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Het Nationaal instituut voor subatomaire fysica (Nikhef) 
in Nederland ondersteunt wereldwijd onderzoek in de 
bouwstenen van het universum met supercomputers (HPC) 
van Dell EMC en AMD EPYC™

Helpen om het universum 
dieper te bekijken  

Oplossingen in één 
oogopslag

Zakelijke behoeften 

 ●  Dell EMC PowerEdge-servers met AMD EPYC 
7551P-processors

 ● High-performance computing

Het Nationaal instituut voor subatomaire fysica (Nikhef) 
in Nederland staat continu onder druk om de prestaties 
van zijn rekenclusters te verbeteren, aangezien de 
hoeveelheid ruwe data die het moet verwerken, continue 
blijft groeien. Nikhef wilde graag samenwerken met een 
technologiebedrijf dat hun efficiëntie en rekenkracht 
van de serverprocessors per geïnvesteerde euro zou 
maximaliseren.

Zakelijke resultaten 
 ●  Razendsnelle verwerking van tientallen perabytes  

aan ruwe data
 ● Verdubbeling van verwerken ruwe data na 2020

 ● Stabiele prestaties maximaliseren het rendement

toegang tot nieuwste AMD 
EPYC-processors via Dell 
EMC accountteam

Sneller 
meer verwerkingsefficiëntie

20%

fundamenteel onderzoek  |  Nederland

https://www.nikhef.nl/
https://www.dellemc.com/en-us/solutions/high-performance-computing/index.htm


“ Onze Dell EMC-servers zijn 
betrouwbaar, dus gebruikers 
kunnen langer doorwerken 
en meer berekeningen 
uitvoeren.” 
 
Tristan Suerink, IT-architect, Nikhef

Het Nationaal instituut voor subatomaire fysica (Nikhef) in 
Nederland onderzoekt de interacties tussen en structuur 
van alle elementaire deeltjes en velden – op de kleinste 
afstandsschaal en met de hoogst haalbare energie. Hun 
werkzaamheden – als onderdeel van een wereldwijd 
onderzoeksprogramma waarbij de Large Hadron Collider 
(LHC) in Genève (Zwitserland) betrokken is – hebben 
bijgedragen aan de bevestiging van het bestaan van het 
elementaire deeltje Higgs-boson; een van de cruciale 
bouwstenen van het universum. Dezelfde infrastructuur 
die wordt gebruikt bij de gegevensverwerking voor Higgs-
onderzoek, was ook betrokken bij het Nobelprijswinnende 
bewijs van zwaartekrachtsgolven.  

Gegevensverwerking 
levert doorbraken op
Rekenkracht en dataverwerking is essentieel voor Nikhef. 
“Geen van de interacties die we bestuderen is met het 
blote oog zichtbaar”, vertelt Tristan Suerink, IT-architect 
van Nikhef. “We zijn afhankelijk van deeltjesversnellers 
en de gegevens die ze genereren om ons te informeren. 
We kunnen de gegevens uitsluitend via vele berekeningen 
begrijpen. We ontvangen elk jaar tientallen petabytes 
aan ruwe data van verschillende wetenschappelijke 
onderzoeksinstituten. Deze moeten allemaal verwerkt 
worden en gedeeld met duizenden onderzoekers over de 
hele wereld.”

Doorlopende behoefte 
aan meer kracht
De uitdaging voor Nikhef was het verhogen van de 
rekenkracht van HPC voor een groeiend aantal ruwe data. 
Dit wordt, vertelt Suerink, vanaf 2020 waarschijnlijk nog 
veel belangrijker. “We zullen gegevens van de LHC zien 
verdubbelen,” zegt hij, “en in 2025 nog eens vijf keer meer 
als de LHC zijn fase van hoge helderheid ingaat.” 

Nikhef gaat daarom tot het uiterste om de efficiëntie 
van de berekeningen te kunnen verbeteren, vergeleken 
met elke geïnvesteerde euro. “Het is ons beleid om voor 
de meest optimaal ontworpen CPU’s te kiezen, zodat 
elke kern maximaal presteert, onafhankelijk van 
wat andere kernen in dezelfde CPU doen”, verklaart 
Suerink. “Bovendien willen we CPU’s en servers die 
garant staan voor vier jaar solide prestaties bij een 
volledige ingebruikname.”

Continu voldoen aan  
de HPC-behoeften
“Iedere keer als we ons cluster willen uitbreiden, vergelijkt 
Nikhef de server oplossingen van vooraanstaande 
technologiebedrijven met elkaar.” Suerink vult aan: “We 
zijn altijd op zoek naar zoveel mogelijk rekenkracht voor 
ons budget. Geheugen, netwerk, berekeningscapaciteit 
en opslag zijn voor ons het belangrijkst.”

Bij zijn meest recente HPC-investering breidde Nikhef de 
infrastructuur uit met 93 Dell EMC PowerEdge R6415-
servers, waaronder AMD EPYC 7551P-processors. De 
single-socketserver bevat 32 kernen, 64 threads en 128 
lanes van peripheral component interconnect express 3.0 
(PCIe), een interface voor hogesnelheidsverbindingen 
tussen componenten. Suerink: “Het ontwerp van de 
Dell EMC PowerEdge R6415 voldeed aan onze twee 
voornaamste vereisten: de CPU per euro prestaties en de 
hoge I/O bandbreedte beschikbaar.” 

De concurrentie 
voorblijven
De AMD EPYC-processors waren op het moment van 
aankoop nieuw op de markt. Zelfs leveranciers met een 
AMD-aanbod konden er niet voor zorgen dat ze eerder 
dan Dell EMC servers met EPYC-processors aan Suerink 
en zijn collega’s konden leveren. “Door Dell EMC konden 
we de nieuwste AMD EPYC-processors sneller testen”, 
zegt Suerink. 



“ De effectievere rekenkracht 
van Dell EMC betekent dat 
wetenschappers sneller 
kunnen analyseren en 
uiteindelijk meer onderzoek 
kunnen verrichten.” 
 
Tristan Suerink, IT-architect, Nikhef

20% meer 
verwerkingsefficiëntie
Nikhef testte uitgebreid de demo-eenheden van de 
servers. Een single-socketserver met EPYC-architectuur 
en 32 kernen kwam qua prijs-kwaliteitverhouding als beste 
uit de bus. De keuze van Nikhef voor een single- socket 
zorgt ervoor dat alle verwerkingscapaciteit van de servers 
beschikbaar is voor gegevensanalyse. Hierdoor is de 
oplossing 20 procent efficiënter dan concurrerende 
dual- socket systemen. Suerink verklaart: “De effectievere 
rekenkracht van Dell EMC betekent dat wetenschappers 
sneller kunnen analyseren en uiteindelijk meer onderzoek 
kunnen verrichten.”

Betrouwbare prestaties 
verhogen het 
rendement
Dankzij de stabiliteit van de Dell EMC-technologie 
kan Nikhef het rendement op hun investeringen 
maximaliseren. “Onze Dell EMC-servers zijn betrouwbaar, 
dus gebruikers kunnen langer doorwerken en meer 
berekeningen uitvoeren”, aldus Suerink. “Het zijn de 
betrouwbaarheid, uptime en kwaliteit van levering die voor 
ons het verschil maken.”

Copyright © 2019 Dell Inc. of zijn dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden. Dell, EMC en andere merken zijn handelsmerken van Dell Inc. of zijn 
dochterondernemingen. Andere handelsmerken kunnen toebehoren tot hun respectievelijke eigenaren. Deze casestudie dient uitsluitend voor informatieve doeleinden.  
De inhoud en functies van het genoemde personeel in deze casestudie waren op het moment van publicatie in juni 2019 correct. Dell en EMC geven geen garanties - 
expliciet of impliciet - in deze casestudie. 

Contact opnemen met een  
Dell EMC-expert 

Sociale media Meer weten over  
Dell EMC-oplossingen 

https://www.facebook.com/DellEMC/
https://twitter.com/dellemc
https://www.linkedin.com/company/dellemc
https://marketing.dell.com/uk/en/contact?cmpid=701A0000001Mr61IAC&cmpname=FY19-EMEA-OLG_Pan-Dell
https://www.dellemc.com/en-us/solutions/high-performance-computing/index.htm



