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Özet: Şu anki modern gözlem aletleriyle bile fotosferdeki küçük ölçekli manyetik yapıların büyük bir 

kısmı uzaysal çözünürlük dışında kalmaktadır. Bu yapılar, spektropolarimetrik tekniklerle gözlenerek 

içinde oluştukları atmosfer tabakaları incelenebilir. Bu çalışmada uzaysal çözünürlükten bağımsız ve 

fotosferin alt tabakalarının sıcaklık dağılımının belirlenmesine yönelik olan Stokes V çizgi oranları 

yöntemi sunulmustur. Bu çalışmada fotosferin en alt tabakalarında oluşan C I (5380,3Å) ve bunun 5Å 

çevresindeki iki Fe I ve bir Ti II çizgilerinin Stokes I ve Stokes V spektropolarimetrik gözlemleri eş 

zamanlı olarak yapılmıştır. Bu gözlemlerden itibaren Stokes V çizgi oranları hesaplanmış ve 

atmosferik veri dağılımı elde etmek için inversion tekniği ile incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar 3-D 

gerçekçi MHD simülasyonlarının sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır.  Manyetik akının az bulunduğu 

bölgelerdeki yapılar, daha çok manyetik akının bulunduğu bölgelerdeki yapılardan daha küçük ve 

daha parlaktır. Gözlenen yapıların Stokes V sinyallerindeki iki kat değişim bulunan manyetik akı 

yoğunluğundaki 250K‟ lik değişikliğe bağlıdır. Ayrıca burada Stokes V çizgi oran yönteminin ilk kez 

inversion ve 3D MHD simülasyonlarıyla sıcaklık göstergesi olarak kullanılıp kullanılamıyacağı test 

edilmiştir. 

 
1. GiriĢ 

 

Güneş manyetizması kendini birçok farklı boyut ve şekilde, fakat günümüz teleskoplarının 

uzaysal çözünürlük limitleri veya altında yapılar olarak gösterir. Yine de atmosferdeki uzaysal 

çözünürlük limiti altındaki bu manyetik yapılar uygun tanısal yöntemler kullanılarak 

spektropolarimetrik veri yardımıyla çalışılabilir. Bu gibi doğrudan olmayan yöntemler Stenflo 

(1973)‟nun çalışmasıyla (Stokes V çizgi oranları yöntemi) başlamıştır. Bu tip Stokes V 

tabanlı yöntemler hakkında ayrıntılı bilgi Solanki (1993)‟te bulunabilir. Günümüzde ölçülen 

Stokes profillerinden itibaren atmosferik dağılımın elde edilmesi, Radyatif transfer 

denklemlerinin (Radiative Transfer Equations-RTE) çözümlerinden itibaren yapılan inversion 

tekniği ile neredeyse kendi kendine işler hale gelmiştir.  
 

Sadece manyetik yapıları anlamada değil, bu yapıların Güneş ışımasının değişimine katkısının 

anlaşılmasında yardımcı olan nicelik sıcaklıktır (Unruh ve ark.,1999). Bu nicelik spektrel 

(Chapman, 1977; Walton, 1987) ve spektropolarimetrik (Solanki ve Stenflo, 1986; Keller ve 

ark., 1990; Zayer ve ark., 1990; Briand ve Solanki, 1995; Bellot Rubio ve ark., 2000) olarak 

çalışılmıştır. Bu çalışmalarda genelde Fe I ve Fe II çizgileri, yani sıcaklık çalışmalarına 

önemli katkıda bulunabilecek derin fotosferdeki sıcaklıklara çok duyarlı olmayan spektrel 

çizgiler kullanılmıştır. Solanki ve Brigljević (1992), zayıf C I çizgilerinin fotosferin alt 

tabakalarına erişim için uygun olduğunu saptamışlardır. Burada sunulan çalışmada kullanılan 

spektrel çigilerle fotosferin sadece orta ve üst tabakaları değil, C I çizgisi yardımıyla alt 

tabakaları da incelenmektedir. Yüksek uyarılma potansiyeliyle (7,68 eV) C I çizgisi fotosferin 

alt tabakalarında oluşan manyetik yapıların sıcaklıklarının belirlenmesi için de çok uygundur.  
 

Gözlenen Stokes V profillerinin oranları analiz edilmiş, ölçülen profiller özellikle görüş 

doğrultusundaki sıcaklık dağılımlarını elde etmek için SPINOR (Stokes-Profile-INversion-O-

Routines) koduyla (Frutiger ve ark., 2000) invert edilmiş, sentetik profillerin Stokes V genlik 
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oranları hesaplanarak gözlemlerle karşılaştırılmıştır. Bu, bize manyetik yapıların 

sıcaklıklarının uzaysal çözünürlükten bağımsız olarak alt fotosferden yukarı tabakalara kadar 

belirlenmesini sağlamıştır. Daha sonra MURaM (MPS/University of Chicago Radiative 

MHD) koduyla (Vögler, 2003; Vögler ve Schüssler, 2003; Vögler ve ark., 2005) hesaplanan 

3D MHD zaman kesitlerinden itibaren Stokes parametreleri hesaplanmıştır. Elde edilen 

sonuçlar, gözlemlerden ve inversion yönteminden itibaren elde edilen sonuçlarla 

karşılaştırılmıştır. Bu sebeple bu çalışma Stokes V genlik oranları yönteminin, inversion ve 

nümerik simulasyonların test edildiği bir keşif çalışmasıdır. 
 

Bu çalışmada kullanılan teleskobun ikizinin İstanbul Üniversitesi‟nde de bulunması sebebiyle 

ilerideki çalışmalara ışık tutması için yöntem ağırlıklı bir çalışma sunulmuştur. Ayrıca bu 

yöntemlerden biri seçilerek incelenmiştir. 
 

Bu çalışmada sunulan gözlemler, uzaysal çözünürlük limiti altındaki yapıları kapsamaktadır. 

Bölüm 2‟de yapılan gözlemler, gözlem aletleri, gözlenen bölge, gözlenen spektrel çizgiler ve 

gözlem yöntemi anlatılacaktır. Bölüm 3‟te elde edilen spektropolarimetrik verilerden itibaren 

yapılan 2 çesit analiz yöntemi kısaca tanıtılacak ve Bölüm 4‟te de bu yöntemlerin sonuçları 

sunularak, tartışılacaktır.  

 

2. Gözlemler 
 

Gözlemler Haziran 2007‟de IRSOL (Istituto Ricerche Solari Locarno)‟da gerçekleştirilmistir. 

C I (5380,3Å), Fe I (5379,6Å), Ti II (5381,0Å) ve Fe I (5383,4Å) spekrel çizgilerinin Stokes I 

ve Stokes V sinyalleri eş zamanlı olarak NOAA 10638 bölgesindeki Güneş leke ve por 

dışında kalan plaj bölgesinde gözlenmiştir. Gregory Coude Teleskopu ile Czerny Turner 

spektrografı ve detektör olarak da ZIMPOL II (Zurich Imaging Polarimeter II) kullanılmıştır 

(Gandorfer ve ark., 2004). Fotosferin tabanında oluşan sıcaklık seven C I çizgisinden itibaren, 

orta fotosfer Fe I (5379,6Å) ve Ti II çizgisiyle, yüksek fotosfer ise kuvvetli Fe I (5383,4Å) 

çizgisiyle olacak şekilde eş zamanlı olarak gözlenmiştir.  

 

3. Veri Analizi 
 

Sıcaklık, manyetik alan şiddeti, hız ve bunların 

gradyentleri hakkında bilgiler sadece Stokes I 

ve Stokes V gözlemlerinden itibaren 

istatistiksel yöntemlerle (Stokes V genlik ve 

alan asimetrisi, genlik ve alan oranları, sıfır 

geçişi dalgaboyları... vb.) elde edinilebilir. 

Şekil 1‟de bir Stokes V sinyali, üzerinde 

yöntemlerde kullanılacak parametreler de 

belirtilerek verilmiştir.  
 

Stokes V sinyalinin mavi ve kırmızı 

bölgesindeki loblarının genlik ve alanlarından 

itibaren asimetreler ve oranlar çalışılabilir. 

Stokes I ve Stokes V sıfır geçişi dalgaboyu 

kaymalarından itibaren ise madde hareketleri 

ve bunların hızları ölçülebilir. Gözlemlerden 

itibaren yapılan istatistiksel çalışmalar Oklay 

(2010a)‟da ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. 

 

 
ġekil 1. Stokes V sinyali ve istatistiksel 

çalışmada kullanılacak parametreler. ab ve ar 

sırasıyla mavi ve kırmızı bölgedeki genlikler, Ab 

ve Ar sırasıyla mavi ve kırmızı lobun alanları, λv 

ise sıfır geçişi dalgaboyu. 
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Burada 3 ana veri analiz yöntemi incelenecektir:  

i. Stokes V çizgi oranları (genliklerden itibaren) 

ii. Inversionlar 

iii. 3D MHD simülasyonları 
 

Bu yöntemlerden itibaren sonuçlar, sadece C I‟nın Fe I (5379,6Å) çizgisine genlik oranları 

olarak incelenecektir. Sıcaklık ve sıcaklık gradyentlerinin göstergesi olan bu yöntemle ilgili 

kapsamlı çalışma Oklay (2010b)‟de bulunmaktadır. 
 

i. Stokes V çizgi oranları: Doğru seçilmiş çizgilerin gözlemlerinden itibaren bu çizgilerin 

oranları kullanılarak atmosferin sıcaklık dağılımı, sıcaklık gradyentleri, manyetik alan 

şiddetleri ve hızlar hakkında bilgi edinilebilir. Bu çalışmada, sıcaklık seven C I spektrel 

çizgisinden itibaren atmosferin diğer tabakalarında oluşan spektrel çizgilerine oranları 

incelenerek, manyetik yapıların oluştuğu atmosferdeki sıcaklık ve sıcaklık gradyentleri 

araştırılacaktır.  
 

Tek tek gözlemlerden itibaren belirlenen mavi ve kırmızı lobun genlikleri ve bu genliklerden 

itibaren hesaplanan C I‟nın Fe I‟a oranları Şekil 2‟de verilmektedir. ab ve ar değerlerinin 

mutlak toplamları, gözlenen manyetik yapının kapladığı alanla yakından ilişkili olduğu için 

apsis manyetik doldurma faktörü, ordinat ise bir sıcaklık göstergesi olarak düşünülebilir. 

Böylelikle Şekil 2, az manyetik akılı küçük yapıların daha çok manyetik akının bulunduğu 

büyük yapılardan daha sıcak ve daha parlak olduklarını göstermektedir. Bunun fiziksel ispatı 

ancak inversionlardan sonra atmosferin tamamen elde edilmesiyle yapılabilir.  
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ġekil 2. C I‟nın Fe I‟a genlik oranları. Yıldızlar tek tek gözlemleri, çizgi ise bu gözlemlere uygulanan power law 

fiti göstemektedir. 

 

ii. Inversions: Inversions kısaca, radyatif transfer denklemini çözerek atomik veriler ve 

tahmini atmosferden itibaren, sentetik Stokes profillerinin oluşturulup, gözlemsel olanlarla 

kıyaslanarak, aralarındaki en iyi uyum bulunana kadar atmosferik parametreler arasındaki 

farkları küçültme işlemidir (bkz. Oklay, 2010b). Kullanılan kodun avantajı birden fazla atom 

veya molekülle çalışılabilmesi ve birden fazla atmosferin kullanılabilmesidir. Gözlemlerde 
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Stokes I ve Stokes V sinyallerinin eş zamanlı 4 spektrel çizgi için kaydedilmesinden dolayı, 

onların oluştuğu atmosferi en doğru şekilde bulmak için aynı anda hesaplanmaları da 

önemlidir. Ayrıca gözlenen yapıların uzaysal çözünürlük limiti altında olmaları da onların iki 

atmosferle ifade edilmelerini gerektirir. Bunun sebebi gözlenen pikselde manyetik yapıdan ve 

onun manyetik olmayan çevresinden etkilerin bulunmasıdır. Böylelikle iki bileşenli atmosfer 

kullanımı gerçek atmosferi elde etmede önemlidir. 
 

Bu çalışmada kullanılan inversion yönteminde 1D, düzlem paralel, 2 bileşenli (manyetik ve 

onun manyetik olmayan çevresini belirten) atmosfer kullanılmıştır.  
 

Tek tek gözlemlerle çalışmak yerine zayıf C I çizgisinin Stokes V sinyallerinden itibaren veri 

seti 5 parçaya ayrılıp ortalama profiller oluşturulmuş ( Şekil 3‟teki kareler) ve inversionlarda 

bu profiller kullanılmıştır. Ortalama ve sentetik profillerden itibaren oranlar oluşturulmuş ve 

Şekil 3‟te sunulmuştur. Burada görüyoruz ki sentetik profillerden itibaren elde edilen sonuçlar 

tek tek gözlemlerden itibaren elde edilen power law fite de uygundur.  

 

 
 

ġekil 3. C I‟nın Fe I‟e genlik oranları. Yıldızlar tek tek gözlemleri, kareler 5 ortalama profili, üçgenler ise 

sentetik profilleri, çizgi ise yıldızlara uygulanan power law fiti göstemektedir. 

 

Inversion sonucu olarak gözlemlediğimiz manyetik yapıların oluştukları atmosferler elde 

edilmiştir. Böylelikle bizim araştırmamızın temelini oluşturan sıcaklıklar ise tüm atmosfer 

boyunca elde edilmiştir. Burada sentetik profillerden itibaren elde edilen genlik oranları 

gözlemlerle kıyaslanarak, Stokes V sinyallerinin maksimumlarındaki tepki fonksiyonlarının 

ağırlık merkezlerinin tekabül ettiği yüksekliklerden itibaren sıcaklıklar elde edilmiştir. 
 

Burada tepki fonksiyonları, sıcaklıkta yapılan küçük (50K‟lik) pertürbasyonlarının Stokes 

parametrelerine etkisini göstermektedir. Bu fonksiyonun Stokes V sinyalinin maksimumun-

daki ağırlık merkezinin bulunduğu yükseklikten itibaren belirlenen sıcaklık ise aranılan 

sıcaklıktır.  
 

Buradan itibaren oran-sıcaklık (Şekil 4) ve oran-sıcaklık gradyentleri (Şekil 5) ilişkileri test 

edilebilir. Şekil 4 ve Şekil 5‟ten de görüldüğü gibi Stokes V oranları güvenle sıcaklık ve 

sıcaklık gradyenti göstergesi olarak kullanılabilirler. 

 



Güneş Fotosferindeki Küçük Ölçekli Yapıların Spektropolarimetrik İncelenmesi 

38 

 
 

ġekil 4. Stokes V oranları-sıcaklık ilişkisi. 

 

 

 
 

ġekil 5. Stokes V oranları-sıcaklık gradyentleri. 

 

 

iii. 3D MHD Simülasyonları: MURaM kodu Güneş‟in 6Mm6Mm‟lik ve 1.400km‟lik 

derinliği kaplayan bölümünün belirli zaman aralıklarını kapsayan nümerik hesaplarını 

yapmaktadır. Burada 3 farklı MHD simülasyon kübünden elde edilen 3 zaman kesiti 

kullanılarak yapılan çalışmalar sunulacaktır.  
 

Kullanılan MHD simülasyon zaman kesitleri <B>=50G (sakin Güneş), <B>=200G (plaj 

bölgesi) ve <B>=400G (kuvvetli akı bölgesi) dur. Bu simülasyonlardan elde edilen 

atmosferlerden itibaren gözlenen spektrel çizgilerin Stokes I ve Stokes V sinyalleri 

hesaplanarak, sonrasında genlik oranları oluşturularak ve Stokes V sinyallerinin 

maksimumlarından itibaren tepki fonksiyonlarının ağırlık merkezlerinin karşılık geldiği 

yüksekliklerdeki sıcaklıklar ölçülerek genlik-sıcaklık ve genlik-sıcaklık gradyenti ilişkileri 

incelenmiştir.  
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ġekil 6. MHD simülasyonlarından elde edilen Stokes V oranlarının gözlemler ve sentetik profillerin sonuçlarıyla 

karşılaştırılması. Noktalar gözlemler, üçgenler sentetik profiller, kareler ortalamalar, artılar <B>=50G zaman 

kesiti, yıldızlar  <B>=200G zaman kesiti, elmaslar <B>=400G zaman kesiti. 

 

Şekil 6‟da MHD zaman kesitlerinden hesaplanan sentetik profillerin gözlem koşullarına 

indirgenmiş halinden itibaren oluşturulan Stokes V oranları gösterilmiştir. Gözlemlerde belirli 

bir Stokes V sinyalinin üstündeki veriler analiz edildiği için sakin Güneş‟i temsil eden 

pikseller ihmal edilmiştir. Bu sebeple <B>=50G zaman kesiti yansıtılmamaktadır. MHD 

simülasyonlarından itibaren elde edilen oranlar gözlemler ve sentetik verilerle büyük uyum 

içindedir. 
 

Stokes V oran-sıcaklık ve Stokes V oran-sıcaklık gradyentleri aynı şekilde Stokes V 

sinyallerinin maksimumlarından hesaplanan tepki fonksiyonlarının ağırlık merkezindeki 

yüksekliğin tekabül ettiği sıcaklıktan itibaren oluşturulmuştur. Şekil 7‟de incelenen MHD 

zaman kesitlerinden hesaplanan sıcaklıklar sentetik profillerden itibaren elde edilen 

sıcaklıklarla beraber sunulmuştur. Sentetik profillerden elde edilen sonuçlar MHD 

sonuçlarıyla uyum içinde olmasına rağmen ana dağılımın biraz üzerinde kalmaktadır. Bunun 

sebebi seçim etikisi, düşük uzaysal çözünürlük veya manyetik yapıların gerçekte MHD 

simülasyonlarından elde edilen sıcaklıklardan daha sıcak olmasıdır. 

ġekil 7. MHD simülasyonlarından itibaren hesaplanan sıcaklık Stokes V oranları. 
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Şekil 8‟de ise Şekil 7‟dekine benzer olarak Stokes V oranlarının sıcaklık gradyentleriyle 

ilişkisi gösterilmiştir. Sentetik profillerin sıcaklık gradyentleri MHD simülasyonlarından elde 

edilen sıcaklık gradyentleriyle tam ters ilişkileri MHD simülasyonlarının sıcaklık 

dağılımlarından kaynaklanmaktadır. Bu konu Oklay (2010b)‟de ayrıntılı olarak tartışılmıştır. 
 

Ayrıca Şekil 7 ve Şekil 8‟deki farklılıklar kıyaslamanın orjinal çözünürlükteki sıcaklık 

profillerden yapılmış olmasının da etkisi vardır. Böyle bir kıyaslamanın sebebi de MHD 

simülasyonlarından elde edilen atmosferlerin gözlem koşullarına indirgenememe durumundan 

ibarettir. 

 
 

ġekil 8. MHD simülasyonlarından itibaren hesaplanan sıcaklık Stokes V oranları. 

 

4. TartıĢma ve Sonuç 
 

Uzaysal çözünürlükten bağımsız olan Stokes V genlik oranları yöntemi sıcaklık göstergesi 

olarak ilk kez inversionlar ve 3D MHD simülasyonlarıyla kullanılarak, yöntemin sıcaklık ve 

sıcaklık gradyenti belirlemede güvenle kullanılabileceği kanıtlanmıştır. Burada asıl 

çalışmanın küçük bir kısmı verilerek kapsamlı çalışma için Oklay (2010a)‟ya bakılmalıdır.  
 

Bu çalışmadan itibaren küçük aynalı bir teleskop olmasına rağmen iyi düzenlenmiş odak 

sonrası optik elemanlarla, ne tür bir bilim yapılabileceği ve nasıl yöntemler kullanılabileceği-

nin örneği sunulmuştur. Görünen o ki bu tip çok büyük ve pahalı olmayan teleskoplar hala 

etkin bir şekilde kullanılarak, yapılan çalışmalarla literatürde yer almak mümkündür. Ayrıca 

bu tip çalışmalar uzaysal çözünürlük limiti altındaki manyetik yapıları çalışmak için 

geliştirilebilecek yöntemler açısından da önemlidir. 
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