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Square Kilometre Array (SKA)
De Square Kilometre Array (SKA) wordt de grootste en meest gevoelige radiotelescoop ter wereld. Het ambitieuze project zal ons begrip van het heelal op een
hoger plan brengen en een impuls geven aan het beantwoorden van de meest
fundamentele vragen in de natuurkunde.
Bekijk de SKA-trailer hier: https://goo.gl/cXOLBj
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Wat is SKA?

Bouw

De Square Kilometre Array (SKA) wordt de grootste en
meest gevoelige radiotelescoop ter wereld voor sterrenkundig onderzoek. De antennes en radioschotels worden
gebouwd op twee locaties, in West-Australië en Zuid-Afrika,
met de bijbehorende (super)computers en infrastructuur.
Een netwerk van SKA Regional Centres voorziet in de verdere
verwerking en archivering van de gigantische hoeveelheid
data die SKA gaat genereren. In (Noord-) Nederland komt
een Science Data Centre (SDC) dat werkgelegenheid zal
bieden aan hoogopgeleide onderzoekers, ontwikkelaars en
ondersteunende (ICT-)dienstverleners. Door een bundeling
van krachten en samenwerking met andere data-intensieve
sectoren ontstaat een publiek-privaat, multidisciplinair cluster dat gericht is op data science.

De start van de eerste bouwfase van SKA staat gepland voor
2020. De technologie van het netwerk dat laagfrequente
radiostraling uit het heelal gaat opvangen (SKA-Low in
Australië) bouwt voort op het antenne-ontwerp en de
technologie die het Nederlands Instituut voor radioastronomie (ASTRON) heeft ontwikkeld voor de Low
Frequency Array (LOFAR). SKA-Mid wordt tegelijkertijd in
Zuid-Afrika gebouwd en maakt gebruik van radioschotels.

Antwoorden
SKA gaat naar verwachting een enorme impuls geven aan
het brede astronomische onderzoek: van het testen van
Albert Einsteins algemene relativiteitstheorie, het onderzoeken van het vroege heelal en het ontstaan van de eerste
sterren en sterrenstelsels, het in kaart brengen van de magneetvelden in het heelal, het ontdekken van snelle radioflitsen, de studie van planeten rond nabije sterren, tot aan
het zoeken naar een antwoord op een van de grootste
mysteries voor de mensheid: zijn we alleen in het heelal?

Petabit per seconde
De hoeveelheid data die de SKA-antennes produceren is
overweldigend: in de eerste fase alleen al ongeveer één petabit per seconde (1015 bit/s) – meer dan vijf keer het wereldwijde internetverkeer in 2015. De verwerking en opslag van
de SKA-gegevens vormen een grote uitdaging op het gebied van big data en high performance computing. Het SKA
Science Data Centre speelt hierin een belangrijke rol.

Fascinatie
De universele fascinatie voor onze herkomst, sterren,
sterrenstelsels, planeten en zwarte gaten komt in de moderne sterrenkunde samen met geavanceerde technologie.
Het SKA-project spreekt tot de verbeelding en biedt unieke
kansen om het brede publiek te betrekken bij de wetenschap
en om de nieuwe generatie te stimuleren tot het kiezen van
een technologische, exact-wetenschappelijke of wiskundige
studie en/of loopbaan.

Impact
Het SKA-project heeft niet alleen een grote wetenschappelijke impact, maar zal ook technologische innovatie
stimuleren. Ontwikkelingen op het gebied van antennes,
datatransport, software en rekenkracht zullen door SKA een
grote sprong voorwaarts maken. Zoals uit de onafhankelijke studie van SEO en Technopolis* blijkt, resulteert dit in
een aantal economische voordelen, zoals werkgelegenheid,
versterking van de concurrentiepositie van Nederlandse
bedrijven, opbouw van menselijk kapitaal en internationale
samenwerking.
*SEO economisch onderzoek & Technopolis Group: Astronomische Welvaart?
Effecten van Nederlandse deelname aan de Square Kilometre Array radiotelescoop: https://goo.gl/LyqHfr

Hoewel 10 landen de kern vormen van het SKA-project, hebben
ongeveer 100 organisaties uit 18
verschillende landen deelgenomen
aan het ontwerp en de ontwikkeling
van SKA. Zij zijn nu betrokken bij het
gedetailleerde ontwerp van de telescoop. Leden van de SKA-organisatie
zijn: Australië, Canada, China, India,
Italië, Nederland, Nieuw-Zeeland,
Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en
Zweden.
Verwacht wordt dat het aantal lidstaten in de komende jaren nog zal
toenemen (o.a. Duitsland, Frankrijk,
Portugal, Spanje en Zwitserland).
Volwaardige leden
Host land van SKA Hoofdkantoor
Host landen van SKA Fase 1 en Fase 2

Afrikaanse partner landen
(niet-leden SKA Fase 2 host landen)
Verwachte lidstaten
Deze kaart is uitsluitend bedoeld voor referentie en is niet bedoeld om
juridische grenzen te vertegenwoordigen
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Inleiding
Astronomen gebruiken verschillende meetinstrumenten
om het heelal te onderzoeken. Net zoals een arts beelden
maakt van patiënten met röntgenstraling en MRI, gebruiken
astronomen onder andere optische en radiotelescopen. De
eerste nemen zichtbaar licht waar, de tweede vangen radiogolven op met frequenties die vergelijkbaar zijn met FM-radio
en mobiele telefonie. De combinatie van gegevens blijkt vaak
extra waardevol en leidt juist tot nieuwe inzichten.
Om kleine details in het heelal in kaart te kunnen brengen,
moeten telescoopschotels zeer groot zijn. Een telescoop bouwen met een diameter van enkele kilometers is niet haalbaar.
Maar dankzij slimme software kunnen de signalen die meerdere telescopen op aarde op hetzelfde moment meten, gecombineerd worden tot een signaal zoals dat door een enkele
reusachtige telescoop gemeten zou zijn.
Radioastronomie is een relatief jong wetenschapsgebied. De
eerste radiogolven uit de ruimte werden aan het begin van de
jaren 1930 gemeten door de Amerikaanse natuurkundige Karl
Jansky. De ontwikkeling van de radioastronomie in Nederland
volgde snel. In 1944 voorspelde sterrenkundige Henk van de
Hulst dat waterstof met radiogolven waar te nemen zou zijn.
Onder leiding van professor Jan Hendrik Oort werd vlak na de
Tweede Wereldoorlog de radioantenne in Kootwijk gebruikt
om de eerste waarnemingen te doen. Het in kaart brengen
van de positie van waterstofwolken in onze Melkweg was in
die tijd een absolute wereldprimeur.

In 1956 begon de Dwingeloo Radiotelescoop – enige tijd de
grootste radiotelescoop ter wereld - met waarnemen. In 1970
werd de Westerbork Synthese Radio Telescoop (WSRT) met
14 schotels van 25 meter in gebruik genomen. Deze telescoop
wordt nog steeds gebruikt en vernieuwd. De nieuwste radiotelescoop van Nederland heet LOFAR (Low Frequency Array)
en kwam in 2010 in bedrijf. Deze telescoop maakt gebruik
van een nieuw concept dat veel beter werkt op de allerlangste golflengtes. LOFAR maakt geen gebruik van schotels maar
van duizenden kleine, eenvoudige antennes. Hun signalen
worden door middel van slimme elektronica en met behulp
van supercomputers gecombineerd tot één signaal. Deze aanpak is met name mogelijk dankzij de vooruitgang in rekenkracht van moderne computers.
ASTRON, het Nederlands Instituut voor Radioastronomie, is
onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en behoort tot de wereldtop binnen de radioastronomie. ASTRON ontwikkelt en beheert de
Westerbork-telescoop en de LOFAR-stations in Nederland,
Ierland, Engeland, Duitsland, Frankrijk, Zweden en Polen.
Daarnaast leidt ASTRON, dat begin jaren 1990 mede aan
de basis stond van de eerste plannen voor de bouw van de
gigantische telescoop, de Nederlandse deelname aan het
internationale SKA-project. Er wordt zelfs gezegd: “Zonder
ASTRON geen SKA.”

Onsala
Birr

Dutch stations

Norderstedt

Chilbolton

LOFAR Core (NL)

Bałdy

Potsdam
Borówiec

Jülich
Effelsberg
Tautenburg

Łazy
Unterweilenbach
Nançay

De Westerbork Synthese Radio Telescoop (WSRT) is één van de gevoeligste radiotelescopen ter wereld. De telescoop bestaat uit veertien
schotelantennes van elk 25 meter diameter.
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De geografische verdeling (boven) van antenne-stations, verenigd
in de International LOFAR Telescope (ILT). Het hart van de ILT bevindt
zich in Drenthe. De foto hieronder toont het centrale gebied, waar zes
LOFAR-stations dicht opeengepakt staan.
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SKA zal zo
gevoelig zijn dat
het in staat is om
een vliegveld radar
waar te nemen
op een planeet
vele tientallen
lichtjaren hier
vandaan.

SKA zal zoveel glasvezelkabels
gebruiken dat deze twee keer om de
aarde gewikkeld kunnen worden.
2x

De centrale SKA
computer is net zo
krachtig als twee
miljoen moderne
personal
computers.

SKA

super

compu

ter

x 2 ,0 0
0 ,0 0 0
Person
al Com
puters

Roadmaps

Nationale Wetenschapsagenda

SKA is niet alleen een hoge prioriteit van de Nederlandse
sterrenkundigen. Het project staat ook bovenaan de
Europese ASTRONET Science and Infrastructure Roadmaps,
en komt vanaf de eerste editie voor op de invloedrijke
roadmap van het European Strategy Forum on Research
Infrastructures (ESFRI). Ook op nationaal niveau is SKA een
topprioriteit, zoals blijkt uit het recente Strategisch Plan
voor de Nederlandse Astronomie.

Het sterrenkundig onderzoek dat SKA gaat doen,
sluit aan op twee exemplarische routes van de Nationale
Wetenschapsagenda (NWA): Route 4 ‘Oorsprong van het
leven – op aarde en in het heelal’ en Route 5 ‘Bouwstenen
van materie en fundamenten van ruimte en tijd’.
De technologische uitdagingen van het SKA-project
bieden aanknopingspunten met NWA-Routes 9 ‘Waardecreatie door verantwoorde toegang tot en gebruik van
big data’, 18 ‘Quantum/nanorevolutie’ en 24 ‘Meten en
detecteren: altijd, alles en overal’. Indirect is er via de
technologie en de samenwerking met de industrie ook
aansluiting op Routes 10 ‘Smart industry’ en 11 ‘Smart,
liveable cities’.
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SKA Wetenschap
Als we het heelal van vandaag echt goed willen begrijpen,
moeten we ook de geschiedenis van het heelal in kaart
brengen. Daarvoor moeten we terugkijken naar het tijdperk
waarin de eerste sterren, sterrenstelsels en zwarte gaten
werden gevormd, zo’n 100 miljoen jaar na de oerknal. Om
dat te kunnen doen, is een extreem gevoelige en krachtige
radiotelescoop nodig die ons in staat stelt de (radio)hemel in
meer detail en sneller in kaart te brengen dan ooit tevoren: de
Square Kilometre Array (SKA).

verwachting is dat SKA het onderzoek binnen vele deelgebieden van de sterrenkunde een enorme impuls zal geven:
van het testen van Einsteins algemene relativiteitstheorie,
onderzoek aan het vroege heelal en het ontstaan van de
eerste sterren en sterrenstelsels, het in kaart brengen van
kosmische magneetvelden, de aard en herkomst van snelle
radioflitsen, de studie van planeten rond andere sterren dan
de zon, tot aan een van de grootste mysteries in de moderne
wetenschap: zijn wij alleen in het heelal?

Als de meest krachtige radiotelescoop ter wereld kan SKA
radiogolven uit de ruimte waarnemen die miljoenen tot miljarden lichtjaren van de aarde hun oorsprong hebben. De

En niet onbelangrijk: SKA zal het onbekende verkennen en
daardoor ontdekkingen doen die we ons nu niet kunnen voorstellen.
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“
“

Pratika Dayal
(Rijksuniversiteit Groningen)
SKA reïonisatietijdperk-werkgroep
Als we het heelal van vandaag willen
begrijpen, moeten we het tijdperk
bestuderen waarin sterrenstelsels
voor het eerst werden gevormd. SKA
maakt dat mogelijk.

Antonia Rowlinson
(ASTRON / Universiteit van
Amsterdam)
SKA transient werkgroep
Met SKA kunnen we dieper het
heelal in kijken dan ooit tevoren.
We willen op zoek gaan naar het
onbekende.

De geschiedenis van het heelal:
het eerste licht
Zo’n 100 miljoen jaar na de oerknal ontstonden de eerste
objecten die het heelal verwarmden en transparant maakten:
sterrenstelsels, sterren en zwarte gaten. Het ‘donkere tijdperk’
kwam ten einde: de dichte ‘mist’ van neutraal waterstofgas
werd opnieuw geïoniseerd (verwarmd), waardoor licht voor
het eerst in staat was om vrij te reizen in het heelal. Na ongeveer 1 miljard jaar kwam dit proces ten einde en was het
heelal geïoniseerd. Dit reïonisatietijdperk veranderde de
geschiedenis van het hele universum, maar we weten er nog
maar heel weinig van. SKA zal voor het eerst een rechtstreekse
‘film’ van dit tijdperk kunnen maken en daarmee vele vragen

beantwoorden: Wanneer precies werden de eerste sterren en
sterrenstelsels gevormd? Welke objecten waren de belangrijkste warmtebronnen in het vroege heelal? Hoe ging dat proces
verder en hoe beïnvloedt dit het heelal zoals we het vandaag
de dag kennen?

“

André Offringa
(ASTRON)
SKA reïonisatietijdperk-werkgroep
Met SKA kunnen we het gat in de
geschiedenis van het heelal in kaart
brengen.

Kosmisch magnetisme
Magneetvelden spelen een belangrijke rol in het heelal en
reguleren veel astronomische processen. SKA zal de eerste
driedimensionale kaart maken van deze magneetvelden. We
kunnen met SKA zo ver terugkijken in het vroege heelal dat
we het ontstaan, de evolutie, de kracht en de invloed van de
magneetvelden op bijvoorbeeld sterrenstelsels, sterren en
planeten in kaart kunnen brengen.

“

Marijke Haverkorn
(Radboud Universiteit Nijmegen / lid
van De Jonge Akademie van de KNAW)
SKA magnetisme werkgroep
SKA gaat magneetvelden in de omgeving van onze zon in drie dimensies in
kaart brengen. Zo kunnen we bepalen
welke invloed ze hebben op de sterren
en gas- en stofwolken rond de zon.
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Zwaartekrachtgolven
Als zware objecten zoals zwarte gaten samensmelten,
ontstaan er rimpelingen in het weefsel van de ruimtetijd:
zwaartekrachtgolven. Albert Einstein voorspelde in 1916
al het bestaan van deze golven, en recentelijk zijn de eerste
zwaartekrachtgolven van versmeltende zwarte gaten gedetecteerd door de LIGO-detectoren in de VS en de Virgodetector in Europa. Terwijl LIGO en Virgo zwaartekrachtgolven
meten met een korte periode, zal SKA ultraprecieze metingen
kunnen doen aan golven met een lange periode (maanden tot
jaren). Dit betekent dat SKA het samensmelten van twee heel
zware zwarte gaten kan meten, iets wat tot nu toe nog onmogelijk is.
SKA kan zwaartekrachtgolven meten aan de hand van pulsars: rondtollende neutronensterren die overblijven na
supernova-explosies van zware sterren. Pulsars veroorzaken
zelf geen zwaartekrachtgolven maar kunnen als precisie-uur-

werk worden ingezet in de detectie. De bundels radiostraling
die pulsars uitzenden vanaf hun magnetische polen komen
zeer gelijkmatig aan op aarde. Zwaartekrachtgolven verstoren
de klokken een heel klein beetje waardoor de radiostraling op
een ander moment aankomt. SKA is de eerste telescoop die
het verschil in aankomsttijd van de puls zo nauwkeurig kan
meten dat het daardoor zwaartekrachtgolven kan detecteren. Dit geeft inzicht in hoe sterrenstelsels vormen en hoe
zwaartekracht zelf werkt.

“

Gemma Jansen
(ASTRON / Radboud Universiteit
Nijmegen)
SKA pulsar werkgroep
Met SKA kunnen we voor het eerst
het samensmelten van twee heel
zware zwarte gaten meten. Maar wie
weet wat we nog meer gaan zien!

Jason Hessels
(ASTRON / Universiteit van Amsterdam /
lid van De Jonge Akademie van de KNAW)
SKA transient en pulsar werkgroepen
Pulsars zijn precisiegereedschappen om de extremen van de natuur in kaart te brengen. Met
SKA gaan we duizenden pulsars ontdekken en
gebruiken om de fundamentele wetten van de
natuur beter te begrijpen.”

“

Hoe ontstaan sterrenstelsels en
wat is donkere energie?
Het uitdijen van het heelal wordt toegeschreven aan
een mysterieuze donkere energie. SKA zal het uitdijende
heelal onderzoeken door de verdeling van waterstof in
kaart te brengen. Zo kunnen we de ontwikkeling van jonge
sterrenstelsels volgen en de aard van donkere energie
identificeren.
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De oorsprong van het leven
Planeten worden gevormd in stofschijven rond jonge sterren. Maar hoe klontert het stof en gas in de schijf samen
en hoe vormen rotsblokjes uiteindelijk planeten? SKA gaat
planeetvorming bekijken op precies die radiogolflengtes die
overeenkomen met de groottes van de samenklonterende
deeltjes: variërend van centimeters tot meters.
Is er elders in onze Melkweg intelligent leven aanwezig? Met
SKA zal het voor het eerst mogelijk zijn om niet-natuurlijke
radiostraling te detecteren op planeten rondom andere
sterren dan onze zon, vergelijkbaar met de straling die veroorzaakt wordt door menselijke activiteiten op aarde.

Snelle radioflitsen
Emily Petroff (ASTRON /
Universiteit van Amsterdam)
SKA transient werkgroep
Snelle radioflitsen zijn een
groot, nog onopgelost mysterie
waar SKA een grote impact kan
maken. Op dit moment kennen
we dertig snelle radioflitsen, maar
SKA zal er wel duizenden kunnen
waarnemen.

“

Snelle radioflitsen zijn extreem heldere flitsen van radiostraling die miljarden lichtjaren reizen voordat ze de aarde
bereiken. Ze werden een decennium geleden ontdekt, maar
we weten nog steeds niet waar ze vandaan komen en waardoor ze worden veroorzaakt. Door zijn precisie en hoge
gevoeligheid zal SKA in staat zijn om duizenden individuele snelle radioflitsen te koppelen aan de objecten die ze
uitzenden. Dit maakt het mogelijk om de plasma-inhoud van
het heelal te bestuderen. We denken dat ongeveer zeventig
procent van alle normale materie in het heelal uit plasma
bestaat, maar we hebben nog maar tien procent hiervan
gemeten. De detectie van snelle radioflitsen maakt het mogelijk om dit nog compleet onontdekte onderzoeksgebied te
bestuderen.
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SKA Ontwerp
De Square Kilometre Array (SKA) gaat bestaan uit honderden
radioschotels en tienduizenden dipoolantennes, verspreid
over zuidelijk Afrika en Australië. In de afgelegen outback van
West-Australië komt de SKA-Low-telescoop te staan die de
laagste frequenties gaat waarnemen. De relatief eenvoudige
antennes worden aangestuurd door complexe digitale elektronica die voor het eerst door ASTRON in de bouw van LOFAR
is toegepast. LOFAR is een van de eerste ‘softwaretelescopen’
waarin geen bewegende delen zitten en die bijna volledig
door computers wordt bestuurd. SKA-Mid wordt gerealiseerd
in het noordwesten van Zuid-Afrika, in de Karoo, rondom de
MeerKAT-telescoop. Het hoofdkwartier van de SKA-organisatie is gevestigd in Manchester, Verenigd Koninkrijk.

gevoeliger zou zijn dan wat op dat moment mogelijk was. Na
berekeningen bleek dat deze telescoop een verzameloppervlak van een miljoen vierkante meter – ofwel één vierkante
kilometer – moest hebben. Het project dankt zijn naam hieraan.
Inmiddels is SKA gevorderd tot de laatste ontwerpfase. Tien
multinationale consortia leggen de laatste hand aan het ontwerp. ASTRON leidt het consortium dat de antenne-stations
van SKA-Low ontwikkelt en speelt daarnaast een grote rol in
twee andere consortia waarbinnen oplossingen worden ontworpen voor het combineren en verder verwerken van de
enorme hoeveelheden data die de antennes produceren.

De eerste plannen voor de bouw van SKA zijn aan het begin
van de jaren 1990 gemaakt, met inbreng van wetenschappers
van ASTRON. De wens was om een telescoop te maken die fors

Deze artistieke impressie geeft een indruk van de 15-meter SKA-schotels. Tussen de 133 nieuwe schotels staan ook 64 kleinere 12-meter
schotels van de MeerKAT-telescoop die in SKA-Mid worden opgenomen.

Een artistieke impressie van een station van SKA-Low in West-Australië.
Deze antennes, waarvan er circa 130.000 geplaatst zullen worden, kunnen de hemel in kaart brengen op frequenties tussen 50 en 350 MHz.

Tijdlijn
2015

2016

2017

2015 - 2017: Onderhandelingen

2012 - 2018: Ontwerpfase

2018

2019

2018 - 2019: Oprichting
verdragsorganisatie

2020

2021

2022

2023

2020: Besluit constructie

2020 - 2024: Constructie van SKA eerste fase

2022: Eerste resultaten
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2024

SKA-Low - SKA’s lage-frequentie instrument

SKA-Mid - SKA’s mid-frequentie instrument

Frequentiebereik:

Frequentiebereik:

50 MHz tot
350 MHz

Locatie: Australië

~130,000

antennes verspreid tussen
500 stations

Totaal
waarneemoppervlak:

0.4km2

Maximale afstand
tussen stations:

>65km

350 MHz
14 GHz

Locatie:
Zuid-Afrika

tot

~200 schotels

(inclusief 64 MeerKAT schotels)

Totaal
waarneemoppervlak:

33,000m2

of

126
tennisbanen

Maximale afstand
tussen schotels:

150km

Totaal ruwe data output:

157 terabytes

Totaal ruwe data output:

4.9 zettabytes

per seconde

2 terabytes

per seconde

SKA-Low

62 exabytes

per jaar

SKA-Mid

Genoeg om
iedere seconde

35,000 DVDs
te vullen

5x

x340,000

geschatte
wereldwijde
internetverbruik
in 2015

per jaar

Genoeg om

340,000
gemiddelde laptops
iedere dag met data
te vullen

(source: Cisco)

NL SKA-Consortium

JIVE

Een consortium bestaande uit ASTRON en de universiteiten van Amsterdam, Groningen, Leiden en Nijmegen kreeg
in 2014 €12 miljoen toegekend uit de Nederlandse Roadmap
Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten voor de Nederlandse
bijdrage aan de pre-constructiefase (2012-2018) van SKA.

Het EVN (European VLBI Network) is een wereldwijd netwerk
van radiotelescopen dat met elkaar verbonden wordt door
middel van een techniek die bekend staat als Very Long Baseline Interferometry (VLBI). Hiermee kunnen de scherpste
radiobeelden van kosmische bronnen worden gemaakt. JIVE,
de internationale organisatie die het EVN ondersteunt en bij
ASTRON is gehuisvest, streeft ernaar waarnemingen te kunnen doen met SKA in het VLBI-netwerk en verricht daarvoor op
dit moment voorbereidende werkzaamheden. JIVE is geassocieerd lid van het NL SKA-Consortium.
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Science Data Centre
De Square Kilometre Array (SKA) gaat zowel de Nederlandse
wetenschap als de economie vleugels geven, ook al komt de
reuzentelescoop niet op Nederlandse bodem te staan. Hoewel de astronomie gewend is aan grote hoeveelheden data,
gaat SKA dit overtreffen. SKA zal meer data opleveren dan we
ooit hebben moeten verwerken en analyseren. Om dat mogelijk te maken is innovatie in hardware, software en expertise
noodzakelijk. Dat vraagt om een Science Data Centre (SDC)
in Noord-Nederland, gefaciliteerd door een publiek-private
samenwerking tussen wetenschap, overheid en bedrijfsleven.

Meerwaarde
Investeren in het Science Data Centre is investeren in een algemene voorziening die verder reikt dan de radioastronomie.
De dataproductie in de radioastronomie is in veel opzichten
uniek, maar er is een groeiend aantal andere disciplines dat
grote data-uitdagingen heeft. Elke gemeenschap kan zijn
eigen oplossing bouwen, maar samenwerking tussen deze
disciplines en met de Nederlandse academische dienstverleners (SURF, SurfSARA, SurfNet, eScience Center, Centrum
voor Informatie Technologie in Groningen) levert een enorme
meerwaarde op.
De innovaties die nodig zijn voor het verwerken van de gigantische hoeveelheden astronomische data kunnen ook worden
gebruikt voor het betaalbaar houden van de gezondheidszorg,
voor energie, logistiek, personal health, communicatie,
gaming en meer. Omgekeerd leert de astronomie van andere
vakgebieden, zoals van de geneeskunde waar geavanceerde
visualisatietechnieken worden toegepast. De producten
van het Science Data Centre worden toegankelijk voor iedereen: Open Access en Open Science zijn in de sterrenkunde al
geruime tijd de norm.

heden data om te gaan. Domeinexperts, zoals astronomen,
wiskundigen en natuurkundigen zullen de data vertalen in
kennis met betekenis. De Nederlandse expertise is onderdeel
van het kennisnetwerk van andere Europese Science Data
Centres.
ASTRON heeft ervaring met en expertise in het opzetten van
samenwerkingen tussen wetenschap en bedrijfsleven. Bij de
ontwikkeling van de LOFAR-telescoop, waarvan het centrum
zich bevindt in Noord-Nederland, werd het bedrijfsleven al
betrokken tijdens de Research & Development-fase. Die bedrijven wonnen aanbestedingen, kwamen in nieuwe markten
terecht en verlegden hun grenzen. LOFAR gaf daarmee een
impuls aan de maakindustrie. SKA zal een soortgelijke impuls
geven aan de data-industrie.

Leidende rol
Nederland neemt in internationaal verband de leidende rol
in de ontwikkeling van SKA Science Data Centres, onder andere via het penvoerderschap van het Horizon 2020 AENEASproject. ASTRON heeft deze expertise in huis doordat het
nu al geconfronteerd wordt met de forse uitdaging om de
enorme hoeveelheid data van de LOFAR- en Westerborkradiotelescopen effectief te verwerken.
In de komende jaren worden de plannen, zowel op technisch als op bestuurlijk vlak, verder uitgewerkt in een
samenwerkingsverband van meer dan 30 organisaties uit de
SKA-lidstaten, waaronder rekencentra en internationale/
Europese coördinerende instanties, zoals Géant, Research
Data Alliance (RDA) en het European Grid Initiative (EGI).

Expertise
Voor het Science Data Centre zijn zowel machines als mensen
nodig: hardware, zoals harde schijven, computers en computernetwerken, maar ook expertise van bijvoorbeeld datawetenschappers. Die zullen speciaal worden opgeleid in het
ontwikkelen van nieuwe manieren om met grote hoeveel-
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De unieke combinatie van een HPC Datacenter en een Datalab sluit naadloos aan bij

de plannen van ASTRON. Binnen het HPCgedeelte kan ASTRON haar Science Data Centre
realiseren. De hoeveelheid data die SKA produceert, is zo groot dat de data niet meer naar de
onderzoekers gedistribueerd kan worden. De
onderzoekers moeten ‘naar de data’ komen. In
het Datalab kunnen onderzoeksgroepen, innovatieve bedrijven en kennisinstellingen samenwerken.

“

Peter de Jong
CEO Bytesnet

Bytesnet is een aanbieder van datacenterdiensten in de regio’s Groningen en Rotterdam. Met
partners en klanten ontwikkelde het bedrijf een
uniek concept van een geavanceerd Datacenter
en een innovatief Datalab dat gerealiseerd
wordt op de Zernike Campus in Groningen. Het
Datacenter omvat ook faciliteiten voor High
Performance Computing (HPC).

Economisch Belang
De ambitieuze doelstellingen van de Square Kilometre Array
(SKA) stelt extreme eisen op veel gebieden en leidt ertoe dat
game-changing-technologieën nodig zijn: innovaties die de
grenzen verschuiven van wat mogelijk is. Voorbeelden hiervan zijn het energiezuinig rekenen, de verwerking van onvoorstelbaar grote hoeveelheden data en de noodzaak om slimme
algoritmes te ontwikkelen die ons in staat stellen de diepste
en scherpste beelden van het vroege heelal te maken.

Actuele vraagstukken
De ontwikkelingen die nodig zijn om SKA te bouwen zijn niet
alleen relevant voor de wetenschap. Ze sluiten ook goed
aan op actuele vraagstukken in de samenleving, zoals de
behoefte aan communicatietechnologie, snelle netwerken
en industriële automatisering. De Nederlandse deelname
aan SKA zal een belangrijke motor zijn voor innovatie in ICT,
bijvoorbeeld doordat kennis die ontwikkeld wordt voor het
verwerken van grote hoeveelheid data een toepassing kan
vinden in retail analytics, industry 4.0 en energie-efficiënt
computergebruik. De vooruitgang in sensortechnologie in
combinatie met real-time monitoring is relevant voor verkeersstromen, inlichtingendiensten en de gezondheidszorg
(healthy ageing).

Binnen het SKA-project is afgesproken dat de deelnemende
landen verzekerd zijn van een evenredig aandeel in opdrachten voor de bouw van SKA. Nederlandse bedrijven en
instellingen zijn goed gepositioneerd om op tal van gebieden
contracten te winnen, bijvoorbeeld voor de levering van onderdelen van de telescoop en slimme software. De waarde
voor Nederland van deelname aan SKA is door SEO en de
Technopolis Group onderzocht in een onafhankelijk onderzoek in opdracht van NWO en het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap. De conclusie is dat deelname leidt tot
o.a. werkgelegenheid, versterking van de concurrentiepositie
van Nederlandse bedrijven, opbouw van menselijk kapitaal
en internationale samenwerking.

Innovatie
SKA zal bedrijven uitdagen om tot uiterst innovatieve
oplossingen te komen, zoals met IBM, dat in het DOMEproject samenwerkt met ASTRON aan o.a. green supercomputing en nano-fotonica. Kennis die in het kader van
onderzoek en ontwikkeling van technologie voor SKA ontwikkeld wordt, is beschikbaar voor bedrijven. Een goed voorbeeld
daarvan is het DOME User Platform. De nieuwe inzichten,
technologieën en toepassingen die voortvloeien uit onderzoek binnen het DOME-project worden binnen het User
Platform gedeeld met MKB-ondernemingen en kennisinstituten.

Prototype van een geavanceerd Gemini-signaalverwerkingsbord
ontworpen door ASTRON en geproduceerd door Neways Electronics
in Leeuwarden. 288 Gemini-borden zullen straks de signalen van
512 SKA-Low stations in real-time verwerken. Elk bord bevat een
kleine gespecialiseerde supercomputer die een input & output van
1.300.000.000.000 bits per seconde kan verwerken.

DOME User Platform
Samenwerkende partijen met ASTRON en IBM in het DOME User Platform
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Michel Postma
Managing Director
Neways Leeuwarden B.V.
Door mee te werken aan de grootste radiotelescoop ter wereld ontstaan voor Neways Electronics
als industriepartner nieuwe zakelijke kansen op
internationaal niveau. Bij dit omvangrijke project
zijn mondiale spelers uit de meest uiteenlopende
gebieden betrokken. Door samen te werken met
andere internationale instellingen en industriële
ondernemingen kunnen we nieuwe partnerschappen aangaan, die in het beste geval na het SKAproject tot nieuwe projecten kunnen leiden. Naast
versterking van het imago en vergroting van de

naamsbekendheid tot buiten Europa kan Neways
Electronics ook profiteren van de technologische innovaties en deze gebruiken voor de verdere ontwikkeling van het eigen dienstenportfolio.
Als Nederlandse onderneming hebben wij door de
betrokkenheid van Nederland bij het SKA-project
de mogelijkheid om deel te nemen aan aanbestedingen en nieuwe kansen te genereren. Zo kunnen
wij onze positie in de sterk concurrerende EMSmarkt bevestigen en versterken.

At Hijwegen
Directeur Triopsys
gen. Ook verschaft de relatie met ASTRON en het
SKA-project ons toegang tot het Europese wetenschappelijke netwerk, waar wij verdere spin-offs
uit verwachten.

“

Onze samenwerking met ASTRON en ons werk ter
voorbereiding van SKA stelt ons in staat om onze
expertise op het gebied van wetenschappelijke dataprocessing en big data op een hoger plan te bren-

Henk Smid
CEO Variass
Samenwerking
tussen
onderzoeksinstituut
ASTRON en high-tech bedrijf Variass is van essentiële waarde, zeker wanneer het onderzoek en
valorisatie van exascale computing technology,
oftewel computersystemen met een gigantische
benodigde rekencapaciteit, betreft. Deze techno-

© Neways
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© Variass

logie vraagt het uiterste van de maakindustrie voor
een betrouwbaar en reproduceerbaar product.
Hiervoor dient te worden geïnnoveerd op het gebied van industrialisatie en productietechnieken,
waarmee het bedrijf de concurrentiepositie verder
versterkt.

Maatschappelijke Impact
Bedrijven
Nederlandse bedrijven zijn betrokken bij de bouw en ontwikkeling van de Square Kilometre Array (SKA) en het Science Data
Centre. De werkgelegenheid die dat oplevert is van grote toegevoegde waarde, met name op het gebied van elektrotechniek en de ontwikkeling van software en hardware. Bedrijven
zullen de kennis die zij hiermee opdoen ook kunnen toepassen in opdrachten voor nieuw klanten. Betrokkenheid bij een
baanbrekend internationaal project is goed voor hun reputatie. Ze zullen zich kunnen onderscheiden van concurrenten
in binnen- en buitenland en de opgedane kennis en ervaring
stelt ze in staat om tegemoet te komen aan de groeiende eisen
van klanten. Veel van deze effecten zijn ook al waargenomen
bij de bouw van LOFAR.

Talentontwikkeling
Er dreigt een groot tekort aan hoogopgeleid talent in
Nederland. In de moderne sterrenkunde komt geavanceerde technologie samen met existentiële vragen en de
fascinatie voor het exotische, zoals zwarte gaten en donkere
materie. Het SKA-project spreekt tot de verbeelding en biedt
unieke kansen om scholieren, studenten en het algemene
publiek te informeren en te enthousiasmeren. Het is een

bijzonder goede mogelijkheid om jongeren te inspireren en
te stimuleren om te kiezen voor een opleiding die hen voorbereidt op een beroep in de technologische, exact-wetenschappelijke of wiskundige (STEM) sector.

Datawetenschap
De enorme groei in de hoeveelheid data die verzameld, verwerkt en geanalyseerd moet worden, beperkt zich niet tot de
radioastronomie, hoewel de hoeveelheden daar wel uitzonderlijk groot zijn. Andere sectoren, zoals bijvoorbeeld het
Internet of Things, verkeersstromen, intelligente meters en
medische gegevens hebben ook met grote hoeveelheden data
te maken. Het SKA-project stelt ons in staat om een belangrijke rol te spelen in het opleiden van de volgende
generatie datawetenschappers aan zowel universiteiten als
hogescholen. LOFAR heeft geleid tot nieuwe Masteropleidingen aan de Nederlandse universiteiten op het
gebied van bijvoorbeeld dataverwerking en instrumentatie.
SKA zal de datawetenschap opnieuw een impuls geven.
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ASTRON is het Nederlands instituut voor radioastronomie. Haar missie is ontdekkingen in de radioastronomie mogelijk te maken. Bij ASTRON worden baanbrekende technologieën ontwikkeld, maken
wetenschappers gebruik van radioastronomische faciliteiten van wereldformaat, en wordt fundamenteel astronomisch onderzoek gedaan. De ingenieurs en astronomen bij ASTRON hebben een uitstekende
internationale reputatie op het gebied van technologische ontwikkelingen en fundamenteel onderzoek in
de galactische en extra-galactische astronomie.
ASTRON is een instituut van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Voor nadere informatie over het SKA-project:
Contactpersoon in Nederland:
Dr. M.P. van Haarlem
Hoofd van NL SKA Office
haarlem@astron.nl
0521 59 51 44
www.skatelescope.org
netherlands.skatelescope.org
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ASTRON
Oude Hoogeveensedijk 4
7991 PD Dwingeloo
0521 59 51 00
www.astron.nl
ASTRON.NWO
@ASTRON_NL

