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ÖNSÖZ 
            

         Astronomide  teleskoplarla  gök cisimlerinin  incelenmesi  1610  lu  yıllarda 

başlamıştır. Teleskop  kullanılarak  yapılan  araştırmalar  1930  lu  yıllara  kadar  

yalnızca  optik  pencere  ile  sınırlı  kalmıştır. Daha  sonra  antenler  kullanılarak  radyo  

bölgesinde  araştırmaların  başladığı  görülmektedir. 1946  yılından  sonra  

elektromanyetik  tayfın  3400 A°  den  kısa, morötesi  tayflarını  elde  etme  çalışmaları  

başlamıştır. Günümüzde  atmosfer  dışına  gönderilen  uydular  ve  uzay  istasyonları  

yardımıyla  400 A°  sınırına  kadar  tayflar  alınabilmekte,  daha  kısa  dalga  boylarına  

inilmek  için  çeşitli  projeler  geliştirilmektedir. 

          

         Bu  çalışmada  elektromanyetik  tayfın  optik  penceresinde  gözlem  yapılmasında  

kullanılan  optik  teleskopların  yapıları, çeşitleri  ve  montaj  türleri  ile  Dünya’ nın  

büyük  gözlemevleri  incelenmektedir. 

 

         Bu  çalışmanın  hazırlanmasında  değerli  katkılarından  dolayı  tez  hocam  Sayın  

Prof. Dr. Semanur  Engin’e  ve  yardımlarından  dolayı  Sayın  Dr. Sacit  Özdemir’e  

içten  teşekkürlerimi  sunarım. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÖZET 

 

         Astronomi  gözlemleri, teleskopla  ilk  olarak  Galilei  Galileo  tarafından  1610  

yılında  yapılmıştır. Bugünkü  teknoloji  ile  elektromanyetik  tayfın  gamma  

ışınlarından  radyo  dalgaboyuna  kadar  değişen  her  türünde  gözlem  yapılmaktadır. 

         Gözlemler, optik  bölgede  optik  teleskoplarla, radyo  bölgesinde  radyo  

teleskoplarla, kızmızıöte  ve  daha  kısa  dalgaboylarında  uydu  ve  uzay  istasyonlarına  

kurulan  teleskop  ve  benzeri  aletlerle  yapılır.   

         Optik  teleskoplar  bir  yakınsak  mercek  ve  oküler  ile  bu  sistemi  ayakta  tutan  

mekanik  kısımdan  oluşur. Objektifi  mercek  olarak  seçilmiş  teleskoplarda  kromatik  

aberasyon, küresel  aberasyon  ve  koma  hataları  çok  fazladır. Aynalı  teleskoplarda  

kromatik  aberasyon  yoktur.                   

Bir  optik  teleskopun  kalitesi, gök  cisimlerini  büyütmesi, çok  yakın  iki  yıldızı  

birbirinden  ayırabilmesi  ve  çok  sönük  yıldızları  gözleyebilmesine  göre  

değerlendirilir. İyi  bir  büyütme  büyük  bir  objektifle  küçül  çaplı  bir  okülerin  

birlikte  kullanılmasıyla, ayırma  gücü  ise  sabit  bir  dalgaboyu  için  daha  küçük  

çapta  objektif  kullanmakla  mümkündür. Herhangi  bir  teleskopun  gözleyebileceği  

büyütme  sınırı  m ≥ (D / 2)  (alt  sınır), m ≤ D  (üst  sınır)  dır.                                                             

         Optik  teleskoplar  objektiflerine  göre  Mercekli  ve  Aynalı  olmak  üzere  iki  

kısma  ayrılır. Merceklilere  örnek  olarak  Galilei, Kepler  ve  Prizmalı  refraktörler, 

aynalılara  ise  Newton, Cassegrain  ve  Gregorian  reflektörü  verilebilir. 

         Özel  amaçlar  için  hazırlanmış  sistemlerde  (Schmidt  kameraları, Maksutov  

teleskop)  astronomi  de  çok  kullanılmaktadır. 

         Birinci  bölümde  optik  teleskopların  yapıları, çeşitleri  ve  montaj  türleri  ele  

alınmıştır. Teleskopların  ayırma  gücü, büyültme  sınırları, kırmalı  ve  yansıtmalı  

teleskoplar, karma  ve  özel  amaçlı teleskoplar  ile  onların  montaj  türleri  detaylı  

olarak  anlatılmaktadır. 

         İkinci  bölümde  ise  dünya  üzerindeki  büyük  gözlemevleri  ve  bu  

gözlemevlerindeki  büyük teleskopların  yapıları, kullanılan  aletler  ve  montaj  türleri  

ele  alınmıştır. 
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A – GİRİŞ 
 
              İnsanlar  tarih  öncesi  zamanlardan  bu  yana  gökyüzündeki  olaylara  sürekli  

bir  ilgi  duymuş  ve  gelişimlerinin  her  evresinde  gökyüzünden  etkilenmişlerdir. 

1610  lu  yıllara  kadar  gözü  ile  sürdürdüğü  bu  incelemelerine  daha  sonra  

teleskopları  eklemiş  ve  çıplak  göz  ile  göremediği  gök  cisimlerini  de  incelemeyi  

başarmıştır.  Teleskopun  çapı  ne  denli  büyük  olursa, o  denli  uzak  ve  sönük  

cisimleri  görebildiğini  fark  eden  son  çağın  bilim  adamları, daha  büyük  teleskoplar  

yapma  çabalarını  bugün  de  sürdürmektedirler. 

              1930  lu  yıllara  kadar  astronomi  gözlemleri  elektromanyetik  tayfın  küçük  

bir  bölümünde  yapılabiliyordu. Optik  pencere  denilen  bu  aralık  yaklaşık  olarak  

4000 A°  ile  8000 A°  aralığını  içeriyordu.  

 

 

 

 

 

 

Mikro dalgaboyu 

Radyo Dalgaboyu Kırmızı ötesi Gamma Işınları 
Görünen Bölge 

Ultraviole Işık 

   10-5A 10-4A 10-3A 10-2A 10-1A   1A    10A  100A 1000A 104A  10µ    100µ   1mm  1cm  10cm  1m   10m   100m  1km   10km  100km 

                        

Çizelge 1.  Elektromanyetik  Tayfın  Şematik  Gösterimi 

Karl  G.  Jansky  ilk  defa  1930  yılında  30 m  uzunluk, 4 m   yüksekliğinde  bir  

antenle  radyo  bölgesinde  gözlem  yapmayı  başardı. 1940  lı  yıllarda  Alman  V2  

roketleri  (sıvı  yakıtlı)  ile  ilk  kez  atmosfer  dışı  gözlemler  yapıldı. Daha  sonra  

1946  da  ABD  Naval  Gözlemevi ’ndeki  bilim  adamlarının  geliştirdiği  tayfçeker  ile  

3400 A°  dalgaboyundan  küçük  dalgaboylarında  ilk  morötesi  tayf  elde  edildi. 

Gelişen  teknikle  bugün  bütün  tayfı  kapsayan  gözlemler  yapılmaktadır. 

              Bu  tezin  amacı , görsel  bölgede  yapılan  gözlemlere  imkan  tanıyan  optik  

teleskopları  tanıtmak, onların  yapılarını  ayrıntıya  girmeden  gözden geçirmek  ve  

çeşitli  türlerini  birbirleriyle  karşılaştırarak  avantaj  ve  dezavantajlarını  tartışmaktır. 

 

 



B – OPTİK  TELESKOPLAR 

                              

I – OPTİK  TELESKOPLARIN  ANA  PARÇALARI 

              Optik  teleskoplar, başlıca  objektif  ve  oküler  denilen  mercek  ya  da  ayna  

sistemleri  ile  bu  sistemleri  ayakta  tutan  mekanik  parçalardan  -ayak  ve  gövde-  

oluşur. Şimdi  bir  optik  teleskopun  ana  parçalarını  başlıklar  halinde  inceleyelim: 

 

a) Ayak  ve  Gövde : 

              Teleskop  ayağı  yeteri  kadar  geniş  bir  zemin  üzerine  yatay  olarak  

oturacak  şekilde  yapılmalıdır. Sabit  aletlerde, yere  gömülü  taş  veya  betonarme  

olmalıdır. Ayak, aleti  taşıması  açısından  çok  önemlidir. Etraftaki  sarsıntılardan  

etkilenmeyecek  şekilde  yapılmalıdır. Ayrıca  aletin  ağırlığı  ile  de  eğilme  veya  

esneme  yapmayacak  sağlamlıkta  olmalıdır. Mekanik  saat  ile  çalışan  montajlarda  

ayak  içi  saatin  hareket  edebilmesi  için  boştur. Çoğunlukla  elektrik  motoru  ile  

çalışan  saatler  kullanıldığı  için  bugünkü  teleskoplarda  ayak  içi  doludur. 

              Koordinat  eksen  veya  düzlemlerine  karşılık  gelen  saat  ekseni  ile  

deklinasyon  dairesi  teleskopun  gövdesi  üzerindedir. Ayak  ve  dürbün  arasındaki  

geçişi  gövde  sağlar. Gökyüzünde  hareketli  olan  cisimlere  yöneltilebilen  ve  bunları  

günlük  hareketlerine  uygun  şekilde  takip  eden  dürbün  ile  sabit  olan  ayak  

arasındaki  oynak  kısım  gövdedir. Birbirine  dik  hareket  edebilen  iki  ekseni  vardır. 

Bu  iki  eksen  bütün  montajların  en  önemli  kısmıdır. Eksenler  üzerinde  açı 

okumaya  yarayan  açı  bölmeli  dairelerle, dürbün  ağırlığını  dengeleyen  karşıt  ağırlık  

konulmuştur. Ayrıca  eksenleri  istenilen  konumda  sabitleştirmeye  yarayan  iki  adet  

tespit  kolu  ile  iki  adet  ince  ayar  kolu  vardır. Gövdede  ana  eksen  saat  ekseni  olup  

yerin  kutup  eksenine  paralel  yapılır. Teleskop  yerin  dönme  hızına  eşit, ters  yönde  

döndürülür.     

 

 

 

 

 b)  Objektif : 



              Bir  merceğin  F  odak  uzunluğu,  kullanılan  maddenin  (camın)  n  kırılma  

indisi  ve  iki  mercek  yüzeyinin  r1 , r2  eğrilik  yarıçapları  ile  aşağıdaki  şekilde  ifade  

edilir. 
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Işınlar  bir  konveks  eğriye  geldiği  zaman  r  pozitif, bir  konkav  eğriye  geldiği  

zaman  r  negatiftir. Eğer  r
1  

pozitif,  r
2
  negatif  ise  mercek  pozitif  bir  mercektir  ve  

gerçek  odağı  vardır.  

 Odak Düzlemi 
 

 

 

 

              Şekil 1.  Paralel  ışınlar  bir  çift-konveks  mercek  ile  odağa 
                            toplanmıştır  ( r

1
  pozitif, r

2
  negatiftir ). 

 
         Sonsuz  uzaklıkta  olduğu  düşünülen bir  yıldızdan  gelen  ışınlar  pozitif  bir  

merceğin  kullanılması  ile  yıldızın  görüntüsü  merceğin  odağında  oluşur. Bu  

görüntüyü  gözmerceği  yardımıyla  görmek, fotoğraf  plağı  üzerine  kaydetmek  ya  da  

diğer  bazı  alıcılar  için  kullanmak  mümkündür.  Bir  mercek,  teleskop  sisteminde  

bu  şekilde  kullanıldığı  zaman  genellikle  “objektif”  olarak  tanımlanır. 

         Tek  bir  mercek  objektifi,  farklı  türden  kusurlar  ya  da  sapmalar  meydana  

getirdiğinden, oluşan  görüntüler  astronomide  kullanışlı  değildir. Bu  istenmeyen  

etkileri  ortadan  kaldırmak  için  objektiflerin  dizaynında  bir  çok  değişiklik  

yapılmıştır. Teleskop  objektifinde  oluşan  sapmalar  şu  şekilde  sıralanabilir: 

               

  Kromatik (renk)  aberasyon 

              Küresel  aberasyon 

              Koma 

              Astigmatizm 



              Alan  eğriliği 

              Alan  bükülmesi 

              Şimdi  de  objektifi  ayna  olan  teleskop  sistemlerini  ele  alalım. Eğrilik  

yarıçapı  r  olan  küresel  konkav  ayna  göz  önüne  alalım. Bu  aynanın  odak  uzaklığı   

r / 2  olsun. Böyle  bir  ayna  belirli  uzaklıktaki  cisimlere  yöneltildiğinde, görüntüler  

optik  eksene  dik  ve  odak  noktasından  geçen  bir  düzlemde  oluşmaktadır. Bu  

özelliği  gösteren  ışın  diyagramı  Şekil 2  de  verilmiştir. Böyle  geniş  ön  yüze  sahip  

olan  bir  ayna  ışık  toplayıcı  ve  görüntü  oluşturucu  olarak  astronomik  amaçlar  için  

kullanılabilir. Böyle  bir  ayna, sıcaklık  değiştikçe  yansıtıcı  yüzeylerdeki  bozulmaları  

önlemek  için  sıcaklık  ile  genleşme  katsayısı  küçük  olan  katı  maddeden  yapılır. 

 

Odak düzlemi 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Şekil 2.  Basit  ışın  diyagramında  görüntü  oluşturucu  olarak  küresel  konkav  bir       
              ayna  gösterilmiştir  ( Bütün  ışınlar  paraleldir ). 

 

              Yüzey, yüksek  bir  yansıtma  katsayısına  sahip  olabilmesi  için  kalın  bir  

alüminyum  tabakayla  kaplanır. 

              Yansıtıcı  teleskoplar  genel  olarak  kromatik  aberasyondan  bağımsızdır. Bu  

teleskoplarda, mercekli  teleskoplar  konusunda  gösterilmiş  olan, diğer  aberasyonlar   

( küresel  aberasyon, koma, astigmatizm, alan  eğriliği  ve  alan  bükülmesi )  büyük  

oranda  azalmıştır. 

 

c)  Oküler  ( Gözmerceği ) :  

              Bir  oküler, yansıtıcı  bir  ayna  veya  kırıcı  bir  objektif  tarafından  

oluşturulan  görüntüyü  büyülten  merceklerin  bir  bileşimidir  ( Şekil 3 ). Basit  bir  



mercek, okülerin  yapacağı  işi  yapar. Fakat  çok  fazla  kusurlara  sebep  olur. İyi  bir  

oküler  elde  etmek  için altı  ya  da  yedi  mercek  kullanılmalıdır. Genelde  oküler  iki  

mercekten  oluşur. Birincisi, alan  merceği, ikincisi  ise  göz  merceğidir. Bu  ikili  

mercek  sisteminin  amacı,  büyük  bir  görüntü  alanı  elde  etmek  ve  bu  görüntü  

alanını  elde  ederken  kromatik  aberasyonu  en  aza  indirgemektir. 

 

 

 

 

 

 

                                     Şekil  3.  Tüpte  objektif  ve  oküler          

Basit  bir  merceğin  odak  uzunluğu, mercekten  itibaren  uzak  bir  cisimden  gelen  

ışınlar  yardımıyla  keskin  bir  görüntünün  teşekkül  edeceği  noktaya  kadar  olan  

uzaklık  ölçülerek  bulunur. Bir  okülerde  net  bir  görüntü, eşdeğer  odak  uzunluğunun 

ayarı  ile  mümkündür. Bu  da, 

Objektif Gözmerceği 
Görüntü düzlemi 

Çıkış Pupili 
Görülebilir 
Alan 

Gerçek Alan 
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dir. f
1
  ve  f

2
  sırasıyla  alan  ve  göz  merceklerinin  odak  uzunlukları, d  de  

merceklerin  ayrıklığıdır. Oküler  kullanılan  merceklerin  geometrik  şekillerine  ve  

kullanılma  amacına  göre  birkaç  kısma  ayrılır. Bunlardan  bazıları  Huygens  ve  

Ramsden  okülerleridir. 

 

a)  Huygens  Oküleri : 

              Bu  okülerin  iyi  olan  yanları  kadar  kusurları  da  vardır. Geniş  bir  görüş  

alanına  sahip  olmasına  rağmen, alanda  bozulma  ve  şekil  değişmesi  görülmez. 

Büyütme  arttıkça  renklenme  azalır. Okülerde  gözü  rahatsız  edici  yansımalar  

yoktur. Bir  çok  şekilde  yapılmaktadır. Genel  olarak  bir  yüzü  düzlem  diğer  yüzü  

Çıkış Pupili 



küresel  olan  mercekten  odak  uzaklıkları  aynı  olmayan  iki  tanesi  bir  araya  

getirilerek  yapılırlar. 

 Gerçek görüntü Teleskop odağı 
 

 Ana ışın 

 

Ana ışın  

 Alan merceği Göz merceği 
 

 

                               Şekil  4.  Huygens  Gözmerceği 

 

Merceklerin  düzlemsel  yüzeyleri  göze  bakacak  şekilde  yerleştirilir. Huygens  

oküleri  4.3.2  merceği  diye  söylenir. Bu  sayılar  alan  merceğinin  odak  uzunluğunu, 

iki  merceğin  ayrıklığını  ve  gözmerceğinin  odak  uzaklıklarının  oranlarını  ifade  

eder. Üç  önemli  kusuru  vardır. Renk  aberasyonu  yüzünden  odaklama  güç  yapılır. 

Çok  fazla  küresellik  kusuru  vardır. Kaybedilen  ışık  önemli  miktardadır. 

 

b)  Ramsden  Oküleri :     

              Bu  oküler  de  iki  düzlem  konveks  mercekten  oluşur. Huygens’ in  aksine  

tümsek  kısımlar  birbirine  dönüktür. Oranlar  1.1.1  olup  pozitif  bir  sistemdir. 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 
Çıkış Pupili 

Teleskop odağı 

 

 



 
Ana ışın 

 

 Alan merceği Göz merceği Ana ışın 
 

Şekil  5.  Ramsden  Gözmerceği 

 

 

Görüş  alanı  40°  civarındadır. Bu  alanın  tamamı  renksemeden  ötürü  etkin  olarak  

kullanılamaz. Renkseme  25°  civarında  görülür. Kenara  yakın  kısımlarda  kırmızımsı  

saçaklar  mevcuttur. Ramsden  okülerinde görüntü  bozulması  yoktur. Küresellik  

kusuru  çok  azdır. Alan  eğriliğinden  etkilenmez. Bu  okülerin  büyütmesi  azaldığı  

zaman  kusurları  artar. Optimum  bir  verim  için, çıkış  aralığı  3 mm  den  büyük  

yapılmamalıdır. 

              Diğer  tip  okülerler  ( Kellner, Geniş  alan  oküleri,  vb. )  odak  oranı  1/15  

ten  küçük  dürbünlerde  kullanılır. Astronomide  kullanılmazlar. 

 



II – OPTİK  TELESKOPLARLA  İLGİLİ  TEMEL  KAVRAMLAR 

 

a)  Optik  Teleskopların Büyütme  Gücü : 

              Teleskop  objektifinin  verdiği  görüntünün  şeklini  elde  etmek  için  herhangi  

bir  gözmerceği  kullanılmalıdır. Gözmerceğinin  kullanımdaki  etkisi  Şekil  6  da  

gösterilmiştir. 

 

        

Göz tarafından 
görülebilen 
gerçek 
görüntü 

Sonsuzdaki cisim Kollektör Göz merceği 
 

 

 

 

 

 

 

              Şekil  6.  Bir  teleskobun  görsel  kullanımı:  Objektif  olarak  kollektör     
                             çizilmiştir;  yansıtmalı  sistemde  aynı  yapıdadır. 

 

Burada  görüntü  gözün  yakınında  veya  biraz  ötesinde  bir  nokta  oluşur. Aslında  

gerçek  görüntü  gözün  retinasında  oluşur. Bu  koşul  altında  teleskop  objektifi  

tarafından  meydana  getirilen  görüntü  okülerin  odağında  oluşur. Yukarıdaki  şekil  

böyle  basit  bir  gözmerceğiyle  elde  edilen  görüntünün  ters  dönmüş  şekilde  

olacağını  gösterir. Tüm  optik  sistemin  büyütme  gücü, gerçek  görüntü  yarıçapını  

gözden  gören  açının  ( αe ),  görüntüyü  teleskop  merceğinden  gören  açıya,  ( αc )  

oranı  olarak  tanımlanır. Bu  durumda 
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büyütme  olarak  tanımlanır  (Roy  ve  Clarke  (1982)). 

               



         Astronomi  gözlemlerinde  genellikle  gözmerceğinin  yeri, gerçek  görüntü  

sonsuzda  oluşacak  şekilde  ayarlanır. Bu  ayarlama  ile  gözmerceği, teleskopun  

objektifinin  odağında  meydana  gelen  görüntüden  kendi  odak  uzunluğu  kadar  

uzaklıkta  yer  alır. Bu  durum  Şekil  7  de  gösterilmiştir. Teleskop  tarafından  görülen  

alanın  tümünden  gelen  ışınlar, çıkış  pupilinden geçer  ki  bu  durumda  göz, tam  

gözmerceğinin  arkasında  olur. Kollektörün  merkezinden  geçen  ışın  ana  ışın  olarak  

bilinir. Bu  ışın  kollektör  açıklığı  tarafından  saptırılamaz  ve  şekilde  görüldüğü  gibi  

kollektörün  merkezinden  geçer. 

 

Ana ışınlar 

Sonsuzdaki kaynaktan 
gelen paralel ışınlar 
arasındaki αc açısı 

Giriş pupili 

Sonsuzdaki görsel 
görüntü 

Çıkış pupili 

 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
             Şekil  7.  Astronomik  bir  teleskopta  giriş  ve  çıkış  pupillerinin  yerleri               
                             gösterilmiştir. 
 
Şekilden, 
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elde  edilir. Burada  h, ana  ışının  gözmerceğine  ulaştığı  anda  optik  eksenden  olan  

uzaklığıdır. u  ve  v  ise  cismin  ve  görüntüsünün  gözmerceğinden  giriş  ve  çıkış  

pupiline  olan  uzaklıklarıdır. αe  ve  αc  çok  küçük  açılar  olduğundan 
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dırlar. Gözmerceğine  genel  mercek  formülleri  uygulanırsa 
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elde edilir. u  nun ve  v  nin  değerleri  (6)  da  kullanılırsa 
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elde  edilir. Bu  durumda  teleskopun  büyütme  gücü 
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ifadesine  sahip  olur. Bu  da  kollektörün  odak  uzaklığının, gözmerceğinin  odak  

uzaklığına  oranıdır. Buna  göre, bir  teleskopun  büyütme  gücü  değiştirilmek  

isteniyorsa  daha  küçük  odak  uzaklı  gözmercekleri  kullanılmalıdır. 



              Şekil  7  den  görüleceği  üzere  optik  eksen  doğrultusunda  paralel  gelen  

ışınların  oluşturduğu  ABF  üçgeni  ile  çıkış  pupili  tarafındaki  CEF  üçgeni  benzer  

üçgenlerdir. Benzer  üçgenlerden 
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elde  edilir. Buna  göre büyütme  gücünü  artırmak  için  başka  bir  yol  da  kollektör  

çapının, çıkış  pupili  çapına  oranını  büyütmektir. 

              Bir  cisim  çıplak  göz  ile  belli  bir  açı  yapıyorsa  teleskopun  kullanılması, 

bu  açıyı  büyütme  gücüne  eşit  bir  faktör  kadar  büyültür. Bazı  durumlarda  bir  

cismin  ayrıntıları  çıplak  göz  ile  görülemez. Bu  durum  cismin  çeşitli  noktalarından 

geçen  ışınların  açıları  gözle  görülemeyecek  kadar  küçükse, mümkün  olur. Bir  

teleskop  kullanılarak  bu  açılar  ayrıntılar gözle  görülebilecek  kadar  büyütülebilir. 

              Teleskopun  büyütme  gücünün  kullanılmasının  basit  bir  örneği  çift  

yıldızların  gözlemidir. Çıplak  göz  ile  tek  gibi  görünen  birçok  yıldız  bir  teleskop  

ile  bakıldığında  çift  olarak  görülür. Çıplak  göz  için  iki  yıldızın  birbirinden  açısal  

uzaklığı  gözle  ayırt  edilemeyecek  kadar  küçüktür. Teleskopun  büyütme  gücü  

kullanılarak  yıldızlar  arası  açı  büyütülür  ve  bazı  durumlarda  iki  cisim  ayrı  ayrı  

görülebilir. 

 

a) Optik  Teleskopların  Ayırma  Gücü : 

              Bir  teleskopun  ayırma  gücü, gözlemciden  çok  küçük  açılar  altında görülen  

cisimleri  ayrı  ayrı  gösterebilme  yeteneği  olarak  tanımlanır. Bir  teleskopun  ayırma  

gücünün, onun  büyütmesini  artırarak  yükseltilebileceği  açıktır. Bununla  birlikte  

ayırma  gücü, büyütmeyi  artırarak  sonsuza  dek  büyütülemez. Büyütme  

yükseltildikçe  asıl  görüntüdeki  aberasyonların  hepsi  daha  belirgin  görülebilir  

duruma  gelir. Bir  nokta  kaynağın  kollektör  tarafından  meydana  getirilen  görüntüsü  

bir  nokta  şeklinde  değildir. Bu  görüntü, boyutları  sapmalara  bağlı  olan  bir  disk  

şeklindedir. 

              Eğer  bütün  sapmaları  ortadan  kaldırmak  mümkün  olsaydı  birbirine  yakın  

cisimleri  ayırmak  için  her  teleskopun  bir  ayırma  sınırı  olacaktı. Bu  sınır, aletin  



kuramsal  ayırma  gücü  olarak  bilinir. Eğer  teleskop  iyi  bir  kurguya  sahipse  ve  

doğru  ayarlama  yapılmışsa  onun  ayırma  gücü  kuramsal  değerine  çok  yakın  

olacaktır. 

              Ayırma  gücünü  ışığın  dalga  teorisiyle  açıklamak  çok  daha  kolaydır. Buna  

göre  ışınım  yapan  herhangi  bir  kaynak  dalga  cephesi  üreticisi  olarak  

düşünülebilir. Zaman  ilerledikçe  dalga  cephesi,  noktasal  radyasyon  kaynağından  

dışa  doğru, ışığın  dalganın  yayıldığı  ortamdaki  hızıyla  orantılı  olarak  genişler.  

Şekil  8  de  görüleceği  üzere  enerjinin  yayılma  doğrultusu  dalga  cephesiyle  dik  açı  

yapar. 

 

Dalga cephesi 

Yayılma yönü 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

                         Şekil  8.  Nokta  kaynaktan  yayılan  dalga  cephesi       

               

              Sonsuzdaki  bir  yıldızın  dalga  cephesi  teleskopa  ulaştığı  anda, paralel  

düzlemler  şeklinde  oldukları  kabul  edilir. Kollektör  etkisi  bir  görüntü  oluşturacak  

şekilde  dalga  cephelerinin  biçimini  değiştirir. Bu  durum  Şekil  9  da  gösterilmiştir. 

Bu  şekilden  görüldüğü  gibi  teleskop  kollektörü, sınırlı  boyundan  dolayı  uzaydan  

gelen  dalgaların  ancak  bir  kısmını  alabilir. Sonuç  olarak  bazı  bilgiler  kayba  uğrar 

ve  elde  edilen  görüntü  nokta  kaynaktan  beklenenin  tam  karşılığı  olmaz. Bu  durum  

kendini  kırınım  izleri  şeklinde  gösterir. 
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kollektörü  

 

 

 

 

 
Görüntü  

 

Şekil  9.  Teleskop  açıklığı  üzerine  gelen  dalga  cepheleri 

 

Kırınım  izleri, teleskop  açıklığı  ile  cisimden  gelen  düzlem  dalga  cephelerinin 

kesilmesi  nedeniyle  oluşur. Görüntünün  oluşturulmasında  dalga  cephelerinin  farklı  

noktalardaki  girişimlerinin  de  göz  önüne  alınması  gerekir. Kollektörün  kestiği  

dalga  cephesi  artık  sonsuz  büyüklükte  olmadığından  görüntünün  oluşumunda  dalga  

cephesinin  her  noktasındaki  dalgaların  girişimini  hesaba  katmak  gerekir. Kırınım  

izlerinin  biçimi  kuramdan  çıkartılabilir. 

              Objektif  biçimindeki  bir  kollektörün  kırınım  izleri, nokta  bir  cisim  için, 

merkezinde  leke  biçimi  bir  görüntü  olan  halkalardan  ibarettir  (Şekil  10). Her  

halkanın  kapsadığı  enerji  veya  şiddeti  halkanın  numarasına  göre  azalır. Üçüncü  

halkadan  sonra  dış  bir  halkanın  varlığını  tespit  etmek  güçtür. Teoriye  göre  

enerjinin  %84 ü  merkezi  lekede  yoğunlaşmıştır. Bu  tür  kırılmayı  ilk  kez  Airy  

incelediği  için  merkezi  leke  kimi  zaman  Airy  Diski  diye  de  anılır. 

 

 

 

Airy diski 
 

 



 

 

 

 

 

 

Şekil  10. Teleskop  objektifinin  odak  düzleminde  yıldız  görüntüsünün  kırınım  izleri 

 

              Merkezden  geçen  bir  doğru  boyunca  tarama  yapılarak  yeğinlik  profili  

elde  edilir.  Böyle  bir  tarama  Şekil  11  de  gösterilmiştir. 

 

                                         Sayısal  Çarpanlar 

                                         n=1  için  m=1.22 
                                         n=2  için  m=2.23 
                                         n=3  için  m=3.24 
 Görüntünün merkezi 
 

2. halka 
3. halka 

1. halka 
1. minimum 

2. minimum 
3. minimum 
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 Görüntü içindeki uzaklık 
                      
 

Şekil  11.  Kırılmanın  Yeğinlik  Dağılımı 
 
Kırılma  halkalarının  boyutları  yine  teoriden  belirlenir. Odak  düzleminde  

görüntünün  merkezi  ile, görüntünün  herhangi  bir  noktası  arasındaki  uzaklık  α  

olmak  üzere  Şekil  12  de  yeğinliğin  minimum  konumları, 

 

)15(sin Λ
D

mn
n

λ
α =

 



ile  verilir. Burada  n  minimum  sırası  veya  sayısı, m  teleskop  açıklığı  boyunca  

noktaların  girişiminden  integrasyonla  elde  edilen  sayısal  çarpan, λ  ışığın  dalga  

boyu, D  de  teleskop  çapıdır. Kırınım  izleri  küçük  olduğundan  sinα = α  alınabilir. 

Böylece  minimumları  veren  açı 
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olarak  bulunur. 
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Şekil  12.  Kırma  miktarı  ve  şiddet 

         Eğer  iki  nokta  kaynak  birbirine  çok  yakınsa  iki  kaynağın  kırınım  disklerinin  

üst  üste  binmesinden  dolayı  görüntüler  birleşik  şekilde  çıkacaktır. Elde  edilen  

görüntüyü  birbirinden  ayırmak  için  bunlara  ait  Airy  disklerinin  birbirinden  

yeterince  ayrılmış  olması  gerekir. Ayırmalara  ait  Rayleigh  kriterine  göre  iki  

görüntü  birbirinden, birinin  Airy  diskinin  merkezi, ötekinin  kırınım  diskinin  ilk  

minimumuna  düştüğü  durumda  ayrılabilir. Bu  koşul  Şekil 13  de  gösterilmiştir  ve  

bu  durumdaki  görüntünün  yeğinlik  dağılımı  Şekil 14  te  görülmektedir. 

 

 

 

 



 

 

 

Şekil  13.  Rayleigh  kriteri  ile  belli  bir  açı  kadar  birbirinden  ayrık  olan  iki  nokta       

                 kaynaktan  elde  edilen  birleşik  kırılma  görüntüsü 

 

Rayleigh  kriteri  ve  (16)  eşitliği  birlikte  gözönüne  alındıklarında, iki  yıldızın  

ayrıklıkları 
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olduğundan  bu  çift  yıldız  ayrı  ayrı  görülebilecektir. Burada  α  radyan  birimindedir. 

Bu  değere  teleskopun  ayırma  gücü  denir. Ayırma  gücünün  odak  düzlemindeki  

fiziksel  ayrıklığı, α  değerini  odak  uzaklığı  ile  çarparak  bulunabilir. Görüldüğü  gibi  

ayırma  gücü  objektifin  çapıyla  ters  orantılıdır. Görsel  gözlemlerin  etkin  dalgaboyu  

olarak  5500 A°  alındığında  ayırma  gücü  yay  saniyesi  cinsinden 

)18(140 Λ
D

=α

 

olarak  elde  edilir. Burada  D  mm  birimindedir. 

              Usta  bir  gözlemci  kuramsal  ayırma  gücünden    elde  edilenden  daha  yakın  

yıldızları  da  ayrı  ayrı  görebilir. Başka  bir  deyişle  birleşik  görüntünün  merkezinde  

şiddetteki  %20  den  daha  küçük  düşmeyi  farkedebilir. Ayırma  gücü  için  öteki  

kriterler  gözlemcilerin  deneyimlerine  dayanmaktadır. 

 

 

 

 

 

% 20 enerji 
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 Görüntü içindeki uzaklık 
 

Şekil  14.  Şekil  13  deki  iki  nokta  kaynağın  yeğinlik  dağılımı 

 

Dawes’in  deneysel  kriteri  Rayleigh’in  kuramsal  kriterinden  %20  daha  iyi  sonuç 

verir. Böylece  çok  iyi  bir  yaklaşım  olarak  Dawes  ayırma  gücü 
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yazılabilir. Burada  α  yay  saniyesi, D  mm  cinsinden  teleskop  çapıdır. 

              Pratikte  iki  yıldız  arasındaki  ayrıklık  bir  çok  etkene  dayanır. Bunlar  görüş  

koşulları, saçılma  veya  zemin  ışığı  miktarı, iki  yıldızın  birbirine  olan  göreli  ve  

görünen  parlaklıklarıdır. Yansıtmalı  bir  teleskop  için  bir  nokta  kaynağa  karşılık  

gelen  kırılma, ana  aynanın  merkezindeki  delik  ve  ikinci  aynanın  varlığı  nedeniyle  

çok  karmaşık  bir  duruma  gelir. Bu  etkiler  alan  yıldızlarının  uzun  süreli  pozlarında  

kimi  zaman  görülebilir. 

 

c)  Optik  Teleskopların  Büyütme  Sınırları : 

              Herhangi  bir  teleskopun  büyütmesinin  alt  ve  üst  sınırları  vardır. 

Büyütmenin  alt  sınırları  için  ilk  akla  gelen  ölçüt  teleskop  tarafından  toplanan  tüm  

ışığın  göz  tarafından  görülmeye  hazır  duruma  getirilmesidir. Büyütme, çıkış  

pupilini  gözdeki  giriş  pupiline  eşit  veya  ondan  daha  küçük  yapacak  kadar  büyük  

olmalıdır. Bu  koşul, şekil  (7)  ve  (14)  eşitliği  ile  verilen  büyütme  tanımı  

kullanılarak 
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şeklinde  yazılabilir. Burada  d, göz  pupilinin  çapı, D  teleskop  çapıdır. Normal  

gözlem  koşullarında  d  nin  tipik  değeri  8  mm  ve  dolayısıyla  büyütmenin  alt  sınırı 
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dir. Burada  teleskop  çapı  mm  olarak  ifade  edilir. Eğer  büyütme  (21)  eşitliğindeki  

değerden  küçükse, bir  kısım  ışık  kaybediliyor  ve  teleskopun  tüm  toplama  gücü  

kullanılmıyor  demektir. Bu  durum  Ay  gözlemleri  dışında  oldukça  önemlidir. 

              Büyütmeye  bir  başka  alt  sınırı  gözün  ayırma  gücü  koyar. Eğer  karmaşık  

bir  cismin  ayrıntıları  inceleniyorsa  onun  görüntüsünün  açısal  çapı  gözün  ayırma  

gücünden  daha  büyük  olmalıdır. Gözün  ayırma  gücüde  gözlemciye  bağlı  olup  

tipik  değeri  olarak  bir  yay  dakikası  alınabilir. 

              Teleskopun  ayırmasını  gözünkine  (yaklaşık  60  yay  saniyesi)  eşitleyerek  

büyütmenin  tanımından  alt  sınır  olarak 
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yazılabilir. Burada  gözün  ayırma  gücü  çok  duyarlı  bir  göz  için  verildiğinden  

büyütmenin  alt  sınırı  için 
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yaklaşımı  yapılabilir. D, mm  cinsinden  teleskopun  çapıdır. 

               

 

Büyütmenin  üst  sınırı, kollektörün  optik  kalitesi  ve  gözün  görme  özelliğiyle  

sınırlıdır. Gözün  kaliteli  bir  görüntü  gözleyebilmesi  için  çıkış  pupilinin  0.8  mm  

den  büyük  olması  gerekir.  (17)  denklemi  kullanılarak  büyütmenin  tanımı  

ifadesinden 
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yazılabilir. (21)  ile  (25)  denklemlerinden, bir  teleskopun  büyütme  gücünün  yararlı  

aralığının  on  kat  değişeceği  görülebilir  (Roy  and  Clarke, 1982). 

              Whittaker  kuralı  olarak  bilinen  deneysel  bir  bağıntıya  göre  büyütme, 

teleskop  çapı  D  yi  geçtiğinde  görüntüde  bozulmalar  başlar. Bu  kuralı  kullanarak  

m ≤ D  nin  üst  sınır  olacağını  söyleyebiliriz. 

              Yukarıda  tartışılan  alt  ve  üst  sınırlar  kesin  olmayan  yaklaşık  değerlerdir. 

Çünkü  büyütmenin  sınırları, bakılan  cismin  türüne  de  bağlıdır. Örneğin  incelenen  

cisim  bir  çift  yıldızsa  büyütme  için  2D  ile  verilen  değer  kullanılabilir. D  den  

daha  büyük  büyütmeler  (Whittaker  kuralı)  genellikle  küçük  teleskoplarda  

kullanılır. Aslında  küçük  ve  orta  boy  teleskoplarla  çift  yıldız  gözlemlerinde  

büyütme  teleskop  çapıyla  doğrusal  orantılı  değildir. Lewis’e  göre  üst  sınır 
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ile  verilir. 

              (26)  eşitliği  küçük  açıklıklı  teleskoplar  için  büyütmenin  2D  ye  yakın  

olduğunu, orta  boy  teleskoplar  için  büyütmenin  üst  sınırının  D  ye  yakın  bir  

değere  indiğini  göstermektedir. Büyütmenin  üst  sınırının  teleskop  açıklığına  lineer  

bağımlı  olmaması, büyük  bir  olasılıkla  yer  atmosferinin  etkileri  tarafından  

görüntünün  bozulmasının  sonucu  olabilir. Görüş  koşullarından  dolayı  bozulmuş  bir  

görüntünün  görünüşü, teleskop  açıklığına  bağlıdır. Çoğu  durumda  büyütmenin  üst  

sınırı  görüş  koşulları  ile  belirlenir  ve yerden  yere  veya  geceden  geceye  büyük  

değişme  gösterir. 

b)  Optik  Teleskopların  Parlaklık  Sınırlaması : 

              Herhangi  bir  açıklıkta  iki  teleskop  ile  toplanan  enerji  miktarı  açıklığın  

alanı  ve  dolayısıyla  onun  çapının  karesiyle  orantılıdır. Göz  durumundaki  duyarlı  

alan, gözün  pupili  tarafından  algılanan  enerjidir  ve  bu  nedenle  göz  tarafından  

algılanan  radyasyonun  şiddeti  sınırlıdır. Yıldız  ışığı  için  çıplak  gözün  fark  etme  

sınırı  6.0  kadir  kabul  edilir. Açıklığı  gözünkinden  daha  büyük  bir  teleskop  



kullanılarak  6.0  kadirden  daha  sönük  yıldızları  görmek  mümkündür.  6.0  kadirden  

bir  yıldızın  parlaklığı,  birim  zamanda  birim  alana  düşen  belli  miktardaki  enerjiye  

karşılık  gelir. O  halde  bir  yıldıza  çıplak  göz  ile  bakıldığında  parlaklığı  Be, 

teleskop  ile  bakıldığında  Bt  ise 
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dir. Burada  D  ve  d  teleskop  ve  gözün  merceğinin  çaplarıdır. Büyültme  miktarı, 

toplanan  tüm  ışığın  göze  düşmesini  sağlayacak  şekilde  ayarlanmıştır. Şimdi  aynı 

yıldızın  çıplak  göz  ile  görülen  parlaklığı  me, teleskopla  görülen  parlaklığını  mt  

kabul  edersek  parlaklıklar  farkı Pogson  kanunundan  faydalanılarak  yazılabilir:  
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(27)  denklemi  kullanılarak  bu  ifade 

)29()(4.0)
2

2
(10log Λemtmd

D
−−=

 

ve  bundan  da 
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yazılabilir. 

            Teleskop – göz  kombinasyonu  ile  fark  edilebilen  en  sönük  yıldız  mt  ise,  

(30)  denkleminden  bulunacak  me  parlaklığı, yıldızın  orijinal  parlaklığı  olacaktır. 

Bu  değer  teleskopun  sınır  parlaklığı  olarak da  bilinir  ve  eğer  d  nin  tipik  değeri  8  

mm  kullanılırsa 
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veya 
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bulunur. 500  mm  lik  bir  teleskop  için  teorik  parlaklık  sınırı  yaklaşık  olarak  15.0  

kadirdir. 

              Yukarıdaki  tartışmada  teleskopun  geçirgenlik  fonksiyonu  ideal  olarak  

alınmıştır. Aslında  tipik  duyarlık  0.65  civarında  olup  (gözmerceğindeki  kayıp  

dahil), (27)  ifadesine  uygulanacak  bir  düzeltmeyle 
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şeklinde  verilir. Buna  bağlı  olarak  (30)  eşitliği  de  düzeltilirse 
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ve  teleskopun  parlaklık  sınırı  için  de  gerekli  düzeltme  yapıldığında 
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elde  edilir. Burada  D  mm  dir. Böylece  500  mm  lik  bir  teleskopla  parlaklık  

sınırının  14.5  kadir  civarında  olacağı  görülmektedir. Teleskopun  tam  olmayan  

geçirgenliğinden  dolayı  yarım  kadirlik  bir  kayıp  olmaktadır.  (35)  denkleminin  de  

kesin  bir  kanun  olmadığı  ve  parlaklık  sınırının  gözlemciye  bağlı  olduğu  burada  

tekrar  belirtilmelidir. 

III – OPTİK  TELESKOPLARIN  ÇEŞİTLERİ  

               

              Teleskoplar  iki  ana  türe  ayrılır. Refraktörler  (Mercekli  Teleskoplar)  ve  

Reflektörler  (Aynalı  Teleskoplar). 

 

a)  Refraktörler  (Mercekli  Teleskoplar) :  

              Merceklerden  oluşan  bir  sistemde  objektif, uzaktaki  bir  cismin  

görüntüsünü  odak  noktasında  oluşturur. Bu  görüntü  yalın  bir  büyüteç  görevi  yapan  

gözmerceği  (oküler)  ile  büyütülür. Objektif  camı  ile  gözmerceği  arasındaki  

uzaklığa  sistemin  odak  uzaklığı  denir. Odak  uzaklığının  açıklığa  bölümü  “odak  



oranı”  denen  değeri  verir. Örneğin  odak  uzaklığı  30 mm  olan  2 mm  lik  bir  

merceğin  odak  oranı  15  dir  ve  f/15  veya  f15  biçiminde  yazılır. Odak  uzaklığı  ne  

kadar  fazla  olursa  teleskopun  oluşturduğu  görüntü  o  kadar  büyük  olur. 

              Pek  çok  mercekli  teleskopun  odak  oranı  12  den  büyüktür. Bu  özellik, 

mercekli  teleskopların  belli  bir  açıklık  için  oldukça  büyük  olmasına  yol  açar. 

Mercekli  teleskopların  bir  başka  sakıncası  da  büyük  açıklıklar  için  gerekli  lekesiz  

optik  camın  maliyetidir. Ortaları  kalın  olan  bu  mercekler  ince  kenarından  

desteklendiklerinden  cam  üstünde  büyük  gerilmeler  oluşur. 

              Bütün  mercekli  teleskopların  ortak  bir  kusuru  vardır; bu  da  yanlış  renk  

oluşturmalarıdır. Bu  durum, tayfın  bütün  renklerini  içeren  ışığın  doğasına  bağlıdır. 

Farklı  renk  ışınlar  objektiften  geçerken  odak  noktasına  gelmek  üzere  kırılırlar, 

ancak  hepsi  tam  aynı  noktada  toplanmaz. Bu  yüzden  odak  noktasında  net  bir  

görüntü  elde  edilemez. Sonuçta, örneğin  bir  yıldızın  görüntüsü  çok  net  değildir  ve  

çeşitli  renklerden  meydana  gelmiştir. Bu  görüntü  gök  bilimciler  için  yeterli  

değildir. Bu  durum,  bir  merceği  kalın  camdan, diğer  merceği  de  kristalden  

yapılma  objektifler  kullanılarak  kısmen  giderilebilir. Bunların  farklı  kırılma  

indisleri  vardır  dolayısıyla  da  renk  hatası  azalır. Kameralarda  olduğu  gibi  hatalı  

renk  oluşumu  daha  fazla  mercek  eklenerek  de  ortadan  kaldırılabilir. Ama  

gözlemcinin  gözüne  gelen  ışık  önemli  ölçüde  azalır. Dünyanın  en  büyük  mercekli  

teleskopu  ABD’deki  Yerkes  Gözlemevi’ndedir.  101 cm  açıklıklı  18.6 m  odak  

uzaklıklı  bu  teleskop  1897  yılında  yapılmıştır. 

1)  Galilei  Refraktörü : 

              Jan  Lippershey  2  Ekim  1608  yılında  konkav  ve  konveks  merceklerin  

bileşimini  kullanarak  ilk  teleskopu  yapmayı  başardı. Merceklerin  bileşimiyle  

görüntülerin  yaklaştırılması  bütün  Avrupa’da  deneyler  yapılmasına  sebep  oldu. 

Mayıs  1609  yılında  Galilei  Galileo, elde  ettiği  mercekleri  bir  tüp  içerisine  

yerleştirerek  cismin  görüntüsünü  üç  kata  büyülten  bir  alet  yaptı. Daha  sonra  

yaptığı  iki  aletle  bu  görüntüyü  32  kat  büyültmeyi  başardı. Bu  son  teleskopla  

modern  gözlemsel  astronomi  başlamış  oldu. 

              Galileo’nun  geliştirdiği  orijinal  teleskop  Floransa’daki  Galileo  müzesinde, 

bir  kopyası  da  New  York’taki  Hayden  Planeteryum’undadır. Bu  teleskop  ve  

benzerlerinde  oküler, objektifin  odak  uzaklığına  eşit  bir  uzaklığa  yerleştirilmiştir. 



Teleskopun  büyütme  gücü  ise  objektifin  odak  uzaklığı, okülerin  odak  uzaklığına  

bölünerek  hesaplanır (W.L. Page  and  T. Page, (1966)). Teleskopun  görüş  alanı  

küçük  olduğundan  Ay  yüzeyinin  ancak  bir  çeyreği  görüntü  içine  alınabilir. 

 

    2)  Kepler  Refraktörü  veya  Astronomik  Refraktör : 

              Johannes  Kepler  yeni  bir  teleskop  yapmamış  olmakla  birlikte  Galileo’nun  

teleskopundaki  görüş  alanının  küçük  olması  kusurunu  ortadan  kaldırdı. Bunun  için  

Galileo’nun  teleskopunda  kullanmış  olduğu  konkav  gözmerceğini  konveks  olarak  

değiştirdi. Mercekler  birbirlerinden  odak  uzaklıklarının  toplamı  kadar  ayrı  noktalara  

yerleştirildi. Teleskopun  gücü  yine  aynı  yöntemle  hesaplanıyordu. Böylece  daha  

geniş  alan  daha  büyük  güçle  görülebiliyordu  ki  bugün  kullanılan  teleskoplar  bu  

tür  teleskoplardır. 

 

    3)  Prizmalı  Teleskop : 

              Bir  prizma  sistemi  yardımıyla  doğru  görüntü  veren  astronomi  

teleskopudur. Görüntüyü  doğrultmaya  yarayan  prizma  sistemi  olarak  başlıca  1.  Ve  

2.  Tipten  Porro  sistemi  (K.Mütze, L.Foitzık, G.Schreıber, (1961))  ve  saptırıcı  

prizmalar  kullanılır. Bütün  prizma  sistemlerinde  tam  yansımadan  yararlanılır  ve  bu  

nedenle  yerlerine  aynalar  da  kullanılabilir. 

 

b)  Reflektörler  (Aynalı  Teleskoplar) : 

    1)  Newtonian  Reflektör : 

              Newtonian  sistem, birinci  ayna  tarafından  oluşturulan  görüntüyü  

teleskopun  odak  uzunluğunu  değiştirmeden  başka  bir  yerde  odaklar. Sistemin  

başlıca  parçaları  aşağıdaki  şekilde  gösterilmiştir. Birinci  aynanın  optik  ekseni  

üzerine  45°  açı  ile  bir  düzlem  ayna  yerleştirilmiştir. Böylece  görüntü, birinci  

aynanın  topladığı  silindirik  ışın  demetinin  hemen  dışında  meydana  gelmiş  olur. 

İkinci  aynaya  gelen  ışınlar  görüntü  düzleminde  bir  elips  oluşturur. Bu  ayna  bir  

Newton  düzlemi  ya  da  eliptik  düzlem  olarak  bilinir. 
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Birinci Ayna                                        

                                     Şekil  15.  Newton  Sistemi 

 

Newtonian  reflektörün  konumunun  ayarını  ve  Newton  düzleminin  eğimini  kontrol  

etmek  oldukça  kolaydır. Bu  bakımdan  sistem  oldukça  kullanışlıdır. Newton  

reflektörde  odağın  konumu, teleskopun  açık  ucuna  doğru  olduğundan  yardımcı  alet  

kullanılmaz. 

    2)  Cassegrainnan  Reflektör : 

              Cassegrain  sistemi, normal  olarak  büyük  bir  küresel  yada  paraboloid  

birincil  aynayla, konveks  hiperboloid  olan  ikincil  aynadan  oluşur. Optik  düzeni  

aşağıdaki  şekilde  gösterilmiştir. Şekilden  görüleceği  üzere  birinci  aynanın  merkezi  

kısmına  yaklaşarak  gelen  ışınlar  birinci  aynanın  arkasındaki  odağa  düşmektedir. 

 

 Eğer  Fp, birinci  aynanın  odak  uzunluğu  (pozitif  değer), Fs  ikinci  aynanın  

odak  uzunluğu  (negatif  değer)  ise  ve  ikinci  ayna, birinci  aynanın  odağı  içinde  d  

gibi  bir  uzaklığa  yerleştirilmişse,  aşağıdaki  formül  geçerli  olduğunda  odak  birinci  

aynanın  düzleminde  bulunur. 
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İkinci ayna 
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 Birinci ayna 
Odak düzlemi  

                              Şekil  16.  Cassegrain  Sistemi 

 

Sistemin  eşdeğer  odak  uzunluğu, birinci  aynanın  odak  uzunluğunu, ikinci  ayna  

tarafından  oluşturulan  büyütme  gücüyle  çarpılarak  bulunur. Bu  durumda 
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elde  edilir. 

Tipik  Cassegrain  teleskopları  için  ikinci  ayna  tarafından  verilen  ( Fp – d ) / d  

büyütme  değeri, dizayna  göre  2  ile  5  arasında  bir  değer  alabilir. İkinci  aynanın,  

birinci  aynadan  gelen  koni  biçimindeki  ışığın  hepsini  alabilecek  kadar  büyük  

olması  gereklidir. Gerekli  olan  çap  ve  dolayısıyla  birinci  aynanın  kullanılmayan  

merkezi  kısmının  kesri  ikinci  aynanın  büyütme  gücüne  bağlıdır. İkinci  aynanın  

konumunun  küçük  bir  miktar  ayarlanması, genellikle  varsa  bir  kontrol  düğmesi  

yardımıyla  yapılmalıdır. Son  odağın  konumu  bu  şekilde  değiştirilebilmektedir. 

 

3)  Gregorian  Reflektörü : 

              Gregorian  yansıtıcı  teleskoplarda  birincil  ve  ikincil  ayna  konkav  ayna  

olup, görüntünün  birincil  aynanın  arkasındaki  odak  düzleminde  oluşabilmesi  için  

birinci  aynanın  merkezi  kısmı  delinmiştir. Başka  bir  alternatif  olarak  da  optik  

eksene  45°  eğimli  bir  düzlem  ayna  kullanılabilir. Bu  aşağıdaki  şekilde  kesikli  

çizgilerle  gösterilmiştir. Gregorian  yansıtıcı  teleskoplar  astronomik  amaçlar  için  

çok  nadir  kullanılırlar. Düz  (doğru)  bir  görüntü  oluşturdukları  için  yer  dürbünü  

olarak  kullanılabilir. 
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                                    Şekil  17.  Gregorian  Sistemi 

 

Alan  eğriliğinin  çok  büyük  olması  nedeniyle  -kaliteli  olarak-  çok  küçük  bir  görüş  

alanı  verirler. 

 

c)  Refraktör  ve  Reflektörlerin  Karşılaştırılması : 

              Refraktörler, odak  oranları  f/4  ile  f/30  arasında  olan  mercekli 

teleskoplardır. İki  akromatik  (renksiz)  merceğin  oluşturduğu  sistemler  f/4  ile  f/8  

arasındaki  değerler  için  küçük  odak  oranlı  objektifler  elde  etmede  kullanılır. 

Özellikle  astigmatizm  için  düzeltilmiş  bu  sistem  yıldız – alan  fotoğrafisinde  

kullanılmaktadırlar. Bu  tür  sistemlere  bazen  astrograf  da  denir. Orta  odak  oranlı     

( f/8  ile  f/15 )  bir  objektif,  göz  ya  da  yardımcı  bir  alet  ile  yapılacak  gözlemler  

için  kullanılabilir. Daha  büyük  odak  oranlı  objektif, büyük  bir  plak  ölçeği  

verdiğinden    görüntünün  ayrıntıları  araştırılmak  istendiğinde  kullanılır.  f/15  den  

f/30  a  kadar  büyük  odak  oranlı  birkaç  teleskop  vardır. Fakat  bunlar  uzun  ve  

hantal  aletlerdir. 

              Bir  reflektör  sisteminin  birincil  odağı  genellikle  f/3  ile  f/7  arasında  bir  

odak  oranına  sahiptir. Böylesi  bir  sistem  fotoğrafik  inceleme  için  çok  sık  

kullanılır.  Cassegrain  sistemleri  kullanılarak  daha  büyük  odak  oranlarına  

ulaşılmıştır; böylesi  sistemler  f/8  ile  f/20  arasında  odak  oranlarına  sahiptir. Coudé  

sistemi  çok  büyük  odak  oranları  sağlar, bazen  f/60  a  kadar  çıkar  ve  bu  sistemler  

hemen  hemen  daima  yüksek  ayırmalı  tayflar  elde  etmek  için  kullanılır. 

              Böylesi  teleskop  dizaynlarının  geniş  aralığı  ve  onların  geniş  

uygulamalarından  dolayı, refraktör  ve  reflektör  sistemlerinin  yararlarını  ayrıntılı  

olarak  karşılaştırmak  imkansızdır. Bununla  birlikte  bu  konuda  bazı  yorumlar  

yapılabilir. 

              Optik  sistemler  gelişigüzel  ele  alındığında, bir  aynalı  sistemin  bir  mercekli  

sisteme  göre  daha  kaliteli  görüntüler  oluşturabileceği  düşünülebilir. Aynalı  sistemin  

başlıca  avantajı  kromatik  aberasyondan  etkilenmemesidir. Herhangi  bir  sistem  



tarafından  oluşturulan  görüntülerin  kalitesi, o  görüntüleri  oluşturulan  optik  

yüzeylerin  duyarlığına  bağlıdır, bu  nedenle  daha  az  yüzeye  sahip  sistemler  en  iyi  

görüntü  verirler. Akromatik  ışık  kırıcının  mercek  içinde  dört  optik  yüzeyi  varken, 

sıradan  bir  aynalı  teleskopun  iki  optik  yüzeyi  vardır. Bundan  dolayı  da  aynalı  

teleskopların  üstün  nitelikli  aletler  olarak  tanımlanması  beklenebilir. Bu  varsayım  

tam  olarak  uygulanamaz  ama  aynı  kalitede  görüntü  izlenimini  vermek  için  

yansıtıcı  yüzeyin  ışık  kıran  yüzeyden  daha  güçlü  yapılması  gerekir. Bir  objektifin  

iyi  kalitede  olabilmesi  için, objektif  elemanın  camları  optik  olarak  homojen  

olmalıdır. Oysa  yansıtıcı  bir  sistem, sadece  iyi  şekillenmiş  yüzeylerle  mümkün  

olabilmektedir. Çok  büyük  teleskopların  aynalı  olmasının  nedeni  camdan  yapılmış  

büyük  disklerin  üretilemez  olmasındandır. 

              Yukarıda  anlatılan  avantajlara  rağmen  en  deneyimli  görsel  gözlemciler  

ölçümleri  için  mercekli  sistemleri  kullanmayı  tercih  ederler  ve  mercekli  sistemler  

teleskop  kubbesindeki  gerçek  çalışma  şartlarında  daha  iyi  iş  görürler. Belki  bunun  

ana  sebebi  mercek  sistemlerinin  gece  boyunca  oluşan  sıcaklık  değişmelerine  daha  

az  duyarlı  olmasıdır. Sıcaklıktaki  düşme  optik  materyalin  büzülmesine  ve  bu  

yüzden  optik  yüzeylerin  şeklinde  bir  değişmeye  sebep  olur. Mercekli  sistemlerde  

ön  yüzeyde  oluşan  herhangi  bir  eğrilik  genellikle  mercek  yüzeylerinin  arkasındaki  

değişmelerle  giderilebilirler; bir  objektif  tarafından  oluşturulan  görüntü  kubbe  

içindeki  sıcaklık  değişmelerinden  genellikle  çok  az  etkilenir. Mercek  yerinde  bir  

ayna  olması  halinde, optik  ve  arka  yüzeyleri  özdeş  biçimde  açık  havaya  maruz  

kaldığından  sıcaklık  değişmelerinden  farklı  şekilde  etkilenirler. Daha  küçük  aynalı  

yansıtıcıların  bazıları  gözlemcinin  kendisi  tarafından  oluşturulan  ısıya  karşı  

duyarlıdır. Zor  şartlar  altında  bazı  yansıtıcı  teleskoplar  çoklu  görüntüler  oluşturur, 

her  bir  görüntü  optik  yüzeyin  bir  başka  noktasında  meydana  gelir. Ayna  

maddesinin  küçük  bir  genleşme  katsayısına  sahip  olması  gerekir. Adi  plak  camları  

bu  bakımdan  kötüdür. En  çok  kullanılan  Pyrex, plak  camınınkinin  üçte  birine  

yakın  bir  genleşme  katsayısına  sahiptir. Yeni  büyük  teleskopların  çoğu, günümüzde  

çok  küçük  sıcaklık  genleşmesine  sahip  yeni  bir  madde  olan  Cer-Vit  ile  

yapılmaktadır. 

              Büyük  teleskopların  hepsi  (çapı 1m den  büyük)  aynalıdır. Büyük  

teleskopun  dizaynında  karşılaşılan  mekanik  ve  optik  sorunlar, aynalı  sistemlerde, 



merceklidekilere  göre  daha  kolay  giderilir. Örneğin  teleskopun  boyutu  arttıkça  

toplayıcının  ağırlığı  da  artar. 

              Işık  toplama  gücü  bakımından  büyük  mercekli  teleskopların  yapılması  

ekonomik  değildir. Objektif  çapı  arttıkça, merceğin  kalınlığı  ve  soğurma  miktarı  

artar. Teleskop  açıklığı  arttıkça, geçirgenliğin  çapa  oranı  azalır. Aynı  odak  oranlı  

fakat  farklı  boyuttaki    ayna  sistemleri  için  geçirgenlik  verimindeki  kesirsel  kayıp  

sabittir. 

 
d)  Karma  ve  Özel  Amaçlar  İçin  Yapılmış  Teleskoplar : 
 
     1)  Astrograflar : 

              Gök  cisimlerinin  fotoğraflarının  çekilmesinde  kullanılan  kırıcı  

teleskoplardır. Astrografların  diğer  teleskoplardan  farkı, büyük  bir  ışık  gücü, büyük  

bir  görüntü  alanı  ( 5° den  daha  büyük )  ve  iyi  bir  düzeltme  sağlayan  özel  bir  

objektife  sahip  olmasıdır. Astrograf  objektifleri  olarak  üçlü  ( Taylor )  dörtlü   

( Ross  ve  Sonnefeld )  ve  beşli  mercek  sistemleri  kullanılır. Ayrıca  astrograf  

objektifinin  bükülme  ve  koma  hatalarından  özellikle  arınmış  olmaları  gerekir. 

Astrografların  montajında  uzun  süren  poz  müddetlerinde  görüntünün  plakta  

kalmasının  sağlanması  açısından  paralaktik  montajlar  kullanılmalıdır. 

 

   2)  Schmidt  Kameraları : 

              Schmidt  kamerası, gökyüzünün  geniş  alanlarının  fotoğraflarının  

çekilebilmesi  için  düzenlenmiş  duyarlı  optik  sistemlerdir. Objektif  olarak  küresel  

konkav  bir  ayna  kullanılmıştır  ve  bu  aynanın  eğrilik  merkezinde  tek bir  eksen  

olmadığından  görüntü  alanında  eşit  yoğunluklu  iyi  bir  görüntü  oluşturur. Fotoğraf  

plağının  yerleştirildiği  alana  da  odak  uzaklığı  ile  eşit  yarıçaplı  bir  eğrilik  

verilmiştir. Konkav  aynadan  ileri  gelen  küresel  aberasyonu  düzeltmek  için  

Schmidt, aynanın  eğrilik  merkezine  ince  küresel  olmayan  bir  düzeltici  cam  plak  

yerleştirilmiştir. 

Düzeltici Mercek 

 

 

 

 



 
Odak düzlemi  

 Küresel Ayna 
             

                                   Şekil  18.  Schmidt  Kamerası 

               

         Günümüzde  kullanılan  en  büyük  Schmidt  kamerası, California’da  Polamar  

dağındaki  ve  Galler’deki  Sding  Spring’deki  gözlemevlerindedir. Bunların  ikisinde  

de  odak  oranı  f/2.5, ayna  çapları  183 cm  dir. Söz  konusu  kameraların  düzeltici  

mercek  çapı  1 m  olan  bir  benzeri  Şili’deki  gözlemevindedir. Schmidt  kameraları  

iyi  kalitede  görüntüler  vermesine  rağmen  kusursuz  değildir. Kromatik  ( renk )  

aberasyon, düzeltici  plak  tarafından  meydana  getirilmektedir. Plak  aynı  zamanda  

özel  bir  dalgaboyuna  ait  küresel  aberasyonun  giderilmesi  için  düzgün  bir  şekle  

sahiptir. Bu  yüzden  küresel  aberasyon  dalgaboylarına  da  bağlıdır. 

              Schmidt  kameralarında  kromatik  aberasyon, küresel  aberasyon, eksen  dışı  

aberasyonlar, ayarlama  eksikliğinden  ileri  gelen  aberasyonlar, astigmatizm  ve  alan  

eğriliği  gibi  aberasyonlar  mevcuttur. Bu  aberasyonlar  Strömgren  (1935),  

Caratheodory  (1940),  Bouwers  (1946)  ve  Linfoot  (1949, 1951, 1955)  tarafından  

ayrıntılı  bir  şekilde  incelenmiştir. Ayrıca  burada, Schmidt  kameralarında  meydana  

gelen  ilave  bir  aberasyondan  da  söz  edilebilir. “Bir  Schmidt  kamerada  ayna  

düzeltme  plağından  yeterince  büyük  değilse, düzetme  plağı  aynadan  2f  kadar  

uzağa  yerleştirileceğinden  gölgeli  şekillenme  meydana  gelir”. Burada  f  aynanın  

odak  uzaklığıdır. V  çapında  gölgesiz  bir  alan  elde  etmek  için  aynanın  çapı  en  

azından  D + 2V  kadar  genişlikte  olmalıdır. Burada  D, düzeltme  plağının  açıklığıdır.   

              Yukarıda  bahsedilen  sapmaların  nasıl  meydana  geldikleri  ve  bu  

sapmalardan  kurtulmak  için  yapılacak  olan  işlemleri  Kuiper  ve  Middlehurst  

(1962)  incelemiştir. Kısaca  özetleyelim : 

              Küresel Aberasyon :  Küresel  mercekler  ve  küresel  aynalar, ortalarına  yakın  

yerlerden  geçen  ışınlardan  eksenlerinde  iyi  bir  görüntü  oluştururken  kenarlarından  

geçen  ışınları  farklı  bir  noktada  odaklar. Bu  olaya  küresel  aberasyon  denir.  

Küresel  aberasyondan  kurtulmak  için, küresel  aynalar  eğilerek  paraboloid  biçimine  

getirilir. 



              Koma :  Nokta  şeklindeki  görüntülerin  yayılmasıdır.  Küresel  aynaların  

eğilerek  paraboloid  biçimine  getirilmesiyle  meydana  gelir. Daha  etkili  bir  çözüm  

için  küresel  aynayla  düzeltici  plağın  birlikte  kullanılması  gerekir.  Bu  durumda  

küresel  sapma  ve  koma  gibi  aberasyonlar  azaltılabilmektedir. 

              Kromatik (renk) Aberasyon :  Düzeltici  plağa  gelen  farklı  kırılmalara  sahip  

ışınlar  odak  düzleminde  dalgaboyuna  bağlı  olarak  farklı  yerlerde  odaklanır. Bu  

olaya  kromatik  (renk)  aberasyon  denir  ve  düzeltici  plak  tarafından  meydana  

getirildiği  bilinmektedir. Kromatik  aberasyonu  en  aza  indirmek  için, kullanılacak  

sistemin  odak  oranının  ( F = f / D )  minimum  olması  gerekir. Burada  f, aynanın  

odak  uzunluğu  D, aynanın  açıklığıdır. 

              Alan  Eğriliği : Optik  eksene  yakın  ışın  demetlerinin  ancak  yakınsayan  

noktaları  ideal  görüntü  düzlemine  yakın  bulunur. Bu  aberasyona  alan  eğriliği  adı 

verilir. Alan  eğriliğini  gidermek  için  de  düzeltme  plağının  hemen  önüne  alan  

düzeltici  bir  cam  plak  ya  da  film  konmalıdır. 

              Ayarlama  eksikliğinden  ileri  gelen  aberasyonlar, plağın  simetri  merkezi  ile  

aynanın  eğrilik  merkezinin  çakıştırılamamasından  kaynaklanmaktadır. Bunun  nedeni  

iki  optik  elementin  birbirinden  2f  kadar  uzaklıkta  olmasındandır. 

              Astigmatizm :  Paralel  olmayan  ışın  demetleri  alınırsa, yakınsayan  noktalar  

görüntü  düzleminde  bulunmazlar  ve  alanın  eğriliğini  elde  ederiz. Genellikle, cismin  

yakınsayan  aynı  noktasından  gelen  teğetsel  ve  paralel  olmayan  demetleri  mercek  

sisteminden  farklı  uzaklıklarda  yakınsarlar  (yakınsayan  noktalar  farklı  küresel  

yüzeyler  üzerinde  bulunurlar). Bu  farka  astigmatizm  denir. Alanın  teğetsel  eğriliği  

elimine  edilirse, astigmatizm  de  elimine  edilmiş  olur. 

 

              Schmidt  Kameralarında  Kullanılan  Düzeltici  Plakların  İmali :  Schmidt  

kameralarında  küresel  aberasyonu  en  aza  indirgeyebilmek  için  düzeltici  plakların  

dördüncü  dereceden  bir  eğri  gibi  şekillendirilmesi  gerekir. Bu  da  alışılagelmiş  

küresel  yüzeyler  için  kullanılan  yöntemlerden  tamamen  farklı  yöntemlerin  

geliştirilmesi  demektir. Düzeltme  plaklarının  imalinde  genellikle  belli  kalınlıklarda  

düzlem  paralel  plaklar  kullanılır. Bu  plağın  bir  yüzü  dördüncü  dereceden  eğri  

meydana  gelecek  şekilde  küçük  el  aletleriyle  yapılabilir. Kalınlıkların  testi  için  



bileme  ve  eğeleme  işlemi  gibi  çeşitli  yöntemler  kullanılır. Küçük  düzeltme  

plaklarının  çeşitli  bölgelerindeki  kalınlıkları  duyarlı  bir  mikrometre  ile  ölçülür. 

 

              Schmidt  Kameralarının  Dizaynı :  Schmidt  kamerası, astronomik  amaçlar  

için  iki  nedenle  kullanılır. Birincisi, gökyüzünün  geniş  alanlarının  doğrudan  

fotoğrafının  çekilmesi. Geniş  alanlarda  Schmidt  kamera  kolayca  

kullanılabileceğinden  daha  önceleri  kullanılan  üçlü  merceklere  sahip  astrografik  

kameraları  ortadan  kaldırmıştır. 

              İkincisi  Schmidt  kameralarda  odak  oranı  düşük  olduğundan  geniş  

alanlardaki  yıldızların  topluca  tayfını  elde  etmede  kullanılabilir. 

 

              Schmidt  Kameralarının  Mekanik  Kurgusu :  Bu  kurgu  genel  olarak  eski  

mercekli  astrograflardan  pek  farklı  değildir. Genellikle  İngiliz  türü  bir  kurgu  

içerisinde  kapalı  bir  tüpten  oluşmaktadır. Takip  ve  kontrol  sistemleri  öteki  

teleskoplarla  aynıdır. Bununla  birlikte  bazı  noktaları  da  göz  önüne  almak  

zorundayız. Standart  Schmidt  kameralarında  plak  tutucu  asıl  odağa  yerleştirilmiştir. 

Çünkü  geniş  bir  alan  küçük  odak  oranlı  teleskopta  incelendiğinde  Newton  

düzlemi  oldukça  geniş  olacaktır. Tüpün  ısısal  genişleme  veya  büzülmesinden  

dolayı  bir  gece  içerisinde  yeniden  odaklama  yapmaya  gerek  yoktur. Büyük  aletler  

için  yapımcı  firmalar  odak  kaydırmalarını  elimine  etmek  için  aynanın  genişleme  

katsayısına  uygun  bir  katsayıyla  plak  tutucusunu  hareket  ettirmeyi  düşünmüşlerdir.  

Schmidt  kameralarının  kritik  değerlerden  daha  büyük  cisimleri  gözleyebilmesi  için  

yapılan  düzeltmeler, geliştirilen  diferansiyel  kırılma  etkileri, eski  aletlerinkinden  çok  

daha  iyidir. Diferansiyel  etkileri  en  aza  indirgemek  için, daima  alanın  

merkezindeki  bir  yıldız  göz  önüne  alınır. Schmidt  kameralarından  geçen  ışığı  

incelemekle  bunu  yapmak  zor  olduğu  için  teleskop  üzerine  yerleştirilecek  bir  

veya  birkaç  takip  teleskopuyla  bu  işlem  daha  çabuk  yapılır. Schmidt  kamerayla  

güdücü  teleskop  arasındaki  diferansiyel  hareketten  dolayı  görüntüde  bir  bozulma  

olmaz. 

3)  Maksutov  Teleskopu : 

              Birçok  niteliklerinden  ve  nispeten  kendilerine  özgü  çekiciliklerinden  

dolayı  Maksutov  teleskopu  amatörler  için  en  popüler  sistemdir.  Maksutov  



teleskopunda  kullanılan  küresel  düzeltici  plak, teleskopun  açık  ucuna  doğru  

konveks, diğer  tarafı  konkav  olarak  yapılmıştır. Düzeltici  plağın  her  iki  yüzeyine  

göre  çok  daha  düz  olmasına  rağmen, birinci  ayna  da  küreseldir. 

 

 

 

 

 

 

           

 

İkinci Ayna İkinci Aynanın Odağı 

 

 

 

 

 

 
Küresel Ayna  

 

Şekil  19.  Maksutov  Sistemi 

               

              Maksutov  küresel  yüzeyleri  çok  çeşitli  şekillerde  kullanılır. İkinci  ayna  

olarak  bir  düz  ayna  eklenirse  Newton, konveks  hiperbolik  bir  ayna  eklenirse  

Casegrain, konkav  elipsoidal  bir  ayna  eklenirse  Gregorian  halini  alır. En  popüler  

Maksutov  teleskopu  Cassegrainan  teleskopudur. 

              Bir  Maksutov  teleskop  yapılırken  düzeltici  plağın  ve  kullanılan  camın  

kırılma  indisinin  dikkate  alınması  gerekir. Maksutov  teleskopta  18 inç  açıklığa  

sahip  bir  tüple  100 inç  lik  bir  eşdeğer  odak  uzunluğuna  sahip  olunabilir. Tüpün  

kısalığından  dolayı  ekvatoral  montajı  kullanmak  kolaydır. Sistem  yüksek  dereceden  

optik  karakteristiklere  sahiptir. Koma  ve  astigmatizmden  bağımsızdır. Teleskop  

kapalı  bir  tüpe  sahip  olduğu  için  termal  etkiler  her  zaman  boşlanabilir. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

IV – OPTİK  TELESKOPLARDA  KULLANILAN  MONTAJLAR 

 

              Yıldızların  ya  da  başka  gök  cisimlerinin  izlenmesi  sırasında  dünyanın  

dönmesi  sorun  yaratır. Ekvator  ve  kutuplardaki  bölgelerde  Güneş  ve  Ay  dahil  

bütün  gök  cisimleri  ufukla  belli  açı  yapan  bir  düzlem  içinde  bir  yay  çizerek  

yükselir  ve  batıda, yine  ufukla  belli  açı  yaparak  batarlar. Bu  hareket  yalın  bir  

izleme  sistemiyle  izlenirse  sık  sık  düzeltmeler  yapılması  gerekir. Ayrıca  gözlenen  

cismin, teleskopun  göz  alanı  içindeki  görüntüsü  de  ufka  göre  değişeceğinden  

cisim  sanki  gökyüzünde  dönüyormuş  gibi  bir  görüntü  verecektir. Bu  durum, kısa  

gözlemlerde  ortaya  çıkmayabilir. Ama  birkaç  dakikadan  çok  süren  gözlemlerde  

açıkça  belli  olur  ve  uzun  pozlu  fotoğrafların  çekimini  olanaksız  kılar. Söz  konusu  

sorunların  çözümü  ekvatoral  montaj  kullanmaktır. 

 

1)  Ekvatoral  Montaj : 

              Ekvatoral  montajlar  yerin  dönme  eksenine  paralel  bir  eksen  üzerine  

kurulmuştur. Bu  ekseni  temel  alan  teleskop, ayrıca  yükselim  ekseni  (deklinasyon)  

denilen  ve  önceki  eksene  dik  olan   ikinci  bir  eksene  daha  bağlıdır. Böylece  

gökyüzündeki  herhangi  bir  yöne  çevrilme  sağlanır. Yerin  dönme  eksenine  paralel  

olan  eksene  kutup  ekseni  denir  ve  bu  eksen  çevresinde  Dünyanın  dönüş  yönüne  

ters  ama, onunla  aynı  hızda  bir  hareket  sağlanırsa  teleskop  uzayda  hep  aynı  cismi  

izleyebilir. Kullanılan  dönüş  hızı  23 saat  56 dakikada, bir  tur  olarak  hesaplanmıştır. 

Bu  Dünyanın  yıldızlara  göre  dönme  dönemidir. Dünya  Güneş’in  çevresinde  yol  

aldığından  Dünya  üzerindeki  bir  noktanın  Güneş’e  göre  dolanım  süresi  4 dakika  

daha  uzundur. Bu  da  bilindiği  gibi  24 saatlik  bir  süre  olur. 



              Gökyüzünde  Ay, değişik  bir  hızla  yol  alır. Bu  yüzden  teleskopların  iki  

ayrı  izleme  hızları  bulunması  gerekir. Birincisi  Güneş  ve  yıldızların gözlenmesinde, 

öteki  ise  Ay  için  kullanılır. İzleme  hızları  yaklaşık  olarak  ayarlanır. Kesin  izleme  

için  teleskopun  iki  eksenine  ağır  devirli  motorlar  eklenmiştir. İzleme  sistemi, eski  

teleskoplarda  kullanılan  ve  bir  ağırlığın  etkisiyle  dönebilen  dişli  sistem  olabileceği  

gibi  alternatif  akım  frekansıyla  eş  zamanlı  olarak  çalışan  elektrik  motoru  da  

olabilir. 

 

Kutup Doğrultusu 

Kutup Ekseni 

Deklinasyon Ekseni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil  20.  Ekvatoral  Montaj 

 

         Bu  tür  montaj  kutup  ekseninin  ±90°  deklinasyonu  ile  verilen  doğrultuları  

gösterir. Kutup  ekseni  etrafındaki  dönme, gökyüzünde  sabit  deklinasyonlu  bir  

daireyi  tarar; deklinasyon  ekseni  etrafındaki  dönme  ise  sabit  rektesansiyonlu  bir  

daireyi  tarar. Söz  konusu  eksenlere  dik  bölümlere  ayrılmış  daireler  konulur  ve  

bunlardan  alınan  değerlerle  yöneltilmiş  doğrultunun  ekvatoryal  koordinatları  

bulunur. 

         Ekvatoryal  olarak  montajı  yapılmış  teleskop  gökyüzünde  belirli  bir  

doğrultuya  yöneltildikten  sonra  kutup  eksenini, dünyanın  dönme  hızına  eş  fakat  

ters  yönde  döndürerek  gökyüzündeki  belirli  noktayı  daima  teleskopun  içinde  tutar. 

Takipteki  küçük  hatalar  ki  bunlar  atmosferin  kırma  etkisi  veya  teleskopun  

ağırlığından  ileri  gelebilir, ince  ayar  motoru  ile  düzeltilir. 



         Yukarıdaki  şekilde  bir  ekvator  montajı  ve  önemli  kısımları  gösterilmiştir. 

Ekvatoryal  montaj  çeşitli  tasarımlarla  gerçekleştirilebilir. Aşağıda  bu  tasarımlar  

verilmektedir: 

 

  a)  Alman  Montajı : 

              Küçük  amatör  tip  teleskoplarda  çok  yaygın  olarak  kullanılmaktadır. 

Aşağıdaki  şekilde  görüldüğü  gibi     T    şeklinde  yerleştirilmiş  iki  ana  eksen  vardır. 

T  nin  bir  ucuna  dürbün, diğer  ucuna  denge  ağırlığı  konmuştur. 

 

 

 

Yön Deklinasyon Ekseni 

Denge Ağırlığı 

Yönler 

Teleskop  

 

 

 

 

 

 

 
Kutup Ekseni  

Şekil  21.  Alman  Montajı 

 

T  nin  düşey  kısmı  yerin  kutup  eksenine  paralel  yapılır. Bunun  yatay  ile  yaptığı  

açı  o  yerin  enlemine  eşittir. Alman  montajı  birçok  bakımdan  kullanışlıdır. Her  

büyüklükte  yapılmaktadır. Kötü  olan  yanı  da  bu  montaj  ile  zenitte  gözlem  

imkansızdır. Doğudan  zenite  yaklaşıldığı  zaman  dürbünün  batıdan  ters  çevrilerek  

aynı  noktaya  çevrilmesi  gerekir  ki  gözlem  sırasında  gözlemciyi  rahatsız  eden  bir  

kusurdur. 

     

b)  İngiliz  Montajı : 

              Buna  boyunduruk  montajı  da  denir. İmalatı  en  kolay  olanıdır. Dürbünü  iki  

boyunduruk  üzerine  bir  eksenle  oturtmak  mümkün  olursa  denge  ağırlığına  ihtiyaç  



olmayacaktır. Bu  tür, iki  ayrı  bölümde  incelenebilir. Birisi, iki  destek  üzerine  

oturan, kutup  eksenine  paralel  bir  tek  boyunduruk  üzerine  dürbün  ve  denge  

ağırlığı  yerleştirilmiş  olanı, ikincisi  de  kutup  eksenine  paralel, kapalı  bir  çerçeve  

teşkil  eden  çift  boyunduruk  içerisine  dürbün  olanıdır. 

 

 

 

 

 

 

Destek Destek 

Yön 

Deklinasyon Ekseni 

Kutup Ekseni Yön 
 

 

 

 

 

 

Şekil  22. İngiliz  Montaj 

 

              Bunda  dürbün  ağırlığı  iki  kola  bölüştürüldüğü  için  denge  ağırlığına  

ihtiyaç  yoktur. Her  iki  boyundurukta  da  dürbün  ortadaki  deklinasyon  ekseni  

çevresinde  dönebilir. Bu  montajda  gözmerceği  uygun  olmayan  konumlara  gelebilir. 

Bu  nedenle  dürbün  gövdesi  dönebilecek  şekilde  imal  edilirse  çok  uygun  olur. 

Fakat  bunlar  çok  iyi  imalat  gerektirir. Çok  önemli  bir  husus, bu  tür  montajlı  bir  

dürbün  kutup  yöresini  göremez. Sabit  iki  ayağa  oturması  gerektiği  için  taşınamaz. 

 

    c)  Çatal  Montaj : 

              Bu  tip  montaj  iki  parmaklı  çatala  benzer. Dürbün  parmaklar  arasında  

dönen  bir  eksen  üzerine  yerleştirilmiştir. Çatalın  sap  kısmı  yer  eksenine  paralel  

olacak  şekilde  bir  yatağa  oturtulur. Bu  montajda  da  denge  ağırlığına  ihtiyaç  

yoktur. Böyle  bir  montajla  kutup  yöresine  erişebilmek  için  çatal  arası  dürbünün  

dönebilmesine  imkan  tanıyacak  kadar  derin  olmalı  ya  da  deklinasyon  ekseni  ana  

aynaya  yakın  olmalıdır. Bu  da  tüpün  dengelenebilmesi  için  ayna  kısmında  ek  



ağırlığa  ihtiyaç  gösterir. Bunlar  teleskop  gövdesinin  zayıflamasına  yol  açan  

kusurlardır. Üçüncü  tip  bir  çatal  da,  parmak  dipleri  tüp  yarıçapı  kadar  bükülmek  

suretiyle  dürbünün  kutba  bakması  sağlanan  cinstendir. 
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Kutup Ekseni  

 

Şekil  23.  Çatal  Montaj 

 

d) Coudé  Sistemi:   

         Bazı  tür  ölçümlerde  ışığı  analiz  eden  sistem  çok  ağır  ve  geniş  hacim  

kaplayabilir  ve  bu  nedenle  onu  teleskopun  odak  düzlemine  yerleştirmek  olası  

değildir. Bu  güçlüğü  yenmek  için  teleskopun  optik  sistemini  öyle  ayarlamalıyız  ki  

görüntü, teleskopun  dönmesinden  etkilenmeden, uzayda  sabit  bir  noktada  

oluşmalıdır. Ekvatoryal  montaj  da  eğer  yakınsayan  ışınlar  kutup  ekseni  boyunca  

yöneltilirse  söz  konusu  problem  çözülür. Bu  tür  sistemlere  Coudé  Teleskop  denir. 

Bu  sistemde  deklinasyon  ekseni  üzerine  yerleştirilmiş  ve  sırlı  yüzü  kutup  ekseni  

doğrultusunda  olan  bir  düzlem  ayna  bulunur. Coudé  teleskoplar  çok  büyük  odak  

oranına  sahiptirler  ve  bu  değer  f/30  ile  f/60  arasında  değişir.     
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Şekil 24. Coude sistemi 

 

2)  Ufuksal  Montaj : 

              Bu  montajda, dürbünün  düşey  doğrultudaki  hareketi  sabitleştirildiğinde  

dürbün  ufuk  düzlemine  paralel  hareket  eder. Böyle  bir  montaja  bağlı  dürbün, ufuk  

düzlemi  civarındaki  cisimlerin  belli  bir  noktadan  itibaren  açıklık  ve  ufuk  

düzleminden  yüksekliklerini  ölçmek  için  kullanılır. 

              Bu  montaj, bir  yıldızın  hareketini  takip  etmeye, resmini  çekmeye  elverişli  

değildir. Gökyüzündeki  cisimlerin  hareketi  iki  doğrultuda  gözükür. Bu  cisimler  

ufuk  montajına  sahip  bir  kurgu  ile  takip  edilemez. Ancak  ufka  göre  eğimli  

hareket  eden  bir  cisim, ufuk  montajının  iki  eksenini  de  döndürmek  suretiyle  takip  

edilebilir. Astronomi  çalışmalarında  kullanışlı  bir  montaj  değildir. 

 Deklinasyon 
ekseni  

 

 

 

 



 
Kutup 
ekseni  

 

Şekil 25. Ufuksal montaj 
 

 

C − DÜNYA’ NIN  BÜYÜK  OPTİK  TELESKOPLARI 

 

AÇIKLIK 
(metre) İSİM BÖLGE ENLEM;BOYLAM 

YÜKSEKLİK 

10,0 Keck I 
Keck II 

Mauna  Kea, 
Hawaii 

19 50 N ; 155 28 W 
4123 m 

9,2 Hobby - Eberly Mt. Fowlkes, 
Texas 

30 40 N ; 104 1 W 
2072 m 

8,3 Subaru Mauna  Kea, 
Hawaii 

19 50 N ; 155 28 W 
4100 m 

8,2 

Antu 
Kueyen 
Melipal 
Yepun 

Cerro Paranal, 
Şili 

24 38 S ; 70 24 W 
2635 m 

8,0 Gemini Mauna  Kea, 
Hawaii 

1950 N ; 155 28 W 
4100 m 

6,5 
MMT 

 
Magellan I 

Mt. Hopkins, Arizona 
 

La Serana, Şili 

31 41 N ; 110 53 W ; 2600 m 
 

29 00,2 S ; 4 42 48 W ; 2282 m 

6,0 

BTA 
(Bolshoi 
Teleskop 

Azimutalnyi) 

Nizhny Arkhyz, 
Rusya 

43 39 N ; 41 26 E 
2070 m 

5,0 Hale Polamar Dağı, 
California 

33 21 N ; 116 52 W 
1900 m 

4,2 William Herschel La Palma, Kanarya 
Adaları, İspanya 

28 46 N ; 17 53 W 
2400 m 

4,0 Victor Blanco Cerro Tololo, 
Şili 

30 10 S ; 70 49 W 
2200 m 

 

 

 

 



 

 

 

 

D − DÜNYA’NIN  BÜYÜK  GÖZLEMEVLERİ 

 

a)  W.M.  Keck  Gözlemevi : 

 

 

            

 

              W.M.  Keck  Gözlemevi’ndeki  astronomlar,  Havai’nin  sönmüş  Mauna  Kea  

volkanının  zirvesindeki  uzak  bir  noktadan  emsalsiz  bir  güç  ve  hassasiyet  ile  

evrenin  en  derin  bölgelerini  araştırmaktadırlar. Kullandıkları  aletler  ise  dünyanın  

en  büyük  optik  ve  kızılötesi  teleskopları  olan  ikiz  Keck  Teleskoplarıdır. Her  biri  

8  kat  yüksekliğe  ve  300 ton  ağırlığa  sahiptir  ve  metrenin  milyarda  biri  

(nanometre)  hassasiyet  ile  çalışmaktadır. Her  Keck  Teleskopu ’nun  merkezinde  bir  



ana  ayna  bulunur. 10  metrelik  bir  çapa  sahip  olan  ayna, tek  parça  yansıtıcı  cam  

gibi  uyum  içinde  çalışan  36 gen (hexagon)  parçadan  oluşmaktadır.  

 

              Keck I  Teleskopu  bilimsel  gözlemlerine  Mayıs  1993  te; Keck  II  

Teleskopu  ise  Kasım  1996  da  başlamıştır. 

 

 

 

Keck’in  kapasitesi  zirve  alanının  tamamen  kullanımın  sağlamaktadır. Binlerce  

millik  görece  olarak  termik  sabitliğe  sahip  okyanusun  çevrelediği  4200 metre  

yüksekliğindeki  Mauna  Kea  zirvesinin  yakınında  üst  atmosferi  etkileyecek  ya  da  

ışığı  havaya  yansıtan  tozlar  saçacak  bir  dağ  sırası  yoktur. Şehir  ışıklarının  

yarattığı  görüntü  kirliliği  çok azdır. Yılın  büyük  bölümünde  Mauna  Kea’nın  

üzerindeki  atmosfer  açık, sakin  ve  kurudur. 

              

              “Keck I  ve  Keck II  gibi  büyük  teleskoplar  zaman  ırmağını  geçmişe,  

kaynağına  doğru  keşfetmemize  olanak  sağlarlar. Keck I  ve  Keck II, tarihteki  tüm  



teleskoplardan  farklı  olarak  bizi  doğuran  evreni  görüntüleyebilmemizi  mümkün  

kılacaktır.” 

 

 

 

Mauna  Kea’nın  zirvesi  bir  düzine  saygın  gözlemevine  ev  sahipliği        

yapmaktadır. İkiz  Keck  teleskop  kubbeleri  sol  ön  tarafta  ortada  bulunmaktadır. 

Silindirik  kubbesiyle  8 m lik  Subaru, Keck’lerin  önündedir. Keck’lerin  arkasında  

soldan  sağa; NASA  Kızılötesi  Teleskop  Binası, Kanada – Fransa - Havai  Teleskopu, 

inşa  halindeki  Gemini, Havai  Üniversitesi’nin  2,2 m lik  teleskopu  ve  A.B.D’nin  

teleskopu  bulunmaktadır.               

             

  Yükseklik – azimut  dizaynlı  Keck  Teleskoplarında  optimal  kütle  dengesi  

ve  dayanıklılık  bulunmaktadır. Kapsamlı  bilgisayar  analizleri  onlara  en  az  çelik  

miktarıyla  (her  teleskop  için  yaklaşık  270 ton)  en  büyük  dayanıklılık  ve  gücü  

sağlamıştır. Bu  son  derece  önemlidir. Büyük  bir  teleskop  gece  gök  yüzünde  

hareket  eden  cisimleri  izlerken  yerçekiminin  deforme  edici  güçlerine  karşı  dirençli  

olmalıdır. 

              Gün  boyunca  izole  edilmiş  kubbenin  içini  soğutmak, teleskopun  çelik  ve  

aynalarının  deformasyonuna  yol  açan  ısı  değişimlerini  kontrol  eder. Bu  büyük  bir  

iştir; her  kubbe  yaklaşık  2000 m3  hacme  sahiptir. Dev  soğutma  cihazları  kubbenin  

sıcaklığını  sıfır  derece  ya  da  altında  tutmaktadırlar. Geceleri  kubbe  açıldığında  sert  



gece  havasına  maruz  kalan  teleskop  zaten  dışarısının  sıcaklığına  sahip  bir  ortamda  

bulunur. 
 
 
 
 

 
 
Aktif, bilgisayar  kontrollü  ana  ayna. Ayna  ayarlaması  olmadan  bilimsel  gözlemler  
imkansız  olur. Keck  Teleskopları’nın  yaratılmasında  tasarımcıların  bazı  büyük  
zorluklarla  karşılaştıkları  bilinmektedir. Bunlar, her  altıgen  parçanın  uygun  
asimetrik  şekilde  parlatılması; parça  konumlarının, hepsi  tek  bir  dev  ayna  gibi  
işleyecek  şekilde  kontrolü  ve  her  parçanın  son  ölçü  ve  konumunun  gözlem  
sırasında  sabit  kalmasının  teminiydi. 
 

              Ayna  parçalarının  üretimi, parlatılması  ve  test  edilmesi  için  yeni  

tekniklerin  bulunması  gerekliydi. Uygulanan  özel  sıkıştırıcı  güç  her  dairesel  aynayı  

deforme  ediyordu. Ayna  küresel  parlatmaya  olanak  sağlayacak  kadar  

bükülmekteydi. Sıkıştırıcı  güçlerin  boşlanmasıyla  ayna  istenilen  asimetrik  şekline  

dönüştü. Her  parçanın  yüzeyi  öylesine  pürüzsüzdür  ki, eğer  dünya  genişliğinde  

olsaydı  pürüzler  sadece  90 cm  yükseklikte  olurdu. 

              Teleskopta  her  parçanın  şekli  son  derece  sağlam  destek  yapıları  ve  

ayarlanabilen  saptırma  bağlarından  oluşan  bir  sistemle  sabit  tutulur. Gözlem  

sırasında  bilgisayar  kontrollü  sensör  ve  harekete  geçiriciler  (aktuatör  ya  da  

hassasiyet  pistonları), sistemi  her  parçanın  konumunu  komşularına  göre  metrenin  

milyarda  4 ü  (4 nanometre)  ya  da  insan  saçından  1000  kat  daha  ince  bir  

hassasiyetle  ayarlar. Saniyede  2  kez  yapılan  bu  ayarlama  yerçekimine  karşı  koyar. 



              Keck  araştırması, uzak  güneş  sistemlerindeki  Jüpiter  kütleli  gezegenlerin  

genelde  kendi  yıldızları  çevresindeki  yörüngelerini  bizim  güneş  sistemimizde  

olduğu  gibi  yılların  yerine  günler  içinde  tamamladıklarının  keşfi  gibi, gözlemci  

astronomları  ve  astrofizikçileri  gezegen  sistemlerinin  nasıl  oluştuğuna  dair  

teorilerini  gözden  geçirmeye  zorlamıştır. 

              Galileo  tarafından  yaklaşık  400  yıl  önce  icat  edilmelerinden  bu  yana  

dünya  bazlı  teleskoplar, üzerlerindeki  atmosferin  sıkıntısını  çekmişlerdir. Ancak  

optik  biliminde  ve  bilgisayar  teknolojisindeki  son  gelişmeler  astronomi  tarihinde  

ilk  kez  “uyumlu  optikler” in  kullanılmasıyla  bu  bulanıklığı  azaltmayı  mümkün  

kılmıştır. Sistemin  kalbi, atmosferik  sapmayı  ortadan  kaldırmak  için  şeklini  

saniyede  670  kez  değiştiren  ve  sonuç  olarak  eskiden  olduğundan  10  kez  daha  

düzgün  görüntüler  alınmasını  sağlayan  küçük  deforme  olabilen  aynadır. Şubat  

1999 da  Keck II’ye  ayarlanabilen  optik  sistemin  başarıyla  kurulması  daha  yüksek  

görüntü  çözünürlüğü  meselesine  büyük  bir  çözüm  getirdi. 

              Ayarlanabilen  optikler  gibi  gelişmeler  Samanyolu  Galaksimizin  

merkezindeki  bir  kara  delik  çevresindeki  ayrı  yıldızların  yörüngelerini  açığa  

çıkarmış, Neptün’ün  net  görüntülerini  çıkarmış, Satürn’ün  sisle  örtülü  uydusu  

Titan’ın  yüzey  haritasını  yapmış  ve  arkalarında  50  milyar  millik  kuyruk  izi  

bırakan  bir  çift  Wolf – Rayet  yıldızını  izlemiştir. Kasım  1999 da  Keck’teki  en  

şaşırtıcı  keşiflerden  birinde,  153  ışık  yılı  uzaklıkta  büyük  bir  gezegenin  yakın  

yıldızının  önünden  geçişi  tahmin  edildi  ve  gözlemlendi. HD  209458  yıldızından  

gelen  ışık, tahmin  edilen  zamanda  kesildi  ve  böylece  ilk  kez  yıldızların  çevresinde  

bizim  dışımızdaki  gezegenlerin  bilinen  varlığı  onaylandı. 

 

KeckI  ve  Keck II’de  halen  kullanılan  aletler  şunlardır: 

 

              HIRES:  Keck’de  bulunan  temel  aletlerin  en  büyüğü  ve  mekanik  olarak  

en  kompleksidir. 1,6 m2  büyüklüğünde  ve  8 ton  ağırlığındaki  alet, gelen  yıldız  

ışığını  bileşen  renklerine  ayırarak  binlerce  ışık  kanalından  her  birinin  kesin  

yoğunluğunu  ölçmektedir. HIRES  herhangi  bir  gözlemevindeki  diğer  benzer  aletler  

tarafından  ölçülebilenden  10 -100  kez  daha  sönük  cisimleri  inceleyelebilir. 

 



         LRIS  (Düşük  Çözünürlüklü  Görüntüleme  Spektrografı):  Düşük  çözünürlükte  

görüntüleme  spektrografıdır.1350 kg  ağırlığında  ve 1,8 m  genişliğinde, evrendeki  

bilinen  en  uzak  cisimlerin  görüntülerini doğrudan  yakalamasının  yanında  tayfını  

çekebilen  bir  silindirdir. LRIS, çok  sayıda  tayf  (aynı  zamanda  30  cisme  kadar)  

çekmek  için  kullanılmaktadır. LRIS, aktif  galaktik  çekirdek, galaktik  gruplar  ve  

kuasarların  yanında  uzak  galaksilerin  yıldız  popülasyonlarını  keşfetmek  için  çok  

idealdir. Kendi  galaksimizde, LRIS  sönük  yıldızları, özellikle  beyaz  cüceleri  ve  

kahverengi  cüceleri  incelemek  için  kullanılmaktadır. 

 

         NIRC (Yakın  Kızılöte  Kamera):  Keck I  teleskopundaki  yakın  kızılötesi  

kameradır.  Düşük  çözünürlüklü  spektroskopik  kapasiteye  sahip  bir  kompakt  

kızılötesi  görüntü  elde  edilir.  NIRC bir  f/25  kameradır. NIRC  öylesine  hassastır  ki  

aydaki  bir  mum  alevinin  dengini  tespit  edebilir. Bu  hassaslığı  onu  galaktik  

oluşum  ve  evrim  hakkındaki  derin  çalışmalar; proto - galaksilerin  araştırılması; 

kuasar  çevrelerinin  ve  parlak  kızılötesi  galaksilerin  görüntülenmesi  ve  kosmik  

mesafe  ölçeğinin  belirlenmesi  için  ideal  kılar. Bizim  galaksimizde  ise  NIRC, düşük 

- kütle  proto - yıldızları  ve  proto – gezegensel  diskleri, yüksek - kütle  yıldız  oluşum  

bölgelerini, kahverengi  cüceleri ve Samanyolu ’nun  merkezini  bulmak  için  

kullanılmaktadır. 

 

         LWS  (Uzun  Dalgaboyu  Tayfçekeri):  Uzun  dalgaboyu  gözlemleri  için  

kullanılan  bir  tayfçekerdir.  Atmosferik  saydam  pencerelerde tayfsal  ve  doğrudan  

görüntüleme  kapasitesine  sahiptir. Çözünürlük  ana  aynanın  çapıyla  orantılıdır ve  

her  Keck  teleskopu  diğer  teleskopların  iki  katı  çözünürlük  sağlar. LWS, gezegensel  

nebula  (bulutsu),  proto - yıldız  cisimler, kuasarlar, galaktik  çekirdekler  ve  engelli  

galaktik  çekirdeklerin  görüntülerini  sağlamak  üzere  tasarlanmıştır. 

 

Kullanılan  yeni  nesil  aletler  şunlardır: 

         Uyumlu  Optikler:  Bu  optik - mekanik  sistem  gelen  yıldız  ışığındaki  

atmosferik  sapmaları  saptayacak  ve  aletin  dedektörüne  çarpmadan  önce  ışık  

yoluna  yerleştirilmiş, küçük, deforme  olabilen  ayna  ile  telafi  edecektir.  Görmedeki  



gelişme  dünyanın  üst  atmosferindeki  hareketlerin  neden  olduğu  görüntü  

bulanıklığının  büyük  kısmını  ortadan  kaldıracaktır. 

 

         NIRC 2  (Yakın  Kızılöte  Kamera):  Bu  yeni  nesil  yakın  kızılötesi  kamera  

1 mikronda  0,02  yay - saniye  çözünürlükteki  görüntüler  üretmek  üzere  

tasarlanmıştır ve  Keck II  teleskopuna  monte  edilmiştir.  

 

         NIRSPEC  (Yakın  Kızılöte  Spektrometre):  Yakın  kızılötesi  spektrometre,  

1 - 5  mikron  aralığı  için  eşhel  spektrografdır . NIRSPEC  tozlu  galaksilerin  

çekirdek  bölgelerini, radyo  galaksileri  ve  galaktik  merkezin  yakınında  bulunan  

yıldızların  hareketleri  ile  tiplerini  araştırmak  için  tasarlanmıştır. 

 

         LIRIS B  (Düşük  Çözünürlüklü  Görüntüleme  Spektrografı):  LIRIS  in,  sıcak  

yıldızları, yıldız  oluşturan  bölgeleri, kuyruklu  yıldızları  ve  yakın  kuasarları  

inceleme  yeteneğini  arttıracaktır. 

 

         DEIMOS  (Derin  Extragalaktik  Görüntülü  Çoklu - Cisim Spektrograf):  Keck’in  

yeni  nesil  aletlerinden  en  iddialı  olanıdır. Uzak  evrenin  ilk  kapsamlı  haritasını  

yaratmak  için  başlangıç  olarak  15,000  galaksiyi  incelemek  üzere  tasarlanan  

DEIMOS  astronomların  evrenin  kökeni  hakkındaki  teorilerini  doğrulamaktadır. 

DEIMOS  aynı  anda  75  cisme  kadar  gözlemleme  kapasitesine  sahiptir. 

      

         LWIRC  (Uzun  Dalgaboyu  Kızılötesi  Kamera): Diğer  Keck I  aletleriyle  

birlikte  kalıcı  olarak  ön  Cassegrain  modülüne  monte  edilmiştir. LWIRC  galaktik  

merkezdeki  sıra  dışı  cisimler, aktif  galaktik  çekirdekler, galaksiler, genç  yıldızların  

gezegen  oluşturan  bölgeleri  ve  kütlelerinin  bir  kısmını  uzaya  bırakmış  yaşlı  

yıldızları  araştırmak  için  kullanılır. 

 

         ESI  (Eşhel  Spektrograf  ve  Görüntüleyici):  Çok  soluk  galaksiler  ve  tek  bir  

pozda  maviden  kızılötesine  dağılıma  sahip  kuasarların  yüksek  çözünürlükteki  

tayflarını  çekebilir. 

 



 

b)  McDonald  Gözlemevi: 

 

 

 

9.2 m  Hobby – Eberly  Teleskopu 

 

 

              McDonald  Gözlemevi  Teksas  Austin’in  450 mil  batısında, Davis  

dağlarında  bulunmaktadır. Şu  an  da çalışan  4  teleskopu  vardır:  

9.2 metrelik  Hobby - Eberly  Teleskopu  (HET) , 2.7 metrelik  Harlan  J.  Smith  

Teleskopu, 2.1 metrelik  Otto  Struve  Teleskopu  ve  0.8 metrelik  teleskop. Gözlemevi  

optik  ve  kızılötesi  görüntüleme  ve  tayf  için  geniş  kapsamlı  alet  donanımına 

sahiptir.     

 

 

 

 

 

 

 



 

                 

 

        Hobby - Eberly  Teleskop  kubbesi  

                                                                                     HET  teleskopunun  yapısı, izleyici 

                                                                                              ve  parçalı  ana  aynası        

 

  

Hobby - Eberly  teleskopunda  kullanılan  aletler:  

 

              LRS  (Marcario  Düşük  Çözünürlüklü  Spektrograf):  Düşük  çözünürlüklü  

spektrograftır. LRS, HET’in  ana  odağında  bulunan  uzun - dar  görüntüleme  

spektrografıdır. Ana  Odak  Alet  paketi,  konum  açısı  aynı  anda  birden  fazla  objenin  

pozuna  olanak  sağlayarak  ihtiyari  konum  açılarında  ayarlamak  için  döndürülebilir. 

 

              UFOE  (Geliştirilmiş  Fiber - Optik  Eşhel):  Orta  çözünürlüklü, bir  eşhel  

spektrograftır. Bu  alet  1984  te  Kit  Peak  Ulusal  Gözlemevi’nde  kullanılan  Fiber  

Optik  Eşhel’in  geliştirilmiş  bir  modelidir.  

               

              HRS  (Yüksek  Çözünürlüklü  Spektrograf):  Hobby - Eberly  Teleskopu’nun  

yüksek  çözünürlüklü spektrografıdır.  

 

c)  Ulusal  Astronomik  Gözlemevi: 



             Subaru  Teleskobu:  

 

 

Subaru  Teleskopunun  Fiziki  Parametreleri 

 

Teleskop: 

Enlem       →  19° 49′ 43″  N 

Boylam     → 155° 28′ 50″  W 

Yükseklik →  4139 m 

Montaj      →  Yükseklik - azimut  (Alt-Az) 

 

Teleskop  Ebadı: 

Yükseklik  →  22,2 m 

Maksimum Genişlik  →  27,2 m 

Ağırlık  →   555 ton 

 

Ana  Ayna: 

Efektif  çap  →   8,2 m 

Kalınlık  →  20 cm 

Ağırlık  →  22,8 ton 



Ortalama  Yüzey  Hatası  →  14 nm 

Odak  Uzunluğu  →  15 m 

 

Odak: 

Ana  Odak  →  f / 2.0  (düzeltici  ile) 

Cassegrain  Odak  →  f / 12.2 

Nasmyth  Odak  →  f / 12.6  (optik  ve  kızılötesi) 

 

              Subaru  Teleskopu, ufuk  çizgisinin  10°  açısal  yüksekliğine  kadar  hedefleri  

gözlemleyebilir. Ancak  kesin  izleme  sadece  15°  den  büyük  açısal  yükseklikler  için  

mümkündür. 

 

Subaru  Teleskopu’nda  kullanılan  aletler:   

 

              Gözlemsel  aletler  Subaru  Teleskopu ’nun  odağının  üzerindedir  ve  ana  

ayna  tarafından  toplanan  ışığı  analiz  ederler. Şimdi  bu  aletleri  kısaca  inceleyelim: 

 

              IRCS  (Kızılötesi  Kamera  ve  Spektrograf):  IRCS  uyumlu  optikler  birimini  

kullanarak  yüksek  açısal  çözünürlük  ve  hassasiyet  sağlayan  bir  alettir. Ayrıca  ışığı  

20.000  de  1  parça  dalgaboyu  farkı  ile  ayırabilir. IRCS  Subaru  Teleskopu ’nun  

Cassegrain  odağına  monte  edilmiştir. 

 

         CIAO  (Uyumlu  Optikler  ile  Coronografik  Görüntüleyici):  CIAO  sönük 

cisimleri  yakınlaştırarak  çok  daha  parlak  cisimler  olarak  görüntüleyen  güçlü  bir  

alettir. CIAO  Subaru  Teleskopu ’nun  Cassegrain  odağına  birleştirilmiştir. 

 

         COMICS  (Soğutulmuş  Orta  Kızılötesi  Kamera  ve  Spektrometre):  COMICS,  

10  ve  20 mikron  arasında  orta - kızılötesi  gözlemler  gerçekleştirir. COMICS,  

gezegen  sistemlerinin  oluşumu, dış  galaksilerdeki  yıldız  patlamaları  ve  yıldızlar  

arası  toz  partiküllerinin  doğasının  araştırılmasında  kullanılacaktır.  COMICS  Subaru  

Teleskopu ’nun  Cassegrain  odağına  monte  edilmiştir. 

 



              FOCAS  (Soluk  Cisim  ve  Spektrografı):  FOCAS  yüksek  duyarlılık  

gerektiren  optik  gözlemler  için  çok  kullanışlı  bir  alettir. Aynı  anda  100  objenin  

tayfının  çekilmesini  mümkün  kılan  bir  çok  yarıklı  sistem  ile  donatılmıştır. Bu, 

evrenin  sonuna  yakın  sönük  galaksilerin  uzaklığının  ölçülmesinde  kapasiteyi  

arttırır. Cassegrain  odağına  birleştirilmiştir. 

 

              Subaru  Ana  Odak  Kamerası  (Suprime – Cam):  Ana  odak  kamerası, 

Subaru’nun  ana  odağı  üzerindedir. Galaksilerin  oluşumu  ve  evrimi  ve  evrenin  

yapısı  hakkındaki  çalışmaları  etkin  bir  şekilde  yapabiliriz. Ayrıca  güneş  sisteminin  

küçük  kütleli  cisimleri  araştırılabilir. 

 

              HDS  (Yüksek  Ayrışım  Spektrografı):  HDS  ışığı  bileşen  renklerine  

100.000  de  1  parça  hassasiyetle  ayrıştırabilir. Bu  hassasiyetle, yaşlı  yıldızları  

gözlemleyerek  element  çeşitliliğinin  evrimi  araştırılabilir  ve  galaksiler  arası  gazın  

fiziki  ve  kimyasal  durumu  hakkında  bilgi  edinebiliriz.  

 

              OHS  (OH  Hava  Harareti  Bastırma  Spektrografı):  OHS, OH  aydınlığı  

tarafından  üst  atmosferde  yayılan  kızılötesi  ışığı  yok  ederek, uzak  galaksiler  ve  

kahve  rengi  cüceler  gibi  sönük  nesnelerin  tayfını  elde  etmek  için  gerekli  yüksek  

hassasiyeti  temin  eder.  

 

 

d)  Güney  Avrupa  Gözlemevi  (ESO): 

               

         Çok  Geniş  Teleskop  (VLT):  ESO  VLT, bağımsız  olarak  ya  da  kombine  

modunda  çalışabilen  4  tane  8 metrelik  teleskop  sırasını  içerir. Kombine  modunda  

VLT  tek  bir  16 metre  teleskopun  toplam  ışık  toplama  gücünü  temin  edebilir. 

Kullanılabilen  dalga  boyu  aralığı, yakın  UV  den  kızılötesinde  25µm  ye  kadar  

uzanır. Bu  teleskop  alt - azimutal  montaja  sahiptir. 

              VLT  Cassegrain, Nasmyth  ya  da  Coude  odağında  kullanılabilir. Yıldız  

ışığı  ana  ayna  (M1)  tarafından  toplanır. Ana  ve  ikincil  ayna  (M2)  kombinasyonu  

tarafından  ana  aynanın  altında  bulunan  Cassegrain  odağına  ya  da  iki  Nasmyth  



odağından  birine  doğrudan  yoğunlaştırılır. Coude  odağı  ise, Nasmyth  odağının  bir  

yedek  sistem  vasıtasıyla  teleskop  tabanından  başka  bir  yere  taşınmasıyla  elde  

edilir. 

 

              Kullanılan  aletler  şunlardır: 

 

              Aktif  Optikler:  VLT’de  aktif  optikler  kullanılır. Görüntünün  optik  kalitesi  

bir  referans  yıldız  kullanan  görüntü  analiz  edicisi  tarafından  sürekli  olarak  izlenir  

ve  çeşitli  optik  sapmaların  (astigmatizm, koma,  vb)  etkileri  hesaplar. En  iyi  optik  

kaliteyi  elde  etmek  için  farklı  düzeltme  komutları  ince, esnek  M1 in  şeklini  

kontrol  ederek  ana  ayna  destek  sistemine  ve  M2  aynasının  pozisyonunu  5 

derecelik  serbestlik  içinde  kontrol  eden  M2  birimine  verilir. Bu  5  derecenin  1’i  

odaklama, 2’si  merkezleme  ve  diğer  2’si  de  nişanlama  içindir. M2  aynasının  

kendisi  sert  hafif  dışbükey  hiperbol  olarak  şekillendirilir. 

 

              VLT  Aktif  Optik  Sistemi: Aktif  optikler  ana  aynada  oluşabilecek  hataları  

ortadan  kaldırmak  için  ikincil  aynanın  hareket  ettirilmesini  içerir. Aşağıdaki  şema  

ESO  tarafından  3,5 m  Yeni  Teknoloji  Teleskop  (NTT)  için  oluşturulmuştur  ve  

artık  VLT’ye  uygulanmaktadır. Sistem  özellikle, üretim  hataları, ısısal  etkiler, rüzgar  

engellemesinin  düşük  frekans  bileşenleri, teleskop  eğimi  gibi  statik  ya  da  yavaş  

oluşan  deformasyonlara  karşı  telafi  edici  olmalıdır. Sistem  ayrıca  Cassegrain  ve  

Nasmyth  odakları  arasındaki  değişme  esnasında  kullanılmaktadır. 

 

 

 

 



 

 

Sistemin  şematik  görünümü 

                    

              VLT  aktif  optik  sisteminin  farklı  elemanları; M1  hücre  yapısında  bulunan  

aktif  destek  sistemi, M2  birimi, adaptörün  sensör  kolunda  yeralan  CCD  Shack-

Hartmann  dalga  sınırı  sensörü  (Wavefront)  ve  dalga  sınırı  sensör  verilerini  analiz  

eden  bilgisayardır  (Computer). 

              Cassegrain  VLT  inceleme  teleskopu  (VST)  deki  OmegaCam’ın  birinci  

amacı  VLT  spektroskopik  takibi  için  sönük  cisimleri  bulmaktır. Bunun  yanında  

çeşitli  astrofiziksel  sahalarda  güçlü  bir  inceleme  kapasitesi  sunar. 

 

e)  Mauna  Kea , Havai : 

              Kuzey  Gemini  Teleskopu:   

              Kuzey  Gemini  Teleskopu  A.B.D  ve  İngiltere’de  yaklaşık  20 yıl  önce  

tasarlanan  ve  başlangıçta  Milli  Yeni  Teknoloji  Teleskopu  (A.B.D)  ve  Büyük  

Teleskop  Projesi  (İngiltere)  olarak  bilinen  projenin  en  ileri  noktasıdır.  Kuzey  

Gemini  Teleskopu  4200 m  yükseklikte, Mauna  Kea’nın  zirvesinde  bulunmaktadır. 

800 m2  lik  bir  alan  üzerinde  bulunmaktadır. 

 

               



 

              Aktif  Optikler:  Ana  aynanın  kesin  şeklini  muhafaza  etmesi  için  son  

derece  kalın  ve  ağır  olması  gerekeceğinden  uzun  yıllar  boyunca  Gemini  kadar  

büyük  bir  teleskop  yapmanın  imkansız  olduğu  düşünülmüştür. Artık  yeni  teknoloji  

sayesinde, Gemini  kesin  şeklini  almıştır.  Göreceli  olarak  ince  bir  ana  ayna  

kullanmaktadır. 

              Aynanın  arkasında  sürekli  olarak  aynayı  eski  şekline  dönüştüren  120  tane  

harekete  geçirici  monte  edilmiştir. Bunlar  genellikle  bir  insan  saçının  1/10.000  i  

kalınlıktadır  ve  astronomların  evreni  araştırabilmesi  için  yıldız  ışığını  hassas  bir  

şekilde  odakta  tutmaya  yeterlidir. 

 

            Kullanılan  aletler  şunlardır: 

 

              GMOS  (Optik  Multi-Obje  Spektrografı  ve  Görüntüleyici): Her  teleskopta  

bir  olmak  üzere  iki  Gemini  Multi - Obje  Spektrografı  (GMOS) 5.5  yay dakikalık  

görüntü  alanı  üzerinden  görüntüleme  sağlar. GMOS’lar  ayrıca  0.2  yay saniyelik  

seçme  ile  yaklaşık  50  kare  yay saniyelik  alanın  aynı  anda  tayfını  elde  etmeyi  

mümkün  kılan  bir  İntegral  Alan  Birimi  (IFU)  ile  donatılmışlardır. GMOS’un  

tasarımı, spektrografın  giriş  deliğinde  birçok  yarık  içeren  bir  tabakanın  hassas  

olarak  üretilmesi  ve  yerleştirilmesine  dayanır. Kuzey  Gemini’deki  GMOS  optik  

dalgaboyu  bölgesinin  kırmızı  ucu  için  optimize  edilmiştir. Bir  başka  ilginç  

fonksiyon  ise  integral  alan  modudur. Belli  bir  dalgaboyunda  bir  görüntüyü  

yeniden  inşa  etmek  ya  da  görüntü  alanındaki  herhangi  bir  noktadan  bir  tayf  

çıkarmak  mümkündür. 

 

              CIRPASS  (Yakın  Kızılötesi  Spektrograf): CIRPASS, kırmızıötesi  tayf  

sağlamak  için  bir  integral  alan  birimine  (IFU)  sahiptir. Teleskop  ışını, fiberlere  

bağlı  499  altıgen  çiftli  mercekleri  besleyen  bir  değişebilir  ön  mercekten  geçer. 

Altıgen  mercekler  %100  alan  doldurma  faktörü  sağlarlar. CIRPASS  tek  başına, 

doğrudan  Gemini’nin  f/16  ışınıyla  desteklenerek  kullanılabilir. 

 



              NIRI  (Yakın  Kızılötesi  Görüntüleyici): NIRI  çeşitli  görüntüleme  ve  

spektroskopik  seçenekler  sağlamak  için  3  kameraya  sahiptir. Geniş  ve  dar  band  

filtreler  mevcuttur.. Polarizasyon  gözlemleri  içinde  uygun  bir  alettir. 

 

              Hokupa’a  (Kavis - Hassasiyetli  Uyumlu  Optik  Sistemi): Bir  1 - 2,5 µm  

yakın  kızılötesi  kamera  (QUIRC)  çıkış  odak  düzleminde  bulunmaktadır. Hokupa’a  

bir  36  elemanlı  kavis  dalga  sınırı  sensörü  (WFS)  ve  iki  şekilli  aynadan  

oluşmaktadır.  Ayna, dalga  sınırını  düzeltmek  için  ölçülmüş  sapmaları  düzeltmek  

üzere  şekillendirilmiştir. Sistemin  performansı  büyük  ölçüde  şu  faktörlere  bağlıdır; 

kılavuz  yıldız  karakteristikleri, atmosferin  sürekli  ve  geçici  özellikleri, teleskop  

rüzgar  sallantısı.  

               

              GNIRS  (Spektrograf):  GNIRS  yapım  aşamasında  olan  bir  1 - 5,5 µm  lik  

spektrograftır. GNIRS’ın  Gemini  Gözlemevi’ne  2002  nin  son  çeyreğinde  teslim  

edilmesi  beklenilmektedir. 

 

              MICHELLE  (Orta-Kızılötesi  Görüntüleyici  ve  Tayfölçer):  Şu  an  yapım  

aşamasında  olan  ve  2002  nin  ilk  çeyreğinde  teslim  edilerek  olan  MICHELLE,  

uzun  yarıklı  tayfölçer  olarak  düzenlenmiştir. MICHELLE  bütün  düzenlemeler  

sonunda  sınırlı  arka  alan  performansı  sağlar. 

 

              OSCIR: Geminideki  OSCIR, spektroskopik  konfigrasyonunda  11 yay 

saniyelik  yarık  uzunluğuna  sahiptir. 10 µm  bandı  için  düşük  çözünürlüklü  optik  ağ  

mevcuttur. Gemini’nin  ikincil  aynası  ayırma, odak  ve  görüntü  hareketi  telafisi  

fonksiyonlarına  sahiptir. 

 

              Altair  (Kuzey  Gemini  Uyumlu  Optik  Sistemi): Altair, Kuzey  Gemini  

teleskopu  için  bir  doğal  yıldız  uyumlu  optik  sistemidir. K  bandında  bilimsel  

gözlemler  yapılırken,  Altair’deki  herhangi  bir  iç  değişiklik  arka  plan  

aydınlatmasının  100.000 inde  bir  bölümden  daha  fazla  bir  aydınlatma  değişimine  

neden  olmaz. L  ya  da  M  bandında  bilimsel  gözlemler  yapılırken, Altair’deki  



herhangi  bir  iç  değişiklik  arka  plan  aydınlatmasının  3.000.000 unda  bir  bölümden  

daha  fazla  bir  aydınlatma  değişimine  neden  olmaması  asıl  amaçtır. 

              Sonuç  olarak; Altair  dizaynının  ardındaki  temel  amaç  yakın  kızılötesi  

astronomi  için  görüntü  düzeltmesine  yönelik  etkin  ve  iddialı  bir  enstrüman  

üretmektir. 

 

              GCAL  (Sistem  Ayarlama  Birimi): GCAL, İngiltere  Astronomik  Teknoloji  

Merkezi’nde  yapım  aşamasındadır. 2000 in  3.  Çeyreğinde  teslim  edilmesi  

beklenmektedir. GCAL  optikleri  enstrüman  pupilini  bir  astronomik  kaynaktan  

gelen  ışığın  yaptığı  şekilde  aydınlatarak  f/16  teleskop  ışınını  taklit  eder.  

 

f)  Las  Campanas  Gözlemevi:  

              Magellan I  Teleskopu: 

              Magellan I  Teleskopu’nda  kullanılan  aletler  şunlardır: 

  

              MAGIC:  MAGIC  bir  CCD  kamerasıdır.  

 

              LDSS–2: LDSS–2, ilk  olarak  La  Palma’daki  William  Herschel  4.2 m  lik  

teleskopunun  Cassegrain  odağında  kullanılmak  üzere  dizayn  edilmiştir. Ortalama  

4000 Å dan  8000 Å a  kadar  iyi  bir  aktarmaya  sahiptir. Filtre  çarkına  bir  kere  de  7 

taneye  kadar  filtre  takılabilir. Doğrudan  görüntüleme  için  3  geniş  band  filtresi  

mevcuttur.  

 

g)  MMT  Gözlemevi: 

     Yerleşim: 

Yükseklik  →  2606 m 

Enlem  →  +31°  41′  19″.6 

Boylam  →  110°  53′  04″.4 

Zaman Bölgesi  →  +7  saat 

 

 

Magellan  Projesi: 



 

 

Las  Campanas  Gözlemevi’ndeki  iki  6.5  metrelik  teleskop 

 

 

 

 



Magellan  projesi, güney  yarı  kürede  iki  6.5 m  lik  optik  teleskop  kurmak  için  

yapılmış  bir  projedir. Teleskoplar  Şili  Andlarında  2400 m  yükseklikteki  Las  

Campanas  Gözlemevi’nde  yer  alacaktır.  

 

 

20.000  ışık  yılı  uzaklıktaki  yıldız  kümesi  NGC 6809 ‘un  20 saniyelik  kılavuzsuz  
poz  ve  filtresiz  olarak  bir  Nasmyth  enstrüman  portunda  CCD  kılavuz  kamerası  
ile  çekilmiş  “ilk  ışık”   görüntüsü. 
 

h)  Özel  Astrofizik  Gözlemevi:  

              Bu  gözlemevi  yer  bazlı  astronomik  araştırma  merkezidir. Burada  buluna  

büyük  optik  teleskop  BTA  6 m lik  bir  çapa  sahitir. 

              Gözlemevi  Rusya’nın  güneyinde, Karachaevo - Çerkezya’nın  Kafkas  

dağlarındadır. Optik  teleskoplar (BTA, 1 m, 0.6 m  ana  ayna  çaplı  teleskoplar)  deniz  

seviyesinden  2100 m  yükseklikteki  Pastukhova  dağının  kenarındadır. 

 

     6  Metrelik  Teleskop: 



         Teleskop  deniz  seviyesinden  2100 metre  yükseklikte  Pastukhova  dağının  

kenarındadır. Gözlemevinin koordinatları; boylam  41°  26′  30″ , enlem  + 43°  39′  12″  

dir. 

 

Bu,  1976  dan  beri  kullanılan  ünlü  Sovyet  (artık  Rus)  6 m lik  teleskopudur. Bir  

azimut  montaja  sahip  ilk  gerçek  büyük  optik  teleskoptur  ve  böylece  çalışması  

için  sürekli  bilgisayar  kontrolü  gerektirir. Teleskop  bir  f/4  ana  ayna  kullanır. BTA  

ilk  kez  1990  da  karşılıklı  etkileşen  galaksilerin  kinematiğinin  haritasını  çıkarmak  

için  kullanılmıştır. Ayrıca  yıldız  patlaması  rüzgarı, çizgi  yoğunluğu, hız  ya  da  

iyonizasyon  haritaları  çıkarmak  için  de  kullanılmıştır. 

 

Ana  Ayna  Çapı  →  6 m 

Odak  Uzunluğu  →  24 m 

Işık  Toplama  Alanı  →  26 m2   

Dalgaboyu  Menzili  →  0,3 - 10 mkm 

Açısal  Çözünürlük  →  0,6 yay saniye 

Ana  Aynanın  Ağırlığı  →  42 ton 

Toplam  Teleskop  Ağırlığı  →  850 ton 

Teleskop  Yüksekliği  →  42 m 

Kubbe  Yüksekliği  →  53 m 



Sınırlanan  Yıldız  Kadiri  →  26m   

 

              Ana  ayna  (MM)  parabolik  bir  şekle  ve  24 m  lik  odak  uzunluğuna  

sahiptir 

              Ana  aynada  çalışırken, alan  sapmalarını  düzeltmek  için  K  tipi  camdan  

(kısa  dalga  band  genişliği  3800 A° dır)  yapılmış  bir  Rosse  düzelticisi  kullanılır. 

Işının  bir  odaktan  diğerine  geçme  süresi  3 - 4  dakikadır  ve  bu  gece  süresince  

farklı  gözlem  programları  işletmeyi  mümkün  kılar. 

                

BTA’da  kullanılan  aletler  şunlardır: 

 

         MMS  (Ana  Yıldız  Spektrografı): MMS  tayfsal  kompleksin  bir  parçasıdır. Bu  

kompleks  6 m lik  teleskopun  Nasmyth - 2  odağı  platformunda  yer  alır. 

              Kolimatörün  odak  uzunluğu  →  F = 7929 mm 

              Hizalanan  ışının  çapı  →  d = 258 mm  dir. 

F = 600 mm  ve  F = 300 mm  odak  uzunluğuna  sahip  iki  tane  Schmidt  kamerası  

vardır. 

 

         LYNX  (Eşhel  Spektrometresi): LYNX, 6 m  lik  teleskopun  Nasmyth - 2 odak  

platformunda  yer  alan spektral  tayfsal  kompleksin  bir  parçasıdır. 

              Kolimatörün  odak  uzunluğu  →  F = 3074 mm 

              Hizalanan  ışının  çapı  →  d = 100 mm   

              Schmidt  kamerasının  odak  uzunluğu  →  F = 387 mm 

              Kameranın  ayna  çapı  →  D = 240 mm 

              Düzeltme  levhasının  çapı  →  D = 210 mm  dir. 

Bu  spektrometre  5000 Å – 9000 Å dalgaboyu  aralığında  yüksek tayfsal  çözünürlük  

ile cisimlerin  spektrografisi  için  tasarlanmıştır. 

 

         NES  (Nasmyth  Eşhel  Spektrometresi): 6 m  lik  teleskopun  Nasmyth – 2  odak  

platformunda  bulunan  eşhel  spektrometresidir. Tayfsal  kompleksin  bir  parçasıdır.  

              

  Kolimatörün  odak  uzunluğu  →  F = 7200 mm 



              Hizalanan  ışının  çapı  →  d = 240 mm  . 

              Schmidt – Cassegrain  kameranın  odak  uzunluğu  →  F = 600 mm 

              Düzeltme  levhasının  çapı  →  D = 305 mm  dir. 

 

         PFES  (Ana  Odak  Eşhel  Spektrometresi): 6 m  lik  BTA  teleskopunun  ana  

odağında  kullanılmaktadır. PFES  geniş tayfsal  bölge  içinde  orta  derecede tayfsal  

çözünürlük  sağlar  

 

         N – 1  Spektrometrik  Kompleksi: Kompleks, kaydedilen  tayf  için  30  milisaniye  

ve  fotometri  için  100 nanosaniyeye  kadar  zaman  çözünürlükleri  ile  farklı  

modlarda  eş  zamanlı  tayfsal  ve  fotometrik  gözlemler  için  dizayn  edilmiştir. 

              Kolimatörün  odak  uzunluğu  →  F = 2400 mm 

              Hizalanan  ışının  çapı  →  d = 800 mm  . 

              Kameranın  odak  uzunluğu  →  F = 150 mm  dir. 

 

ı)  Palomar  Gözlemevi: 

              Hale  Teleskopu: 

              Bir  teleskopun  fonksiyonu, uzak  bir  cisimden  gelen  paralel  ışık  ışınlarını  

toplamak  ve  onları  bir  görüntü  oluşturabilecekleri  şekilde  odak noktasına  

getirmektir. 5 m  lik  Hale  Teleskopu  bu  odağı, gerekli  analiz  türüne  bağlı  olarak  

iki  ana  yoldan  başarabilir. 

              En  basit  dizaynda, ışık  içbükey  ana  aynadan  yansıyarak, geçici  olarak  

duran  ana  aynanın  odağında  yakınsaklaşır. 

              Diğer  ana  ayna  dizaynında  ise, dışbükey  ikincil  aynayı  ana  odak  

konumunun  tam  karşısına  yerleştirerek, ışığın  ana  aynadaki  bir  delikten  Cassegrain  

odağına  yansıtılması  sağlanır. 

              Hale  Teleskopu  ekvatoryal  montaja  sahiptir. Teleskop  sağaçıklık  ve  

deklinasyonda  hareket  ettirilerek  gökyüzündeki  her  cisme  çevrilebilir. Dünya  

döndükçe  cismin  gökyüzünde  doğudan  batıya  hareket  ettiği  görülür  ve  teleskop  

cismi  takip  etmek  için  sağaçıklıkda  yavaşça  döner. Teleskop  gökyüzündeki  farklı  

konumlara  yönelmek  için  hareket  ederken, kubbe  “kubbe  yarığını”  teleskop  

azimutuyla  aynı  hizada  tutmak  için  otomatik  olarak  onu  izler. 



 

 

Coude  Spektrografı: 

Yarıkta  Ölçek  →  1,35 yaysaniye / mm 

Coude  Odak  Oranı  →  f / 30 

Hizalanan  Işın  →   12 inç  çaplı 

Ağlar →  4  elemanlı  mozaik 

  

 

J)  Del  Roque  de  los  Muchachos  Gözlemevi: 

              Bu  gözlemevi  Caldera  de  Taburiente’nin  en  yüksek  tepesinde  deniz  

seviyesinden  2400 m  yükseklikte, yaklaşık  2 km2  lik  bir  alan  üzerinde  yer  alır. 

Şehirleşmenin  olmayışı,  gözlemevinin  gece  gökyüzünde  suni  ışık  kirlenmesinden  

arınmış  olmasını  temin  eder. 

 

              4.2 Metrelik  William  Herschel  Teleskopu:   

              William  Herschel  Teleskopu  Kanarya  gözlemevlerindeki  teleskopların  en  

büyüğüdür. Aslında  Batı  Avrupa  dakilerin  de  en  büyüğüdür. 4.2 m  çapında  bir  

f/2.5  parabolik  ana  ayna  ile  altazimutal  montaja  sahiptir.  Aletlerler, düzeltilmiş  

f/2.81  ana  odak, f/11  Cassegrain  odak  ya  da  iki  f/11  Nasmyth  odağından  

herhangi  birine  monte  edilebilir. Teleskopun  toplam  ağırlığı  210 ton  dur. Teleskop, 

geniş  kapsamlı  astronomik  gözlemleri  mümkün  kılacak  araçlarla  donatılmış  genel  

amaçlı  bir  alettir. 

              William  Herschel  Teleskopu  bir  altazimutal  montaja  sahiptir. Maksimum  

dönüşler  yataydan  0° - 95°  ve  ± 270°  Doğu’dur. 

              Teleskopun  alt-azimutal  dizaynı  görüntü  alanının  teleskop  izleme  yaparken  

dönmesi  anlamına  gelir. Bunu  gidermek  için, aletleri  dönme  tablasına  monte  etmek 

mümkündür.  

         Teleskop  Optikleri: William  Herschel  Teleskopu  klasik  Cassegrain  optik  

dizayna  sahiptir. Parabolik  ana  ayna, çalışma  sıcaklıklarında  sıfıra  yakın  genişleme  

katsayısına  sahip  bir  cam – seramik  materyalden  yapılmıştır. 4.2 m lik  açık  deliğe  

ve  10.5 m  (f/2.5)  odaksal  uzunluğa  sahiptir. Uzak  bir  yıldızın  ışığının  %85 ini  



sadece  0.3 yay saniye  çaplı  bir  alana  yoğunlaştıran  bu  aynanın  yapılan  en  hassas  

büyük  ayna  olduğuna  inanılıyordu. 

Aynanın  yüzeyi  alüminyumdur  ve  yeniyken  üzerine  düşen  ışığın  %85 ini  yansıtır. 

              Düzeltilmemiş  ana  ayna  odağı, güçlü  koma  gösterir. Ana  odakta  

çalışılmadığında, 1.0 m  çapındaki  bir  dışbükey  hiperbolik  ikincil  ayna  ışığı  ana  

aynadaki  bir  delikten  ana  ayna  hücresinin  altındaki  Cassegrain  odağına  bağlı  ana  

aletlere  yöneltir. Teleskop  ayrıca  3.  bir  ana  aynaya  sahiptir. Bu  ayna  düz  ve  45° 

lik  açıya  sahiptir.  

Kullanılan  aletler  şunlardır: 

• Orta  seviye  dağılım  spektrografı  ve  görüntüleme  sistemi (ISIS) 

• Utrecth  eşhel  spektrografı  (UES) 

• Cassegrain  kazanım  ve  klavuzluk  birimi   

• Yer  bazlı  yüksek  çözünürlük  labaratuvarı  (GHRIL) 

• Ana  odak  görüntüleme  aleti 

• Otomatik  fiber  pozisyoner  (AUTOFIB - 2) 

• Geniş  alan  fiber  optik  spektrografı  (WYFFOS) 

• İntegral  spektrograf 

• Isaac  Newton  Grubu  Kırmızı  Görüntüleme  Cihazı  (INGRID) 

 

 

 

 

 

 

k)  Cerro  Tololo  İnter – Amerikan  Gözlemevi:     

 

              Blanko  4 Metrelik  Teleskop:  

              1974  de  kullanılmaya  başlamıştır. Kitt  zirvesindeki  Mayall  4 m lik  

teleskopun  bir  benzeridir. Blanco  4 m  deki  geniş  alan  uygulamaları  ve  yüksek  

çözünürlük  uygulamaları, daha  sınırlı  bir  alandan  daha  iyi  görüntü  kalitesi  almayı  

mümkün  kılmaktadır. 

 



Temel  Optik  Parametreler 

Ana: 

         Kıvrım  Yarıçapı = 2,1312e04 mm  içbükey 

         Konik  Sabit = -1,09763 

          

F / 7.8  İkincil: 

         Birincilden  Uzaklığı = 7,4939e03 mm 

         Kıvrım  Yarıçapı = 9,5622e03  dışbükey 

         Konik  Sabit = -5,33183 

 

          

F / 14.5  İkincil: 

         Birincilden  Uzaklığı = 8,6212e03 mm 

         Kıvrım  Yarıçapı = 4,9865e03  dışbükey 

         Konik  Sabiti = -3,044206 

 

F / 30  İkincil: 

         Birincilden  Uzaklığı = 9,6871e03 mm 

         Kıvrım  Yarıçapı = 2,1153e03  dışbükey 

         Konik  Sabiti = -2,8056 

 

Ana  odak:  f / 2.87  (18.0 yaysaniye / mm) 

 

Şu anda  ana  odakta  bulunan  tek  enstrüman,  15  mikron  piksel  ile  2k × 4k  SiTe  

CCD  ler  kullanan  8192 × 8192  piksel  Mozaik I  görüntüleyicisidir. 

 PFADC  3500 Å - 10000 Å  dalgaboylarında  50 yay dakika  çapından  daha  büyük  

alanlar  üzerinden  kusursuz  görüntüler  üretilebilir. 

 

         Ritchey – Chretien  Odağı ( f/ 8): Standart  ekipman  olarak  bir  enstrüman  

döndürücüsü  ve  kılavuza  sahiptir. 

   



         Tepe – Eğim  Odağı  (f / 14.5): Tepe  eğim  kutusu  bir  kıvrım aynası  ve  bir  

kılavuz  yıldızın  görülebilen  görüntü  merkezini  ölçmek  için  bir  hızlı  kılavuz  

kamerasını  içerir. 

              Tepe  eğim  odağında  kullanılan  standart  alet; kızılötesi  görüntüleyici / 

spektrograf  dır. 

 

         Yön  Değiştiren  İkincil  Odak  (f / 30): Yön  değiştiren  ikincil  odak  geçmiş  

yıllarda  istisnai  olarak  orta – kırmızıöte  aleti  için  kullanılmıştır  ama  şu an   

önerilmemektedir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E – SONUÇ 

 

         Belirli  bir  yüzeye  gelen  fotonları  bir  noktada  toplamak,  iki  türlü  yakınsak  

sistemlerde  mümkündür. Birincisi, kırılmalı  sistemler  dediğimiz  mercekli; ikincisi  

ise  yansıtmalı  sistemler  dediğimiz  aynalı  sistemlerdir. Aynalı  ve  mercekli  

teleskoplar  tarih  içinde  değişik  zamanlarda  birbirine  üstünlük  sağlamışlardır. Fakat  

çağımızda  özellikle  büyük  teleskoplar  söz  konusu  olduğunda, aynalı  teleskopların  

merceklilere  olan  üstünlükleri  tartışılmaz. 



         A.B.D ‘de  olsun  Avrupa  ülkelerinde  olsun  büyük  yansıtmalı  teleskop  yapma  

çabaları  sürmektedir. Bu  sayede  bir  yıldızın  doğuşunun  ayrıntıları  öğrenilebilecek, 

etkin  galaksilerin  çekirdeklerinin  ayrıntılı  görüntüleri  elde  edilebilecek, evrendeki  

toz  bulutlarının  dağılımı  gözlenebilecek  ve  en  önemlisi, evrenin  gözlenen  sınırında  

bulunan  kuasar  ve  galaksilerin  çok  kaliteli  ve  ayrıntılı  tayfları  alınabilecek, 

buradan  da  evrenin  ilk  zamanlarında  maddenin  bulunduğu  koşullar  

anlaşılabilecektir.  

         Bu  beklentiler, bugün  bilinenlerin  uzantısından  başka  bir  şey  değildir. Eğer  

yeterince  büyük  teleskoplar  olursa  bilim  adamları  tüm  bu  beklentilerini  

araştırabilecekler  ve  bilimde  yeni  ufuklar  açabileceklerdir. 
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