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Özet: Gelişen teknolojiyle birlikte değişim gösteren teleskopların duyarlılık ve gözlem 

yetenekleri her geçen gün artmaktadır. Tek teleskopla yapılan gözlemlerden, dizge sistemlere 
teleskopların gözlem yetenekleri ve kapasiteleri arttırılmaktadır. Teknik olarak alıcı özellikleri ve 
bu aletlerin çevresel ve dış koşullara karşı olan duyarlılıkları nedeniyle gözlemevlerinin kurulacağı 
yerlerin seçimi önem kazanmıştır. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), hem iklimsel parametrelerin 
mekansal verilerle entegre olarak analiz edilebilmesi açısından büyük kolaylık sağlamakta, hem de 
ileri düzey analiz yöntemleri sayesinde Dünya standartlarında bir çalışma yapabilme imkanı 
sunmaktadır. 

 
 
 

1. Giriş 
 

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS); mekansal kökenli bilgilerin (grafik ve öznitelik) 
bilgisayar ortamında toplanması, girilmesi, saklanması, sorgulanması, mekansal 
analizlerinin yapılması, görüntülenmesi ve farklı formatlarda çıktı alınması için 
oluşturulan bir bilgi sistemidir. 
Bu poster çalışmasında Türkiye genelinde meteorolojik, atmosferik ve topografik 
parametrelerin CBS yardımıyla analiz edilmesi, radyo sakin bölge kriterlerinin 
belirlenmesi ve bu veriler ışığında bir radyo astronomi gözlemevi için yapılabilecek 
spektrum ölçümleri için yöntem ve ölçüm aletlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Text formatındaki meteorolojik verilerin öncelikle düzenlenerek her bir 
meteorolojik parametre için ayrı ayrı hazırlanan veri tabanlarının CBS ortamında 
katmanlara (layer) dönüştürülmesi ve topografik olarak ilişkilendirilmesi 
vurgulanmıştır. Topografya ile ilişkilendirilmesindeki amaç, uzun vade de dizge 
teleskoplara geçilmesinin planlanması ve bunun için mümkün olduğunca düz ve 
geniş alanların tespit edilebilmesi, yüksekliğinde bir parametre olarak 
değerlendirilebilmesidir.  
                                      

2. Gözlemevi Yer Seçiminde Genel Kriterler 
Bir gözlemevinin astronomik niteliğini esas olarak açık gece sayısı, astronomik 
görüş, atmosfer sönümleme katsayısı, rüzgar hızı (ve yönü), göreli nem ve gece 
sıcaklık değişimi belirler. Bunlardan bazıları aşağıdaki şekilde ayrılmıştır. 
• Toz ve aerosol (TOMS indeksi < 0.5 (TOMS: The Total Ozone Mapping 

Spectrometer)) 
• Bağıl nem (tipik < ~%50) 
• Toplam Su Buharı (IWV) 

            Görünür Bölgede < ~5 mm 
            Kırmızıöte Bölgede < ~3 mm 
            Mikrodalga Bölgesinde < ~2 mm 

• Rüzgar hızı < ~40-60 km/saat (Gözlem sırasında) 
• Astronomik görüş 



XVIII. Ulusal Astronomi ve Uzay Bilimleri Kongresi                  VII. Ulusal Astronomi ve Uzay Bilimleri Öğrenci kongresi 
27  Ağustos – 1 Eylül 2012 Malatya 

 

 596 

• Zemin bozuklukları ve sismik aktivite 
• Mezosferik nötral sodyum tabakasının yükseklik ve kalınlığı 
• Toprak sıcaklığı, zeminin su içeriği, bitki örtüsünün yapısı, toprak 

yoğunluğu,… 
• Altyapı imkanlarına yakınlık 
 

 
3. Örnek bir radyo gözlemevi yer seçim çalışması 

 

Uzun yıllara dayanan iklim verilerinden bulutluluk, IWV (Integrated Water 
Vapour) ve rüzgar hızı için Türkiye genelinde uzun yıllar ortalamalarının 
bulunması ve bu verilere dayanarak gözlemevi kurulmasına en uygun bölgelerin 
belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

 
3.1  Taranan veriler 

 

Bir Radyo Astronomi Gözlemevinin yer seçimde dikkate alþnan iklimsel 
parametreleri meteorolojik ve atmosferik olarak ikiye ayþrabiliriz.  
Meterolojik analizlerde kullanþlan veriler; 
• Bulutluluk,  
• Buharlaşma,  
• Saat 7-14-21 için sþcaklþk değerleri, ortalama sþcaklþk, min. Ortalama Sþcaklþk, 

max. Ortalama sþcaklþk,  
• Bağþl nem,  
• Rüzgar hþzþ ve yönü,  
• Güneşlenme şiddeti ve süresi,  
• Sisli günler sayþsþ, 
• Orajlþ, dolulu, fþrtþnalþ gün sayþsþ,  
• Yağþşlþlþk, 
• Kar kalþnlþğþ.. 

      Analizlerde kullandþğþmþz atmosferik yer seçim parametreleri  
•  Atmosfer Basþncþ , P (hPa) 
•  Kþsmi Su Buharþ Basþncþ, e (hPa) 
•  Doymuş Su Buharþ Basþncþ, Pw (hPa) 
•  Radyo Kþrþnþrlþk , N (ppm) 
  

 
 

4. Tartışma ve Sonuç  
Gözlemevi yer seçim çalışmaları kapsamında literatür taraması yapılarak 
gözlemevleri için yer seçim kriterleri ve yöntemleri tartışılmıştır. Analizler 
meteorolojik-atmosferik ve radyo astronomi gözlemevleri içinde radyo sakin bölge 
başlıkları altında incelenmiştir. İlk adımda gözlemevleri için gerekli parametrelerin 
belirlenmesi ve hesaplanması, analizler için gerekli veri tabanlarının oluşturulması, 
meteorolojik ve atmosferik parametrelerin zamansal ve mekansal olarak 
incelenmesi ve ortak bir alanının belirlenmesi adımı önemlidir. İkinci adımda örnek 
bir radyo gözlemevi yer seçimi çalışmasında bütün bu çalışmalara ek olarak radyo 
frekans etkilerinin incelenmesi, uygun kriterlerin belirlenmesi, spektrum ölçüm 
yöntemlerinin belirlenmesi, kullanılan ölçüm aletlerinin incelenmesi, seçilen ölçüm 
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noktalarının depremsellik ve topografik açıdan etüt edilmesi ve ölçüm sonuçlarının 
değerlendirilmesi adımı gelmektedir.. 
Sonuç olarak; gözlemevi yer seçimi için gerekli olan parametreler CBS yardımı ile 
daha kolay analiz edilerek uygun alanlar belirlenebilmektedir. 
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