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Samenvatting g

Inn dit proefschrift analyseren we hulpmiddelen die ontwikkeld zijn om de snelheid en de accuratessee van zogenaamde "JV-body simulaties" te verhogen. De moleculen in een chemische
oplossing,, of de sterren in een sterrenhoop zijn voorbeelden van dergelijke JV-body systemen.. In dit proefschrift richten we ons op JV-body systemen die gedreven worden door de
zwaartekracht,, zoals die worden toepast in de sterrenkunde.
JV-bodyy problemen zijn analytisch onoplosbaar. Met behulp van high-performance
computingg technieken en geavanceerde algoritmen kunnen ze echter wel numeriek worden
aangepakt.. Deze numerieke oplossingen vereisen zoveel computationeel vermogen, dat er
geavanceerdee algoritmen nodig zijn om het JV-body probleem te versnellen. Hierbij wordt
echterr op de nauwkeurigheid van de oplossing ingeleverd. Een andere aanpak is het gebruik
vann gespecialiseerde hardware, die zich leent voor JV-body problemen die meer numerieke
accuratessee vereisen. Hiermee kan de numerieke oplossing van het JV-body probleem met
behoudd van accuratesse worden versneld.
Inn dit proefschrift onderzoeken we de mogelijkheid om deze twee benaderingen te combineren,, door de snelle, gespecialiseerde hardware in een conventionele, parallelle computer te
integreren.. We noemen dergelijke systemen hybride architecturen. Veel onderzoekers streven
naarr generalisatie en zijn meer gecharmeerd van conventionele systemen, die worden opgebouwdd uit gewone hardware (PC's), zoals de Beowulf of het Grid. In de andere benadering
streeftt men ernaar zeer hoge prestaties door middel van hardwarespecialisatie te verkrijgen.
Hett doel van ons onderzoek is, deze twee benaderingen te overbruggen. We onderzoeken de
levensvatbaarheidd van hybride architecturen, en evalueren hun potentieel om grootschalige
simulatieproblemenn op te lossen.
Dee gespecialiseerde hardware die we bestuderen is de GRAPE. Dit is een zeer krachtige
machinee die wordt gebruikt voor de simulatie van sterrenkundige JV-body systemen. Op
GRAPEE uitgevoerde simulaties hebben vijf keer in de laatste acht jaar de Gordon Bell prijs
gewonnen,, die jaarlijks wordt toegekend aan de snelste simulatie ter wereld.
Hett is belangrijk om de interactie te begrijpen tussen de parallelle machine en de
gespecialiseerdee hardware enerzijds, en anderzijds de softwaretoepassing die op de hybride
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architectuurr wordt uitgevoerd. Zo kunnen knelpunten in het verloop van de simulatie worden
gelocaliseerd,, en kan de optimale configuratie worden gevonden. Om deze interactie te
bestuderenn maken we gebruik van performance modelling. In deze techniek worden simulaties
gebruiktt om de prestaties van simulatiesystemen te bestuderen. Deze meta-simulatie is de
kernn van ons onderzoek, en richt zich op het vinden van de optimale interactie tussen snelle
softwaree en hardware die uiteindeijk zal kunnen leiden tot de ontwikkeling van een zeer snelle
simulatieomgevingg voor JV-body systemen.
Eenn belangrijk doel van dit proefschrift is om de potentie van hybride architecturen als
optimalee berekeningsomgeving voor de oplossing van specifieke problemen aan te tonen. In
ditt licht hebben we een numeriek algoritme bestudeerd en aangepast aan de hybride architectuur.. Dit algoritme maakt het mogelijk om geavanceerde iV-body codes te gebruiken op
gespecialiseerdee hardware. Dit numerieke algoritme is het softwarematige deel van de hybridee architectuur, en vormt de basis voor de ontwikkeling van een efficiënte simulatieomgeving
voorr het JV-body probleem.
Tenn slotte bestuderen we de toepassing van de AT-body simulaties in sterrenkundig
onderzoek.. We bestuderen de val van een massief object (een zwart gat) naar het centrum
vann het melkwegstelsel.
TV-bodyy simulaties zijn een effectief hulpmiddel om de tijdschaal van deze val te bestuderen;; ze kunnen ondersteuning (of bezwaren) bieden aan theoretische modellen voor de
verklaringg van astronomische observaties.
Ditt proefschrift bestaat uit drie delen. Het eerste deel behandelt de performance modellingdelling en de simulatie hiervan, en bestaat uit twee hoofdstukken. In hoofdstuk 2 analyseren
wee de prestatie van de iV-body-code NBODY1 op onze experimentele hybride architectuur,
diee bestaat uit twee GRAPE-4-borden en een parallelle computer. Het bevat een uitvoerige
beschrijvingg van de taken van NBODY1, en bevat prestatiemetingen en een analyse van een
aantall versies van NBODY1 op onze hybride architectuur. Deze metingen vormen de basiss voor de performance modelling en simulatie van de architecturen waarop 7V-body-codes
wordenn uitgevoerd. Dit performance modelling and simulation werk wordt geïntroduceerd in
hoofdstukk 3.
Deell twee van dit proefschrift bestaat ook uit twee hoofdstukken. Hoofdstuk 4 behandeltt de nauwkeurigheidsanalyse en optimalisering van een hybride JV-body-code, die voor
optimaall gebruik met de GRAPE ontwikkeld is. Wij bestuderen de foutpropagatie in de
codee bij verschillende deeltjesverdelingen, en verbeteren de nauwkeurigheid van de code
wanneerr ze gebruikt wordt bij zeer inhomogene distributies.
Inn hoofdstuk 5 introduceren we onze vergelijkende multi-methode JV-body simulaties.
Mett behulp van deze simulaties beogen we kwantitatieve schattingen te doen van de efficiëntiee van de spiralisering van een zwart gat naar het centrum van het melkwegstelsel. We
proberenn het effect van deeltjesgranulariteit en codeonnauwkeurigheid op de valefficiëntie
vann de zwarte gat te begrijpen. Tot slot, vatten we in deel III ons werk samen en bespreken
wee de toekomstige ontwikkelingen.

