
 
 

   
 
 

MaX organitza una formació de SIESTA, una 

innovadora eina útil per aplicacions de computació 

d’altes prestacions en ciències dels materials 

 

La SIESTA School, organitzada pel Centre d’Excel·lència (CoE) MaX, va tenir lloc del 23 al 26 de 

maig al Barcelona Supercomputing Center (BSC) a Barcelona. La formació tenia com a objectiu 

ensenyar la teoria i l’ús pràctic del codi SIESTA basat en la density functional theory (DFT). 

L’investigador del BSC i organitzador de l’acte, Stephan Mohr, explica que  “la SIESTA School s’ha 

organitzat per oferir una formació detallada, dedicada a investigadors que estiguin interessats 

en utilitzar el codi a la seva feina. Les sessions del matí han ofert un ampli ventall de conferències 

explicant la teoria en què es basa SIESTA, impartides per desenvolupadors d’aquesta. Durant les 

sessions de la tarda, els participants han tingut l’oportunitat de posar en pràctica els 

coneixements utilitzant el codi i interpretant els resultats, també en aquest cas supervisat per 

un equip d’usuaris i desenvolupadors de SIESTA experimentats. Els nivells de participació han 

estat bons i, tenint en compte les opinions positives rebudes, estem planejant repetir 

l’esdeveniment en el futur”. 

El desenvolupament de SIESTA per part del BSC, com a part del CoE MaX, se centra en millorar 

el rendiment del codi. A través de MaX, SIESTA s’utilitza per a portar a terme simulacions en el 

camp de les ciències dels materials, amb l’objectiu de dissenyar nous materials amb propietats 

concretes. SIESTA s’utilitza àmpliament també en altres camps, tal com s’ha observat en els 

diferents camps representats a través dels participants de la SIESTA School. 

Rubén Cañadas, estudiant en pràctiques en el grup de Modelització de Proteïnes (Protein 

Modelling) liderat per Victor Guallar (BSC), explica per què es va inscriure al curs i quina aplicació 

tindrà el que hi ha après: “en el nostre grup treballem amb la modelització de proteïnes. Com 

que les proteïnes són molècules altament complexes formades per milers d’àtoms, normalment 

la modelització se separa entre el centre actiu, que es calcula amb mecànica quàntica, i la resta 

de la proteïna, calculada amb mecànica clàssica. Les noves capacitats de codis com SIESTA 

permeten modelar proteïnes senceres. Una altra característica important és que el codi és obert 

i aquest fet és molt útil perquè cada laboratori treballa amb programes diferents (sovint 

comercials) de manera que quan et mous d’un laboratori a un altre, cal convertir la feina i 

dedicar molt temps en aprendre i adaptar-la al nou programa”. 

 

Sobre SIESTA 

SIESTA és un codi per a realitzar de forma eficient càlculs electrònics i simulacions de dinàmica 

de molècules ab initio, de molècules i sòlids. L’eficiència de SIESTA es basa en l’ús de conjunts 

de bases localitzats i de la implementació d’algoritmes d’escalat lineal, que es poden aplicar a 

sistemes apropiats. Una característica molt important del codi és que la seva precisió i cost es 

poden personalitzar en un rang molt ampli; des de càlculs ràpids exploratoris, a simulacions 

altament precises al nivell d’altres mètodes, com el plane-wave i l’all-electrons. 

http://www.max-centre.eu/
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SIESTA és un codi obert i està guanyant cada cop més popularitat. A part de les aplicacions més 

òbvies en el camp de la química i la física dels materials, s’utilitza de forma creixent per 

investigadors de les geociències, la biologia i l’enginyeria. Actualment existeixen diversos milers 

d’usuaris a tot el món. 

 

Sobre MaX CoE 

MaX és un Centre d’Excel·lència Europeu (e-infraestructura H2020) que té com a objectiu 

fomentar el lideratge de la Unió Europea en la modelització, simulació, descobriment i disseny 

de materials. Treballa a la frontera de les tecnologies presents i futures de computació d’altes 

prestacions, per a permetre el millor ús i evolució d’aquesta tecnologia en la investigació i 

innovació de materials. MaX està creant un ecosistema de capacitats, aplicacions ambicioses, 

processos de dades i anàlisi i serveis orientats a l’usuari. L’estratègia de MaX se centra en 

permetre la transició a l’exascala en el camp de la ciència de materials mitjançant el 

desenvolupament de models avançats de programació, nous algoritmes, llibreries específiques 

de domini, gestió de dades in-memory, co-disseny de hardware i software i accions de 

transferència tecnològica. 

www.max-centre.eu | www.twitter.com/max_center2 | www.linkedin.com/company/max-center  

 

Podeu visualitzar un vídeo de la SIESTA School des d’aquest enllaç: 

https://www.youtube.com/watch?v=uM6iMWiS28A&feature=youtu.be 
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