Planetaryum: üç boyutlu bir dünya
Türkçe’de Gezegenevi ya da Uzay Tiyatrosu fleklinde
adland›r›lan Planetaryum, özel bir projektör arac›l›€›yla gökyüzü
simulasyonlar›n›n bir kubbeye yans›t›ld›€› üç boyutlu
görüntüleme sistemi olarak bilinir.
Planetaryumlar, özel bir yaz›l›m ile özgün bir merce€i üzerinde
bulunduran projektör ve yar›m bir kubbeden oluflurlar.
Planetaryumlar›, yar›m bir kubbenin meydana getirdi€i bir oda
olarak düflünebiliriz. Bu odan›n zeminine yerlefltirilen bir
projektörden yans›yan oval ve üç boyutlu görüntü, odan›n
bütün duvarlar›na yans›r ve izleyenleri içine al›r.
Teknolojideki ve dolay›s›yla multimedia özelliklerindeki önemli
geliflmelerle beraber bu cihazlar, mobil olarak kullan›lmaya
ve astronomi gösterilerinin d›fl›nda farkl› alanlarda da ifllev
görmeye bafllad›.

Yak›n tarihin ürünü cihazlar
1271-1272 y›llar› aras›nda Selçuklu döneminde infla edilen ve
dönemin en büyük gökbilimleri merkezi olan Cacabey
Medresesi’nin, dünyadaki ilk planetaryum oldu€u iddia edilir.
K›rflehir’in en büyük tarihi camisi özelli€indeki medrese,
gökyüzünün sanal görüntüsünün al›n›p havuza yans›t›ld›€›
kesik kubbeye sahiptir.
‹lk modern planetaryumlar, 1920’li y›llarda gelifltirilmifltir.
1930’larda dünyan›n pek çok yerinde kurulmaya ve kullan›lmaya
bafllanm›flt›r.
Sabit ve yerleflik olarak büyük tiyatrolar fleklinde kurulan bu
planetaryumlar›n, teknolojinin de geliflmesi ile 2000’li y›llardan
itibaren dijital ve tafl›nabilir çeflitleri üretilmeye bafllanm›flt›r.
Dünyan›n çeflitli ülkelerinde çeflitli bilim merkezlerinde binlerce
sabit planetaryumun varl›€› söz konusu olsa da tafl›nabilir
planetar‹umlar›n say›s› oldukça azd›r.

Benzersiz bir sistem
‹lk üretilme amac›na uygun olarak, planetaryum astronomik bir
görünüme sahiptir. Geliflmifl ve çok yönlü bir sistemin yard›m›
ile astronomi dünyas›n›n keflﬁne yönelik olarak ortaya ç›km›flt›r.
Yap›s› itibariyle düflündü€ümüzde planetaryumlar, sabit ve
tafl›nabilir olmak üzere iki türde incelenebilir.
Tafl›nabilir planetaryumlar›n sabit türlerinden fark›, yar›m kubbenin
sabit olmak yerine farkl› mekanlarda kurulabilir olmas›d›r.
Bununla beraber, tafl›nabilir planetaryumlarda efl zamanl› izleyici
say›s› daha düflüktür.
Standart sinema perdesinin ya da tiyatro sahnesinin yerini sizi
çepeçevre hapseden bir yar›m kubbe al›r. Oval bir merce€in
yans›tt›€› görüntüyü oval bir yar›m kubbe üzerinde izlersiniz.
Planetaryumlar›n sahip oldu€u di€er önemli bir fark ise üç
boyutlu simulasyonlar›n çok daha ayr›nt›l› ve derin bir flekilde
oval bir görüntüyle izleyicinin seyrine sunulmas›d›r.

E€itime güncel ve farkl› bak›fl
E€itimin farkl› alanlar›nda planetaryumun varl›€›na rastl›yoruz.
‹lk kullan›m amaçlar› astronomi dünyas›n› tan›mak ve uzay›n
esrarl› dünyas›n› keflfetmek olan planetaryumlar›n e€itimde
kullan›m alanlar› oldukça çeflitlidir.
Planetaryumun esnek yap›s›, e€itimcinin konular üzerinde
hakimiyet kurmas›n› sa€lar.
Üç boyutlu, ayr›nt›l› ve oval simulasyonlar sayesinde, ö€renciler
dersleri çok daha kolay bir flekilde kavrar.
Sadece gözlemevi olman›n ötesinde; biyoloji, kimya, ﬁzik ve
matematik derslerinin ö€rencilerin anlayabilece€i flekilde üç
boyutlu olarak tasarlanmas›n› ve anlat›lmas›n› mümkün k›lar.
Anatomi ile ilgili üç boyutlu ve ayr›nt›l› sunumlar, kimyasal
modellere dair üç boyutlu gösterimler, mimari tasar›mlara iliflkin
üç boyutlu sunumlar ve daha farkl› konularda simulasyonlar
gerçeklefltirilebilir.

Ç›nar fark›yla...
May›s 2008 tarihinde Ç›nar E€itim Kampüsü bünyesindeki
Kültür ve Sanat Galerisi’nin içerisinde faaliyete geçti.
Ç›nar Koleji’nin temin etti€i Gamma Planetaryum, en son teknoloji
ile gelifltirilmifltir. Dijital ve tafl›nabilir özelli€e sahiptir.
Ç›nar Planetaryum, Ç›nar Koleji ö€rencilerinin baflta gök bilimi
olmak üzere ﬁzik, kimya, biyoloji ve co€rafya gibi dersleri en
iyi flekilde ö€renmelerini sa€layacak çok önemli bir araç olarak
ön plana ç›k›yor.
fiüphesiz Ç›nar Planetaryum, Ç›nar ö€rencileri için pratik e€itimin
en önemli uygulama alanlar›ndan biri olma özelli€ine sahip.
Planetaryumun esnek yap›s›, e€itimcilerin konular üzerinde
hakimiyet kurmas›n› ve ö€rencilerin dersleri çok daha kolay
bir flekilde kavramas›n› sa€lar.

Türkiye’deki ilklerden
Üretilmesine karar verilen 5 Dijital Gamma Planetaryum’un
üretimden ilk çıkanı Çınar Koleji tarafından satın alındı.
Çınar Koleji, planetarium ve uzay gözlemevi projeleri ile
Türkiye’de ilklerden olan önemli teknolojik yatırımlara imzasını
attı.
Bu yatırımları ‘‘Bilim ve Teknoloji Toplumu’’ sloganı ile halkımızın
hizmetine sunan Çınar, önemli bir toplumsal sorumluluk projesi
yürütüyor.
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