
                                                                                                                        
 
 

CAP A LES SIMULACIONS EXASCALE EN ENGINYERIA 
 

El codi Alya demostra la seva eficiència per resoldre problemes 
complexes en executar-se a cent mil processadors del 

superordinador Blue Waters 
 

• El NCSA d’Illinois afirma que “aquests resultats sense precedents contradiuen la 
creença que els codis de simulació per a l’enginyeria  no són eficients als  
superordinadors i obren un nou horitzó per a la indústria. 

 
Barcelona, 08/05/20014 - El Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de 
Supercomputación (BSC-CNS ) i el Private Sector Program del National Center for 
Supercomputing Applications (NCSA) han executat el codi d’enginyeria Alya, 
desenvolupat al BSC-CNS, a cent mil processadors del superordinador Blue Waters i 
han obtingut uns alts nivells d’eficiència simulant diferents problemes de multi-física. 
  
Amb uns resultats que els tècnics del NCSA qualifiquen de “sense precedents”, 
aquest codi multi-físic ha estat executat simulant tres problemes complexes que 
cobreixen un ampli ventall de les necessitats de la enginyeria: la circulació de l’aire al 
sistema respiratori humà, electrofisiologia i contracció del cor, i la combustió d’un 
forn assecador utilitzat a la indústria del ciment, en la seva fase gasosa. 
 
Mentre la majoria de codis de multi-física no estan preparats per a simulacions a gran 
escala i presenten pèrdues d’eficiència a mesura que van utilitzant un major nombre 
de processadors, Alya va aconseguir un nivell d’escalabilitat superior al 85%, quan va 
ser executat al Blue Waters. 
 
“Aquests resultats sense precedents contradiuen la creença comuna que els codis de 
simulació per a la enginyeria no són eficients en els superordinadors i obren un nou 
horitzó d’aplicacions potencials a la indústria”, afirma Seid Koric, responsable de 
projectes industrials del Private Sector Program del NCSA i professor adjunt de 
Ciència Mecànica i Enginyeria de la University of Illinois at Urbana-Champaign. Koric 
destaca que “un codi serial tardaria 17,4 anys a fer el que Alya i cent mil processadors 
del Blu Waters poden fer en menys de dues hores”. 
 
“Amb una bona escalabilitat, els superordinadors exascale permetran als enginyers  i 
als científics continuar somniant en nous projectes que avui no podem ni imaginar. El 



cas d’Alya és un bon exemple de l’esforç que està fent el BSC per escalar codis 
complexes i fer possible aquests somnis”, afirma el director del BSC-CNS, Mateo 
Valero. 
  
El codi multifísic Alya s’ha desenvolupat al BSC-CNS des de 2004 i s’utilitza per 
simular problemes complexes d’enginyeria. Blue Waters és un dels superordinadors 
més potents del món, capaç de realitzar trilions de càlculs per segon i de treballar 
amb trilions de bytes de dades. 
 
Personal del BSC-CNS i del NCSA han col·laborat estretament per escalar Alya al Blue 
Waters durant dos mesos, ja que el codi mai havia estat executat en una plataforma 
Cray de dimensions similars i ha hagut de ser adaptat a aquesta plataforma per 
funcionar de manera eficient. Per part del NCSA, el principal participant en aquesta 
prova ha estat el propi Koric i per part del BSC-CNS, els investigadors Mariano 
Vázquez, Guillaume Houzeaux i Antoni Artigues. El BSC-CNS i el NCSA tenen previst 
seguir col·laborant en el desenvolupament d’Alya i en la seva utilització per resoldre 
grans problemes multi-físics dels seus socis industrials. 
 
 
 
 

IMATGES D’ APLICACIONS D’ALYA: 
Aplicacionsa d’enginyeria, Simulació del cor 
 
TECHNICAL PAPER: 
Alya: Towards Exascale for Engineering Simulation Codes  
 
CONTACTES 
Premsa BSC:  
Gemma Ribas. gemma.ribas@bsc.es. Tel: 620 429 956 
 
Investigadors: 
Mariano Vázquez: mariano.vazquez@bsc.es 
Guillaume Houzeaux: guillaume.houzeaux@bsc.es 
Seid Koric: koric@illinois.edu 
Evan Burness: burness1@illinois.edu 
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https://www.youtube.com/watch?v=IAMnrdy-u4E&list=PLbABsNMD2jhy4CPd5iH_AkZRhmdMslfXD
https://www.youtube.com/watch?v=wEbprGN0YJU&list=PLbABsNMD2jhxro5ErnFe2vuM-tn5viflt
http://arxiv.org/abs/1404.4881
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El BSC 
 
El Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-
CNS) és el centre líder de la supercomputació a Espanya. La seva especialitat és la 
computació d’altes prestacions, coneguda també amb el nom d’HPC (High 
Performance Computing). La funció és doble: oferir infraestructures i servei en 
supercomputació als científics espanyols i europeus, i generar coneixement i 
tecnologia per transferir-los a la societat. 
 
És un Centre d’Excel·lència Severo Ochoa, membre de primer nivell de la 
infraestructura de recerca europea PRACE (Partnership for Advanced Computing in 
Europe) i gestiona la Red Española de Supercomputación (RES). 
 
 
El NCSA 
 
The National Center for Supercomputing Applications (NCSA), located at the 
University of Illinois at Urbana-Champaign, provides computing, data, networking, 
and visualization resources and services that help scientists and engineers across the 
country better understand our world. Learn more at www.ncsa.illinois.edu.  
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