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Havaintoaineiston hankkiminen
Observatoriot (esim. ESO) suuria kansainvälisiä yhteisprojekteja
● Käyttävät tarkoitukseen rakennettuja uniikkeja instrumenttejä
● Teleskooppiaika erittäin kilpailtua
● Kansainväliset komiteat jakavat ajan hakemusten perusteella, joka
määrittelee ketkä saavat käyttää aikaa ja mitä tiedettä tehdään
● Havaintoaineisto koko yhteisön saatavilla vuoden kuluttua havainnoista
● Observatoriot ylläpitävät ja kehittävät dataarkistoja
●
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Havaintoaineiston luonne
Havaintodatan hankkiminen kallista, parhaat havaintolaitteistot erittäin
kalliita (~1001000 M) ja vaativat jatkuvaa kehitystyötä
● Kohteet usein himmeitä, uusi mittaus vaatisi huomattavasti teleskooppiaikaa
● Havaintodata usein ainutlaatuista, havaittavat kohteet/ilmiöt harvinaisia ja
uusi mahdollisuus mittauksen toistamiseen epätodennäköinen
●
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Havaintoaineiston luonne
Kuvadata (röntgen, UV, optinen, infrapuna, radio)
● Spektridata (1d, aallonpituus vs. vuontiheys)
● Data cube (aallonpituus tieto 3:ssa dimensiossa)
● Flexible Image Transport System (FITS) formaatti yleisesti käytössä
● Metadata ascii muodossa FITS tiedoston headerissa
●

Havaintoaineiston prosessointi

Datan prosessointi käyttäen vapaasti saatavilla olevia ohjelmistoja
● Observatoriot tarjoavat perus 'reseptit', tutkimusryhmät kehittävät edelleen
● Menetelmät tarkasti dokumentoituja ja yleisesti saatavilla
● Datan redusoinnin ja analysoinnin toistettavuus oleellista
● Eri vaiheet ja menetelmät kuvattava julkaisuissa täsmällisesti
● Datan kalibrointiin käytetään huomattavasti teleskooppiaikaa ja resursseja
●

Havaintoaineiston määrä
Yksittäisen kohteen CCD kuvantaminen (2048x2048) neljässä kaistassa
● Raakadataa yhteensä ~260 MB / kohde
● 4 x 6 (tiedostoa/kaista) x 4.1 MB ~ 100 MB tiededataa / kohde
● ~40 tiedostoa = ~160 MB kalibrointidataa
● Lopullista redusoitua dataa yhteensä ~20 MB / kohde
● Tyypillinen raakadatan määrä ~15 GB / havaintoyö (ESO VLT)
● Erittäin suuren kuvakentän CCD kuvantaminen (60x64x600x600~1.4 Gpix)
● Raakadataa ~2 GB/kuva, ~2 TB/yö,
PanSTARRS1 Gigapixel Camera
~500 TB/vuosi (PanSTARRS1)
●

Havaintoaineiston säilytys
Raakadatan tallennus ja prosessointi tutkijan työkoneella
● Tutkimusryhmän säilytystarve käsitellylle (+ os. raaka) datalle useita vuosia
● Tarve jakaa dataa kansainvälisen yhteistyöverkoston kanssa
● Esim. 4x2 TB verkkolevy käyttäen RAIDtekniikkaa (kapasiteetti 6 TB)
● Kansainväliset observatoriot vastuussa raakadatan pitkäaikaissäilytyksestä
● Havaintodata yhteisön vapaasti käytettävissä dataarkistojen välityksellä
● Esim. ESO:n tiedearkistossa ~70 TB
● Kehitteillä olevat 'virtuaaliset observatoriot' käyttöliittymänä observatorioiden
ylläpitämien arkistojen välityksellä havaintodataan ja metatietoihin
● Tulevaisuuden erittäin suuren kuvakentän teleskoopit ~1 PB (1000 TB)/vuosi
●

