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Bu çal³mann amac Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi'nde bulunan
radyo teleskop antenini tekrar faal hale getirmeye katk sa§lamaktr. Antenin
incelenmesi sayesinde kabiliyetleri ortaya konacak ve en iyi ³ekilde çal³mas
için gereken besleme yaps önerilecektir. Besleme tasarm gerçeklenmeden
önce bilgisayar simülasyonlar yaplarak teorik tasarm en iyile³tirilecektir.
Anten faal hale getirildikten sonra bir yazlm tabanl radyo (SDR) ile beraber
kullanlmas dü³ünülmektedir.
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Giri³
Kreiken Rasathanesi'ne bulunan Güne³ leke gözlemlerinde kullanlan radyo teleskop

200MHz ve 545MHz'de çal³an düzlemsel yanstcl dipol anten dizileri ve üzerinde "PTT
Nederland" etiketi bulunan bir almaçtan olu³maktadr. lk olarak 1960'l yllarda kullanlmaya ba³lanan radyo teleskobun 1960'l yllardaki foto§raar ekil 1'de verilmi³tir.
Radyo teleskobun 1960-1980 arasnda kullanld§ bilinmektedir.
Radyo teleskop ziki olarak iyi muhafaza edilmi³ olmasna ra§men günümüzde faal de§ildir. Almacn günümüz teknolojisinden çok geride olmas sebebiyle yeniden kullanlmas
dü³ünülmemektedir. Fakat iyi durumdaki antenin yeni tip bir almaç ile i³letilebilece§i
dü³ünülmektedir. Anten ya§l boya ile boyanm³ haldedir; sadece metal ksmlar bulunmakta, kablolar eksik haldedir. Anteni yatayda döndürebilen Brown Boveri (Model: M
1254a - ZR) marka motor yaplan ilk incelemelerde malzeme kalitesinin yüksek olmas
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(a) Anten

(b) Almaç

(c) Prof. Kreiken ve ö§rencileri radyo teleskopta çal³rken

ekil 1: Radyo teleskobun 1960'l yllarda çekilmi³ foto§raar
(http://rasathane.ankara.edu.tr/ adresinden alnm³tr.)
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dolaysyla tamir edilebilir de§erlendirilmi³tir. Antenin yükseli³ ekseninde döndürülmesi
el ile çevirilen bir mekanizma ile sa§lanmaktadr. ekil 2'de güncel foto§raar görülebilir.
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Belgelerin ve Fiziki Antenin ncelenmesi
Radyo teleskop ile ilgili dokümanlar arasnda anten ile ilgili ksa bir bölüm bulunmak-

tadr. Verilen bilgler kstl olsa da bu dokümanda temel konulardan bahsedilmektdir.
Dokümanda antenden bahsedilen bölüm ekil 3'te verilmi³tir.
Antenin 200MHz'de çap 1cm olan yatay ve 545MHz'de çap 1.5cm olan dikey tam dalgaboyundaki dipollerden olu³tu§u; bu dipollerin zgara biçimindeki düzlemsel bir yanstcnn önünde durdu§u belirtilmi³tir. Dikey dipoller yatay düzlemde yarm³ar dalgaboyu
mesafe ile yerle³tirilmi³ ve sekiz adettirler. Yatay dipoller dikey düzlemde yarm dalgaboyu mesafe ile yerle³tirilmi³ ve iki adettirler. Izgarann elemanlar arasndaki bo³luklar
dalgaboyunun onda biri olarak belirtilmi³tir. Yanstc zgarasn olu³turan elemanlar 1cm
çapndadr. Yanstcnn büyüklü§ü 215cm*135cm'dir. Yanstc ile anten elemanlar arasndaki uzaklk çal³ma frekanslarna denk gelen çeyrek dalgaboyu kadardr. Hem 200MHz
hem de 545MHz dipollerinde yanstcnn üzerinde durmay sa§layan destek çubuklar
dipollere iletken ba§lanm³, fakat yanstcya ba§lanty sa§layan aparatlar yaltkan kullanlm³tr.
Dokümanda berlirtilen ama tam olarak yorumlanamayan en önemli ksm besleme
hakkndaki paragraftr.
545MHz'de çal³an dipollerin yarm dalgaboyu uzunlu§undaki iletim hatlaryla birbirine ba§land§, ortaya çkan noktann da

50 Ω'luk

porta bir balun vastasyla ba§land§

dokümanda belirtilmi³tir. 545MHz frekansndaki dipolleri besleyen iletim hatlar birbirine paralel, çap 0.5cm olan, yuvarlak kesitli iki metal çubuktan olu³maktadr. Paralel
çubuklar aras mesafe merkezden merkeze 1.5cm'dir. Yaplan uzunluk ölçümlerinde antenlerden ortak besleme noktasna do§ru uzanan ilk iletim hattlarnn yarm dalgaboyu,
ikinci iletim hatlarnn yarm dagaboyu, üçüncü (ortak besleme noktasna en yakn) iletim
hatlarnn ise tam dalgaboyu oldu§u tespit edilmi³tir. lk ba§lant yeri yanstc düzlemin
10cm gerisinde, ikinci ba§lant yeri ise ilk ba§lant yerinin 4cm gerisinde konumlandrlm³tr.
Bu anlatlan duruma göre 4NEC2 program vastasyla yaplan örnek çizim ekil 4'te
görülebilir.
200MHz frekansl dipollerin iki adet çeyrek dalgaboyu iletim hattyla ve uygun bir
balunla

50 Ω'luk

porta ba§land§ dokümanda belirtilmi³tir.Yaplan ziki incelemelerde

dipollerin tam ortasnda 4cm bo³luk ve besleme pabuçlarnn taklmasna olanak sa§layan
vidalar bulundu§u görülmü³tür. Her bir yarm dalgaboyu uzunlu§undaki kolun tam ortasnda iletken destek çtalarnn ba§land§ yerde de vidalar bulunmaktadr; fakat bu vida
yerlerinin besleme için tasarland§ dü³ünülmemektedir. Tam dalgaboyu uzunlu§unda bir
antenin uçlarndan çeyrek dalgaboyu uzaktan çift besleme ile çal³trlmas mümkün oldu§undan bu konuda daha ayrntl inceleme gerekmektedir. HFSS programyla yaplan
çizim ekil 5'te verilmi³tir.
Anten incelemesi srasnda yakndan çekilen bir foto§raf ekil 6 'da verilmi³tir.
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(a) Anten

(b) Almaç

(c) TAMSAT üyeleri radyo teleskopta çal³rken

ekil 2: Radyo teleskobun 2019'da çekilmi³ foto§raar

4

ekil 3: Radyo teleskop dokümanlarnda antenden bahsedilen bölüm
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Tamamlanmayan Çal³ma: Antenin Modellenmesi
545MHz frekansl, beslemeleri metal iletim hatlarndan olu³an yap 4NEC2 vastasyla;

200MHz frekansl, beslemesi için hiçbir ziki yap bulunmayan ksm HFSS vastasyla
modellenmeye ba³lanm³tr.
4NEC2 programyla modellenen ksmda geometrinin ayrkla³trmas konusunda daha
fazla çal³ma gerekmektedir, farkl ayrkla³trmalar sonucunda besleme empedans de§i³mi³ ve çözümde yaknsama henüz sa§lanamam³tr. letim hatlarnn 'Wire' opsiyonu
yerine 'Trasmission Line' opsiyonu kullanlarak modellenmesi problemin kayna§ olarak
görülmektedir. Antenin beslemeleriyle beraber tümünün 'Wire' opsiyonu ile modellenmesi
planlanm³tr.
HFSS ile modellenen ksmda yanstcnn zgara yapsyla modellenmesi çok fazla bilinmeyen olu³masna sebep olmu³, bu sorun yanstcnn sonsuz büyüklükte düzlemsel
bir iletken olarak tanmlanmasyla a³lm³tr. Fakat 200MHz'de çal³an yaplarn nasl
beslenece§i henüz tam olarak bilinmedi§inden bu çal³ma ilerletilememi³tir.
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ekil 4: 545MHz antenlerinin ba§lantlarn gösteren bir model
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Sonuç
Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi'ndeki radyo teleskop anteni incelenmi³, edi-

nien bilgiler bu belgede verilmi³tir. Dokümantasyonun ksa ve ayrntsz olmasndan dolay baz konular henüz aydnlatlamam³tr. Antenin ziki olarak iyi durumda oldu§u
görülmü³tür. Beslemenin nasl yaplaca§na karar verildikten sonra bilgisayar simülasyonlar yaplacak ve en iyile³tirilen tasarm gerçeklenecektir.

Çal³ma Hakknda
Bu çal³ma TAMSAT üyeleri tarafndan ortakla³a yaplm³tr. Kar amac gütmemektedir. TAMSAT Derne§i çal³ma frsat veren Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi'ne
te³ekkür eder.
TAMSAT Derne§i: http://tamsat.org.tr
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ekil 5: 200MHz antenlerinin ba§lantlarn gösteren bir model
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ekil 6: Antenin yakndan bir foto§raf
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