




























































GÜNEŞSİSTEMİNEÖTESİ

056AM OBEENOBOÖÖKERÖ

Bütüngökc!s!mler!n! !ç!nde bulunduran sonsuz boşluğa uzay
den!rUzayla !lg!l! araştırmalaryapab!lmek!ç!n çeş!tl! teknoloj!ler

gel!şt!r!lm!şt!r

Uzay !stasyonları teleskoplar uzaymek!kler! yapay uydular

uzay roketler! bunlardan bazılarıdır

   

 

   

 Kazanımlar :

F. 7. 1. 1. 1. Uzay teknolojilerini açıklar

F. 7. 1. 1. 2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği 

olası sonuçları tahmin eder

F. 7. 1. 1. 3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar

F. 7. 1. 1. 4. Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar

F. 7. 1. 1. 5. Teleskobun gök biliminin gelirindeki önemine yönettik çıkarımlarda 

bulunur 

F. 7. 1. 1. 6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar 
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UZAY İSTASYONU

Uzayag!den b!l!m !nsanlarının

uzayda uzun süre kalmalarını

sağlayanuzayaraçlarına uzay

!stasyonu den!r

UZAY ROKETİ

Uzaya uyduveya uzay aracı taşımada
kullanılan araçlardır

BUzay roketler!genell!kle b!r kez
kullanılır

UZAYMEKİĞİ

Uydu yerleşt!rmek ve uzayla !lg!l!
araştırma yapmak !ç!n kullanılır

1Tekrar kullanılab!len uzay aracıdır
İlkuzaymek!ğ! Columb!a Uzay
Mek!ğ!d!r

UZAY SONDASI

Uzayıaraştırmak!ç!nuzayagönder!lenuzaktan kontroled!leb!len

!nsansız uzayaracıdır
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UZAY TELESKOBU

Yapısında kullanılanmercekler !le

uzaktak!c!s!mler! yakındaymışg!b!
gösteren araçlardır

İlkteleskop Hans L!ppershey

tarafından!cat ed!lm!şt!r
Astronom!de gökyüzünü !ncelemek !ç!n

kullanılan !lk teleskobu Gal!leGal!leo

!cat etm!şt!r
Teleskop çeş!tler!

Radyoteleskobu

X ışını teleskobu

Opt!kteleskoplar mercekl! veaynalı teleskop

t Teleskop !cat ed!lmeseyd!d"ğergezegenler vegökc!s!mler!hakkında b!lg! sah!b! olunamazdı
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Mercekl!Teleskop
İlk teleskoplardır

Uzayda c!s!mlerdengelen ışınlarımercekler !le toplayıp kırarak

görüntü oluşturur

Gal!le Gal!leo'nun teleskobumercekl! teleskoptur

Aynalı Teleskop
Uzaydak! c!s!mden yansıyan gelen ışınları büyük b!rayna!le

toplayıp oluşan görüntünün b!ryada daha fazlaaynalarlagözümüzeulaşmasını sağlar

Newton'un kullandığı teleskop aynalı teleskoptur

Radyo Teleskobu

Uzaydan gelen radyo dalgalarını

toplayarak görüntü oluşturur

AşHubble Uzay Teleskobu

Dünya'nınyörünges!ne

yerleşt!r!lm!şHubble uzayteleskobu

gecegündüz uzayın der!nl!kler!

!le !lg!l! dahanet görüntü
sağlamaktadır
1990yılındauzaya fırlatılmıştır
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YAPAY UYDU

İnsanların Dünya'nın ve d"ğer
gezegenler!nyörüngeler!ne

yerleşt"rd"ğ"c!s!mlere yapayuyduden!r

Uydular gözlem keş!f ve

haberleşmeamaçlı kullanılır

Uzaya !lkyapayuyduyuRusya
gönderm!ş Uydununadı Sputn!k1

Türk!ye'n!n Uzaya Gönderd!ğ! Uydular

Türksat 3A
Türksat 4A
Türksat 4B Haberleşme ve !let!ş!m uyduları
Türksat 5A
Türksat GB

Göktürk 1 Asker!amaçlı !st!hbarat keş!fuydusuIçt!k jfjjaggjjy.dz ay ay
görev!n! tamamlamıştır

Türksat 1B Türksat 1C ve Türksat 2A B!lsatTürk!ye'n!n

görev!n! tamamlamış uydularıdır
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05AM EEÖRÜLÜĞÜ

Uzayda!şlev!n!b!t!rm!şyapayuydularyakıttankları uzay aracı
parçalarıuzay k!rl!l!ğ!nenedenolur

Uzayk!rl!l!ğ! uzayaraçlarına veastronotlarazarar vereb!l!r

Uzayk!rl!l!ğ!n! önlemek !ç!n uzaya

gönder!len araçların uyduların Dünya'ya

dönmeler! sağlanmalıdır

TEKNOLOJİ VE UZAY ARAŞTIRMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Uzay çalışmaları sonucunda teknoloj!deyen!buluşlaryapılmıştır
Uzayı araştırmak !ç!n gel!şt!r!len alet ve teknoloj! günlük hayata

uyarlanması sonucu değ!ş!kürünler gel!şt!r!lm!şt!r

D!j!talpaneller

Şarj alet!
Teflon

Güneşpaneller!

Streçf"lm
Alüm!nyum folyo
Mr! teknoloj!ler!
Cep telefonu teknoloj!ler!
Nasa'nın uydu teknoloj!ler! sayes!nde kuraklık çekenülkelerdeyer altı suları keşfed!lm!şt!r
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ASTRONOMİ GÖKBİLİMİ

Evren ve !ç!ndek!gökc!s!mler!n!n hareketler!n! yapılarını ve

b!rb!rler!yle etk!leş!mler!n! !nceleyen b!l!mdalına astronom! gök
b!l!m! den!r

ASTRONOM

Uzayla !lg!l! araştırma ve
çalışmalarınıuzaya g!tmeden Dünya dan

yapan b!l!m!nsanıdır

ASTRONOT KOZMONOT

Uzayla !lg!l!araştırma ve çalışmaları

uzaya g!derek yapmak !ç!n eğ!t!lm!ş
k!ş!lere astronot kozmonot den!r

Ruslarastronot yer!ne kozmonot
kel!mes!n! kullanmaktadırlar

Uzay !le !lg!l! !lkler

Dünya'nın !lkyapayuydusu Sputn!k 1

Uzaya !lk canlı Sputn!k 2 !le gönder!ld! İç!ndek!canlı Layka
adında b!r köpekt!r

Uzayag!den !lk !nsan Vostokuzay aracı !le RusYur!Gagar!nd!r
Ay'ag!den !lkuzay aracı Luna2

Apollo 11 aracıylaAy'a !lkayakbasan !nsan Ne!l Amstrongtur
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OŞOE EÜRÜLÜGÜ

Işığınyanlışyerdeyanlışm!ktardayanlış yönde ve yanlışzamanda

kullanılmasınaışıkk!rl!l!ğ! den!r

Işık k!rl!l!ğ! gök b!l!mc!ler!n!n

teleskoplarlagökc!s!mler!n! !zlemeler!n!

engeller

Gökc!s!mler!ndengelen ışığın şeh!r

ışıklarında kaybolması uzay !le !lg!l!
araştırmaları engeller

RASATHANE

Astronomların gökyüzü !le !lg!l!
araştırma ve çalışmalarını

yürüttükler!yerlere rasathane gözlemev!

den!r

Rasathaneler !çler!nde b!r veya
b!rden fazla teleskobun çalışma
odalarının bulunduğu büyükb!nalardır

Rasathaneler şeh!r ışıklarından uzak yüksekyerlerekurulmuşturBunun neden! hava ve ışık k!rl!l!ğ!nden uzak daha"y"
ve net gözlem yapab!lmekt!r

En gel!şm!ş rasathane AntalyaTorosDağlarınakurulmuştur
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BİLİMADAMLARININ ASTRONOMİYEKATKILARI

HAREZMİ

Ceb!rb!l!m!yle !lg!lenen !lkTürkB!l!m
İnsanı Astronom! ve matemat!kle

de !lg!lenm!şt!r

BİRUNİ

Dünya'nındöndüğünü söyleyen
!lkTürk B!l!m!nsanıdır

Güneş ve gezegenler!nhareketyönler!n! bel!rlem!şt!r

ALİ Kuşçu

Matemat!k ve astronom!alanlarında

çalışmalar yapmıştır
UluğBey dönem!nde rasathanede
çalışmış

İstanbul'un enlem ve boylamını bel!rlem!ş

Ay'ın !lk har!tasını ç!zm!şt!r
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TAKUYİDDİN

16yüzyılda İstanbulda !lk rasathaney! kurmuştur Astronom!ye
katkı sağlamıştır

ABDULLAH AL RAHMAN AL SUFİ

Samanyolu dışında yıldızlarıgözlemlem!ş
Andromeda galaks!s!n! görmüştür

NİCALAUS COPERNİCUS

Dünya ve Gezegenler!n Güneş

etrafında dolandığını döndüğünü

ortaya atan model tasarlamıştır

KEPLER

Güneş'!n çevres!nde dönüşler!nel"pt"k olduğunu söylem!ş

GALİLEO

Jüp!ter!n 4 uydusunukeşfetm!şt!r

STEPHAN HAWKING

Karadel!k üzer!ne olan çalışmaları !le çığıraçmıştırKaradel!kler!nradyasyon yaydığını ve enerj!ler!n!tüket!pbuharlaşıncaya kadar

akt"f olduğunu gösterm!şt!r
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