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Първоначални разговори на български учени с 

екипа на IBM Research GmbH, Цюрих, 

Швейцария през ноември 2007 г.

Подписан договор за доставка и за съвместна 

изследователска дейност с IBM Research GmbH в 

края на март 2008 г.

Завършена хардуерна инсталация към средата на 

юли 2008 г.

Първо успешно изпълнение на LINPACK на 13 

юли 2008 г.

Официално откриване на 9 септември 2008 г. от 

Министър-председателя на Р. България



Основен градивен елемент

Четири 32-битови процесора

208 милиона транзистора, 13.6 GigaFLOPs,  16 вата, 90 нанометра, Cu 

технология 





Касета с 32 процесорни модула



 IBM Blue Gene/P – два шкафа, 2048 PowerPC 450 процесора (32 

bits, 850 MHz), общо 8192 ядра

 Всяко ядро може да обработва по два потока от данни (с двойна 

точност) с плаваща запетая

 Общо 4 TB оперативна памет

ИЗЧИСЛИТЕЛНИЯТ МОДУЛ НА 

КОМПЛЕКСА Е BLUE GENE/P



Матрьошка



Комуникационна подсистема

16 входно-изходни възела са свързани посредством оптични 

влакна към 10 Gb/s Ethernet комутатор

Допълнителни 16 входно-изходни възела ще бъдат добавени 

към системата



Консумирана мощност

Blue Gene/P консумирана мощност (2 шкафа):

Най-малко 34 kW

Средно 50 kW;

Най-много 68 kW;



Охлаждане

Uniflair TDAR 1422A – две системи

Въздушен поток: 15600 м3/ч за всяка система

Обща охладителна мощност: 51.6 kW за всяка система

Охладителни вериги/компресори – по две на система





Мрежа с конфигурация 3D torus, която свързва 64 процесорни 

модула. Всеки процесор е свързан директно с шестте си съседни 

процесора

Мрежа 3D Torus



Blue Gene може да работи едновременно с: 

High Performance Computing (HPC) Mode – най-добър за 

Capability Computing

Паралелни, групирани по двойки приложения 

SIMD архитектура (Single Instruction, Multiple Data)

Модел на програмиране: типичен MPI (Message Passing Interface)

Приложенията се нуждаят от огромен обем изчислителна 

мощност за кратко време

Методи



High Throughput Computing (HTC) Mode – най-добър за 

Capacity Computing

Голям брой независими задачи

MIMD архитектура (Multiple Instruction, Multiple Data)

Модел на програмиране: не MPI

Приложенията се нуждаят от голям обем изчислителна 

мощност за дълъг период от време 

Традиционно се изпълнява на големи клъстери 

Методи



Процесор - IBM® PowerPC® 450 850 MHz; четири 32-битови 

микропроцесора в един ASIC

Брой на процесорите: 8192

Брой на процесорните модули: 2048

Производителност на един модул: 13.6 GigaFLOPS (13.6 

милиарда операции с плаваща запетая в секунда)

Обем на паметта на модула: 2 GB

Обща производителност на комплекса: 28 TeraFLOPS (28 

хиляди милиарда операции с плаваща запетая в секунда)

Общ обем на паметта: 4 ТB 

Обем на паралелната, разпределена дискова памет: 10 ТB

Обем на пренасяната информация по комуникационните мрежи: 

5.1 GB в секунда

Обобщени характеристики



Производителност TOP500 

Постигната максимална производителност с LINPACK: 

Rmax = 23.42 TFlops

Теоретична най-висока производителност: Rpeak= 

27.85 TFlops

126-то място по производителност в света според 32-то 

издание на TOP500 класацията за суперкомпютри, 

публикувана на 17 ноември 2008 г.



Производителност GREEN500 

Енергийна ефективност: 371.67 MFlops/W

9 място в последното ноемврийско издание на GREEN500 

класацията заедно с подобни суперкомпютри, инсталирани в 

RZG/Max-Planck-Gesellschaft MPI/IPP, Stony Brook/BNL –

New York Center for Computational Sciences, 

ASTRON/University Groningen, IBM –Rochester and DOE/Oak 

Ridge National Laboratory



Свързаност и достъп

1 Gb/s Ethernet оптична линия до точката на присъствие на 

Българската Национална Изследователска и Образователна Мрежа в 

Института за паралелна обработка на информацията – Българска 

Академия на Науките (София) 

Front/End възел

Хардуер: IBM system p5, четири процесорни ядра, 16 GB RAM

Адрес: bg-fen.scc.acad.bg



Операционна система на Front/End възела: 

SUSE Linux Enterprise Server 10 (SLES 10), Service Pack 1

Компилатори: 

IBM XL C/C++ Advanced Edition for Blue Gene/P V9.0

IBM XL Fortran Advanced Edition for Blue Gene/P V11.1

GNU Toolchain (gcc, glibc, binutlils, gdb, python)

Библиотеки: 

Engineering and Scientific Subroutine Library (ESSL) for Linux 

on Power V4.3.1

MPI (MPICH2)

IBM Tivoli Workload Scheduler LoadLeveler Version 3 Release 4.2 

PTF 1

Системен софтуер



GotoBLAS – най-бързата имплементация на Basic Linear 

Algebra Subroutines (BLAS) в момента

GAMMES-US – общ пакет за ab initio квантова химия

NAMD – паралелен код за молекулна динамика на големи 

био молекулни системи

CPMD – паралелна имплементация на теорията на 

функционала на плътността, използваща плоски вълни 

(псевдо потенциали) и специално разработена за ab initio 

молекулна динамика

LAMMPS – код за симулиране на класическа молекулна 

динамика по ефективен начин на паралелни компютри

Приложен софтуер



В процес на разработка (портване, компилиране, тестване и 

настройка):

GROMACS – класическа молекулна динамика, симулиране 

на Нютоновите уравнения за движение за системи с хиляди 

или милиони частици

mpiBLAST-PIO –паралелна имплементация на NCBI BLAST 

(Basic Local Alignment Search Tool, алгоритъм използван в 

био информатиката)

OpenAtom –скалируемо и лесно за портване паралелно 

приложение за симулиране на молекулна динамика на 

квантово ниво, което имплементира метода за ab initio 

молекулна динамика на Car-Parrinelo (CPAIMD)

Приложен софтуер



Потребители

До този момент 30 активни потребители:

Математика

Физика 

Компютърна химия 

Био информатика
⅓ жени



Преодоляване на някои съществуващи технически проблеми 

Доизграждане на комплекса в технически план - подобряване 

на входно-изходните възможности, доизграждане на 

системата за масова памет, визуализация

Осигуряване на пакети с HPC приложен софтуер

Установяване на устойчива организационна и финансова 

рамка за БСЦ

Преодоляване ограничения опит при системно 

администриране на Blue Gene/P и при програмирането на 

многоядрени архитектури

Предизвикателства





Изчислителната подсистема на комплекса  е  

BLUE GENE/P



СПЕЦИФИКАЦИЯ НА BLUE GENE/P

1. Модул - специално проектирана за суперкомпютърни

приложения интегрална схема IBM PowerPC 450 850 MHz,

четири 64 битови микропроцесори и 8 мегабайта памет .

2. Брой на процесорните модули – 2048

3. Брой на процесорите- 8192

4. Производителност на един модул – 13.6 GigaFLOPS

5. Обем на паметта на модула– 2 GB

6. Производителност на Blade Center – 0.8 TeraFLOPS

7. Обща производителност на комплекса -28 TeraFLOPS 

8. Общ обем на паметта – 4 Терабайта ( 212 байта)

9. Обем на разпределена дискова памет – 19.2 TB

10. Kомуникационна мрежа 3D tourus – 5.1 GB/s





300 INTEL XEON E5-2650V2  процесора

300 ускорителя INTEL XEON PHI 7120P 

памет: 9.6 TB RAM 

300 ускорителя INTEL XEONP

памет: 4.8 TB RAM 

максимална производителност 406 TFLOP/S

разпределена дискова памет 90 TB 

дисков масив 48 TB .

комуникационна мрежа - INFINIBAND 56 GBPS FDR NON-

BLOCKING MELLANOX NETWORK

Спецификация:



BLUQUEEN 5 PFlops и Prof.Dr.Dr. Thomas Lippert



Спецификация на BlueQueen

- 24  рак (6 реда по 4 рака) - 24576 процесора (393216 ядра);Рак: 2 
етажа с 16 изчислителни модула (16384 ядра);Изчислителен 
модул: 32  процесорни модули

- Обем на паметта : 393 TB

- Максимална производителност : 5.033 Petaflops

- Linpack: 4.141 Petaflops

Спецификация на модула на  IBM BlueGene/Q

- Процесор IBM PowerPC® A2 1.6 GHz, 16   64 - битови ядра с 
две нишки на ядро

- Памет 16 GB SDRAM-DDR3 за процесор 

- Вътрешна комуникационна мрежа 5D Torus — 40 GBps; 2.5 
μsec latency (worst case); Колективна мрежа  — част от 5D 
Torus; поддържа се от collective logic operations



JURECA ( МАРУСЯ)



Архитектура Intel Hyperthreading Technology 

- T-Platforms V-class server architecture

- 75 сървера с два ускорителя  NVIDIA K80 GPUs ,2 x 
4992 CUDA ядра 

- 2 x 24 GiB GDDR5 памет

-1650 сървера с два Intel Xeon E5-2680 v3 , 128 GB

- 2 ускорителя  NVIDIA K40 GPUs  на сървер, 2 x 12 
GB GDDR5 памет

- Общо : 45,216 ядра

- Производителност - 2.24 PFlops на сървър .

- Комуникационна мрежа Mellanox EDR InfiniBand с 
non-blocking ftopology и скорост на пренасяне на 
информацията  100 Gbit в секунда



HIGH PERFORMANCE COMPUTING CENTER 

STUTTGART (HLRS)

AUTOMOTIVE SIMULATION CENTER STUTTGART 

– DAIMLER, OPEL, PORCHE, ALTAIR, SUPPLIER, FKFS, HLRS, 

KIT, KARMANN, UNIVERSITY OF STUTTGART , CRAY,IBM, 

NEC, ABACUS, DYNA, ENGINEOUS, INTES,CADFEM, SIT ,VDC, 

ESI



CRAY XE6 (Hermit)

Техническа спецификация (инсталация –

първи етап)

- максимална производителност 1.045 Pflops;

- 38 рака с 96 процесори всеки

- процесор Dual Socket AMD Interlagos @ 2.3GHz,

16 ядра ;

- памет за един процесор 32 GB или 64 GB

- дискова памет -2.7 PB за Dual Socket AMD 

Interlagos;

- мрежа - CRAY Gemini Special nodes;

- консумация – максимум 2 мегавата.



LAMBORGHINI AVENTADORE 2012



LRZ - Computer centre for Munich's 

universities and for the Bavarian Academy of   

Sciences and Humanities.  

SuperMUC Petascale System



LRZ - COMPUTER CENTRE FOR MUNICH'S 

UNIVERSITIES AND FOR THE BAVARIAN ACADEMY 

OF SCIENCES AND HUMANITIES. 

SUPERMUC PETASCALE SYSTEM

Описание на системата 
- 155,656 ядра обединени 9400 изчислителни възела 

compute

- Памет - 300 терабайта

- Мрежа - Infiniband FDR10 interconnect

- Дискова памет - 4 пета байта пряко свързана памет и 10 

пета байта GPFS външна  памет

- Архивна памет на ленти- 30 пета байта

- Реална, разпределена тримерна система за визуализация 

в реално време



CEA TRÈS GRAND CENTRE DE CALCUL CURIE 



GENCI CEA TRÈS GRAND CENTRE DE CALCUL CURIE

- Производителност 2 Petaflop/s( два милиона 

милиарда операции с плаваща запетая в секунда)

- 92,000 ядра, свързани в система с разпределена 

памет 15 Petabytes (15 милиона милиарда байта) и 

скорост на обмен на информацията 250Gbit/s

- комуникация -100,000 пъти по – бърза от  ultra-

high-speed ADSL connection. 



Barcelona Supercomputing Centre MareNostrum III



BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTRE 

MARENOSTRUM III

- Peak Performance of 1 Petaflops

- 48,448 Intel SandyBridge-EP E5-2670 cores at 2.6 

GHz (3,028 compute nodes)

- 94.625 TB of main memory (32 GB/node)

- 1.9 PB of disk storage

- Interconnection networks:

 Infiniband

 Gigabit Ethernet

-Operating System: Linux - SuSe Distribution





CINECA Marconi
Архитектура: Intel OmniPath Cluster

Сървъри: 1.512

Процесори на сървър: 2 x 18-cores Intel Xeon E5-

2697 v4 (Broadwell) at 2.30 GHz

Ядра: 36 ядра/сървър, общо 54.432 ядра

Ускорители Intel Xeon Phi 7120P - 250,000 ядра

Памет: 128 GB/сървър, 3.5 GB/ядро

Комуникационна мрежа: Intel OmniPath

Дискова памет : 17PB 

Максимална производителност : 13 PFlop/s



Piz Daint 



PIZ DAINT ,CRAY XC50

Сървър D1 : 2 X XEON E5-2690V3  2.6 GHZ, 12 ЯДРА, 64

GB RAM

Сървър D2 : 2 X XEON E5-2695 V4  2.10 GHZ ,18 ЯДРА ,

128 GB RAM 

Ускорител : NVIDIA TESLA P100 

Комуникационна мрежа : ARIES INTERCONNECT

Общо количество ядра : 206,720

Общо количество памет :  6.2 PB

Максимална производителност  : 16 TFLOPS





FUJITSU K SUPERCOMPUTER 

Процесор: Sparc64-VIIIfx,  осем ядра с 64 битова 
аритметика;тактова честота 2.8 Ghz; 58 вата на чип

Памет : 32 гигабайта на процесор

Брой на процесорите: 88,128 

Брой на ядрата: 705,024

Системата има 864 рака

Теоретична производителност : 11.28 Petaflops

Производителност на LINPACK тест : 10.51 Petaflops

Консумация - 4.64 мегават



National University of DefenseTechnology and INSPUR 

Co. Tianhe- 2 (Млечен път -2 ) – 50 PetaFLOPS



NATIONAL UNIVERSITY OF DEFENSE 

TECHNOLOGY AND INSPUR CO. TIANHE- 2 

SUPERCOMPUTER  (МЛЕЧЕН ПЪТ - 2)
Процесор: Intel Xeon E5- 2692, 2.2 Ghz. , 12 ядра

Памет: 32 гигабайта.

Ускорител : Xeon Phi 31S1P, 1.053 Ghz, 60 ядра, 240 нишки 

Памет : 8 гигабайта

Общ брой на процесорите:32,000

Общ брой на копроцесорите: 48,000

Общ брой ядра :3,120,000

Общ обем на паметта : 1,024 петабайта

Консумация : 17.8 мегавата

Максимална производителност: 54.9 Petaflops.

Производителност на LINPACK тест: 33.9 Petaflops



SUNWAY TAIHU LIGHT



Максимална производителност-125 PFlops

Linpack производителност - 93 PFlops

Оперативна памет - 1310.72 TB

Скорост на обмен - 5591.45 TB/s

Сървъри - 40,960

Процесор – SW 26010 , 260 ядра в процесор

Ядра - 10,649,600



ПАКЕТИ ПРИЛОЖНИ ПРОГРАМИ И БИБЛИОТЕКИ 

ИНСТАЛИРАНИ НА БЪЛГАРСКИТЕ BLUE GENE/P И 

AVITOHOL

Класическа молекулна динамика и ab initio молекулна  
динамика

1.GROMACS 6 (Groningen Machine for Chemical Simulations) 

1.1 милиона реда;обем 53.5MB

GROMACS е универсален програмен пакет за молекулно-
динамично моделиране  на системи, които могат да съдържат 
до 100  милиона атома, и минимизиране на техните енергии 

2.NAMD CVS 2014 (NAnoscale Molecular Dynamics ). Обем 
47.8 MB

NAMD e паралелен програмен пакет за молекулна динамика, 
предназначен за високопроизводителни симулации на големи 
биомолекулни комплекси.  NAMD е проектиран за 
паралелна работа  на десетки хиляди CPU/GPU модули.



3. LAMMPS 2014 (Large scale Atomic / Molecular 

Massively Parallel Simulator). Обем 86.6 MB

LAMMPS е пакет за класически молекулно-динамични 

симулации за моделиране на частици в течна, твърда или 

газообразна фаза. Може да се използва за моделиране на атомни, 

полимерни, биохимични, метални, гранулирани и едрозърнести 

системи с различни силови полета и гранични условия. 

4. CPMD 3.15 Car-Parrinello Molecular Dynamics).

Обем 14.1 MB 

С пакета CPMD се пресмята частта от енергията на системата от 

атоми, която се носи от електроните и леките атоми, например 

водорода. Добавя квантово-механичните корекции към енергията  

на атомните взаимодействия, които се пресмята от GROMACS, 

NAMD и LAMMPS 



5.CP2K 2.4 .Обем 102 MB 

CP2K е написан на Fortran 95 и може едновременно да 

решава задачите на молекулярната динамика(МД) и 

квантовата механика за различни молекулярни системи.  

Той включва множество методи като теория на 

функционала на плътността със смесен Гаусиан и плоски 

вълни, както и класически  два и повече частични 

потенциали. 



6. NWChem 6.3 SRC (Northwest Chemistry 

Laboratory).Обем 299.7  MB 

NWChem е програмен пакет за решаване на почти всички  

задачи в областта на изчислителната химия. В него са 

съчетани молекулярната динамика и квантовата механика. 



7.MMFF94(Combined protein-ligand force field
calculations) обем 38  MB 

MMFF94 изчислява комбинираното поле на силите 
на взаимодействие протеин- лиганд( кандидат за 
лекарство), което основата за определяне дали се 
свързват и ако се свързват, къде и как се формира 
връзката  между протеина и лиганда и какъв е нейния 
вид 

8. Quantum Espresso, 347,000 реда, обем 43.1 MB 

Quantum Espresso   е интегриран пакет  , специално 
разработен за електронно-структурни изчисления и 
моделиране на материали, на базата на теорията на 
функционала на плътността, плоските вълни и 
псевдо потенциалите, за които стана дума по-горе. 



9. DL POLY 4.6 -три пакета програми. 

Общо 1.2 милиона реда

DL POLY е създаден   за компютърна симулация на 

кондензираната фази (CCP5), на молекулярна 

динамика и метало полимери. 

10.GAMESS, 750,000 реда 

Това е една от най-често използваните пакети 

програми за  химически изчисления. GAMESS 

решава едновременно задачите на квантовата химия 

и молекулярната динамика. 



11.Qbox ,обем 2.33 MB

Qbox е програма за моделиране  на  квантово-механичните 

взаимодействия  ядро-електрони и  ядро-ядро

12.DALTON ,обем 55.2 MB 

С програмата Dalton e така проектирана, че  лесно да се 

изчисляват  голям брой  характеристики, като се използват  

метод Хатри-Фок и неговите вариации,DFT  и други. 

B. Виртуално проектиране на кандидати за лекарства ( In

silico drug design) Всички пакети за молекулярна динамика и 

квантова механика плюс 

13.DOCK 6.4, обем 68.5 MB 

Dock 6.4 е създаден за изследване на свързването на две 

молекули на базата на техните геометрични характеристики. 

Моделира  процесите на свързване на биомолекулите с 

рецепторите на клетките и с кандидатите за лекарства 



C. Предсказване на тримерната структура на 

протеините и моделиране  на тяхното свързването

14. ROSETTA 3 (High - Resolution Protein Structure 

Prediction Codes) 

ROSETTA 3 е  функционално най-пълния пакет   за предсказване 

на тримерните  структури протеини, които не могат да се 

получат експериментално   и  техните променени, следствие от 

мутации, Това е често срещаната и много трудна за решаване 

задача, пряко свързана с изследването на механизма на 

възникване на болестите на молекулярно ниво и търсенето на 

активни молекули за лечение на тези болести. 



ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- генетика, протеомика ,молекулярна биология, 

биохимия, биофизика, квантова  химия; 

- предсказване на тримерната структура на белтъците, 

изчисляване на мутиралата структура на  белтъка в 

резултат на мутации на ДНК; моделиране на 

взаимодействието между  протеините и свързването на 

био молекулите  с ДНК и РНК

- динамика на взаимодействията протеин-протеин, 

протеин- антитяло, протеин-клетъчен рецептор 

- дизайн  на лекарства;

- химия на полимерите и науката за материалите,в 

частност

в процеса на подбора на структурата при  синтез



15. SPECFEM3D ( Seismic Wave Propagation 3D Model ) 

обем: 502 MB

В основата на SPECFEM3D е методът на спектралния

елемент . Той е аналогичен на метода на крайните

елементи, но се използва за апроксимация на тримерните

пластове, в които се разпространяват сеизмичните вълни и

за покриване на самите вълни с триизмерни мрежи, за да

могат да се изчислят техните вълнови и силови

характеристики.



Основното предизвикателство на глобалната сеизмология бе 

да се построи модел , който точно да предсказва 

разпространението на вълните с резолюция между една и две 

секунди. В пакетите програми SPECFEM3D това е 

постигнато и позволява да се изучи разпространението на 

вълните дълбоко във вътрешността на Земята , да се сравнят 

получените от решаването на модела 3D фронтове на 

разпространяващите се  вълни и техните амплитуди  със 

записаните от геофизичната апаратура фронтове на 

разпространение на вълните при реални земетресения.



Динамика на флуидите, термодинамични и хидро 

динамични натоварвания в енергийни съоръжения с 

голяма мощност.

Всички пакети програми са разработени от   Électricité de 

France (EDF)

16.Computational Fluid Dynamics code Saturne/ 

Syrthes1.3.2

обем 42.1 MB

Code Saturne е пакет за симулация и изчисляване на динамиката на

флуидите (computational fluid dynamics}, която се използва за

проектиране на охлаждането на големи енергийни обекти , като котли на

топло и електроцентрали и атомни реактори, за оценка на ефективността

на топлопренасянето и на топлинните загуби в конструкция на котлите

още на етап проектиране, откриване на възможните места на прегряване

и разрушаване на съоръженията.



С тях могат да се моделират  несвиваеми и разширяеми 

течения с  или без пренасяне на топлина , както и 

топлинната емисия на горящите смеси въглища/ въздух и 

газ/въздух , скоростта  и интензитета на топло 

предаването . Включени са турбулентни модели и  

Reynold стрес модели. Могат да се моделират  течения с 

големи вихри (Large Eddy Simulations ). 



17.   Aster (Structural mechanics code)  oбем 

283 MB 

Пакетът програми  Aster се използва за 

моделиране и изследване на механичното 

поведение на конструкциите. Той широко се 

прилага   при експертиза и оценка на 

състоянието на съоръженията на 

електрически централи и и да се 

прогнозират измененията в структурата на 

металите на електрическите мрежи при 

екстремални термични и механични 

натоварвания. 



18.  Code Salome, обем 278 MB 

Salome е обща платформа за компютърно 
проектиране  (CAD-CAE), за подготовка на 
цифровите модели на бъдещите детайли, модули 
или съоръжения  като вход на системата за  
компютърно симулиране и проверка на 
механичните им свойства и  на тяхната 
термичната, хидродинамичната  и вибрационна 
устойчивост. 



19.Salomé-Meca platform (Thermal-mechanics 

– комплексна термо механична симулация) 

Обем 1.712 GB 

CAD/CAE, геометрия и покритие с мрежи за изчисления по

методите на крайните елементи, моделиране на топло обмена,

пренасянето на топлина и топлинното натоварване на

елементите, възлите и конструкциите.Пряка връзка с

Code_Aster и съвместимост на изчисленията със Saturne.

Преформатиране на данните и резултатите от изчисленията за

използване от всички пакети програми, разработени от

Électricité de France



ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- оценка на ефективността на охлаждането, 
определяне на зоните на прегряване и термично и 
хидро – динамично разрушение на съоръженията 
на големи енергийни обекти,като ядрени реактори 
и енергийни котли на газ или въглища;

- оптимизация на  процеса на изгаряне на въглища  
в котлите на електроцентралите, проектиране на 
детайли и възли за енергийни обекти с оценка на 
тяхната устойчивост на разрушение  при 
екстремални и аварийни режими;

- подобряване на конкурентоспособността на 
енергийни и други съоръжения посредством 
симулация на оптимизирани производствени  
процеси



- подобряване на надеждността на съоръженията 

посредством структурен анализ 

- управление на риска и подобряване на сигурността 

на обектите посредством симулация на екстремни 

явления(наводнения, урагани и др.)

- изследване и проектиране  на горивни камери, на 

конструкции на топло обменници и парогенератори   

с много  високи коефициенти на  поглъщане и 

преобразуване на лъчиста и контактна топлоенергия, 

проектиране  мрежи високо напрежение и оценка на 

нейната надеждност ;

- изследване на екологичното влиянието на 

производствени инсталации;

- компютърна флуидна динамика;



Подобряване опита в паралелното програмиране и в 

паралелни файлови системи

Организиране на образователни курсове по HPC

Присъединяване към инициативата PRACE (Partnership for 

Advanced Computing in Europe)

Проучване на възможностите за сътрудничество с DEISA2 и 

други HPC инициативи

Развитие в максимална степен на съществуващия потенциал 

на общността от суперкомпютърни потребители в страната

Предизвикателства



Приложения

Динамика на флуиди

Биологично моделиране

Геофизични данни

Синтез на лекарства

Околна среда

Молекулярна динамика

Био-симулации

Финансово моделиране



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 


