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ÖZET 

 

Yüksek Lisans Tezi 

 

GENİŞ BANT (1-12 µm) TELESKOBİK KIZILALTI GÖRÜNTÜLEYİCİ OPTİK 

TASARIMI 

 

Beyza AKARCA 

 

Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Fizik Mühendisliği Anabilim Dalı 

 

Danışman: Prof. Dr. Mehmet KABAK 

 

Bu tez çalışmasında kızılaltı bölgenin yakın ve uzak olarak adlandırılan 1-12µm 

dalgaboyunun tamamında çalışabilecek uzay yerleşkeli (yörünge yüksekliği 680km, 

odak uzunluğu 2.04m, yersel çözünürlüğü 5m) bir teleskopik görüntüleyici uydu 

kamerası tasarımı anlatılmıştır. Tasarıma başlamadan önce kavramsal temeller olan 

uydu yörünge yükseklikleri, kızılaltı bölge, ayna ve bağıntıları ile teleskop çeşitleri 

hakkında bilgi verilmiştir. Bu bilgiler ışığında sistem parametreleri hesaplanarak 

Zemax-EE© optik tasarım programında iki aynalı ve üç aynalı iki teleskopik sistemin 

optik tasarımı yapılmıştır. Sonrasında sistemlerin verimlilik analizleri yapılarak 

kullanılabilirliği tartışılmıştır. 

 

Ocak 2011, 60 sayfa  

Anahtar Kelimeler: Geometrik optik, kızılaltı, teleskop, geniş bant  
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ABSTRACT 
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In this thesis a telescopic satellite camera imager is designed, which works in both near 

and long IR band (1-12 µm) and which has orbit altitude of 680 km, focal length of 2.04 

m and geometric sampling distance of 5 m. Before the design, a general information is 

given about the basic terms such as orbit altitudes, IR band, telescope types and mirror 

equations. According to obtained information, system parameters are calculated and two 

systems are designed using Zemax-EE©, which is an optical design software. One of 

them is with two mirror and the other is three mirror. Finally by analyzing the efficiency 

of the systems, feasibility issues are discussed. 
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�� Birincil aynanın eğrilik yarıçapı 

�� İkincil aynanın eğrilik yarıçapı 

�� Üçüncül aynanın eğrilik yarıçapı 

D Optik sistemin giriş açıklığı 

�� Üçüncül ayna ile iki aynalı sistemin odak noktası arasındaki uzunluk 

d2 İkincil ayna ile üçüncül ayna arasındaki uzunluk 

�� Üçüncül ayna ile görüntü yüzeyi arasındaki uzunluk 

f   Odak uzunluğu 

�� Cisim odağı 

�	 Görüntü odağı 


	 Yakın eksenel odak 


� Teğetsel ya da meridyonel odak 


� Sagital odak 

F#   F numarası 


 Birincil aynanın odak uzunluğu 


� İki aynalı sistemin odak uzunluğu 

 Birincil aynanın F#’ı Optik yol uzunluğuλi Gelen dalganın dalgaboyu 

λt Geçen dalganın dalgaboyu 

n1 Birinci ortamın kırılma indisi 

n2 İkinci ortamın kırılma indisi 

ni İlk ortamın kırılma indisi 

nt İkinci ortamın kırılma indisi 

R Yarıçap 

 Gelme açısı Yansıma açısı�	� Gelme açısı 

��� Yansıma açısı 

�� Geçme açısı 

�� Birinci ortamda ışığın hızı 

��  İkinci ortamda ışığın hızı  
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MRI Manyetik rezonans görüntüleme (Magnetic resonance imaging) 

CS2   Karbon sülfür 

GSD   Yersel çözünürlük (Ground sample distance) 
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IFOV   Bir pikselin görüş açısı (Instantaneous field of view) 

Field   Detektörün gördüğü alan 

IField   Bir pikselin gördüğü alan 

PS   Piksel boyutu (Pixel size) 

MTF   Modülasyon transfer fonksiyonu 



viii 

 

ŞEKİLLER DİZİNİ 

Şekil 2.1 Atmosferden yansıma ......................................................................................... 5 

Şekil 2.2 Küresel aynada yansımalar ................................................................................ 6 

Şekil 2.3 Snell yasası ....................................................................................................... 67 

Şekil 2.4 Bir içbükey küresel ayna .................................................................................... 8 

Şekil 2.5 Küresel kusur ................................................................................................... 11 

Şekil 2.6 Koma ................................................................................................................ 12 

Şekil 2.7 Astigmatizm ..................................................................................................... 13 

Şekil 2.8 Alan Eğriliği ..................................................................................................... 14 

Şekil 2.9 Biçim Bozulması .............................................................................................. 14 

Şekil 2.10 Mercekli teleskop ........................................................................................... 15 

Şekil 2.11 Galileo teleskopu ............................................................................................ 16 

Şekil 2.12 Kepler teleskopu ............................................................................................. 16 

Şekil 2.13 Newtonian tipi teleskop .................................................................................. 17 

Şekil 2.14 Gregorian teleskopu ....................................................................................... 18 

Şekil 2.15 Cassegrain tipi teleskop .................................................................................. 18 

Şekil 2.16 Ritchey- Chrétien tipi teleskop ....................................................................... 19 

Şekil 2.17 Willstrop tipi teleskop .................................................................................... 19 

Şekil 2.18 Schmidt-Cassegrain tipi teleskop ................................................................... 20 

Şekil 2.19 Maksutov- Cassegrain tipi teleskop ............................................................... 21 

Şekil 2.20 Schmidt tipi teleskop ...................................................................................... 21 

Şekil 3.1 Kullanıldığı dalgaboyuna göre detektör çeşitleri ............................................. 25 

Şekil 3.2 Yakın ve uzak kızılaltı bölgede alınan görüntüler ........................................... 26 

Şekil 3.3 Tasarım parametrelerinin geometrik gösterimi ................................................ 27 

Şekil 3.4 Üç aynalı teleskop tasarımının iki boyutlu gösterimi ...................................... 38 

Şekil 3.5 İki aynalı teleskop tasarımının iki boyutlu gösterimi ....................................... 38 

Şekil 3.6 Üç aynalı teleskop tasarımının üç boyutlu gösterimi ....................................... 39 

Şekil 3.7 İki aynalı teleskop tasarımının üç boyutlu gösterimi ....................................... 39 

Şekil 3.8 a Üç aynalı teleskop tasarımının nokta diyagramı, b. Nokta diyagramının         
airy disk ile gösterimi ............................................................................................... 40 

Şekil 3.9 İki aynalı teleskop tasarımının nokta diyagramı .............................................. 41 

Şekil 3.10 Üç aynalı teleskop tasarımının MTF diyagramı ............................................. 42 

Şekil 3.11 İki aynalı teleskop tasarımının MTF diyagramı ............................................. 43 



ix 

 

Şekil 3.12 Üç aynalı teleskop tasarımının dalgacephesi hata diyagramı......................... 44 

Şekil 3.13 İki aynalı teleskop tasarımının dalgacephesi hata diyagramı ......................... 45 

Şekil 3.14 Üç aynalı teleskop tasarımının biçim bozulması  diyagramı…………….....46 

Şekil 3.15 İki aynalı teleskop tasarımının biçim bozulması diyagramı .......................... 47 

Şekil 3.16 Üç aynalı teleskop tasarımının Seidel diyagramı ........................................... 48 

Şekil 3.17 İki aynalı teleskop tasarımının Seidel diyagramı ........................................... 49 

Şekil 3.18 a Birincil aynanın, b. ikincil aynanın, c. üçüncül aynanın ayak izi ................ 50 

Şekil 3.19 İki aynalı teleskop sisteminin ayak izi diyagramı: a. birincil aynanın, 
b. ikincil aynanın ayak izi diyagramı …………………………………...50 



x 

 

ÇİZELGELER DİZİNİ 
 

Çizelge 3.1 Ayna yapımında kullanılan malzemeler…..…………….……..…..………22 

Çizelge 3.2 Yansıtıcı yüzey kaplama çeşitleri ve yansıtıcılıkları .................................... 24 

Çizelge 3.3 Odak uzunluğu seçimi .................................................................................. 28 

Çizelge 3.4 Giriş açıklıklarının farklı odak uzunlukları için karşılaştırması ................... 29 

Çizelge 3.5 Odak uzaklığı 2.04 m için tasarım parametrelerinin karşılaştırılması ......... 30 

Çizelge 3.6 Odak uzaklığı 2.72m için tasarım parametrelerinin karşılaştırılması……...30 

Çizelge 3.7 Odak uzaklığı 3.4 m için tasarım parametrelerinin karşılaştırılması ........... 33 

Çizelge 3.8 Odak uzaklığı 4.08 m için tasarım parametrelerinin karşılaştırılması ......... 34 

Çizelge 3.9 Odak uzaklığı 6.8 m için tasarım parametrelerinin karşılaştırılması ........... 35 

Çizelge 3.10 En olası sistem tasarım parametreleri ........................................................ 36 

Çizelge 3.11 Üç aynalı teleskop sisteminin yansıtıcılık değerleri ................................... 51 

Çizelge 3.12 İki aynalı teleskop sisteminin yansıtıcılık değerleri ................................... 51 



1 

 

1. GİRİŞ 

İnsanoğlunun uzay ve yapısı hakkındaki merakı M.Ö 500 yıllarında başlamış ve 

zamanla uzaya ulaşma ve uzayı kullanma üzerine gelişmeler göstermiştir. Gelişen 

teknoloji ile birlikte insan yapısı araçlar uzaya gönderilmiştir. 

Dünya tarihini değiştiren ve insan eli ile yapılmış olan ilk uydu Ekim 1957 tarihinde 

Sovyetler Birliği tarafından uzaya fırlatılmıştır. “Sputnik” adı verilen, 80kg ağırlığında 

ve basketbol topu büyüklüğündeki bu uydu, yörüngesine başarı ile yerleşmiş ve dünya 

etrafındaki bir tam turunu 4 Ekim 1957 tarihinde yaklaşık 100 dakikada tamamlamıştır. 

Bu tarihten günümüze kadar uydu sistemleri tüm dünyanın takip ettiği teknolojik 

gelişmelere sahne olmuştur. Zamanla gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda tasarlanan uydu 

sistemleri de teknolojinin gelişmesiyle çeşitlenmiştir. Bunlar arasında askeri, 

haberleşme, meteoroloji, seyrüsefer, astronomi ve bilimsel çalışmalar, minyatür, 

gözetleme ve gözlem uyduları sıralanabilir. Bu uydular arasında günümüzde en çok ilgi 

çeken gözlem uydularıdır. Gözlem uydularında farklı amaçlara yönelik kamera 

sistemleri kullanılmaktadır ve bu farklı amaçlar doğrultusunda kameralarda farklı 

özellikler göstermektedir (Tutkun 2008). 

Bu çalışmada optik tasarımı yapılacak olan kamera kızılaltı bölgede çalışan uzay 

yerleşkeli (atmosfer dışı) dünya gözlem uydusu kullanımı içindir. Kızılaltı ışınımın 

ancak belirli bölgeleri atmosferi geçebilmekte geri kalan bölgeler ise atmosfer 

tarafından soğurulmaktadır. Bu nedenle yapılan uydu tasarımları dalga boyuna göre 

farklılık göstermektedir. Bu durum ya farklı uydu sisteminin tasarlanmasını ya da aynı 

uydu içerisine birden fazla kamera kullanılmasını gerektirmektedir. Bu çalışmanın 

amacı, gelişen detektör teknolojisini de kullanarak tek bir optik sistem ile 1-12 µm 

arasında görüntü alabilen bir uydu kamerası tasarımını gerçekleştirmektir. Kızılaltı 

bölgenin 1-12 µm aralığı bir arada kullanılarak özellikle afet gözlemlemede, tarım, 

orman gibi yeryüzü örtüsünü gözlemlemede, deniz ve okyanuslardaki aerosol 

özelliklerinin tespitinde ve kızılaltı bantta incelenmesi gereken diğer cisimleri 

görüntülemede büyük kolaylık sağlayacaktır. 
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2. KURAMSAL TEMELLER 

2.1 Uydu ve Çeşitleri 

Bir gezegenin kütlesel çekim alanında bulunarak onun çevresinde dolanan gökcismi ya 

da çeşitli amaçlarla Yer'den fırlatılan ve genellikle kapalı bir yörünge çizen Yer'in ya da 

başka bir gezegenin veya doğal bir uydunun çevresinde dolanan aygıta uydu denir. 

Yapay uydular dünyanın çevresine dört farklı yörüngeye yerleştirilebilir ve bu 

yörüngelerine göre işlevleri değişmektedir. Aynı zamanda yapay uyduların 

yerleştirildiği yörüngenin yeryüzüne olan uzaklığı (çalışma uzaklığı, WD) uyduya 

yerleştirilen kameranın optik özelliklerini doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle 

tasarlanmak istenen optik sistemin hangi yörüngeye yerleştirileceği önemli bir sistem 

tasarım parametresidir (http://www.satcom.co.uk/article.asp?article=11 2010, 

http://www.polaris.iastate.edu/EveningStar/Unit4/unit4_sub3.htm 2010). 

2.1.1 Alçak yörünge uyduları  

Alçak yörünge uyduları (Low Earth Orbit, LEO) yeryüzünden 200-3000 km yükseklikte 

konumlanmışlardır. Kapsama alanları dardır. Bu nedenle evrensel hizmet 

sağlanabilmesi için çok sayıda LEO uydu kullanılmaktadır. Atmosfer etkilerine maruz 

kaldıklarından ömürleri kısadır. Yörüngede kalabilmek için oldukça hızlı hareket 

ederler, bu nedenle kapsama alanları 10-15 dakika içinde değişir. Çalışma uzaklığının 

az olması nedeniyle yüksek çözünürlüklü görüntü elde etmek için gözlem uyduları 

genellikle bu yörüngelere yerleştirilir (Evans 2000). 

2.1.2 Orta yörünge uyduları 

Orta yörünge uyduları (Medium Earth Orbit, MEO) 5000-13000 km yükseklikte 

bulunan uydulardır. Bu yörüngede bulunan uydular GPS (Global Positioning System) 

hizmetleri gibi yer-konum belirleme için kullanılırlar (Evans 2000). 
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2.1.3 Yerdurağan yörünge uyduları 

Yerdurağan yörünge (Geostationary Orbit, GEO) uyduları yeryüzünden yaklaşık 36000 

km yükseklikte Ekvator düzleminde olan uydulardır. Dönme dönemleri (periyotları) 

Dünya’nın dönme dönemine eşittir ve dolayısı ile yeryüzündeki bir gözlemciye göre 

durağan görünmektedirler. Kapsama alanları neredeyse tüm dünyanın %40’ı olmak 

üzere oldukça geniştir. Sadece üç GEO uydu ile dünyanın büyük çoğunluğu 

kapsanabilmektedir Yere göre sabit olmaları nedeni ile çeşitli hizmetler için oldukça 

elverişlidir. Ancak 36000km gibi bir yükseklik söz konusu olduğundan, sinyaller 

yüksek gecikme ve yol kaybına uğrarlar (Evans 2000). 

2.1.4 Yüksek yörünge uyduları 

Yüksek Yörünge Uyduları (High Earth Orbit, HEO), dünyaya uzaklıkları en fazla 

değişen uydulardır. Yörüngesel hareketi sırasında bir kutup bölgesi üzerinde dünyaya 

çok yaklaşırken diğer bir kutup bölgesinde ise dünyadan çok uzak bir noktadan geçer. 

Bu tip uydular, diğer uyduların erişemediği kutup bölgelerinde etkilidir. Daha çok 

bilimsel çalışmalar ve bölgede bulunan iş istasyonlarının iletişimi için kullanılırlar 

(Born vd. 2004, http://Lakdiva.org/clarke/1945ww/ 2010). 

2.2 Elektromanyetik Spektrum 

Elektromanyetik spektrum (EMS), evrenin herhangi bir yerinde fizik kurallarınca 

mümkün kılınan tüm elektromanyetik ışınım türevlerinin dalga boyları veya 

frekanslarına göre bu spektrumdaki göreli yerlerini ifade eden kavramdır. 

2.2.1 Kızılaltı  

İlk kez Sir W. Herschel (1738- 1822)  tarafından varlığı 1800’de tespit edilen 

elektromanyetik spektrum bölgesidir. Çoğu kez dört alt bölgeye ayrılmaktadır: yakın 

kızılaltı (780 - 3000 nm), orta kızılaltı (3000 - 6000 nm), uzak kızılaltı (6000 - 15000 

nm) ve uç kızılaltı (15000 nm- 1 mm ). Bu bölgeleme ve adlandırmada literatürde genel 

bir kabul sağlanamamıştır (Rogalski and Chrzanowski 2002). 
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Mutlak sıfırın (-273 ºC) üstündeki bir sıcaklıktaki herhangi bir cismin molekülleri çok 

zayıf bile olsa kızılaltı ışıma yapar. Kızılaltı ışınımlar, elektrik ısıtıcılar, yanan kömürler 

ve ev radyatörleri gibi sıcak cisimlerden sürekli spektrum şeklinde yayınlanmaktadır. 

Güneşten gelen elektromanyetik enerjinin kabaca yarısı kızılaltıdır. İnsan bedeni 

yaklaşık 3000 nm yakınında doruğa ulaşan ve uç kızılaltına azalarak giden ve ötesinde 

ihmal edilen oldukça zayıf kızılaltı ışınım yayınlar (Riedl 2001). 

Kızılaltı ışınım enerjisi termal ve fotonik detektörler ile algılanır. Termal detektörler 

sıcaklık değişimini algılarlar. Termal detektörlere örnek olarak ısıl çift, golay hücreleri, 

piroelektrik, bolometre (mikrobolometre) detektörler verilebilir. Foton detektörler ışığı 

algılayan yarı iletken malzemelerden üretilen detektörlerdir. Foton detektörler termal 

detektörlerden daha hassas ve daha çabuk tepki verdiklerinden daha çok tercih edilen 

detektör çeşididir (Boreman and Dereiak 1996). 

2.3 Uzaktan Algılama ve Atmosfer Etkileri 

Uzaktan algılama bir temas olmaksızın, algılayıcı sistemleri kullanarak yeryüzü 

hakkında bilgi edinmektir ve iki şekilde gerçekleşir; 

 1- Yapay bir kaynaktan yayılan elektromanyetik enerji yeryüzünden ve 

atmosferden yansıyarak algılayıcıya ulaşır. Bu şekilde çalışan sistemlere pasif sistemler 

denilmektedir. 

 2- Yer yüzeyi ya da cisimler kendi elektromanyetik enerjilerini yayımlarlar. 

Yayımlanan enerji algılayıcı tarafından algılanır. Bu şekilde çalışan sistemlere ise aktif 

sistemler denilmektedir (Marangoz 2009). 

Uydu sistemleri pasif sistemlerdir ve yeryüzündeki cisimleri gözlemlemek için güneş 

enerjisini kullanmaktadırlar. Güneşten gelen ışınlar tüm spektrumu içermektedir. Ancak 

ışınların bir kısmı (gama ve x-ışınları gibi) atmosferden içeri girmeden yansımaktadır. 

Atmosferi geçen ışınların ortalama %3’ü bulutlar tarafından, %6’sı atmosfer tarafından, 

%51’i okyanuslar ya da toprak tarafından emilmektedir. Bulutlardan, yeryüzünden ve 

localadm
Bunu kontrol edelim, anlattığın iki yöntemde pasif. Aktif  yapay ışıkla aydınlatarak yapılır.
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atmosferdeki parçacıklardan geri yansıyan ışınların toplamı %64 civarındadır (Şekil 

2.1). Sonuç olarak atmosfere giren ışınların çok küçük bir miktarı uyduya 

ulaşabilmektedir. Bu değerler iklim şartlarına, gündüz ya da gece olmasına, havadaki 

aerosol miktarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir (Petty 2006). 

 

Şekil 2.1 Atmosferden yansıma 
(http://rst.gsfc.nasa.gov/Sect16/Sect16_2.html, 2010) 

Elektromanyetik spektrumun kızıl bölgesindeki ışınımların da bir kısmı, atmosferdeki 

su buharı, aerosol miktarı, sıcaklık değişimi, gaz basıncı ve parçacıkların kimyasal 

yapıları nedeniyle atmosfer tarafından emilime uğramaktadır. Spektrumun alt bantlara 

ayrılmasının en önemli nedenlerinden biri budur. 

2.4 Aynalar 

Ayna sistemleri özellikle elektromanyetik spektrumların x-ışınları, morötesi ve kızılaltı 

bölgelerinde gittikçe artan geniş uygulamalarda kullanılmaktadır. 

İlk zamanlarda aynalar camın gümüşle kaplanmasından yapılmıştır, morötesi ve 

kızılaltında yüksek veriminden dolayı kaplama olarak gümüş, sağlamlığından dolayı 

gövde malzemesi olarak da cam kullanılmıştır. Günümüzde teknolojinin de gelişmesiyle 

http://rst.gsfc.nasa.gov/Sect16/Sect16_2.html


 

elektromanyetik tayfın her bölgesi için özel kaplama yöntemleri 

özelliklerde aynalar üretilmektedir

Aynalara ön ya da arka yüzeyleri kaplanarak yansıtıcılık özelliği verilmektedir. Arka 

yüzeyi kaplanan aynalar

için günlük kullanım

olayı meydana geldiği için 

2.4.1 Küresel aynalar

Küresel aynalar; yansıtıcı yüzeyi, küre 

küre kesitinin iç yüzeyi ise bu ayna

küre kesitinin dış yüzeyi ise 

Küresel yüzeyin merkezinden geçen eksene 

eksenin aynayı kestiği noktaya tepe noktası, tepe noktası ile merkezin tam ortasına da 

odak noktası adı verilir. Asal eksene paralel olarak gelen ışınlar, yansıdıktan sonra 

odaktan geçerler. Odaktan geçerek gelen ışınlar

Merkezden geçen ışınlar aynı yoldan geriye yansırlar

ışınlar ise asal eksen

yansırlar (Smith 2000

Şekil 2.2 Küresel aynada yansıma
and-magnification, 2010)
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elektromanyetik tayfın her bölgesi için özel kaplama yöntemleri 

özelliklerde aynalar üretilmektedir (Smith 2000). 

arka yüzeyleri kaplanarak yansıtıcılık özelliği verilmektedir. Arka 

aynalar yansıtıcı metal tabaka cam arkasında tam olarak korunduğu 

için günlük kullanımda uygundur. Buna karşılık, ışık cam içinden geçerken 

olayı meydana geldiği için teknik kullanımda çoğunlukla kaplama ön yüzeydedir.

ynalar 

Küresel aynalar; yansıtıcı yüzeyi, küre kesiti şeklinde olan aynalardır. Yansıtıcı yüzey, 

iç yüzeyi ise bu aynalara çukur, konkav veya içbükey, y

dış yüzeyi ise de tümsek, konveks veya dışbükey olarak adlandırılır

Küresel yüzeyin merkezinden geçen eksene ‘asal eksen’ veya 

eksenin aynayı kestiği noktaya tepe noktası, tepe noktası ile merkezin tam ortasına da 

odak noktası adı verilir. Asal eksene paralel olarak gelen ışınlar, yansıdıktan sonra 

odaktan geçerler. Odaktan geçerek gelen ışınlar ise asal eksene paralel olarak yansırlar. 

Merkezden geçen ışınlar aynı yoldan geriye yansırlar (Şekil 2.2). 

ışınlar ise asal eksen (yüzey normali) ile meydana getirdiği açı

0). 

Küresel aynada yansımalar (http://www.tutorvista.com/topic/mirror
, 2010) 

elektromanyetik tayfın her bölgesi için özel kaplama yöntemleri kullanarak istenilen 

arka yüzeyleri kaplanarak yansıtıcılık özelliği verilmektedir. Arka 

yansıtıcı metal tabaka cam arkasında tam olarak korunduğu 

ışık cam içinden geçerken kırılma 

kaplama ön yüzeydedir. 

şeklinde olan aynalardır. Yansıtıcı yüzey, 

lara çukur, konkav veya içbükey, yansıtıcı yüzey, 

olarak adlandırılır. 

veya ‘optik eksen’, asal 

eksenin aynayı kestiği noktaya tepe noktası, tepe noktası ile merkezin tam ortasına da 

odak noktası adı verilir. Asal eksene paralel olarak gelen ışınlar, yansıdıktan sonra 

ise asal eksene paralel olarak yansırlar. 

 Tepe noktasına gelen 

açı kadar açı yaparak 

 

http://www.tutorvista.com/topic/mirror-formula-

http://www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-1313&Bilgi=a%C3%A7%C4%B1
http://www.tutorvista.com/topic/mirror-formula-and-magnification
http://www.tutorvista.com/topic/mirror-formula-and-magnification
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2.4.2 Yakın eksenel bölge 

Geometrik optikte, bir optik elemanın asal eksenine küçük açılar yapacak şekilde gelen 

ışınların oluşturduğu bölgeye yakın eksenel bölge denilmektedir. Yakın eksenel bölgede 

oluşan optik kusurlar ihmal edilebilecek seviyededir ve bu bölgede hesaplama yapmak 

tasarımcıya oldukça kolaylık sağlamaktadır. Bu durumun daha iyi anlamak için temel 

optik formüllerine başvurulabilir (Şekil 2.3). 

 

Şekil 2.3 Snell yasası 

Kırılma ve yansıma kanunu olan Snell yasası şu şekildedir; 

 ���������� �
���� �

���� 
(2.1) 

Burada �� optik elemana gelen ışının asal eksenle yaptığı açı, �� yansıyan yada kırılan 

ışının asal eksenle yaptığı açı, �� birinci ortamın kırılma indisi, �� ikinci ortamın 

kırılma indisi, �� birinci ortamdaki ışığın hızı, �� ikinci ortamdaki ışığın hızıdır. Snell 

yasası Taylor serisine açılırsa; 

 ���� � � � ���� � ���� �.... 
(2.2) 
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Yakın eksenel bölgede küçük açı yaklaşımını kullanırsak; 

 ���� � ��� �!�" # �� � ��� �!" �$�� � %    (2.3)

olarak bulunur. Sonuç olarak Snell yasası; 

 ���� � ���� (2.4) 

şeklinde yazılabilir. Yakın eksenel bölgede yani asal eksene yakın bölgelerde denklem 

(2.4 çok iyi sonuçlar verirken yakın eksenel bölgeden uzaklaştıkça hatalar oluşmaktadır. 

Odak uzunluğu, büyütme oranı gibi birçok optik sistem tasarım parametresi yakın 

eksenel bölge yaklaşımı ile hesaplanmaktadır (Kim 2006). 

2.4.3 Ayna bağıntıları 

 

Şekil 2.4 Bir içbükey küresel ayna (Hecht, 2005) 

Bölüm 2.4.2 anlatılan yakın eksenel bölge yaklaşımından yararlanarak Şekil 2.4 için 

�	 � �� olduğundan &'() , *'++++ ile iki eşit parçaya bölünür, bu nedenle &'()  üçgeninin &(++++ 
kenarı geri kalan iki kenarıyla orantılı parçalara bölünür; 

 &*++++&'++++ � *(++++('++++ 
(2.5) 
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ve 

 &*++++ � �� � ,-,��.�*(++++ � ,-, � �	 (2.6) 

şeklinde yazılabilir. Burada ���/0��	 sol tarafta olduğundan artı işaretlidir. R için 

yansımadaki işaret kabulü kullanıldığında eksi olur, çünkü C, V’nin solundadır. Böylece 

,-, � �- olur ve 

 &*++++ � �� � -��.�*(++++ � ���	 � -! (2.7) 

Yakın eksenel bölgede &'++++ � ��" ('++++ � �	 dir, denklem (2.5; 

 �� � -�� � �	 � -�	  
(2.8) 

veya; 

 %�� �
%�	 � � 1- 

(2.9) 

şeklinde yazılabilir. Hem dışbükey hem de içbükey aynalarda bu denklemler 

kullanılmaktadır. Cismin odağı; 

 234567∞
�� � �� (2.10) 

görüntü odağı ise, 

 234587∞
�	 � �	 (2.11) 

bağıntısı ile verilmektedir. Sonuç olarak denklem (2.9; 

 %�� �
%
∞
� %

∞
� %�	 � � 1- 

(2.12) 
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yazılabilir. Denklem (2.12 düzenlenir ise, 

 �� � �	 � � 1- 
(2.13) 

 %�� �
%�	 �

%� 
(2.14) 

olarak elde edilir. Elde edilen denklemler klasik ayna bağıntılarıdır ve bu bağıntılar 

yardımıyla görüntü ve cisim uzaklıkları ile odak uzunluğu, cisim ve görüntü uzaklıkları 

ile ayna çapı hesaplanabilir (Hetch 2005). 

2.4.4 Kusurlar 

Bölüm 2.4.2’de anlatıldığı gibi küresel yüzeylerde yalnızca asal eksene yakın olan 

bölgede ideal görüntü oluşmaktadır. Bu bölgeden uzaklaştıkça görüntüde kusurlar 

meydana gelmektedir. Bu kusurlar tek renk ve renk kusurları olmak üzere iki ana gruba 

ayrılmaktadır. Görüntü netliğini bozan kusurlar; küresel sapınç, koma ve astigmatizm 

kusurlarıdır. Görüntü biçimini bozan kusurlar ise; alan eğriliği ve biçim bozulmasıdır. 

Bir optik sistemin fiziksel parametreleri (güç, biçim, kalınlık, cam türü, mercekler arası 

uzaklık, engel konumları) bilinçli bir biçimde değiştirilerek bu kusurlar en aza 

indirilebilir (Hecht 2005). 

Bu çalışmada tasarımı yapılacak olan optik sistem sadece yansıtıcı yüzeylerden 

oluşacağı için kırıcı yüzeylerin sebep olduğu renk kusurlarından bahsedilmeyecektir. 

2.4.5 Tekrenk kusurları 

Yakın eksenel bölge, optik eksen etrafında çok dar bir kısım ile sınırlandırılmıştır. 

Görüntü oluşumuna optik sistemin kenar bölgelerindeki ışınlarda dahil edilirse yakın 

eksenel yaklaşım geçerli olmaz. Daha iyi bir yaklaşım için; 

localadm
İlk defa sistemin aynalı olacağı söyleniyor nedeninden hiç bahsedilmiyor!
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 ���� � � � ���� � ���� � �9:� � ; 
(2.15) 

açılımı kullanılarak üçüncü mertebe teorisi elde edilir. Birinci mertebe teorisinden 

sapmalar, beş temel kusurda kendini gösterir. Bu sapmalar ilk kez 1850’lerde L. Seidel 

tarafından ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bu nedenle bunlardan daha çok Seidel kusurları 

olarak söz edilir. İlk iki terimin dışında daha küçük olan fakat göz önünde tutulması 

gereken daha birçok terim bulunmaktadır. Buna göre kuşkusuz daha yüksek mertebeli 

kusurlar bulunacaktır (Malacara and Malacara, 2009). 

2.4.6 Küresel kusur 

Küresel bir optik elemana gelen ışınlar asal eksene yakın bölgede herhangi bir 

bozulmaya uğramazken yakın eksenel bölgeden uzaklaştıkça optik elemanın yüzeyinin 

küresel olmasından kaynaklanan bozulmalar meydana gelmektedir. Asal eksene farklı 

yüksekliklerde gelen ışınların farklı noktalarda odaklanması sonucu oluşan bu kusur 

küresel sapınç olarak adlandırılmaktadır. Optik sistemin giriş açıklığı küçültülerek, 

küresel yüzey yerine küresel olmayan (aspheric) optik elemanlar kullanılarak yada arka 

arkaya farklı özelliklerde optik elemanlar kullanılarak (bir ıraksak bir yakınsak 

mercekten oluşan düzeltici bir optik sistem gibi) küresel kusur azaltılabilir (Malacara 

and Malacara 2009). 

 

Şekil 2.5 Küresel kusur 
(http://newt.phys.unsw.edu.au/~mgb/pg_mod3_lec1.html, 2010) 

http://newt.phys.unsw.edu.au/~mgb/pg_mod3_lec1.html
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2.4.7 Koma 

Koma kusuru, eksene uzak bir cisim noktasında ortaya çıkan görüntü bozucu bir tek 

renk kusurudur. Bu durum asal düzlemlerin yalnızca yakın eksenel bölgede düzlem 

olarak alınabileceği gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Gerçekte bu düzlemler eğrilmiş asal 

yüzeylerdir. Küresel kusurun yokluğunda paralel bir ışın demeti, eksen üzerinde arka 

tepe noktasından arka odak uzaklığı mesafesinde bulunan 
	 noktasında 

odaklanmaktadır. Fakat merceğin eksenden uzak bölgelerinden geçen ışınlar için etkin 

odak uzaklıkları ve dolayısıyla da enine büyütmeler farklı olmaktadır. Görüntü noktası 

optik eksendeyse bunun pek fazla bir etkisi olmamaktadır. Fakat ışın demeti eğik 

olduğunda ve görüntü noktası da eksenden uzakta oluştuğunda koma açıkça 

belirmektedir (Smith 2008, Lee 2009). 

Adını kuyruklu yıldıza benzemesinden alan koma kusuru özellikle simetrik olmayan 

biçiminden dolayı kusurların en kötüsü olarak bilinmektedir. Uygun optik elemanların 

seçilmiş özelliklerine göre bir araya getirilmesiyle koma kusuru engellenebilinmektedir. 

 

Şekil 2.6 Koma 
(http://www.dvinfo.net/articles/optics/lensdefects.php, 2010) 

  

http://www.dvinfo.net/articles/optics/lensdefects.php
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2.4.8 Astigmatizm 

Bir cisim noktası optik eksenden çok uzakta ise gelen ışınlar konisi merceğe göre 

simetrik olmadığından astigmatizm denilen kusur ortaya çıkmaktadır. 

Küresel kusur yokluğunda bütün odak uzaklıkları aynı olduğundan bütün ışınlar tek bir 

odakta toplanmaktadır. Buna karşın eğik bir paralel ışın demetinin meridyonel (teğetsel) 

ve sagital düzlemlerdeki durumu farklı olmaktadır. Sonuç olarak teğetsel ve sagital 

düzlemlerdeki odak uzaklıkları farklıdır. Fermat ilkesi kullanılarak odak uzaklığı 

farkının, merceğin gücüne ve ışınların merceğe göre eğim açısına etkin biçimde bağlı 

olduğu gösterilebilir. Bu astigmatik fark ışınlar merceğe daha eğik geldikçe, yani cisim 

noktası eksenden uzaklaştıkça hızla artar ve eksende bulunması durumunda sıfır 

olmaktadır (Smith 2008, Lee 2009). 

Farklı iki odak uzaklığı bulunduğunda koniksel ışınlar demeti kırılma sonrasında 

oldukça fazla değişime uğramaktadır. Şekil 2.7’de görüldüğü gibi ışık demeti kesiti 

mercekten ayrıldığında başlangıçta dairesel olup büyük ekseni sagital düzlemde 

bulunacak şekilde gittikçe elipse dönüşmektedir. Astigmatizm optik elemanın yüzey 

özelliğine bağlı olduğundan giderilmesi de yüzey özelliğinin değiştirilmesiyle 

engellenebilir (Lee 2009). 

 

Şekil 2.7 Astigmatizm 
(http://www.answers.com/topic/astigmatism, 2010) 

http://www.answers.com/topic/astigmatism
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2.4.9 Alan eğriliği 

Eksene dik koyulan düz bir cismin görüntüsü ancak ve ancak yakın eksenel bölgede düz 

görülür. Yakın eksenel bölgenin dışında düz cismin görüntüsünde bozulmalar 

gözlemlenir. Belli açıklıklarda gözlemlenen bu bozulmuş görüntü ‘Petzval Alan 

Eğriliği’ denilen kusurdan kaynaklanır. Kılavuz ışınların optik sistemin küresel yüzeyi 

nedeniyle farklı noktalarda görüntü oluşturması bu kusura neden olmaktadır. Birden 

fazla optik eleman ve küresel olmayan yüzeyler kullanılarak ve bu kusur engellenebilir 

(Malacara and Malacara, 2009). 

 

Şekil 2.8 Alan Eğriliği 
(http://www.dvinfo.net/articles/optics/lensdefects.php, 2010) 

2.4.10 Biçim bozulması 

Optik sistemin farklı bölgelerinin farklı odak uzaklıkları ve farklı büyütmelere sahip 

olması biçim bozulması kusurunu ortaya çıkartır. Engelleyici pozisyonun değiştirilmesi 

ile bu kusur kontrol edilebilir veya görüntü alma işleminden sonra sayısal olarak 

düzeltilebilir (Smith 2000, Lee 2009). 

 
Şekil 2.9 Biçim Bozulması 

(http://toothwalker.org/optics/distortion.html, 2010) 
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2.5 Teleskop ve Çeşitleri 

Bu çalışmada teleskopik bir tasarım yapılacağından teleskop çeşitlerinden bahsetmek 

tasarımın nasıl yapıldığının anlaşılması açısından yararlı olacaktır. 

Teleskop; uzakta bulunan cisimlerin yaydığı ışınları toplayarak görüntü oluşturan 

sistemlerdir. Kullanılan optik elemanlara göre çeşitlilik göstermektedirler. 

2.5.1 Mercekli teleskoplar 

Bu tür teleskoplarda uzun bir tüp içerisindeki mercekten geçen ışık ışınları, göz 

merceğine gelmektedir (Şekil 2.10). Mercekli teleskoplarda ayna kullanılmamaktadır 

(http://www.members.shaw.ca/quadibloc/science/opt02.htm, 2010). 

Bu tür teleskoplarda bir mercek ışığı toplamakta kullanıldığından, mercekteki ufak 

hatalar bile görüntüyü etkilemektedir. Mercekli teleskopların çoğunda kusurları 

düzeltmek için, akromatik denilen çoklu mercek yapıları kullanılmaktadır (Malacara 

and Malacara, 2009). 

 

Şekil 2.10 Mercekli teleskop 
(http://www.uzaymer.cukurova.edu.tr/opttel.htm, 2010) 

Mercekli teleskopların ilk örneği Galileo teleskopudur (Şekil 2.11). Bir içbükey bir de 

dışbükey mercekten oluşmaktadır (Bely, 2002). 

http://www.uzaymer.cukurova.edu.tr/opttel.htm


 

Galileo teleskopunun iyileştirilmiş olan versiyonu Kepler teleskopudur

teleskopta Galileo’nun bir içbükey bir dışbükey mercek sistemi yerine görüş alanını 

arttıracak iki dışbükey mercek kullanılmıştır.

Mercekli teleskoplar; tasarımı basit olduğundan kullanım kolaylığı ve güvenilirlik 

sağlar, çok az bakım gerektirir, büyük objektif açıklığı olanlar ay, gezegen ve çift yıldız 

gözlemleri için kullanılabilir, uzak yeryüzü cisimlerini gözlemek için kullanılabilirler.

Mercekli teleskopların; objektif açıklığı arttıkça maliyeti artmaktadır, diğer teleskop 

türleri ile aynı açıklığa sahip olanları daha ağır, daha uzun ve daha büyüktür

sönük nesnelerin gözlenmesi için uygun değildirler
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Şekil 2.11 Galileo teleskopu 

Galileo teleskopunun iyileştirilmiş olan versiyonu Kepler teleskopudur

teleskopta Galileo’nun bir içbükey bir dışbükey mercek sistemi yerine görüş alanını 

arttıracak iki dışbükey mercek kullanılmıştır. 

Şekil 2.12 Kepler teleskopu 

Mercekli teleskoplar; tasarımı basit olduğundan kullanım kolaylığı ve güvenilirlik 

sağlar, çok az bakım gerektirir, büyük objektif açıklığı olanlar ay, gezegen ve çift yıldız 

gözlemleri için kullanılabilir, uzak yeryüzü cisimlerini gözlemek için kullanılabilirler.

Mercekli teleskopların; objektif açıklığı arttıkça maliyeti artmaktadır, diğer teleskop 

türleri ile aynı açıklığa sahip olanları daha ağır, daha uzun ve daha büyüktür

sönük nesnelerin gözlenmesi için uygun değildirler (Kitchin 2003)

 

Galileo teleskopunun iyileştirilmiş olan versiyonu Kepler teleskopudur (Şekil 2.12). Bu 

teleskopta Galileo’nun bir içbükey bir dışbükey mercek sistemi yerine görüş alanını 

 

Mercekli teleskoplar; tasarımı basit olduğundan kullanım kolaylığı ve güvenilirlik 

sağlar, çok az bakım gerektirir, büyük objektif açıklığı olanlar ay, gezegen ve çift yıldız 

gözlemleri için kullanılabilir, uzak yeryüzü cisimlerini gözlemek için kullanılabilirler. 

Mercekli teleskopların; objektif açıklığı arttıkça maliyeti artmaktadır, diğer teleskop 

türleri ile aynı açıklığa sahip olanları daha ağır, daha uzun ve daha büyüktür, küçük ve 

2003). 
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2.5.2 Aynalı teleskoplar 

Bu tür teleskoplarda ışık, düz ve geniş bir tüpün içine girerek tüpün dibindeki eğri 

aynadan (parabol, hiperbol ya da elips) yansımaktadır. Toplanmış olan ışık huzmesi, 

tüpün açık olan ucunda yer alan ufak ikinci aynaya çarparak okülere gelir ve bu şekilde 

görüntü oluşur (Malacara and Malacara, 2009). 

Bilinen ilk aynalı teleskop Newtonian teleskopudur (Şekil 2.13). Newtonian türü 

teleskop ışığı toplayan ve ikinci bir düz aynaya odaklayan bir içbükey aynaya sahiptir. 

İkinci ayna görüntüyü ana tüpün dışına açılan bir penceredeki göz merceğine 

yansıtmaktadır. 

 

Şekil 2.13 Newtonian tipi teleskop 
(http://www.uzaymer.cukurova.edu.tr/opttel.htm, 2010) 

1963 yılında İskoç Matematikçi James Gregory tarafından yapılan Gregorian teleskopu 

küçük bir görüş alanına sahiptir (Şekil 2.14). Bu tip teleskopta koma ve küresel kusur 

ortadan kaldırılmıştır (Malacara and Malacara 2009). 

http://www.uzaymer.cukurova.edu.tr/opttel.htm%2C%202010
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Şekil 2.14 Gregorian teleskopu 
(http://www.uzaymer.cukurova.edu.tr/opttel.htm, 2010) 

Cassegrain tipi teleskoplar büyük bir küresel veya parabolik içbükey ayna ile 

hiperboloit dışbükey bir ikincil aynadan oluşmaktadır (Şekil 2.15). Cassegrain 

sisteminde odak önüne konulabilecek ilave düzelticilerle görüntüyü iyileştirmek 

mümkündür. 

 

Şekil 2.15 Cassegrain tipi teleskop 

Ritchey-Chrétien Teleskop çeşidi Cassegrain Teleskopuna çok benzemektedir (Şekil 

2.16). Aralarındaki fark aynalarından ileri gelmektedir. Ritchey- Chrétien sisteminde 

birincil ayna daha derin bir hiperboloit, ikincil ayna daha kuvvetli bir hiperboloittir. 

Böyle bir tasarımla koma ve küresel kusur düzeltilmektedir. 



19 

 

 

Şekil 2.16 Ritchey- Chrétien tipi teleskop 
(http://www.uzaymer.cukurova.edu.tr/opttel.htm, 2010) 

Willstrop tipi teleskoplar üç aynadan oluşmuş olup, tamamen akromatiktir (Şekil 2.17). 

İstenilen boyutlarda yapılabilme özelliğine sahiptirler. Birincil ayna paraboliğe yakındır, 

düzelticinin (ikincil aynanın) kenarları 5º’lik bir görüş alanına sahiptir ve tüp uzunluğu 

eşdeğer Schmidt teleskoplarının tüp uzunluğunun altıda biri kadardır. Görüş alanın 

merkezi 2º’lik bölgesi dışında az da olsa görüntüde bozulma vardır. 

 

Şekil 2.17 Willstrop tipi teleskop 
(http://www.uzaymer.cukurova.edu.tr/opttel.htm, 2010) 

Aynalı teleskopların avantajları diğer teleskop çeşitlerine göre düşük maliyetleri, renk 

kusuru olmaması, gezegen gözlemleri için uygun olması ve optik kusurlarının az 

olmasıdır. Dezavantajları ise diğer teleskop türlerine göre daha hassas oldukları için 

daha fazla bakım gerektirmeleri, ikincil aynaları olduğu için mercekli teleskoplardan 

http://www.uzaymer.cukurova.edu.tr/opttel.htm
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daha fazla ışık kaybına neden olmaları ve görüntü kenarlarında bozulmalar oluşmasıdır 

(Kitchin 2003). 

2.5.3 Katadioptrik (aynalı-mercekli) teleskoplar 

Bu tür teleskoplar adlarından da anlaşılacağı gibi hem ayna hem de mercek kullanılan 

optik sistemlerden oluşmaktadır. Bu tür teleskoplarda, aynalı ve mercekli teleskopların 

avantajları bir araya toplanarak her amaca uygun bir çeşit teleskop tasarlanabilir 

(Seppala 2005, http://www.members.shaw.ca/quadibloc/science/opt02.htm 2010). 

Schmidt – Cassegrain tipi teleskoplar en genel geçer katadioptrik teleskop türüdür 

(Şekil 2.18). Bu tür teleskoplarda ışık ince bir Schmidt düzeltici mercekten geçerek 

gelir. Daha sonra küresel içbükey aynaya çarparak tekrar geri yansır. Yansıyan bu 

ışınlar dışbükey ikincil aynadan yansıtılarak birinci aynanın göbeğindeki delikten geçer 

ve göz merceğinde odaklanır. 

 

Şekil 2.18 Schmidt-Cassegrain tipi teleskop 

Schmidt’in koyduğu düzeltici yerine, bir yüzü içbükey diğer yüzü dışbükey olan uzun 

odaklı negatif bir mercek kullanılarak Maksutov – Cassegrain tipi teleskop 

tasarlanmıştır (Şekil 2.19). 

http://www.members.shaw.ca/quadibloc/science/opt02.htm%202010
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Şekil 2.19 Maksutov- Cassegrain tipi teleskop 
(http://www.members.shaw.ca/quadibloc/science/opt02.htm, 2010) 

Katadioptrik teleskoplar; hem ayna hem de mercek kullanarak en iyi teleskop türü 

olarak öne çıkmaktadırlar (Şekil 2.20). Diğer teleskop türlerinin dezavantajlarını 

ortadan kaldırıp, avantajlarını birleştirmektedirler. Geniş açılı keskin görüntüler 

oluşturmaktadırlar (Seppala 2005). 

Ancak, katadioptrik teleskoplar; aynı açıklığa sahip olan aynalı teleskoplara göre daha 

pahalıdır. İkinci aynaları nedeniyle, mercekli teleskoplara göre daha fazla ışık kaybına 

neden olurlar. 

 

Şekil 2.20 Schmidt tipi teleskop 

http://www.members.shaw.ca/quadibloc/science/opt02.htm
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

3.1 Optik Malzemeler 

Bu çalışmada uydu sisteminde kullanılacak olan bir optik sistem tasarlanacağından, 

aynalar için kullanılacak malzemenin ısıl genleşmesi ve aynanın işlenebilirliği çok 

önemlidir. Uzay ortamının sıcaklığı mutlak sıfır civarındadır ve bu sıcaklık güneşe 

yakın olma durumuna göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle uydu sistemlerinde 

uzaydaki hava koşullarına dayanıklı, sıcaklık farklarından etkilenmeyen aynalar 

kullanmak gereklidir (http://www.madsci.org/posts/archives/1997-12/880000587.As.r.html, 2010). 

Çizelge 3.1 Ayna yapımında kullanılan malzemeler 

Malzeme 
Isıl Genleşme 

Katsayısı (10-6) 
Maliyet 

Yoğunluk 

(g/cm3, @ 25˚C) 

Al 25 Az 2.70 

Cu 16.6 Az 8.94  

Silikon 3 Orta 2.33  

Pyrex® 3.25 Orta 2.23  

UV Katkılı Silikon 0.52 Çok  2.20 

ULE® 0 ± 0.1 Çok 2.21 

Zerodur 0 ± 0.1 Değişken 2.53 

(http://www.ioffe.ru/SVA/NSM/Semicond/Si/thermal.html 2010, 

http://www.newport.com/store/genContent.aspx/Mirror-Selection-Guide/141086/1033 2010, 

http://cleanroom.byu.edu/thermal_properties.phtml 2010) 

Çizelge 3.1’de ayna yapımında kullanılan malzemelerin listesi verilmiştir. Düşük 

maliyeti, işleme kolaylığı, görünür ve kızılaltı bölgeleri için doğal yansıtıcı olması 

nedeni ile alüminyum ve alüminyum alaşımları ayna yapımında en çok kullanılan 

malzemelerdir. Tarama, barkot okuyucu, lazer sistemleri gibi alanlarda kullanılan galvo 

aynalarda, ağırlığın ve üretim hassasiyetlerinin çok önemli olduğu uzay, savunma ve 

http://www.madsci.org/posts/archives/1997-12/880000587.As.r.html%2C%202010
http://www.corning.com/specialtymaterials/products_capabilities/ULE.aspx
http://www.ioffe.ru/SVA/NSM/Semicond/Si/thermal.html
http://www.newport.com/store/genContent.aspx/Mirror-Selection-Guide/141086/1033
http://cleanroom.byu.edu/thermal_properties.phtml
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medikal alanlarında çoğunlukla alüminyum hammadde olarak tercih edilmemektedir  

(http://www.eoc-inc.com/lbp/substrates_aluminum.htm 2010). 

Bakır özellikle kızılaltı bölgede yapılan çalışmalarda ve yüksek hassasiyet gerektiren 

lazer uygulamalarında sıkılıkla kullanılan ayna hammaddesidir. Yüzeyinin parlatma 

işlemine tabii tutulmasıyla kaplama işlemine gerek duyulmaksızın çok iyi yansıtıcılık 

elde edilmektedir (http://www.eoc-inc.com/lbp/substrates_copper.htm 2010). 

Silikonun görünür bölge ve kızılaltındaki doğal yansıtıcılığı çok düşük olduğundan ayna 

uygulamalarında kaplama işlemi yapılarak yansıtıcı yüzeyler elde edilmektedir 

(http://www.eoc-inc.com/lbp/substrates_silicon.htm 2010). 

Pyrex®, ani sıcaklık değişimlerine karşı dayanıklıdır. Sıcaklıkla çizgisel değişimi diğer 

hammaddelere göre çok düşüktür (http://www.rfroyce.com/pyrex.htm 2010). 

UV Fused Silica’nın çizgisel genleşmesi Pyrex®’den daha azdır. Fakat maliyeti çok 

yüksektir. Yüksek güçlü lazer sistemlerinde tercih edilmektedir. 

ULE® ( Ultra Low Expansion Glass)’in çizgisel genleşmesi çok düşüktür. Titanyum 

silikat olan ULE® uzay uygulamaları için uygundur. Büyük teleskoplar ve uydularda 

kullanılmaktadır (http://www.corning.com/specialtymaterials/products_capabilities/ULE.aspx 

2010). 

Düşük ısıl genleşme katsayısına sahip malzemeler arasında Zerodur® en büyük 

yoğunluğa sahip olsa da mekanik dayanımı oldukça yüksektir ve işlenmesi kolaydır. 

Maliyet açısından incelendiğinde ise diğer düşük genleşme katsayılı malzemelerden 

daha uygun olduğu görülmektedir. Bu nedenlerden uzay ve astronomi uygulamalarında 

en çok kullanılan malzemedir 

(http://www.schott.com/advanced_optics/english/our_products/zerodur/?highlighted_text=zerod

ur 2010). 

http://www.eoc-inc.com/lbp/substrates_copper.htm%202010
http://www.eoc-inc.com/lbp/substrates_silicon.htm%202010
http://www.rfroyce.com/pyrex.htm%202010
http://www.corning.com/specialtymaterials/products_capabilities/ULE.aspx
http://www.schott.com/advanced_optics/english/our_products/zerodur/?highlighted_text=zerodur
http://www.schott.com/advanced_optics/english/our_products/zerodur/?highlighted_text=zerodur
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Bu bilgiler ışığında genleşme oranı, oksitlenme, hafiflik ve maliyet göz önüne 

alındığında Zerodur® ayna hammaddesi olarak seçilmiştir. 

Ayna yapımında kullanılacak malzeme seçildikten ve istenilen geometrik özelliklere 

göre işlendikten sonra yansıtıcılık özelliği kazanması gerekir. Bu işlem, hammaddesi 

metal olan aynaların yüzeylerinin parlatılmasıyla ya da silikon bazlı malzemelerle 

üretilmiş ayna bloklarının yüksek yansıtıcılık özellikleri gösteren malzemelerle 

kaplanmasıyla yapılır. Metal malzemeler diğer ayna yapımında kullanılan 

malzemelerden daha ağır ve oksitlenmeye daha yatkın olduklarından hassa optik 

sistemlerde tercih edilmezler. 

Çizelge 3.2 Yansıtıcı yüzey kaplama çeşitleri ve yansıtıcılıkları 

 

Çizelge 3.2’de kızılaltı dalga boylarındaki yansıtıcılık özelliklerine göre kaplama 

çeşitleri görülmektedir. Bu çalışmada 1-12 µm dalgaboyu aralığında çalışacak bir 

teleskop tasarlandığından Çizelge 3.2’de işaretlenmiş kaplama çeşitleri uygun olacaktır. 

3.2 Kızılaltı Detektörler 

Kızılaltı detektörler, gelen ışınımı toplam akı ile orantılı olarak elektrik sinyaline 

dönüştürmektedir. Kızılaltı detektörler çalışma prensibine göre termal ve foton 

detektörleri olmak üzere iki ana gruba ayrılır. İki tip detektör de fotonları soğurur fakat 

değişik tepki mekanizmaları vardır. Bu mekanizmalar; elektromanyetik spektrum 

Altug
oksitlenme olayından ilk defa bahsediyorsun buna yukarda değinmek lazım.

Altug
En ağar olanı gibi duruyor

Altug
bunu malzeme seçimi kısmına yazmak gerek
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duyarlılığı, hız ve hassasiyet gibi özellikler bakımından farklılık göstermektedir 

(Rogalski 2002). 

Termal detektörlerde algılayıcı malzemenin üzerine düşen ışınım sıcaklık farkına neden 

olarak elektriksel veya mekaniksel değişimlere yol açmaktadır. Bu değişimler, rezistans, 

kapasitans, voltaj, mekanik yer değiştirme şekillerinde ortaya çıkmaktadır (Reidl 2001). 

Foton detektörler ise fotonların aktif bir yüzeye çarparak ya elektron koparması ya da 

yüzeydeki elektronları uyararak yüzeyi iletken hale getirmesi esasına dayanarak 

çalışmaktadırlar. Fotoelektrik etkiye ve yarıiletken teknolojisine dayanan bu detektörler, 

verimli, hızlı ve tümleştirilebilirdirler (Rogalski 2002). 

 

Şekil 3.1 Kullanıldığı dalgaboyuna göre detektör çeşitleri 

Şekil 3.1’de 0.4 ile 14.0 µm dalgaboyu aralığında kullanılan detektör çeşitleri 

gösterilmektedir. Genel olarak yakın kızılaltı 0.8 – 2 µm dalgaboyu arası, orta kızılaltı 3 

– 5 µm arası, uzak kızılaltı 8 – 12 µm arası dalga boyunu kapsamaktadır. Yakın kızılaltı 

bölge görünür bölgeye yakın olan bölgedir. Bu bölgede çalışan görüntüleme sistemleri 

aktif sistemlerdir. Bu bölgede görüntü elde edebilmek için bir ışık kaynağına gerek 

vardır. Uzak kızılaltı bölgede çalışan görüntüleme sistemleri ise pasif sistemlerdir. Bu 

bölgede cisimlerin kendi yaydıkları sıcaklıklar algılanmaktadır. Bu nedenlerden dolayı 
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iki farklı bölgeden farklı özelliklere sahip görüntüler elde edilir (Vogel and Schlemmer 

2005). 

 
Şekil 3.2 Yakın ve uzak kızılaltı bölgede alınan görüntüler (Vogel and Schlemmer 2005) 

Şekil 3.2’de yakın ve uzak kızılaltı bölgede çekilmiş görüntüler ile iki bölgenin bir 

arada görüntüsü görülmektedir. Görüntülerden de anlaşılacağı üzere uzak kızılaltı 

bölgede bir insan açıkça görülürken yakın kızılaltı bölgede ve görünür bölgede alınan 

görüntülerde görülmemektedir. Aynı şekilde yakın kızılaltı bölgede alınan görüntülerde 

açıkça görülen bina ve diğer cisimler görülürken uzak kızılaltı bölgede 

görülmemektedir. Tüm bant kullanılarak elde edilen görüntüde ise her iki kamera ile 

çekilen görüntülerde elde edilen tüm ayrıntılar bir arada açıkça görülmektedir (Vogel 

and Schlemmer, 2005). 

3.3 Tasarım Hesaplamaları 

Basit bir optik sistemde (tek mercekli) ekran üzerinde en keskin görüntünün elde 

edildiği noktaya odak noktası, bu noktayla (ekran) optik eleman arasındaki mesafeye de 

odak uzaklığı denilmektedir. 
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Şekil 3.3 Tasarım parametrelerinin geometrik gösterimi 

Bir optik sistemin odak uzaklığı, yersel çözünürlük, çalışma uzaklığı ve detektörün 

boyutu ile orantılıdır. 

 � < =&� � >� < (& (3.1) 

Bu orantı denklem (3.1 ile verilir. Burada “f” odak uzaklığı, “PS” (pixel size) bir 

pikselin ölçüsü, “GSD” (Ground Sampling Distance) yersel çözünürlük (görüntüdeki 

ayırt edilebilen detayın ölçüsüdür), ve WD (working distance) çalışma uzaklığı (optik 

sistemin görüntülenecek cisme olan uzaklığıdır) (http://www.iiviinfrared.com/optical_formulas 

2010). 

Bölüm 2.1.1’de anlatıldığı gibi görüntüleme uyduları alçak yörünge uydularıdır ve 

konumlandırılacakları yükseklik 200 ila 3000 km arasıdır. Uydu yüksekliğinin aynı 

zamanda optik sistemin çalışma uzaklığı olduğu düşünülürse belirlenmesinin tasarım 

aşamasında ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılabilir. Bu mesafe 680 km olarak 

belirlenmiştir. Bu çalışmada araba boyutlarındaki cisimlerin algılanması uygun 

bulunmuş ve bu nedenle yersel çözünürlüğün 5 m olması uygun görülmüştür. Bu veriler 

doğrultusunda çeşitli piksel büyüklüklerine göre hesaplanan odak uzaklıkları çizelge 

3.3’de verilmiştir. 

http://www.iiviinfrared.com/optical_formulas
Altug
buraya bir iki somut neden yazılsa daha iyi olur.
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Çizelge 3.3 Odak uzunluğu seçimi 

Yersel 
Çözünürlük (m) 

Çalışma 
Uzaklığı (km) 

Detektör Piksel 
Boyutu (µm) 

Odak 
Uzunluğu(m) 

5 680 15 2.04 

5 680 20 2.72 

5 680 25 3.4 

5 680 30 4.08 

5 680 50 6.8 

Giriş açıklığı sisteme giren ışık miktarını belirlemektedir. Odak uzunluğunun giriş 

açıklığına oranı ise bir optik sistemin ne kadar ışık aldığının göstergesidir. Bu ifade f 

sayısı olarak verilmektedir. f sayısı; 

 
? � �@� (3.2) 

şeklindedir. Bu denklemde “F#” f sayısı, “f” odak uzunluğu ve “D” ise giriş açıklığıdır 

(http://www.iiviinfrared.com/optical_formulas 2010). Çizelge 3.3’de hesaplanmış olan 

odak uzaklıkları için sistemin olası giriş açıklıkları verilen F sayısına göre çizelge 

3.4’deki gibi hesaplanmıştır. 

  

http://www.iiviinfrared.com/optical_formulas
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Çizelge 3.4 Giriş açıklıklarının farklı odak uzunlukları için karşılaştırması 

f 2.04 
 f 2.72  f 3.40  f 4.08  f 6.8 

F# f(m) D(cm)  F# f(m) D(cm)  F# f(m) D(cm)  F# f(m) D(cm)  F# f(m) D(cm) 

2.00 2.04 102.00  2.00 2.72 136,00  2.00 3.40 170.00  2.00 4.08 204.00  2.00 6.8 340.00 

2.20 2.04 92.73  2.20 2.72 123.64  2.20 3.40 154.55  2.20 4.08 185.45  2.20 6.8 309.09 

2.40 2.04 85.00  2.40 2.72 113.33  2.40 3.40 141.67  2.40 4.08 170.00  2.40 6.8 283.33 

2.60 2.04 78.46  2.60 2.72 104.62  2.60 3.40 130.77  2.60 4.08 156.92  2.60 6.8 261.54 

2.80 2.04 72.86  2.80 2.72 97.14  2.80 3.40 121.43  2.80 4.08 145.71  2.80 6.8 242.86 

3.00 2.04 68.00  3.00 2.72 90.67  3.00 3.40 113.33  3.00 4.08 136.00  3.00 6.8 226.67 

3.20 2.04 63.75  3.20 2.72 85.00  3.20 3.40 106.25  3.20 4.08 127.50  3.20 6.8 212.50 

3.40 2.04 60.00  3.40 2.72 80.00  3.40 3.40 100.00  3.40 4.08 120.00  3.40 6.8 200.00 

3.60 2.04 56.67  3.60 2.72 75.56  3.60 3.40 94.44  3.60 4.08 113.33  3.60 6.8 188.89 

3.80 2.04 53.68  3.80 2.72 71.58  3.80 3.40 89.47  3.80 4.08 107.37  3.80 6.8 178.95 

4.00 2.04 51.00  4.00 2.72 68.00  4.00 3.40 85.00  4.00 4.08 102.00  4.00 6.8 170.00 

4.20 2.04 48.57  4.20 2.72 64.76  4.20 3.40 80.95  4.20 4.08 97.14  4.20 6.8 161.90 

4.40 2.04 46.36  4.40 2.72 61.82  4.40 3.40 77.27  4.40 4.08 92.73  4.40 6.8 154.55 

4.60 2.04 44.35  4.60 2.72 59.13  4.60 3.40 73.91  4.60 4.08 88.70  4.60 6.8 147.83 

4.80 2.04 42.50  4.80 2.72 56.67  4.80 3.40 70.83  4.80 4.08 85.00  4.80 6.8 141.67 

5.00 2.04 40.80  5.00 2.72 54.40  5.00 3.40 68.00  5.00 4.08 81.60  5.00 6.8 136.00 

5.20 2.04 39.23  5.20 2.72 52.31  5.20 3.40 65.38  5.20 4.08 78.46  5.20 6.8 130.77 

5.40 2.04 37.78  5.40 2.72 50.37  5.40 3.40 62.96  5.40 4.08 75.56  5.40 6.8 125.93 

5.60 2.04 36.43  5.60 2.72 48.57  5.60 3.40 60.71  5.60 4.08 72.86  5.60 6.8 121.43 

5.80 2.04 35.17  5.80 2.72 46.90  5.80 3.40 58.62  5.80 4.08 70.34  5.80 6.8 117.24 

6.00 2.04 34.00  6.00 2.72 45.33  6.00 3.40 56.67  6.00 4.08 68.00  6.00 6.8 113.33 

Çizelge 3.4’de verilen F#’ları literatürdeki teleskop tasarımlarında kullanılan en genel 

geçer F#’larıdır. Hesaplamalara odak uzaklığı 2.04 m’lik sistemle başlanmıştır. 

Hesaplamalar sonucunda odak uzaklığı 2.04 m olan sistemin olası açıklık değeri 102 

cm’den 34 cm e kadar değişmektedir. Aynı şekilde odak uzaklığı 2.72 m, 2.40 m, 4.08 

m ve 6.8 m için hesaplamalar yapılmıştır. Bu sistemler içinde sırasıyla 163 ile 45.33, 

170 ile 56.67, 204 ile 68 ve 340 ile 113.33 cm arasında değişen açıklık değerlerine 

ulaşılmıştır. Açıklık değeri aynı zamanda teleskop sistemlerinin kalbi olan ilk aynanın 

olması gereken boyut sınırlarını belirlemektedir. Bu sınır aynanın işlenirliliğini 
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etkilemektedir. Ayrıca optik sistemin büyüklüğünü ve uydu sisteminin toplam ağırlığını 

da etkilemektedir. 

Çizelge 3.5’de, çizelge 3.3’de hesaplanmış olan odak uzunlukları için FOV, IFOV, 

Field ve IField değerleri hesaplanmıştır. 

Çizelge 3.5 Odak uzaklığı 2.04 m için tasarım parametrelerinin karşılaştırılması 

Odak Uzunluğu: 2.04m 

Piksel 
Boyutu 
(µm) 

Yatay 
Çözünürlük 

Dikey 
Çözünürlük 

Odak 
Uzunluğu

(m) 

Çalışma 
Uzaklığı 

(Km) 

Detektör 
Köşegen 
Uzunluğu 

(mm) 

FOV 
(derece) 

IFOV 
(saniye) 

Field  
(m) 

IField 
(m) 

15 1024 768 2.04 680 19.20 0.54 1.52 6400.00 5.00 

20 1024 768 2.04 680 25.60 0.72 2.02 8533.33 6.67 

25 1024 768 2.04 680 32.00 0.90 2.53 10666.67 8.33 

30 1024 768 2.04 680 38.40 1.08 3.03 12800.00 10.00 

50 1024 768 2.04 680 64.00 1.80 5.06 21333.33 16.67 

          

15 640 480 2.04 680 12.00 0.34 1.52 4000.00 5.00 

20 640 480 2.04 680 16.00 0.45 2.02 5333.33 6.67 

25 640 480 2.04 680 20.00 0.56 2.53 6666.67 8.33 

30 640 480 2.04 680 24.00 0.67 3.03 8000.00 10.00 

50 640 480 2.04 680 40.00 1.12 5.06 13333.33 16.67 

          

15 320 240 2.04 680 6.00 0.17 1.52 2000.00 5.00 

20 320 240 2.04 680 8.00 0.22 2.02 2666.67 6.67 

25 320 240 2.04 680 10.00 0.28 2.53 3333.33 8.33 

30 320 240 2.04 680 12.00 0.34 3.03 4000.00 10.00 

50 320 240 2.04 680 20.00 0.56 5.06 6666.67 16.67 
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FOV şu şekilde hesaplanmaktadır; 

 ABC
DE � F�GH 1I� J < 1 
(3.3) 

Burada FOV; detektörün görüş açısı, D.K; detektörün köşegen uzunluğu f ise sistemin 

odak uzunluğudur (http://mimp.mems.cmu.edu/~ordofmag/sizefov.htm 2010). 

IFOV şu şekilde hesaplanır; 

 ABC K
DE � F(G & 1I� J < 1 
(3.4) 

Burada IFOV; bir pikselin görüş açısı, P.S piksel büyüklüğü, f ise odak uzunluğudur 

 (http://www.fas.org/man/dod-101/navy/docs/es310/EO_image/EO_Image.htm 2010). 

Field ve IField şu şekilde hesaplanır; 

 
�.L� � >� < �GH@� (3.5) 

 K
�.L� � >� < (G &@� (3.6) 

 

Denklem (3.5 ve (3.6’da Field; detektörün gördüğü alan, W.D; çalışma uzaklığı, 

IField; bir pikselin gördüğü alandır.  

http://mimp.mems.cmu.edu/~ordofmag/sizefov.htm
http://www.fas.org/man/dod-101/navy/docs/es310/EO_image/EO_Image.htm
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Çizelge 3.6 Odak uzaklığı 2.72 m için tasarım parametrelerinin karşılaştırılması 

Odak Uzunluğu: 2.72m 

Piksel 
Boyutu 
(µm) 

Yatay 
Çözünürlük 

Dikey 
Çözünürlük 

Odak  
Uzunluğu 

(m) 

Çalışma 
Uzaklığı 

(Km) 

Detektör 
Köşegen 

Uzn 
(mm) 

FOV 
(derece) 

IFOV 
(saniye) Field (m) IField 

(m) 

15 1024 768 2.72 680 19.20 0.40 1.14 4800.00 3.75 

20 1024 768 2.72 680 25.60 0.54 1.52 6400.00 5.00 

25 1024 768 2.72 680 32.00 0.67 1.90 8000.00 6.25 

30 1024 768 2.72 680 38.40 0.81 2.27 9600.00 7.50 

50 1024 768 2.72 680 64.00 1.35 3.79 16000.00 12.50 

          

15 640 480 2.72 680 12.00 0.25 1.14 3000.00 3.75 

20 640 480 2.72 680 16.00 0.34 1.52 4000.00 5.00 

25 640 480 2.72 680 20.00 0.42 1.90 5000.00 6.25 

30 640 480 2.72 680 24.00 0.51 2.27 6000.00 7.50 

50 640 480 2.72 680 40.00 0.84 3.79 10000.00 12.50 

          

15 320 240 2.72 680 6.00 0.13 1.14 1500.00 3.75 

20 320 240 2.72 680 8.00 0.17 1.52 2000.00 5.00 

25 320 240 2.72 680 10.00 0.21 1.90 2500.00 6.25 

30 320 240 2.72 680 12.00 0.25 2.27 3000.00 7.50 

50 320 240 2.72 680 20.00 0.42 3.79 5000.00 12.50 
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Çizelge 3.7 Odak uzaklığı 3.4 m için tasarım parametrelerinin karşılaştırılması 

Odak Uzunluğu: 3.4m 

Piksel 
Boyutu 
(µm) 

Yatay 
Çözünürlük 

Dikey 
Çözünürlük 

Odak 
Uzunluğu 

(m) 

Çalışma 
Uzaklığı 

(Km) 

Detektör 
Köşegen 

Uzn 
(mm) 

FOV 
(derece) 

IFOV 
(saniye) Field (m) IField 

(m) 

15 1024 768 3.4 680 19.20 0.32 0.91 3840.00 3.00 

20 1024 768 3.4 680 25.60 0.43 1.21 5120.00 4.00 

25 1024 768 3.4 680 32.00 0.54 1.52 6400.00 5.00 

30 1024 768 3.4 680 38.40 0.65 1.82 7680.00 6.00 

50 1024 768 3.4 680 64.00 1.08 3.03 12800.00 10.00 

          

15 640 480 3.4 680 12.00 0.20 0.91 2400.00 3.00 

20 640 480 3.4 680 16.00 0.27 1.21 3200.00 4.00 

25 640 480 3.4 680 20.00 0.34 1.52 4000.00 5.00 

30 640 480 3.4 680 24.00 0.40 1.82 4800.00 6.00 

50 640 480 3.4 680 40.00 0.67 3.03 8000.00 10.00 

          

15 320 240 3.4 680 6.00 0.10 0.91 1200.00 3.00 

20 320 240 3.4 680 8.00 0.13 1.21 1600.00 4.00 

25 320 240 3.4 680 10.00 0.17 1.52 2000.00 5.00 

30 320 240 3.4 680 12.00 0.20 1.82 2400.00 6.00 

50 320 240 3.4 680 20.00 0.34 3.03 4000.00 10.00 

  



34 

 

Çizelge 3.8 Odak uzaklığı 4.08 m için tasarım parametrelerinin karşılaştırılması 

Odak Uzunluğu: 4.08m 

Piksel 
Boyutu 
(µm) 

Yatay 
Çözünürlük 

Dikey 
Çözünürlük 

Odak 
Uzunluğu 

(m) 

Çalışma 
Uzaklığı 

(Km) 

Detektör 
Köşegen 
Uz .(mm) 

FOV 
(derece) 

IFOV 
(saniye) Field (m) IField 

(m) 

15 1024 768 4.08 680 19.20 0.27 0.76 3200.00 2.50 

20 1024 768 4.08 680 25.60 0.36 1.01 4266.67 3.33 

25 1024 768 4.08 680 32.00 0.45 1.26 5333.33 4.17 

30 1024 768 4.08 680 38.40 0.54 1.52 6400.00 5.00 

50 1024 768 4.08 680 64.00 0.90 2.53 10666.67 8.33 

          

15 640 480 4.08 680 12.00 0.17 0.76 2000.00 2.50 

20 640 480 4.08 680 16.00 0.22 1.01 2666.67 3.33 

25 640 480 4.08 680 20.00 0.28 1.26 3333.33 4.17 

30 640 480 4.08 680 24.00 0.34 1.52 4000.00 5.00 

50 640 480 4.08 680 40.00 0.56 2.53 6666.67 8.33 

          

15 320 240 4.08 680 6.00 0.08 0.76 1000.00 2.50 

20 320 240 4.08 680 8.00 0.11 1.01 1333.33 3.33 

25 320 240 4.08 680 10.00 0.14 1.26 1666.67 4.17 

30 320 240 4.08 680 12.00 0.17 1.52 2000.00 5.00 

50 320 240 4.08 680 20.00 0.28 2.53 3333.33 8.33 
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Çizelge 3.9 Odak uzaklığı 6.8 m için tasarım parametrelerinin karşılaştırılması 

Odak Uzunluğu: 6.8m 

Piksel 
Boyutu 
(µm) 

Yatay 
Çözünürlük 

Dikey 
Çözünürlük 

Odak 
Uzunluğu 

(m) 

Çalışma 
Uzaklığı 

(Km) 

Detektör 
Köşegen 

Uzn 
(mm) 

FOV 
(derece) 

IFOV 
(saniye) Field (m) IField 

(m) 

15 1024 768 6.8 680 19.20 0.16 0.45 1920.00 1.50 

20 1024 768 6.8 680 25.60 0.22 0.61 2560.00 2.00 

25 1024 768 6.8 680 32.00 0.27 0.76 3200.00 2.50 

30 1024 768 6.8 680 38.40 0.32 0.91 3840.00 3.00 

50 1024 768 6.8 680 64.00 0.54 1.52 6400.00 5.00 

          

15 640 480 6.8 680 12.00 0.10 0.45 1200.00 1.50 

20 640 480 6.8 680 16.00 0.13 0.61 1600.00 2.00 

25 640 480 6.8 680 20.00 0.17 0.76 2000.00 2.50 

30 640 480 6.8 680 24.00 0.20 0.91 2400.00 3.00 

50 640 480 6.8 680 40.00 0.34 1.52 4000.00 5.00 

          

15 320 240 6.8 680 6.00 0.05 0.45 600.00 1.50 

20 320 240 6.8 680 8.00 0.07 0.61 800.00 2.00 

25 320 240 6.8 680 10.00 0.08 0.76 1000.00 2.50 

30 320 240 6.8 680 12.00 0.10 0.91 1200.00 3.00 

50 320 240 6.8 680 20.00 0.17 1.52 2000.00 5.00 

Yapılan hesaplamalar sonucunda oluşturulan çizelgelerden de anlaşılacağı üzere odak 

uzunluğu arttıkça detektörün görüş açısı (FOV) daralmaktadır. Aynı zamanda odak 

uzunluğu arttıkça 5 m’lik yersel çözünürlük sabit kalmak koşuluyla piksel büyüklüğü 

artmaktadır. Aynı odak uzunluğuna sahip sistemler için piksel büyüklüğü arttırıldıkça 

FOV ve IFOV artarken yersel çözünürlük azalmaktadır. Piksel boyutu ve odak 

uzunluğu sabit kalmak koşulu ile detektör boyutu değiştirildiğinde detektörün görüş 

açısı (FOV) daralmaktadır. 
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Bu çıkarımlar doğrultusunda, Çizelge 3.3’de hesaplanan odak uzunlukları için aynı F#’a 

sahip bir sistemde odak uzunluğu arttıkça sistemin giriş açıklığı artmaktadır. Giriş 

açıklığı sistemin birincil aynasının büyüklüğünü ve dolayısıyla sistemin büyüklüğünü 

etkilemektedir. Piksel boyutu ve odak uzunluğu sabit tutulursa detektör çözünürlüğü 

azaldıkça FOV daralmaktadır. Piksel boyutu ve detektör çözünürlüğü sabit tutulup odak 

uzunluğu arttırıldıkça FOV daralmaktadır. Bu bilgiler ve hesaplamalar ışığında optik 

sistemin aynalarının üretilebilir boyutlarda olması, sistemin ışın yolunun kısa olması, 

hızlı çalışabilmesi, görüş açısının geniş olması ve çözünürlüğünün yüksek olması için 

en uygun sistem parametreleri şu şekilde kararlaştırılmıştır; 

Çizelge 3.10 En olası sistem tasarım parametreleri 

Odak uzunluğu (m) 2.04 

Piksel Boyutu (µm) 15 

Detektör Çözünürlüğü 1024x768 

Yersel Çözünürlük (iField) (m) 5 

Çalışma uzaklığı(km) 680 

F# 5 

Giriş Açıklığı (mm) 408 

FOV (derece) 0.54 

IFOV (saniye) 1.52 

Field (m) 6400 

Altug
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3.4 Tasarım 

Bu çalışmada, 1 - 12 µm dalga boyu aralığında çalışan teleskopik bir görüntüleyicinin 

optik tasarımı, optik mühendisleri tarafından kullanılan Zemax-EE© isimli optik tasarım 

yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. 

Bölüm 2.5’de tartışılan teleskop çeşitleri, tasarıma başlamadan önce bir optik tasarımcı 

için rehber görevini üstlenmektedir. Mercekli teleskoplarda renk kusuru görülmektedir. 

Ayrıca mercek üretimi ayna üretiminden daha zor ve daha pahalıdır. Çünkü aynaların 

sadece bir yüzü işlenirken merceklerin iki yüzü işlenmektedir. Giriş kısmında lens olan 

sistemler uzay ortamına çok güvenilir sayılmamaktadır. Uzay ortamında homojen 

olmayan sıcaklık değişimleri lens üzerinde çarpılmalara yol açarak optik kaliteyi 

bozabilmektedir. Mercekler ısı değişimlerinde çatlama tehlikesi göstermektedir. Ayrıca 

giriş kısmında doğrultucu mercek bulunan sistemler merceğin ağırlığı nedeniyle daha 

ağır olmaktadır (Robb 1978, Sarlota 1999). 

Yukarıda bahsedilen mercekli sistemlerin olumsuz yönleri göz önüne alındığında 

tasarımın aynalı bir sistem olmasına karar verilmiştir. Bölüm 2.5.2’de bahsedilen aynalı 

teleskop çeşitleri ışığında ve bölüm 3.3’deki hesaplamalar ve hazırlanan çizelgeler ile 

aynı odak uzunluğuna ve giriş açıklığına sahip iki farklı aynalı tasarım Zemax-EE© 

yazılımı aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Bu tasarımlardan biri klasik Cassegrain türü 

olup iki aynalıdır. Diğeri ise üç aynalı bir Willstrop tipi tasarımdır. 

Her iki tasarım için; çizelge 3.4’de karşılaştırılması yapılan sistemin giriş açıklık 

değerleri incelenerek en uygun verimlilikte 2.04 m odak uzunluğuna sahip bir sistem 

için F# 5 olan ve bu değerlere karşılık gelen açıklık değeri olarak 40.80 cm alınmış ve 

Zemax-EE© programında sistemin bu açıklık değeri sabit parametre olarak 

tanımlanmıştır. Çizelge 3.5’de hesaplanmış olan FOV değeri (0.54 derece) üç eşit alana 

bölünerek Zemax-EE© programında ‘Field Point’ değerleri olarak girilmiştir. Ardından 

Zemax-EE© programına sistemin çalışacağı dalga boyu ve ağırlıkları girilmiştir. 

Sonrasında birinci derece tasarım denklemleri göz önüne alınarak, aynaların eğrilik 

yarıçapları, aynalar arası mesafe girdi olarak verilmiştir. Ardından sistemin koniklik 
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sabiti, aynaların eğrilik yarıçapları değişken olarak atanarak sistem optimize edilmiştir. 

Değişkenler izlenerek en iyi sistem elde edilene kadar optimizasyon işlemi 

tekrarlanmıştır (Korsh 1980). Sonuç olarak iki aynalı ve üç aynalı sistemlerin Zemax-

EE© programında elde edilen iki boyutlu modelleri aşağıda gösterilmiştir. 

 

Şekil 3.4 Üç aynalı teleskop tasarımının iki boyutlu gösterimi 

 

  

Şekil 3.5 İki aynalı teleskop tasarımının iki boyutlu gösterimi 
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Şekil 3.6 Üç aynalı teleskop tasarımının üç boyutlu gösterimi 

  

Şekil 3.7 İki aynalı teleskop tasarımının üç boyutlu gösterimi 

3.5 Analizler 

Bu bölümde tasarımı yapılmış olan iki aynalı ve üç aynalı sistemin nokta diyagramları, 

MTF grafikleri, biçim bozulması diyagramları, Seidel diyagramları, ayak izi 

diyagramları, yansıtıcılık değerleri, dalga cephesi hataları incelenecektir. 
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3.5.1 Nokta diyagramı 

 

(a) 

 
(b) 

Şekil 3-8.a Üç aynalı teleskop tasarımının nokta diyagramı, b. nokta diyagramının airy 
disk ile gösterimi 
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Şekil 3.8.a’da üç aynalı sistemin nokta diyagram sonuçları verilmektedir. Nokta 

diyagramı, bir noktasal kaynağın optik sistemden geçtikten sonra görüntü yüzeyinde 

oluşturduğu şeklin bir gösterimidir. Oluşan bu şeklin biçimi ve geometrik çapı bir optik 

sistemin kalitesi hakkında bilgi vermektedir. Nokta kaynağın görüntü alanı ile sistem 

verimliliği doğru orantılıdır. Bu çalışmada yapılan üç aynalı tasarım için; birinci bölge 

sistemin merkezinden yani 0°’de bir nokta kaynağın görüntüsü 0.180 µm’lik bir alanda 

oluşmaktadır. İkinci bölge 0.159°’de bir nokta kaynağın görüntüsü 0.270 µm’lik bir 

alanda oluşmaktadır. Üçüncü bölge 0.225°’de bir nokta kaynağın görüntüsü 0.355 

µm’lik bir alanda oluşmaktadır. Dördüncü bölge 0.275°’de nokta kaynağın görüntüsü 

0.450 µm’lik bir alanda oluşmaktadır. 

 

Şekil 3.9 İki aynalı teleskop tasarımının nokta diyagramı 

Şekil 3.9’da iki aynalı sistemin nokta diyagram sonuçları verilmektedir. Bu çalışmada 

yapılan iki aynalı tasarım için; birinci bölge sistemin merkezinden yani 0°’de bir nokta 

kaynağın görüntüsü 2.724 µm’lik bir alanda oluşmaktadır. İkinci bölge 0.159°’de bir 

nokta kaynağın görüntüsü 2.082 µm’lik bir alanda oluşmaktadır. Üçüncü bölge 
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0.2250°’de bir nokta kaynağın görüntüsü 2.588 µm’lik bir alanda oluşmaktadır. 

Dördüncü bölge 0.275°’de nokta kaynağın görüntüsü 3.630 µm’lik bir alanda 

oluşmaktadır. 

3.5.2 MTF Modülasyon transfer fonksiyonu 

 

Şekil 3.10 Üç aynalı teleskop tasarımının MTF diyagramı 

Bir optik sistemin 1 mm’de ayırt edebildiği bir siyah bir de beyaz çizgi çifti sayısı 

uzaysal frekansı verir. Bu frekansın yüzde oranı ise MTF değerini vermektedir (Kim 

2006). Başka bir değişle, MTF bir görüntüleme sisteminin farklı uzaysal frekanslar için 

verdiği sinüsoit tepkinin büyüklüğüdür. Kısaca MTF optik sistemin oluşturduğu 

görüntünün kontrastıdır. Şekil 3.10’da dört farklı alan için MTF eğrileri ile kırınım 

limiti eğrisi görülmektedir. Kırınım limiti eğrisi mükemmel sistemin ulaşabileceği en 

yüksek MTF değerini göstermektedir. Grafikten de anlaşılacağı üzere optik sistem 

kırınım limiti aynı MTF değerlerini vermektedir. 
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Şekil 3.11 İki aynalı teleskop tasarımının MTF diyagramı 

Şekil 3.11’de iki aynalı teleskop sisteminin 30 çizgi çifti/mm frekansında dört farklı 

alan noktası için MTF grafiği verilmektedir. Bu sistemde kırınım limitine yakın bir 

sistem olmasına karşın odak düzleminden uzaklaştıkça MTF değerinin azaldığı 

görülmektedir. 

3.5.3 Dalgacephesi hatası 

Işık hem dalga hem de parçacık özelliğine sahiptir. Işığın parçacık özelliğini geometrik 

optik incelerken dalga özelliğini fiziksel optik incelemektedir. Işığın dalga özelliği 

nedeniyle bir kaynaktan çıkan mükemmel ışık dalgaları optik sistemi geçtikten sonra 

değişime uğrarlar. Bu değişim dalga cephesi hatası olarak adlandırılır (Iorio-Fılı vd. 

1980). 
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Şekil 3.12 Üç aynalı teleskop tasarımının dalgacephesi hata diyagramı 

Şekil 3.12’de üç aynalı teleskop tasarımının dalgacephesi hata diyagramı verilmektedir. 

Sisteme giren ve çıkan dalgacepheleri arasındaki fark 0.005 RMS’dir. Sistem kırıcı 

optik içermediğinden dalgacephesi hatası en az düzeydedir. 
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Şekil 3.13 İki aynalı teleskop tasarımının dalgacephesi hata diyagramı 

Şekil 3.13’de iki aynalı teleskop tasarımının dalgacephesi hata diyagramı verilmektedir. 

Sisteme giren ve çıkan dalgacepheleri arasındaki fark 0.0084 RMS’dir. 

3.5.4 Biçim bozulması 

Biçim bozulmasından bölüm 2.4.10’da bahsedilmiştir. Bu kusur görüntü 

oluşturulduktan sonra giderilebilir. Şekil 3.14’de üç aynalı teleskop tasarımının biçim 

bozulması diyagramı verilmektedir. Şekilde her hücre köşesi mükemmel görüntünün 

oluşması gereken noktaları gösterirken çarpı işaretleri gerçek sistemde görüntülerin 

nerede oluştuğunu göstermektedir. Sistemde çok küçük miktarda içbükey (pincushion) 

bozulma olduğu görülmektedir. En yüksek bozulma miktarı %0.1417 değerindedir. 
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Şekil 3.14 Üç aynalı teleskop tasarımının biçim bozulması diyagramı 

Şekil 3.15’de iki aynalı teleskop tasarımının biçim bozulması diyagramı verilmektedir. 

Sistemde çok küçük miktarda içbükey (pincushion) bozulma olduğu görülmektedir. En 

yüksek bozulma miktarı %0.0002 değerindedir. 
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Şekil 3.15 İki aynalı teleskop tasarımının biçim bozulması diyagramı 

3.5.5  Seidel diyagramı 

Seidel diyagramı bölüm 2.4.4’de anlatılan kusurların toplu bir gösterimidir. Optik 

sistemdeki her bir optik elemanın meydana getirdiği kusurlar ve en sondada tüm 

sistemin sahip olduğu kusurlar bu diyagramda incelenebilir (Hill 2007). Bu çalışmadaki 

yapılan üç aynalı teleskop tasarımına ait Seidel diyagramı şekil 3.16’daki gibidir. 3 

numara ile gösterilmiş bölüm birincil aynanın kusurlarını göstermektedir. Birincil 

aynanın meydana getirdiği kusurlar negatif yöndedir. 4 numaralı bölgede ikincil 

aynanın meydana getirdiği kusurlar görülmektedir ve bu kusurlar pozitif yöndedir. 5 

numaralı bölgede üçüncül aynanın meydana getirdiği kusurlar görülmektedir ve pozitif 

yöndedir. En son bölgede de sistemin sahip olduğu toplam kusurlar görülmektedir. 

Kırmızı renkteki kusur küresel kusuru, yeşil renkteki kusur koma, mor renkteki kusur 

astigmatizm, mavi renkteki kusur alan eğriliği, sarı renkli kusur biçim bozulması, kahve 

ve gri renkli kusurlar ise renk kusurlarını göstermektedir. Bu tasarımda kırıcı yüzey 

olmadığından renk kusuru gözlenmemektedir. 
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Şekil 3.16 Üç aynalı teleskop tasarımının Seidel diyagramı 

Bu çalışmadaki yapılan iki aynalı teleskop tasarımına ait Seidel diyagramı Şekil 

3.17’deki gibidir. 3 numara ile gösterilmiş bölüm birincil aynanın kusurlarını 

göstermektedir. Birincil aynanın meydana getirdiği kusurlar negatif yöndedir. 4 

numaralı bölgede ikincil aynanın meydana getirdiği kusurlar görülmektedir ve bu 

kusurlar pozitif yöndedir. En son bölgede de sistemin sahip olduğu toplam kusurlar 

görülmektedir. Kırmızı renkteki kusur küresel kusuru, yeşil renkteki kusur koma, mor 

renkteki kusur astigmatizm, mavi renkteki kusur alan eğriliği, sarı renkli kusur biçim 

bozulması, kahve ve gri renkli kusurlar ise renk kusurlarını göstermektedir. Bu 

tasarımda da kırıcı yüzey olmadığından renk kusuru gözlenmemektedir. 
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 Şekil 3.17 İki aynalı teleskop tasarımının Seidel diyagramı 

3.5.6 Ayak izi (footprint) diyagramı 

Ayak izi diyagramı aynalı sistemlerin en büyük problemi olan gölgeleme etkisinin 

sistem boyunca takip edilebilmesini sağlayan bir analizdir. Her ayna yüzeyinde oluşan 

ışın demetlerinin görüntüsüdür. Üç aynalı teleskop tasarımı için şekil 3.18.a incelenirse 

birinci ayna üzerine düşen ikinci aynanın ve örümcek tutucu kolların (spider arms) 

gölgesi görülebilir. Şekil 3.18.b’de ikinci ayna üzerinde oluşan ışın demetleri 

görülmektedir. İkincil ayna üzerinde birinci ayna ve örümcek tutucu kolların 

gölgelemelerinin etkisi vardır. Şekil 3.18.c’de ise üçüncül ayna üzerine düşen ışın 

demetlerinin görüntüsü görülmektedir. Bu ayna üzerinde dört farklı ‘Field’ değeri için 

ışın demetlerinin görüntüleri farklı renklerde görülmektedir. Analizin önemli kısmı ise 

sisteme giren ışınların ne kadarının detektöre ulaştırılabildiğidir. Bu çalışma için bu 

değerin %89.23 olduğu görülmektedir yani toplam gölgeleme etkisi %10.77’ dir. 
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 (a) (b) 

 
(c) 

Şekil 3.18.a Birincil aynanın, b. ikincil aynanın, c. üçüncül aynanın ayak izi 

 

 (a) (b) 

Şekil 3.19 İki aynalı teleskop sisteminin ayak izi diyagramı: a. birincil aynanın, b. 
ikincil aynanın ayak izi diyagramı 
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Şekil 3.19.a’da iki aynalı teleskop sisteminin birincil aynasına ait ayak izi diyagramı, 

Şekil 3.19.b’de ise ikincil aynasına ait ayak izi diyagramı görülmektedir. İki aynalı 

teleskop sisteminde sisteme giren ışığın %86.37’si detektöre kadar ulaşabilirken 

%13.63’ü gölgeleme nedeniyle kayıp olmaktadır. 

3.5.7  Yansıtıcılık (Reflectance) 

Çizelge 3.11 Üç aynalı teleskop sisteminin yansıtıcılık değerleri  

Field Açısı 0.0° Yansıtıcılık 

Dalgaboyu 2µm 0.8337 

Dalgaboyu 4µm 0.8337 

 Dalgaboyu 10µm 0.8337 

Çizelge 3.11’de üç aynalı teleskop sisteminin 2, 4 ve 10 µm dalga boylarındaki 

yansıtıcılık yüzdeleri verilmiştir. Bölüm 3.5.6’da üç aynalı teleskop sisteminin ayak izi 

diyagramlarının analizinden elde edilen sonuçlara göre sisteme giren ışınların %89.23’i 

detektöre ulaşabilmektedir. Sistemde kullanılan aynaların yansıtıcı yüzeyleri bölüm 

3.1’de bahsedilen kaplama çeşitlerinden %98 yansıtma özelliğine sahip altın kaplama 

ile kaplandığında her bir aynadan %2 kayba neden olacaktır ve sistemin yansımadan 

kaynaklanan toplam ışın kaybı yaklaşık %6 olacaktır. 

Çizelge 3.12 İki aynalı teleskop sisteminin yansıtıcılık değerleri 

Field Açısı 0.0° Yansıtıcılık 

Dalgaboyu 2µm 0.8290 

Dalgaboyu 4µm 0.8290 

Dalgaboyu 10µm 0.8290 

Çizelge 3.12’de iki aynalı teleskop sisteminin 2, 4 ve 10 µm dalga boylarındaki 

yansıtıcılık yüzdeleri verilmiştir. Bölüm 3.5.6’da iki aynalı teleskop sisteminin ayak izi 

diyagramlarının analizinden elde edilen sonuçlara göre sisteme giren ışınların %86.37’si 
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detektöre ulaşabilmektedir. Sistemde kullanılan aynaların yansıtıcı yüzeyleri bölüm 

3.1’de bahsedilen kaplama çeşitlerinden %98 yansıtma özelliğine altın kaplama ile 

kaplandığında her bir aynadan %2 kayba neden olacaktır ve sistemin yansımadan 

kaynaklanan toplam ışın kaybı yaklaşık %4 olacaktır.  
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4. TARTIŞMA ve YORUM 

Bu çalışmada gelişen teknoloji ile ortaya çıkan ihtiyaçlar göz önüne alınarak 1-12 µm 

dalgaboyu arasında çalışan bir yer gözlem uydusunda kullanılması amaçlanan teleskop 

tasarımı yapılmıştır. Öncelikle tasarım parametreleri olan yersel çözünürlük ve 

teleskopun yerleşeceği yörünge yüksekliğine karar verilmiştir. Ardından tasarımın çıkış 

noktası olarak teleskop çeşitleri bölüm 2.5’de incelenmiş ve hem renk kusurundan 

arındırılmış olması hem de maliyet ve ağırlık gibi parametrelerin göz önüne alınmasıyla 

öncelikle üç aynalı bir teleskop sistemi seçilmiştir. Sonrasında belirlenen yersel 

çözünürlük ve yörünge yüksekliğinin ışığında odak uzaklığı, F numarası, giriş açıklığı, 

detektör büyüklüğü, FOV, IFOV, Field ve IField gibi parametreler farklı sistemler için 

bölüm 1.1’de hesaplanarak karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak; 2.04 m odak uzaklığına 

sahip, yersel çözünürlüğü 5 m, çalışma uzaklığı 680 km, F numarası 5,  giriş açıklığı 

40.80 cm, piksel boyutu 15 µm, 1024x768 detektör boyutu olan, 0.54º FOV, 1.52º 

IFOV, Field 6400 m, IField 5 m olan bir sistemin tasarlanmasına karar verilmiştir. Elde 

edilen bu parametreler ve birinci derece tasarım denklemleri ile elde edilen 

hesaplamalar Zemax-EE© programına girilmiştir. Açıklık değeri olan 40,80 cm Zemax-

EE© programında sistemin açıklık değeri yerine girdi olarak verilmiştir. Çizelge 3-5’de 

hesaplanmış olan FOV değeri (0.54 derece) üç dört alana bölünerek Zemax-EE© 

programında ‘Field Point’ değerleri olarak girilmiştir. Ardından Zemax-EE© 

programına sistemin çalışacağı dalga boyu ve ağırlıkları girilmiştir. Sonrasında birinci 

derece tasarım denklemleri göz önüne alınarak, aynaların eğrilik yarıçapları, aynalar 

arası mesafe girdi olarak verilmiştir. Ardından sistemin koniklik sabiti, aynaların eğrilik 

yarıçapları değişken olarak atanarak sistem optimize edilmiştir. Değişkenler izlenerek 

en iyi sistem elde edilene kadar optimizasyon işlemi tekrarlanmıştır. Sonuç olarak 

sistemin Zemax-EE© programında elde edilen iki boyutlu modeli şekil 3.4’de 

gösterildiği gibidir. 

Hesaplamalar ve tasarımın ardından sistemin verimlilik analizleri yapılmıştır. Nokta 

diyagram analizleri sonucunda bir nokta kaynağın görüntüsü 0°’de 0.180 µm,  

0.159°’de 0.270 µm, 0.225°’de 0.355 µm, 0.275°’de 0.450 µm’lik bir alanda oluştuğu 

görülmüştür. MTF diyagramından sistemin kırınım limitinin içinde olduğunu 
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anlaşılmaktadır. Dalga cephesi hatası diyagramından sisteme giren ve çıkan 

dalgacepheleri arasındaki fark 0.005 RMS’dir. Sistemin biçim bozulması 

diyagramından sistemde çok küçük miktarda içbükey (pincushion) bozulma olduğu 

görülmektedir. Ayak izi diyagramından sistemin aldığı ışık miktarının %89.23 olduğu 

görülmektedir. Toplam gölgeleme etkisinin %10.77 olduğu görülmektedir. Sistemin 

kaplamalı yüzeylerden toplam yansıtıcılık kaybı %6 değerindedir. Sisteme giren 

ışınların %83.37’si detektöre ulaşmaktadır. 

Tasarımı yapılan üç aynalı teleskop sistemi, görüntü kalitesi, toplam tüp uzunluğu 

(786.108mm), yansıtıcılık gibi özellikler açısından üstünlük göstermesine karşın 

sistemin görüntü düzleminin birincil ayna ile üçüncül ayna arasında olması detektör 

yerleşimi açısından sorun teşkil etmektedir. 1-12 μm aralığında çalışan detektörlerin 

boyutları ikincil aynadan yansıyarak birincil aynanın ortasından geçen ve üçüncül 

aynaya gelmesi gereken ışınları engelleyecek büyüklüktedir. Burada oluşan görüntü 

özel optik sistemlerle (optik dalga güdücüler-optical waveguides, fiber optik görüntü 

ileticiler- fiber optic image conduits vb.) dış bir noktaya taşınarak bu sorun aşılabilir. 

Ancak bu yöntemler sistemde kaçınılmaz ek kayıplar oluşturacaktır. Bu nedenlerden 

ötürü üç aynalı sistem ile aynı başlangıç tasarım parametrelerine sahip iki aynalı klasik 

bir Cassegrain tasarımıda yapılmıştır. İki aynalı teleskop sistemin toplam tüp uzunluğu 

1285.3mm’dir. Üç aynalı teleskop sisteminden yaklaşık olarak 50cm daha uzundur. 

Nokta diyagram analizleri sonucunda bir nokta kaynağın görüntüsü 0°’de 2.724 µm, 

0.159°’de 2.082 µm, 0.225°’de 2.588 µm, 0.275°’de 3.630 µm’lik bir alanda oluştuğu 

görülmüştür. MTF diyagramından sistemin kırınım limitinin içinde olduğunu 

anlaşılmaktadır. Fakat odak düzleminden uzaklaştıkça sistemin kalitesinde azalma 

gözlenmektedir. Dalga cephesi hatası diyagramından sisteme giren ve çıkan 

dalgacepheleri arasındaki fark 0.0084 RMS’dir. Sistemin biçim bozulması 

diyagramından sistemde çok küçük miktarda içbükey (pincushion) bozulma olduğu 

görülmektedir. Ayak izi diyagramından sistemin aldığı ışık miktarının %86.37 olduğu 

görülmektedir. Toplam gölgeleme etkisinin %13.63 olduğu görülmektedir. Sistemin 

kaplamalı yüzeylerden toplam yansıtıcılık kaybı %4 değerindedir. Sisteme giren 

ışınların %82.90’ı detektöre ulaşmaktadır. 
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5. SONUÇ 

Yapılan analizler sonucunda aynı başlangıç tasarım parametrelerine sahip iki ve üç 

aynalı iki teleskop sistemi incelenmiştir. İncelemeler sonucunda üç aynalı teleskop 

sisteminin teorikte başarılı olmasına rağmen üretim aşamasında detektör konumu 

görüntüde büyük kayıplara yol açacağından üç aynalı sistemden çok az bir farkla 

kalitesi düşük olan iki aynalı klasik Cassegrain tipi teleskop sistemi daha işlevsel 

bulunmuştur. 

Sonuç olarak tasarımı ve analizleri yapılan geniş bant teleskopik kızılaltı görüntüleyici 

sistemi özellikle afet gözlemede, tarım, orman gibi yeryüzü örtüsünü gözlemede, deniz 

ve okyanuslardaki aerosol özelliklerinin tespitinde ve diğer kızılaltı ışıma yapan objeleri 

gözlemede büyük kolaylık sağlayan ve üretilebilir bir optik sistemdir.  
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