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Streszczenie. Diffpack jest obiektowo zorientowanym środowiskiem 
programistycznym opartym na języku C++ przeznaczonym do rozwiązywania 
zagadnień opisanych równaniami różniczkowymi cząstkowymi. Duża 
elastyczność pozwala na zastosowanie go w wielu dziedzinach. W niniejszym 
opracowaniu przedstawiono możliwości pakietu, sposoby jego użycia oraz 
wybrane przykłady zastosowań, wraz z analizą procesu tworzenia 
i implementacji programów obliczeniowych. 
 
 
Abstract. Diffpack is an object-oriented C++ framework for solving partial 
differential equations, designed for advanced programming of numerical 
methods. Considerable flexibility allows its application in many domains. In this 
paper, some Diffpack capabilities, ways of using and selected development 
examples including analysis of the creating process as well as the implementation 
of the computational program have been described. 
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1. Wstęp 
 

Rozwiązywanie zagadnień polowych przy użyciu komputerowych 
narzędzi obliczeniowych ma długą historię. Specyfika tego działu matematyki 
sprawia, że analityczne rozwiązywanie równań jest niezwykle skomplikowane, 
a w przypadku złożonych problemów często niemożliwe. W praktyce 
inżynierskiej metody numeryczne są jedynym wystarczająco wydajnym 
i dokładnym narzędziem do rozwiązywania zagadnień teorii pola opisanych 
równaniami: przewodnictwa cieplnego, falowymi, Laplace’a, Poissona, 
Helmholtza. 

Do rozwiązywania tych zagadnień teorii pola można wykorzystać pakiet 
Diffpack, który w pracy opisano i zilustrowano jego implementację w języku 
C++ dla wybranych przykładów obliczeniowych. 
 
2. Charakterystyka pakietu Diffpack 
 

Pakiet Diffpack jest wydanym przez firmę inuTech obiektowo 
zorientowanym środowiskiem do tworzenia aplikacji obliczeniowych. Głównym 
przeznaczeniem pakietu jest rozwiązywanie równań różniczkowych cząstkowych 
(ang. PDE - Partial Diferential Equations). Pakiet nadaje się również do 
rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych oraz do analizy innych 
podstawowych problemów obliczeniowych. 

Diffpack jest zbiorem funkcji i procedur wykorzystujących zaawansowane 
metody numeryczne. Pakiet bazuje na kodzie źródłowym napisanym w języku 
C++ i korzysta z kompilatora tego języka. Założeniem twórców pakietu było 
stworzenie środowiska, w którym programista będzie mógł skoncentrować się na 
rozwiązywaniu problemu, a nie na implementacji metody numerycznej w danym 
języku programowania. Dzięki temu nie trzeba tracić czasu na programowanie 
funkcji wejścia-wyjścia, tworzenie interfejsu zarówno graficznego jak 
i pracującego w trybie tekstowym itd. Pakiet oferuje zgodność z wieloma 
formatami plików produktów komercyjnych (Adaptivity Toolbox) [2]. 
 
2.1. Narzędzia pakietu Diffpack 
 

Ze względu na realizowane funkcje narzędzia pakietu możemy podzielić 
na trzy grupy: 
• Basic Tools – narzędzia niskopoziomowe do programowania metod 

numerycznych, 
• Linear Algebra – narzędzia do rozwiązywania zagadnień algebry liniowej i 

nieliniowej, 
• PDE – narzędzia do obliczania równań różniczkowych cząstkowych. 

Zawiera komponenty do programowania sieci w metodzie elementów 
skończonych. 
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Pakiet Diffpack posiada też dodatkowe podprogramy rozszerzające 
funkcjonalność jego standardowych funkcji. Obecnie firma inuTech oferuje 
cztery pakiety rozszerzeń: 
• Adaptivity Toolbox –rozszerzający możliwości pakietu przy pracy 

z sieciami elementów skończonych, 
• Parallel Computing Toolboxes I i II – pozwalające na wykonywanie 

obliczeń równoległych, 
• Multilevel Toolbox – zestaw liniowych modułów rozwiązujących 

równania, powalających na definiowanie warunków brzegowych 
i wykonywanie obliczeń, 

• Datafilter Toolbox – pozwalający na import sieci elementów 
skończonych wygenerowanych przez inne programy. 

 
2.2.  Graficzny interfejs użytkownika 
 

Pakiet Diffpack ma wbudowane funkcje do tworzenia graficznego 
interfejsu użytkownika (GUI). W stosunkowo prosty sposób pozwalają one na 
szybkie tworzenie zaawansowanego funkcjonalnie interfejsu, wyposażonego w: 
• edytor wejść-wyjść, 
• możliwość ingerencji w proces obliczeń, np. poprzez zmianę metody 

numerycznej modułu rozwiązującego, czy metody elementów skończonych, 
• szybką generację raportów bazujących na kodzie języka HTML, 
• monitoring procesu obliczeń oraz obsługę błędów, 
• sterowanie obliczeń rozproszonych. 

Dokumentacja pakietu zawiera obszerną listę zagadnień z różnych 
dziedzin, które mogą być realizowane przy jego użyciu, w szczególności 
obejmujących rozwiązywanie równania Laplace'a, Poisson'a, Helmholtz'a, 
Maxwella, równania falowego przewodnictwa cieplnego oraz przepływu. 

3. Przykłady zastosowań pakietu Diffpack 
Ważnym uzupełnieniem pakietu jest duża liczba przykładowych aplikacji 

wraz z kodami źródłowymi, udostępnionymi przez producenta na jego stronie 
internetowej [2-4]. Możliwość dostępu i modyfikacji gotowych, skompilowanych 
i przetestowanych programów pozwala na szybką naukę programowania 
w języku C++ [6] z wykorzystaniem pakietu Diffpack. 

Interesującym przykładem zastosowania pakietu Diffpack jest symulacja 
elektrycznej aktywności serca (rys.1 ). Model matematyczny pola elektrycznego 
serca składa się z układu trzech równań różniczkowych cząstkowych oraz 
dwunastu równań różniczkowych zwyczajnych. Zagadnienie zostało rozwiązane 
przy użyciu metody elementów skończonych. Do obliczeń wykorzystano klaster 
złożony z 64 procesorów, pracujący pod kontrolą systemu Linux.  
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Rys. 1. Transfer fali elektrycznej przez ludzkie serce w ciągu kilku mikrosekund oraz 

wizualizacja symulacji elektrycznej aktywności serca 
 

4. Implementacja pakietu Diffpack w zagadnieniu stacjonarnego 
jednowymiarowego przewodnictwa cieplnego 

W celu przedstawienia metodyki realizacji wykorzystania pakietu Diffpack 
do numerycznego rozwiązywania zagadnień polowych, a w szczególności 
pokazania jego implementacji w języku C++, rozwiązane zostało przykładowe 
zagadnienie przewodnictwa cieplnego [1]. 

4.1. Model matematyczny – zagadnienie przewodnictwa cieplnego 

Zagadnienie stacjonarnego jednowymiarowego przewodnictwa cieplnego 
rozwiązano na przykładzie przenoszenia ciepła w warstwach kontynentalnych 
globu ziemskiego, mającego zastosowanie w geologii. Model matematyczny 
zagadnienia opisany jest jednowymiarowym stacjonarnym równaniem 
przewodnictwa cieplnego 
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gdzie: f(x) - funkcja wymuszająca rozkład pola, reprezentująca gęstość 
objętościową mocy cieplnej, u-temperatura, x-współrzędna wskazująca drogę 
przebytą w kierunku emitowanego ciepła. 

Wszystkie rozważania dotyczące przewodnictwa cieplnego są oparte na 
tym, że wyżej wymienione równanie różniczkowe (1) w sposób naturalny 
wynika z praw fizycznych. Korzysta się również z prawa Fouriera oraz 
z warunku Dirichleta do wyznaczenia warunków brzegowych.
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Wielkość λ >0 we wzorach (2) i (3) reprezentuje współczynnik przewodnictwa 
cieplnego, opisujący środowisko, w którym następuje przenoszenie ciepła, Ts - 
temperatura na powierzchni ziemi. Skały tworzące warstwy pryz powierzchni 
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ziemi, zawierające pierwiastki promieniotwórcze, uwalniają ciepło w ilości s(x) 
na jednostkę czasu i masy. 

 
Rys. 2.  Jednowymiarowe stacjonarne zagadnienie przenoszenia ciepła w warstwach 

kontynentalnych globu ziemskiego; Ts - temperatura na powierzchni ziemi, rozpatrywany 
przedział mieści się między x=0 a x=b, Q – generowany strumień cieplny.  

 
Najtrudniejszym aspektem całego zagadnienia jest przedstawienie całości 

problemu, który w niektórych przypadkach przybiera postać dość 
skomplikowanych równań różniczkowych, w postaci kodu źródłowego. Polega to 
na stosowaniu różnorodnych algorytmów matematycznych, głównie szeroko 
pojętych metod numerycznych, implementacja, których, w czystym języku 
programowania C++, bez użycia pakietu Diffpack, jest bardzo trudnym 
i złożonym zdaniem. Sam pakiet natomiast, udostępnia szeroką gamę gotowych 
procedur i funkcji, za pomocą, których można rozwiązać wiele zagadnień. 

4.2. Implementacja zagadnienia w pakiecie Diffpack 

Implementacja polegała na stworzeniu prostego programu testowego, który 
generuje i rozwiązuje uprzednio wyprowadzone i zmodyfikowane równania 
algebraiczne. Program zostanie zakodowany przy użyciu kompilatora języka 
C++ wykorzystując dołączone do niego biblioteki pakietu Diffpack, adaptując 
styl pisania czystego języka C czy też Fortranu 77. Poszczególne etapy kodu 
oraz ważniejsze jego części zostały odpowiednio opatrzone komentarzami. 
 
Wydruk kodu źródłowego: 
#include <LibsDP.h>              //dołączenie bibliotek 
pakietu Diffpack 
#include <Arrays_real.h>  //obsługa tablic oraz 
strumieni we/wy 
#include <cmath>   //do obsługi funkcji 
matematycznych, tu funkcji exp 
int main(int argc, const char* argv[]) 
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{ 
 initDiffpack(argc, argv); 
 s_o << "Podaj liczbę punktów obliczeniowych: "; int n; 

s_i >> n; 
 real h=1.0/(n-1); 
 Mat(real)  A(n,n);  //tworzy macierz n x n 
 ArrayGen(real) b(n);   //tworzy wektor o dł. 
n 
 ArrayGen(real) u(n); //wartości punktów podziałki 
 s_o << "Podaj beta: "; real beta; s_i >> beta; 
 s_o << "Podaj gamma: "; real gamma; s_i >> gamma; 
 
 //---- Ustawienie macierzy A i wektora b ---- 
 A.fill(0.0);  //wypełnienie zerami macierzy A 
 b.fill(0.0);  //wypełnienie zerami wektora b 
 real x; int i; 
 i=1; 
 A(i,i)=1; 
 b(i)=0; 
 //---- wewnętrzne punkty podziałki ---- 
 for (i=2; i<=n-1; i++) 
 { 
  x=(i-1)*h; 
  A(i,i-1)=1; A(i,i)=-2; A(i,i+1)=1; 
  b(i)=-h*h*gamma*exp(-beta*x); 
 } 
 i=n; 
 x=(i-1)*h; 
 A(i,i-1)=2; A(i,i)=-2; 
 b(i)=-2*h-h*h*gamma*exp(-beta*x); 
 if (n<=10) 
 { 
  A.print (s_o,"macierz A");//wydruk macierzy na ekran 
  b.print (s_o,"prawa strona");//wydruk wektora na ekran 
 } 
 A.factLU(); A.forwBack(b,u); //eliminacja Gauss’a 
 
 //---- Wydruk rozwiązania i komunikatu oraz błędu ---- 
 s_o << "\n\n x  postać numeryczna  błąd:\n"; 
 real u_exact; 
 for (i=1; i<=n; i++) 
 { 
  x=(i-1)*h; 
  if (beta<1.0E-09)    //czy beta=0 ? 
  { 
   u_exact=x*(1+gamma*(1-0.5*x)); 
  } 
  else 
  { 

u_exact=gamma/(beta*beta)*(1-exp(-beta*x) 
+(1-gamma/beta*exp(-beta))*x; 
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  } 
  s_o << oform("%4.3f  %8.5f 
 e=%12.5e\n",x,u(i), 

 u_exact-u(i)); 
 } 
 //---- w przypadku pracy na jednej komórce ---- 
 if (n==2) 
 { 
  s_o <<"u(2)="<<1+0.5*gamma*exp(-beta)<<"\n"; 
 } 
 //---- zapis wyników do pliku "SIMULATION.res ---- 
 Os file ("SIMULATION.res", NEWFILE); // otwarcie pliku 
 for (i=1; i<=n; i++) 
  file <<(i-1)*h<<" "<<u(i)<<"\n"; // format zapisu 
 file->close();     // zamknięcie pliku 
} 
 
4.3. Uruchamianie oraz wizualizacja wyników 

Jednym z pierwszych kroków, jakie należy podjąć, jest umieszczenie 
całości powyższego kodu źródłowego w pliku z rozszerzeniem .cpp. Musi on być 
umieszczony w specjalnym katalogu znajdującym się w ścieżce instalacyjnej 
pakietu, jeśli kompilacja następuje w środowisku systemu Windows. Jeżeli 
natomiast przeprowadzamy kompilację w środowisku systemu operacyjnego 
Linux, stosowny katalog musi być przygotowany wcześniej poleceniem Mkdir 
[1,3] (ważna jest duża litera „M” w poleceniu, gdyż jest to polecenie pochodzące 
wprost z pakietu Diffpack), które wraz z katalogiem tworzy odpowiednie 
dowiązania, niezbędne dla kompilatora gcc, który jest nieodłącznym składnikiem 
wszystkich dystrybucji, do prawidłowego rozpoznawania składni kodu. Sposób 
ten jest szczególnie polecany ze względu na to, że pakiet Diffpack jest głównie 
napisany dla systemu Unix, chociażby ze względu na łatwe formatowanie 
i wizualizację wyników, dlatego też szczegółowo opisany jest tu proces 
kompilacji pod systemem Linux. Podczas pracy w systemie operacyjnym 
Windows można uruchomić program używając dowolnego kompilatora języka 
C++. Po wykonaniu wszystkich tych czynności i bezbłędnej kompilacji 
powyższego kodu z użyciem polecenia Make (również duża litera ma tu 
znaczenie), otrzymuje się uruchamialny program wewnątrz katalogu z plikiem 
źródłowym, który uruchomiany jest poleceniem ./app. 

 
Program generuje plik SIMULATION.res zawierający współrzędne 

punktów niezbędnych do otrzymania modelu wizualnego. Do samej zaś 
wizualizacji można użyć każdego dostępnego programu, niezależnie do tego 
w jakim systemie operacyjnym została przeprowadzona kompilacja. W danym 
przypadku użyty został program Matlab [7] (rys. 3), przetestowany został 
również program gnuplot, który jest darmowy i dostępny zarówno w systemie 
operacyjnym Windows jak i Linux. Wyniki wizualizacji przedstawione są na 
rys. 3. 
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Rys. 3. Rozkład temperatury u(x) dla zagadnienia jednowymiarowego stacjonarnego 

przepływu ciepła dla różnych wartości β i γ, x- współrzędne głębokości pod powierzchnią 
ziemi w kierunku emitowanego źródła ciepła, u-wartość temperatury. 

4.4. Różnice w składni języka C++ wynikające z użycia pakietu Diffpack 

Przedstawiony program jest jednym z prostszych przykładów, jakie można 
zrealizować przy uzyciu pakietu Diffpack. Prostota tego programu polega na 
użyciu gotowych funkcji, procedur oraz poleceń pakietu Diffpack, co zapewnia 
otrzymanie oczekiwanych wyników, a także znaczne zredukowanie objętości 
programu. Poniżej przestawione jest omówienie poszczególnych fragmentów 
kodu źródłowego analizowanego zagadnienia z użyciem pakietu Diffpack. 

Użyta na samym początku biblioteka LibsDP [1,3] zapewnia dołączenie 
jądra pakietu Diffpack. Użyty w tym przypadku kompilator gcc z dystrybucji 
systemu Linux Fedora Core 4 ma fizyczny dostęp do poszczególnych elementów 
i bibliotek pakietu. Istnieje także możliwość kompilacji kodu źródłowego pod 
systemem operacyjnym Windows, jednak do tego celu polecany jest kompilator 
Microsoft Visual C++.  Natomiast kolejna deklaracja Arrays_real [1,3] 
umożliwia obsługę strumieni wejścia i wyjścia oraz operacje na macierzach. 
Inicjalizacja pakietu następuje wraz z użyciem polecenia int main(int argc, const 
char* argv[]) oraz initDiffpack(argc, argv). Kolejną zmianą w porównaniu do 
języka C++ jest zastąpienie strumieni wejścia i wyjścia std::cout i std::cin [6] na 
odpowiedniki pakietowe s_o oraz s_i. Następnym zmodyfikowanym poleceniem 
jest deklaracja typu float, występującego tu po nazwą real, umożliwiająca jawne 
użycie takich typów deklaracyjnych jak single oraz double. Widoczne na samym 
początku polecenie Mat zapewnia wykonywanie różnorodnych operacji 
macierzowych, takich jak generacja wielowymiarowych macierzy i wektorów, 
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rozkład LU [5] (wykorzystany w programie przy użyciu poleceń factLU() 
i forwBack w celu zastąpienia wyznaczonej macierzy z równań dyskretnych jej 
rozkładem na iloczyn macierzy dolno i górno-trójkątnej), wyznaczanie macierzy 
odwrotnych itd. 

Dodatkowo zapewniony jest dostęp do elastycznych formatów wyjść 
strumieniowych poprzez funkcję oform [3], która łączy liczby i tekst w jednolity 
łańcuch, używając przy tym takiej samej składni, jaka jest zastosowana w funkcji 
printf w czystym języku C. W ogólności, możliwe jest dowolne formatowanie 
liczb oraz tekstu. Pakiet zawiera również funkcję aform, która zwraca obiekt 
w postaci całego łańcucha, w przeciwieństwie do funkcji oform, gdzie zwracany 
jest wskaźnik char*, zapewniając tym samym większe bezpieczeństwo. Istotny 
jest także fragment kodu znajdujący się na końcu funkcji main, który jest 
odpowiedzialny za export wyników obliczeń do pliku. Różnica w składni 
pomiędzy exportem danych do pliku a wypisaniem ich na ekranie polega jedynie 
na konieczności otwarcia i zamknięcia pliku. 
5. Wnioski 

Diffpack jest pakietem programistycznym przeznaczonym do 
różnorodnych obliczeń numerycznych. Znaczna elastyczność pozwala na 
wykorzystanie go w wielu dziedzinach nauki i techniki. Przyczyną takiego stanu 
rzeczy jest to, że użytkownik sam może konstruować model matematyczny oraz 
implementować go w programie. Niedogodnością pakietu jest uboga 
dokumentacja w języku angielskim oraz jej całkowity brak w języku polskim. 
Jednak ze względu na potencjalne możliwości obliczeniowe ma on szerokie 
perspektywy aplikacyjne. 
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