
Teleskoplar ve 
Göz Mercekleri

Hazırlayan:
Arş. Gör. Tolgahan KILIÇOĞLU



Teleskoplar



Teleskoplar

TELESKOPLAR 

Montaj Türü

• Alt/Azimuth Montaj
(Ufuk Koordinat Sistemi)

• Ekvatoryal Montaj

TasarımOptik Odak Düzlemi

• Birincil Odak

• Cassegrain Odağı

• Coude Odağı

• Mercekli Teleskoplar
(dioptrik)

• Aynalı Teleskoplar
(katoptrik)

•

 

Aynalı/Mercekli 
Teleskoplar

(Katadioptrik)

• Newtonian

• Cassegrain



Teleskoplar

TELESKOPLAR 

Montaj Türü

• Alt/Azimuth Montaj
(Ufuk Koordinat Sistemi)

• Ekvatoryal Montaj

TasarımOptik Odak Düzlemi

• Birincil Odak

• Cassegrain Odağı

• Coude Odağı

• Mercekli Teleskoplar
(dioptrik)

• Aynalı Teleskoplar
(katoptrik)

•

 

Aynalı/Mercekli 
Teleskoplar

(Katadioptrik)

• Newtonian

• Cassegrain



Optik Türler

Mercekli Teleskoplar

Aynalı Teleskoplar

Katadioptrik Teleskoplar



Optik Türler
Mercekli Teleskoplar

v
v

v
v



Optik Türler
Mercekli Teleskoplar

İlk ışık toplayıcı eleman objektiftir (1: yakınsak mercek) ve uzaktaki bir cisme 
odaklanmıştır (4). Objektif, odak düzlemi üzerinde gerçek bir görüntü oluşturur (5). Bu 
görüntü bir göz merceği (2) ile büyütülerek gözlenebilir veya kayıda alınabilir. Burada 
göz merceği bir büyüteç gibi davranmakta, göz (3) tarafından ters dönmüş ve 
büyütülmüş görüntü (6) algılanmaktadır.



Optik Türler
Mercekli Teleskoplar (Örnekler)

Coude Teleskobu Hala kullanılmakta olan en büyük mercekli 
teleskop Yerkes Gözlemevi’nde bulunur. 
1897’de üretilmiştir. Merceğin çapı 102 cm, 
odak uzaklığı ise 19.4 m’dir. 
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Aynalı Teleskoplar
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Optik Türler
Aynalı Teleskoplar

İlk ışık toplayıcı eleman yakınsak birincil aynadır. Birinci ayna ters ve gerçek 
görüntüyü ışınların geldiği yöne doğru oluşturur. Işınların teleskop tüpüne girdiği yere 
düzeltici bir mercek konulabilir (katadioptrik teleskop). Ayrıca ikinci bir ayna 
kullanılarak görüntü odaklanmadan önce başka bir doğrultuya yönlendirilebilir (Coude 
veya Cassegrain odağı). Bu seçeneklerle birlikte aynalı teleskopların çok sayıda farklı 
türü vardır. Bu türlerin detaylarına düzenek bölümünde değinilecektir.



Optik Türler
Aynalı Teleskoplar (örnekler)

Kurulum aşamasını tamamlamak üzere 
olan en büyük teleskop İspanya, Kanarya 
Adaları’nda La Palma’da bulunan “Gran 
Telescopio Canarias”dır. 7 parçadan 
oluşan aynasının toplam çapı 10.4 m’dir.

Mevcut kullanımda olan en büyük 
teleskoplar ise Hawai, Mauna Kea’da 
bulunan Keck teleskoplarıdır. Bu 
teleskobun aynalarıda altıgen şekilli birçok 
segmentten oluşur. Aynasının toplam çapı 
10 metredir.



Optik Türler
Katadioptrik Teleskoplar

Hem ayna, hem de mercek içeren teleskop türleridir. Schmith-Cassegrain veya 
Maksutov-Cassegrain türü teleskoplar katadioptrik teleskoplar sınıfına girer. Orta 
büyüklükteki aynalı teleskopların çoğunda bu optik tür kullanılır. Bu sayede aynaya ek 
olarak yerleştirilen mercek optik hataların ortadan kaldırılmasını sağlar.



Optik Türler
Katadioptrik Teleskoplar 
(Örnekler)

Kreiken Teleskobu
Eski Maksutov Teleskobu

Meade ETX 125
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Tasarım
Newtonian Teleskoplar

Newtonian teleskop genellikle paraboloid birincil aynaya sahiptir. Ancak odak oranı 
f/8 veya daha uzun olanlarda küresel aynada yeterli miktarda yüksek çözünürlük 
sağlamaktadır. Düz bir ikinci ayna görüntünün tüpten farklı bir doğrultuya 
yansıtılmasını sağlar. Işınların tüpten ayrıldığı yer genellikle teleskop tüpünün dış 
kısmına yakındır (sağdaki şekil). Yapımı en kolay ve ucuz olan teleskop türlerinden 
biri olup amatörler tarafından sıklıkla tercih edilen bir modeldir.



Tasarım
Cassegrain Teleskoplar

Klasik Cassegrain (katoptrik)

Klasik Cassegrain teleskoplar birer parabolik birincil aynaya ve bu aynanın yansıttığı 
ışınları ters yönde bulunan odağa yansıtan hiperbolik ikincil aynaya sahip aynalı 
teleskoplardır. Küçük teleskoplarda ikincil ayna düzlem aynadır. Tüpün üst kısmı optik 
özellik taşımayan düz bir koruyucu cam ile kapatılır. Bu cam ışınımda az da olsa bir 
azalmaya sebep olmasına rağmen, sistemin kapalı bir tüpün içinde olması, aynaların 
korunmasını ve birincil aynanın tozlanmamasını sağlamaktadır.
Parabolik yansıtıcı sayesinde teleskoba giren paralel ışınların tümü tek bir odakta 
toplanmaktadır. Böylece küresel sapınç ortadan kaldırılmış olur.



Tasarım

Maksutov-Cassegrain türü teleskoplarda, klasik Cassegrain’den farklı olarak tübün dış 
kısmında menisküs şekilli bir ıraksak mercek bulunur. İkincil ayna ise bu menisküs şekilli 
düzeltici camın ortasındaki bir noktanın sırlanması ile oluşturulan ve dolayısıyla düzeltici 
mercek ile aynı eğrilik yarıçapına sahip olan bir ıraksak aynadır.
Bu tür teleskopların birincil aynaları küresel aynalardır. Bu nedenle küresel sapınç 
yaratırlar. Ancak parabolik aynalarda daha baskın olan koma hatası burada baskın 
değildir. Dış kısımda bulunan düzeltici menisküs mercek, küresel sapıncı düzeltir. Ayrıca 
mu merceğe eklenen başka bir yakınsak mercek ile renk sapıncı da yok edilebilir.

Düzeltici Menisküs Kabuk Birincil Ayna

Benek

Cassegrain Teleskoplar
Maksutov-Cassegrain (katadioptrik)



Tasarım
Cassegrain Teleskoplar

Schmith-Cassegrain (katadioptrik)

Schmith-Cassegrain türü teleskoplarda, klasik Cassegrain’den farklı olarak tübün dış 
kısmında merceklerden faklı bir eğrisel yüzeye sahip bir optik eleman bulunur. 
Bu tür teleskopların birincil aynaları küresel aynalardır. Bu nedenle küresel sapınç yaratırlar. 
Ancak parabolik aynalarda daha baskın olan koma hatası burada baskın değildir.
Dış kısımda bulunan sözünü ettiğimiz eğrisel cam, sadece küresel sapıncı yok eder.
Bu tür bir optik sistem Klasik Cassegrain türü teleskoplara göre daha dar bir görüş alanı 
sağlar.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Schema_lame_de_Schmidt.svg


Tasarım
Cassegrain Teleskoplar

Diğer Cassegrain Türleri

Gregorian

Schiefspiegler / Yolo
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Montaj Türü
Alt/Az Montaj (Ufuk Koordinat Sistemi)

Yükseklik
ayarı

Azimut
ayarı

Alt/Az (Altitude – Azimuth) montajlı 
teleskolarda gök cisminin ufuk yüksekliği 
ve azimut açıları kullanılır.

Bilindiği gibi günlük hareket boyunca gök 
cisimleri doğudan batıya doğru hareket 
ediyor gibi gözükürler. Bu nedenle 
azimut açısı gün içerisinde sürekli olarak 
değişir.

Yıldızların aynı zamanda ufuk 
yükseklikleri de gece boyunca değişir.

Bu nedenle izlenen bir gök cisminin 
takip edilebilmesi için teleskobun hem 
yükseklik motoru, hem de azimuth 
motoru sürekli olarak çalışmalıdır. 



Montaj Türü
Alt/Az Montaj (Ufuk Koordinat Sistemi)

Takip motoru olmayan amatör 
teleskoplarda kullanılır. Bununla birlikte günümüzde çok büyük teleskoplarda da bu 

sistem kullanılmaktadır. Çünkü büyük teleskopların ekvatoryal 
montajı çok maliyetlidir. 

Bilgisayar teknolojisinin gelişmesi ile artık teleskobun iki 
motorunun takip için kullanılması problem olmaktan çıkmıştır.



Montaj Türü
Ekvatoryal Montaj
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Ekvatoryal Montaj
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Montaj Türü
Ekvatoryal Montaj

Dik Açıklık
ayarı

Saat Açısı
ayarı

Ekvatoryal montajlı teleskolarda gök cisminin 
dik açıklığı ve saat açısı kullanılır.

Yıldızların sağaçıklığı ve dikaçıklığı günlük 
hareketleri boyunca değişmez.

Yıldızın dikaçıklık değeri teleskoba doğrudan 
girilir.

Saat açısı, s = Yıldız Zamanı – α formülünden 
hesaplanılarak teleskoba girilir.

Gece boyunca sadece saat açısı düzenli 
olarak değişeceğinden, bu montaj türünde, bir 
yıldızın takip edilebilmesi için sabit hızda tek 
bir motorun (saat açısını değiştiren motor) 
gece boyunca çalışması yeterlidir.
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İngiliz-Yoke 
Montajı



Montaj Türü
Ekvatoryal Montaj

Diğer Montaj Türleri

http://ben.davies.net/images/decdrive.jpg

Dik Açıklık
ayarı

Saat Açısı
ayarı

http://www.cdcc.usp.br/cda/telescopios/hp-mbartels/scopes/8inch.jpg

Horseshoe
Montajı
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Dik Açıklık
ayarı
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Cross-Axis 
Montajı
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Odak Düzlemi
Birincil Odak

Birincil odak, teleskobun birinci aynasının 
odağıdır.

Eskiden gözlemciler teleskobun içinde 
(odağında) bulunan ve “kafes” denilen bir 
yerden teleskobu yönlendirir ve verileri 
alırdı.

Ancak günümüzde CCD’ler sayesinde bu 
işlem uzaktan da yapılabilmektedir.

Birincil odak, radyo teleskopların çoğunda 
kullanılmaktadır.

Ayna 
(Radyo Anten) Odağa yerleştirilmiş 

dedektör



Odak Düzlemi
Cassegrain Odağı

Cassegrain türü teleskopların odağına 
Cassegrain odağı adı verilir.

Bu odak sayesinde, birincil aynanın 
ortasında bulunan bir delikten geçen 
ışınlar aynanın arkasında görüntüyü 
oluştururlar.

Böylece optik cihazlar teleskop tüpünün 
ışık alan ön kısmı yerine, teleskobun 
arkasına bağlanabilir.

AUG 
Maksutov-Cassegrain

Teleskobu Cassegrain odağa 
bağlanmış fotometre



Odak Düzlemi
Coude Odağı

Coude odağında birincil aynanın üzerinde 
bir delik bulunmaz. Bunun yerine ikinci bir 
düzlem ayna kullanılarak ışınlar teleskop 
tüpünün kenarındaki bir açıklığa gönderilir.

Bu odak sayesinde, görüntü teleskobun 
bulunduğu odadan farklı bir yere veya 
odaya odaklanabilir. 

Teleskoba bağlanamayacak kadar ağır ve 
hatta teleskop katına sığmayacak kadar 
büyük cihazlar (özellikle tayf çekerler) bu 
odak sayesinde kullanılabilirler.

Yansıtıcı düzlem ayna

Işık buradan gözlem 
araçlarının olduğu 
odaya yönlendirilir.

TUG RTT150 teleskobunun bir benzeri

Birincil ayna



Odak Düzlemi
Coude Odağı (örnekler)



Göz Mercekleri



Göz Mercekleri

Göz merceği, teleskop veya mikroskop gibi 
çeşitli optik cihazlara takılan bir mercek 
türüdür.

Bu ismin verilmesinin nedeni bu parçanın 
sıklıkla göz ile bakılan yere takılmasıdır. 



Göz Merceklerinin Türleri

Huygens

Christiaan Huygens tarafından
1960 yılında keşfedilmiştir.

Huygens renk sapıncını sıfıra indirebilmek için aralarında 
hava boşluğu bulunan iki lensin kullanılabileceğini 
keşfetmiştir.



Göz Merceklerinin Türleri
Huygens (devam)

Eğer kırılma indisleri aynı olan 
iki mercek kullanılacaksa bu iki 
mercek arasındaki uzaklık:

d = ½(F1 + F2)

Böyle bir mercek için etkin odak uzaklığı:

Huygens göz merceği genellikle büyük odak uzunluğuna sahip 
teleskoplarda kullanılır. Günümüzde daha küçük odak 
uzunluğuna sahip teleskoplarda gözün rahatlık mesafesini 
kısalttığından, yüksek miktarda görüntü bozulmasına ve renk 
sapıncına neden olduğundan ve de görüş alanını darattığından 
tercih edilmemektedir.

1
Fe

1 1 x
F1 F2 F1 F2

+= – x : mercekler arası uzaklık



Göz Merceklerinin Türleri

Huygens (devam)

Huygens mercekleri birbirine
kenetlenmiş mercekler 
içermediklerinden Güneş’in
bir ekrana yansıtılmasında
(projeksiyon) kullanılır.

Ayrıca pahalı olmayan teleskop ve mikroskoplarda da 
halen kullanılmaktadır. 



Göz Merceklerinin Türleri
Ramsden

Gözlem araçları üreten Jesse 
Ramsden tarafından
18. yüzyılda keşfedilmiştir.

Aynı camdan üretilmiş ve aynı odak uzukluğuna sahip iki plano-
konveks mercekten üretilir. 

Mercekler arası uzaklık göz merceğinin dizaynına göre değişir. 
Tipik olarak odak uzaklığının 7/10’u ile 7/8’i arasındadır. 

Bu mercek dizaynı kromatik sapıncı engellemek için üretilmiştir.
Huygens merceğine göre çok daha başarılı olan Ramsden 
merceği hemen hemen monokromatik ışıkla çalışan cihazlar 
dışında günümüz standartlarına göre yeterli değildir.



Göz Merceklerinin Türleri
Kellner (veya akromat)

Carl Kellner tarafından 1850
yılında kaşfedilmiştir. Bu göz
merceği dizaynı nedeniyle
akromat Ramsden olarak da
adlandırılır.

Kellner gözmerceğinde 3 adet mercek bulunur. Kromatik aberasyonun daha 
etkili giderilmesi için göze yakın olan mercek bir akromatik çifttir.

Düşük ve orta güçte Huygens ve Ramsden gözmerceklerinden çok daha iyi 
görüntüler sağlar. Bakış rahatlığı ise Huygens’den iyi iken Ramsden’den 
daha kötüdür.

Bu mercek dizaynının kötü yanı iç yansımalara sahip olmasıdır. Günümüzde 
yansımayı engelleyen kaplamalar kullanılarak merceğin performansı oldukça 
arttırılmaktadır.

Odak oranı f/6 veya daha uzun olan küçük ve orta ölçekli açıklıklara sahip 
teleskoplar için idealdir.



Göz Merceklerinin Türleri
Diğer Türler

Orthoscopic veya "Abbe“
En Önemli özelliği görüntü bozulmasının 
minimum düzeyde olmasıdır. Mükemmel 
görüntü kalitesine ve bakış rahatlığına 
sahiptir. Olumsuz özelliği ise dar görüş 
alanına sahip olmasıdır.

Monocentrik
Bir flint camının iki yanına birleştirilmiş iki 
crown camından oluşur. Göz merceği 
oldukça kalındır. Bu mercek sayesinde iç 
yansımalardan kaynaklanan hayalet 
görüntüler yok edilir. Parlak ve kontrastlı bir 
görüntü elde edilir.

Erfle
Geniş görüş alanı sağlayan bu lens Birinci 
Dünya Savaşı’nda askeri amaçlı üretilmiştir. 
Hayalet görüntüleri ve astigmatizmi ortadan 
kaldırır. Bu mercekler çok geniş 
olduklarınadan bakış rahatlıkları çok iyidir. 
Kullanılması çok konforludur. 



Göz Merceklerinin Türleri
Diğer Türler

König
Abbe dizaynının basitleştirilmiş halidir. Triplet 
merceğin yerine duplet kullanılmıştır. Nagler 
dizaynından önceki tüm göz merceklerinden daha 
iyi bir performansa sahiptir. 55 derecelik görüş 
açılarında Plössl ile benzer performans 
sağladığından fazladan bir merceğin 
kullanılmasına gerek kalmaz.

Plössl
Bu göz merceği dizaynı şu ana kadar en çok 
kullanılan göz merceği dizaynıdır. Dört optik 
elemandan oluşur. Bunlar genellikle iki adet 
dublettir. Bazen simetrik göz merceği olarak da 
anılır. Geniş görüş alanı sağladığından derin 
uzayın ve gezegenlerin gözlenmesi için idealdir. İç 
yansımaların önlenmesi için camlarının kaliteli 
olması gerekir. Bu nedenle kaliteli modellerin 
fiyatları oldukça yükselir. Negatif yönü ise, görüş 
rahatlığının son derece kötü olmasıdır.

Nagler
Çok geniş açı görüntüleme gerektiren astronomik 
teleskoplar için özel olarak geliştirilmiştir. 
Astigmatizm ve diğer görüntü hatalarının 
düzeltilmesi oldukça başarılıdır. Farklı kırılma 
indisine sahip birçok mercekten üretilir. Dez 
avantajı çok ağır olması ve fiyatının küçük bir 
teleskopla aynı olmasıdır.



Göz Merceğinde Görüş Alanı

Bu iki göz merceğinin odak 
uzunlukları aynı olup sadece 
görüş alanları farklıdır.

Bu göz merceğinin 
ise odak uzunluğu 
daha kısa olup, en 
soldaki mercek ile 
aynı görüş alanına 
sahiptir.



Bir Teleskopta 
Büyütme



Bir Teleskobun Büyütmesi
v

v
v

v

Teleskobun Odak Uzaklığı Gözmerceğinin
Odak Uzaklığı

Teleskobun Büyütme Gücü (x) =
Teleskobun Odak Uzaklığı

Gözmerceğinin Odak Uzaklığı

A
çı

kl
ık

Teleskobun Odak Oranı =
Teleskobun Odak Uzaklığı

Açıklık (merceğin veya aynanın çapı)
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