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Özet: Güneş yavaş değişen şiddette radyo enerji yayar. Atmosfer katmanlarından kaynaklanan bu 

radyo akısı (kromosferde yüksek, koronada düşüktür) 3 kaynaktan gelen emisyon içerir. Bunlar: 

yüzey, aktif bölgeler ve günlük seviyenin üzerinde görünen kısa ömürlü aktifliklerdir. 10,7cm -

2800MHz – Güneş akı yoğunluğu (kısaca F10,7) düzenli olarak Ottawa yakınlarındaki radyo teleskop 

tarafından 14 Şubat 1947‟den bu yana kaydedilmektedir. Her gün, seviyeler yerel öğlen vaktinde 

(1700GMT) belirlenmekte ve anten kazancı, atmosferik soğurma, halihazırdaki patlamalar ve ardalan 

gökyüzü sıcaklığı dikkate alınarak düzeltilmektedir.  

 
1. GiriĢ 
 

1947 yılından beri Güneş mikrodalga akısı 3-30cm (10-1GHz) sürekli olarak ölçülmektedir. 

Bu emisyon hem kromosfer hem de korona‟dan gelmektedir ve temel kaynakları ısısal 

bremsstrahlung ve ısısal gyroradiation‟dur. Bu mekanizmalar yoğunluk ve magnetik alan 

arttığında radyasyonun artmasına neden olur. Bu radyasyon genel Güneş aktivitesi için bir 

ölçü olarak değerlendirilir. Radyo akı ölçümleri Güneş‟in uzun süreçli aktivitesinin takip 

edilmesi için kullanışlıdır. Uzun süreçli F10,7 ölçümleri Ottowa-Kanada‟da Nisan 1947‟de 

başlar, günümüze kadar devam eder. Bazı gözlemevlerinin uzun süreli ve sürekli akı 

gözlemleri vardır. Bu Güneş aktivitesi diğer ölçümlerle, örneğin leke aktivitesi ölçümleri ile 

mukayese edilir. Lekeler 1951-1990  arası  dikkate  alınarak  F10,7 akısı ile  korelasyona  tabi 

 

 

 
 

 

 
ġekil 1. Aylık ortalama Güneş leke sayısının 1947-

1990 yılları arasında aylık ortalama 10cm Güneş akısı 

verilerine göre dağılımı (© Copyright IPS - Radio and 

Space Services ). 

 

 

 
 

 

tutulduğunda, yaklaşık 1991 yılına kadar elde edilen polinomal uyum R
2
=0,976 ile temsil 

edilen yüksek bir değerdedir. Şekil 1‟de aylık ortalama Güneş leke sayısının 1947-1990 yılları 

arasında aylık ortalama 10cm Güneş akısı verilerine göre dağılımı görülmektedir. 10cm akısı 

(F) ve Güneş leke sayıları (R) arasındaki ilgi istatistiksel temelde şöyledir: 

 

F = 67,0 + 0,572 R + (0,0575 R)
2
 - (0,0209 R)

3
                    (1) 

 

R = 1,61 FD - (0,0733 FD)
2
 + (0,0240 FD)

3 
                         (2) 

 

Burada,      FD = F – 67,0‟dir.  
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2. F10,7 GüneĢ Akısı 
 

10,7cm Güneş akısı sahip olduğumuz Güneş aktivitesi indekslerinin en iyisidir. Elde edilen 

veriler tüm Güneş diskinden 2800MHz frekansta J/sn/m
2
/Hz biriminde akı verisi içermektedir. 

Veriler üç akı seti – gözlenen, düzeltilmiş ve mutlak – olarak düzenlenmekte olup, bunlardan 

gözlenen akı verileri, değişen Dünya-Güneş uzaklığı nedeniyle, %7 değişim içermektedir. 

Buna karşılık düzeltilmiş akı için bu etki yoktur ve elde edilen veriler Dünya-Güneş ortalama 

uzaklığında yerleştirilmiş dedektör tarafından ölçülen enerji akısıdır. Son olarak, mutlak akı 

değerleri için, her veri 0,90 ile çarpılarak yerden yansıyan dalgaların ve anten kazancındaki 

belirsizliklerin etkisi yok edilmiştir. 
 

Tablo1. Gözlenen Güneş akısı (2010) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 yılı içerisinde DRAO, Penticton Güneş Radyo Akı değerleri Tablo 1‟de verilmektedir.  
 

Şekil 2, leke sayısı ile Güneş‟in 10,7cm akısı arasındaki uyumu göstermektedir.  Güneş radyo 

akı değerleri Kanada Ulusal Araştırma Konseyi‟nin, leke sayıları ise Marshall Uzay Uçuşları 

Merkezi‟nin verileridir.  
 

 

ġekil 2. 54 yıllık periyot için Güneş 10,7cm radyo akısı ve leke sayısı. 
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3. Sonuç 
 

Erciyes Üniversitesi Radyo Teleskopu ERT-5‟te yapılacak değişiklikleri takiben, Kanada 

tarafı ile ortak bir çalışma dahilinde 2,8GHz alıcı yardımıyla Güneş‟in 10,7cm radyo akısı 

ölçümleri yapılacak olup, bununla ilgili hazırlıklar sürmektedir. Bu ölçümlerin 24. Çevrim 

boyunca yapılması planlanmaktadır.   
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