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De ultieme 
data-uitdaging

SKA

Een instrument dat dagelijks tien keer zoveel data 

verzamelt als het internet elke dag genereert. Het 

klinkt waanzinnig om zoiets te willen maken, want hoe 

zal je die datastromen transporteren, verwerken en 

opslaan? Toch zijn onderzoekers uit de hele wereld net 

zo’n instrument aan het bouwen. 
Toon Verlinden

M et de Square Kilometre Array (SKA) verrijst in de 
woestijnen van Zuid-Afrika en Australië de 

grootste radiotelescoop ter wereld. De SKA wordt om-
schreven als een van de grootste wetenschappelijke in-
spanningen ooit. De opstelling is gevoelig genoeg om 
radiogolven te bekijken van objecten die miljarden licht-
jaar van de aarde staan en zou makkelijk een gsm-sig-
naal van Saturnus kunnen ontvangen.
‘Een radiotelescoop vangt andere golflengtes op dan een 
optische telescoop en kan zo naar andere fenomenen, 
tijden en plaatsen kijken’, vertelt Michiel van Haarlem, 
leider van de Nederlandse SKA-afdeling en verbonden 
aan het Nederlandse Instituut voor Radioastronomie 
(ASTRON). ‘Dat, gecombineerd met de enorme gevoelig-
heid van de SKA, zal hopelijk leiden tot een aantal baan-
brekende ontdekkingen.’ Zoals hoe de eerste sterren zich 
vormden (zie ‘De grote vragen voor SKA’). 
Om die vragen op te lossen, richten een paar honderd-
duizend antennes zich naar de hemel. Ze hebben een 
gecombineerd ontvangend oppervlak van één vierkante 
kilometer (vandaar Square Kilometer Array) en zullen 
dagelijks 14 exabyte aan data verzamelen. 
‘Voordat we het toestel daadwerkelijk kunnen aanschake-
len, moeten we eerst de grote datavragen oplossen’, zegt 
Van Haarlem. ‘Anders hebben we een apparaat gebouwd 
waarvan we de waardevolle data bij gebrek aan stroom, op-
slagcapaciteit of rekenkracht zomaar moeten weggooien.’

Vier miljoen harde schijven per dag
De SKA is een technisch huzarenstukje waar wereldwijd 
duizenden ingenieurs aan werken. ASTRON focust zich 
samen met het IT-bedrijf IBM specifiek op de uitdagin-

gen die de immense datastromen met zich zullen mee-
brengen. De onderzoekers moeten hiervoor het traditio-
nele denkpatroon waarmee we onze computers bouwen, 
volledig deconstrueren en terug van nul opbouwen. En 
het moet snel gebeuren, want in 2018 gaan de werk-
zaamheden aan deze minstens 650 miljoen euro kos-
tende telescoop al van start.
‘De conventionele harddisk heeft een maximum opslag-
capaciteit van ongeveer 3 terabyte’, schetst Ton Engber-
sen, onderzoeker in het lab van IBM, het probleem. ‘Om 
een petabyte op te slaan, heb je ongeveer 300 discs no-
dig. Voor een exabyte loopt dat al op tot 300.000 schijven. 
Voor de 14 exabyte die de SKA elke dag zal genereren, heb 
je dus dagelijks meer dan vier miljoen harde schijven no-
dig. Dat gaat natuurlijk niet. Waar wil je die neerzetten?’
Als je dieper in het project graaft, valt het al snel op dat 
er bij de SKA continu wordt gesproken in grootteordes 
waarvan iedereen – inclusief de onderzoekers – zich af-
vraagt: ‘hoe is het mogelijk?’
Voorzie bijvoorbeeld de vier miljoen harde schijven die 
je elke dag verzamelt, maar eens van stroom. Als de on-
derzoekers uitrekenen hoeveel energie het kost om alle 

SKA-data in 2020 te transporteren, te verwerken en op te 
slaan, komen ze uit op 7 gigaWatt, zelfs als ze rekening 
houden met de evoluerende technologie. Als je weet dat 
Vlaanderen jaarlijks een goeie 5 gigaWatt verbruikt, dan 
weet je dat het om enorme hoeveelheden stroom gaat. 
‘Radioastronomen zijn bovendien maar arme jongens’, zegt 
Engbersen. ‘Die kunnen echt geen acht kerncentrales bou-
wen om hun data te verwerken. We moeten dus heel goed 
nadenken over hoe we die datastroom zullen aanpakken.’
Behalve stroombeperking focussen de onderzoekers ook 
op de processors. ‘Die zijn tegenwoordig erg snel’, vertelt 
Chris Broekema, onderzoeker van de Computing Group 
aan ASTRON. ‘Zo snel dat ze de helft van de tijd moeten 
wachten op data die nog niet volledig getransporteerd is.’
Als de 14 exabyte die de SKA dagelijks gene-
reert, getransporteerd moet worden, lijkt het in-
derdaad onmogelijk om dat op dezelfde ma-
nier te doen als je eigen harde schijf en laptop. 
‘We moeten op zoek naar manieren waarbij we de data 
zo weinig mogelijk en zo efficiënt mogelijk kunnen trans-
porteren om zo het stroomverbruik en de wachttijden van 
de processors te verminderen’, vult Broekema aan.

Dat doen de onderzoekers door het hele computerpro-
ces van antenne tot baanbrekende ontdekking volledig 
te deconstrueren en opnieuw uit te tekenen. ‘We kun-
nen het probleem jammer genoeg niet oplossen door al-
les sneller, beter en groter te maken’, vertelt Broekema. 
‘De Wet van Moore zegt min of meer dat de rekenkracht 
van een computer elke twee jaar verdubbelt, maar door 
de toenemende complexiteit en miniaturisatie van de 
hedendaagse elektronica, is dat sinds halfweg het vorige 
decennium niet meer het geval.’ 
Engbersen: ‘Als je vroeger een slecht stuk software 
schreef, was dat niet erg. Twee jaar later ging de hard-
ware dubbel zo snel en deed het er niet meer toe. Door 
het afvlakken van de Wet van Moore gaat die hardware-
vlieger niet meer op en moet de rekensnelheid vooral ko-
men van intelligentere en beter geschreven algoritmes.’ 

Reservaten voor radioastronomie
Als de problemen van stroomverbruik en datatransport 
zijn opgelost, kan de SKA starten met zijn waarnemin-
gen. ‘Eens operationeel vangen de antennes extreem 
zwakke signalen uit het heelal op’, zegt Van Haarlem. 

▲ De MeerKat- 
antenne, Zuid-
Afrika. Dit is 
de voorloper 
van de SKA en 
gebouwd na 
de KAT-7. Deze 
antennes zullen 
mee opgenomen 
worden in de 
uiteindelijke 
SKA.
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‘Om je een idee te geven: de oude Westerbork-radiotele-
scoop in Nederland draait al 45 jaar mee. In die 45 jaar 
heeft hij ongeveer evenveel energie waargenomen als het 
aanstrijken van een paar lucifers voortbrengt.’ 
Daarom zetten ingenieurs van de SKA in op hoeveel-
heid. Door honderdduizenden grote en kleine antennes 
te combineren, worden de zwakste signalen voldoende 
versterkt om ze waar te nemen.
Om ervoor te zorgen dat de antennes de zwakke sig-
nalen kunnen opvangen, wordt errond een ‘reservaat 
voor radioastronomie’ ingericht. Het gebruik van toe-

stellen als gsm’s is er ten strengste verboden. Broe-
kema: ‘De signalen die we waarnemen zijn zo zwak 
dat we volledig verblind worden door bijvoorbeeld een 
schrikdraad of een FM-zender die in de buurt staat.’ 
In de woestijn van Zuid-Afrika of Australië hebben de 
onderzoekers daar vanzelfsprekend minder last van 
en kan de radiotelescoop naar hartenlust waarnemen.  
Maar uit alle opgevangen signalen de interessante filte- petabyte over. Dat is al minder, maar zo verzamel je nog 

steeds elke dag 300 harde schijven van 3 terabyte. En 
dat brengt naast opslagcapaciteit en stroomverbruik nog 
een andere hoofdbreker met zich mee: data terugvinden 
in die massa informatie.

Data terugvinden
Daarom zijn de onderzoekers van ASTRON en IBM bezig 
met de analyse van zogenoemde access patterns: hoe gaan 
onderzoekers om met de data die uit het proces komen? 
Welke gegevens hebben ze vaak nodig? Welke nooit? 
‘Radioastronomen gaan op een vrij voorspelbare manier 
om met de beschikbare gegevens. Het moet dus mogelijk 
zijn om een programma te schrijven dat voorspelt welke 
data de onderzoeker binnen de tien minuten nodig heeft. 
Het programma kan dan al starten met het kopiëren van 
data uit trage opslagmedia zodat de gegevens klaar staan 
zodra de onderzoeker ze nodig heeft’, zegt Engbersen.
Dat soort software bestaat al op kleinere en minder inge-
wikkelde schaal en zit zelfs in uw en mijn eigen compu-
ter. Open maar eens een Worddocument van 150 pagi-
na’s. De eerste pagina laadt heel snel. Als u verder leest 
en naar beneden scrolt, zal u zien dat de scrollbar aan de 
rechterkant plots kleiner wordt. Dat betekent dat Micro-
soft Word, omdat mensen eerst de eerste pagina lezen 
voordat ze de tweede pagina lezen, zojuist de andere 149 
pagina’s van de harde schijf in zijn werkgeheugen heeft 
geladen zodat u snel heen en weer kan scrollen. 
Het eindresultaat van het hele dataproces – van antenne 
tot te bekijken kaartje – is natuurlijk een paper die ge-
maakt is door een radioastronoom en die, hopelijk, de 
grote vragen van het universum kan oplossen. ‘De No-

ren, is ook een heuse uitdaging. ‘Het overgrote deel van 
de data die we opvangen, is ruis uit de ruimte’, vertelt 
Van Haarlem. Die ruis ziet er in praktijk niet anders uit 
dan waardevolle astronomische data. De enige manier 
waarop onderzoekers het astronomische signaal van de 
ruis kunnen onderscheiden, is door de bron langer waar 
te nemen en de ontvangen data van verschillende anten-
nes te combineren.
Op zich geen probleem, ware het niet dat de ruis er pas 
in een van de laatste stappen van het rekenproces kan 
worden uitgefilterd. De grote hoeveelheden ruis – en dus 
ook massa’s nutteloze data – moeten mee door het hele 
proces. ‘In ruis zit ook geen structuur’, vult Broekema 
aan. ‘Daardoor kun je de data tijdens het transport niet 
comprimeren met conventionele algoritmen.’
Nadat de ruis en de astronomische data zijn waargeno-
men ondergaan ze berekeningen met klinkende namen 
als Fouriertransformatie en inverse Fouriertransfor-
matie, waarna ze uiteindelijk worden verwerkt tot een 
kaartje dat iedereen kan bekijken. Onderzoekers kunnen 
pas na alle transport- en berekeningsstappen zien of ze 
ook effectief iets kunnen doen met de data waar ze net 
kostbare stroom en verwerkingstijd aan hebben besteed.
‘In het hele systeem komen terabytes per seconde bin-
nen en na verwerking gaan er gigabytes per seconde 
buiten’, vertelt Broekema. Van de 14 exabytes die zo per 
dag binnenkomen, blijft er na verwerking ongeveer een 

De SKA wordt in twee fases gebouwd. Nadat het eerste deel in 2023 is af-
gewerkt, zullen onderzoekers zich vooral focussen op de herionisatie van het 
heelal en een extreme test van de algemene relativiteitstheorie. De tweede 
fase van het SKA-onderzoek, gepland om te starten in 2030, zal hen in staat 
stellen om nog moeilijkere vragen te beantwoorden.
Wat gebeurde er in het heelal tijdens het tijdperk van de herionisatie? 
Het jonge heelal was zo heet dat de waterstof waaruit het bestond, ioni-
seerde: er ontstonden elektrisch geladen deeltjes – positief geladen protonen 
en negatief geladen elektronen. Zo’n geïoniseerd heelal valt vrij goed waar 
te nemen. Overal is licht en straling. Maar 300.000 jaar na de oerknal was 
het heelal sterk afgekoeld, waardoor de waterstof opnieuw elektrisch neutraal 
werd. Gedurende een periode van een miljard jaar werd het heelal als een on-
doordringbare mist die niets van zijn geheimen prijsgeeft. Onderzoekers wil-
len maar wat graag weten wat er tijdens die periode - de zogenoemde ‘Dark 
Ages’ - gebeurde. Toen ontstonden immers de eerste zwarte gaten, sterren 
en sterrenstelsels. Maar nog belangrijker: de intense straling van die eerste 
sterren en sterrenstelsels herioniseerde langzaam het hele universum waar-
door de spreekwoordelijke mist optrok en de astronomen terug licht konden 
waarnemen. De herionisatie maakte zo een einde aan de Dark Ages. Maar 
hoe gebeurde dat net? Hiervoor zal de SKA minstens 12 miljard lichtjaar in het 
verleden moeten kijken. 
Houden onze theorieën over zwaartekracht stand?
De algemene relativiteitstheorie heeft al ettelijke experimenten met glans 
doorstaan, maar toch zal de SKA deze theorie samen met een aantal andere 
ideeën rond zwaartekracht aan een paar extreme tests onderwerpen.
Veel zwaartekrachttheorieën spreken over zwaartekrachtgolven die zich door 
het universum bewegen. Pulsars zouden ons wel eens kunnen helpen bij het 
testen van die voorspellingen. Als snel ronddraaiende neu-
tronensterren zenden pulsars kloksgewijs en met ex-
treme nauwkeurigheid elektromagnetische straling uit. 
Door netwerken van pulsars en hun straling in het oog 
te houden, zou het mogelijk zijn om de zwaartekracht-
golven te detecteren en te bestuderen.
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‘Meer rekensnelheid moet vooral 
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Iedere dag ruim 1 Exabyte aan 
ruwe data - meer dan het totale 
internetverkeer per dag

Genoeg data om elke
dag 15 miljoen 64G iPods 
mee te vullen

Geavanceerde 
accelerators en 
3D-gestapelde chips 
voor energiezuinige 
rekenkracht

Innovatieve optische 
interconnect-
technologie en 
nanofotonica voor 
optimaal transport van 
enorme hoeveelheden 
data

High-performance 
opslag o.b.v. nieuwe 
vormen van tape- en 
PCRAM-geheugen

Een wetenschappelijk project 
waar € 1,5 miljard euro in 
omgaat

Astronomen en ingenieurs 
van ruim 70 instituten in 20 
landen

3.000 schotels van 15 meter 
breed

Er wordt zoveel glasvezel 
gebruikt dat het twee keer 
rond de aardbol past

Alle schotels bij elkaar 
opgeteld bestrijken ongeveer 
1 vierkante kilometer AS
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belprijs zal waarschijnlijk ergens op onze harde schijven 
staan’, zegt Van Haarlem. ‘Maar we moeten alle trans-
port-, verwerking- en opslagstappen doorlopen om er 
zeker van te zijn dat we het niet missen.’ Het is voor ra-
dioastronomen dan ook heiligschennis om data weg te 
gooien om zo het hele proces te versimpelen. 
De onderzoekers van ASTRON en IBM plannen het einde 
van hun onderzoeksproject in 2017. ‘Toen ik twee jaar 
geleden de eerste uitdagingen onder ogen kreeg, dacht 
ik dat het erg moeilijk zou worden’, geeft Engbersen toe. 
‘Maar we zijn nu in de helft en ik zie licht aan het einde 
van de tunnel. Het ziet ernaar uit dat het gaat lukken.’ 
En zal het lukken om alle astronomische vragen te be-
antwoorden? Van Haarlem: ‘De SKA heeft een voorziene 
levensduur van vijftig jaar. We hopen uiteraard dat we 
in die periode de geplande vragen zullen oplossen, maar 
met onderzoek weet je nooit wat je nog zal ontdekken. 
Zo gaat dat met wetenschap en technologie: pas als je de 
eerste hoek bent omgeslagen, zie je de volgende.’ ■

BEKIJK
DE VIDEO

▲ Michiel van Haarlem en Chris Broekema (ASTRON) bij 
de radiotelescoop van Dwingeloo.
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