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Een van die mees innoverende strukture wat tans vir die die MeerKAT-teleskoop gebou word, is die ondergrondse gebou vir die

seinverwerker (Engels: Karoo Array Processor Building). Dit word 5 m onder die grond gebou om die MeerKAT-antennas te beskerm

teen radiogolwe wat opgewek sal word deur die toerusting in hierdie gebou. Alle deure en ander openinge in die gebou sal spesiaal

afgeskerm word om te verhoed dat enige radiogolfsteurings uitlek. Die grond wat uitgegrawe is, sal as ‘n ekstra afskerming gebruik

word om die teleskoopskottels te beskerm teen radiogolwe afkomstig van ander geboue op die terrein. Onder die grond sal die

gebou ook beskerm wees teen die wisselende klimaat in die Karoo. 

Ondergrondse bouwerk vir MeerKAT

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

Op die foto (regs) kan gesien
word hoe optiese veselkabels
en krag aangelê word vanaf 
die MeerKAT-terrein tot bo-op
Losberg, waar ‘n spesiale 
kamera geïnstalleer gaan word.
Die kabels word deur staal-
omhulsels  omring om te
verseker dat dit nie bydra tot
steurende radiogolwe wat die
werking van die teleskoop 
kan beïnvloed nie. Vanaf die
berg (foto heel regs) kan die
skottels van KAT-7 in die verte
gesien word.  MeerKAT gaan
regs van KAT-7 gebou word,
terwyl die kern van die 
SKA-terrein links van die
bestaande skottels gebou gaan
word. (Foto’s: Rupert Spann)

Die Burger



Onderwysers toegerus 
met rekenaarvaardighede
Gedurende die afgelope Paasvakansie, het SKA
SA kragte saamgespan met Intel om opleiding
in basiese rekenaarvaardighede vir plaaslike
onderwysers (rondom SKA-terrein in die
Noord-Kaap) aan te bied. Die kursus is op
Carnarvon gehou (foto van deelnemers onder).
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Só sal die 64 nuwe
MeerKAT-antennas lyk
Die 64 skottels van die MeerKAT-teleskoop sal 
ietwat anders lyk as die sewe skottels van KAT-7
wat reeds op die terrein opgerig is. Die nuwe 
ontwerp sal die antennas baie meer sensitief maak,
sodat die nog beter sterrekundige navorsing sal kan
doen. Die “uitsteeksels” rondom die skottel is vir
beskerming teen weerlig.

MeerKAT 
skep werk 
en opleidings-
geleenthede

Dit is vir die SKA SA-Projek
baie belangrik om by te dra
tot plaaslike ontwikkeling 
en nuwe geleenthede vir die
mense van Carnarvon en 
die omliggende gebiede. 
Tot dusver is sowat 900
werksgeleenthede reeds
geskep deur die oprigting
van infrastruktuur en ander
bedrywighede by die terrein.
Kontrakteurs het ook ‘n wye
verskeidenheid kursusse

aangebied wat gewissel het
van opleiding in konstruksie-
vaardighede en finansies 
tot eerstehulp en brand-
bestryding.

Die nuwe gemeenskap-
sentrum by Bonteheuwel 
sal die gemeenskap toegan
gee tot die internet en verdere
opleidingskursusse. CBI 
Electric (Pty) Ltd, Cisco and
Siyafunda het toerusting,

rekenaars en sagteware
geskenk, terwyl SKA SA
daartoe verbind is om die
koste van twee fasiliteerders
te dra vir die eerste ses
maande wat die sentrum
bedryf word.


