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Die KAT-7 radioteleskoop naby Carnarvon word reeds sedert einde 2011 deur verskeie spanne navorsers
ingespan om radiogolwe op te vang wat deur voorwerpe miljoene ligjare ver uitgestraal word.

KAT-7 reeds hard aan die werk!

Stuur gerus enige vrae of
voorstelle vir “SKA Nuus 
vir die Noord-Kaap” 
aan Pieter Snyman. 
Skakel hom by 053 382 5905
gedurende kantoorure 
of stuur ‘n epos aan 
psnyman@ska.ac.za

“Al is KAT-7 relatief klein, bewys die uitstekende resultate wat ons kry dat grootte nie al is wat tel as dit by 
radioteleskope kom nie!” verduidelik professor Claude Carignan, hoogleraar in sterrekunde by die Universiteit
van Kaapstad. “As ‘n mens in gedagte hou dat KAT-7 eintlik net as ‘n toetslopie vir die MeerKAT bedoel was, is die
nuwe wetenskaplike inligting wat ons nou met die instrument kry, ‘n groot bonus!” Prof Carignan en sy kollegas
gebruik KAT-7 om die uitstraling van neutrale waterstofgas in ‘n klein, spiraalvormige sterrestelsel in die 
Hydra-konstellasie, te bestudeer.
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‘n Kunstenaarsvoorstelling van Circinus X-1

Nog ’n groep navorsers, ook by die UK, het KAT-7 
gebruik om skouspelagtige uitbarstings van die dubbel-
ster Circinus X-1 waar te neem. Circinus X-1 bestaan 
uit een “gewone” ster (die rooi sfeer in die illustrasie)
en een neutronster (die wit sfeer). ’n Neutronster is ’n
uiters kompakte oorblyfsel van ‘n reuse ster wat ontplof
het – ’n sogenaamde supernova. Hierdie twee sterre
wentel sowat elke sewentien dae in ‘n elliptiese baan
om mekaar. Wanneer die twee sterre naby aan mekaar
kom, trek die swaar neutronster materie van die ander
ster aan en ’n materieskyf vorm om die neutronster 
(die blou skyf). Die neutronster skiet dan weer dele 
van hierdie materie uit in kragtige strale wat bykans
teen die spoed van lig deur die buitenste ruim beweeg
(oranje). Dit veroorsaak groot pieke by radiogolf-
frekwensies, wat deur KAT-7 waargeneem is.

Beide navorsingsgroepe het onlangs artikels in 
internasionale sterrekundige tydskrifte gepubliseer 
wat gebaseer is op werk wat met KAT-7 gedoen is.

Die wetenskaplike werk wat
reeds met KAT-7 gedoen is, 
is ’n groot mylpaal vir Suid-
Afrika se SKA-projek wat
bewys dat ons ingenieurs ’n
baie gevorderde teleskoop 
kan bou wat werk! 

– Derek Hanekom, 
minister van wetenskap en tegnologie.
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MeerKAT- 
infrastruktuur
vorder fluks
Voordat ‘n nuwe teleskoop opgerig kan word,
moet daar eers geboue, paaie, krag, onder-
grondse kabels, en nog vele meer in plek
wees. Daar word tans hard gewerk by die
SKA-terrein in die Karoo om dié infrastruk-
tuur vir die MeerKAT gereed te maak en
verskeie groot maatskappye soos Aurecon,
Brink Heath Civils en Group Five Coastal is
betrokke. 

‘n Groot mylpaal waarna ons almal uitsien, is 
die dag wanneer die eerste van MeerKAT se 
64 skottels op die terrein opgerig word, sê die
bestuurder van die MeerKAT-projek Willem 
Esterhuyse. Na verwagting sal dit vroeg in die
nuwe jaar gebeur, hopelik voor die einde van 
Januarie 2014.

(Foto’s: Dawie Fourie)

Die bestaande skuur 
word verdubbel sodat 
daar aan meer as een 
skottel gelyk gewerk 
kan word wanneer die 
64-skottel MeerKAT 
gebou word. Daar word 
ook ‘n ekstra skuur gebou
waar die elektroniese 
komponente in die
teleskoopbasisse 
(die sogenaamde
“pedestals”) ingebou 
en getoets sal word.

SKA vlieg saam by “Carnarvon Fly Inn!”
Danksy ondersteuning van die SKA SA-projek,
kon sowat 800 leerders die “Carnarvon Fly Inn”
op 7 Junie 2013 bywoon. Veertien van hulle het
deelgeneem aan ‘n SKA SA-kompetisie om ‘n
vlieër te bou en hulle vernuf daarmee te wys.
Die twee wenners (een elk in laerskool en
hoërskool) het elkeen ‘n tuisteleskoop ontvang,
terwyl die naaswenners kaartjies gewen het
om oor die dorp te vlieg.

“Ons hou sulke kompetisies om meer mense
van die SKA bewus te maak,” verduidelik
Pieter Snyman wat verantwoordelik is vir 
skakeling met die plaaslike gemeenskap. 
“Ek is veral baie bly dat so baie leerders die
opwinding kon deel!”

Beuaren Tieties het gewen in die kategorie vir
laerskole, met Davian Julies, Lee-roy Tieties
en Guillame Mostert onderskeidelik in die 
2de, 3de en 4de plekke. Die wenner onder die
hoërskoolleerlinge was Eben Gaika, met 
Petero Jonkers in die 2de plek, Kaeno Olivier
3de en Gideon Smith 4de.

Eben Gaika,
wenner in die
kategorie vir
hoërskoolleer-
linge (regs)
saam met Jan
Booysen, wat
deel is van die
SKA SA-span
(middel) en Vir-
gillian Kasper,
wat besig is
met opleiding
by SKA SA
(links).


