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zl  Ba lang ç Rehberi:
1- Tripod’u Aç z: Teleskopunuzun tripodunu kutu içerisinden

kan çantas ndan ç kart z. Dikkatlice tripod ayaklar
birbirinden ay n ve sonras nda ortada bulunan viday  fazla
olmamak kayd yla s rarak tripodu sabitleyin.

2- Dikey Hareket Vidas  Gev etiniz ve teleskopun optik tüp
sisteminin a  yukar  yönlü hareket etmesini sa lay z. Dikkat
edilmesi gereken konu kilidin ilk gev etildi i zaman tüpün h zl
ekilde teleskopun alt bölmesine çarpma riskidir. Kilidi açarken

teleskopun alt taraf na çarpmamas na dikkat ediniz.
3- Teleskopu Tripod’a Ba lay z: Tripod üzerinde ve teleskop

alt nda bulunan delikleri hizalad ktan sonra tripod vidalar
rarak teleskopu Tripod’a sabitleyin. Çok
rmad zdan emin olunuz. Not: tripodunuza aksesuar

tablas  takmak istiyorsan z ileriki bölümleri inceleyiniz.
4- Göz Merce i Yerle tiriniz: Kutu muhteviyat nda bulunan

25mm göz merce ini kutusundan ç kartarak göz merce i
yuvas na yerle tiriniz. Göz merce i yuvas  üzerindeki viday
hafifçe s karak göz merce inizi sabitleyiniz.

5- Toz Kapa n Ç kart lmas : Optik Tüpün önünde bulunan toz
kapa  ç kart z.

6- Odak Ayarlama Vidas : Odak vidas  görmek istenilen bir
objeyi teleskopun oda na getirmek için kullan r.
Teleskopunuzu ilk olarak bir yere veya bir objeye
odakl yorsan z 20 ile 40 tur aras nda çevirmeniz gerekebilir.

Autostar El kumandas n Ba lanmas :

7- Pil yuvas  kapa  kald z ve pil tutucu kompart man
içeriden ç kart z. Dikkat edilmesi gereken konu hazneyi

kart rken kablolara zarar görmemesidir. 6 adet AA pili
yerle tir ve kablo ba lant  takt ktan sonra pil haznesini
yuvaya yerle tiriniz.

8- Öncelikle bilgisayar kontrol panelinin KAPALI konumda
oldu undan emin olunuz. Autostar’  paketinden veya
kutusundan ç kartarak teleskop üzerindeki HBX portuna
tak z. Autostar ba land ktan sonra bilgisayar kontrol
panelini AÇIK konuma getirebilirsiniz.

9- Güne  uyar  okuyup anlad  gösteren tu a bas z.
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Gözlem:

Autostar üzerindeki Yön tu lar  kullan larak teleskopunuzun
sa , sol, a  ve yukar  yönlü hareketlerini kumanda
edebilirsiniz. Speed/? Tu una basarak kolayl kla
teleskopunuzun h z ayarlar  de tirebilirsiniz. Bu tu a her
bast zda h z bir kademe azalacakt r ve sonunda ba lad

z seviyesine gelecektir.

Bakmak istedi iniz objeye do ru teleskopunuzu
do rulttuktan sonra tüpün sa  veya sol taraf nda basarak
teleskop istenilen objeye bak p bakmad  anlayabilirsiniz.
Bu i lemi öncelikle gündüz gözlem ko ullar nda yaparak
pratik elde edebilirsiniz. A açlar , da lar  veya herhangi bir
yeryüzü objesini gözleyebilirsiniz. Yeryüzü objelerini
rahatl kla bulmaya ba lad ktan sonra gökyüzündeki objeleri
taramaya ba layabilirsiniz.

Hareketli Barlow Lens:
Teleskopunuz dâhili Barlow merce i ile donat lm  olup,
gerekti inde teleskopun yan taraf nda bulunan vida ile
kullan labilir. Bu Barlow merce i görüntünün istenildi i
zaman 2 kat daha fazla büyütülmesini sa lamaktad r.
Barlow merce i kullan yorken teleskopunuzun odak
mesafesi de ece inden odak ayar vidas  ile oynaman z
gerekecektir.
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ETX: Dünya’ya Aç lan Pencereniz:

Meade ETX–90/125 model teleskopunuz çok yönlü, yüksek
çözünürlüklü ve büyük çapl  teleskoplar n sahip oldu u birçok
özelli i bünyesinde bar nd rmaktad r. Kumandas  vas tas  ile
kullan labilme, gökyüzü objelerinin otomatik takibinde ve yaz m
yenilenmesinde ETX teleskopunuz u ana kadar yeryüzü ve
astronomide ihtiyaç duyulan bütün sorular za cevap
bulabilmektedir.

ETX teleskopunuz do a manzaralar  büyütebilece i maksimum
seviyelere kadar yükseltmektedir. 50 yard mesafeden bir kartal n
tüylerini veya 800 milyon mil ötedeki Satürn’ün halkalar
gözlemenize imkân sa layacakt r. Güne  sistemine odaklanarak ana
nebulalar, tarihi y ld zlar, uzak galaksiler ve baz  gezegenlerin
uydusu konumundaki y ld zlar n dahi gözlenebilmesine imkân
tan nabilmektedir. ETX teleskop grubu siz mü terilerin talepleri
do rultusunda geli tirilmi  olup her kesimden gözlem yapmak
isteyen ki ilerin gözdesi konumundad r.

1- Göz Merce i: Kutudan ç kan göz merceklerinden bir tanesini
90° göz merce i yuvas na koyunuz ve yuva üzerindeki viday

z.
2- Göz Merce i Yuva Vidas : Göz merce inin yuvaya

yerle tirildikten sonra yerinden oynamamas  için gereklidir.
rken çok fazla güç harcaman za gerek yoktur, yuvada

göz merce ini tutmas  yeterli olacakt r.
3- 90° Göz Merce i Yuvas : Kolay görüntü al nabilmesi için göz

merce inin dik konumda kullan lmas  amaçl r.
4- Kamera Adaptasyon Portu: 35mm2lik objektifi ç kart labilir

bütün foto raf makineleri #64ST T-adaptör ve bir ring
sayesinde teleskopa ba lanabilir.

5-  De ken (Hareketli) Ayna ve De ken Ayna Vidas
Bar nd ran Hücre Arkas : Teleskopunuzun tam arka k sm nda
yerle ik Hareket edebilen ayan sistemi ile teleskopunuzun
toplad k göz merce ine yönlendirilir. E er yeryüzü gözlemi
amaçl  k  prizma kullan lacak ise görüntüyü k rmadan
öncelikle k  prizmaya oradan göz merce ine aktarma amaçl
bir yap r.

6- De ken (Hareketli) Barlow Merce i: Teleskopun sol taraf nda bulunan buton ile
Barlow hareket ettirilebilir. Barlow merce i görüntünün iki kat büyütülmesi için
kullan lmaktad r. Barlow merce i kullan ld  durumlarda teleskopun oda n
tekrardan ayarlanmas  gerekir.

7- Pil Yuvas : lerideki bölümlerde yuva ile ilgili geni  çapl  bilgiye ula labilir.
8- Çatal Kurgu: Optik tüp’ün yerinde sabit kalabilmesi için kullan lmaktad r.
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9- Optik Tüp: Ana optik gövde olarak uzak objelerden  toplanmas  ve n odak
noktas nda göz merce ine yönlendirilmesi noktas nda kullan lmaktad r.

10- Hareketli Objektif Lens Hücresi: Bu bölge teleskopunuzun lens’inin bulundu u
bölgedir. Fokus ayar vidas  bu hücreyi hareket ettirerek görüntünün odaklanmas
sa lar.

11- Teleskop Taban Yuvas : Teleskopunuzun masa veya tripodu gibi düz bir sat ha
montaj  s ras nda kullanman z amaçl  bir yap r.
Tripod Ba lant çin Yuvalar: Teleskopunuzun taban nda yer almaktad r.
Tripodunuz ile gelen ba lant  manüelinde rahatça görebilirsiniz.

12- Toz Kapa : Saat yönünde çevirerek toz kapa  aç labilir.

Not: Gözlemleriniz bittikten sonra lütfen toz kapa  kapat z ve Teleskopunuzun
elektrik dü mesinin “OFF” Kapal  konumunda oldu undan emin olunuz

13- Dikey Pozisyonland rma Kilidi: teleskopunuzun manüel dikey hareketlerini
kontrol etmektedir. Teleskopunuzun dikey kilidini saat yönünün tersinde gev eterek
teleskopunuzu serbest b rakabilir ve el yordam  ile yatay eksende hareketini
sa layabilirsiniz. Dikey kilidinin saat yönünde çevirilmesi teleskopunuzun
konumunun sabitlenmesi ve manüel olarak hareket etmemesi için gereklidir. Ayr ca
Dikey otomatik hareket motorunun Autostar operasyonlar na tepki verebilmesi için
Dikey kilidinin s  konumda olmas  gerekmektedir.

Not: Dikey kilidi çatal kurgu sisteminin sa  taraf nda bulunmakta olup fokus vidas n
sa  taraf nda bulunmaktad r. Dikey kilidi oldu u sa  kolda metal çerçeve üzerinde
numara bulunmamaktad r. Sol taraftaki numaralar ile i aretlenmi , astronomik objelerin
konumland lmas  için gerekli, Deklinasyon ayar çemberi ile kar lmamal r.

KKAT: Dikey kilidini gev etirken Hareketli Objektif Lens Hücresinin güvende
oldu undan emin olunuz. Objektif Lensin a rl  nedeni ile tüp teleskopunuzun alt
taraf ndaki takip motoru haznesine çarparak lensin zarar görmesine sebebiyet verebilir.

14- Yatay Eksen Kilidi: Teleskopunuzun manüel olarak yapaca  yatay eksen
hareketleri için gereklidir. Yatay kilidinin saat yönü tersine çevrilmesi
teleskopunuzu kilitli konumdan ç karman z için zorunludur ve böylece
teleskopunuz manüel olarak yatay eksen hareketlerini yapabilir. Yatay kilidinin

lmas  teleskopunuzun yatay eksen hareketlerini manüel olarak yapmas
engelleyecektir. Bunun yan nda takip motorunun devreye al narak Autostar
fonksiyonlar n kullan na imkân sa lar.

15- Fokus Ayar Vidas : teleskopunuzun objektif lensinin hareket ettirerek görüntünün
odaklanmas  sa lamaktad r. ETX–90/125 teleskopunuz bir objeye 17ft ile sonsuz
aras nda odaklama yapabilmektedir. Fokus ayar vidas  saat yönünde çevirtilerek
uzakta bulunan objelere odaklanabilir, daha yak ndaki objeler içinse saat yönünün
ters istikametinde çevirerek odaklama yap labilir.



9

16- Bilgisayar Kontrol Paneli:
a. Handbox (HBX) Portu: Autostar’ n Kablosunu bu yuvaya tak z.
b. LED: K rm k gerekli elektri in Autostar ve teleskopunuzun takip

motorlar na ula  gösteren bir i arettir.
c. ON/OFF dü mesi: teleskopunuzun aç k ve kapal  konuma getirilebilmesi

için gerekli olan dü medir.
d. AUX Port: Meade AstroFinder yaz  ve kablo seti ile teleskopunuzun

bilgisayar üzerinden yönetilmesine imkân tan yan ba lant  portudur.
Opsiyonel aksesuarlar listesinden görülebilir.

17- Taban Haznesi: Teleskopun elektrik ve mekanik aksamlar n bulundu u bölümdür
ve teleskopunuzun i letimi ile alakal  operasyonel ba lant lar  içermektedir.

18- Autostar: (Ba lant  kablosu ile birlikte) lerideki bölümlerde Autostar özelliklerine
ula abilirsiniz

19- Pusula: Teleskopunuzun konumland rma i lemleri s ras nda kullan lacakt r.
Pusulan z içindeki baloncuk ne zaman orta noktaya gelirse tripod dengede
demektir.

TR POD (ÜÇAYAK):
20- Taban: Teleskopu tripodun taban na yerle tiriniz.
21- Ayarlanabilir Tripod Ayaklar : Teleskopunuzun dengede durmas  sa lar ve

yükseklikleri ayarlanabilir.
22- Aksesuar Tepsisi: Göz merce i ve pusula gibi çe itli aksesuarlar n konulaca

Autostar’ n da tak lmas na imkân tan yan bir bölmedir. Tripod ayaklar ndan
birine ba lanabilir.

23- Kilit Mekanizmas :  Çevrilerek kullan r ve teleskopun daha sa lam yere
basmas  sa lar.

24- Ayak kilitleri: Teleskopun hizalanmas  için tripodun bacaklar n hareket
ettirilmesi gerekebilir ve ayaklar n alt bölümlerindeki kilidi açarak bacak
boylar  de tirilebilir.



10

Autostar Özellikleri:

ETX–90/125 AT Teleskopun hemen hemen birçok fonksiyonu #494 Autostar’ n
dü meleriyle sa lanmaktad r. Autostar’ n birkaç önemli özelli i:

- Veri taban nda saklanan 1400 objenin veya gökteki objelere ait koordinatlar n manüel
olarak girilip, teleskopu otomatik olarak hareket ettirmek

- n herhangi verilen bir gece incelemesinde, en iyi gök cisimlerinin
görüntülenmesinde

- Astronomik terimlerin sözlü üne ula abilirsiniz.
- Gök cisimlerinin incelenmesi için hangi Göz Merce inin kullan laca n

hesaplanmas .
- nternet ortam ndan indirilebilecek en güncel uydu bilgileri ile güncellemelerin

yap lmas .
- Teleskopun tamamen otomatik takip yapabilmesi için Alt/Az moda ba lanmas

gerekmektedir.
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Autostar Bilgisayar kontrolörü bütün teleskop fonksiyonlar  için s  bir kontrol
sa lanmaktad r. Autostar yumu ak dokulu dü melere sahiptir. Autostar karanl kta
kolayca fark edilmesini sa layan k rm  LED’ye sahiptir. Autostar kolay kullan labilen
yard mc  bir donat md r.

Not: Autostar’  çal rmak için pile ihtiyaç yoktur, teleskopun pilleri gücünü
sa lamaktad r.

1- 2 s ra LCD Gösterimi: Autostar ve teleskop aras nda ara yüz sa lanmaktad r.
—Üst s ra: Birincil Kategori ya da menü maddelerini listeler
—Alt s ra: Obje veya nesnelerle ilgili hangi fonksiyon kullan ld na ba  olarak bir
menü seçene i ya da bilgisi içerir.

2- Enter TU U: Bir sonraki menü ya da bilgiye geçmek veya menüler ve menü
seçenekleri için ileriki bölümlere bak z.

Not: E er ENTER tu una iki dakika ya da daha uzun süre basarsan z, bir bip sesi
duyars z sonra ekranda ‘ENTER to sync’ yaz  ç kar. ‘ENTER to sync’ sadece
teleskop objeye ayn  hizada ya da ona odakland nda amac na uygundur.
‘ENTER to sync’ ifadesi yanl kla ç karsa, daha önceki ekrana dönmek için MODE
tu una bas z.

3- MODE TU U: En yüksek bölüme gelebilmek için yani ‘Obje seçiniz’ bölümüne
kadar bir önceki menü ya da bilgiye eri mek için kullan r. Bilgisayardaki ESCAPE
tu uyla ayn  amaç için kullan r.

Not: MODE tu una 2 dakika ya da daha fazla süre bas ld nda a daki bilgi SCROLL
tu lar  kullan larak görülür.

ETX–90/125 AT Tavsiyeleri

Bir Astronomi kulübüne üye olun, y ld z
partisinde haz r bulunun.
Astronomi hakk nda yeni ve daha fazla bilgi

edinmenin e lenceli yollar nda birisi bir astronomi kulübüne üye olmakt r. Bölgenizde
bir astronomi kulübü olup olmad  ö renmek için yerel gazeteyi, okul, kütüphane
panolar  ve teleskop sa lay zla ba lant ya geçin.
Kulüpte, bilginizi payla abilece iniz ba ka astronomi merakl lar yla bilgilerinizi
payla abilirsiniz. En iyi gözlem yerlerini ö renmek için biçilmi  kaftan kulüp
bulu malar r.
Bu partilerde birçok de ik teleskoplarla gözlem yapma ans  elde edebilirsiniz. ETX
teleskopunuzla yapabilece iniz birçok ipucu bulabilirsiniz.
- Astronomik koordinatör
- Yatay ve dikey koordinatlar
- Yerel zaman ve y ld zlarla hesaplanan yerel zaman (LST)
- Zamanlay  ve alarm durumu
Bir önceki menüye dönmek için MODE tu una tekrar bas z.
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4- GO TO TU U: Seçilen objeye ait koordinatlara teleskopu hareket ettirir. Teleskop
hareket ederken, herhangi bir zamanda GO TO tu una bas larak i lem durdurulabilir.
Tekrar GO TO tu una bas lmas yla, i lemi devam ettirir.

GO TO tu u spiral arama yapman za da olanak sa lamaktad r. Spiral arama, teleskopu
objeye do ru hareket ettirir ancak, teleskop aramas  tamamlad ktan sonra, objenin Göz
Merce inde görülmedi i pozisyonlarda kullan r.

GO TO tu una, hareket sonunda ve teleskop çok yava  bir h zla arama alan  etraf nda
spiral bir yol izlemeye ba lad nda bas z. Göz Merce inden bak n ve obje görünür
oldu unda, MODE tu una basarak spiral aramay  sonland n. Daha sonra yön tu lar
kullanarak objeyi merkezleyin.

5- YÖN TU LARI: Teleskopu dokuz de ik h z seviyelerinin birinde sabit yolunda
hareket ettirin. (sa , sol, yukar , a )

   H z seçimi, son sayfada, hareket h zlar  bölümünde aç klanm r. Yön tu lar yla
daki fonksiyonlara da ula r.

- Bilgi Giri i: Alfabedeki harflerle ve rakamlarla i lem yapmak için a , yukar
tu lar  kullan z. A  tu u ‘A’ harfiyle, yukar  tu u ise ‘G’ tu uyla ba lar. Sa  ve
sol tu lar  imgeci LCD ekranda sa a ya da sola hareket ettirmek için kullan r.

- Alt/Az Konumland lmas : Teleskop, dikey olarak hareket ettirmek için yukar  a
tu lar  kullan z. Sol tu  tu  teleskopu yatay olarak saatin tersi yönünde, sa  tu  ise
saat yönünde hareket ettirir.

- Tavsiye: Ekranda mesaj görüldü ünde, yukar  tu a bas  tutarak, listelenme h
artt rabilir ya da a  tu a basarak yava latabilirsiniz.

6- STELEME TU LARI: Seçili menüdeki, seçenekleri gösterir. Menü ekran n en
üst sat nda gözükür. Seçenekler ikinci sat rda gözükür. Seçenekleri ikinci sat rda
gözükür. Scroll (listeleme) tu lar na basarak, imgeci seçenekler aras nda
ilerletebilirsiniz. Seçenekleri h zl ca geçmek için Scroll tu una bas  tutunuz.

Scroll tu lar  alfabe deki harfleri ve numaralar  listelemek için de kullan labilinir.

Not: Listeleme tu lar nda a  olan alfabe ve say lar  (A dan Z’ye ve 0dan 9’a) hareket
ettirir. Di eri tam tersi.

7- HIZ/?? TU U: Bu tu a bas ld nda teleskopun hareketi için 9 ayr  h z aras nda
seçim yapabilirsiniz.

 Tu a her bas zda h z ekranda 2 saniye süreyle gözükür.

z/??tu u  ‘Yard m’ bölümüne eri ebilmeniz içinde kullan labilir.’Yard m’

Not: H z/?? Tu una s k s k basmak, hareket h  de tirir. Ancak 2 sn’den uzun süre
bas ld nda yard m fonksiyonuna giri  yap r.
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Autostar i lemi hakk nda bir sorunuz olursa örne in ba latmak konumland rmak vb.
z/? Tu una bas  tutunuz ve LCD ekran n ikinci sat nda beliren yörüngeleri takip

ediniz. []’lerin içinde bir yaz  belirdi inde, ENTER tu una basarak Autostar sözlü üne
eri ebilirsiniz. Bir tan m ya da daha çok bilgi kar za ç kacakt r. MODE tu una basarak
Autostar yard m ekran na ula abilirsiniz (geri dönebilirsiniz).
Yard m ekran nda i iniz bitti inde MODE tu una basarak orijinal ekrana geri dönebilir
ve seçilen i leme devam edebilirsiniz.

8- Coil KORDONU (gösterilmiyor) Autostar coil cordu, HBX portu içine tak z
(teleskopun bilgisayar kontrol panelindeki)

Ba larken

lk gözleminiz için teleskopu haz rlaman z sadece birkaç
dakikan  alacakt r. Kutuyu ilk açt zda, listelenmi  parçalar n
orada olmas na dikkat ediniz.

- ETX Astro teleskop gövdesi,
- #882 Standard Tripod,
- Aksesuar tablas ,
- #494 Autostar,
- Göz mercekleri,
- Alyanlar…

Teleskopunuzu Nas l Kuracaks z:

ETX–80 AT model teleskopunuzun kurulmas  için 6 adet AA

boyutlu pil ve bir kaç basit basama  takip etmeniz yeterli
olacakt r.

1. Teleskopunuzun pil yuvas  takip motoru k sm n
üzerinde bulunmakta olup pil yuvas  kapa
kald ld nda pilleri yerle tirmeniz gereken pil haznesini
göreceksiniz

2. Pil Haznesine ba  olan 9v’l k kablolar  ay rmadan pil
yerle tirmeyiniz. Ayn ekilde pil de tirirken kabloyu
hazneden ay rmadan pil takmay z. Cihaz za AA
boyutlu pil koyman z gerekmektedir ve 9v’luk ba lant

kablosunu pilleri yerle tirdikten sonra hazneye tak z.
3. Pil haznesine AA boyutlu pillerden yerle tiriniz ve

ekillerde görüldü ü gibi yuvaya yerle tiriniz. Son
olarak 9v’luk kabloyu da hazneye ba lay p hazneyi pil
yuvas na yava ça yerle tiriniz ve kapa  kapat z.
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ÖNEML : Pilleri hazneye yerle tirirken dikkatli olunuz. Pil
üreticilerinin verdi i talimatlara birebir uyulmal r. Yeni ve
kullan lm  pilleri bir arada kullanmay z; ayr ca farkl  tipte piller
kullanmaya çal may z. Bu uyar lara uyulmad  takdir de piller
cihaz za zarar verebilir. Teleskopunuz uzun bir süreli ine
kullanmayacaksan z lütfen pilleri ç kart z.

4. Autostar’  takmadan önce teleskopunuzun elektrik
dü mesinin OFF ( Kapal ) konumda oldu undan emin olunuz.
Autostar’ n ucunu teleskop üzerinde ki HBX portuna
tak z ve bu noktadan itibaren teleskopunuzun elektrik
dü mesini On ( Aç k ) konuma getirebilirsiniz

5. Kutu muhteviyat nda bulunan bir göz merce ini ç kart z ve
teleskopunuz üzerinde bulunan göz merce i yuvas na
yerle tiriniz. Yuva üzerindeki viday  s la rarak göz
merce inizi sabitleyebilirsiniz.

Not: Vida çok s lmamal r, elinizle dönmeyecek vaziyette
rakman z yeterli olacakt r.

Göz Merce i Seçmek

Bir teleskopun Göz Merce i teleskopun ana opti i taraf ndan görüntüyü
büyütür. Her Göz Merce i ‘mm’ milimetreyle ifade edilen fokal bir
uzunlu a sahiptir. Daha küçük olan fokal uzunlu un magnifikasyonu
daha fazlad r. Örne in, fokal uzunlu u 9mm olan bir Göz Merce inin
magnifikasyonu fokal uzunlu u 25mm olan bir Göz Merce ininkinden
yüksektir. Teleskopumuz yüksek görüntü çözünürlü ünü geni  ve rahat
bir gözlem yapman  sa layan dü ük güçlü 26mm göz merce i ile
be enilerinize sunulmaktad r.

Dü ük güçlü Göz Mercekleri geni  parlak, yüksek tezat görüntülü,
gözün rahatl  sa lar. Bir objeyi teleskopla bulmak için her zaman
26mm gibi dü ük güçlü bir Göz Mercekleri ile i e ba lay n. Obje
bulundu unda ve Göz Merce inde merkezlendi inde, bütün görü
artlar na hâkim olmak için görüntüyü bozmak için daha yüksek güçlü

bir Göz Merce ine ihtiyaç duyabilirsiniz.

Not: Gözlem ko ullar  geceden geceye ve bölgeden bölgeye de iklik
gösterebilir. Havadaki düzensizlik görüntüyü bozabilir. E er görüntü
bulan k ise daha dü ük bir Göz Merce ine ihtiyac z olabilir.

Bir teleskopun güç veya magnifikasyonu teleskopun fokal uzunluk ve Göz Merce inin
fokal uzunlu uyla ifade edilebilir. Kullan lan Göz Merce i gücünü hesaplamak için,
teleskopun fokal uzunlu u, Göz Merce inin fokal uzunlu una bölünür. Örne in: ETX–
90/125 model’de 25mm’lik bir Göz Merce i kullanmak isteyebilirsiniz. ETX–90/125
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özellikler k sm ndan ETX-125’in fokal uzunlu una bak z. Fokal uzunluk 400mm
olarak fokal uzunluk olarak listelenmi tir.

                                    Teleskop fokal uzunluk                1900
       Göz Merce i Gücü  = ___________________      =       ____  =  73

                                         Göz Merce i fokal uzunluk             26

Göz Merce i gücü, magnifikasyonu yakla k 15x oldu

Teleskopunuzu Autostar Kullanmadan manüel Kullan
Da n zirvesi veya bir ku  gibi uzak bir objeyi gözlemeye çal rken teleskopunuzu
gözleme konu olan objeye yönelterek eyepiece’den (GÖZ MERCE  k sm ndan)
bakman z yeterli olacakt r. Görmek istedi iniz obje göz merce inde belirdi inde fokus
ayar vidas  çevirerek objenin keskin bir görüntü almas  sa lan r.

Bu metot kullan larak gece gözlemlerinde yapman z mümkündür ancak unutulmamas
gereken konu gece gözleyece iniz uzaydaki objeler belli bir süre sonra göz merce inden

ar da kalacak ekilde yer de tirirler. Bu yer de tirmenin nedeni Dünya’n n
hareketleridir. Autostar kullan na al z sürece Autostar’ n otomatik takip
özelli ini kullanarak Dünya’n n hareketlerinden ba ms z gözlemlerinizi
sürdürebilirsiniz.

Autostar’ n Yön Tu lar  Kullanarak Gözlem Yapma:

Karasal gözlemlerinizde ve astronomik gözlemlerinizde Autostar yön tu lar  kullanarak
teleskopunuzu konumland rabilirsiniz.

Teleskopunuzu nas l kuracaks z bölümüne bakarak teleskopunuzu haz r konuma
getiriniz. Sonras nda teleskopunuzun güç dü mesini (ON) Aç k konuma getiriniz ve
Autostar üzerinde belirecek copyright mesaj  göreceksiniz. ENTER tu una basarak
“Setup: Align” (Ayarlar: Konumland rma) Autostar ekran nda belirmesini sa lay n.
Aranan yaz  belirene kadar arada ç kacak tarih, zaman gibi di er özellikleri sonradan
anlat laca  gibi girece iz ancak u anda bu basamaklar  geçerek Autostar üzerindeki yön
tu lar  vas tas  ile teleskopunuza istedi iniz konumu verebilirsiniz. Speed tu una basarak
teleskopunuzun h  de tirebilirsiniz. Bu tu a her bast zda h z bir kademe
azalacak ve dairesel biçimde en h zl  moda geri döneceksiniz.

ekil1’de 6-9 ile numaraland lm  kilitleri s rd ktan sonra Autostar’ n yön
tu lar  ile seçilen bir objenin teleskopunuzun görüntü alan n tam orta noktas na alma
egzersizleri yap z. Fokus ayar vidas  vas tas  ile de görüntünün odaklanmas
gerçekle tirebilirsiniz ( ekil1’de no.8) .

Bu egzersizler Autostar’ n fonksiyonlar n küçük bir bölümünü sizlerle tan rmakta
olup bu manüelin sonraki bölümlerinde daha detayl  bilgiye ula abilirsiniz.
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Teleskopunuzun Hareket H zlar :

Autostar’ n belli oranlar göz önüne al narak ayarlanm  dokuz adet farkl  h z ayar
vard r. Ve bu ayarlar  Autostar ekran nda görebilir ve de tirebilirsiniz.

Dokuz Farkl  H z Seçene i A daki Gibidir:
1. H z: = 2x  = 2 x y ld zlara ili kin
2. H z: = 8x  = 8 x y ld zlara ili kin
3. H z: = 16x  = 16 x y ld zlara ili kin
4. H z: = 32x   = 32 x y ld zlara ili kin
5. H z: = 64x   = 64 x y ld zlara ili kin
6. H z: = 0,5°x  = 120 x y ld zlara ili kin
7. H z: = 1°/s  = 240 x y ld zlara ili kin
8. H z: = 2°/s  = 480 x y ld zlara ili kin
9. H z: = Max   = Pil durumuna göre en yüksek h z.

1x, 2x veya 3x H zlar :  Yüksek dereceli bakaçlar (eyepiece) ile kullan ma uygun,
objelerin daha rahat odaklanmas  için kullan  önerilir.

4x, 5x veya 6x H zlar :  Gücü k smen daha dü ük bakaçlar ile kullan ma uygun h zlard r.
Ortalama 25mm civar ndaki bakaç parçalar  ile kullan  önerilmektedir.

7x ve 8x H zlar : Kabaca bir objenin merkezlenme odaklanmas  amaçl  kullan lan
zlard r.

9x H : Bir noktadan ikinci noktaya teleskopunuzun acilen konumland lmas  amaçl
kullan  önerilir.

AY GÖZLEM :

Autostar üzerindeki yön oklar  kullanarak kabaca ay gözlemi için
teleskopunuzu konumland n. Ay; kraterler, yamaçlar gibi daha
birçok enteresan objeyi bünyesinde bar nd r. Ay’ n en güzel gözlemi
yeni ay veya yar m ay pozisyonlar nda yap labilmektedir. Ay’ n bu
pozisyonlar nda ald  güne  aç  nedeniyle bir derinlik kazan r
ve ay gözlemlerinizin kalitesini yükseltir.

Dolunay pozisyonunda fazlaca parlak bir yans ma katsay na sahip
olan Ay üzerinde gölgeler gözlenemez ve Ay gözlemine ilginizin
dü mesine sebep olabilir. Ay gözlemi yaparken tarafs z yo unlu a
sahip bir ay filtresi kullanman z önerilir.Bu filtrenin kullan lmas
sadece Ay’ n yüksek parlakl  kesmek için de il ayn  anda tezat
toplama ve daha net görüntüler elde etmenizi sa layacakt r.
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R OBJEN N OTOMAT K OLARAK ZLENMES :

Dünyan n kendi ve Güne  etraf ndaki hareketleri sebebiyle Y ld zlar Do udan Bat ya
do ru belirmeye ba lar. Y ld zlar n hareket h zlar na y ld l hareket h  denir.
Teleskopunuzun h  y ld l hareket h na göre ayarlad zda gece beliren y ld zlar
ve objeleri cihaz z rahatl kla takip edecektir. E er teleskopunuz objeyi takip etmiyorsa
obje bakaç k sm n orta bölgesinden kaybolmu  demektir. Teleskopunuzun otomatik
izleme fonksiyonu gözlenen objeyi neredeyse merkezde tutmaya gayret eder.

Otomatik olarak objeleri takip edebilmek için, öncelikle teleskopunuzun yerle tirildi i
bölgenin teleskopa tan lmas  gerekmektedir. Bu noktadan sonra Autostar devreye girer
ve seçilecek hedeflere teleskopunuzu yönlendirir. Autostar Ayarlar menüsünden Hedef:
Astronomik (Target: Astronomical) seçilerek objeler bulunabilir. Bu i lemler s ras nda
Autostar üzerindeki tu lar ve menü fonksiyonlar na hâkim olman z gerekecektir.

AUTOSTAR MENÜSÜ NDE GEZ NT :

Autostar menüleri h zl  ve çabuk ula m için haz rlanm r.
- Autostar’ n menü derinliklerinde do ru ilerleyebilmek için ENTER’ a bas n.
- MODE tu u ile menünün üst basamaklar na geri dönülebilir.
- Farkl  seçenek ve listeler için 3. ekildeki 6-7 no’lu tu lar  kullanabilirsiniz.
- Yön oklar  kullan larak ta imleç’in yerini de tirebilirsiniz.
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Ok tu lar  ile teleskopunuzu hareket ettirebilece iniz gibi numara ve harf giri leri içinde
kullanabilirsiniz.
AUTOSTARIN LK KEZ HAZIRLANMASI:
Bu bölüm Autostar’  nas l aktif hale getirece inizi aç klayacakt r. Bu bölümü
Autostar’  ilk defa kulland zda veya RESET i lemi yap ld nda RESET ile ilgili
geni  çapl  bilgi ileriki bölümlerden alabilirsiniz.

1- ekil 1’de numara 13–14 ile gösterilen kilitlerin aç kland  gibi s  konumda
oldu undan emin olunuz.

2- Autostar’ n önceden gösterildi i gibi teleskopunuzun HBX portuna ( ekil1/b-
A)do ru ekilde ba land ndan emin olunuz. E er bu i lemin nas l
uygulanaca  bilmiyorsan z gerekli bölümümüzü okuyunuz.

3- Teleskopunuzun güç dü mesini Aç k “ON” ( ekil2/A) konuma getiriniz.
Autostar ekran  aktive olacak ce lisans mesaj  ekranda k saca belirecektir, sonras nda

sa bir bip sesi duyulacakt r. Bu i lemler sonras nda bir kaç saniye içinde Autostar
aktif konuma gelecektir.

4- Güne e direkt olarak bakmaman z gerekti ini gösteren uyar  mesaj  Autostar
ekran zda görülecek ve bu mesaj n sonunda autostar n sizleri yönlendirece i
tu a basarak mesaj n okunup anla ld  iletilmelidir.

5- Ba lama Menüsü kayan iki adet mesaj ile görüntülenecektir. ENTER’ a basarak
“HELP” yard m ba klar  bertaraf ediniz ve aç  i lemlerine devam ediniz.

6- Yaz Saati Uygulamas : Sonraki ekran yaz saati uygulamas  ile ilgili bilgilerin
Autostar’a girilmesi ile ilgilidir. Scroll listeleme tu lar ndan birini kullanarak
içinde bulunulan durum yaz saati veya k  saati Autostar’a girilecektir. Son olara
yap lan seçim Enter ile onaylanmal r.

7- Sonraki ekran, alfabetik s rada verilen eyalet ve ülke isimlerine ula man
sa layacakt r. Listeleme tu lar  vas tas  ile veritaban nda kay tl  bölge ve Ülkelere
ula labilir. Son olarak yapman z gereken ENTER’ a basarak yapt z seçimi
onaylamak Bir sonraki ekranda alfabetik olarak s ralanm  gözlem alanlar na en
yak n ehir isimleri ile kar la acaks z. Listeleme tu lar  vas tas  ile
veritaban nda kay tl ehirleri görüntüleyebilir, ENTER ile seçiminizi
onaylayabilirsiniz.

8- Son olarak kar la aca z ekran teleskop modeli bölümüdür. Listeleme tu lar
vas tas  ile veritaban nda kay tl  teleskop modellerinden ETX–60/70/80AT
modelini seçmeniz uygun olacakt r ve ENTER’ a basman z seçimi onaylaman z
için gereklidir.

9- Bu noktada sistem ayarlar  tamamlanm  ve ekranda “Easy Align:” yaz  ekranda
otomatik olarak belirecektir.
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“EASY ALIGN” Teleskopunuzun Kolay Modda Konumland lmas :

Autostar’ za güç geldikten sonra a daki 1 den 5’e s ralanan ad mlar  takip edin.
er bu ad mlar  gerçekle tirdiyseniz 6 ad mdan ba lay z.

1- Güne  Uyar : Autostar’ n gösterdi i tu a bas z.
2- Ba larken: Devam etmek için ENTER’ a bas z.
3- Tarih Giri i: çinde oldu unuz tarihi giriniz ve ENTER’ a bas n.
4- Saat Giri i: Saati giriniz. AM veya PM seçeneklerinden yararlan n veya 24 saatlik

düzen dâhilinde saat giri ini yap z.
5- Yaz Saati Uygulamas : Evet veya Hay r seçeneklerini kullanarak seçiminizi yap n ve

ENTER’ a bas n.
6- Konumland rma Opsiyon Ekran : (Setup: Align) ekranda görünecektir ve ENTER

ile bu bölüme giri  yap n.
7- Konumland rma Seçimi: Align: Easy ekranda belirecektir ENTER’ a bas n.
8- Alt/Az Pozisyonunun Ayarlanmas : Autostar daha sonra sizin teleskopunuzu Alt/Az

konumland rma pozisyonuna getirmenizi isteyecektir. Alt/Az pozisyonu için
13 ekilden yararlanabilirsiniz.

a. Teleskopunuzun yükseklik ayar butonunu gev etin.
b. Tripodunuzu ve optik tüpün seviyelerini ayarlay n.
c. Teleskopunuzun yükseklik ayar butonunu tekrardan s la n.
d. ekil 1, no 26 ile numaraland lm  tripod vidas  gev etin ve yatay eksende

teleskop kuzeyi gösterene kadar çevirin. Göksel Kuzey noktas  bulabilmek
için sayfa 31-32’yi inceleyiniz.

e. Son olarak tripod vidas  s z.

9- ld z Konumland rmas :  Bu i lemler sonras  Autostar konumland rmak için iki
ld z seçecektir. Teleskopunuz seçilen ilk y ld za do ru hareketini

tamamlad nda obje göz merce i’nin görü  aç  içinde olmayabilir.
Autostar’ n yön tu lar  kullanarak seçilen y ld n görüntü alan n tam
ortas nda yer almas  sa lay n. Y ld  konumland rd ktan sonra ENTER’ a
bas n ve ayn  i lemi ikinci y ld z içinde uygulay n.

Yukar da yaz  prosedürler do ru ekilde tamamland nda “Alignment Successful”
Konumland rma ba ar  yaz  belirecektir. E er Autostar üzerinde bu not belirmiyorsa

lemleri yineleyin.

Not: Autostar’ z konumland lacak y ld zlar  girmi  oldu unuz saat, tarih ve lokasyona
göre belirleyecektir. Geceden geceye konumland lacak y ld zlar de ebilir.
Gözlemcinin tek yapmas  gereken i aretlenen y ld zlar n göz merce i’nin ortas nda
konumlanmas r.
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SATÜRN’E G N:

Teleskopunuzun konumland rma i lemlerini yerine getirdikten
sonra, teleskopunuzda mevcut takip motoru i levini yerine
getirmeye ba lar ve gözlemlerinize imkân tan yacak bir geceye
haz r konumu alm  olur. Dünya hareketlerini yerine
getirmesine ra men elektronik takip motoru sayesinde takip
edilen y ld z bakaç k sm nda görüntüden kaybolmayacakt r.

Önemli Not: Teleskopunuzu bir kez konumland rd ktan sonra sadece GO TO ve yön
tu lar  kullanarak gözlem yap z. Dikey enlem kilidini hiçbir zaman ve teleskopu
manüel olarak hareket ettirmeyin.

daki egzersiz Autostar’ n haf zas ndan nas l bir gökyüzü objesi seçilece ini
göstermektedir.

1- Teleskopunuzu konumland rd ktan sonra Autostar menüsünden Seçilecek madde:
Obje “Select Item: Object” yaz  belirecektir Bu yaz  belirmedi i takdirde çe itli
deflar MODE tu una basarak bu yaz n belirmesini sa lay z. Son olarak
ENTER tu una basarak bu basama  geçin.

2- Obje: Güne  Sistemi “Object: Solar System.”  ENTER’ a bas n.
3- “Solar System: Mercury” Autostar’ z ekran nda belirecek ve yön tu lar yla

“Solar System: Satürn” Satürn’ü bulana dek a  veya yukar  yönlü hareket edin.
4- ENTER’ a bas n ve ekranda “Calculating”  Hesaplan yor ibaresini görün. Daha

sonra Satürn’ün ekranda SATÜRN ve kordinatlar  görünecektir.
5- En son olarak GO TO tu unu kulland zda “Satürn: Slewing...” görünecek ve

teleskop Satürn’ü bulana dek hareketine devam edecektir.  Göz merce i k sm nda
Satürn’ü tam ortaya getirebilmek için yön tu lar  kullanman z gerekmektedir.
Bu noktadan sonra Autostar teleskopunuzu otomatik olarak hareket ettirerek
Satürn’e odaklanacakt r ve Satürn her zaman merkezde kalacakt r.

REHBER E NDE TUR:

Gün içinde yapt z yürüyü  sonras nda kurmu  oldu unuz kamp bölgesinde
çevrenizdeki tek k y ld zlar olacakt r. Sanki y ld zlara dokunabilecekmi siniz
izlenimine kap labilirsiniz. Bu noktada çevrenizdeki arkada lar z sizlerin teleskopunuzu
haz rlayarak onlara gökyüzündeki engin derinli i göstermenizi isteyecektir.

Autostar  haz r konuma getirdikten sonra teleskopunuzu Home pozisyonuna getiriniz ve
konumland rma i lemini yap z. Güne  Sistemi menüsünden Jüpiter’i bulunuz ve
Jüpiter’in 4 uydusunu gösteriniz, ayr ca görülen di er ayr nt lar hakk nda çevrenizdeki
ki ilere bilgiler aktar n.

Sonraki ad m olarak yine Güne  sisteminden ba ka bir obje mesela Satürn’ü seçin,
Autostar ekran nda “Below Horizon” yani ufuk çizgisinin alt nda uyar  gelecektir.
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Hemen menüden Mars’  seçin ve ne yaz k ki tekrar ayn  mesajla kar la acaks z. Bu
rada arkada lar n olaya olan ilgilerini yava  yava  kaybetmeye ba layacaklard r. te

u an sizler için rehber e li inde turu kullanman z için biçilmez kaftan.

Rehber e li inde tur Autostar’ n en önemli ve e lenceli fonksiyonlar ndan biridir.
Örnek vermek gerekirse, “Tonight’s Best” Bugünün en iyisi… Bu özellik yard yla
içinde bulundu unuz gecede gökyüzündeki en parlak objeler teleskopunuz taraf ndan
sizlere gösterilecektir.  çinde bulundu unuz saat diliminde gökyüzünde olan en parlak
objeler siz ve arkada lar n be enisine sunulmaya haz rd r.

1- Autostar üzerindeki MODE tu una iki kere bast ktan sonra “Select item: Object”
ibaresi ekranda belirecektir.

2- Scroll tu lar ndaki a  yön tu una iki kere bas n ve ekranda  “Select
Item:Guided Tour” ibaresinin belirmesini bekleyiniz.

3- ENTER’ a bakt ktan sonra “Guided tour: Tonight’s Best” ibaresi belirecek olup
bu sektörüde ENTER’ a basarak geçiyoruz.

Not: E er farkl  bir rehber tur seçmek istiyorsan z, di er tur seçenekleri içinde alt yön
tu unu kullanarak seçilebilir. Be endi iniz turu ekranda gördü ünüz zaman ENTER’ a
bakman z yeterli olacakt r.

4- “Tonight’s Best: Searching...”  Günün en yi Gözlenebilece i: Aran yor...ibaresi
ekrana gelecektir. Belirli bir süre sonra “Tonight’s best: Jupiter” gibi bir mesaj
ekrana gelecektir. ENTER tu una basarak seçilen objen hakk nda bilgiye
ula abilirsiniz. Sonras nda GO TO tu una bas larak teleskopunuzu istenilen
objeye odaklayabilirsiniz.

Not: Günün en iyi gözlenebilecek objesi olarak farkl  isimler olarak kar za ç kabilir.

5- ENTER tu una basarak farkl  objeler hakk nda detayl  bilgilere ula abilirsiniz.
Gözlemini yapt z bir obje olsa bile detaylar hakk nda bilgi edinmek için bu
aç klamalar  okuyunuz. Daha önceden bilmedi iniz enteresan bilgilere bu
fonksiyon yard  ile ula abilirsiniz.

6- MODE tu una bir kere bast zda farkl  turlar  içeren listeye geri dönebilirsiniz.
Scroll tu lar  yard yla liste içinde gezinebilir be endi iniz obje için ENTER’ a
basarak seçim yapabilirsiniz. Seçilen objeye gidebilmek için GO TO’ya basman z
yeterli olacakt r.

7- MODE dü mesine iki saniye süre ile bas  tuttu unuzda turdan ç z
sa lanm  olacakt r.
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BAS T AUTOSTAR OPERASYONLARI:

Autostar menüsünde görüldü ü gibi dairesel bir i letim anlay  vard r. Bu
demek oluyor ki a  yön tu unun kullan laca  bütün kategorilerde sizin alt
yönlü i lemlerinizi gerçekle tirecektir. Yukar  yön tu u ise menüde tam tersi
istikamette gezinmenize yard mc  olacakt r. A daki örnekte tu lar n
kullan  görülebilir.

ÖRNEK:

“Select Item: Object” göründü ünde “Select Item: Setup” seçene ini
gelebilmek için:

1-  yön tu una 4 kere bas z veya yukar  yön tu una bir kere bas z.

Autostar iki sat r halinde bir bilgi sunacakt r. Üst sat rda içeri ini incelemekte oldu unuz
menü a amas , a daki sat rda incelemekte oldu umuz menü içindeki bölümlere
ula abilirsiniz. A  ve yukar  yön tu lar  menü içinde mevcut seçenekleri görmenizi
sa layacakt r.

kinci sat rda istenilen seçene e ula ld nda, istedi iniz seçene i seçmek için ENTER
tu una basman z yeterli olacakt r.

stemedi iniz bir menü seviyesindeyseniz MODE tu una basarak menü içinde geri yönlü
hareket gerçekle tirebilirsiniz.

ÖNEML  NOT: Menü içinde her nekadar çok menü açarsan z aç n bir üst katmana
geçebilmek için MODE tu una basmak yeterli olacakt r. “Select Item” ibaresi görünene
kadar MODE tu u menü içerisinde yukar  yönlü hareket sa layacakt r.
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AUTOSTAR NAV GASYON EGZERS :

daki egzersiz Autostar menü yap n nas l i ledi ini gözler önüne sunmaktad r.
Bu çal mada günbat  saati gece gözlem olana  sunacak ekilde ayarlanm r.

Not: Düzgün bir günbat  hesab  için Autostar do ru tarih, saat ve lokasyon ile
donat lmal r. Mevcut tarih, saat ve lokasyon giri leri için Autostar ayarlar na bak z.

Günbat  Saatinin Hesaplanmas :

1- MODE tu una birkaç kere basarak “ Select Item: Object” ibaresinin ekranda
belirmesini sa lay n.

2-  yön tu una bir kere basarak “EVENT” Etkinlikler opsiyonunun ekranda
belirdi ine emin olun.

3- ENTER tu una basarak “EVENT” bölümünü seçip bir alt menü’ye ula n. “Event:
Sunrise” ibaresi görüntülenecektir.

4-  yön okuna bir kere basarak “Sunset” Günbat  opsiyonunu görebilirsiniz.
5- ENTER’ a bast ktan sonra “SUNSET” Günbat  seçilmi  olacakt r ve bu

amada a  yönlü menü içinde hareket edebilirsiniz.
6- Bu noktadan sonra Autostar giri i yap lan saat, tarih ve lakosyona göre günbat

saatini ayarlar ve sonucu ekran nda görüntüler.
7- MODE tu una basarak autostar menüsünde yukar  yönlü hareketinizi

sa layabilirsiniz. Yukar  yönlü ilk münü katman  “Event” Etkinlikler olacakt r.
8- MODE tu una basarak autostar menüsünde yukar  yönlü hareketinizi

sa layabilirsiniz. Bu sefer bast zda “Select Item.” baresi ekranda belirecektir.
9- Son kez MODE tu una basarak ba lang ç noktam za dönebiliriz. “Select Item:

Object.”

AUTOSTAR’A ÇE TL  B LG LER N G LMES :

NUMARA ve TEXT G :
—  ve yukar  yön tu lar  vas tas yla 0–9 aras  numara ve alfabedeki harflere

ula abilirsiniz. A  yön tu una bast zda harfler ile yukar  yön tu u
bast zda rakamlara ula rs z.

— Numara tu lar  kullanabilirsiniz.

MLEÇ’ N EKRANDA HAREKET ETT LMES :

- Sa  ve Sol yön tu lar  kullanarak imleç’i bir sonraki harfi yazman z gereken
yere getirebilirsiniz.

- stedi iniz bilgiyi girdi inizde ENTER’ a bas z.
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AUTOSTAR MENÜSÜ NDE GEZ NT :

Autostar menüleri h zl  ve çabuk ula m için haz rlanm r.

- Autostar’ n menü derinliklerinde do ru ilerleyebilmek için ENTER’ a bas n.
- MODE tu u ile menünün üst basamaklar na geri dönülebilir.
- Farkl  seçenek ve listeler için 4. ekildeki 7 no’lu tu lar  kullanabilirsiniz.
- Yön oklar  kullan larak ta imleç’in yerini de tirebilirsiniz.
- HELP tu u vas tas yla çevrimiçi destekten yararlanabilirsiniz.

KAYAN MESAJLARIN HIZININ AYARLANMASI:

- Yön tu lar ndan yukar  yönü gösterene basarak mesajlar n kayma h
art rabilirsiniz.

- Yön tu lar ndan a  yönü gösterene basarak mesajlar n kayma h
azaltabilirsiniz.

AUTOSTAR MENÜ VE MENÜ SEÇENEKLER :

OBJE MENÜSÜ:

Hemen hemen bütün gözlemlerinizi Autostar’ n Obje “OBJECT” menüsünden
gerçekle tireceksiniz.

Autostar menü kategorilerinin birço u veritaban  içermektedir. Autostar veritaban
gözlenebilir objelerden olu makta olup y ld zlar, nebulalar, ve gezegenler gibi birçok
obje bu kategorizasyon içine girmektedir.

Obje Menüsü a daki nesnelerin gözlenebilmesine imkan tan maktad r;

Güne  Sistemi; toplam sekiz gezegenden olu an bir veri taban  olup (Dünya dahil
edilmemi tir) Güne ’ten Ay’a, farkl  kuyrukluy ld z ve astroidlerin gözlemlenmesine
imkan tan r.

Tak my ld z; kuzey ve güney yar mkürelerde toplam 88 adet tak my ld z içermektedir.
Bu menü seçene i seçildi inde tak my ld zlar n ismi Autostar ekran n ilk sat nda
belirir sonras nda GO TO tu una bir kere bas ld nda seçilen tak my ld n en parlak

ld n ismi ikinci sat rda belirecektir. kinci kez GO TO tu una bas ld nda teleskop
seçilen y ld za do ru konumunu yineleyecektir. Sayfa sekiz ekil 2’de gösterilen resimde
6-7 no’lu tu lar  kullanarak tak my ld z dahilindeki y ld zlar n en parlaktan sönü e do ru
isimlerini görebilir, GO TO tu u ile gözlemlerini yapabilirsiniz.

DerinUzay; Güne  sistemimiz d ndaki nebulalar galaksiler ve objelerden olu an bir
veritaban r.
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Yl zlar; isimlerine, çe itlerine ve yak nl klar na göre kategorilenmi  y ld zlardan
olu an bir veritaban r.

Uydular; Dünya’n n çekim alan ndaki uluslararas  uzay istasyonlar , Hubble teleskobu,
Küresel Konumland rma Uydular  (GPS Uydular ), bu veritaban na dahildirler.

Kullan  Haf zas ; Appendix B’den geni  bilgisini alabilece iniz kendi belirledi iniz
objelerin Autostar’a yüklenmesine teleskopunuz imkan tan maktad r.

Yeryüzü ekilleri; Daimi gözlemledi iniz yeryüzü objelerinin lokasyonlar
Autostar’ n haf zas nda saklayabilirsiniz.

Önemli Not: Yeryüzü ekillerinden birinin haf zadan yeniden görüntüleyebilmek
için teleskopunuzun hiçbir ko ul alt nda yerinin de memesi gerekir. En küçük bir
çarpma bile konumda sapmaya neden olabilir.

- Seçme: Autostar haf zas na yükledi iniz bir yeryüzü eklini seçebilmeniz için,
Seçin “Select” opsiyonu ekranda belirdikten sonra menü içinde sayfa sekiz ekil
2’de gösterilen resimde 6-7 no’lu tu lar  kullanarak gezinebilirsiniz.  stenilen
obje ekranda belirdi inde ENTER’ a basarak istenilen objeye yönelebilirsiniz.

- Ekle: E er yeryüzünde bir objeyi Autostar haf zas na eklemek istiyorsan z EKLE
“ADD” opsiyonunu seçmeniz arkasndan eklemek istedi iniz objenin ismini
girmeniz gerekmektedir. Bu a amadan sonra Obje veya istedi iniz belirli bir
bölgeyi göz merce inin orta noktas na getirip ENTER’ a basman z yeterli
olacakt r.

Tan ma Fonksiyonu (Identify): Bu fonksiyon gece gökyüzünü taray p gözlem yapmak
isteyen gözlemciler için çok önemli bir fonksiyondur. Teleskop düzgün bir ekilde
konumland rd ktan sonraAutostar yön tu lar  kullanarak gökyüzünde gezinebilirsiniz.
Bu noktadan sonra u prosedürler izlenmelidir:
ÖNEML  NOT: Sadece yön tu lar  kullanarak teleskobu yönlendirmeniz
gerekmektedir. Teleskop ba lanti vidalar  hiçbir ko ul alt nda gev etmeyin, tripodu
hareket ettirmeyin aksi takdirde konumland rma prosedürü yeniden yap lmal r.

1. stenilen obje göz merce inde (okülerde) belirdikten sonra MODE tu una bakarak
“Select Item:Object” ibaresinin belirmesini sa lay n. Bu menüyü seçebilmek için
ENTER’ a bas n.

2. “Object: Identify” ibaresi belirene kadar Object menü opsiyonlar  içinde gezinin.

3. ENTER’ a bast zda Autostar veritaban  dahilindeki objeleri tarayarak
gözlemekte oldu unuz obji tarar.

4. er teleskopunuz .autostar haf zas ndaki objelerden birine yönelmi  de ilse bu
veritaban ndaki objeye en yak n obje ekranda belirecek
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ETK NL KLER MENÜSÜ:

Bu menü  sizlere astronomik etkinliklerin saat ve tarihleri ile ilgili bilgi sunma amaçl r.
Etkinlik veritaban u etkinlikleri içinde bar nd rmaktad r:

Günbat  ve Gündo umu opsiyonlar  içinde bulundu unuz gün Güne in do du u ve
batt  saatleri hesaplayacakt r. Di er günler için Güne in bat  ve do  tarihlerini

renmek için “Setup: Date” menüsü içinde istenilen tarih girilmek sureti ile ula labilir.

Aybat  ve Aydo umu opsiyonlar  bulundu unuz gün Ay’ n do du u ve batt
saatleri hesaplayacakt r. Di er günler için Ay’ n bat  ve do  tarihlerini ö renmek
için”Setup: Date” menüsü içinde istenilen tarih girilmek sureti ile ula labilir.

Ay’ n Evreleri opsiyonu Ay’ n Yar m Ay, Dolunay, Hilal gibi Ay’ n alaca
pozisyonlar n tarih ve saatini gösterir.

Meteor Ya muru ise gelecek meteor ya murlar  ile ilgili bilgi aktarma amaçl r.

Not: Meteor ya murlar  çok geni  bir alanda etkili olduklar ndan ç plak gözle bile çok
rahat gözlenebilecek bölgelerdir.

Güne  Tutulmas  opsiyonu ise gelecek güne  tutulmas  ile ilgili bilgi içermekte olup
tutulmay  saat ve gün olarak belirtirken Ay’ n gölgesinin ilk ve son kontak noktas n
lokasyon ve saati belirecektir.

ÇB R KO UL ALTINDA TELESKOP LE GÜNE E BAKMAYINIZ. BAKMANIZ
DURUMUNDA GÖZÜNÜZE TELAF  OLMAYAN HASAR VERECEKT R.
LÜTFEN ÇOÇUKLARIN EBEVEYNLER  E NDE TELESKOBU
KULLANDI INDAN EM N OLUN.

Ay Tutulmas  opsiyonu ise gelecek ay tutulmalar  ve ekli ile bilgi içermektedir.

Algol’un Minimumu, tutulan ikili y ld z sistemi Algol’un minimum parlakl
simgelemektedir. Bu yakla k 100 k y  uzakl kta bulunan sistemler olup her 2.8 günde
ve 10’ar saatlik periodlarla de ime u rarlar. ki y ld zdan biri di erinin ard na geçer. Bu
ikili y ld n büyüklükleri +2,1 ile minimum +3,4 de erleri aras nda olup tutulman n
ortas nda ikinci y ld z sakl  iken ölçülmü tür. Autostar’ z tutulman n ortas nda
minimum büyüklük zaman  gösterebilir.

Ekinoks zaman opsiyonu her iki ekinoks zaman n tarih ve saatini
hesaplayabilmektedir.

Yaz ve K  dönümlerinin saat ve tarih hesaplamalar da Autostar vas tas  ile
yap lmaktad r.
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EKSÖZLÜK MENÜSÜ:

Ek sözlük menüsü sizlere en çok kullan lan Astronomik terimlerden olu an bir
tan mlamalar ve aç klamalar listesi sunar. Direkt olarak Eksözlük (Glossary) listesinden
veya Autotar n HELP (yard m) bölümünde [parantez] içinde yaz  kelimeler arac
ile de faydal  olacakt r.

Direkt olarak Ek Sözlü ü kullanabilmek için, “Scroll” listeleme tu lar  kullanarak
alfabetik liste dâhilindeki kelimeler dâhilinde gezinerek aran lan obje hakk nda bilgi
edinebilirsiniz. Arad z objenin ismi görüntülendi inde ENTER’ a basman z yeterli
olacakt r.

Faydal  Ek Fonksiyonlar Menüsü:

Bu menü ekstra birkaç fonksiyona daha ula man  sa lama amaçl r. En belirli
fonksiyonlar aras nda geri say m ve alarm özellikleri bulunmaktad r.

MER, gerisay m amaçl  kullan lmakta olup astrofoto raf çal mas  içinde olan ki ilere
faydal  olaca  dü ünülerek ek fonksiyonlar aras na eklenmi tir. Lütfen “Observing
Satellites” Uydular n Gözlemlenmesi bölümünü inceleyin. Timer’ n kullan lmas  için
ENTER’ A bas n ve “Set” veya “Start Stop” seçenekleri ile yönlendirilebilir.

 - “SET” geriye do ru say lmas  istenilen saati giriniz ve ENTER’ a bas z.

 - “Start/Stop” Geri say  ba lat p durdurmak için kullan lmaktad r. Sayfa yedi ekil
3’de gösterilen resimde 6-7 no’lu tu lar  kullanarak
gerisay m sayac  aç k veya kapal  konuma getirebilirsiniz. Autostar ekran zda ON
yaz  oldu unda ENTER’ A bast zda timer çal maya ba layacakt r. Geriye do ru
say lmas  istedi iniz saat sona erdi inde 4 adet bip sesi gelicek ve deaktive duruma
geçicektir.

ALARM, Sizin uygun gördü ünüz bir saatte alarm sinyali vererek sizleri uyarmaktad r.
Alarm fonksiyonunu kullanabilmek için ENTER’ A bas n ve sonras nda “SET” veya
“START/STOP” seçilerek i leme devam edilebilir.

 - “SET” alarm saatinin sizleri uyarmas  istedi iniz saati giriniz ve ENTER’ A bas z.

 - “Start/Stop” Alarm  ba lat p durdurmak için kullan lmaktad r. Sayfa yedi ekil 3’de
gösterilen resimde 6-7 no’lu tu lar  kullanarak
alarm fonksiyonunu aç k veya kapal  konuma getirebilirsiniz. Autostar ekran zda ON
yaz  oldu unda ENTER’ A bast zda alarm çal maya ba layacakt r ve alarm saati
geldi inde Autostar’ z bipleyerek sizleri uyaracakt r.
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Göz Merce i Ölçüm fonksiyonu, Autostar’ n ba  oldu u teleskopta bulunan göz
merce i ile ilgili hesaplamalar yapacakt r.

 - GÖRME ALANI: Haf zada bulunan listedeki göz mercekleri aras nda gezilerek
kullan lan mercek seçildi inde, görme alan  hesaplanacakt r.

 - BÜYÜTME: Yine haf zada bulunan listedeki göz mercekleri aras nda gezilerek
kullan lan mercek seçildi inde büyütme oranlar  otomatik olarak hesaplanacakt r.

 - ÖNER : Hesaplamalar sonras  cihaz sizlere kullan lmas  gereken en uygun merce i
gösterecektir.

EKRAN ÖZELL KLER , Bu fonksiyon Autostar’ n iki adet görüntü özelli ini aktif
veya inaktif konuma getirmeniz mümkündür. Bu iki görüntü özelli ide inaktif durumda
ise Autostar Tarih görüntüler.

 - GÜNE  UYARISI: Güne  uyar  kapat p açmak için kullan r.
 - BA LARKEN: Ba lang ç a amas nda görüntülenen mesaj n kapan p aç lmas  sa lar.

PARLAKLIK AYARI, Sayfa yedi ekil 3’de gösterilen resimde 6-7 no’lu tu lar
kullan larak parlakl k ayar  yap labilir. Ayar yap ld ktan sonra ENTER’ a bas larak

lemin onaylanmas  sa lan r.

KONTRAST AYARI, Sayfa yedi ekil 3’de gösterilen resimde 6-7 no’lu tu lar
kullan larak kontrast ayar  yap labilir. Ayar yap ld ktan sonra ENTER’ a bas larak

lemin onaylanmas  sa lan r

NOT: Bu özellik çok so uk k  günlerinde gerkli olan bir prosedürdür.

YERYÜZÜ EK LLER NCELEME:

 Kullan  taraf ndan belirlenmi ekillere k sa süreler dahilinde yönelecektir. Gözlemi
ba latabilmek için ENTER’ a bas z. Teleskop herhangi bir objeye yönelirken herhangi
bir tu a basarsan z sonraki objeye do ru hareket edecektir. Seçilen objelerden birisini
daha uzun bir süre ile incelemek istiyorsan z teleskop o objeye yönelip durdu unda
MODE tu una basman z yeterli olacakt r. ENTER’ A basarak bekleme modundan
teleskopunuzu ç karabilir ve bir sonraki objeye yöneltebilirsiniz.
YERYÜZÜ EK LLER  bölümünü inceleyiniz.

UYKU MODU, teleskopunuzun konumunu unutmadan Autostar ve di er elektronik
aksamlar n elektrik sarfiyat  durdurur.”SLEEP SCOPE” yaz  görüldü ünde
ENTER’ a bas lmas  yeterli olacak Autostar z’ n ekran  kararacakt r. ENTER d nda
herhangi bir tu a bast zda cihaz z eski aktif konumuna kavu acakt r.

PARK MODU, ki gözlem aras nda yerinden k pardamayacak cihazlar için kullan m
amaçl r. teleskopunuzun konumland rma i lemlerini gerçekle tirdikten sonra
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teleskopunuzu park moduna getirin. Bir daha gözlem yapmak istedi iniz zaman
teleskopunuzu aç k konuma getirin ve konumland rma i lemine ihtiyaç duymadan
teleskopunuz ile gözlem yap n. ENTER’ a bas ld nda teleskop daha önceden ayrlanm
Park Moduna geçecektir.

ÖNEML  NOT: Park modu seçildi inde Autostar ekran  sizi teleskobunuzuun elektrik
dü mesini OFF / KAPALI konuma getirmeniz hususunda uyaracakt r. Autostar elektrik
dü mesi ON / AÇIK konuma getirmeden eski fonksiyonlar  kazanmayacakt r.

AYARLAR MENÜSÜ

Ayarlar menüsünün en temel fonksiyonu teleskopunuzun konumland lmas
sa lamaktad r. Bu temel i levi d nda farkl  birkaç özelli i de bünyesinde
bar nd rmaktad r;

TAR H: Autostar taraf ndan kullan lan tarihin de tirilmesini sa lar. Bu fonksiyon ileri
veya eski tarihli etkinliklerin görülmesini sa lar.

SAAT: Autostar taraf ndan kullan lan saatin de tirilmesini sa lar. Saatin do ru ekilde
girilmesi do ru lokasyon ve etkinlikler ula man z için önem arz etmektedir.

YAZ SAAT  UYGULAMASI: (Daylight Saving) Yaz saati uygulamas  aç k veya
kapal  konuma getirilmesi amaçl  bir uygulamad r.

TELESKOP a daki opsiyonlara ula man  mümkün k lar;

 - MODEL: Autostra n ba  oldu u teleskobunu modelinin seçilmesi amaçl r.

 - FOKAL UZUNLUK: Seçilen teleskobun fokal uzunlu unu gösterir.

 - ALT/AZ ORANLARI:  Azimutal ve Yükseklik (altitude) oranlar  teleskopunuzun
motor h zlar  ile alakal  bir konudur. Mevcut numaralar n de tirilmemesi gereklidir.

- AZ YÜZDES : Azimutal yüzde sizlerin azimutal de iklikleri yapabilmenizi
sa lama amaçl r. Örnek vermek gerekirse yön tu lar n kullan lmas  ila
teleskopunuzun yapt  hareket Yatay eksende (Azimuth) yapt  hareket ile ayn
olacakt r. 100’e yak n bir de er girerseniz teleskop sizin verdi iniz de erlere daha
çabuk tepki verecektir (%100’de teleskopunuz hemen tepki vericektir). E er

r’a yak n bir de er girerseniz optik tüp art k hareketlere geç tepki verecektir.ve
tüp hareketleri anla lamayacak kadar yava  gerçekle ecektir. Bu fonksiyonu bir
kac kere deneyerek sizin gözlemlerinize uygun olan h z seviyesini yakalay n.

- ALT YÜZDES : Altitude(Yükseklik) ayar da yukar da anlat lan yatay eksen
hareketi ile ayn  basamaklar  izlemektedir yaln z sizlerin altitude ayarlar
yapabilmenize imkân tan r. Yön tu lar  yönünde teleskopunuzun dikey eksen
hareketlerini yerine getirir.
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 - MOTORLARIN E LMES : teleskopunuzu yatay ve dikey eksende hareket  ettiren
motolar gözlenecek objelerin bulunma kesinli ini art rmaya yönelik bir olgudur. E er
aranan objelerin noktasal olarak bulunmas nda sorun ya an yorsa sayfa 38’deki prosedür
takip edilmelidir.

 - TAK P ORANI: teleskopunuzun gökyüzünde bir objeye yönelirken ki h  de tirme
amaçl  bir fonksiyondur.

a. ld l Göre H z (Sidereal): Bu h z Autostar’ z üzerinde standart olarak
ayarl  geldi i h z ayar r. Y ld zlar n Dünyan n haraketlerine ba  olarak
gece boyunca do udan bat ya hareket hz  anlam da ta maktad r.

b. Gezegenlere Göre H z (Lunar): Bu seçene i uzun gözlem zamanlar nda Ay
gözlemi yaparken kullanman z önerilmektedir.

c. Serbest H z (Custom): Mü terimizin girebilece i takip rakamlar  için
düzenlenmi  bir ayard r.

- Ters L/R: Sa  ve sol yön tu lar n fonsiyonlar n yer de tirmesini sa lar.
- Ters UP/DOWN: A  ve Yukar  yön tu lar n fonsiyonlar n yer de tirmesini

sa lar.
- Sessiz Yönelme: teleskopunuzun maksimum yönelme oran  1,5° ‘ye ayarlanacakt r.
- Maksimum Yükselme: Programlanm  bir kayma s ras nda optik tüp sisteminizin ne

kadar yukar  ç kmas  gerekti ini söyleyen derece cinsinden bir de erdir. ( manüel
olarak kullan zda girilen de erin a lmamas  mümkün de ildir.) Bu fonksiyon
teleskopunuza CCD kamera ve/veya farkl  çevre birimlerinin ekli olmas  durumunda
kullan lmal r.

- Min AOS (Sinyal Kazanc ): derece cinsinden bir de erin girilmesine imkan tan r.  Bu
de er teleskopunuzun bir uydu takibi s ras nda yönelmeye ba layaca  yüksekli i
simgelemktedir. Bu fonksiyon büyük bir a ac n veya binan n gözleminizi engelledi i
bir ko ulda uydu takibi yap lacaksa kullan lmas  uygun olacakt r. Örnek vermek
gerekirse; uydunun takibine 5° yükseklikten de il 15° yüksekli inden ba lanmas
gereklili ini Autostar’a girmenize yarayacakt r. Sayfa 32’deki “Observing Sattellites”
Uydular n Gözlenmesi bölümünden uydular ile ilgili geni  bilgi alabilirsiniz.

-
- MOTOR KAL BRASYONU: Motorlar da bir sorun ya and  dü ünülüyorsa RESET

leminden önce motorlar n kalibrasyonu gerekmektedir. Bu seçenek ayr ca bir
autostar  ba ka bir teleskopa ba lanaca  zaman da yap lmal r. Motorlar n
kalibrasyonu için bu seçene i Eutostar ekran nda gördükten sonra ENTER’ a bas z.

- YÜKSEK KES NL K: Nebula ve galaksiler gibi soluk, güçsüz objeler
gözlemlenmeye çal ld nda Yüksek kesinlik opsiyonu aç k konuma getirilirse
Autostar yak ndaki en parlak y ld za giderek ekran nda “ENTER to Sync.” Belirir ve

ld  göz merce inin orta k sm na yerle tirir, sonras nda ENTER’ a bas lmal r.
Bu anda teleskop gökyüzünün mercekte görülen k sm  için yüksek kesinlik ve
odaklama oranlar  ayarlar ve gerçekte istenilen objeye yönelebilir.
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HEDEFLER Astronomik ve Yeryüzü (Terrestrial) objeleri hedef olarak seçilebilir.
Astronomik kategorisi seçildi inde takip motorlar  devreye girer ve gözlenmeye çal an
obje göz merce inin orta k sm nda tutulur. Yeryüzü gözlemlerinde kullan lacaksa takip
motoru kapal  konumda olacakt r. Otomatik olarak bir objenin nas l takip edilece ini

renmek için sf.16’ya bak z.

MEVK  (Site) sizlere ula abilece iniz birkaz menü seçene i daha sunmaktad r.

- Seçim: Gözlemekte oldu unuz mevkiyi gösterecektir. Sayfa yedi ekil 3’de
gösterilen resimde 6-7 no’lu tu lar  kullanarak farkl  mevkileri görebilir ve
ENTER tu una basarak gözlem yapabilirsiniz.

- Ekle: sizlerin listeye yeni mevkiler/bölgeler eklemeniz amaçl  bir opsiyondur. Alt
adede kadar mevki/bölge ekleyebilirsiniz. Countries/States listesinden
bulundu unuz bölgeye ait bilgiler görüntülendi inde ENTER’ a basarak yeni
eklemeleri yapabilirsiniz.

- Sil: Haf zada saklanan bir bölgenin Autostardan silinmesi amaçl r.
- Edit “Uyarla”: Haf zada kay tl  bölgeler üzerinde isim, zaman ayar , enlem veya

boylamlar  üzerinde de iklik yapabilirsiniz.

KULLANICI B LG Kullan  bilgileri menüsüne ula man z amaçl r

- sim: Kullan  birinci ve ikinci isimlerini a  ve yukar  yön tu lar  kullanarak
girebilir. Bir harf yazd ktan sonra ikinciyi yazabilmek için sa  ve sol yön tu lar
kullan lmal r. Son olarak ENTER’ a basarak i lemi onaylayabilirsiniz.

- Adres: Kullan  adres bilgilerini girebilmek için a  ve yukar  yön tu lar
kullanarak girebilir. Bir harf yazd ktan sonra ikinciyi yazabilmek için sa  ve sol
yön  tu lar  kullan lmal r.  Son  olarak  ENTER’  a  basarak  adres  i lemini
onaylayabilirsiniz.

STAT ST  B LG  sizlere Autostar hakk nda basit istatistiki bilgiler sunma amaçl
haz rlanm r.

- Bo  Haf za: mü terilerin giri i için ayr lan bo  haf za hakk nda mü teriye bilgi
verme amaçl r.

- Versiyon: Autostar zda kay tl  son versiyonu gösterecektir.

RESET: Autostar’  tamamen ba lang ç konumuna getirecektir. Bu i leme
ba land nda mü teri taraf ndan o ana kadar de tirilen bütün bilgiler fabrika ç
ayarlara dönecektir. Reset i leminden sonra Autostar’ z yeniden ba lat lmas
zorunludur.
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GEL  ÖZELL KLER:

Yeryüzü Gözlemi: Kullan  taraf ndan belirlenmi ekillere k sa süreler dahilinde
yönelecektir. Gözlemi ba latabilmek için ENTER’ a bas z. Teleskop herhangi bir
objeye yönelirken herhangi bir tu a basarsan z sonraki objeye do ru hareket edecektir.
Seçilen objelerden birisini daha uzun bir süre ile incelemek istiyorsan z teleskop o objeye
yönelip durdu unda MODE tu una basman z yeterli olacakt r. ENTER’ A basarak
bekleme modundan teleskopunuzu ç karabilir ve bir sonraki objeye yöneltebilirsiniz.

Astronomik Gözlem: Astronomik bir aksesuar olarak kullan ld nda teleskopunuzun
birçok optik ve elektromekanik özelli i bulunmaktad r.

Sidereal Oran : Gece gökyüzünde Dünya kendi ekseni etraf nda hareket ettikçe
gökyüzündeki y ld zlar do u-bat  yönlü hareket ediyormu  izlenimi verir. Y ld zlar n bu
hareketi s ras nda h zlar  “sidereal” oran  olarak adland r.
Teleskop düzgün bir ekilde konumland lm  ise teleskopunuzun takip motor sistemi
teleskopunuzu bu orana göre hareket ettirecektir ve bu yolla teleskopunuzun seçilen

ld  takip etmesi sa lanacakt r. Bu takip sistemi objelerin gökyüzünde
konumland lmas  ve takibini çok basit bir hale büründürecek ve i lerinizi
kolayla racakt r.

Alt/Az Konumland rma: tek y ld z veya iki y ld z’a göre konumland rma, sizlerin
konumland rma s ras nda kullanman z muhtemel y ld zlar  liste halinde sunmaktad r.

ld zlar Autostar’ n veritaban nda bulunan konumland rma y ld zlar  aras ndan
seçilebilir. Veritaban  tek y ld za göre Alt/Az veya çift y ld zagöre Alt/Az
konumland rma seçene i seçildikten sonra görüntülenebilmektedir.

Alt/Az Home Position:  teleskopunuzu ekilde gösterildi i gibi Alt/Az merkez
pozisyonuna getiriniz.

- teleskopunuzu düz bir sat ha yerle tiriniz. Bu düz mekan bir masa veya paket
muhteviyat nda sizlere ula lan tripodunuz olabilir.

- teleskopunuzu yatay eksen kilidini aç z.
- teleskopunuz ve optik tüp sistemi ekil 13’de gösterildi i gibi i aretli yer 0°’ye

gelecek ekilde ayarlay z.
- Yatay eksen kilidini hafif s rarak kilitli konuma getiriniz.
- Dikey eksen kilidi aç larak teleskobun kuzey noktas  göstermesi sa lanmal r.

’ye gelecek ekilde ayarlay z.
- Yatay eksen kilidini hafif s rarak kilitli konuma getiriniz.
- Dikey eksen kilidi aç larak teleskobun kuzey noktas  göstermesi sa lanmal r.

Kuzey y ld  Polaris’in yerini kuzey yön ayar  için ö renmeniz iddetle tavsiye
edilmektedir.Basit bir cep pusulas  yard yla sizlerin rahatl kla bulabilece iniz
parlak y ld zlardand r Polaris.

- Dikey eksen kilidini kilitli konuma getiriniz. (No.9 ekil 1)
- ENTER’ a Bas z.
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TEK YILDIZA GÖRE ALT/Az KONUMLANDIRMA

Tek y ld za göre teleskopunuzun konumland lmas  da gökyüzü hakk nda bilgilerin
yo un ekilde kullan  gerektirmektedir. Tek Y ld za göre teleskopunuzun
Konumland lmas  Kolay Konumland rma ile ayn  ad mlar izlenerek yap labilmektedir.
Burada tek fark Autostar’ n en parlak y ld zlar n listelenmesidir. Teleskopunuz tek

ld za göre konumland rken Autostar’ n listesinden seçece iniz bir y ld z ile kullan
yönlendirilecektir.

ÖNEML  NOT: tek y ld za göre konumland rman n do rulu u, kullan n
teleskopa Alt/az Home pozisyonu ve seçilen y ld n ne kadar do ru gösterildi i ile
alakal r. Çift y ld za göre konumland rma iki adet referans noktas na göre yerinizi
saptad  için objelerin yakalanmas nda daha yüksek oranlarda hassasiyet sa lanm
olunur.

 YILDIZA GÖRE ALT/Az KONUMLANDIRMA:

Çift y ld za göre teleskopunuzun konumland lmas  da gökyüzü hakk nda bilgilerin
yo un ekilde kullan  gerektirmektedir. Autostar sizlere veritaban nda bulunan parlak

ld zlar n bir listesini sunarak i lerinizin daha kolay halledilmesi hususunda yard mc
olacakt r.

1. Kolay konumland rma prosedürlerinin basamaklar  takip ediniz.
2. lk Y ld  Konumland n: Autostar bu noktada sizlere veritaban  dahilinde y ld zlar

sunacakt r. “Scroll” listeleme tu lar  kullanarak istenilen bir y ld z
seçilmelidir.Gece gökyüzünde rahatça bulabilece iniz bir y ld z seçiniz.

3. ENTER’ a Bas z: Teleskopunuz seçilen y ld za do ru yönelecektir. Yön tu lar
kullanarak y ld z göz merce inin tam orta noktada olana kadar teleskopunuzu hareket
ettiriniz.

4. ENTER’ a Bas z: kinci y ld z içinde ayn  prosedürler yerine getirilmelidir.
Yap ld ktan ve ENTER’ a bas ld ktan sonra Autostar sizlere konumland rman n
sorunsuz yap ld  gösterecektir. Bu noktadan sonra teleskopunuzun GO TO
fonksiyonunu sorunsuz kullanabilirsiniz.

UYDULARIN GÖZLENMES :

Not: Uydular n gözlenmesi oldukça heyecanl  bir i tir. Uydular n bir ço u alt
yörüngelerde yer almaktad r ve yakla k 17,500 mph’lik bir h zla yol al r. Gökyüzünde o
kadar h zl  hareket ederler ki sadece birkaç dakikal na belirip kaybolurlar, i te bu h zl
hareket eden objeleri Autostar vas tas  ile yakalayabilir ve gözleyebilirsiniz. Uydular n en
güzel görülebilece i anlar güne in bat  ve do una yak n dönemlerdirki gökyüzü
tamamen karanl kt r o anlarda. Gece uydular n gözlenmesi san ld ndan daha zor olabilir
bunun nedeni de Dünya’n n gölgesinin uydu üzerine vurarak karanl k bir bölge
olu turmas r.
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1- Select “Seçiniz” menüsünden herhangi bir Satellite (uydu) seçin ve ENTER’ a
bas z. Autostar veritaban  tarayarak ilk 6 saat içinde geçmesi muhtemel uydular
sizlerin gözleri önüne serecektir.

2- er bir uydu bekleniyor ise, “Scroll” listeleme tu lar  kullanarak geçi  hakk nda
detayl  bilgi alabilirsiniz.

3- Listenin en sonunda ALARM’  görebilirsiniz. ENTER’ a bast zda Autostar
otomatik olarak Alarm’  geçi in birkaç dakika öncesine ayarlayarak sizleri
uyaracakt r. Alarm kapanana kadar normal gözleminize devam edebilirsiniz.

4- Alarm sustu unda “Satellite” Uydu menüsüne geri dönerek Listeleme tu lar n
herhangi birini kullan z ve istenilen uyduyu ekrana getiriniz.

5- GO TO’ya basarak teleskopunuzun uydunun belirece i yöne dönmesini sa lay z.
Dönü ü tamamlad ktan sonra motor duracak ve geri say m ba layacakt r.

Not: E er teleskopun döndü ü bölgede a aç, tel, duvar gibi engeller var ise ENTER’ a
basarsak teleskopun uydunun takip edece i yörünge üzerinde hareket etmesini
sa layabilirsiniz.
6- Geri sayim sayac nda 20 saniye kala göz merce inden bakmaya ba lay z ve

uydunun göz merce i bölümüne girip ç  izleyiniz.
7- Uydu görme alan na girdikten sonra ENTER’ a basarsan z teleskop uyduyu takip

edecektir.
8- Yön tu lar  kullanarak objeyi göz merce inin orta bölümüne getirmeniz

gerekmektedir. Uydular n yörüngeleri de mi  yeni uydular yörüngelere yerle mi
olabilir. www.meade.com web adresini takip ederek ayl k update edilen bilgileri
Autostar’ za yükleyebilirsiniz. E er yörüngesel bilgileriniz bir aydan daha eski ise
seçilen uydular beklenilen dönemlerde geçi  yapmayacakt r. nternet üzerinden
bilgilerin update edilebilmesine olanak tan yan aksesuarlara Opsiyonel aksesuarlar
sayfas ndan ula abilirsiniz.

ETX TELESKOPLAR LE D TAL FOTO RAFLAMA:

Her ne kadar dijital 35mm kameralar analog makinelerin görüntü kalitesine ula amad ysa
da, analog makinelere nazaran baz  ince özellikleri ile ön plana ç kmaktad rlar.
Görüntülerin hemen de erlendirilebilmeleri, dü ük maliyet ve bilgisyar üzerinde h zl
kullan labilir sonuçlar vermeleri nedeniyle oldukça çok tercih edilen modeler olmu lard r.

Dijital kameralar astrofoto rafi ile u ra an baz  kimseler için problemler do urmu tur.
Bir çok 35mm kameralar n lensleri ç kmamaktad r, ç kabilir olanlar n ba lant
problemleri bulunmaktad r ve birço unda manüel odaklama olmad  için teleskoplarla
uyumlu çal mamaktad rlar. Uzun pozlama süreleri dijital görüntülerde titreme ve
bozulmalara neden olmakla beraber astro görüntülerin gezegenler ve parlak y ld zlarla

rl  kalmas na sebep olmu tur.

SLR model dijital kameralar fiyat olarak biraz pahal  olmalar na ra men astro
fotografç lar taraf ndan en çok tercih edilen modellerin ba nda gelmektedir

Daha güzel foto raflar için baz  öneriler:

http://www.meade.com/
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- er kameran n lensini ç kartam yorsan z piyasada kameran za uygun bir T-
adaptör bulmaya çal z. Her gün bu konu ile ilgili çözümler do maktad r.

- Foto raf çal mas  yapt z dönemlerde yedek pil bulundurun. Dijital makineler
oldukça çok pil harcamaktad r e uzun pozlama sürelerinde ihtiyaç duyulmas
muhtemeldir.

- manüel fokus kullan yorsan z sonsuza getiriniz. E er makinede yoksa auto
fokusla da idare edebilirsiniz.

- Bir çok dijital kameran n manüel ISO ayarlar  bulunmaktad r. K sa pozlama
süreleri her zaman daha iyi sonuç verecektir.

- Kameran  en kaliteli görüntü verecek ekilde ayarlay n. S rma oranlar  ise
minimumda olsun.

- Titremeyi önlemek için geri say m arac  kullan n veya uzaktan kumanda varsa
onu kullan n. Baz  kameralar için uzaktan kumandalar piyasadan sa lanabilir.

Meade Autostar Suite ile Foto rafç k:
Meade LPI veya Meade Deep Sky Imager ile Autostar Suite MEADE teleskopunuz ile
birle ti inde kaliteli bir CCD görüntüleyici ve üstün kaliteli bir teleskop bütünü
olu acakt r. Bir webcam’in basitli i ve astronomik bir görüntüleyicinin kapasitesi bu
küçük kameralarda birle tirilmi tir.

u görüntüleyici detaylar  bir inceleyiniz;

- LPI: Ay, gezegenler, parlak gökyüzü objeleri ve yeryüzündeki hedefleri rahatl kla
ar ivinize katabilirsiniz.

- DSI: Sadece büyük gözlemevlerinden al nabilecek sönük gökyüzü objelerinin
görüntülerinin yakalanmas  ve ar ivlenmesi art k bu CCD görüntüleyicilerle
mümkün.

- Bilgisayar n ekran nda gerçek zamanl  görüntüleri izleyebilir, odaklanabilir
veya görüntü alabilirsiniz.

- Sihirli Göz “Magic Eye” ile odaklama yard  alabilirsiniz.
- Otomatik ve manüel pozlama kontrolü ile. 001’den 15 saniye’ye kadar pozlama

kontrolü sa lan r.
- Otomatik olarak çoklu görüntü alabilirsiniz.

AutoStar Suite Yaz  ile ETX teleskoplar zdan maksimum fayda sa lanabilir.

- 19 milyon’un üzerinde obje bar nd ran geli mi  planetaryum program
- Planetaryum ekran ndan seçece iniz bir obje ile teleskopunuzu bu objeye

yöneltebilirsiniz.
- Jupiter, Satürn gibi objelerden yararlanarak zaman geçi leri düzenlenerek film

yarat  sa lanabilir.
- Kendi rehber e likli turunuzu yaratabilirsiniz.
- Geli mi  Görüntü leme Yaz  ile daha keskin, filtrelenmi  görüntüler elde

edebilirsiniz.
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- Pc’niz üzerinden Autostar fonsiyonlar  tamamen kontrol edebilirsiniz.
- Konu an Teleskop yaz  Autostar yaz lar  i leyerek bilgisayar n hoparlörleri

üzerinden sizlere okuyabilir.
- ETX teleskopunuzu bilgisayar za ba layan bir kablo içerir.

OPS YONEL “TERC HE BA LI” AKSESUARLAR:

Meade ETX-80 AT için özel üretilmi  bir çok aksesuar bulunmaktad r. Meade, kuvvetli
ve dü ük güçlü göz mercekleri, farkl  görüntü aç  göz mercekleri gibi birçok çe it
aksesuarlar  piyasaya sunarken kullan lar n talepleri do rultusunda çal r.
Aksesuarlar n kaliteleri teleskoplar z üzerinde mevcut optik ve mekanik kalite ile e it
düzeydedir.

Meade teleskop ve aksesuarlar, ETX teleskoplar için Opsiyonel olanlar dahil, Amerika ve
Kanada da 3000’i a n bayiden sa lanabilir.

#506 AstroFinder Yaz  ve Ba lant  Kablolar :  Bünyesinde 10.000’in üzerinde
nebula, galaksi, y ld z ve gezegen gibi gökyüzü objesi bar nd r ve bunlar n bilgisayar
üzerinde eri ilmesine imkân tan r. Windows temelli bilgisayarlarda kullan ma uygundur.
nternet üzerinden güncellemelerin indirilmesine f rsat tan r ve ETX- 80 AT teleskopunuz

ve bilgisayar aras nda ba lant  sa lar.

Not: Bilgisayar zda Seri Port kullan na ihtiyaç duyabilirsiniz.

Göz Mercekleri 1,25”:  4000 ve 5000 serilerinde farkl  aç larda birçok göz merce ine
sahip olabilirsiniz. Öncelikle ihtiyaçlar belirlenmeli sonras nda ihtiyaç duyaca z
büyütmeler belirlenerek göz merce i al nmal r.

#64ST T-Adapter: 35mm kameran n teleskopa ba lanabilmesi için gerekli
aksesuarlardan bir tanesidir.

T-Ring: Farkl  markalardaki 35mm kameralar n teleskopa adaptasyonu için gerekli ikinci
parçad r. Farkl  markalar n t-halkalar  için yerel Meade Distribütörünüz ile konu unuz.
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BAKIM ve SERV S

Genel Bak m:
Etx–80 AT model teleskopunuz ömür boyu ba ar  uygulamalar sa lamak üzere
tasarlanm  hassas bir optik cihazd r. Her hassas optik cihaza gösterilmesi gereken dikkat
ve özen, teleskopunuza da gösterildi i takdirde, fabrika servisi veya bak na çok nadir
olarak ihtiyaç duyulacakt r. Ba ca bak m önerileri unlard r;

1. Teleskopun optik düzene ini temizlemekten kaç z. Teleskopun do rultucu
merce inin ön yüzünün hafifçe tozlanmas , görüntü kalitesinde hemen hiçbir
azalmaya neden olmayaca  gibi, merce in temizlenmesi için bir neden
olu turmaz.

2. Mutlaka temizlik gerekti inde, ön mercekteki toz, devetüyü bir f rça ile hafif
dokunu larla al r veya bir kulak ngas  (eczanelerden temin edilebilir) ile
üflenir. Piyasada ki foto rafik mercek temizleyicilerini kullanmay z. UHTC
kaplamaya zarar verecektir. Böyle bir durumda teleskopunuz garanti kapsam

nda kalacakt r.
3. Ön mercekteki organik maddeler (örne in parmak izler),3 k m dam lm  su ile

1 k m izopropil alkolden olu an bir solüsyon ile giderilebilir. Her yar m litre
solüsyona bir damla çevre dostu bula k deterjan  ilave edebilirsiniz. Yumu ak
beyaz cilt temizleme kâ  kullan z ve k sa, hafif dokunu larla temizleyiniz.

KKAT: OPT K ÖZELL KLERE ZARAR VEREB LECE NDEN, KOKULU,
RENKL  YA DA LOSYONLU MEND LLER KULLANILMAMALIDIR.

4. er teleskop bir gecede aç k havada kullan rsa, teleskop yüzeylerinde su
yo unla abilir. Bu tür bir yo unla ma normalde teleskop’a herhangi bir zarar
vermemekle birlikte, teleskopun kald lmadan önce tümüyle kuru bir bezle
silinmesi önerilir. Ancak optik yüzeylerin hiçbirini silmeyiniz. Bunun yerine,
teleskopu slak optik yüzeylerin herhangi bir ey yap lmas na gerek kalmaks n
kurumas  sa lamak üzere k bir iç ortamda, bir süre bekletiniz. Ayr ca toz
önleyici kapak, teleskop tamamen kuruyuncaya kadar yerine tak lmamal r.

5. Teleskopunuz bir ay ya da daha uzun bir süre kullan lmayacaksa, alt  adet AAA
boy pilin sürücü taban ndan ç kart lmas  önerilir. Uzun süre tak  kalan piller

nt  yapabilir ve teleskopun elektronik devrelerinde hasar olu tururlar.
6. Teleskopunuzu s cak günlerde aç k havada ya da kapal  bir arac n içinde uzun

süre b rakmay z. Yüksek çevre ; teleskopun iç ya lamas  ve elektronik
devrelerini bozabilir.

7. ETX–80 AT ile birlikte bir adet alt gen anahtar verilmektedir. Anahtar , yatay
kilitleme dü mesi, odaklama vidas  gibi gev eyebilir dü melerin, sabitleme
vidalar  s rmakta kullanabilirsiniz.
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DEPOLAMA ve TA IMA:

Kullan lmad  zamanlarda teleskopu serin, kuru bir yerde saklay z. Cihaz  a  s cak
ve neme maruz b rakmay z. En iyisi, teleskopu kendi orijinal kutusu içinde yatay ve
dü ey kilitleri kilitlenmemi  olarak muhafaza etmektir. E er teleskopu sevk ediyorsan z,
teleskopun sevk yat esnas nda korunabilmesi için, orijinal kutusunu ve ambalaj
malzemesini kullan z.

Teleskopu ta rken bir yere çarpmamaya ve dü ürmemeye dikkat ediniz, bu türden kötü
kullan mlar optik tüpün ve/veya objektif merceklerinin hasar görmesine neden olabilir.
Teleskopun ta nmas nda Opsiyonel sert k n kullan lmas iddetle önerilir.
Teleskopunuzun maksimumda korunabilmesinin tek yolu sert ta ma çantalar r.

OPT K KISIMLARIN MUAYENES :

“El feneri testi” hakk nda bir uyar : E er bir el feneri ya da yüksek yo unluklu di er bir
k kayna  ana teleskop tüpünün içine yöneltilirse, görüntü bakan ki inin görü

do rultusuna ve n aç na ba  olarak, kötü opti in göstergesiymi  görünümü veren
çizikler, karanl k ya da parlak lekeler ve homojen olmayan yüzey kaplamalar  ortaya
koyar. Bunlar yaln zca yüksek yo unluktaki bir k, mercekten geçti inde ya da aynadan
yans nda görülürler ve büyük ara rma teleskoplar  da dâhil olmak üzere yüksek
kaliteli her hangi bir optik sistemde bile görülmeleri mümkündür.

Bir teleskopun optik kalitesi “el feneri testi” ile belirlenemez; gerçek optik kalite testi
yaln zca uygulanan y ld z testi ile yap labilmektedir.

ARIZALARIN BEL RLENMES :

daki öneriler, ETX–80 AT’nin kullan lmas nda yararl  olacakt r.

Teleskop üzerindeki güç gösterge  yanm yor ya da Autostar yön tu lar
bas lmad nda bir yan t al nam yorsa,

Bilgisayar kontrol Paneli güç dü mesinin “ON” Aç k konumda oldu una emin
olunuz.
Autostar kablosunun, HBX giri ine s ca tesbit edilmi  olup olmad  kontrol
ediniz.
Pillerin do ru yerle tirilip yerle tirilmedi ini ve yeterli dolulukta olup olmad
kontrol ediniz.

KKAT: Piller bo almaktaysa çevirme h nda belirgin bir farkl k olu ur. H z
gösterge klar  da yanabilir ve h z de ir. E er bu belirtilerden herhangi biri ortaya

karsa, cihaz  kapat z ve pilleri de tiriniz.
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Autostar komutlar za yan t vermiyorsa Bilgisyar paenli güç anahtar  önce
KAPALI, sonra tekrar AÇIK konuma getiriniz.

er güç verildi inde teleskop dönmüyorsa ya da motor durduysa ya da zorlan yorsa,
teleskopun hareketini engelleyen fiziksel bir engel olup olmad  kontrol ediniz.
Bütün fiziksel engeller giderildi i halde teleskop hala düzgün hareket etmiyorsa, gücü
kapat z ve Autostar’  fi ten çekiniz. Autostar’  tekrar fi e tak z ve gücü yeniden
aç z.

Teleskopunuz odaklanam yormu  görünümü sergiliyor (Göz merce inde hiçbir görüntü
belirmiyor ise) ise,

Odaklama dü mesini çevirmeye devam ediniz. ETX teleskopunuz, çok hassas bir
görüntü odaklaman za imkan tan yan ince ayar mekanizmas na sahiptir. Bununla
birlikte bu odaklama dü mesini özellikle teleskopunuzu ilk kez kulland zda 20 ila
40 kere çevirmek zorunda kalabilece iniz anlam  ç kmaktad r. Daha sonra bu tur
say lar  daha da azalabilir.

Göz merce inden hala herhangi bir ey göremiyorsan z;

Toz kapa n ç kart lm  oldu undan emin olunuz.
er göz merce i ta  kullan yorsan z ayna kontrolünün k göz merce ine

yönelecek ekilde “yukar ” konumunda oldu unu do rulay z. E er #933 Do rultma
prizmas  kullan yorsan z ayna kontrolünün “a ” konumunda oldu unu
do rulay z

z/? Anahtar na bas ld nda dönü  h  de miyor ya da h zl  dönü  h  seçildi i halde
teleskop yava  hareket ediyor;

Pilin gücü azalm  olabilir. Sayfa 13’teki Teleskop yap  bölümüne bak z.

Göz merce indeki görüntüler odaklanmam  ya da çarp k,
Büyütme görü  ko ullar  için çok yüksek olabilir. Daha dü ük odak mesafesine sahip
bir göz merce i kullan n.

er s cak bir evin ya da binan n içinde iseniz d ar ya ç z. çerideki hava
ko ullar , tamamen olanaks z k lmasalar bile keskin bir odaklanmay  güçle tirerek yer
ve gök görüntülerini çarp tabilirler. Optimal bir görü  için teleskopu, aç k ya da
kapal  bir pencere ya da tül arkas ndan gözlem yapmak yerine aç k havada b rak z.

er s cak bir günde s cak bir yer cismini gözlüyorsan z s cak dalgalar  görüntüyü
çarp p, bozacakt r.
Teleskopun içindeki optik düzene in en keskin görüntüyü vermek için d  çevre

na uyum sa layacak bir süreye gereksinimi vard r. Optik aksam  so utmak için
teleskopu gözlem ba lamadan 10–15 dakika önce d ar da kurunuz.
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Teleskop gözlem esnas nda bir yer cisminden uzakla yor;

Dü ey ve yatay kilitlerin s  konumda oldu u kontrol edilmelidir.

Teleskop, dönü  yönü de tirilirken durakl yor,

Bu duraklama normaldir.

APPENDIX A: AUTOSTAR KULLANILARAK SA  AÇIKLIK VE
DEKL NASYON B LG LER N G LMES

Autostar veritaban  1400’ün üzerinde obje içermesine ra men bunlar d nda farkl
objelerin giri ini yapmak isteyebilirsiniz. Autostar sizlere belirledi iniz herhangi bir
objenin koordinatlar  girerek o objeyi haf zada tutma olana  da sunmaktad r.
Autostar’ n Obje menüsü alt nda “User: Object” Kullan : Obje alt menüsünden daha
önceden girilmi  olan kullan  objelerine ula abilirsiniz.

Bu menü opsiyonunu kullanmak için ilk olarak gözlemek istedi iniz objenin Sa  aç kl k
ve deklinasyon koordinatlar  bilmeniz gerekmektedir. Yerel kütüphaneler ve farkl
kitapevlerinden astronomi ile ilgili birkaç adet kitap edinmeniz faydal  olacakt r.

Giri i yap lan objenin koordinatlar  art k veritaban n bir parças  olacakt r ve Kullan
Objeleri olarak adland lacakt r. Kullan  Objeleri menüsünü kullanarak eklenen di er
objelere de ula abilir gözlemlerinizi daha keyifli bir hale sokabilirsiniz.

Obje Menüsüne “ Kullan : Objeler” Opsiyonu Kullan larak Koordinat Girilmesi:

1- Autostar’ n haz r konumda oldu undan emin olunuz ve sonras nda teleskopun
konumland lm  ve Home pozisyonunda oldu undan emin olunuz.

2- Teleskop konumland ld ktan sonra “ Parça Seçin: Obje” yaz  ekranda
belirecektir. (E er bu seçenek ekranda yok ise listeleme “Scroll” tu lar
vas tas yla bu seçene i daha önce anlat ld  gibi ekrana getiriniz) Son olaraktan
ENTER’ a bas z.

3- “Obje: Güne  Sistemi” ekrana ç kacakt r. "Obje: Kullan  objeleri” seçene i
kana kadar üst listeleme tu una bast ktan sonra ENTER’ a bas z.

4- “Kullan  Objeleri: Seçiniz” ekrana ç kacakt r. "Kullan  objeleri: Ekle”
seçene i ç kana kadar alt listeleme tu una bast ktan sonra ENTER’ a bas z.

5- sim” ekran n üst taraf nda belirir ve ikinci sat rda ise yan p sönen sekme
görülecektir. Yön tu lar  kullanarak objeye vermek istedi iniz ismi Autostar’a
giriniz ve i lemi bitirdi inizde ENTER’ a bas z.

6- Right ASC.+00.00.0” ekrana ç kacakt r. Yön tu lar  kullanarak Sa  aç kl k
koordinat bilgilerini girebilirsiniz. E er ihtiyaç duyarsan z listeleme tu lar
vas tas yla “+”yi “-“ye çevirebilirsiniz.

7-  “Declination: +00°.00” ekrana ç kacakt r. Yön tu lar  kullanarak Deklinasyon
koordinat bilgilerini girebilirsiniz. E er ihtiyaç duyarsan z listeleme tu lar
vas tas yla “+”yi “-“ye çevirebilirsiniz
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8- Bu noktadan sonra Autostar sizlerin objenin ebad  isteyecektir. Bu basamak
Opsiyonel bir basamakt r ve girilebilmesi için yön tu lar n kullan lmas
gerekmektedir. E er ihtiyaç duyarsan z ENTER’ a bas z ve bir sonraki
basama a geçiniz. E er bir sonraki ad ma geçilmek istenmiyorsa basitçe ENTER’
a bas lmas  yeterlidir.

9- Bu noktada ise Autostar sizlerin objenin büyüklü ünü isteyecektir Bu basamakta
Opsiyonel bir basamakt r ve girilebilmesi için yön tu lar n kullan lmas
gerekmektedir. E er ihtiyaç duyarsan z ENTER’ a bas z ve bir sonraki
basama a geçiniz. “Kullan  Objeleri: Ekle” ekrandan belirecektir.

Kullan  Taraf ndan Girilmi  Bir Obje’ye Teleskopun Yöneltilmesi:

1- Ekranda “Kullan  Objeleri: Ekle” Sekmesi varken Üst listeleme tu una bir kere
bas z. “ Kullan  Objeleri: Seç” ekrana gelecektir ve ENTER’ a bas z.

2- Gerekli oldu unda listeleme tu lar  kullanarak istenen objeye gelin ve ENTER’
a bas n.

3- Objenin ismi ve Sa  aç kl k, Deklinasyon koordinatlar  ekranda görülecektir.
4- GO TO tu una basarak teleskopunuzun seçilen objeye do ru yönlendirebilirsiniz.

APPENDIX B: EKVATORYAL (POLAR) KONUMLANDIRMA:

Kutupsal Konumland rma:

ETX–80 AT sahipleri genel olarak kutupsal konumland rmay  kullanmayacaklard r.
Bütün gözlem aktiviteleriniz için ETX–80 model teleskopunuz dâhilinde gelen
aksesuarlar ile Azimutal (Alt/Az) olarak kullan labilir. Bu bölüm, teleskopunuzun
Autostar kumandan z vas tas  ile kullanabilece iniz dijital ayarlar n nas l manüel
olaraktan kullanabilece ini göstermek için e itim amaçl  olarak bu manüelde yer
almaktad r.

Kutupsal konumland rmada, teleskopunuz öyle bir ekil al r ki yatay ve dikey eksenlerde
teleskopunuz gökyüzü koordinat sistemine ile hizalanm  olur. Kutupsal konumland rma
için Opsiyonel olarak sat lan Deluxe Field Tripod’a ihtiyaç vard r.

Teleskopunuzu kutupsal olarak konumland rmak için, gökyüzündeki objelerin
gökyüzünde nas l ve ne tarafa do ru hareket ettikleri konusunda bilgi sahibi olman z
gerekmektedir. Bu bölüm sizleri kutupsal düzlem temelli astronomi hakk nda giri
(ba lang ç) düzeyinde bilgi sahibi yapacakt r. Ayr ca sizlere deklinasyon ve sa  aç kl k
fonksiyonlar  kullanarak gece gökyüzünde Göksel Kuzey noktas  ve di er objeleri
bulman za yard mc  olacakt r.

Gökyüzü Koordinatlar :

ekil 27’de görülebilece i gibi, gökyüzündeki objeler göksel kürenin (Dünya’y  sard
farz edilen ve buna göre y ld zlar n yerle tirildi i küre) koordinat sistemine göre
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haritalanm r. Gökyüzü ile ilgili objelerin haritalanma i i Dünya’n n enlem ve boylam
bazl  koordinat sistemi ile benzer özellikler ta maktad r.

Göksel koordinat sisteminde bulunan kutup noktalar  Dünya’n n rotasyonel eksenleri
olarak tan mlanan kuzey ve güney eksenlerinde göksel küre ile kesi ti i dü ünülen
koordinatlard r. Göksel Kuzey Kutup noktas , ekil 27 no:1 ile i aretli, Dünya’n n ekseni
kuzey kutup noktas na do ru uzat ld nda göksel küre ile kesi ti i noktad r. Bu nokta
kuzey y ld , Polaris’in hemen yan nda yer almaktad r.

Dünya’n n yüzeyini haritalarken boylam çizgileri Kuzey-Güney hatt nda çizilecektir.
Ayn ekilde dü ünüldü ünde enlem çizgileri ise Do u-Bat  hatl  Ekvator’a paralel
çizilen çizgiler olacakt r. Göksel Ekvator is Dünya üzerinde var olan Ekvator’un Göksel
küre üzerindeki yans mas  olarak aç klanabilir.

Dünya Yüzeyinde oldu u gibi, Göksel küre’yi de haritalarken, koordinatlar yarat rken
hayali çizgiler çizilmektedir. Ancak Dünya üzerinde objelerin pozisyonlar  enlem ve
boylam de erlerine göre belirlenmektedir. Örnek vermek gerekirse, Los Angles,
California’y  enlem (+34°) ve boylam (118° Bat ) de erleri verilirse rahatça
konumland rabiliriz. Ayn ekilde Ursa Majör tak my ld  göksel küre üzerindeki
yerine göre rahatça konumland rabiliriz: R.A.11hr; Dec.+50°...

Sa  Aç kl k: “Right Ascension” (R.A) Gökyüzünün Dünya’n n boylamlar  do rultusunda
yapt  harekete denir. Saat, dakika ve saniye cinsinden ölçülebilen bu de er zorunlu
olarak tan mlanm  “S r” noktas ndan sa  aç kl a do ru Pegasus Tak my ld na kadar
uzan r. Toplamda 15° ara ile s ralanm , 24 adet ana Sa  aç kl k çizgisi bulunmaktad r.

Deklinasyon: Gökyüzünün Dünya’n n enlemler do rultusunda yapt  harekete denir ve
derce, yay dakika ve yay saniye cinsinden hesap edilmektedir. Deklinasyonda kuzey
yar m  küre  Göksel  ekvatorun  kuzeyinde  kalan  k sma  denir  ve  “+”  olarak  ifade
edilmektedir ve örnek vermek gerekirse Göksel Kuzey Kutup noktas   + 90° olarak ifade
edilmektedir. Aksi dü ünüldü ünde Göksel ekvatorun Güney taraf nda kalan noktaslar “-
“ i areti ile belirlenmektedir. Örnek verilmesi gerekirse, Göksel Güney Kutup noktas  -
90° ile tan mlanmaktad r.  Göksel Ekvator üzerindeki herhangi bir nokta ise
Deklinasyonu 0 “s r” olarak söylenmektedir.

Bütün gökyüzü objelerinin lokasyonlar  kendi sa  aç kl k ve deklinasyon koordinatlar na
göre belirlenmektedir.

Hayali çizgileri kullanmak oldukça geli mi  bir tekni e ihtiyaç duyulmas na neden
olmaktad r. Bu çizgileri ilk defa kullan rken, parlak bir y ld zdan koordinatlar  bilinen
di er bir parlak y ld za atlayarak tekni inizin geli mesine yard mc  olabilirsiniz.
Teleskopunuzu bulmas , konumland rmas  kolay bir objeden di erine kayd rma
egzersizleri yap z. Bu yolla, gökyüzündeki objeleri konumland rken kesinlik oran
daha yukar ya çekebilirsiniz.
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Not: Gözlemi yap lacak objenin Sa  aç kl k ve Deklinasyon de erlerini, Autostar’ zda,
“User: Object” Kullan : Obje bölümüne girdi inizde teleskopunuz otomatik olaraktan
istenilen noktaya yönlenecektir.

Göksel Kutup Noktas n Konumland lmas :

Bir gözlem noktas nda öncelikle hangi yöne do ru durulaca  çok önemlidir. Güne in her
gün Do u’dan do up Bat ’dan batt  unutmay z, bu bilgi sizin duru unuza çok rahat
bir ekil vermenizi sa layacakt r. Gözlem yapaca z mekân karard ktan sonra sol
omzunuzu Güne ’in batt  noktaya dönerek Kuzey istikametini bulun. Kutup noktas
yerini tahmin edilebilmek için (Polaris) Kuzey y ld ekil.28 Big Dipper’i takip
ederek bulabilirsiniz.

Arad z objeleri bulmaya çal rken kesinlik oran  art rabilmek için teleskopunuzun
polar konumland rma i lemini yapm  olman z gerekmektedir.

Teleskopunuzu Opsiyonel #883 tripod vas tas  ile konumland rken a daki uyar lara
dikkat ediniz.

Önemli Not: Teleskopunuzu Polar olarak konumland rken ( ekil 1 no.6) Dikey eksen
kilidinin Deklinasyon kilidi ve Yatay eksen kilidi is Sa  Aç kl k veya R.A Kilidi olarak
görev yapmaktad r ( ekil 1 no.9).

Autostar’ n Polar Olarak Konumland lmas :

Autostar sizlere 3 farkl  polar konumland rma seçene i sunmaktad r. Kolay “Easy”, Tek
ld z “One Star”, Çift Y ld z “Two Star”. Her bir metoda teleskopunuz kuzey y ld z

Polaris’e çevrili olmal r ki Autostar referans olarak kullans n.

Kolay Polar Konumland rma:
Seviye: Ba lang ç
Polaris ve Autostar taraf ndan seçilen iki farkl  y ld z giri i yap lmal r. Geri kalan
prosedür iki y ld za göre Alt/Az konumland rma ile ayn r.

Tek Y ld za Göre Polar Konumland rma:
Seviye: Orta
Tek y ld za göre konumland rma kullan lar n gece gökyüzü hakk nda bilgi sahibi
olmas  gerektirmektedir.
Autostar’ z o gece gökyüzünde parlak olarak görülebilecek y ld zlar n listesini sizlere
sunacakt r ve gözlemcinin kullan na sunacakt r. Polaris Autostar taraf ndan
seçilecektir. Konumland rma prosedürünün geri kalan  Alt/Az konumland rma ile ayn r.
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Çift Y ld za Göre Polar Konumland rma:
Seviye: Geli mi
Çift y ld za göre konumland rma kullan lar n gece gökyüzü hakk nda bilgi sahibi
olmas  gerektirmektedir.
Autostar’ z o gece gökyüzünde parlak olarak görülebilecek y ld zlar n listesini sizlere
sunacakt r ve gözlemcinin kullan na sunacakt r. Polaris Autostar taraf ndan
seçilecektir. Konumland rma prosedürünün geri kalan  Alt/Az konumland rma ile ayn r.
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APPENDIX C: YARARLI TABLOLAR

UNITED STATES
City State Latitude
Albuquerque New Mexico 35° N
Anchorage Alaska 61° N
Atlanta Georgia 34° N
Boston Massachusetts 42° N
Chicago Illinois 42° N
Cleveland Ohio 41° N
Dallas Texas 33° N
Denver Colorado 40° N
Detroit Michigan 42° N
Honolulu Hawaii 21° N
Jackson Mississippi 32° N
Kansas City Missouri 39° N
Las Vegas Nevada 36° N
Little Rock Arkansas 35° N
Los Angeles California 34° N
Miami Florida 26° N
Milwaukee Wisconsin 46° N
Nashville Tennessee 36° N
New Orleans Louisiana 30° N
New York New York 41° N
Oklahoma City Oklahoma 35° N
Philadelphia Pennsylvania 40° N
Phoenix Arizona 33° N
Portland Oregon 46° N
Richmond Virginia 37° N
Salt Lake City Utah 41° N
San Antonio Texas 29° N
San Diego California 33° N
San Francisco California 38° N
Seattle Washington 47° N
Washington District of Columbia 39° N
Wichita Kansas 38° N

EUROPE
City Country Latitude
Amsterdam Netherlands 52° N
Athens Greece 38° N
Bern Switzerland 47° N
Copenhagen Denmark 56° N
Dublin Ireland 53° N

Frankfurt Germany 50° N
Glasgow Scotland 56° N
Helsinki Finland 60° N
Lisbon Portugal 39° N
London England 51° N
Madrid Spain 40° N
Oslo Norway 60° N
Paris France 49° N
Rome Italy 42° N
Stockholm Sweden 59° N
Vienna Austria 48° N
Warsaw Poland 52° N
SOUTH AMERICA
City Country Latitude
Asuncion Paraguay 25° S
Brasilia Brazil 24° S
Buenos Aires Argentina 35° S
Montevideo Uruguay 35° S
Santiago Chile 34° S
ASIA
City Country Latitude
Beijing China 40° N
Seoul South Korea 37° N
Taipei Taiwan 25° N
Tokyo Japan 36° N
Victoria Hong Kong 23° N
AFRICA
City Country Latitude
Cairo Egypt 30° N
Cape Town South Africa 34° S
Rabat Morocco 34° N
Tunis Tunisia 37° N
Windhoek Namibia 23° S
AUSTRALIA
City State Latitude
Adelaide South Australia 35° S
Brisbane Queensland 27° S
Canberra New South Wales 35° S
Alice Springs Northern Territory 24° S
Hobart Tasmania 43° S
Perth Western Australia 32° S
Sydney New South Wales 34° S
Melbourne Victoria 38° S
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APPENDIX D: Teleskopun Ünitelerinin E itilmesi

Autostar ile teleskop motorunuza antrenman yapt rabilirsiniz. Ayarlarda sorun ya arsan z
radaki i lemi yap n.  A daki listede yapman z gerekenler gösterilir.

1 Autostar’ n kurulumu tamamlanm  olmas na dikkat edin.
2 ‘’Nokta seç: obje’’ ç kana kadar MODE tu una bas n
3 Nokta seç: obje
SCROLL UP tu una bir kez bas n
4- Nokta seç: Setup
ENTER Setup menüsüne girin
5- Setup kurulum
Birkaç kez SCROLL UP tu una bas n
6- Setup teleskop
ENTER teleskop menüsüne girin
7- Teleskop  teleskop modeli
Birkaç kez SCROLL UP tu una bas n
8- Teleskop çal rma antrenman
ENTER
    Çal rma antrenman
    Menüsüne girin ve...
9- Çal rma antrenman
    Azimut-antrenman
    ENTER
    Azimut-antrenman  (yatay)
10- Çal rma-Setup:
     ENTER
     Karasal obje izleme için uyar
11- Merkezle
    Obje
     ENTER
     Hedefi oklar yard yla
     Görüntünün merkezine getirin
12- Merkezlenene kadar -> tu una bas n.
     Teleskop sola döner sa  oka basarak
     Objenin merkezlenmesini sa lay n
     ENTER
13- Merkezlenene kadar <- tu una bas n.
    Teleskop sa  döner sol oka basarak
    Objenin merkezlenmesini sa lay n
    ENTER
14- Çal rma antrenman
    Azimut-antrenman
    Azimut antrenman na dönersiniz
15 Çal rma antrenman
    Yükseklik antrenman
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     ENTER    (dikey) antrenman
16 Çal rma-Setup
ENTER karasal obje izleme için uyar
17 Merkezle
 Obje
ENTER Hedefi oklar yard yla
Görüntünün merkezine getirin.
18 Merkezlenene kadar ^ tu una bas n.
Teleskop a  döner yukar  okuna
Basarak objeyi merkezleyin
ENTER
19 Merkezlenene kadar v tu una bas n
Teleskop yukar  döner a  okuna
Basarak objeyi merkezleyin
ENTER
20 Çal rma antrenman

Yükseklik antrenman
MODE MODE-tu una birkaç kez bas n
21     Nokta seç
        Obje
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APPENDIX E: ASTRONOM ’YE G :

17.yy. n ba lar nda talyan bilim adam  Galileo sizin teleskopunuzdan daha küçük bir
modeli uzaktaki a açlar ve da lar yerine gökyüzüne çevirdi.  O an gördü ü ve fark na
vard  gerçekler insano lunun daha sonraki evren hakk nda dü üncelerini de tirdi.
Venüs’ün de en evrelerini, Jüpiter’in etraf nda dönen uydular  ilk gören insan
oldu unuzu hayal edin! Galileo’nun bu gözlemleri sonucu; dünyan n güne in etraf nda
döndü ünü bulmas  modern astronominin do udur. Ancak Galileo’nun teleskopunun
geli me derecesi Satürn’ün halkalar  görmesine izin vermemi tir.

Galileo’nun bulu lar  gezegenlerin, y ld zlar n, galaksilerin hareketlerini ve özelliklerini
anlaman n temeli olmu tur. Onun buldu u temeller sayesinde, Henriette Leavitt y ld zlara
olan uzakl , Edwin Hubble evrenin merkezini görmemizi, Albert Einstein zaman ve k
aras ndaki kesin ili kiyi ortaya ç kard  ve 21.yy.da gökbilimciler güne  sistemimizin

nda, y ld zlar n çevresindeki gezegenleri ke fetmektedirler.

Di er bilim dallar n aksine astronomi amatörlerden s kça beslenmekte, geli mektedir.
Kuyruklu y ld zlar n, meteor ya murlar n, de ken y ld zlar n, ay n ve güne
sistemimiz hakk ndaki birçok bilgi amatör gökbilimciler taraf ndan gözlemlenmi tir. Siz
de teleskopunuzdan bakarken sak n Galileo’yu akl zdan ç karmay n. Onun için teleskop
yaln zca metal ve camdan yap lm  bir makine de ildi, evrenin atan kalbini gözlemleyen
bir nesneden de öteydi.

Autostar Sözlü ü

Autostar sözlü ünü mutlaka kullan z. Bu sözlük size genel astronomi terimlerinden
alfabetik bir liste olarak tan m ve aç klamalar sunmaktad r. Sözlük menüsünü kullanarak

renmek istedi iniz ve merak etti iniz sözcük ve terimlere ula abilirsiniz. Daha fazla
bilgi için bkz. Sayfa 25.

Uzayda Cisimler

da ETX–80 AT ile görebilece iniz baz  gökcisimlerinin listesi bulunmaktad r:

Ay

Ay, ortalama dünyam zdan 380.000 km uzakl kta bulunmaktad r ve en iyi
gözlemlenebilece i zaman  güne nlar n e ik, ay n hilal ya da yar m ay oldu u
zamand r. Bu zamanda gölgeler olu makta ve yüzeyde derinlik görüntüsü belirmektedir

ekil.34). Ay dolunay oldu unda parlak, düz ve pürüzsüz ve gölgesiz görünmektedir.
Ay  gözlemlerken do al mum filtresi kulland zdan emin olun. Yaln zca gözünüzü
ay n gözü kama ran parlak ndan korumakla kalmaz, ayn  zamanda kar tl
(contrast) artt rarak daha net görünüm sa lar.


