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Samenvatting

Resumé

Dit proefschrift beschrijft het ontwerpproces van reken- en datatransport-systemen voor
grootschalige gedistribueerde radiotelescopen, van concept tot implementatie. Het doel
van zulke systemen is het faciliteren van zoveel mogelijk wetenschap voor de gemaakte
investering. Om ons onderzoek vorm te geven, introduceren we eest een model om de
kosten en vooral ook de waarde van een geı̈ntegreert datatransport- en reken-systeem
uit te drukken. Dit geeft ons de mogelijkheid om gedetailleerder systemen te evalueren,
niet alleen open basis van kosten maar ook op basis van hun waardepotentieel.

We stellen dat, aangezien moderne radiotelescopen over het algemeen in staat zijn
overweldigende hoeveelheden data te transporteren, het datatransport systeem in een
dergelijk instrument gelijktijdig en samen met het rekeninfrastructuur moet worden ont-
worpen. Voorbeelden zowel in de operationele LOFAR radiotelescoop als in de nog
te bouwen Square Kilometre Array laten zien dat zulk gezamelijk ontwerp van data-
transport en rekensystemen aanzienlijke een meetbare voordelen biedt.

Wanneer deze twee componenten als één geheel worden bekeken, worden interes-
sante optimalisaties op de grens van de twee mogelijk. In dit proefschrift laten we twee
van dergelijke optimatlisaties zien, die zich respectievelijk richten op het beheersen en
sturen van datastromen het het verminderen van het energieverbruik die het ontvangen
van dergelijke datastromen met zich meebrengt.

Tot slot kijken we naar de toekomst. In de afgelopen decennia is rekenkracht drama-
tisch en voorspelbaar blijven toenemen. De huidige productietechnologiën voor reken-
componenten nadert echter fysieke grenzen en het is onwaarschijnlijk dat die trend nog
lang stand houdt, althans voor conventionele technologiën. We inventariseren mogelijke
alternatieve technologiën en hoe deze kunnen worden toegepast als rekensysteem in een
radiotelescoop.

Overzicht op hoog niveau

Het belangrijkste doel van het werk dat in dit proefschrift wordt gepresenteerd is het on-
dersteunen en faciliteren van wetenschappelijke ontdekkingen in de radioastronomie
door het ontwerpen van efficiënte computersystemen en bijbehorende datatransport-
systemen. Natuurlijk is dat veel makkelijker gezegd dan gedaan, al was het alleen maar
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omdat het moeilijk is precies te definiëren wat het betekent dat een computersysteem
efficiënt is. Dit alles leidt ons tot onze onderzoeksvraag: Wat is de optimale manier
om een data-transport en rekensysteem te ontwerpen voor moderne radiotelescopen, en
hoe is optimaal gedefinieerd? Om ons onderzoek in de juiste context te plaatsen, en
ten minste gedeeltelijk het ontwerpproces te begeleiden, introduceert deze dissertatie in
het eerste hoofdstuk vier stellingen die als rode draad door het proefschrift lopen. Deze
kunnen als volgt worden samengevat:

1. Voor aanvang van een ontwerp, bakenen we eerste de grenzen wat betreft eisen
aan het systeem en beschikbare middelen om het te realiseren af

2. Datatransport- en reken-systemen voor radioastronomie moeten niet afzonderlijk
van elkaar ontworpen worden

3. Een ontwerp moet zich niet alleen richten op het minimaliseren van kosten, maar
streven naar een optimale combinatie van kosten en waarde

4. Interessante optimalisaties zijn mogelijk op de grens tussen datatransport- en
reken-systemen wanneer deze gezamenlijk worden ontworpen

Deze stellingen formuleren kort en bondig de aanbevelingen en ervaringen die in
dit proefschrift verder worden uitgewerkt en gedocumenteerd en kunnen worden gezien
als de belangrijkste bijdragen op hoog niveau van dit proefschrift. Elk inhoudelijke
hoofdstuk verwijst op enige wijze terug naar of draagt bij aan één of meer van deze
stellingen, zoals zal worden toegelicht aan het einde van elk hoofdstuk.

Hoogtepunten en blikvangers

Hoewel de in hoofdstuk 1 geı̈ntroduceerde stellingen de belangrijkste bijdragen in dit
proefschrift beknopt samenvatten, maken we van de gelegenheid gebruik om hier een
aantal van de belangrijkste onderzoeksresultaten te belichten.

Inleiding en concepten

Om ons onderzoek in de juiste context te plaatsen, beschrijven we eerst de anatomie
van een moderne gedistribueerde radiotelescoop op hoog niveau. Hiermee laten we
zien waar in een moderne radiotelescoop computer- en datatransport-systemen worden
toegepast, en wat de conceptuele eisen hieraan gesteld worden. In latere hoofdstukken,
met name Hoofstukken 3, 4 en 5 die dieper ingaan op componenten van specifieke
instrumenten, worden deze eisen verder uitgewerkt.

In Hoofdstuk 2 introduceren we een conceptueel model waarmee we de kwaliteit
van de ontwerpen kunnen uitdrukken ten opzichte van andere. We stellen hierin dat
de kosten, op dit moment vaak de belangrijkste of enige ontwerpoverweging die wordt
gegeven, gecompenseerd moeten worden door een of andere uitdrukking van waarde,
wat die waarde ook moge zijn. Het meest geschikte ontwerp is een die de meeste
waarde biedt, in het geval van radiotelescopen is dit waarschijnlijk wetenschappelijke
ontdekkingen, per geı̈nvesteerde euro. Hoewel we erkennen dat het moeilijk is om de
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waarde wetenschappelijke ontdekkingen te meten, met name in de ontwerpfase van een
instrument, is de focus op niet alleen de kosten maar ook de waarde bij de keuze van
een ontwerp of architectuur een waardevolle bijdrage.

Architectuur en ontwerp

De concepten die we in Hoofdstukken 1 en 2 worden geı̈ntroduceerd komen voort uit
aanzienlijke en relevante ervaring met het ontwerpen van rekensystemen voor radiote-
lescopen. Een deel hiervan tonen we in Hoofdstukken 3, 4 en 5. In Hoofdstukken 3
en 4 beschrijven we het ontwerpproces van de Square Kilometre Array (SKA) Science
Data Processor (SDP). Deze hoofdstukken zijn gebaseerd op twee wetenschappelijke
artikelen die drie jaar na elkaar zijn gepubliceerd. Ze tonen dan ook de evolutie van de
architectuur en eisen hieraan tijdens gedurende het ontwerpproces. Aangezien zelfs de
meest recente van deze hoofdstukken minstens tien jaar voor de bouw van de volledige
Science Data Processor is gepubliceerd, is het ontwerp noodzakelijkerwijs beperkt tot
concepten op hoog niveau. Naarmate de bouw vordert, zullen er meer gedetailleerde
ontwerpen moeten worden gemaakt, waarvoor gedetailleerde kennis nodig is van de
beschikbare rekensystemen en hoe deze in een radiotelescoop passen. In de Hoofd-
stukken 8 en 9 suggereren we dat een continue proces van testen en uitproberen van
nieuwe componenten een essentieel onderdeel vormt in het vergaren van deze infor-
matie. Het ontwerp dat in deze hoofdstukken is beschreven heeft is in Januari 2019
succesvol gepresenteerd tijdens de SDP Critical Design Review en zal de basis vormen
van het uiteindelijk te bouwen SDP ontwerp.

In Hoofdstuk 5 illustreren we hoe de eerder geı̈ntroduceerde concepten op relatief
kleine schaal zijn toegepast in het Cobalt project. Hier beschrijven we uitgebreid hoe
de eerste eisen op hoog niveau worden omgezet in een passend prototype en uitein-
delijk naar een werkend productiesysteem. De ondervonden problemen, met name
de gedetailleerde analyse van de tekortkomingen van de op dat moment beschikbare
hardware-systemen, bleek uitermate relevant. Het ontwerp werd, met kleine aanpassin-
gen, overgenomen voor het Wilkes rekencluster van de Universiteit van Cambridge
en uit gesprekken met industrie vertegenwoordigers bleek hun belangstelling voor een
dergelijke gedetailleerde analyse. Hoewel we geen direct bewijs hebben dat het Cobalt
project de industrie direct heeft beı̈nvloed, hebben we de laatste jaren een verhoogde
beschikbaarheid van geschikte hardware opgemerkt.

Optimalisaties en hun effecten

Een van de belangrijkste aanbevelingen in deze dissertatie is dat reken- en datatransport-
systemen gezamenlijk ontworpen dienen te worden. Wanneer dit wordt gedaan, opent
dit mogelijkheden voor interessante optimalisaties op de grens tussen datatransport- en
rekensystemen. In Hoofdstukken 6 en 7 demonstreren we twee dergelijke optimal-
isaties, alsmede hun potentiële impact op de efficiëntie van het systeem als geheel.
Hoewel het werk in deze hoofdstukken beide tot doel heeft de efficiëntie van de datat-
ransport- en computer-systemen te verbeteren, richten ze zich op totaal verschillende
onderdelen van het spectrum.
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Het werk in Hoofdstuk 7 heeft als doel de energie die nodig is om grote hoeveelhe-
den gegevens te ontvangen te verminderen door dure kerneloperaties te vermijden. We
demonstreren dat energie kan worden bespaard door het toepassen van RDMA (Remote
Direct Memory Access) technologie, waardoor de kosten worden verlaagd zonder dat
dit gevolgen heeft voor de wetenschappelijke waarde van het systeem. In Hoofdstuk
6 laten we zien dat een Software-Defined Network (SDN) kan leiden tot een flexibeler,
robuuster systeem dat zelf mogelijk meer functionaliteit biedt, zonder dat dit een signifi-
cante kostenpost met zich meerbrengt. Deze optimalisatie heeft als doel de hoeveelheid
wetenschap die kan worden gedaan te vergroten door middel van het verbeteren van
de betrouwbaarheid en het introduceren van functionaliteit, terwijl kosten min of meer
gelijk blijven.

Toekomstige ontwikkelingen en conclusies

In de voorgaande hoofdstukken hebben we het ontwerpproces van de Square Kilome-
tre Array Science Data Processor laten zien. De ontwerpfase van dit instrument is net
afgerond en de bouw zal naar verwachting in 2021 beginnen. De volledige rekenca-
paciteit zal echter pas nodig zijn wanneer het gros van de ontvangers zijn gebouwd,
rond 2026. Bovendien is het waarschijnlijk dat om kosten te besparen gedurende de
gehele verwachte levensduur van de telescoop, vijftig jaar, continu rekencapaciteit zal
worden ingekocht. Het is daarom essentieel dat er in een vroeg stadium wordt gekeken
naar de toepasbaarheid van nieuwe en toekomstige technologiën. In Hoofdstuk 8 geven
we een samenvatting hoe zowel conventionele als minder conventionele computersyste-
men zich zullen ontwikkelen in de afzienbare toekomst, en wat hun rol zou kunnen zijn
in een radiotelescoop als de SKA.

De conclusies van dit hoofdstuk, en het werk we hierin suggereren om toekomstige
technologiën in de gaten te houden, vormen de basis van Hoofdstuk 9. Hierin vatten we
het onderzoek in dit proefschrift samen en laten we per stelling zien hoe de verschil-
lende hoofdstukken hieraan hebben bijgedragen. Op basis van risico’s die in het vorige
hoofdstuk zijn gesignaleerd suggereren we aanvullend werk voor de toekomst.

Afsluitend

Samenvattend presenteren we in dit proefschrift een overzicht van uitgebreide ontwerp
ervaring van reken- en datatransport-systemen voor radiotelescopen, gecombineerd met
de inzichten die dit heeft opgeleverd. De concepten en geleerde lessen zijn samengevat
in een viertal korte stellingen die als een rode draad door het proefschrift lopen. We
tonen de evolutie van het systeemontwerp van de Square Kilometre Array Science Data
Processor gedurende het ontwerpproces. Een meer gedetailleerde analyse van een cen-
traal onderdeel van de LOFAR telescoop, de correlator en beamformer, wordt gepre-
senteerd als een voorbeeld van een kleinschaliger maar succesvol end-to-end ontwerp-
proces dat de aanbevelingen in deze dissertatie volgt. Enkele optimalisaties worden
besproken op de grens tussen datatransport- en rekensystemen die de relatieve waarde
van het systeem verbeteren door zich te richten op verschillende delen van de kosten
en de waarde vergelijking die we eerder hebben geı̈ntroduceerd. Tot slot kijken we
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hoe toekomstige technologien̈ effectief kunnen worden gebruikt in de radioastronomie.
Dit alles bij elkaar geeft de lezer een gebalanceerd overzicht van de overwegingen die
bij het ontwerpen van reken- en datatransportsystemen voor moderne gedistribueerde
radiotelescopen aandacht verdienen.


