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W tym wydaniu:

liczanie wykorzystanego czasu obliczeniowego, biorące pod 
uwagę moc węzłów, na których było uruchomione zadanie 
użytkownika.

Więcej informacji nt. normalizacji jest dostępne w Pod-
ręczniku Użytkownika, na stronie „Normalizacja zasobów ob-
liczeniowych” (https://docs.plgrid.pl/pages/viewpage.actio-
n?pageId=10070438).

W styczniu w Infrastrukturze PL-Grid została uruchomiona 
normalizacja zasobów obliczeniowych. Normalizacja polega 
na uwzględnieniu mocy węzłów obliczeniowych przy nali-
czaniu czasu za wykorzystanie zasobów przez użytkowników. 
W rezultacie, jednostką czasu obliczeniowego stała się godzi-
na znormalizowana, która zastąpiła dotychczasową jednostkę 
– godzinę zegarową. Celem normalizacji jest sprawiedliwe roz-

Co nowego na stronach Infrastruktury PL-Grid

Normalizacja zasobów obliczeniowych

• uruchamianie na żądanie maszyn wirtualnych (z syste-
mem MS Windows lub Linux), stanowiących dedyko-
wane środowisko pracy dla aplikacji użytkownika.

Więcej informacji o usłudze dostępnych jest w Podręczniku 
Użytkownika, w sekcji „Obliczenia kampusowe” (https://docs.
cyfronet.pl/display/PLGDoc/Obliczenia+kampusowe).

W styczniu w Infrastrukturze PL-Grid wdrożono usługę 
„Obliczenia Kampusowe – PLATON”, o którą mogą wniosko-
wać wszyscy użytkownicy Infrastruktury PL-Grid. Celem usługi 
jest dostarczenie użytkownikom aplikacji na żądanie poprzez:

• umożliwienie pracy zdalnej z aplikacjami interakcyjny-
mi (graficznymi) w środowisku MS Windows (np. Ma-
tlab/Simulink, narzędzia graficzne AutoCad), 

Wdrożenie usługi „Obliczenia Kampusowe – PLATON”

sprzętowych i programistycznych, które wspierają wizualiza-
cję i akcelerację obliczeń. Jego konfiguracja sprzętowa zosta-
ła zaprojektowana nie tylko w celu zapewnienia efektywnej 
prezentacji danych (obrazowania), ale również pod kątem 

W marcu 2014, w Poznańskim Centrum Superkomputero-
wo-Sieciowym (http://www.plgrid.pl/kontakty/konsorcjum_
plgrid) udostępniono klaster Moss, przeznaczony głównie dla 
użytkowników wymagających zaawansowanych rozwiązań 

Udostępnienie nowego klastra Moss w PCSS
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dla wspomagania Polskiej Nauki
w Europejskiej Przestrzeni Badawczej

https://docs.plgrid.pl/pages/viewpage.action?pageId=10070438
https://docs.plgrid.pl/pages/viewpage.action?pageId=10070438
https://docs.cyfronet.pl/display/PLGDoc/Obliczenia+kampusowe
https://docs.cyfronet.pl/display/PLGDoc/Obliczenia+kampusowe
http://www.plgrid.pl/kontakty/konsorcjum_plgrid
http://www.plgrid.pl/kontakty/konsorcjum_plgrid


str. 2                                                                                                                                                                                    PLGrid Plus Newsletter (maj 2014)

wykorzystania specjalizowanych zasobów. Zasoby klastra 
wizualizacyjnego Moss udostępniane są za pośrednictwem 
oprogramowania pośredniczącego QosCosGrid (https://docs.
plgrid.pl/pages/viewpage.action?pageId=4260731), co wy-
maga aplikowania o globalny dostęp do usługi QosCosGrid 
w Portalu PL-Grid (https://portal.plgrid.pl/). 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą obliczeniową kla-
stra Moss na stronie: Opis zasobów - HPC (http://www.plgrid.
pl/oferta/zasoby_obliczeniowe/opis_zasobow/HPC).

aplikacji wykorzystujących nowoczesne architektury sprzęto-
we (np. NVIDIA Tesla M2090, Intel Phi 5110P). Węzły oblicze-
niowe o stosunkowo dużej pamięci operacyjnej (128-512 GB) 
dedykowane są zagadnieniom efektywnej, wielowątkowej, za-
awansowanej wizualizacji dużych wolumenów danych (in-situ, 
w czasie zbliżonym do rzeczywistego) i pamięciowo-wymaga-
jącym aplikacjom dziedzinowym, np. z zakresu bioinformatyki. 

W związku z ograniczoną liczbą węzłów, klaster Moss po-
winien być wybierany jedynie wtedy, gdy zachodzi potrzeba 

Więcej informacji na temat tej usługi znajduje się na stro-
nie klastra HYDRA (https://www.icm.edu.pl/kdm/Hydra) oraz 
w ofercie Infrastruktury PL-Grid, na stronie: Opis zasobów - 
HPC (http://www.plgrid.pl/oferta/zasoby_obliczeniowe/opis_
zasobow/HPC).

W marcu 2014, uruchomiono również dla użytkowników 
usługę lokalnego dostępu do klastra HYDRA w ICM. Na wę-
złach klastra można wykonywać obliczenia za pomocą syste-
mu kolejkowego SLURM, po uprzednim aplikowaniu w Portalu
PL Grid o usługę „Dostęp do klastra HYDRA”. 

Uruchomienie usługi lokalnego dostępu do klastra HYDRA w ICM UW

Usługa dotyczy modelowania oraz optymalizacji procesu 
wyciskania profili; może wspomagać proces projektowania 
narzędzi oraz technologii. Dzięki zaimplementowanemu kry-
terium utraty spójności, w ramach tego narzędzia możliwa jest 
również analiza procesu wyciskania pod kątem pęknięć w wy-
ciskanym materiale. Usługa przeznaczona jest dla grup ba-
daczy, którzy w codziennej pracy spotykają się z problemami 
technologii wyciskania, jak również skierowana jest do osób, 
które dopiero zaczynają analizować ten trudny do realizacji 
proces. Usługa może zostać wykorzystana przez użytkowników 
systemu MS Windows.

Aby móc skorzystać z tej usługi, należy w Portalu PL-Grid 
aktywować następujące usługi:

• „Dostęp do klastra Zeus” oraz „Globalny dostęp do 
QosCosGrid”

• „Grid Extrusion3d”.

Nowe usługi dziedzinowe w Infrastrukturze PL-Grid

„Grid Extrusion 3d” (Platforma dziedzinowa: Metalurgia)

Następnie należy przygotować środowisko pracy na swoim komputerze poprzez:
• aktualizację Javy, najlepiej do wersji najnowszej (dla komputerów z systemem Windows sprawdzenie wersji zainstalo-

wanej Javy można wykonać na stronie: http://www.java.com/pl/download/installed.jsp)
• instalację QCG-icon − najnowsza wersja znajduje się na stronie: http://www.qoscosgrid.org/trac/qcg-icon/downloads
• uruchomienie QCG-Icon − w tym etapie należy podać certyfikat oraz hasło (ustawione przy generowaniu certyfikatu)
• instalację postprocesora − jako postprocesora do analizy wyników zaproponowano ParaView, darmowe oprogramowa-

nie dostępne na stronie: http://www.paraview.org/paraview/resources/software.php
• pobranie interfejsu użytkownika usługi Grid_Extrusion3d.xlsm (https://docs.cyfronet.pl/download/attach-

ments/10064138/Grid_Extrusion3d.xlsm?version=1&modificationDate=1380185469000&api=v2).

Więcej informacji na stronie:
https://docs.cyfronet.pl/display/PLGDoc/Metalurgia%3A+Extrusion3d
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Usługa PoD jest przeznaczona do prowadzenia końcowych analiz fi-
zycznych HEP. Pozwala na równoległe przetwarzanie danych w środowisku 
ROOT (http://root.cern.ch/drupal/) wykorzystując podział danych wejścio-
wych i ich przetwarzanie przez niezależne procesy oraz zapewnia scalanie 
wyjściowych wyników. Czas przetwarzania dużych ilości danych może być 
skrócony o czynnik 1/n, gdzie n oznacza liczbę uruchomionych procesów 
roboczych PoD.

Aby móc skorzystać z usługi, należy w Portalu PL-Grid aktywować na-
stępujące usługi:

• „Dostęp do klastra w ośrodku obliczeniowym” (np. ZEUS)
• „Dostęp do UI w ośrodku obliczeniowym” (np. Cyfronet, ICM, 

PCSS)
• „Platforma dziedzinowa HEPGrid: usługa Proof on Demand”.

„Proof on Demand” (Platforma dziedzinowa: HEPGrid – Fizyka wysokich energii)

Informacje dodatkowe:
• Aplikacji nie należy uruchamiać na serwerach dostępowych UI ze względu na potencjalnie duże obciążenie podczas 

intensywnych obliczeń. 
• Autorzy aplikacji PoD dostarczają skrypt inicjalizacyjny jedynie dla powłoki bash. Jeżeli użytkownik używa innej powłoki 

domyślnej przy logowaniu, konieczne jest przejście do powłoki bash.
• Aplikacja przygotowana została dla systemu SL6 (Scientific Linux 6): zarówno serwer PoD jak i procesy robocze muszą 

być uruchamiane na zasobach SL6.

Więcej informacji na stronie:
https://docs.cyfronet.pl/display/PLGDoc/Fizyka+wysokich+energii%3A+Proof+on+Demand

Gridowe usługi obliczeniowe z dziedziny metalurgii w PLGrid Plus

mującym się symulacjami numerycznymi w szeroko pojętej 
metalurgii i inżynierii materiałowej.

Prace gridu dziedzinowego metalurgii mają na celu stwo-
rzenie pięciu usług gridowych, które docelowo zostaną udo-
stępnione pracownikom naukowym oraz studentom zaj-

Informacji na temat usług i ich zastosowaniu w medycynie udzielili nam naukowcy z Wydziału Inżynierii 
Metali i Informatyki Przemysłowej AGH w Krakowie:

Dr Łukasz Rauch
koordynator zadań w ramach

gridu  Metalurgia 

Andrzej Milenin
wykonawca gridu Metalurgia

Piotr Kustra
wykonawca gridu Metalurgia

w trakcie ciągłego odlewania stali. Użytkownik ma możliwość 
stosowania różnych parametrów materiałowych, warunków 
początkowych oraz brzegowych, co pozwala na optymalizację 
procesu odlewania w celu osiągnięcia jak najlepszej wydajno-
ści procesu, a zarazem utrzymania odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa w trakcie odlewania stali. W porównaniu z sy-

Usługa ta umożliwia symulację i optymalizację procesu cią-
głego odlewania stali. Tworzony serwis webowy wykorzystuje 
zasoby Infrastruktury PL-Grid oraz oprogramowanie ProCAST, 
które jest oprogramowaniem komercyjnym dedykowanym 
procesom odlewania. Dzięki temu połączeniu powstaje na-
rzędzie do wiernego odwzorowania zachowania się materiału 

Usługa ProCast

https://docs.cyfronet.pl/display/PLGDoc/Fizyka+wysokich+energii%3A+Proof+on+Demand
https://docs.cyfronet.pl/display/PLGDoc/Fizyka+wysokich+energii%3A+Proof+on+Demand
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zdalnie poprzez sieć Internet bez potrzeby posiadania na kom-
puterze lokalnym oprogramowania dedykowanego do symu-
lacji numerycznych odlewania stali.

mulacją przeprowadzoną na konwencjonalnym komputerze, 
uzyskujemy skrócenie czasu obliczeń, zwiększenie dokładności 
otrzymywanych wyników oraz możliwość wykonania symulacji 

frastruktury PL-Grid. Pozwala to na wyznaczenie optymalnych 
parametrów wyciskania (geometrii matrycy, temperatury, 
prędkości wyciskania) w ramach jednego zadania symulacyj-
nego. Podobne rozwiązania w takim ujęciu nie istnieją. Dla-
tego usługa ma znaczenie nie tylko aplikacyjne, ale również 
naukowe i będzie skutkowała powstaniem szeregu publikacji 
w czasopismach wysokiej rangi. 

W ramach tej usługi proponowany jest program bazujący 
na Metodzie Elementów Skończonych (MES) do modelowania 
i optymalizacji procesów wyciskania profili ze stopów magne-
zu lub aluminium. Na takie rozwiązanie istnieje zapotrzebo-
wanie w przemyśle, ośrodkach badawczych i dydaktycznych. 
W odróżnieniu od istniejących rozwiązań, proces optymaliza-
cji jest zintegrowany z kodem MES i wykorzystuje równoległe 
obliczenia oraz moc obliczeniową udostępnianą w ramach In-

Usługa Extrusion3D

liwości współczesnych procesorów wielordzeniowych. W wer-
sji rozszerzonej obliczenia można realizować także na kartach 
z procesorami graficznymi, a w przyszłości również z innymi 
akceleratorami, takimi jak np. procesory z architekturą MIC 
firmy Intel. Wyniki obliczeń zapisywać można w wielu forma-
tach, np. w formatach umożliwiających wizualizację progra-
mem ParaView. Dostępny będzie także wbudowany w kod 
moduł wizualizacji ze zmienną rozdzielczością obrazowania.

Usługa ta pozwala rozwiązywać zagadnienia przepływu 
oraz wymiany ciepła z udziałem ciekłego metalu. Użytkownik 
może modelować zagadnienia takie jak spawanie czy obróbka 
cieplna metali i stopów, w tym zagadnienia ze swobodnym, 
ruchomym brzegiem. Pliki danych wejściowych określają siat-
kę elementów skończonych, warunki brzegowe i parametry 
materiałowe. Program pozwala przeprowadzać obliczenia 
wielkiej skali wykorzystując architekturę klastrową oraz moż-

Usługa ModFEM_met

które uwzględnią nie tylko zachowanie materiału w formie 
uśrednionej, ale zapewniają możliwość analizy zachowania się 
poszczególnych komponentów mikrostruktury w skali mikro 
w sposób jawny. Rozwiązaniem zapewniającym takie możli-
wości są modele rozwoju mikrostruktury bazujące na idei cy-
frowej reprezentacji materiału i dyskretnych metodach anali-
zy mikro, np. Monte Carlo. Na bazie tych dwóch dynamicznie 
rozwijanych podejść opracowana została usługa MCMicro, za-
pewniająca szczegółową analizę zmian mikrostruktury w wy-
niku zjawiska rekrystalizacji. Taki wirtualny materiał poddawa-
ny jest symulacjom numerycznym procesów obróbki cieplnej, 
co pozwala szacować własności i stopień bezpieczeństwa rze-
czywistego materiału w wyrobie gotowym. 

Komputerowe modelowanie zachowania materiałów pod 
wpływem obróbki mechanicznej lub cieplnej odgrywa bardzo 
dużą rolę w analizie procesów wytwórczych oraz ocenie bez-
pieczeństwa materiału w konstrukcjach nośnych budynków, 
samochodów czy też samolotów. Obliczenia te są szczególnie 
istotne w przypadku analizy możliwości wykorzystania nowych 
materiałów takich jak np.: stale DP (ang. Dual Phase), baini-
tyczne, AHSS (ang. Advanced High Strength Steels), IF (ang. 
Interstitial Free) lub nowoczesne stopy aluminium, magnezu 
i miedzi. Modelowanie takich materiałów wymaga odejścia 
od tradycyjnego sposobu traktowania materiału jako homo-
genicznego konglomeratu wielu milionów ziaren. Wymusza to 
stosowanie bardziej zaawansowanych metod numerycznych, 

Usługa MCMicro

nego elementu objętościowego, która realizowana jest w ra-
mach usługi SSRVE 3D. Największy nacisk położony został na 
najbardziej kosztowną obliczeniowo procedurę optymalizacji, 
która została opracowana i zaimplementowana w SSRVE 3D.  
Implementacja usługi objęła dwie części: aplikację kliencką, 
gdzie użytkownik będzie definiować mikrostrukturę i para-
metry optymalizacji oraz część obliczeniową, w ramach której 
wykonywane będą czasochłonne obliczenia optymalizacyjne  
w Infrastrukturze PL-Grid.

Obecnie wykorzystywane wieloskalowe modele obli-
czeniowe mikro-makro są bardzo kosztowne obliczeniowo, 
szczególnie jeśli realizowana jest kompleksowa reprezentacja 
mikrostruktury z wykorzystaniem automatów komórkowych. 
Dlatego też dąży się do minimalizacji narzutów obliczeniowych 
wykorzystując techniki zrównoleglenia i rozproszenia obliczeń, 
a także minimalizacji reprezentacji materiału niezbędnej do 
otrzymania wiarygodnych wyników. Wszystkie te postulaty 
spełnia koncepcja statystycznie podobnego reprezentatyw-

Usługa SSRVE 3D

Wspomaganie projektowania technologii na przykładzie wytwarzania biozgodnych 
nici chirurgicznych ze stopów Mg

nych stopów magnezu. Usługa ta może wspomagać procesy 
projektowania matryc oraz technologii wyciskania. Zaimple-
mentowany model utraty spójności pozwala prognozować 
powstawanie pęknięć w wyciskanym materiale. Aplikacja 

Najciekawszą z wyżej wymienionych usług, z punktu wi-
dzenia zarówno nauki jak i przemysłu przetwórstwa metali, 
jest usługa Extrusion3D dedykowana do modelowania oraz 
optymalizacji procesu wyciskania profili z trudno odkształcal-
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Rys. 2. Resorbowalne nici chirurgiczne ze stopu MgCa0.8 o średnicy 0.1 mm

i pozwala na opracowanie podstaw technologii wyciskania 
rur, profili, prętów i cienkich drutów ze stopów typu MgCa0.8, 
AL36 i Ax30. 

Jednym z technologicznych procesów, w którym została 
wykorzystana usługa Extrusion3D, był proces produkcji nici 
chirurgicznych ze stopów Mg. Proces ten składa się z kilku 
etapów. Pierwszym etapem jest odlanie wlewka, drugim – 
dwuetapowe wyciskanie pręta ze średnicy 120 mm do 30 mm 
i dalej do 1 mm, natomiast trzecim etapem produkcji jest re-
alizacja procesu ciągnienia w podgrzewanych ciągadłach ce-
lem otrzymania drutów magnezowych o średnicy ok. 0.3 ÷ 0.1 
mm (w zależności od zastosowania). Usługę Extrusion3D wy-
korzystuje się na potrzeby analizy procesu wyciskania. Opty-
malizacja procesu polega na wyznaczeniu takich parametrów 
procesu wyciskania, przy których materiał nie ulega utracie 
spójności oraz lokalnemu nadtopieniu (temperatura przejścia 
w stan ciekły wynosi 516°C). Przykład obliczeń numerycznych 
dla pierwszego etapu wyciskania (ø120 mm – ø30 mm) oraz 
wyniki realizacji procesu wyciskania przedstawiono na Rysun-
ku 1. Biozgodne druty (nici chirurgiczne) o średnicy 0.1 mm 
otrzymane po procesie ciągnienia w podgrzewanych ciąga-
dłach przedstawiono na Rysunku 2.

przeznaczona jest dla grup badaczy, którzy w codziennej pracy 
napotykają problemy związane z technologią wyciskania, jak 
również skierowana jest do osób, które dopiero zaczynają ana-
lizować ten proces przeróbki plastycznej. Usługa dostępna jest 
dla użytkowników systemu MS Windows. 

Stopy magnezu (Mg) o podwyższonej biozgodności mogą 
być zastosowane w medycynie jako materiały na resorbowal-
ne implanty (implanty kostne, nici chirurgiczne). Zaletami tych 
stopów są: rozpuszczalność w środowisku organizmu czło-
wieka, własności fizyczne i mechaniczne bliskie własnościom 
kości, a w przypadku wykorzystania jako materiał na resorbo-
walne nici chirurgiczne – wyższe charakterystyki wytrzymało-
ściowe w porównaniu z polimerami. 

Opracowane dotychczas stopy Mg o podwyższonej bio-
zgodności zawierają dodatki wapnia (Ca) i litu (Li). Pierwiastki 
te pozwalają optymalizować prędkość korozji stopu w środo-
wisku organizmu człowieka, ale z drugiej strony obniżają tech-
nologiczną plastyczność podczas przeróbki plastycznej. Dlate-
go oprócz czynników, które są uwzględniane przy wyciskaniu 
tradycyjnych materiałów, w przypadku stopów Mg należy 
wziąć pod uwagę możliwość wyczerpania zapasu plastyczno-
ści. Opracowana usługa Extrusion3D rozwiązuje ten problem 

jące geometrię oraz zestaw warunków brzegowych, w których 
definiuje parametry procesu oraz zakres ich zmian (np. tempe-
ratura wsadu 350 ºC, 400 ºC, oraz 450ºC). W oparciu o plik(i) 
wsadowe, na podstawie analizy czynnikowej generowany jest 
wektor symulacji, które uruchamiane są równolegle w wol-
nych zasobach Infrastruktury PL-Grid. Przy takim podejściu 
czas optymalizacji równy jest czasowi trwania kilku symulacji.

Obliczenia w usłudze Extrusion3D mogą być realizowane 
na dwa sposoby: 

• obliczenia jednostkowe – jeden plik zawierający geo-
metrię oraz zestaw warunków brzegowych, 

• optymalizacja procesu – równolegle obliczenia wielu 
wariantów procesu wyciskania. 

W trybie optymalizacji użytkownik podaje plik(i) zawiera-

Opis działania usługi Extrusion3D

Rys. 1. Wyniki realizacji procesu wyciskania: a) proces wyciskania przy błędnie dobranych parametrach pro-
cesu, b), c) wyniki obliczeń numerycznych: rozkład temperatury oraz kryterium pękania, c) realizacja procesu 

wyciskania dla prawidłowych parametrów (prędkość wyciskania 2mm/s, temperatura wsadu 400ºC).

         (a)                                                       (b)                                                                           (c)                                  (d)



str. 6                                                                                                                                                                                    PLGrid Plus Newsletter (maj 2014)

Excel, z wykorzystaniem makr. Zlecanie zadań obliczeniowych 
odbywa się za pośrednictwem oprogramowania QCG-Icon. Do 
analizy wyników wykorzystywane jest darmowe oprogramo-
wanie ParaView, natomiast silnik obliczeniowy został napisany 
w języku Fortran. 

Aby skorzystać z usługi Extrusion3D, należy aplikować o nią 
w Portalu PL-Grid. Generowanie geometrii matrycy oraz wa-
runków brzegowych procesu (prędkość wyciskania, tempera-
tura wsadu, itd.) realizowane jest na komputerze użytkownika 
przy pomocy interfejsu opracowanego w oprogramowaniu 

Jak uzyskać dostęp do usługi Extrusion3D

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

http://www.cyfronet.krakow.pl/cgw14/

