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Özet: Bu bildiride TÜBİTAK ULUSAL GÖZLEMEVİ (TUG)’nin 1m ayna çaplı T100 teleskobu ve 

özellikleri sunulmaktadır. TUG T100 Teleskobu kullanılarak gerçekleştirilen gözlemlere ilişkin güncel 

gözlem performans çizelgeleri verilmiş, teleskobun problemli shutter mekanizmasına yönelik yapılan 

yenileştirme çalışmaları özetlenmiş ve yeni shutter mekanizması tanıtılmıştır. 

 
1. Giriş 

2006K120240 numaralı DPT projesinden sağlanan kaynak ile “Güneş Dizgesinde Seçilmiş 

Küçük Nesnelerin Kinematik ve Fiziksel Parametrelerinin Belirlenmesi” amacıyla kurulan T-

100 teleskobunun kurulumu 2-8 Eylül 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 

1"/dk (herhangi bir yönde) takip hassasiyetli T-100 teleskobu ile ilk ışık 7 Ekim 2009'da 

alınmıştır. T100 teleskobunda öncelikli gözlem projeleri: fırsat gözlemleri, Güneş sistemi 

cisimlerinin gözlemleri, geniş alan ışık ölçüm gözlemleri ve her türlü ışık ölçüm gözlemleri 

başlıklarında olmak üzere, TUG akademik kurulu tarafından 2010/6 sayılı toplantıda 

belirlenmiştir.  

Bu bildiri kapsamında T100 teleskobu ile geçtiğimiz yıllarda SI 1100 CCD’si kullanılarak 

gerçekleştirilmiş ışık ölçüm gözlemlerinde yaşanan problemleri ortadan kaldıran yeni shutter 

mekanizması (Bonn-shutter) teknik özellikleri ile ilgili kısa bilgiler verilmiş ve T100 

teleskobuna ilişkin yeni tasarlanan gözlem performans çizelgeleri ilk olarak sunulmuştur. 

2. Teleskobun Genel Özellikleri 

TUG T100 teleskobu ile ilgili genel özellikler Tablo 1’de sunulmaktadır. 

Tablo 1. T100 teleskobu genel özellikleri 

 Modeli:  ACE RC 1.0  Ayırma gücü:  0.11'' 

 Optik Sınıfı:  Ritchey-Chretien  Odak ölçeği:  21''/mm 

 Ayna çapı:  1000mm  Odak oranı:  F/10 

 Kubbe:  ASH-DOME, “MEBH”  Çap:  6m 

 Görüş alanı:  21.5' X 21.5'  Yarık genişliği:  2.28cm (90'') 

Teleskop kontrol yazılımı (TCS) olarak Windows ortamında çalışan ACE kullanılmaktadır. 

Söz konusu yazılımın Linux versiyonunun yakın gelecekte tamamlanması ve kullanıma 

girmesi beklenmektedir. 

3. Dedektörün Genel Özellikleri 

TUG T100 Teleskobu’nun Spectral Instrument (SI) 1100 CCD’si ile ilgili genel özellikler 

Tablo 2’de sunulmaktadır. 
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Tablo 2. T100 teleskobu ile kullanılan SI 100 CCD’nin genel özellikleri 

Dedektör: SI 1100 (UV, AR, BI) Formatı: 4096x 4037 piksel 

Piksel boyutu: 15x15µ Yonga boyutu: 61.44x 61.44mm 

Kazanç: 0ç55 e-/ADU (100kHz, Ch:A) Gürültü: 4.19 e- (100kHz) 

Bias seviyesi: 500 (count) Kara akım: 0.0002 

Kuyu derinliği: 142900 e- Dinamik aralık: 16-Bit 

Binning seçenekleri: 1x1, 2x2, 3x3, 4x4 Poz süresi: 1-300sn 

Soğutma: Cryo-tiger, -100C PC arabirimi: Gigabit F/O kart (PCI) 

Transfer hızı: 45sn (1x1), 13sn (2x2) Piksel ölçeği: 0.31''/piksel 

Süzgeç tekerliği: 76x76mm, 8'er yuvalı, 2 adet Yazılım: Maxim DL 5.12 

Süzgeçler: Bessel UBVRI, SDSS Ha, Hb, SII, OII, CaII K, ND0.5, ND1.0, ND2.0 

4. Bonn-Shutter: Yeni Shutter Mekanizması 

T100 teleskobunda kullanılan SI 1100 4Kx4K CCD’nin Vincent türü shutter mekanizması, 

hem teflon yapısı hem de yonga biçeme sahip yapraklı özellikleri (iris type shutter) nedeniyle, 

alınan gökbilimsel (nispeten kısa poz süreleri: ~6sn) ve kalibrasyon amaçlı görüntülerde 

teleskobun bulunduğu pozisyona bağlı olarak değişen şiddette ışık sızıntısına sebep 

olmaktaydı. Söz konusu CCD’nin çelik mekanizmaya sahip örnekleri mevcut iken teflon 

malzemeli modelinin tercih edilmiş olması, bu sızıntı probleminin, yapraklarının dizaynından 

bağımsız olarak, ortaya çıkmasında önemli bir etkendir.  

 

 

 

 

 

Şekil 1. a- Bonn-shutter, 80mm açıklık. b- Odak düzlemi bağlantısına izin veren arayüz (shutter-housing; 

alüminyum yapıda): SI 100 CCD sarı hazne ile temsil edilmektedir.  c- Bonn-shutter kontrol ünitesi. 

Vincent elektronik devreli shutter’a bir alternatif olarak alımı yapılan ve Bakırlıtepe 

yerleşkesi TUG teknik ekibi ile birlikte gerçekleştirilen başarılı bir çalışma sonrasında Türk 

gökbilimcilerinin kullanımına sunulan SI 1100 CCD’nin yeni Bonn-shutter mekanizması, 

1.5kg ağırlığında, step motorlar ile sürülen ve biri birinden bağımsız hareket eden iki bıçağa 

sahip slit türü bir shutter’dır (Şekil 1). Yeni shutter ile 10ms’nin altındaki pozlar 300ms hatalı 

olarak verilmektedir. İlgili diğer teknik özellikler Tablo 3’de sunulmaktadır. Shutter 

mekanizması CCD’den bağımsız olarak 170mm x 65mm x 40mm, 0.6kg’lık bir kontrol 

ünitesi ile desteklenmektedir (single TTL). Ayrıca bağımsız bir güç ünitesi mevcuttur. 

Tablo 3. T100 teleskobunun SI 100 CCD’si için slit türü Bonn-Shutter mekanizmasının genel özellikleri 

 Shutter tipi:  Bonn-shutter 

 Tip:  Slit (80mm X 80mm) 

 Min poz süresi:  < 10ms  / ±300ms 

 Bıçaklar:  Carbon-fiber (X2) 

 Tekrar zamanı:  0.3sn 

 Seyahat zamanı:  < 0.5sn 
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5. T100 Teleskobu Gözlem Performansı 

TUG T100 teleskobu ile ilgili istatistikler kuruluşundan bu yana ilk kez bu bildiri kapsamında 

sunulmuştur. TUG T100 teleskobunun 2010, 2011 ve 2012 yılı istatistiklerine 

http://msrv2.tug.tubitak.gov.tr:43611/t100istatistik adresinden, bu verilerin text versiyonuna 

ise http://msrv2.tug.tubitak.gov.tr:43611/t100istatistik2 adresinden ulaşılabilir. İlgili adreslere 

TUG dışından erişim için VPN bağlantı gerekmektedir. Bu istatistiklerin yakın zaman 

içerisinde TUG ana sayfasında yer alması plânlanmaktadır.  

Şekil 2. TUG T100 teleskobu 2010 yılı gözlem performansı. 

TUG T100 teleskobunda 2010 ve 2011 yılları içerisinde gerçekleştirilmiş gökbilimsel 

gözlemlere ilişkin istatistikler grafik olarak Şekil 2 ve 3’de sunulmaktadır. Söz konusu 

istatistiklerin elde edilmesi esnasında, proje gözlemcilerinin çoğunlukla CCD görüntüsü 

header bilgisini oluşturmada yararlanılan ve ACE teleskop kontrol yazılımı üzerinde yer alan 

arayüzdeki kullanıcı girişlerini dikkatli doldurmadıkları görülmüştür. Örneğin “object” 

kısmında kalibrasyon görüntüsü olarak nitelendirilmiş birçok “object” görüntü tespit 

edilmiştir. Bu ve benzeri durumlar diğer tüm TUG teleskopları performans grafiklerinin 

hazırlanmasında dikkat edilmesi ve değerlendirilmesi gereken hususlardır.   

Şekil 3. TUG T100 teleskobu 2011 yılı gözlem performansı. 
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6. T100 Teleskobu Gözlem Sonu Raporu: Yenilikler 

TUG ağ sitesinde yer alan “T100 teleskobu gözlem sonu raporu” hem Türkçe hem de 

İngilizce olarak yeniden yapılandırılmıştır (http://msrv2.tug.tubitak.gov.tr/gozlem_sonu_t100/index.html). 

Raporda gözlemcilerin gözlem yapılamama nedenleri olarak kullanacakları seçenekler, 

Bakırlıtepe yerleşkesindeki atmosferik koşullar göz önüne alınarak yeniden düzenlenmiştir. 

Raporda yeni olarak, var olan gözlemci girişine ek, teknisyen personelin bilgi girişine imkân 

verecek bir seçenek de tanımlanmıştır. Bu seçenek, gözlem yapılan gecede gözlemci-

teknisyen iletişimini kurmak/güçlendirmek ve karşılaşılan problemlerin hem teknisyen hem 

de gözlemci tarafından gözlem gecesi sonunda ortaklaşa yapılacak açıklamalarla daha detaylı 

ortaya konması amacıyla tanımlanmış, teknisyen personelin girişlerinin gün içerisinde 

herhangi bir zamanda gözlemciden bağımsız olarak da yapılmasına olanak sağlayacak şekilde 

genişletilmiştir: T100 teleskobu gözlem sonu rapor çıktılarının yer aldığı ağ sayfasında 

“aktivite-activity” başlıklı iki bilgi sütunu tanımlanmış, böylelikle seçeneğin etkin kullanımı 

amaçlanmıştır (http://msrv2.tug.tubitak.gov.tr/gozlemoku_t100_with_activity.ph). Söz konusu bilgi sütunları, 

teknisyen personel tarafından gün içerisinde gözlemciden bağımsız olarak T100 teleskobunda 

yürütülen bakım vb. rutin ve/veya rutin olmayan faaliyetler konusunda bilgi girişi yapılması 

amacıyla oluşturulmuştur. Böylelikle aynı rapor sonuç çıktı sayfasını kullanarak gözlemcinin 

günün her saatinde T100 teleskobu ile ilgili olarak teknisyen personel tarafından 

gerçekleştirilmiş her süreçten ayrıntılı bir şekilde haberdar olması sağlanmıştır. Gözlem sonu 

raporları bu yeni haliyle daha aktif ve süreklilik arz eder bir hâl almıştır. 

7. T100 Teleskobu ve Fırsat Gözlemleri 

2011 yılı içerisinde T100 teleskobu kullanılarak, kuruluşundan itibaren ilk kez, Gamma Işın 

Patlaması optik karşılıkları gözlenmiştir (Sonbaş ve ark., 2011). Böylelikle teleskobun aktif 

parlaklık limitinin 22’nci kadire kadar sönük objelerin gözlenebilmesine olanak sağladığı 

tespit edilmiştir. 

Teşekkür: Türkiye'deki Teleskoplarla Bilim Sempozyumu bilim ve düzenleme kurulu üyelerine bu sunumu 

gerçekleştirme fırsatı verdikleri için teşekkürlerimi sunuyorum. 
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