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Özet: Güneş’in fotosfer ve kromosfer tabakalarında belirgin olarak kendini gösteren değişken 

Güneş aktivitesinin anlaşılması, Güneş’in ve ondan itibaren emsali yıldızların anlaşılması yolunda 

atılacak çok büyük bir adımdır. Arz’a yakın uzaya ve atmosfere göz ardı edilemeyecek yansımaları 

olan bu değişkenlik, yıldızları tanıma imkânı doğuracak olan temel bilimsel önemi yanında, 

yörüngedeki uydulardan atmosferdeki ve Yeryüzü’ndeki faaliyetlere kadar uzanan çok geniş bir 

yelpazede günlük hayatımızı da etkilemektedir. Dolayısıyla, Güneş faaliyetlerini takibe ve 

anlamaya yönelik çabaların gelecekte daha da önem kazanacağı aşikârdır.    

Bu bağlamda, gözlemsel donanımın geliştirilmesi; hızlı ve etkin kullanımı; sonuçların güvenilir, 

erişimi ve kullanımı kolay ortamlarda depolanması; yaygın paylaşım gibi göz ardı edilemez 

ihtiyaçlar, çağın kaçınılamaz bir gereği olarak, hedeflenen aletsel ve yazılımsal modernizasyonun 

ana unsurlarıdır.  

Bu ihtiyaçları gözeterek kapsamlı bir projeye de konu ettiğimiz çalışmalarımız, hem Güneş gözlem 

sistemlerinin yenilenmesi ve çeşitlendirilmesi, hem gerekli yazılımların hazırlanması ve kullanıma 

sokulması, hem de güvenilir ve esnek bir arşiv sisteminin oluşturulması ve verilerin etkin paylaşımı 

gibi sonuçları dikkate alınarak değerlendirildiğinde, ülkemizde Güneş faaliyetlerini takibe ve 

açıklamaya yönelik imkânların geliştirilmesi yolunda atılmış önemli bir adımdır. 

 
1. Giriş 

İstanbul Üniversitesi Gözlemevi’nde (Bundan böyle İÜG) atılan bu adımın bir sonucu olarak, 

mevcut H-alfa kromosferik CCD görüntüleme sisteminin yanı sıra, Güneş kromosferinin CaII K 

dalgaboyunda gözlemine imkân tanıyan bir CCD gözlem ve değerlendirme sitemi daha 

kurulmuştur.  Bu yatırımla, Güneş’in hem alt hem de üst kromosfer tabakası bundan böyle ‘iki 

farklı gözlem penceresinde’ doğrudan doğruya sayısal ve eş zamanlı olarak gözlenebilecek, 

çalışılabilecek ve elde edilen CCD verileri esnek bir veri tabanında saklanarak kullanıma 

sunulabilecektir.  

Çalışmamızda daha önce tanıtılan (Başal, 2010) gözlem sistemlerimize kısaca değinmekten başka, 

22. ve 23. Güneş leke çevrimlerinin kendi gözlemsel verilerimizden itibaren yaptığımız bir 

değerlendirmesine de yer verilmektedir.  

2. Gelişim ve Genel Bilgiler  

İÜG’nde yapılan düzenli Güneş gözlemlerinin yaklaşık 67 yıllık bir geçmişi vardır. 1934 

yılında sipariş edilen taşıyıcı astrograf ve beraberindeki refraktörlerin bu iş için inşa edilen 

binaya kurulmasıyla 1936 yılında faaliyete geçen Gözlemevi’mizde, rutin Güneş 

gözlemleri 1945 yılında başlatılmıştır. Ülkemizde süreklilik arz eden gözlemsel Güneş 

çalışmalarının başlangıcı budur. 1951 yılından itibaren iz düşüm diskinin çapı artırılmış 

(10cm’den 25cm’ye çıkarılmış), böylece leke grupları daha ayrıntılı olarak resmedilmeye 

başlanmış ve Güneş aktivite çevriminin lekeler üzerinden analizi aşamasına geçilmiştir. 

1956 yılında hizmete sokulan dar bant (0,69ÅΔλ) Hα filtresi sayesinde, Güneş’in fotosfer 

tabakasının gözlemi ve çiziminin yanı sıra kromosferik gözlem ve fotoğraflamaya da 
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başlanmış, böylece önemli bir çevrimsel aktivite göstergesi olarak Güneş parlama ve 

fışkırmalarının kaydedilmesi ve incelenmesi de mümkün hale gelmiştir. Bu suretle 

yaklaşık son 60 yıllık zaman zarfında ikisi bildirimize konu olan 5 tam Güneş çevriminin 

fotosferik ve kromosferik kayıtları tutulmuş, bunlar üzerinden çalışmalar yapılmış ve geniş 

bir arşiv oluşturulmuştur. Kapsamlı bir proje dâhilinde sağlanan son gelişmelerle çok daha 

hızlı, esnek, etkin ve ekonomik bir gözlem, değerlendirme, depolama ve paylaşım zemini 

yaratılmış olup, bu suretle sayısal gözlem, arşiv ve değerlendirmeye geçilmiş, bunun için 

programlar yazılmış, ayrıca Türkiye’de bir ilk olarak kromosfere CaII K dalgaboyunda 

yeni bir CCD gözlem penceresi daha açılmıştır.  

2.1. “Rasat Değerlendirme Sistemi” Bileşenleri ve Örnek İndirgemeler 

Bünyemizde geliştirilen Rasat Değerlendirme Sistemi (RDS) adlı paket yazılımın başlıca 

özellikleri, fotosfer (FDS) ve kromosfer (KDS) ayırımıyla, Şekil-1’de verilmektedir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil-1. Bünyemizde geliştirilen Rasat Değerlendirme Sistemi’nin başlıca özellikleri. 

Şekil-2, FDS işlevlerine bir örnek olarak, leke ölçüm ve hesaplamalarına ilişkin ekran 

görüntülerini içermektedir. Dünya Veri Merkezi’nin (WDC) istediği formatta yarıküre ve 

ekvator kuşağı ayırımlı olarak elde edilen değerlendirme sonuçları, bir internet ara yüzü 

(Wolf ara yüzü) vasıtasıyla değerlendirmenin hemen akabinde bu kuruluşa gönderilmekte 

ve gözlemevimizde arşivlenmektedir (Şekil-3).   

 

 

 

 

 

Şekil-2. FDS işlevleri örneği 

leke grubu ölçüm ve 

değerlendirme ekran çıktıları. 
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Şekil-3.  Leke gözlemi sonuçlarının Wolf ara yüzü ile Dünya Data Merkezi’ne (WDC) aktarılması 

Alışıldık nokta görüntülere uygulanandan farklı olduğu için KDS altındaki işlemlere örnek 

olarak seçilen Kuhn Lin Loranz Yöntemi esaslı “düz alan” düzeltmesine ise aşağıda ayrı bir 

alt başlıkla değinilmektedir.  

2.1.1. Kuhn-Lin-Loranz Tekniği ile “Düz Alan” Düzeltmesi 

İÜG’nde elde edilen CDD görüntülerinin indirgenmesinde, kara akım düzeltmesinden 

sonra yapılması gereken düz alan düzeltmesi için Kuhn, Lin ve Loranz’ın geliştirdiği 

yöntem (KLL yöntemi) uygulanmaktadır (Kuhn, Lin ve Loranz, 1991). Kromosfer 

görüntülerini bu yöntemle indirgemek amacıyla, IDL (Interactive Data Language) 

programlama diliyle yazılmış kodlar kullanılır. Bunun için referans Güneş görüntüsüne 

göre belli yönlerde belli miktarlarda kaydırılmış görüntüler dikkate alınmaktadır (Şekil-4).  

 

 

Şekil-4. Referans 

görüntü ve buna 

göre sekiz farklı 

yönde eşit miktarda 

kaydırılarak alınmış 

görüntüler. 

 

 

N, alınan görüntü sayısı, x→, bir pikselin koordinatı, di(x
→), CCD’de gözlenen i. görüntünün 

bir pikseline ait şiddet, g(x→), piksele ait kazanç ve si(x
→) gelen ışık şiddeti olmak üzere, 

gözlenen şiddet; 

  di(x
→) = g(x→) . si(x

→)        i=1,…,N       

şeklinde verilebilir. s(x→) referans görüntü ve ai bir yöndeki kayma miktarı olmak üzere, 

si(x
→) ile s(x→ 

- ai
→) birbirine eşittir. Yani aynı ışık miktarı ile aydınlatılmış iki piksel söz 
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konusudur. Dolayısıyla bu kaymaya tekabül eden pikseller için gözlenen şiddetlerin oranı 

ile kazançların oranı birbirine eşit olur ve bu durumda şöyle yazılabilir: 

 

  

Bu şekilde Güneş’in farklı yönlerde kaydırılmış görüntülerine karşılık çok sayıda benzer 

oran elde edilir ve böylece lineer bir denklem sistemi oluşturulur. Bu denklem sisteminin 

çözümü, her pikselin kazancını ve sonuç olarak bir düz alan görüntüsünü verir. Nihayet, 

daha önce kara akım düzeltmesi yapılmış olan referans görüntünün elde edilen düz alan 

görüntüsüne oranlanmasıyla alan düzeltmesi işlemi tamamlanır (Şekil-5a, b ve c).  

Güneş’in kromosfer görüntülerine uygulanması gereken bir diğer düzeltme kenar 

kararmasına ilişkindir. Bu etkinin giderilmesi için iki boyutlu merkez-kenar profili 

oluşturulur ve bu düz alan işlemi uygulanmış kromosfer görüntüsünden çıkarılarak 

kontrastı arttırılmış nihai görüntü elde edilir (Şekil-5d). 

 

 
 

 

 

Şekil-5. (a) Ham kromosfer görüntüsü, (b) düz alan 

görüntüsü, (c) kara akım ve düz alan düzeltmesi yapılmış 

görüntü, ve (d) kenar kararması düzeltmesi yapılmış nihai 

görüntü. 

 

 

 

2.2. Başlıca Aktivite Göstergeleri ve Wolf Sayısı 

Fler İndeksi (FI), Koronal Kütle Atımları (CMEs), 10,7cm Güneş Radyo Akısı (F10,7) ve 

CaII K indeksi gibi başka Güneş aktivite göstergeleri de olmakla beraber, en yaygın 

kullanılanı, önemine istinaden devamla tarihsel gelişimine de kısaca yer vereceğimiz 

Güneş Leke Sayısı’dır (Tanımlayıcısına atfen Wolf Sayısı olarak da anılır). Kayda değer 

bir leke aktivitesinin görülmediği Maunder Minimumu’nu da içerecek şekilde, 400 yılı 

aşkın bir zaman dilimi için mevcut olan bu gözlemsel göstergenin kalitesi zamanla sürekli 

artmış, nihayet J.R.Wolf’un 1848 yılında başladığı gözlemlerini (Wolf, 1848) sistematik 

olarak kaydettiği ve yayınladığı 1849’dan itibaren kesintisiz ve güvenilir hale gelmiştir 

(Waldmeier, 1961; McKinnon, 1987).  

Kendinden önceki gözlemleri dikkate alarak leke çevriminin ortalama uzunluğunu da 11,1 

yıl olarak hesaplayan J.R.Wolf, aynı zamanda her bir gözlem günü için görünen leke 

gruplarının sayısına (g) ve bu grupların her birindeki tekil lekelerin toplam sayısına (f) 

bağlı olarak Rölatif Sayı (R) adını verdiği aktivite göstergesini formüle eden kişidir (Wolf, 

1852). Zamanla formülünü geliştirmiş, son olarak yapılan gözlemin gözlemciye, teleskopa 

ve görüş şartlarına bağlılığını tanımlayan bir indirgeme faktörünü de (A) dikkate almak 

suretiyle, yaygın olarak hâlâ kullanılan R=A(10g+f) formundaki rölatif sayı bağıntısına 

ulaşmıştır (Wolf, 1861). İndirgeme faktörünün bağıntıya ithaliyle, farklı gözlemcilerin 

farklı yerlerden yaptıkları gözlemler arasında uyum sağlanmış, sonuçları karşılaştırma ve 

birlikte değerlendirme imkânı doğmuştur.  

Rölatif Güneş leke sayısı serilerini birkaç ayrı formda düzenleyerek bir kitap halinde 

yayınlayan M.Waldmeier (Waldmeier, 1961), çalışmasında 1700-1960 aralığı için yıllık 
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ortalamaları, 1749-1960 aralığı için aylık ortalamaları ve 1818-1960 aralığı için günlük 

ortalamaları vermiştir. 1961’den 1980’e kadar olan günlük, aylık ve yıllık Güneş leke 

sayıları yine Waldmeier tarafından düzenli yıllık makaleler halinde gözden geçirilerek 

detaylı tartışmaların eşlik ettiği çizelgeler şeklinde listelenmiştir (Izenman, 1983).  

1749’dan öncesine ait kesintili erken dönem verilerinin Hoyt ve Schatten (1998a, 1998b) 

tarafından düzeltildiği ve derlendiği de dikkate alındığında, Rölatif Güneş Leke Sayısı’nın, 

Güneş aktivitesinin en güvenilir temsilcilerinden biri olmasının yanı sıra, verisi en uzun 

dönemli olan ve bu sayede en kapsamlı inceleme imkânı tanıyan indeks olduğu da 

aşikârdır. 

Bununla beraber, literatürde farklı araştırmacılar tarafından hazırlanan çok sayıda Güneş 

leke sayısı seti vardır ve bunlar birbirleriyle uyumlu değildir (Bkz. Ör. Yule, 1927; 

Waldmeier, 1961). Setlerin ait oldukları dönemler ve bu dönemlerdeki leke davranışlarını 

temsil kabiliyetleri bakımından tüm uyumlulaştırma çabalarına rağmen var olan karmaşa 

(Izenman, 1983), Güneş leke aktivite incelemelerinde en güvenilir veriler olarak 

Waldmeier’inkilerin (Waldmeier, 1961) kullanılmasına dair genel mutabakatla aşılabilir… 

3. 22’nci ve 23’üncü Aktivite Çevrimlerinin Leke Sayıları Üzerinden Özet İncelemesi 

1857’de Wolf, aylık ortalama rölatif sayıların 12 ay uzunluklu ardışık iki dönemlik 

yürüyen ortalamaları üzerinden tanımladığı aşağıdaki formülle, 1836-1873 aralığına ait 

aylık rölatif sayıların “düzleştirilmiş” yıllık versiyonlarını hesapladı (Waldmeier, 1961). 

Bu aydan aya olabilen yanıltıcı keskin değişimlerin bertaraf edilmesi ve gereksiz pürüzler 

temizlenerek çevrimin genel karakterinin daha belirgin bir şekilde ortaya koyulması 

bakımından çok faydalı bir işlemdir.  

 

 

Nitekim biz de çalışmamızda kendi verilerimizi (İÜG verilerini) halen kullanılmakta olan 

bu formülü uygulayarak “yumuşattık”. Böylece, Güneş aktivite çevriminin en güvenilir 

göstergesi olan Rölatif Güneş Leke Sayısı’nın (R) 12 aylık yürüyen ortalamalarını 

hesaplanmak suretiyle, sınır zamanları ve toplam süreleri ile İÜG gözlem günü sayılarını 

Tablo-1’de verdiğimiz 22. ve 23. leke çevrimlerini bu değerler üzerinden hem tüm küre 

için hem de yarıküresel ayırımla çalıştık.  

Tablo- 1.  İncelenen çevrimlerin sınır zamanları ve toplam süreleri ile İÜG gözlem günü sayıları. 

 Çevrim No.  Başlangıç    Bitiş Top. Süre Gözlem Oranı 

    22 Ekim 1986 Mayıs 1996 9,7 yıl 2898/4082 

    23 Mayıs 1996 Ocak 2008 11,7yıl 3191/4524 

( İÜG yıllık ortalama gözlem günü sayısı :  275 ) 

 

3.1.  Çevrimlerin Kelebek Diyagramları ile Küresel ve Yarımküresel Gidişatları 

Şekil-6 ile her iki çevrimin leke gruplarının enlemlere dağılımlarını resmeden kelebek 

diyagramları gösterilmiştir. Çizime 21. çevrimin son çeyrek verisi de dâhil edilerek, düşük 

enlemlerde sonlanan önceki çevrimlerle ilkin yüksek enlemlerde kendini gösteren sonraki 

k= -5 

5 

Sm(rt) = { rt-6 + 2 ∑ rt-k + rt+6 } / 24 
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çevrimlerin bilinen zamansal girişimi 21-22 ve 22-23. çevrimler üzerinden bariz bir şekilde 

ifade edilmiştir.    

 

 

 

 

Şekil-6. Leke gruplarının enlemsel 

dağılımlarını resmeden kelebek 

diyagramları (Karşılaştırma için 

21. çevrimin son çeyreğine de yer 

verilmiştir).  

 

 

 

 

 

Çevrimler her zaman tek ve keskin bir uçlanma sergilemezler. Şekil-7’de aylık ortalama 

rölatif sayıların 12 aylık yürüyen ortalamalarıyla resmettiğimiz her iki çevrim de, bariz 

hörgüçlü yapılarıyla, bunun çok iyi örnekleridir. Bu yapı özellikle 23. çevrimde hem kuzey 

hem de güney yarımkürede tartışmasız şekilde görülebilecek kadar belirgindir. Gnevyshev 

(1967, 1977) bu durumdan hareketle 11 yıllık çevrimin iki farklı aktivite dalgasına sahip 

olduğu sonucuna varmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil-7. Çalışılan çevrimlerin bariz hörgüç yapılar sergileyen küresel ve yarımküresel gidişatları. 

22. çevrimde birinci uçlanmayı kuzey, ikinci uçlanmayı ise güney yarımküre aşırılığı 

belirlerken, 23. çevrimde yarımküreler arasında nispeten dengeli bir dağılımla benzer bir 

gidişat dikkati çekmektedir. Hörgüç yapının 23. çevrimde çok daha belirgin olmasının 

sebebi budur.   

 

3.2. Yarımküre Ayırımlı Enlem Kuşaksal Gidişat ve Asimetri Analiz 

Her iki çevrimin farklı enlem kuşaklarındaki seyirlerini kuzey-güney yarımküre ayırımıyla 

ortaya koymak üzere, benzer çizimleri [0 -10 ], [10 -15 ], [15 -20 ], [20 -25 ] ve [25 +] 

enlem kuşakları için ayrıca yaptık ve her bir kuşak için kuzey-güney asimetrilerini 

hesaplayarak zamana göre çizdirdik (Şekil-8). Buna göre, kimi kuşaklar belli zamansal 
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kaymalar ve yarımküresel farklılıklarla çevrimlerin genel gidişatlarını temsil ederlerken, 

kimileri de etmemektedir. Örneğin 22. çevrimin [15 -20 ] güney enlem kuşağı 

yarımküresinin tersine bir gidişat gösterirken, aynı enlem kuşağının kuzey yarımkürede 

olanı yarımküresinin genel gidişatıyla uyumludur. 23. çevrimin aynı enlem kuşağı ise her 

iki yarımküredeki gidişatla genel bir uyum halindedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil-8. Çalışılan çevrimlerin yarımküre ayırımlı enlem kuşaksal gidişatları ve asimetrileri. 

Hem rölatif sayının hem de asimetrilerin çevrimsel seyrinde baskın karakter sergileyenler 

orta kuşaklardır. Yüksek ve düşük enlem kuşaklarına ait leke sayıların azlığı (dolayısıyla 

hesaplanan değerlerin düşüklüğü) bunun doğal sebebi olmalıdır. Asimetri hesabında (K-

G)/(K+G) oranı yerine (K-G) basit farkını tercih etmiş olmamız suni aşırılıklardan 

kaçınmamızı sağlamıştır. Kuşaklar boyunca farklı yarıküreler farklı çevrim fazlarında 

asimetriye hâkim olup, asimetri çevrim boyunca işaretini bazı kuşaklarda birkaç kez 

değiştirebilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil-9.  22. ve 23. çevrimler için kuzey-güney asimetrisinin tüm küre üzerinden çevrimsel gidişatı.  

Çevrimsel asimetrilerin Şekil-9 ile verilen küresel gidişatları 22. çevrim için [10 -15 ] ve 

[15 -20 ] enlem kuşaklarındakilerle, 23. çevrim için ise [0 -10 ] ve [10 -15 ] enlem 

kuşaklarındakilerle kayda değer benzerlikler arz etmektedir.   
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Kuşaksal rölatif sayı çizimlerinde genel olarak dikkati çeken “uçlanmaların düşük 

enlemlere doğru giderek daha geç ortaya çıkmaları” hali, kuzey yarımküreler için biraz 

daha net olmak üzere, yeterince açık bir enlemsel göçe işaret etmektedir (Bkz. keza Kane, 

2008).  

 

4. Tartışma ve Sonuçlar 

Bu çalışmada 22. ve 23. Güneş leke çevrimleri İÜG verilerinden itibaren aylık ortalama 

rölatif sayıların hesaplanan 12 aylık yürüyen ortalamaları üzerinden çalışılmış ve başlıca 

aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:    

i- Süreleri neredeyse hızlı bir çevrimin çıkış kolu uzunluğu kadar fark ediyor olmakla 

beraber, her iki çevrim de bariz çift hörgüçlü maksimumlara sahiptirler ve bu halleriyle 

Gnevyshev Boşluğu’nu (GG) gerçeklemektedirler. Bununla beraber, uçlanmalar arası 

boşluk öngörüldüğü gibi ≈1 yıl değil, 2 yıl kadardır…  

ii- 22. çevrim, daha hızlı bir gelişimle daha büyük bir genliğe (maksimum R değerine) 

ulaşarak, 23. çevrimden daha kısa sürmüştür. Her iki çevrim bu halleriyle “bir çevrimin 

genliği ne kadar büyükse uzunluğu o kadar küçüktür” şeklinde özetlenebilecek Waldmeier 

etkisini gerçeklemektedir. 

iii- Çift numaralı 22. çevrimin daha yüksek olan birinci uçlanması 200’ün üzerinde iken, 

takip eden tek numaralı 23. çevrimin yine daha yüksek olan ilk uçlanması 180’in 

altındadır. Bu durum, çevrimin şiddetinin ölçüsü olarak çevrimin genliği alındığında, 

Gnevyshev-Ohl kuralının ihlali anlamındadır…  

iv- Her iki çevrim için yaptığımız enlem kuşaksal inceleme, uçlanmaların düşük enlemlere 

doğru giderek daha geç ortaya çıkması suretiyle, kelebek diagramı misali enlemsel bir göçe 

işaret ettiğini göstermektedir.   
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