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Avaluació del rendiment del programari Abaqus  

al sistema Bull NovaScale 

Albert Llobet (CTM) i Ingrid Bàrcena ● 27 de juliol de 2010 

En aquest document es resumeixen les proves de rendiment realitzades al sistema Bull 
NovaScale amb el programari de Simulia, Abaqus FEA, en col·laboració amb el Centre 
Tecnològic de Manresa (CTM), que ha proporcionat alguns dels casos d’estudi, i l’empresa 
Simulia que a través de Principia ha cedit les llicències del programari necessàries per a la 
realització de les proves. L’objectiu d’aquestes proves era avaluar la viabilitat de l’ús per part 
del CTM dels recursos de càlcul d’altes prestacions del CESCA. 

Descripció dels sistemes avaluats 

S’ha avaluat el rendiment del programari Abaqus en els tres nodes de diferents característiques 
del sistema Bull NovaScale: el node de connexió, un sistema R423 (prades1), i els nodes de 
càlcul R4222 E1 (pradesA) i R422 E2 (pradesB). La taula següent resumeix les característiques 
tècniques de cadascun dels sistemes avaluats:  

 R423 (prades1) R422 E1 (pradesA) R422 E2 (pradesB) 

Maquinari  

Processador Intel Xeon E5420 Intel Xeon E5472 Intel Xeon X5550 

Freqüència (GHz) 2,50 3,00 2,66 

Cau de dades (L1 KB/L2 MB)  

Nombre de processadors 2 2 2 

Nuclis per processador 4 4 4 

Memòria (GB) 16 32 48 

Disc de scratch  1 SATA 500 GB 1 SATA 1000 GB 1 SATA 1000 GB 

Xarxa d’interconnexió  n/a Infiniband 4 x DDR GbE 1 Gbps 

Programari  

Sistema operatiu RedHat ELS 5.1 RedHat ELS 5.1 RedHat ELS 5.3 

Versió Abaqus  Abaqus 6.9.1 

 



 

Descripció dels tests utilitzats 

S’han realitzat proves amb dos mòduls del programa Abaqus: Abaqus/Explicit i 
Abaqus/Standard. Per cadascun dels mòduls s’han executat tests proporcionats pel fabricant 
dins de la col·lecció de tests de rendiment del programari i exemples proporcionats pel Centre 
Tecnològic de Manresa i que són representatius de la seva càrrega habitual de treball. A 
continuació es detallen les característiques de cadascun dels tests utilitzats per cadascun dels 
mòduls del programari avaluats. 

Exemples d’Abaqus/Explicit 

Per avaluar el mòdul Abaqus/Explicit s’han utilitzat 3 exemples diferents: un test 
corresponent a la col·lecció de tests de rendiment del programari, Sheet Forming (E3) i dos 
casos del CTM, Simulació 1 i Simulació 3. A continuació es descriuen les característiques de 
cadascun dels tests: 

Sheet Forming (E3) 

Aquest cas consisteix en el conformat per embutició profunda d’una xapa. La xapa s’ha mallat 
amb elements tipus làmina, en concret els S4R. Les eines s’han considerat rígides i la xapa 
segueix un model de plasticitat amb enduriment isòtrop. S’ha utilitzat la formulació de 
contacte general. El càlcul està dividit en dos passos que reprodueixen el procés real. 

Increments 31.177

Nombre d’elements 34.540 deformables

Increment de temps estable inicial (s) 7.151E-07

Energia cinètica final (J) 1.391E+03

Requisits de memòria 550 MB

Simulació 1  

Aquest càlcul consisteix en la propagació d’una ona en un medi 2-D axisimètric. El medi s’ha 
mallat amb elements CAX4RT i utilitza un model de material elàstic lineal. Es resolen acoblats 
el camp de desplaçaments i el de temperatures. No hi ha contactes. 

Increments 6403

Nombre d’elements 10e6

Increment de temps estable inicial (s) 2.9e-9
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Energia cinètica final (J) 6.1e-5

Requisits de memòria 8,5 GB

Simulació 3  

Aquest és un model similar al E3 però amb un nombre molt més elevat d’elements. És un 
càlcul purament mecànic en que les eines són rígides. La xapa s’ha modelat amb elements shell 
de 3 i 4 nodes i integració completa. Pel material de la xapa s’ha usat un model de plasticitat 
amb enduriment isòtrop. 

Increments --

Nombre d’elements 1899679

Increment de temps estable inicial (s) 5.83e-8

Energia cinètica final (J) --

Requisits de memòria 7 GB

 

 

Figura 1. Casos del mòdul Abaqus/Explicit 

Exemples d’Abaqus/Standard 

Per avaluar el mòdul Abaqus/Standard s’han utilitzat 2 exemples diferents: un test 
corresponent a la col·lecció de tests de rendiment del programari, Stent Expansion (S5) i un 
cas del CTM, Simulació 2. A continuació es descriuen les característiques de cadascun dels 
tests: 
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Stent Expansion (S5) 

Aquest és un cas d’anàlisi estàtica altament no-linial que reprodueix l’expansió d’una 
endopròtesi mèdica. La endoprotèsi està mallada amb elements hexaèdrics del tipus C3D8 i 
utilitza un model de material elàstic lineal. El dispositiu d’expansió està modelat utilitzant 
elements de superfície de tipus SFM3DR. Es defineix contacte entre la endoprotèsi i el dispo 
sitiu d’expansió. S’apliquen desplaçaments radials al dispositiu d’expansió que aleshores 
provoca l’expansió de l’endoprotèsi. La no linealitat del problema es deguda als llargs 
desplaçaments i al contacte mòbil. 

Increments 21

Nombre d’iteracions 91

Graus de llibertat 181.692

Operacions de coma flotant 1,80e+009

Requisits de memòria n/d

Simulació 2  

Es tracta d’un càlcul altament no-lineal que reprodueix un procés de punxonat. Les eines 
(punxó, pitjador i casquet) y la xapa estan mallades amb elements CAX4 i CAX3. Tots els 
elements del càlcul utilitzen un model de plasticitat amb enduriment isòtrop. Tant el model de 
material com el contacte entre les eines i la xapa introdueixen una alta no linealitat en el model. 

Increments 81

Nombre d’iteracions 489

Graus de llibertat 828387

Operacions de coma flotant 1.09e+13

Requisits de memòria 2 GB

 

 

Figura 2. Casos del mòdul Abaqus/Standard 

4 / 1 1  



 

Resultats obtinguts 

S’han realitzat dos tipus de proves, per una banda s’han realitzat proves de rendiment en els 
tres sistemes Intel Xeon disponibles al CESCA i que s’han descrit en detall anteriorment. Un 
cop realitzades aquestes proves inicials, s’han fet estudis d’escalabilitat fins a 8 processadors 
per els 5 tests en els tres sistemes i també proves amb un nombre de processadors elevat (64 i 
128 processadors) pels casos propis del CTM, Simulació 1 i Simulació 2 en els sistemes R422 
E1 i R422 E2. A continuació es presenten els resultats obtinguts. 

Proves de rendiment 

Per a les proves de rendiment s’han executat a tots els sistemes els 5 casos en estudi i que 
s’han descrit a la secció anterior. Els temps d’execució obtinguts en segons (excepte per a la 
Simulacio 3) es mostren a continuació:  

 Explicit Standard 

 E3 Simulació 1 S5 Simulació 2 

R423  12.959 37.684 1.289 n/d 

R422E1 10.761 31.639 1.078 20.734

R422E2 10.327 30.845 1.108 22.066

Degut als requisits de memòria necessaris per executar la Simulació 2 (més de 16 GB) aquest 
cas no s’ha pogut executar en el sistema R423 que només disposa de 16 GB.  

Cal fer notar, que en el cas de la Simulació 3, degut a les dimensions del treball, no s’ha dut a 
terme el càlcul completament. S’ha deixat córrer el càlcul un cert temps, variable depenent del 
nombre de processadors utilitzats, i s’ha calculat la relació entre el temps simulat i el temps de 
càlcul; la velocitat de càlcul. En base a aquesta velocitat s’han fet els càlculs d’escalat. Les 
velocitats d’execució obtingudes es presenten a continuació: 

 Explicit/Simulació 3 

R422E1 8,83x10-05

R422E2 9,84x10-05 

Com es pot observar, en tots els casos del mòdul Explicit, els nous sistemes R422 E2 amb 
processadors Intel Nehalem EP, tot i tenir una menor velocitat del processador, són entre un 
2% i un 10 % més ràpids que els sistemes R422 E1. Aquesta diferència és deguda, en gran 
part, a les millores en el subsistema de memòria introduïdes en aquesta nova generació de 
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processadors, com una controladora de memòria a dins del propi processador, o la substitució 
de les connexions FSB per les noves QPI. 

Pel mòdul Standard, els nous sistemes R422 E2 malgrat no són millors, proporcionen un 
rendiment molt similar als sistemes R422 E1, i millor del que es podria esperar considerant la 
diferència de velocitat dels processadors, un 12% inferior pels sistemes R422 E2 mentre que el 
rendiment obtingut és entre un 3% o un 7% inferior segons el cas.  

A la figura 3 es mostra una comparativa del rendiment als tres sistemes avaluats. 

 

Figura 3. Rendiment de l’Abaqus al Bull NovaScale 

Proves d’escalabilitat 

En primer lloc s’han fet proves d’escalabilitat per tots els casos en estudi fins a 8 processadors 
en un mateix node pels tres servidors avaluats. Els resultats obtinguts es detallen a la taula 
següent:  

    Explicit/E3 Explicit/Sim1 Standard/S5 Standard/Sim2 

  Nuc. Real Speedup Real Speedup Real Speedup Real Speedup
1 12.959  37.684  1.289   n/d  
2 6.744 1,92 19.354 1,95 768 1,68  n/d  
4 4.289 3,02 11.495 3,28 477 2,70  n/d  

R423/E5420  

8 3.048 4,25 8.021 4,70 345 3,74  n/d  
1 10.761  31.639  1.078   20.734  
2 5.491 1,96 15.998 1,98 640 1,68 13.527 1,53
4 3.525 3,05 9.589 3,30 405 2,66 9.401 2,21

R422E1/E5472  

8 2.441 4,41 6.614 4,78 291 3,70 7.644 2,71
1 10.327  30.845  1.108   22.066  
2 4.275 2,42 15.689 1,97 636 1,74 13.114 1,68
4 2.271 4,55 7.546 4,09 385 2,88 8.132 2,71

R422E2/X5550 

8 1.360 7,59 4.424 6,97 262 4,23 5.992 3,68
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Degut als requisits de memòria necessaris per executar la Simulació 2 (més de 16 GB) aquest 
cas no s’ha pogut executar en el sistema R423 que només disposa de 16 GB.  

A partir dels resultats obtinguts es pot concloure que el mòdul Explicit d’Abaqus escala molt 
millor que el mòdul Standard, que en ambdós casos presenta eficiències inferiors al 50%  per 
execucions amb 8 processadors.  

Pel mòdul Explicit s’observa en algunes de les execucions als nodes R422 E2 speedups superiors 
als teòrics. Aquests speedups super lineals poden ser deguts a efectes relacionats amb la 
memòria cau del sistema. A les figures 4 i 5 es mostra un comparativa de l’escalabilitat fins a 8 
processadors als 3 sistemes en avaluació. 

 

Figura 4. Escalabilitat del mòdul Abaqus/Explicit al Bull NovaScale 

 

Figura 5. Escalabilitat del mòdul Abaqus Standard al Bull NovaScale 
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Es pot observar que el fet que els nodes disposin de més memòria millora considerablement 
l’escalabilitat del sistema. Mentre que l’eficiència amb 8 processadors pels casos Explicit/E3 i 
Explicit/Sim1 als nodes R422 E1 amb 32 GB de memòria RAM és de 55% i 60% 
respectivament, als nodes R422 E2 amb 48 GB de memòria l’eficiència passa a ser de 95%  i 
87%.  

Per corroborar l’efecte de la quantitat de memòria del sistema en l’escalabiltat del programa, es 
varen realitzar un seguit de proves addicionals als nodes R422 E1. En aquestes proves es 
varen executar els 4 casos anteriors utilitzant fins a 8 processadors però enlloc d’assignar tots 
els processos a un mateix node, es varen repartir en blocs de 4, 2 o 1 processador per node. 
Els resultats obtinguts en aquestes proves es detallen a la taula següent:  

    Explicit/E3 Explicit/Sim1 Standard/S5 Standard/Sim2 

PPN Nuclis Real Speedup Real Speedup Real Speedup Real Speedup

1 10.761   31.639  1.078  20.734  

2 5.428 1,98 15.762 2,01 828 1,30 12.885 1,61

4 2.620 4,11 7.885 4,01 498 2,16 8.282 2,50
1 

8 1.403 7,67 3.988 7,93 n/d n/d n/d  n/d 

1 10.761   31.639  1.078  20.734  

2 5.491 1,96 15.998 1,98 640 1,73 13.527 1,53

4 2.656 4,05 8.467 3,74 505 2,19 9.384 2,21
2 

8 1.504 7,15 4.747 6,67 313 3,54 n/d  n/d 

1 10.761   31.639  1.078  20.734  

2 5.491 1,96 15.998 1,98 640 1,68 13.527 1,53

4 3.525 3,05 9.589 3,30 405 2,66 9.401 2,21
4 

8 1.624 6,63 4.757 6,65 347 3,11 7.419 2,79

Com es pot observar l’efecte de la quantitat de memòria disponible sobre l’escalabilitat del 
mòdul Standard es mínim, mentre que pel mòdul Explicit s’observa que si és rellevant. Per 
exemple, per a la Simulació 1, l’eficiència paral·lela amb 8 processadors passa d’un 60% quan 
tots els processos estan al mateix node a un 96% quan els 8 processos es distribueixen en 8 
nodes diferents (figura 6).  

Per a la Simulació 3, com ja s’ha esmentat abans, degut a les dimensions del sistema, els càlculs 
s’han executat parcialment, i per tant s’ha utilitzat com a base per a determinar l’escalabilitat la 
velocitat de càlcul. Els resultats obtinguts per aquest exemple són comparables amb els 
obtinguts amb els casos E3 i Simulació 1, obtenint-se eficiències properes al 70% amb 32 
processadors i observant-se el mateix efecte de la quantitat de memòria disponible i de la 
distribució de les tasques en múltiples nodes sobre l’escalabilitat paral·lela. 
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Figura 6. Efecte de la memòria en l’escalabilitat als sistemes R422 E1 

A continuació es varen realitzar proves d’escalabilitat ens els nodes R422 E1 i R422 E2 per el 
mòdul Explicit utilitzant la Simulació 1 i avaluant també l’efecte de la distribució dels 
processos en més d’un node. La taula següent resumeix els resultats obtinguts: 

    PPN 1 PPN 2 PPN 4 PPN 8 

  Nuclis Real Speedup Real Speedup Real Speedup Real Speedup
1 31.639  31.639  31.639   31.639  
2 15.762 1,96 15.998 1,98 15.998 1,98 15.998 1,98
4 7.885 3,91 8.467 3,74 7.288 4,34 7.288 4,34
8 3.988 7,73 4.747 6,67 4.757 6,65 6.614 4,78
16 2.057 15,00 2.385 13,27 2.433 13,00 3.385 9,35
32   n/d 1.220 25,93 1.251 25,29 1.691 18,71
64   n/d  n/d 665 47,58 887 35,67

R422 E1 

128   n/d  n/d  n/d 517 61,20
1 30.845  30.845  30.845   30.845  
2 14.665 2,10 15.689 1,97 15.689 1,97 15.689 1,97
4 7.233 4,26 8.304 3,71 7.546 4,09 7.546 4,09
8 4.222 7,31 4.049 7,62 4.236 7,28 4.424 6,97
16   n/d 2.099 14,70 2.184 14,12 2.572 11,99
32   n/d  n/d 1.114 27,69 1.192 25,88

R422 E2 

64   n/d  n/d  n/d 639 48,27

Com es pot observar a les figures 7 i 8, el mòdul Explicit presenta una escalabilitat elevada en 
els dos sistemes. Cal fer notar, que els nodes R422 E2 malgrat no disposen d’una xarxa 
d’interconnexió d’alt rendiment Infiniband presenten també una gran escalabilitat, obtenint-se 
una eficiència paral·lela amb 64 processadors del 75%.  
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Figura 7. Escalabilitat dels sistemes R422 E1 

 

Figura 8. Escalabilitat dels sistemes R422 E2 
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Conclusions 

Les proves realitzades amb el programari Abaqus als sistema Bull NovaScale del CESCA han 
demostrat la viabilitat de l’ús d’aquestes plataformes Intel Xeon per a càlculs dels mòduls 
Explicit, Standard així com del mòdul de preprocessat d’Abaqus sense que per a obtenir un 
rendiment òptim hagi estat necessari cap modificació rellevant en la configuració dels nodes ni 
del programari. A més, també s’ha pogut demostrar la viabilitat d’utilitzar els servidors de 
llicències del CTM per a executar càlculs Abaqus als sistemes del CESCA.   

A continuació es detallen les principals conclusions i recomanacions de treball resultants de les 
proves realitzades:  

 El mòdul Explicit presenta una molt bona escalabilitat, amb eficiències paral·leles 
superiors al 75% per 64 processadors als nodes R422 E2. Per tant es pot concloure que 
per aquest mòdul es eficient treballar en paral·lel utilitzant entre 32 i 128 processadors 
depenent de les dimensions del sistema. 

 Pels càlculs de tipus Explicit s’ha observat que l’escalabilitat del sistema es veu més 
limitada per la quantitat de memòria accessible al sistema que per la xarxa de comunicació 
entre els diferents nodes. Per tant, per als càlculs en paral·lel d’aquest tipus es recomana 
utilitzar principalment els nodes R422 E2 i distribuir els processos entre els diferents 
nodes  tant com sigui possible.  

 El mòdul Standard presenta una escalabilitat molt baixa, amb eficiències paral·leles 
inferiors al 50% per a 8 processadors. Per això, es pot concloure que aquest tipus de càlcul 
es convenient realitzar-los en sèrie o per casos de sistemes grans en paral·lel amb un 
màxim de 4 processadors.  

 Per ambdòs tipus de càlcul s’ha vist que els nodes R422 E2 presenten un millor rendiment, 
tant per càlculs seqüencials com paral·lels. Això es degut per una banda a que els nodes 
disposen globalment de més quantitat de memòria (48 GB enfront 32 GB) i per l’altre a les 
millores en el rendiment del subsistema de memòria dels processadors Nehalem EP.  

Per últim, també s’ha pogut validar la viabilitat d’executar els mòduls de preprocessat, que 
requereixen d’un entorn gràfic, en els nodes del CESCA exportant l’entorn gràfic a través de la 
xarxa. Utilitzant els nodes R422 E2 amb 48 GB de memòria, s’han pogut preparar models de 
fins a 20 milions d'elements. Per a models tan grans el procediment de treball que es recomana 
és preparar tot el model, excepte la malla, als ordinadors del CTM i posteriorment fer el 
mallat, que és la part del preprocés que requereix de gran quantitat de memòria, als nodes del 
CESCA. 
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