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Rozproszona korelacja 
w radioastronomii



408 Mhz

optycznie

1.4 Ghz

Obserwacje radiowe i optyczne



Rozdzielczość:
∝ λ / b

Czułość:
∝ b2

λ = długość fali
b = średnica anteny radioteleskopu

Większa antena => wyższa rozdzielczość
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Technika uŜycia większej ilości radioteleskopów 
symulujących działanie jednego większego.

Symulacja dużych anten - synteza apertury 



Wprowadzenie do VLBI (1)

VLBIVLBI toto technikatechnika ww którejktórej niezależneniezależne radioteleskopyradioteleskopy położonepołożone ww pewnejpewnej
odległościodległości odod siebiesiebie obserwująobserwują tenten samsam wycinekwycinek niebanieba..

MaMa toto nana celucelu wygenerowaniewygenerowanie wysokiejwysokiej rozdzielczościrozdzielczości widmawidma
spektralnegospektralnego kosmicznychkosmicznych źródełźródeł promieniowaniapromieniowania..

•• TeleskopyTeleskopy sąsą zazwyczajzazwyczaj oddaloneoddalone oo tysiącetysiące kmkm

•• DaneDane sąsą wysyłanewysyłane dodo korelacjikorelacji ww jednymjednym ośrodkuośrodku (JIVE)(JIVE)

•• DaneDane wielkościwielkości 1010--100100 terabajtówterabajtów

•• PoPo korelacjikorelacji otrzymujemyotrzymujemy 1010--100100 gigabajtówgigabajtów



Jeszcze większa rozdzielczość: VLBI
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VLBI w przeszłości



•• Proces był powolnyProces był powolny

•• Radioteleskopy zbierały dane na taśmachRadioteleskopy zbierały dane na taśmach

•• Dane wysyłano pocztąDane wysyłano pocztą

•• Sytuację trochę poprawiło wprowadzenie Sytuację trochę poprawiło wprowadzenie 
macierzy dyskowychmacierzy dyskowych

•• Cały cykl mógł trwać pół roku lub Cały cykl mógł trwać pół roku lub 
więcejwięcej

Przeszłość (2)



•• Korelator sprzętowy EVN MKIV w JIVEKorelator sprzętowy EVN MKIV w JIVE
•• Rozwiązanie dedykowane, zaprojektowane i zrealizowane sprzętowo Rozwiązanie dedykowane, zaprojektowane i zrealizowane sprzętowo 

pod jeden konkretny celpod jeden konkretny cel

•• Superkomputer o mocy ok. 100 TSuperkomputer o mocy ok. 100 Tflflops/secops/sec

Przeszłość (3)



Początki e-VLBI

• Teleskopy obsługiwane przez EVN

• Dane z teleskopów przesyłane przez sieć optyczną

• Korelacja strumienia danych w JIVE

• Wyniki dostępne bardzo szybko

Pierwszy obraz e-VLBI - 2004



Korelacja rozproszona

Założenia

• Dane przesyłane przez sieć

• Każdy etap może zostać przyśpieszony

• Dostępny korelator programowy

• Dostępne zasoby obliczeniowe (Grid)

www.www.expresexpres--eueu.org.org



System e-VLBI – ogólna idea



System e-VLBI – architektura



Utworzenie tzw. scenariusza obserwacji przy 
pomocy aplikacji Workflow Manager (WfM)

Zlecenie eksperymentu VLBI do wykonania w 
środowisku rozproszonym

Wykonanie eksperymentu (korelacja danych)

Monitorowanie procesu korelacji dancych

Systemu e-VLBI : eksperyment



Scenariusz obserwacji

Utworzony przez:

– operatora VLBI

– na podstawie schematu obserwacji (VEX)

– przy pomocy aplikacji Workflow Manager (WfM)



Aplikacja Workflow Manager (1)



• automatycznie na podstawie schematu obserwacji (plik VEX)

WfM – definicja radioteleskopów (1)



• KaŜdy serwer plikowy odpowiedzialny jest za odbiór danych z 
radioteleskopu

WfM – definicja serwerów plikowych (2)



• definicja zasobów do korelacji danych

• definicja przepływów między komponentami

WfM – moduły korelujące



WfM – perspektywa korelatora



WfM – parametry korelacji



WfM – scenariusz pomiarowy



Zlecenie scenariusza



Uruchomienie scenariusza 
pomiarowego

Proces ten można podzielić na:

1. Podział danych z radioteleskopów na paczki

2. Wysyłanie paczek do korelacji

3. Archiwizacja wyników



(1) Uruchomienie:  podział na paczki



(2) Uruchomienie:  korelacja

• Pierwsze paczki z danymi są dostępne

• W tej fazie odbywa się proces korelacji dancyh z 
radioteleskopów

• Korelacja przy użyciu zasobów obliczeniowych znajdujących 
się w Gridzie



(3) Uruchomienie:  archiwizacja

• Pierwsze paczki danych zostały skorelowane

• Archiwizacja wyników w centralnej bazie danych

• Zwolnienie użytych zasobów na potrzeby pozostałych 
paczek danych



(4) Monitorowanie

• Sprawdzanie stanu korelacji rozproszonej:

– Liczba skorelowanych paczek

– Liczba paczek w kolejce do korelacji

– Liczba błędnie skorelowanych paczek

• Perspektywa monitoringu w aplikacji WfM



Pierwsze wyniki
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