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Özet: R=5000 ile 20000 arasında çözünürlüğü isteğe göre ayarlanabilir özellikte üretilen uzun-yarık 

tayfçekerin tasarımı, üretim detayları ve test sonuçları verilmiştir. Tamamıyla bilgisayar kontrollü olan 

tayfçeker ile yapılan test gözlemleri sistemin beklenildiği gibi 300-700nm arasında sorunsuz bir 

şekilde tayf alabildiğini göstermektedir. 

 
1. Giriş 

Yıldızların temel özelliklerine ulaşmanın yolu onların parmak izleri dediğimiz tayflarının 

analizi ile mümkündür. Ülkemizde anabilim dalları arasında tayf konusunda en çok yayın 

yapan astronom ve astrofizikçiler (Bilir, 2012) bugün sadece Tübitak Ulusal Gözlemevinde 

bulunan RTT150 teleskobuna bağlı Coude/Echelle veya TFOSC tayfçekerlerini 

kullanabilmektedirler. TUG’daki ekipman yetersizliği ve mevcut ekipmanlara tüm ülkemiz 

astronomlarının paylaşmak zorunda olmaları sebebiyle bugün diğer üniversite gözlemevleri 

de tayf gözlemleri yapmak için 1m sınıfı teleskoplara sahip olma yoluna gitmişlerdir (Örn. 

Ulupınar Gözlemevinin 1.22m teleskobu). Çünkü yetersiz gözlem zamanları astronomların 

yürüttükleri projeleri devam ettirebilmek için yetersiz kalmaktadır. Bu durum TÜBİTAK’a 

önerilen projelerin kalitesini de etkilemektedir. Ancak her ne kadar üniversitelerin en az 1m 

sınıfı teleskoplara sahip olmaları gerekse de üniversitelerde bölümler arası iletişim ve 

işbirliğindeki eksiklikler nedeniyle bu tür pahalı cihazların idame ettirilmesinde sıkıntılar 

yaşanmaktadır. Çünkü yurt dışında yaptırılan bu teleskop ve diğer gözlem ekipmanlarının 

arızalanmaları ve tamirlerinin sadece yurt dışında yapılabiliyor olması uzun gözlem zamanı 

kayıplarına sebep olmaktadır. Oysa ülkemizin diğer batı ülkelere göre açık gece bakımından 

büyük bir üstünlüğü bulunmaktadır. Bu üstünlüğü ekipman bakımından dışa bağımlı 

oluşumuzla kaybetmekteyiz. Bu sebeple kendi teleskop ve gözlem ekipmanlarımızı 

yapabiliyor olmamız günümüz ve gelecek nesil Türk astronomları açısından çok önemlidir. 

TÜBİTAK tarafından desteklenen hem bilim hem Ar-Ge içeren bu projeye tamamen yukarıda 

sayılan nedenlerden yola çıkılarak başlanmıştır. Üretilen tayfçeker karşılaşılan sorunlardan 

dolayı iki kez tasarlanmıştır (Bkz. Bölüm 2 ve 3). Karşılaşılan sorunlar, çözüm yöntemleri ve 

test sonuçları her bir tasarımın anlatıldığı bölümde ayrı ayrı ele alınmıştır.  

2. İlk Tasarım 

İlk tasarım aşamasında tayfçekerin verimli çalışması için aşağıdaki kriterlerin sağlanmasına 

gidilmiştir; 

a) Fiber beslemeli olmalı, 

b) Tayfçekere giren ışık miktarı belirlenebilmeli, 

c) Çözünürlük R(/)=5000–20000 arasında istenilen değere ayarlanabilmeli, 

d) Littrow düzeneği olmalı, 

e) CCD kamerasının odaklaması yazılım ile yapılabilmeli, 

f) Kolay kullanımı olan bir yazılıma sahip olmalı. 
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Yıldız ışığının teleskobun odak düzleminden tayfçekere fiber ile taşınması Ulupınar 

gözlemevindeki 122cm çaplı teleskobun alet monte edilen yerlerine ağırlık yapmaması için 

düşünülmüştür. 

Eğer tayfçekere giren ışık miktarı belirlenebilirse bu bize hangi tayf türü ve parlaklıktaki 

yıldızlar için ne kadar poz süresi vermemiz gerektiği hesabını yapmamızı sağlar. Bu sebeple 

sisteme bir foton sayacı ilave edilmiştir. 

Tayfçekerin çözünürlüğü pek çok gözlem tekniğinde kullanılabilecek şekilde olması 

planlanmıştır. Böylece araştırmacı isterse düşük çözünürlük ile tayfta salma gösteren 

sistemleri hızlıca tarama yapabilirken yüksek çözünürlük ile yakın çift sistemlerin dikine hız 

ölçümlerini yapabilecektir. 

Tayfçekerlerde en verimli düzenek Littrow düzeneğidir çünkü Littrow düzeneğinde gelen () 

ve yansıyan () ışının doğrultusu sabittir (=). Aşağıda (1) ile verilen optik ağ denkleminde 

optik ağın açısının değiştirilmesi ile farklı dalgaboyunda tayf elde edilebileceği görülebilir.  

sin (+) = n.k.     (1) 

Burada n kullanılan optik ağın yoğunluğu (çizgi/mm), k kullanılan tayf dizisi (... -1,0,1 ...) 

sayısı ve  mm cinsinden dalgaboyudur. 

Tayfçekerin bulunduğu odada sıcaklık ve basınç değişimleri sistemdeki ışığın odak dışı 

olmasına sebep olmaktadır. Bu değişimler sıcaklık kontrolünün yapılması ile minimum 

değerlere indirildiyse de tayfçekere gözlem sırasında el değmeden CCD kameranın en iyi 

odakta çalışması için kamerayı tek bir eksende çok hassas ileri geri hareketi yaptıracak bir 

düzeneğe ihtiyaç duyulmuştur. 

Tayfçeker en nihayetinde gözlem sırasında hiçbir müdahaleye gerek duyulmadan yazılım ile 

kontrol edilebilmelidir. Bu gözlemciden kaynaklanabilecek hataları da ortadan kaldırmak 

içindir. 

Şekil 1’de tayfçekerin bir katı modelleme programı ile tasarı çizimi gösterilmektedir. Burada; 

A) Her iki ucunda 100 mikron mikro mercek olan 50 mikron çaplı fiberin sistem   

       tarafındaki ucu, 

B) Fiberden f/10 odak oranlı T122 teleskobundan çıkan aynı odak oranlı ışığın yarık  

       üzerine odaklanmasını sağlayacak mercek, 

C) Genişliği ayarlanabilen yarık, 

D) Farklı optik ağları barındıran optik ağ tutucuyu kontrol eden motor, 

E) Optik ağ tutucunun başlangıç konumunun belirlenebilmesi için üzerinde manyetik  

       algılayıcıyı tetikleyecek mıknatıs bulunan düzenek, 

F) Üzerinde farklı yoğunlukta optik ağları ile birlikte optik ağ tutucu, 

G) CCD kamera, 

H) CCD kameranın odak ayarını yapan motor, 

İ) Sisteme giren ışığın bir kısmını (~%5) fotometreye yönlendiren düz ayna, 

J) Kolimatör ve odaklayıcı ayna, 

K) Fotometreye gelen ışığı foto tüpe odaklayan mercek, 

L) Fotometre, 

M) Kolimatörden yansıyan ışığı CCD kameraya yönlendiren prizma ayna, 

N) Üst üste gelebilecek tayf dizilerini ayıran prizma, 

Şekil 2’de teleskobun odak düzlemine takılan ve kalibrasyon ünitesini de barındıran fiber 

modül görülmektedir. Bu parça tayfçeker yazılımı ile istenildiğinde teleskoptan gelen yıldız 

ışığı istenildiğinde kalibrasyon ünitesinden gelen lamba ışığının tayfı alınmak üzere fiber ile 

tayfçekere iletmektedir. 
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Şekil 1. Tayfçekerin ilk 

opto-mekanik tasarımı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 2. Fiber başlığı. Kırmızı renk ile gösterilen tayfçekere 

giden fiber kablodur. Tam karşısı teleskoba giriş yeridir. 

Alttaki tüp Toryum-Argon lambasını barındırmaktadır. 

Video kamera fiber kablosunun sağındaki boşluğa 

yerleştirilmektedir. Video kameranın tam karşısında düz bir 

ayna yıldız ile kalibrasyon lambalarının ışığını isteğe göre 

fibere aktarmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

a. İmalat ve Montaj 

Tayfçekerin kriterleri belirlendikten sonra kullanılacak malzemelerin seçimi ve bunların 

uygun ortamda hassas bir şekilde kolimasyonunun yapılması gerekmektedir. Optik tasarım 

“optical ray tracing” programı olan ZEMAX, katı modelleme de VARICAD ile yapılmıştır. 

CCD kameranın seçiminde yüksek kuantum etkinliği, derin soğutma kabiliyeti ve 15 

mikrondan küçük piksel boyutu kriter olarak seçilmiştir. Buna en uygun CCD kamera olarak 

13 mikron piksel boyutlu 1kx1k görüntüleme çipine sahip Apogee marka Alta U47+DS9 

modeli uygun görülmüştür. Bu kamera ortam sıcaklığının 65C altına kadar soğutma 

kabiliyetine sahiptir. 

Projede kullanılan step motorlar hareket kartları ile birlikte alınmıştır. Bu kartlar önce bir güç 

ünitesi ile beslenip daha sonra paralel port ile bilgisayara bağlanmaktadır. Projede alınan 

motorların hassasiyeti 2 derece/adım dır. Bu hassasiyet her iki hareket mekanizması için 

oldukça kabadır. Bu yüzden optik ağı hareket ettiren motora 1/100 oranlı redüktör, CCD 
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kamerayı hareket ettiren motora hareket hassasiyetini ~15 mikrona kadar düşüren yüksek 

yoğunluklu hareket mili kullanılmıştır. 

Optik ağ taşıyıcı 4 farklı yoğunlukta optik ağı taşımak üzere dikdörtgenler prizması şeklinde 

tasarlanmış ve Çanakkale Sanayisi Burak Hidromek’de derlin malzemesi ile torna da imal 

edilmiştir. 

Tayfçekerde farklı yarık tasarımları düşünülmüştür. Bunlar arasında kendi yaptığımız dijital 

göstergeli motor kontrollü yarık, elle kontrol edilebilen yarık ve sabit açıklıklı yarık. 

Bunlardan elle kontrol edilebilen ve sabit açıklıklı yarık Thorlabs’dan elde edilebilmektedir. 

Motor kontrollü yarık proje kapsamında tasarlanmıştır. 

Optik ağlar yoğunluğu sırasıyla 300, 1200, 1800 ve 2400 çizgi/mm, kaplaması 400-700nm 

dalgaboyu aralığında verimli tayf verecek şekilde seçilmiştir. 

Littrow düzeneğinin de bir özelliği olarak kolimatör ve odaklayıcı ayna/mercek aynı optik 

bileşendir. Bu projede kullanılan kolimatör 75mm çaplı 500mm odak uzaklığına sahip küresel 

aynadır. 

Küresel aynadan sonraki diğer bileşen sisteme giren ışık miktarını belirlemek için 

kullandığımız fotometredir. Bunun için Optec Inc. firmasının SSP5 A model fotometresi 

kullanılmıştır.  

Yukarıda sayılan ve satın alınan optik ve mekanik bileşenlerin dışındaki tüm diğer mekanik 

parçalar Çanakkale Sanayisinde üretilmiştir. Bu parçaların başında projede tasarlanan optik ağ 

taşıyıcı ve uzantısı, motorlar için redüktörler ve tutucular, diğer optik elemanların tutucuları, 

tayfçeker kasası gelmektedir. 

b. Yazılım 

Tayfçeker yazılımı (Şekil 3) tayfçekere elle müdahaleyi ortadan kaldırmak ve gözlemi daha 

rahat bir şekilde yapmak amacıyla geliştirilmiştir. Visual Basic 6.0 programlama dili 

kullanılarak geliştirilen program aç komutu ile önce sisteme bağlı bileşenleri kontrol 

etmektedir. Bileşenlerden herhangi biri (fotometri, 2 motor ve Th-Ar lambası) ile iletişim 

sorunu yaşandığında kırmızı ışık ile kullanıcı uyarılmaktadır. 

Yazılım sistemde bulunan her iki motoru da kontrol etmektedir. Optik ağ taşıyıcısını 

döndüren redüktörlü motor derece/adım oranı bilindiğinden ve optik ağın başlangıç pozisyonu 

da bir manyetik algılayıcı ile belirlendiğinden tek yapılması gereken optik ağ formülü (1) 

kullanılarak istenilen dalgaboyu için = açısının belirlenmesi ve bunun adım sayısına 

dönüştürülerek motorlara hareket komutu gönderilmesi ile gerçekleştirilmektedir. Bir optik 

ağdan yoğunluğu farklı bir sonraki optik ağ arasındaki açı 90 derecedir. Yani optik ağlar 

arasında geçişler de bu açı farkı dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilebilir. Yazılım farklı 

optik ağ, yarık genişliği ve dalgaboyu için çözümleme gücü hesabı yapıp gözlemciyi 

bilgilendirmektedir. Arzu edilen çözümleme gücü ve dalgaboyu seçildikten sonra Git düğmesi 

ile optik ağ taşıyıcı motor vasıtası ile hareket ettirilir ve istenilen yere gider. 

Yazılımın en önemli özelliklerinden biri de fiber modülde bulunan ve fiber pinhole bakan bir 

video kamera vasıtasıyla pinhole’ün bulunduğu odak düzlemindeki yıldız görüntüsünü 

monitöre aktarmasıdır. Bu yıldızı 100 mikron genişliğinde olan pinhole üzerine 

getirdiğimizde üzerine işaret koymamızı sağlamaktadır. Koordinatları yazılım sayesinde 

belirlenen bu işaretin yeri daha sonra fiber modülde kamera oynatılmadığı sürece kullanılmak 

üzere değişmeden kalır.  Şekil 3’de yazılımın ana penceresindeki video görüntüsünde bulunan 

koordinatları ve boyutu ayarlanabilen ve yıldızı işaretlemede kullanılan çember 

görülmektedir. 
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Şekil 3. Tayfçeker 

kontrol yazılımının 

bir görüntüsü. 

 

 

 

 

 

Bu tayfçekeri diğerlerinden farklı kılan bir yanı ise foton sayacının olmasıdır. Böylece 

gözlemci sisteme ne kadar ışık girdiğini yazılımdan takip edebilmekte ve istenilen 

Sinyal/Gürültü elde edildikten sonra poz süresini sonlandırıp tayfı bilgisayarına indirecektir. 

Bu hem görüş kalitesinin iyi olmadığı hava şartlarında istenilen S/G oranını elde edene kadar 

uzun poz süreleri vermemizi sağlar. Böylece alınan tay boşa gitmemiş olur. Bu da tayfçekerin 

verimliliğini arttıran en önemli etkenlerden biridir. Yazılım fotometrenin tam bir kontrolünü 

sağlamaktadır. 

İmalatı tamamlanan parçalar ÇOMÜ Fizik bölümünde bu iş için ayrılan bir odada monte 

edilmiştir. Montaj sırasında karşılaşılan en büyük güçlük araştırmaya yönelik düzenli bir optik 

laboratuarının olmayışıdır. Bu sebeple montaj ve laboratuar testleri beklenilenden daha uzun 

zaman almıştır.  

Laboratuvarda ilk montajı ve testleri tamamlanan tayfçeker ilk ışığı almak üzere Ulupınar 

Gözlemevinde tayfçeker için ayrılan odaya taşınmıştır. Bu odaya yazın ve kışın sıcaklık 

kontrolünün sağlayan Arçelik marka 12000 BTU inverter klima monte edilmiştir. Şekil 4, 5 

ve 6’da tayfçeker odası, kontrol bilgisayarı ve tayfçekerin dış ünitesi gösterilmektedir. 

 
 

 

 

 

Şekil 4. Ulupınar Gözlemevinde tayfçeker için 

hazırlanan sıcaklık kontrollü oda ve kontrol 

bilgisayarı. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Şekil 5. Tayfçekerin (ahşap kutu) bulunduğu 

odanın içeriden görünümü. 
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Şekil 6. Tayfçekerdeki step motorları 

kontrol eden elektronik kartlar. 

 

 

 

 

 

 

c. İlk ışık 

İlk ışık 20 Aralık 2010 tarihinde Ulupınar Gözlemevinin 122cm çaplı T122 aynalı teleskobu 

ile gerçekleştirilmiştir. Capella ( Auriga) yıldızının (V=0.08m) 600sn poz süresi ile 4450A 

civarında S/G=200 olan tayf elde edilmiştir. Şekil 7’de elde edilen kalibrasyon tayfı ve yıldız 

tayflarının IRAF ile indirgenmesi sonucunda elde edilen görüntüleri verilmektedir. 

 

Şekil 7. Ulupınar gözlemevinin T122 teleskobu ile alınmış Capella ( Auriga) yıldızının tayfı (solda). Aynı 

bölgenin Toryum-Argon kalibrasyon tayfı (sağda). 

İlk yapılan gözlemden sonra çıkarılan sonuç tayfın yeteri kadar ışık ile beslenememesi oldu. 

Çünkü 122cm çaplı bir teleskop ile sıfırıncı kadirden bir yıldızın çok daha kısa poz 

sürelerinde aynı S/G oranını yakalaması beklenmektedir. Bu yüzden ilk tasarımda 

tayfçekerden beklenenden daha düşük bir verim elde edilmiştir. Bunun nedenleri aşağıdaki 

gibi sıralanabilir; 

1- Odak düzleminde pinhole’ün yıldız profilinden küçük olması. Gözlemde kullandığımız 

teleskobun odak oranı f/10, çapı ise 1220mm dir. Bu verilerden teleskobun görüntü ölçeği 

0.22”/piksel olarak hesaplanır. O halde odak düzlemindeki pinhole gök yüzünde 1.7 açı 

saniyelik bir alan görür. Bu demek oluyor ki bu teleskop ile FWHM~0.9 değerine sahip bir 

yıldızın tüm ışığı eğer tam ortalanırsa kayıpsız bir şekilde pinhole’den tayfçekere geçecektir. 

Ancak Ulupınar gözlemevinin görüş kalitesi bu değerin çok üzerindedir. Kendi gözlemlerime 

ve (Tüysüz, 2011)’e göre ortalama gözlem kalitesi 2-4” arasında değişmektedir. O halde odak 

düzleminde büyük oranda ışık kaybı vardır. 
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2- Fiberden sonra sisteme giren ışık yarıktan geçmektedir. Yarık boyu 20–50 mikron arasında 

değişmektedir. Bu da ışık kaybına sebep olmaktadır ancak bu çoğu uzun-yarık tayfçekerde 

beklenilen bir kayıptır. 

3- Sisteme giren ışığı fotometreye aktaran düz aynanın ışığın bir kısmını engellemesi 

sebebiyle ışık kaybı. 

4- Proje süresince en beklenmeyen ışık kaybı sebebi T122 teleskobunun yansıtıcılık özelliğini 

büyük oranda kaybetmesi olmuştur. Yapılan yansıtıcılık testi teleskobun 60cm lik bir teleskop 

gibi çalıştığını göstermiştir. Bu durum proje başka bir üniversitede yürütülmeye başlandıktan 

sonra aynanın uzmanlarca dikkatli temizliği ile giderilmiştir (Demircan, 2012). 

Yukarıda sayılan bu 4 ışık kaybı nedeniyle beklenilenden daha düşük verimle çalışan 

tayfçeker için mevcut optik malzemelere birkaç yeni bileşen ile yeni bir tasarım yapılması 

zorunlu hale gelmiştir. 

3. İkinci Tasarım 

Tayfçekerdeki ışık kayıpları nedenleri arasında 1 numaralı neden gözlemlerin daha iyi görüş 

kalitesi olan bir yerde yapılması ile giderilebilir. 2 numaralı neden 1 numaralı neden ile 

ilintilidir. Çünkü görüş kalitesi iyi olan bir yerde seçilen yarıktan da daha çok ışık geçecek ve 

böylece sisteme daha çok ışık girecektir. 3 numaralı neden yeni bir optik tasarım ile 

giderilebilir. 4 numaralı neden de yansıtıcılığı daha iyi olan bir teleskop ile gözlem yapılarak 

giderilebilir.  

1, 2 ve 4 numaralı nedenler sadece mevcut imkânlara bağlı olduğundan 3 numaralı ışık kayıp 

nedeninin giderilmesi için yeni bir optik tasarım yapılmıştır. Bu tasarımda kolimatör görevi 

gören küresel ayna devre dışı bırakılıp onun yerine 50mm çaplı 200mm odak uzaklığına sahip 

akromatik lens kullanılmıştır. Bu değişim CCD kameranın da yer değiştirmesine neden 

olmuştur (Bkz. Şekil 8 ve 9). Buna göre fiberden sisteme giren ışık yine yarık üzerine 

odaklanmaktadır. Daha sonra ışık 45 derecelik bir prizma ayna ile akromatik merceğe 

kolimasyon için yönlendirilmektedir. Optik ağda dalgaboyuna açılan ışık tekrar akromatik 

lens üzerine yansır fakat bu sefer kamera üzerine odaklanmak üzere. Kamerada odaklanan ışık 

artık görüntülenmeye hazırdır. 

İkinci tasarım ilk tasarıma göre boyut olarak yaklaşık 40% daha küçüktür bu sebeple fiber 

devre dışı bırakılıp herhangi bir teleskopta direk odak düzlemine takılacak şekilde bir adaptör 

tasarlanabilir. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Şekil 8. Tayfçekerin son 

halinin üstten görünümü. 
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Şekil 9. Tayfçekerin son halinin 

yandan görünümü. 

 

 

 

 

 

 

 

a. İlk ışık 

Yeni tasarım ile ilk ışık Tübitak Ulusal Gözlemevi (TUG) Bilim Toplum Merkezindeki 

(BİTOM) 35cm çaplı aynalı teleskop ile 21 Kasım 2011 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İlk 

tasarım ile mukayese edebilmek için aynı yıldız (Capella) gözlenmiştir. İlk tasarımda 600sn 

ile elde edilen S/G=200 tayflar yeni tasarım ile ve ışık toplama gücü 13 kat daha az olan bir 

teleskop ile 300sn poz süresi ile S/G~300 elde edilmiştir. Antalya merkezde deniz seviyesinde 

görüş kalitesinin de düşük olduğu da dikkate alınırsa yeni tasarımın çok daha en az 26 kat 

daha verimli olduğu ortaya çıkmaktadır. Şekil 10-13’de yeni tasarım tayfçeker ile Capella’nın 

H ve H bölgesinde alınmış tayfları görülmektedir. 

 
 

 

 

 

 

Şekil 10. Capella ( Auriga) yıldızının H 

çizgisi civarı tayf bölgesi (üstte). Aynı 

bölgenin piksel–yeğinlik dağılımı (altta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 11. Şekil 10’daki dalgaboyu 

bölgesinin Toryum-Argon lambası ile 

alınmış kalibrasyon tayfı (üstte). Aynı 

bölgenin piksel–yeğinlik dağılımı (altta). 
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Şekil 12. Capella ( Auriga) yıldızının H 

çizgisi civarı tayf bölgesi (üstte). Aynı 

bölgenin piksel–yeğinlik dağılımı (altta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 13. Şekil 10’daki dalgaboyu bölgesinin 

Toryum-Argon lambası ile alınmış kalibrasyon 

tayfı (üstte). Aynı bölgenin piksel–yeğinlik 

dağılımı (altta). 

 

 

 

Test gözlemi boyunca 300-700nm dalgaboyu aralığında alınan tayflar optik bileşenlerin 

istenilen dalgaboyu aralığında sorunsuz çalıştığını göstermiştir.  

4. Tartışma ve Sonuç 

Ülkemizde optik alanında hala çok eksiklikler vardır. Proje süresince karşılaşılan zorluklardan 

biri de araştırma amaçlı optik laboratuarların yetersiz olmasıdır. Özellikle astronomide hazır 

alet kullanımı arızalar ve mevcut ekipmana uyumsuzluk gibi sıkıntıları da beraberinde 

getirmektedir. Oysa kendi gözlem aletini tasarlayıp imal eden gözlemevleri arızalara da 

doğrudan kendileri müdahale edebildiklerinden kısa sürede sorunlara çözüm 

üretebilmektedirler. Böylece büyük paralarla alınan teleskop ve diğer gözlem ekipmanları atıl 

durumda bekletilmeyip, açık geceler de en iyi şekilde değerlendirilmiş olacaktır. 

TÜBİTAK projesi kapsamında üretilen bu orta-yüksek çözünürlüklü tayfçeker gözlem 

kalitesinin iyi olduğu (~1”) gözlem yerlerinde, 1m çaplı teleskoplar ile çok verimli bir şekilde 

kullanılabilir. Bugün bu koşullara sahip ve altyapısı hazır tek yer olarak TUG görünmektedir. 

Teşekkür: Bu çalışma 109T449 nolu TÜBİTAK Evrena projesinin bir ürünüdür. Tayfçekerin tasarımı ve üretimi 

boyunca yardımları için Kamil AKGÜN ve Nihat ÖZER’e teşekkür ederim. 
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