Superpočítač Anselm
Technické parametry
výkon: 94 TFLOPS teoretický, Linpack 73 TFLOPS,
209 výpočetních uzlů, každý uzel osazen dvěma
osmi jádrovými procesory architektury x86-64 Sandy
Bridge, minimálně 64GB RAM paměti a lokálním
diskem kapacity 300GB,
pro práci na Anselmu je k dispozici řada knihoven,
řešičů a jiných nástrojů (vývojová prostředí GNU
a Intel, překladače C/C++ a Fortran, knihovny MPI,
matematické knihovny – PETSc, Trilinos, MKL, GSL,
MAGMA, IPP, FFTW a podpůrné knihovny - NetCDF,
HDF5 a další),
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Superpočítání pro průmysl
Znečištění ovzduší

Letecký průmysl

aplikačnímu softwaru dominuje software pro inženýrské výpočty - CFD, FEA (Ansys, Fluent, LS-DYNA,
Comsol, Matlab, OpenFOAM, Code Saturne, Elmer,
SU2, Palabos, EnSight, ParaView a další).

Další systém
Bude dodán v průběhu roku 2015.

Povodně

doprava

Očekávané parametry
výkon 1 PFLOPS,
kapacita datových úložišť až 5PB,
nové datové centrum s kapacitou až 2MW.
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E n e r g e ti k a

S t r o j í r e n st v í

Pomoc průmyslu je hlavní náplní práce našeho týmu
V oblasti vědeckých a inženýrských výpočtů může náš tým nabídnout znalosti a dlouholeté zkušenosti s řešením
problémů a s prováděním simulací v oblastech strukturální mechaniky a mechaniky proudění.

STRUKTURÁLNÍ MECHANIKA
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Externí aerodynamika - OpenFOAM 106,2 milionů buněk
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