutsatser kring dessa resultat och huruvida de lyckas besvara arbetets frågeställning.  

5.1 Experiment 1 – Resultat 

Detta delkapitel presenterar resultat från de 210 simuleringarna som exekverats med 

fördelningsmetod 1, alltså då både densitets– och hastighetsberäkningar utförs av den aktiva 

processorn. 

5.1.1 Exekveringstid 

Genomsnittlig exekveringstid i sekunder för de 10 simuleringar exekverade enbart av GPU:n 

representeras av den blå stapeln i stapeldiagrammet nedan (figur 26). Den röda stapeln i 

figur 26 visar genomsnittlig exekveringstid i sekunder för de 10 simuleringarna som 

hybridexekverats tillsammans med lastbalanseringsalgoritmen.  

 

Figur 26 Genomsnittlig exekveringstid i sekunder från 210 simuleringar. 

5.1.2 FPS 

I linjediagrammet nedan (figur 27) visas två grafer. Den röda grafen är genomsnittliga FPS-

värden från de 10 simuleringar som exekverats av den hybrida uppsättningen av 

processorerna tillsammans med algoritmen för dynamisk lastbalansering. Den blå grafen 

visar genomsnittliga värden från 10 simuleringar exekverade enbart med GPU:n. 

 

Figur 27 Genomsnittliga FPS-värden från 210 simuleringar.  
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5.2 Experiment 2 – Resultat 

Resultaten i experiment två baseras på de 210 simuleringarna som använt sig av 

fördelningsmetod 2 där uppdateringsfunktionerna (densitet och hastighet) delas mellan 

processorerna. Vid de frames av simuleringarna då CPU:n är aktiv utför den endast 

densitetsberäkningarna vilket betyder att GPU:n alltid tar hand om 

hastighetsberäkningarna.  

5.2.1 Exekveringstid 

Stapeldiagrammet nedan (figur 28) visar två staplar där den blå motsvarar genomsnittlig 

exekveringstid i sekunder från de 10 simuleringar som exekverades enbart med GPU:n. Den 

röda stapeln mäter genomsnittlig exekveringstid i sekunder från de 10 simuleringar som 

exekverades med lastbalanseringsalgoritmen och processorhybriden.  

 

Figur 28 Genomsnittlig exekveringstid i sekunder från 210 simuleringarna. 

5.2.2 FPS 

Den röda grafen i linjediagrammet nedan (figur 29) representerar genomsnittliga FPS-

värden från de 10 simuleringar som hybridexekverats tillsammans med den dynamiska 

lastbalanseringsalgoritmen. Den blå grafen motsvarar genomsnittliga FPS-värden från de 10 

simuleringar som exekverats med enbart GPU:n.  

 

Figur 29 Genomsnittliga FPS-värden från 210 simuleringar. 
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5.3 Analys av resultat 

Något som kan avläsas från samtliga FPS-grafer är hur de har en negativ derivata från start 

fram till ungefär hälften av simuleringstiden. Detta beror på att mängden arbete för 

processorerna ökar med tiden eftersom rök konstant läggs till och sprids i rutnätet. Mer rök 

innebär mer data att uppdatera.  

5.3.1 Global analys – Fördelningsmetod 1 vs Fördelningsmetod 2 

De två blåa FPS-graferna, alltså de genomsnittliga FPS-värdena för simuleringarna 

exekverade av GPU:n enbart, är mer eller mindre identiska för båda experimenten. Detta är 

logiskt eftersom GPU:n ”ensam” inte påverkas av fördelningsmetoderna.  

Från de röda FPS-graferna för de två experimenten ses en stor skillnad i oscillation. I 

experiment 1, där CPU:n tar över allt arbete vid de frames där den är aktiv, har FPS-grafen 

en mycket hög oscillation. Detta motsvarar en instabil FPS som i simuleringssammanhang är 

en negativ egenskap då visualiseringen blir hackig och därför också orealistisk. Anledningen 

till FPS-instabiliteten är att mängden data, som mellan frames måste hinna kopieras från 

den ena processorn till den andra, är för stor vilket resulterar i en fördröjning varje gång ett 

byte av processorläge (från GPU enbart till GPUCPU och vice versa) sker. Att instabil FPS är 

en negativ egenskap styrks av stapeldiagrammen från de två experimenten. De röda 

staplarna, som mäter genomsnittlig exekveringstid för de simuleringar som 

hybridexekverats tillsammans med lastbalanseringsalgoritmen, skiljer sig också åt ganska 

markant. De 10 hybridsimuleringar som använt sig av fördelningsmetod 2, där alltså mindre 

mängd data (endast densitetsdata) kopieras mellan processorerna, mättes till att i 

genomsnitt gå 6.6 sekunder snabbare att exekvera än de 10 hybridsimuleringar som använde 

fördelningsmetod 1. Detta innebär en genomsnittlig tidsökning med ≈25 % när 

fördelningsmetod 1 användes relativt till när hybridsimuleringar exekverats med 

fördelningsmetod 2.   

Att de genomsnittliga exekveringstiderna för GPU:n skiljer sig åt mellan de två experimenten 

beror förmodligen på yttre faktorer som t.ex. vilka andra processer som är aktiva i 

operativsystemet.  

5.3.2 Intern analys – GPU vs Hybridexekvering 

Från FPS-diagrammet i experiment 1 går det att avläsa att den hybrida uppsättningen av 

processorerna under ett kort skede i början av simuleringarna (~1 – 50 frames) ser ut att 

prestera lika bra som GPU:n gör. Därefter blir det p.g.a. den höga oscillationen svårt att 

avläsa FPS-värdena för simuleringarna som hybridexekverats. Det som ändå kan avläsas är 

att de inte har en högre genomsnittlig FPS än de simuleringar som exekverats enbart av 

GPU:n. Att GPU:n ensam presterat bättre kan också avläsas från stapeldiagrammet som 

visar att hybridexekveringarna tillsammans med lastbalanseringsalgoritmen i genomsnitt 

har gått 7.3 sekunder långsammare än exekveringarna med GPU:n. I relativ skillnad så tog 

det i genomsnitt ca en tredjedel (≈29 %) så lång tid för hybriden att simulera röken jämfört 

med GPU:n.  
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I experiment 2 går det från diagrammen att avläsa att resultaten mellan de två 

exekveringsscenarierna var betydligt jämnare. Den hybrida uppsättningen av processorerna 

med algoritmen för lastbalanseringen ser i FPS-diagrammet ut att under första halvan av 

simulationen ha presterat lika bra som GPU:n har gjort ensam. Under andra halvan 

presterar dock GPU:n aningen bättre vilket förmodligen återigen beror på att mängden data 

som kopieras mellan processorerna då hunnit bli tillräckligt stor för att sakta ner 

simuleringarna. Från stapeldiagrammet i experiment 2 går det att observera att de 

hybridexekverade simuleringarna i genomsnitt endast tog 0.3 sekunder längre än de 

simuleringar som exekverats av GPU:n ensam. Detta motsvarar till att hybriden, relativt till 

GPU:n, i genomsnitt simulerade röken ≈1 % långsammare.  

5.4 Slutsatser 

Baserat på de resultat och den analys som gjorts av dem kan en slutsats dras om att 

mängden data (mängden rök) påverkar båda processorernas utförande. Datamängden som 

under körtid kopieras mellan processorerna vid hybridexekveringar av simuleringen 

konstateras påverka simuleringens effektivitet negativt. Det går också att konstatera att 

användandet av fördelningsmetod 2, där CPU:n endast tar över densitetsuppdateringarna 

och GPU:n alltid uppdaterar rökens hastighet, resulterar i en effektivare simulering än om 

fördelningsmetod 1 som delegerar allt arbete mellan processorerna används.  

Den mest relevanta slutsatsen som kan dras är den som besvarar arbetets frågeställning. 

Denna slutsats visar att metoden för den hybrida uppsättningen av processorerna 

tillsammans med algoritmen för dynamisk lastbalansering inte effektiviserar 

röksimuleringen i avseende på FPS och exekveringstid jämfört med när endast GPU:n 

exekverar den.  

Grundläggande för samtliga slutsatser beskrivna ovan är att de är baserade enbart på de 

metoder och den lastbalanseringsalgoritm som implementerats i detta arbete. Slutsatserna 

kan inte användas för att utesluta möjligheten att med andra metodval och en annan typ av 

algoritm för den dynamiska lastbalanseringen kunna besvara arbetets frågeställning 

annorlunda.  
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6 Avslutande diskussion 

Detta kapitel inleds med att via diskussion lyfta fram delar som i någon aspekt, negativ eller 

positiv, har påverkat arbetet markant. Diskussionen tar också upp brister för trovärdigheten 

hos arbetets resultat samt resonerar kring saker som hade kunnat göras annorlunda. 

Kapitlet fortsätter sedan med en kort sammanfattning av arbetet följt av några förslag om 

framtida arbeten inom området. 

6.1 Diskussion 

Inledningsvis bör det nämnas att resultaten och slutsatserna som dragits baserat på detta 

arbete inte är generella utan snarare mycket specifika. Anledningen till detta är bland annat 

att endast en plattform (dator) använts för att utvärdera programmet som simulerar röken 

eftersom fler plattformar inte fanns tillgängliga under arbetets gång. En annan anledning är 

att metoderna som använts i detta arbete inte har belägg för att vara optimala inom området 

av hybridexekvering och dynamisk arbetslastbalansering. Därför bör arbetets resultat och 

slutsatser inte utesluta att några andra idéer och metoder eventuellt används i framtiden för 

att svara på detta arbetets eller liknande frågeställning. Istället hänvisas läsaren till att 

använda detta examensarbete som riktlinje för fortsatt forskning inom området. 

Trovärdigheten hos resultat som erhållits från experiment utförda på endast en testplattform 

är ofta bristande. När testplattformen är en dator blir trovärdighetsdiskussionen ännu mer 

kritiskt eftersom dagens hårdvaruarkitekturer hos datorer i många fall skiljer sig åt ganska 

markant. Skillnaderna kan självklart ses bl.a. i prestanda hos hårdvaran men också hos den 

fysiska strukturen på den. Plattformen som använts i detta examensarbete har ett integrerat 

grafikkort vilket gör resultaten och slutsatserna ännu mer specifika. Integrerad grafik 

innebär att datorns grafikkretsar placeras på moderkortet eller på CPU:n och att den grafiska 

processorn ”direkt” delar minne med CPU:n (PCMag, 2015). 

Trots att endast en plattform med integrerad grafik användes i detta arbete medföljer ändå 

spekulationer kring hur resultatet hade sett ut på en dator med dedikerat grafikkort. Lustig 

och Martonosi (2013) artikel visar att datakopiering mellan CPU och GPU faktiskt tar längre 

tid med ett integrerat grafikkort än med ett dedikerat då mindre datamängder kopieras. Att 

mindre datapaket flyttas/kopieras snabbare då grafikkortet är dedikerat istället för 

integrerat är något som Daga, Aji & Feng (2011) också pekar ut i sin artikel om ”fused” (sv. 

sammansmälta) processorer. Hur stor mängden data som kopieras i röksimuleringen i detta 

arbete är i förhållande till de program som utvärderas i de två ovan beskrivna artiklarna är 

svårt att avgöra. Artiklarnas slutsatser visar dock att möjlighet för att en plattform med 

dedikerat grafikkort skulle ge en effektivare röksimulering finns.    

Hur minnet delas eller inte delas mellan processorerna är något som varit väldigt relevant 

för metoderna i detta arbete. Detta är något som återigen reflekterar hur ett generellt 

resultat mer eller mindre är omöjligt att framställa om endast en dator används som 

experimentell plattform. Hårdvaruarkitektur är något som förmodligen hade påverkat 

resultatet även om andra metoder använts, vilket skulle kunnat förutspås och tagits i 

beaktning. En möjlig lösning för att kunna utvärdera artefakten på flera olika plattformar 

hade varit skicka ut den till ”testpersoner” som hade kunnat exekvera programmet på sin 

egen dator.  
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För att utföra detta hade någon procedur behövt implementeras så att mätdata som sparats 

ner från dessa exekveringar hade kunnat nås och på så vis bidra till arbetets resultat. Detta 

var något som i början av detta arbete var planerat att implementera men prioriterades bort 

då fokus och tid istället lades på att skapa processorhybriden samt 

lastbalanseringsalgoritmen. 

6.1.1 Metodval 

Rutnätsbaserad simulering anses i efterhand inte vara den enklaste metoden för att testa 

hybridexekvering och lastbalansering med. Att beroendet mellan rutnätsceller inte kunde 

lösas betraktas som något som gjorde att idén bakom lastbalanseringsalgoritmen inte kunde 

utvärderas under optimala förhållanden. Algoritmen är som sagt relativt enkel men antas 

kunna göra ett mycket bättre jobb om arbetet mer granulärt hade kunnat delas upp, t.ex. i 
form av rutnätets alla 65536 (256256) celler. Metoden som används där frames delas 

mellan processorerna fungerar men är riskabel på så vis att simuleringens FPS direkt 

minskar om processorerna inte hinner bearbeta den mängd data som krävs för att uppdatera 

röken under en frame. En möjlig men också spekulativ lösning skulle vara att sätta en maxtid 

för varje frame som processorerna då har på sig att uppdatera röken. Detta skulle kanske 

leda till en stabilare FPS. 

Utöver problematiken med uppdelning/fördelning av arbete har OpenCLs contexthantering 

varit svårt att handskas med. Orsaken till det problem som uppstod då ett delat context 

mellan de två API:erna (OpenGL & OpenCL) försökte skapas med flera processorer är 

svåridentifierad. En källa (Stackoverflow, 2015) på internet förklarade att ett delat 

OCL/OGL-context endast kan skapas med en processor i taget vilket stärks av att det delade 

contextet gick att skapa med både GPU:n och CPU:n separat. En hel del tid spenderas på att 

söka svar på internet utan någon större framgång. Det enda som hittades var några trådar i 

Khronos Group Forum (2015) som hade liknande frågor. Dessa trådar skapades 2010 och 

hade, fram tills de identifierades i detta examensarbete, inte fått något svar.  

6.1.2 Relaterat arbete 

Ett intressant program som identifierats under detta arbete är ”Cross-Device NBody 

Simulation Sample” av Vadim Kartoshkin (2014). Detta program simulerar ett 

partikelsystem med både GPU:n och CPU:n tillsammans med just en algoritm för dynamisk 

lastbalansering. Kartoshkin delar dock upp partiklarna mellan processorerna vilket ger hans 

lastbalanseringsalgoritm möjlighet till finare fördelning av arbetet. Programmet 

implementerar en ”Zero-Copy” (Intel Developer Zone, 2014) som är en metod för att minska 

mängden data som kopieras mellan processorer vilket är något som skulle vara mycket 

relevant för programmet som skapades i detta examensarbete. Grafikbiblioteket som 

användes tillsammans med OpenCL i Kartoshkins program var Direct3D som inte verkar ha 

den ovan beskrivna contextproblematiken. Simuleringsprogrammet (Kartoshkin, 2014) visar 

faktiskt hur hybridexekveringen tillsammans med lastbalanseringsalgoritmen effektiviserar 

simuleringen jämfört med när GPU:n ensam exekverar den.  

Trots att rutnätsmetoden och det medföljande granncellberoende antas vara en stor del av 

varför någon effektivisering inte lyckades åstadkommas är det i slutändan samma 

rutnätsmetod som gör detta arbete unikt. Hade ett helt ”vanligt” partikelsystem använts i 

detta arbete hade ju svaret på frågeställningen redan kunnat ses i Kartoshkins (2014) 

program.   



36 
 

Zhangs m.fl. (2012) ME-algoritm som implementerades i OpenCL effektiviserades också 

med hybridexekvering och dynamisk lastbalansering. Dock jämförs exekveringstiderna från 

hybridexekveringen av algoritmen med exekveringar som utförts av endast CPU:n vilket 

uppfattas vara en ganska irrelevant jämförelse att göra. En jämförelse i prestanda där man 

ställer CPU ensam mot CPU+GPU anses ha ett självklart utfall där hybriden ”vinner” 

eftersom dagens (och även dåtiden, 2012) GPU:s visat sig vara högpresterande inom andra 

områden än endast grafik (Nvidia Corporation, 2005; Douglas & Barbosa, 2012; Lee et al., 

2010). Även i röksimuleringen i detta arbete ger hybridexekveringen ett mycket bättre 

resultat med avseende på FPS och exekveringstid än vad exekvering med CPU:n enbart gör. 

OpenCL som ramverk är lovande. Mycket mer än termen lovande kan inte användas för att 

beskriva ramverket då det via detta arbete inte använts tillräckligt mycket för att ge det en 

mer ingående recension. Något som hade varit intressant att titta närmare på är ramverkets 

nya möjligheter för mobila plattformar såsom Android och IOS.  

6.1.3 Samhälleliga och etiska aspekter 

Trots att resultatet från detta arbete säger att simuleringen inte effektiviserades av 

hybriduppsättningen och lastbalanseringen visar Kartoshkins (2014) program att 

möjligheten för att göra detta på en dator med integrerad grafik ändå finns. Ekonomiskt 

skulle detta för konsumenten kunna vara en fördel då integrerad grafik generellt är billigare 

än dedikerad (PCMag, 2015). Integrerad grafik resulterar också i mer mobilitet som är en 

egenskap vars efterfrågan hela tiden växer i samhället. Självklart presterar dedikerad grafik i 

allmänhet mycket bättre än ett integrerat grafikkort gör vilket pekar åt att valet av 

grafikkortsstruktur bör baseras på individens prioriteringar. Är grafisk prestanda hos 

plattformen mindre viktig än mobiliteten och en låg prislapp bör integrerad grafik övervägas 

medan ett dedikerat grafikkort är för den som anser att visuellt utseende och höga 

uppdateringsfrekvenser är det viktigaste för plattformen. 

Diskussion om etik utelämnas då ämnet för arbetet, alltså processorhybrider och 

lastbalansering, inte anses vara relevant i ett etiskt perspektiv. 
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6.2 Sammanfattning 

Syftet med detta arbete var att besvara frågan om det med både GPU:n och CPU:n 

tillsammans med en algoritm för dynamisk lastbalansering dem emellan gick att 

effektivisera en röksimulering med avseende på FPS och exekveringstid.  

För att kunna dra slutsatser som skulle besvara frågeställningen valdes metoderna 

implementation och experiment. Ett program vid namn FluidSim (Oosten, 2010) som 

implementerats i OpenCL för att simulera rök med GPU:n byggdes ut för att också kunna 

uppdatera röken med CPU:n. Röksimuleringen är rutnätsbaserad och det processortunga 

arbetet i simuleringen ligger i de två uppdateringsfunktionerna för densitet och hastighet. 

För att dynamiskt kunna fördela arbetet mellan processorerna valdes frames som en lämplig 

enhet för arbetet som skulle delas mellan processorerna. För att undersöka om finfördelning 

av arbetet resulterade i någon skillnad hos simuleringen implementerades två 

fördelningsmetoder. Den ena fördelar under en frame allt arbete (både densitet – och 

hastighetsberäkningar) till den aktiva processorn medan den andra ytterligare delar arbetet i 

form av uppdateringsfunktionerna för röken. Den andra fördelningsmetoden baseras på att 

endast densitetsberäkningarna tas över av CPU:n under de frames där den är aktiv  och att 

hastighetsberäkningarna alltså alltid utförs av GPU:n.    

Utöver detta skapades bl.a. en metod för att erhålla processorparallellism mellan CPU:n och 

GPU:n och en algoritm för dynamisk arbetslastbalansering mellan processorerna. Syftet med 

algoritmen var att under körtid och vid behov ge understöd från CPU:n till GPU:n via att 

balansera antalet frames där CPU:n används för uppdateringen av röken.  

De två fördelningsmetoderna i arbetet blev relevanta för den experimentella delen av 

arbetet. Där sattes två experiment upp baserat på just de två metoderna för arbetsfördelning. 

Syftet med experimenten var dock först och främst att jämföra simuleringar som 

hybridexekverats tillsammans med lastbalanseringsalgoritmen mot exekveringar som utförts 

av GPU:n endast. I experimenten erhölls och jämfördes sedan också resultat från 

simuleringar som körts med de två fördelningsmetoderna för att se hur de påverkade 

simuleringarnas effektivitet.   

Från resultaten kunde det konstateras att datakopiering markant påverkar effektiviteten hos 

simuleringen och hur den ena fördelningsmetoden presterade bättre än den andra p.g.a. 

mängden data som kopierades mellan processorerna. Den mest relevanta slutsatsen som 

kunnat dras är att de metoder som använts i detta arbete, både för uppsättning av 

processorhybriden och uppdelning av arbete mellan processorerna, tillsammans med den 

implementerade algoritmen för dynamisk lastbalansering inte effektiviserar simuleringen 

med avseende på FPS och exekveringstid. 
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6.3 Framtida arbete 

I detta delkapitel presenteras ett antal möjliga egenskaper som skulle kunna implementeras i 

en framtida studie baserat på detta arbete.  

 En utav de mest relevanta sakerna som hade kunnat lösas i ett framtida arbete är 

contextproblematiken. Denna kan lösas genom att antingen hitta ett sätt att lägga 

flera processorer i ett context delat mellan OpenCL och OpenGL eller koppla OpenCL 

till något annat grafiskt bibliotek så som Direct3D eller X3D. Detta hade resulterat i 

att mängden data som kopierats under körtid minskat avsevärt vilket kanske hade 

kunnat leda till effektivare simulering.  

 Att implementera ”Zero-Copy” (Intel Developer Zone, 2014) hade också varit 

intressant för att på så sätt ytterligare minimera datakopieringen i programmet. 

Metoden fungerar enligt Intels dokumentation extra bra på datorer med integrerad 

grafik (PCMag, 2015). 

 För ett framtida arbete där rutnätsbaserad röksimulering används hade det varit 

spännande och utmanande att implementera en cellautomat (WolframMathWorld, 

2015) för att lösa gränsbeteendet mellan cellerna i rutnätet. Huruvida detta hade 

effektiviserat simuleringen eller inte är svårt att säga men det skulle som sagt öppna 

upp nya och förmodligen bättre alternativ för att dela arbetet mellan processorerna. 

 Ett mer trovärdigt resultat från detta arbete eller ett framtida skulle kunna erhållas 

genom att öka antalet plattformar som användes i den experimentella delen. På detta 

vis hade också metoderna som använts i detta arbete kunnat utvärderas mer 

ingående genom att se hur de presterar på olika hårdvaruarkitekturer. 

 Intressant hade också varit att bygga en mer avancerad algoritm för 

lastbalanseringen som på ett bättre sätt profilerar GPU:n och dess behov av CPU:n. 

OpenCL har inbyggda funktioner (Khronos Group Documentation, 2009) som kan 

användas för att mer detaljerat se hur en processor presterar. Detta hade förmodligen 

varit ett bättre sätt än det som använts i programmet från detta examensarbete där 

all lastbalansering baseras på FPS.  
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