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Özet: Bu makalede RTT150 teleskobunun yer konumu, optik sistemleri ve ekipmanları sunulmuştur. 

Ayrıca çalışmamızda gökyüzündeki optik kaynakların gözlemlerinde teleskobun verimini yükseltme 

sorunları da tartışılmıştır. 

1. Giriş 

Astronomik aynalı 150cm açıklıklı teleskop AZT-22, Kazan Devlet Üniversitesinin (KSU) 

siparişi üzere Leningrad Optik-Mekanik Birliğinde (LOMO) AZT-22 serisinin ikincisi olarak 

üretilmiştir. Birinci teleskop Moskova Devlet Üniversitesinin siparişi üzerine LOMO’da 

yapılmış ve 1990’lı yılların başında Özbekistan’da Yüksekdağlı Maidanak Gözlemevinde 

kurulmuştur. 1995 yılında KSU, Rus Bilimler Akademisi Uzay Araştırma Enstitüsü (İKİ) ve 

TÜBİTAK arasında 1,5m AZT-22 teleskobunun 20 yıllık ortak kullanımı hakkındaki anlaşma 

müzakere edilmiş ve imzalanmıştır. Gözlem zamanı, TÜBİTAK %40, KSU  %45, İKİ  %15 

olmak üzere uluslararası projenin üyeleri arasında bölünmüştür. 1998 yıllında teleskop, 

anlaşma çerçevesinde TÜBİTAK Ulusal Gözlemevinde (TUG) kurulmuştur. 2001 yılında adı 

AZT-22 iken ilk ışık alınmış ve aynı yıl Rus-Türk 1,5m teleskobu (RTT150) resmi adını 

almıştır. Ortak projenin tüm katılımcılarının çabalarıyla kurulan ve mevcut duruma getirilen 

RTT150’nin ekipmanlarıyla, astronomi ve astrofiziğin geniş çaplı sorularının çözümü için 

yüksek çözünürlüklü konumsal, fotometrik ve tayfsal gözlemelerin yapılması sağlanıyor. 

Makalemizde teleskobun yer konumu, optik sistemleri ve ekipmanları sunulacaktır. Ayrıca 

gökyüzündeki optik kaynakların gözlemlerinde teleskobun verimini yükseltme sorunları da 

tartışılacaktır. 

2. RTT150 Teleskobunun Yer Konumu ve Optik Sistemleri 

RTT150, Antalya şehrinin 50km kuzey-batısında bulunan Bakırlıtepe’deki TÜBİTAK Ulusal 

Gözlemevinde 2538,6m 

yükseklik ve 30°19'59,9''E;  

36°49'31,0''N koordinatında 

kurulmuştur (Şekil 1). 

Şekil 1. RTT150 teleskobu, TUG 

Bakırlıtepe yerleşkesi. 

MPC (Minor Planet Center) 

veri tabanındaki kodu 

A84’tür. 

Teleskop binası üç katlı 

termosa benzeyen iki 

duvarlı bir yapıdır (Şekil 2). 
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Görüş kalitesini (Seeing) etkileyen yeryüzündeki türbülans etkisini azaltmak amacıyla 

teleskop temeli yerden 12m yüksekliğe çıkarılmıştır. Böylece dış duvar, teleskop temelini 

gözlem zamanında rüzgâr yükünden ve gündüz aşırı ısınmadan korumaktadır. Ayrıca binanın 

içine konulan ekipmanlar için termostabil koşullar da sağlanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Teleskop 

binasının şeması. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RTT150 teleskobu Ritchey-Chrétien optik sistemine sahiptir. Bilimsel ekipman için farklı 

çözünürlüklü Cassegrain odağı (f/8, f/16) ve Coude odağı (f/48) mevcut olup, Coude odağı 

kubbe odasının alt katındaki izole odaya indirilmiştir. 

Şekil 3’de her iki odak için şematik ışın yolları 

gösterilmektedir. Günümüzde açıklık oranı f/8 ve f/48 

olan odaklar kullanmaktadır. Teleskop’un temel boyut 

özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Şekil 3. Cassegrain ve Coude odaklar için şematik ışınların yolları 

Ana ayna ve ikincil aynaların karşılıklı optik ayarı 

Hartmann yöntemiyle yapılmıştır. İşlem sonucunda 

optik ayarın doğruluğu daire içindeki ışık demetinin 

enerji konsantrasyonu %50 seviyesinde 0,4″ kadar 

getirilmiştir (Aslan ve diğerleri, 2001). f/8 sisteminin 

enerji konsantrasyon fonksiyonu Şekil 4’te 

gösterilmektedir. Kesiksiz çizgi optik ayar sonucunda 

Hartmann yöntemiyle hesaplanan, daireler fabrikada 

yapılan denemelerden sonra elde edilen, kesikli çizgiler 

ise ideal optik sistem için teorik olarak hesaplanan 

sonuçlardır. Grafikte görülüyor ki 0,55″ çaplı dairede %80 enerji içeriliyor. Bu parametreye 

göre teleskop iyi sınıf teleskoplar arasındadır. Tepedeki astronomik koşulların araştırılması 

sonucu görüş kalitesi (seeing) için 1,2″ medyan değeri bulunmuştur (Aslan ve diğerleri, 

1989). Ancak daha sonra DIMM aleti ile yapılan hassas araştırmalar parametrenin 0,8″ 
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medyan değerinde olduğunu göstermiştir (Ak ve diğerleri, 2007). Böylece teleskopta optikten 

kaynaklanan etki nokta kaynağın görüntüsünün dağılımına sadece küçük bir miktar olarak 

eklenmektedir. 

Tablo 1. RTT150 teleskobunun temel boyut ve özellikleri 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Şekil 4 .  f/8 sisteminin enerji konsantrasyon fonksiyonu. 

3. RTT150 Teleskobunun Odak Düzlemindeki Aletler ve Dedektörler 

TFOSC (TÜBİTAK Faint Object Spectrometer and Camera): Hem direkt görüntüleme, 

hem de düşük ve orta yayıcı spektrometre olarak kullanılan çok amaçlı bir alettir (Şekil 5). 

Sistem TUG’ un siparişi üzerine Kopenhag Üniversitesi (Danimarka) tarafından yapılmış ve 

Cassegrain f/8 odağına kurulmuştur. Sistemin temel özellikleri ve ekipmanları şunlardır: 

Dedektör: 2Kx2K,  azot soğutmalı (-100˚C), 15µх15µ piksel büyüklüklü,  Fairchild 447 CCD 

kamera.   

Görüş alanı: 13′x13′, çözünürlük birimi 0,39″. 

Şebeke seti: R~200-2500 tayfsal çözünürlüklü λ~330-1200nm optik aralığını kaplıyor. 

Tayf kalibrasyon lambaları: Halojen, Neon, Demir-Argon ve Helyum lambaları.  

Filtre setleri: UBVRI (Bessel sistemi), ugriz (SDSS sistemi), Hα, Hβ, OIII, SII ve başka 

darbantlı tayf çizgi ve süreklilik filtre setleri.  

Koru türü   Çatal Sistem (Equatorial) 
Tüp uzunluğu 4970mm 
Ağırlığı    37 ton 
Ayna çapı    1500mm 
Ayna merkezi delik çapı 580mm 
Ayna odak oranı    f/3 
Ayna ağırlığı    970kg 
Ayna kalınlığı    24cm 
Ayna taşıyıcı ağırlığı   2460kg  
Ayna kaplaması    Al+SiO2 
Kubbe   Observa-DOME 
Çap  10,5m (Dış) 
Yarık  3,35m 
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Cihaz, TFOSC kameranın kalibrasyon ve paralel ana ışık demetlerine yerleştirilen üç filtre 

tekerleği (sırasıyla 5, 5 ve 8 yuvalı) ve bir şebeke tekerleği ile donatılmıştır. Uzun pozlamalar 

için sistem odak düzlemine bir 

ofsetli otomatik izleyici 

(Autoguide) eklenmiştir. TFOSC 

sisteminin mekanizmaları ve 

dedektör kontrolleri, RTT150 

teleskobunun kontrol sistemine 

entegre edilmiştir.  

Şekil 5. TFOSC Sistemi. Teknisyen Hasan 

Suluk vakumlama işlemi yapıyor. 

R. Burenin tarafından yazılan 

yazılım paketi fotometrik 

gözlemleri programlama imkânı 

vermektedir. Tayf gözlemleri 

programlama ikinci çalışma olarak başlatılmıştır. Bu gelişmeler önemli ölçüde teleskop 

verimini arttırmakta ve gözlemcinin hatalarını da azaltmaktadır. TFOSC hali hazırda 

teleskobun ana aletidir.  

ANDOR CCD-Fotometre: İKİ’de kurgulanıp yapılan sistem Cassegrain f/8 odağına 

kurulmuş ve odak düzlemine ofsetli bir otomatik 

izleyici de eklenmiştir (Şekil 6).  

Şekil 6. ANDOR CCD-Fotometre sistemi. 

Sistem dedektörleri ANDOR firması tarafından 

yapılan CCD kameralardır (www.andor.com): 

DW436 Andor CCD: Astrometrik ve fotometrik 

gözlemlerde direkt yüksek hassasiyetli görüntüler elde 

etmek amaçlanmıştır. Termoelektrik olarak soğutulan (dış sıcaklık farkı -90˚С kadar), 

Marconi firmasının yonga tabanında, 13,5µmх13,5µm piksel büyüklükte, 2Kx2K bir 

CCD’dir. Görüş alanı, 0,24″ çözünürlük birimi ile, 8,2′x8,2′ dır. Elde edilen görüntülerin 

kalitesi Şekil 7’de gösterilmektedir. Burada SBS1520+530 kütleçekimsel mercek sisteminin 

görüş alanı verildi (Khamitov, Bikmaev ve diğerleri, 2006). Şekil’de A ve B görüntülerinin 

açısal uzaklığı 1,6″ dir. 

iXon DU-888 Andor EMCCD: Yüksek zaman çözünürlüklü fotometrik serilerin elde 

edilmesi amaçlanmıştır. Termoelektrik olarak soğutulan (dış sıcaklık farkı -90˚С kadar), 

sinyali elektronik olarak büyüten teknolojiye sahip olan 13,5µmх13,5µm piksel büyüklükte 

1Kx1K CCD’dir. Kuruluş odağında görüş alanı, 0,24″ çözünürlük birimi ile 4,0′x4,0′ dır. Tek 

pozun minimum zamanı 1ms civarında iken, tüm alanın görüntüsü bütün kameranın 

piksellerinin okunması suretiyle, saniyede 8 defa alınabilir. Okuma alanı azaltılınca ve 

sütunlar gruplanınca verilerin okunma zamanı 1-3ms kadar azaltılabilir.  

Şekil 8’de 123 Hz frekansla g filtrede alınan LS Pegasi kataklismik değişenin fotometrik 

serisi örnek olarak verilmektedir.  
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Şekil 7. SBS1520+530 kütle 

çekimsel mercek sisteminin görüş 

alanı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemde 8 yuvalı filtre tekerleği, UBVRI (Bessel sistemi) ve ugriz (SDSS sistemi) filtre 

setleri bulunmaktadır. 

 

 

 

Şekil 8. LS Pegasi kataklismik 

değişenin fotometrik serisi. 

 

 

 

 

Coude Echelle-Spektrometre (CES): KSU’de İ. Bikmaev yönetiminde tasarlanan ve üretilen 

alet Coude f/48 odağına monte edilmiştir (http://www.tug.tubitak.gov.tr/rtt150_sao_ras.php). CES 400-

700nm görsel aralığa kadar yüksek çözünürlüklü yıldız tayfları elde etme imkânı vermektedir. 

f/48 sistemin şeması Şekil 9’da 

gösterilmektedir. 

Şekil 9. f/48 sisteminin ışın yolları 

şeması. 

Konik ışık demetinin ana 

aynadan ikincil ve diagonal 

aynalara gelmesi (1), yarık 

üzerinde odaklanması (2), 

kolimatör aynada paralel hale getirilmesi (3) ve düz ayna yardımıyla yayıcı ünitesine (yayıcı 

echelle-ızgara) yönlendirilmesi (5). Yayıcı ızgaranın ayarlanabilen rotasyonuyla tayf, yüksek 
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çözünürlüklü R~50000 ünitesine veya çok yüksek çözünürlüklü R~120000 ünitesine 

yönlendirilebilir. Şu anda sadece 

yüksek çözünürlüklü ünite ve 

dedektör olarak yukarıda anlatılan 

Andor modeli (DW436) CCD 

kamera kullanılmaktadır. 

Şekil 10. CES sistemine eklenen iyodin 

hücresi. 

2007 yılında TUG, KSU ve Okayama 

Astrofizik Gözlemevi (Japonya) 

arasındaki “TUG’da ötegezegenleri 

bulma çalışmaları” uluslararası 

araştırma projesi çerçevesinde CES 

sistemine iyodin hücre eklenmiştir 

(Şekil 10). Elde edilen yıldız tayfına 500-600nm aralığında iyodin moleküllerine ait çok 

sayıda dar soğurma çizgileri eklendiği görülmüştür. Bu soğurma çizgileri dalgaboyu 

kalibrasyon işlemlerinde referans noktalar olarak kullanılmaktadır. Böylece radyal hız 

ölçümlerinde hassaslıkta 10m/s ’ye kadar ulaşılabilmektedir. 

Verilen Bir Yörüngede Teleskobun Takip Etmesi 

2011 yıllında 1,5m RTT150 teleskobun gözlem düzeneğine verilen bir yörüngeyi takip etme 

özelliği eklenmiştir. Bu, öz hareketi yüksek olan gök cisimlerini minimum sinyal kaybı ile 

uzun poz sürelerinde izleme imkânı vermektedir ve özellikle Dünya’ya yaklaşan asteroidlerin 

takibi bakımından önemlidir.  Şekil 11’de R bandında alınan 300s poz süreli öz hareketi 

yüksek olan (-31″/sa sağ açıklık ve -

215″/sa dik açıklık) 7482 numaralı 

küçük gezegenin görüntüsü örnek 

olarak verilmektedir. 

Şekil 11. 7842 numaralı küçük gezegenin 

görüntüsü. 

Sonuç olarak elde edilen küçük 

gezegenin görüntüsü yıldız görüntüsü 

gibidir ve FWHM parametresi 

yaklaşık 1,5″ dir. Bu özellik Güneş 

Sistemi’ndeki küçük nesnelerin 

yansıtıcı tayflarının elde edilmesine ve 600s poz süresinde 16m e kadar kaynakların SMASS 

sisteminde tayf türü belirtmesine imkân vermektedir. 

Dual Etalon Fabry-Perot Optical Spectrometre (DEFPOS): TUG H-Alpha Spektrometresi 

kuzey yarı kürenin seçilmiş bölgelerindeki ve yıldızlar arası ortamdaki H-Alpha salmasının 

kısmi taramasını yapmak üzere tasarlanmıştır. Spektrometrenin Coude odak sisteminde 

kullanılması plânlanmış olup, çift etalonlu 7,5cm Fabry-Perot spektrometresi, ana tayf 

modelinde, gökyüzünü 4′ ayırma gücü ile örneklemiştir. Spektrometrenin tayfsal ayırma gücü 

20km/s civarındadır. Sistemin detayları için: http://astroa.physics.metu.edu.tr/defpos/hometr.html . 
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4. RTT150’nin Limitleri ve Hassasiyeti 

Teleskobun günümüzdeki aletleri konumsal, fotometrik ve tayfsal gözlemlerde aşağıdaki 

limitlere ve hassasiyetlere ulaşılmasını sağlamaktadır: 

Astrometri (ANDOR, TFOSC): 0,05 - 0,10″  hassasiyet. 

Fotometri (TFOSC, ANDOR): 1 saat poz süresinde R bandında 23- 24m  e inebilme. 

Spektroskopi:  
- TFOSC uzun yarıkla; 1 saat poz süresinde 18m  e kadar gök adaların kırmızıya kaymasının 

belirlenmesi. 
- TFOSC echelle modunda;13m  e kadar kaynaklar için, R~2500, 5 km/s ’ye kadar hassasiyet. 
- CES ile; 8m  e kadar kaynaklar için, R~50000, 100m/s ’ye kadar hassasiyet. 
- CES+I2 ile; 6,5m  e kadar kaynaklar için,10-20 m/s ’ye kadar hassasiyet. 

Hızlı fotometri (ANDOR iXon) : 15m e kadar kaynaklar için, 100Hz kadar zaman çözünürlüğü.  

Teleskobun Gözlem Aletlerinin Geliştirilmesi ve İyileştirilmesi 

Belli bir teleskobun S/N oranı dedektörlerin gürültü özelliklerin azaltılması, optik ünitelerin 

kuantum etkinliğinin yükseltilmesi ve görüşü (seeing) etkileyen kaynakların kaldırılması 

yollarıyla yükseltilebilir.  

TFOSC sisteminin CCD kamerasının okuma gürültüsü 5,3е- dir, modern sistemlerde ise 

okuma gürültüsü kolayca 2-3е- ye ulaşabilmektedir. Spektroskopide kullanılan holografik 

ızgaraların kuantum etkinliği TFOSC’da kullanılan prizmaların parametresini birkaç kere 

aşıyor. CCD kamerasının değiştirilmesi ve yayıcı ünite olarak holografik ızgarasının 

kullanılması spektroskopide kaynakların limit değerlerinin 2m kadar iyileştirilmesini sağlar. 

Limit seviyede yapılan sönük kaynakların fotometrik ve spektroskopik gözlemlerinde görüş 

en önemli parametrelerden biridir. S/N oranı bu parametreyle ters orantılıdır. Hali hazırda 

uzun poz sürelerinde ışık kaynağını yarıkta tutmak amacıyla veya direkt görüntülemede derin 

alanları elde etmek için teleskopta odak düzlemindeki ofsetli izleyici kullanılmaktadır. 

Teleskop konumunun düzeltilmesi 10s’de bir kez teleskobun mekanik yapısının döndürülmesi 

yoluyla yapılıyor. Daha sık düzeltmeler teleskop kurgu yapısının özelliği dolayısıyla mümkün 

değildir. Yapının salınım öz frekansı yaklaşık 1Hz’dir. İzleyicinin CCD’den sinyali okuma 

süresi 0,4s civarındadır. Böylece, TFOSC izleyici sistemine adaptif düz-paralel plâkasının  

(tip-tilt plate) eklenmesi takip yıldızının yüksek frekanslı sapmalarını 1Hz kadar düzeltme 

imkânı verir. İzleyicinin mevcut CCD’sinin daha hızlı bir CCD ile değiştirilmesi ise 

atmosferden kaynaklanan daha yüksek frekanslı sapmaların düzeltmesini sağlar. Ayrıca, 

adaptif plâkanın kullanması teleskobun hedefine gelme zamanını etkin biçimde kısaltır. 

Mekanik yönlendirmenin hataları iki koordinatta da 30″ kadardır. Birinci yönlendirmeden ve 

alanı tanımlamadan sonra basitçe plâkaya eğim verilerek bu hataları düzeltmek mümkündür. 

Coude odağında çok sayıda yansıtıcı diagonal ayna kullanmakta, bu 1m kadar ışık kaybına yol 

açmaktadır. Fiber optik yardımıyla kaynak ışığının Cassegrain odaktan doğrudan alınması 

yüksek ve çok yüksek çözünürlüklü spektroskopinin limit değerlerini 1m kadar yükseltme 

imkânı verir. Aynı zamanda Cassegrain-Coude, Coude-Cassegrain geçiş işlemleri de 

kolaylaşır. Bu konfigürasyonda ikincil ayna değişimiyle teleskobun optik sistemini 

değiştirmeye gerek yoktur. Optik sistemin değiştirilmesi uzun süreli ve sadece gündüz 

gerçekleştirilen bir prosedürdür. Cassegrain odağında üst ekipmanın değiştirilmesi yeterlidir. 

Bu, örneğin fırsat gözlemleri sırasında, etkin ve hızlı bir şekilde bir aletten diğerine 

geçilmesini sağlar. 
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Teşekkür: Yazarlar RTT150’yi gerçekleştiren Türkiye ve Rusya’daki bütün katılımcılara teşekkür ediyor. 

Khamitov, Türkçe metin hazırlanmasında TUG-LOYP öğrencileri Yasemin Koçak ve Damla Erakuman’a 

teşekkür ediyor. 
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