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SuperpočíTání pro průmySl

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),

aplikačnímu softwaru dominuje software pro inženýr-
ské 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.

očekávané parametry 
 

výkon 1 PFLOPS,

kapacita datových úložišť až 5PB,

nové datové centrum s kapacitou až 2MW.

SuperpočíTání pro průmySl

prof. Ing. Tomáš Kozubek, Ph.D.
E tomas.kozubek@vsb.cz   T +420 733 677 585

IT pro krIzové řízení a Dopravu

doc. Mgr. Vít Vondrák, Ph.D. 
E vit.vondrak@vsb.cz   T +420 597 323 489
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Pro zájemce o řešení úloh struk-
turální mechaniky můžeme nabíd-
nout následující typy výpočtů:

►   komplexní STaTIcké  
a DynamIcké 
analýzy 

►   úlohy s geometrickými 
a materiálovými 
nelinearitami, kontaktem 
a se změnou okrajových 
podmínek během výpočtu,

►   dynamické simulace soustav 
těles (multi-body simulations) 
s ohledem na kinematiku 
a dynamiku mechanismu,

►   hledání kritických míst vlivem 
silového, deformačního 
a tepelného zatížení,

►   úlohy s velkými posuvy, vel-
kými přetvořeními a elastic-
kým nebo elastoplastickým 
chováním materiálu,

►   výpočet vlastních frekvencí 
a tvarů kmitání jednotlivých 
dílů a celků,

►   stanovení frekvenční 
odezvy na vynucené buzení 
harmonického a náhodného 
časového průběhu,

►   crash testy,

►   šíření vibrací v konstrukci,

►   teplotní a teplotně 
strukturální analýzy 
s uvážením nelinearit, 
relaxace, tečení materiálu 
s elastoplastickým, 
viskoelastickým nebo 
viskoplastickým chováním.

►   opTImalIzace

►   tvarová a materiálová 
optimalizace,

►   optimalizace konstrukcí 
s ohledem na mezní stavy 
napětí, přetvoření a stability.

►   lomová mechanIka 
a únava maTerIálu

►   mulTIfyzIkální 
úlohy 

►   interakce proudění  
a strukturální analýzy, 

►   propojení strukturální 
a akustické analýzy pro 
lineární, nelineární, statické 
a dynamické úlohy.

Cílem výzkumu v této oblasti je 
vytvořit a dále rozvíjet výkonné 
nástroje pro budoucí rozvoj spo-
lečnosti, zajištění její bezpečnosti 
a poskytnutí pomoci ve stavech 
nouze a krizových situacích. 
Pracujeme na aplikacích, které 
předpoví oblast zatopení s několi-
kahodinovým předstihem, dokáží 
včas identifikovat dopravní kolaps 
a zajistit přesměrování dopravy 
takovým způsobem, aby nedošlo 
ke kolapsu v jiné lokalitě. Cestou 
k takovým řešením je zpracování 
velkých objemů dat. Tato data je 
nutné sbírat, ukládat do datových 
úložišť a vyhodnocovat efektivní-
mi algoritmy, které s nimi dokáží 
pracovat a poskytnout požadova-
né informace nutné pro efektivní  

a kvalitní rozhodování. Všechny 
tyto záležitosti vyžadují dlouho-
době orientovaný výzkum a vý-
voj soustředěný do oblastí jako  
jsou výpočetní matematika, inteli-
gentní systémy, softwarové inže-
nýrství, internetové technologie  
a distribuované aplikace.

►   poDpora  
krIzového řízení

►   modelování ve vědách  
o zemi,

►   modelování povodní, šíření 
požárů a znečištění ovzduší,

►   analýza spolehlivosti  
a vyhodnocení rizik.

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

mechanIka prouDění

Také v oblasti výpočtů mechaniky 
proudění je naše portfolio široké  
a našim partnerům můžeme na-
bídnout pomoc v oblasti numeric-
kých simulací řešících problémy:

►   exTerní  
aeroDynamIky

►   aeroakuSTIky

►   TermoDynamIcké  
SImulace

►   STlačITelné  
a neSTlačITelné 
prouDění

►   mrf-mulTIple  
reference frame

►   SImulace přeSTupu 
Tepla

►   Tvarová  
opTImalIzace

►   nenewTonovSké 
prouDění

►   SImulace velkých 
celků

výkonné renDerování

Nabízíme výkonné renderování 
2D a 3D foto a video materiálů  
s využitím superpočítače jako  
renderovací farmy. Díky tomu 
můžeme vytvářet komplexnější 
scény a současně výrazně zkrátit 
čas potřebný pro tvorbu těchto 
materiálů.

open Source SofTware

Při řešení problémů s využitím  
numerického modelování a simu-
lací je vždy nutno zvolit ten nej-
vhodnější nástroj bez ohledu na 
to, zda se jedná o open source 
nebo komerční produkt. Open 
source nástroje disponují řadou 
výhod pro řešení komplexních 
problémů na HPC systémech, 
jako jsou relativně snadná roz-
šiřitelnost a velmi dobrá škálo-
vatelnost pro velmi vysoký po-
čet CPU. Naši výzkumníci mají 
zkušenosti s  nasazením open 
source produktů zejména na ře-
šení úloh  strukturální mechaniky 
a  mechaniky proudění. K výpo-
čtům z oblasti CFD využíváme 
softwary jako OpenFOAM, Code 
Saturne a Palabos, z oblasti 
strukturální mechaniky pak Elmer 
a vlastní knihovny FLLOP, MAT-
SOL a BEM4I. Kromě samotných 
výpočtů můžeme nabídnout také 
úpravu těchto softwarů dle po-
třeb jednotlivých zákazníků. 

vývoj alGorITmů

Jedním ze stěžejních úkolů na-
šeho týmu je vývoj a implemen-
tace nových efektivních metod 
matematického modelování pro 
řešení rozsáhlých úloh zejmé-
na z  oblasti mechaniky prou-
dění a strukturální mechaniky. 
Kromě vývoje vlastních kódů 
(FLLOP, MATSOL, BEM4I – viz 
http://industry.it4i.cz/produkty/)  
nabízíme vývoj a implemen-
taci metod rozšiřující funkci-
onalitu kódů našich partnerů  
a zákazníků.

Spolupráce

Našim externím partnerům na-
bízíme možnosti spolupráce jak 
v  oblasti základního, tak apliko-
vaného výzkumu. Jedná se ne-
jen o smluvní výzkum, ale také 
o společný výzkum, který může 
být spolufinancován i z veřejných 
prostředků. Náš tým má bohaté 
zkušenosti se získáváním pod-
pory pro výzkum nejen z domá-
cích zdrojů, jako jsou např. GAČR  
a TAČR, ale i ze zdrojů zahranič-
ních např. projektů 7. rámcového 
programu.

Současně s pronájmem výpo-
četních prostředků IT4Innovati-
ons (podrobnosti na zadní straně 
brožury) nabízíme podporu při 
nasazení Vašich kódů na HPC 
systémy. Tato podpora se týká 
jak Vašich vlastních in-house  

kódů, tak komerčních nebo open 
source produktů. V  rámci této 
podpory jsme při nasazení na 
HPC platformy schopni asisto-
vat při  profilování daných kódů  
a jejich případné optimalizaci.

140x

TeoreTIcké zrychlení

SkuTečné zrychlení

exTerní aeroDynamIka - openfoam  106,2 milionů buněk

pomoc průmySlu je hlavní náplní práce našeho Týmu

 hpc a bIG DaTa aplIkace pro STáTní Správu a SamoSprávu

aSISTence přI pronájmu výpočeTních proSTřeDků

oproti standardní  
pracovní stanici

98%

►   moDelování v Dopravě

►   simulace a predikce  
dopravního zatížení,

►   inteligentní řízení  
dopravy a navigací.

www.it4i.cz
industry.it4i.cz

Počet jader

Čas  
[hodiny]

128

6,9

3,5

1,6

0,78

256 512 1024

rychlejší řešení čaSová úSpora

http://industry.it4i.cz/produkty/

