Kilometre Kare Dizgesi
Basın Bilgilendirme Notu
Dünya’nın en büyük radyo teleskopu ile Evren’in Keşfi

SKA Nedir?
SKA kıta büyüklüğünde bir alana yayılmış birbirine bağlı binlerce
algılayıcıdan meydana gelen devrimsel bir radyo teleskoptur.
Birleştirilen bütün algılayıcıların veri toplama alanı yaklaşık bir
kilometre karedir, böylece SKA şimdiye dek yapılan en büyük ve en
duyarlı teleskop haline gelecektir.

Teleskopun maliyeti ne kadar olacak?
SKA’in hedeflenen tutarı yaklaşık 1,5 milyar €.

Nerede inşa edilecek?
SKA teleskopu ya Güney Afrika’da ya da Avustralya-Yeni
Zelanda’da inşa edilecek. Yerleşke için son karar 2012 yılında
alınacak. Teleskopun kurulacağı alana ilişkin süreci aşağıdaki gibi
birçok faktör etkiliyor:
- İşletme ve altyapı ücretleri.
- Mobil telefonlar, TV, radyo vericileri ve diğer elektronik
aletlerle olan etkileşim düzeyleri.
- İyonosferin (Yeryüzü atmosferinin üst kısmı) ve troposferin
(atmosferin alt kısımları) özellikleri.

SKA kim tarafından planlanıyor ve
tasarlanıyor?
20 ülkedeki 70’ten fazla enstitüde görev yapan gökbilimci ve
mühendisler herhangi bir teleskoptan 50 defa daha duyarlı
ve gökyüzünü 10,000 kat daha hızlı tarayacak olan SKA
teleskopunu tasarlıyor. SKA küresel bir teleskop olacak ve
elde edilen veriler dünya genelindeki araştırma merkezlerinde
analiz edilecek.

SKA nasıl çalışacak?
Radyo teleskoplar uzaydan radyo-frekansı sinyallerini
saptamaktadırlar. Optik teleskoplarla görülen evrenin
alternatif bir görüntüsünü sağlayacak ve optik bölgede
yıldızlararası ortamda bulunan tozun görünüşünü engellediği
uzayın farklı bölgelerini gözler önüne serecek. SKA tarafından
toplanan sinyaller optik fiber kablolarla yüksek performansa
sahip süper bilgisayar merkezine iletilecek. Süper bilgisayara
iletilecek muazzam ölçekteki verilerin iletim hızı şu anki internet
trafiği veri aktarım hızının çok daha ötesinde olacak.

SKA neyi araştıracak ve bunu nasıl yapacak?
SKA içinde yaşadığımız evren hakkında henüz cevaplanmamış beş temel soruyu ele alacak:
Gökadalar nasıl evrimleşiyorlar ve karanlık enerji nedir?
Evrenin genişlemesi gizemli karanlık enerjiye bağlanıyor. SKA Büyük Patlama’dan sonraki
Evrenin genişlemesini hidrojen gazının kozmik dağılımını görüntüleyerek araştıracak. Ortaya
çıkan harita genç gökadaların izlenmesine ve karanlık enerjinin doğasının belirlenmesine
yardımcı olacak.
Yalnız mıyız?
SKA uzaydaki çok zayıf yer-ötesi sinyalleri algılayabilecek ve yaşamın temel yapıtaşları olan
karmaşık molekülleri araştırabilecek.
İlk karadelikler ve yıldızlar nasıl oluştu?
SKA ilk karadeliklerin ve yıldızların nasıl oluştuklarını keşfetmek için, ışığın Evren’de henüz
yayılmadığı, Evren’in geçmişindeki Karanlık Çağlar’a bakacak.
Uzaydaki dev manyetik alanların kaynağı nedir?
SKA, kozmik mıknatısların gökadaları nasıl dengelediğini, yıldız ve gezegenlerin oluşumu
üzerindeki etkisini, güneş ve yıldızsal etkinliği nasıl düzenlediğini anlamak için bu
mıknatısların üç-boyutlu bir haritasını oluşturacak
Einstein haklı mıydı?
SKA kütleçekiminin doğasını araştıracak ve genel görelilik teorisiyle yarışacak. SKA bilinmeyeni
arayacak ve eğer tarih yardım ederse, bugün hayal ettiğimizden çok daha fazla keşif
yapacaktır.

Zaman Çizelgesi

Neye benzeyecek?

2008-2012

Sistem tasarımı ve maliyetlendirme.

2012

Yerleşke kararı.

2013-2015

Detaylı tasarım ve üretim mühendisliği.

2016

İlk inşa.

2019

İlk bilim.

2023

İnşanın ve görevlendirmenin tamamlanması.

2024

Tam fonksiyonlu çalışma.

SKA’de, her biri 15m genişliğinde 3,000 çanak
kullanılacak. Açıklık dizgeleri olarak bilinen diğer
iki tür alıcı da, gökyüzünün çok geniş alanlarını eş
zamanlı olarak gözleyebilmek için kullanılacak.
Alıcılar merkezi bir noktadan en az 3000 km dışarıya
doğru sarmal kollar halinde dizilecek.
SKA Avustralya’da, Yeni Zelanda’nın bir ucundan bir
ucuna ve Güney Afrika’da ise Hint Okyanusu’ndaki
adalara kadar uzanabilecek.

SKA’in genel planı ve alıcılarının ressam çizimi
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