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ÖNSÖZ 

Birkaç yıldanberi Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve 
Uzay Bilimleri Bölümünde ö ğ rencilerime okuttu ğum Güneş  Fiziğ i ile Gü-
neş  Ay tutulmaları  ders notlar ımı  düzene sokmakla bu kitab ı  hazırlamış  
bulunuyorum. Kitab ı , değerli hocam Profesör W. Gleissberg'den ö ğ -
rendiğ im Güneş le ilgili temel bilgilerin ışığı nda hazırladım. Bu sırada 
yararland ığı m eserleri de kitab ın sonuna sıralamış  bulunmaktayım. 
Kitapta Gün.e ş 'e ait bilgiler, bir bütünlük meydana getirecek tarzda 
çe ş itli bölümler alt ında, verilmeye çal ışı lmış  ve anla şı lmasmı  kolay-
laş tırmak için de ş ekillerle aç ıklamalar yap ılmış tır. 

Güne ş 'in, bugün bilinen yönlerine ilâveten daha pek çok bilin-
meyen yanının bulunduğu bir gerçektir. Genellikle mevcut bilgiler, 
bilinmeyenlerin ayd ınlarımasma ışı k tutar. Bu kitaptan ö ğrenilecek 
bilgilerin de, ara ş tırmaya yönelecek genç arkada ş larıma yararlı  ol-
masını  dilerken, değerli meslekda ş larımın kitap hakkında lütfedip 
belirtecekleri intibalarm ı , noksan veya hatal ı  bulacaklar ı  kı sımlardaki 
ikazlarını , şükran duygularımla göz önüne alarak onlardan yararlan-
mak, benim için ayrı  bir zevk kayna ğı  olacakt ır. 

Bu kitap, okuyucular ırrıda astronomiye kar şı  bir sempati uyandırır 
ve daha çok ö ğrenme isteğ i doğurursa, kendimi bahtiyar sayacak ve 
öğretim hayat ımın en kıymetli ödülünü almış  olacağı nı . 

Nadir DOĞAN 



ÖNSÖZ 

İkinci Bask ı  

Derslerimde kitab ın birinci baskı s ı  okutulurken konular her y ıl 
sürekli olarak gözden geçirilmi ş  ve kitapta mevcut olan baz ı  cümleler 
değ iş tirilerek manan ın daha kolay anla şı lır hale sokulmas ına çalışı lmış -
tır. Diğer taraftan 2. ci bask ıda, kitaba bir k ısım yeni bilgiler ilâve 
edilmiş tir. 

İkinci baskısı  haz ırlanırken metnin daktilosunu yapan say ın Solmaz 
Ertürk'e ve kitaptaki ş ekilleri itinah bir tarzda aydmgere geçiren say ın 
Zekeriya Müyessero ğ lu'na burada, te şekkürlerimi ve ş ükranlarımı  
sunarım. 

Nadir DOGAN 
1987 
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O halde borudan geçen g gram suyun, saniyede AT kadar ısıtılması  
için voltaj ı  V, amperi A olarak seçilen elektrik enerjisinin cal cinsinden 
değeri, V.A. cal. sn-1  olur. Buradan, 

1 cm2 ye düş en elektrik enerjisi = 
V.A 

cal. sn-1 . cm-2 bulunur. 
F 

1 dakikada sarfedilen enerji, saniyede sarfedilen enerjinin 60 kat ı  ola-
ca ğı ndan: 

60 cal. dak-1 . cm-2 olur. 

Öte yandan, 1 cin2  ye dakikada dü şen Güne ş  enerjisi. g. FAT 	 cal dak"' cm-2 

idi. AT aynı  oldûğundan, dakikada cm2 ye isabet eden Güne ş  enerjisi ile 
elektrik enerjisi birbirlerine denk olaca ğı ndan; 

S' = g*::r   cal. dak-1 . cm-2 	
V. A.60 

— 	 cal. dak-1 . cm-2 
F 

olur. 

Kalori de ğeri, yerine konursa; 	(1 cal = 4,186 Joule) 

4,186..V.A. 
S' — 	

60 	
Joule dak-1 . cm-2 	 (1.3) bulunur. 

F 

Elektrikle yapılan ı sıtmada da bonnum ısmmas ı  için bir miktar enerji 
kaybı  vardır. Hem Güne ş  ve hem de elektrikle yap ılan ı sıtmada, borun.un 
ısınması  için, her iki çe ş it eıı erjiden de aynı  miktar kayıp olduğundan, 
bu durumda kaybolan enerji miktar ı  da ölçühnü ş  olmaktadır. 

. Yeryüzünde ölçülen. S' de ğeri bulunduktan sonra, ş imdi de atmosfer 
d ışı ndaki değer olan S yi bulalım: 

Bilindiğ i gibi güneş  ışı nları  Dünya atmosferhıden geçerken, ışı n-
larm bir kısmı  atmosferde bulunan moleküller taraf ından absorbe edilir. 

Atmosferin yoğunluğu, yukarı  tabakalara ç ıkıldıkça azal ır. Bu yoğun-
luk, basın.ca, nem'e, v.s. ye ba ğ lıdır. Güne ş 'ten gelen ış mlar, atmosfer 
içindeki yollar ı  üzerinde ne kadar çok parçac ığ a çarparlarsa, okadar çok 
absorbe edilirler. Gelen ışı nın yolu üzerine, yoğunluğu, mevcut atmosferin 
ortalama yo ğunluğu ile aynı  olan ve tamamen tasarlanan yapay bir 
atmosferin yerle ş tirilmiş  olduğunu düşünelim. Bu yerle ştirilen yapay 

atmosferin kütlesi de gerçek atmosferin kütlesi kadar olsun ve yeryü-
zünden yükseldikçe yo ğunluğu değ işmesin. Yani tasarlanan atmosfer 
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homojen' olsun. Kütle ve yo ğunluk sabit olunca atmosfer s ınırlı  bir 
yüksekliğ e sahip olacakt ır. S ınırlı  olacakt ır çün.kü, mevcut atmosferin 
içinde homojenliğ i sağlamak için, çok yukarlarda bulunan az yo ğunluklu 
tabakalardaki moleküller, ( Ş ekil-5) de görüldüğü gibi, aşağı lara doğ ru 
çekilmiş  olacakt ır. Atmosfer homojen hale getirildiğ i zaman sahip 
olduğu yüksekliğ ini H la gösterelim ve bu yüksekli ğ i , hesabedelim. 

üst smr 

Şekil 5. Dünya atmosferi, kütlesine denk kütleli homojen yap ıda yapay bir atmosferle de ğ iş - 
, 

tirildiğ inde, mevcut yükseklik azalm ış  olacaktır. 

Deniz seviyesinde hava bas ıncı  760 mm (Hg) dir. Deniz seviyesin-
den yukarılara doğru çıkı ldıkça basınç azalır. Deneyler göstermi ş tir ki 

10,5 in yükselince, hava basmc ı  1 mm azalmaktadır. Mevcut atmosfer 
homojen olmadığı ndan yükseklik arttıkça, bu azalma miktaxı , önceki 
basamaktaki azalma miktar ından farklı  olur. (Örneğ in; ikinci defa 
basıncın 1 nun azalması  için, 11 ın yükselmek gerekebilir). Örneğ iıniz-
deki atmosfer homojen oldu ğundan her 10.5 m yükselmekle bas ınç 
1 mm düşecektir. Bu tarzda atmosferin üst s ınırına gelindiğ inde, bas ınç 
sıfır olacaktır. O halde bas ıncın sıfıra düşmesi için: 

760 x 10,5 m = 7980 m 	8 km yükselmek gerekir. 

Bu yüksekliğe eriş in.ce basınç sıfır olur, dolayısiyle tasarlanmış  
olan yapay atmosferin yüksekli ğ i 8 km kadar' olmalıdır. (Atılan roketler 
yarc1rmiyle elde edilen bugünkü bilgilere göre, atmosfer 1000 km ye 
kadar etkisini göstermektedir). 

Ş imdi Güneş 'ten gelen ış uılarm 8 km lik atmosferden geçti ğ ini ka-
bul ederek hesab ınuzı  yapalım: 

Işı n yöniinün zenit ile yapt ığı  açı  (Z) olsun. (Yani Güne ş 'in Zenit 
uzakliğı  (Z) dir). Ş ekil-6 da görülen (Z) aç ı sı , zamana ba ğ lı  olarak de-
ğ iş ir. 
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M—T7' 11 ı  ri—M -7°T-1 
Yeryüzü 

Ş ekil 6. Zenit uzaklığı  Z olan ışı nın atmofer dışı ndili ş iddeti I , yeryüzündeki ş iddeti l'diir. 

Güne ş 'ten gelen bir ışı n' ın atmosfer dışı nda iken enerjisi I o  olsun. 

Atmosferden geçen ışı mn enerjisini!' bir k ısmı  kaybolacakt ır. Atmosfer 

içinde herhangi bir noktadaki enerji, I olsu.n. Bu noktan ın üst tarafında 

bulunan ve bu noktaya çok yak ın olan diğer bir noktadaki enerji ise 

I -F- dI olacakt ır. Bu noktalardan yeryüzüne•paraleller çizerek, ş ekilde 

görülen, ds yolunu heSabedelim.. I şı n, ds yolunu katettiğ in.de, yeryüziine 

olan uzaklığı  dh kadar azal ır. Azalma sonunda kaybolan enerji miktar ı  
da dI kadard ır. Fizikten bilinir ki; I enerjisi ne kadar büyükse, kay-

bolan enerji miktar ı  da o kadar fazla olur. Bu kaybolan miktar (dI), 

I enerjisi, katedilen yol ve ortam ın yo ğunluğu ile ora.nt ılıdır. Orantı  
katsayı sı  K ile gösterilirse; 

dI ==' I. ds.   (1.4) yani'''. 

	

(K) ya, "Absorlı siyon katsayı s ı" adı  verilir 	 

(Ş ekil-6) ya göre; 	dh = ds. cos Z d ır 	 

= dh. Sec Z olur. Bu de ğ er ds 
dh 

C o s 
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(1.4) ifadesine yerle ş tirilirse: 

dI = K.I. dh: sec Z 

dI 
-----= K. sec Z. dh 
	

olur. İntegre edilirse, 

I° 	 H 
In 	K. sec Z. h 

O 

ln I. – ln I' = K. sec Z (H-0) 

In 	– ln I' = K. sec Z. H 	  (1.5) bulunur. 
Bu ifadedeki I' de ğ eri, yeryüzünde rasatlannu ş  olan değerdir. Bu de ğ er 
daha önce bulduğumuz S' değerine eş ittir. 

Güneş  zenite yakın iken gözlem yap ıldığı  için, atmosferdeki kırılma 
ihmal edilir 

I' miktar ı , günde birkaç defa ölçülmü ş  olsun. Bu ölçüler s ıras ındaki 
zenit uzakhkları  farkl ı  olduğundan, elde edilen I' de ğ erleri de bir diğ e-
rinden farkl ı  olacaktır. Çünkü, ışı nların katedeceğ i atmosfer tabakalar ı  
değ iş ik olacakt ır. 

İ ki defa gözlem yap ıldığı nı  farzedelim. Bu gözlemler sonunda 
yeryüzünde bulunan değerler; ve 1' 2  olsunlar. Gözlem s ıras ındaki 
zenit uzakl ıkları  da s ırasiyle, Z 1  ve Z2 olmuş  olsun. Her iki halde de 
hava ko ş ullarının aynı  olduğunu farzedelim. (Yani K absrobsiyon kat-
sayıs ı  aynıdır). Bu iki hali, ayrı  ayrı  (1.5) ifadesine uygularsak; 

In 	– ln. 	= K. sec Z 1 . H 

In lo  – In 1'2  = K. sec Z2. H 

Birincisi, (— sec Z 2) ve ikincisi (+ sec Z 1) ile çarpilarak taraf tarafa 
toplanırsa; 

In Io  (sec Z 1– sec Z 2) 	ln. 	sec Z2 - In I' 2  sec Z 1  = 0 

In 1'2 sec Z 1  – ln 	sec Z2 
ln I o = 	

sec Zi  – sec Z2  
 (1.6) elde edilir 

Görüldüğü gibi (1.6) ba ğı ntı sı , atmosferin yüksekliğ inden ve absorb-
siyon katsayı sından bağunsızdır. 

Her iki gözlem sonunda yeryüzünde elde edilen r i  ve 1'2  Güneş  
sabitlerini s ırasiyle, S 1  ve S2 ile gösterecek olursak, I o  = S (Atmosfer 
dışı ndaki de ğer) olarak yaz ılır. 
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Bu hesab ın sakıncalı  yanı , atmosferde kaybolan enerjinin ölçüle-
memesidir. 

Güneş 'ten ç ıkan ışı nlarm tamam ı , atmosferi katedemez ve ancak 
dalga boylar ı  belli sınırlar aras ında olan ış ndar atmosferden geçebilirler. 

(Örneğ in, rontgen ışı nları  atmosfer tarafından absorbe edildiğ i ve radyo 
dalgalar-1nm bir k ısmı  da yans ı tıldıkları  için yeryüzüıı e ula ş amazlar). 
Böylece Güne ş  enerjisinin bir kısmı  kaybolur. Bu kaybolan enerji 
miktarı  için, teorik dü şüncelere göre hesaplar yap ılmış  ve farklı  sonuçlar 
elde edilmiş tir. 

Amerikal ı  Abbot'a göre; atmosferden geçemeyen ış mlar sebebiyle 

kaybolan enerji % 5,4 tür. Bu kaybolan miktar, Frans ız astrofizikçi 

Schatzman'a göre % 3,0; Alman astrofizikçisi Unsöld'a göre ise % 
8,7 dir. 

Böylece bulunan S de ğeri, (1,85 cal. dak-1 . cm-2) ile (1,96 cal. 

dak-1 . em-2) aras ındadır. Astronondarm kabul ettikleri uygun de ğer: 

(S = 1,90 cal. dak -1 . cm-2) dir. 

Atmosfer dışı nda yap ılan ara ş tırmalar sonunda elde edilen bugünkü 
değer ise; 

S = (1, 95 cal. dak-1 . cm-2) dir. 

Güne ş  sabiti olarak bulunan bu kemiyetin, gerçekte sabit olmad ığı , 

onda da de ğ iş imler olduğu rasatlanmış tır. "Solar Maximum Mission" 
adlı  uzay arac ının 1980 de yapt ığı  rasatlara göre, Güne ş  sabiti, kısa 

zaman aral ıkları  içinde % 15 e varan de ğ iş imler göstermi ş tir. Ayrıca 

Dünya-Güne ş  uzaklığı nın değ iş mesi de (Afel'de veya Perihel'de bulmak 
gibi) enerjinin azal ıp ço ğalmas ına sebep olmaktad ır. Bu halde, y ıllık 
enerji ortalamasma göre, % 3-4 e varan de ğ iş imler rasatlan ır. 

Güneş  sabitinin de ğerini kw cinsinden yazacak olursak: 

1 cal 	4,186 Joule; 	1 cal. dak-1  = 4,186 Joule. dak-1  

1 cal. dak-1 =__ 4,186 
Joule

— 
 4,186 	Joule 

60 sn 
 

60 	sn 

1 cal. dak-1  = 4,186 Watt = 0,07 Watt 

1 cal. dak-1 	0,7. 10-4  kw 	dı r. 
S = 1,90 cal. dak-1 . em-2 ; 	S = 1,90. 0,7.10-4  kw. cm -2  

S = 1,33. 10-4  kw. em-2 

60 
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1,33 kw 	1,33 kw 
104  em,2 	m2 

S = 1,33 kw. ra-2 	bulunur. 

Bütün Yer Küresinin Güne ş 'ten Aldığı  Enerji Miktarı  

Güneş  sabitinin hesab ında ışı nlarm yeryüzüne dik gelmesi sözkOnusu 
olduğundan, (Seöil-7) ye göre, Dünya'n ın yüzeyinin yar ısına dü ş en 
enerji, Dünya'nın yarıçapına eşit yarıçaplı  bir daireye dü ş en Güneş  
enerjisi miktar ı  kadar olacakt ır. 

Ş ekil 7. Dünya yüzeyinin yar ı sına dü şen Güne ş  enerjisi, Dünya yar ı çapına sahip olan bu daireye 

düşen enerji kadard ır. 

r = 6370 km = 6,37.106  m dir. 

Güne ş  ışı nları nın düş tüğü dairenin alan ı : r2 dir. 

7C r2 = 3,14 (6,37.106m)2  

Alan = n r2  = 127, 5.1012m2 	olur. 

Buna göre, Dünya'n ın dakikada aldığı  enerji miktar ı ; it r2. S dir. 

7:r2S = 127,5. 10 12  m2. 1,33 kw.m-2 

nr2S _^.f. 170. 10 12  kw 	olur. 

Kullandığı = elektrik enerjisini sat ı n aldığı mız gibi, acaba, Güne ş  
enerjisini de sat ın almış  olsaydık, ne ödememiz gerekirdi 

1 kw saat elektrik ücretinin 50 lira oldu ğunu kabul edelim. Güne ş '- 
, ten bir saatta alaca ğı mız enerji: 

170. 10 12  kw. 60 = 102. 10 14  kw olur. 

102. 1014  kw. 50 = 510. 1015  Lira = 51. 1016  TL dir. 

Güne ş  enerjisi için, 1 saatta bütün Dünya'n ın ödemesi gereken 

51.1016  TL, Dünya'da ya ş ayan 5 milyar ki ş iye bölünürse, 

S — 
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51.10 16  
== 10.107 	10 8  TL. olur. Yani her saatta, Giine ş  ener- 

jisi için bir kiş inin ödemesi gereken para, 100.000.000 TL.., d ı r.` 

Bu örnek, bedava olan Güne ş  enerjisini, mevcut enerjilerle kar şı -

laş tırma bak ı mından ilgi çekicidir. 

Güne ş 'in Bütün Do ğrultula a Gündqdiğ i Enerji Miktar ı  

Güne ş 'in Dünyam ıza gönderdi ğ i enerji, m2 ye dakikada 1,33 kw 

dır. Ş imdi merkezinde Güne ş  bulunan ve yar ı çap ı  Dünya—Güne ş  uzak 

hğma e ş it olan küreyi gözönüne alal ım (Ş ekil-8). Giirıe ş 'ten çıkan ışı n-

lar ın tamam ı , arada engelleyici madde bulunmad ığı ndan, gözönüne 

aldığı mız bu kiirenin yüzeyine kadar ula şı r. (Yani 1 saniyede Giineş 'ten 

çıkan enerji miktar ı , 1 saniyede Dünya—Güne ş  yar ıçaph kürenin yüze-

yinden geçen enerji miktarma e ş ittir). Buna göre, Güne ş 'ten ç ıkan 

enerji miktar ında, Dünya'ya ula şıncaya kadar bir kaybolma söz konusu 

değ ildir. 

Ş ekil 8. Merkezinde güne ş  bulunan, Güne ş -Dünya yar ı çaph küre. 

5.109  
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Güneş ten çıkan bütün enerji E Q ise, 

E ® = 4 ,tr2. S = 4 7c. (149,5. 10 6)2. S kın2 

S = 1,33 kw. ın-2 	idi. 

E ® = 4 77 (149,5.10) 2 . 106  m2 . S 

E = 4 ıt (149,5. 106)2. 106. 1,33 kw 

E O = 4 TC (149,5)2 . 10 18 . 1,33 kw 

E Q = 372. 1021  kw 	bulunur. 

Bulunan değer, Günes'in dakikada kainata yayd ığı  enerji miktarıdır. 
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GÜNEŞ  SPEKTRUMU VE LOGAR İ TM İ K ÖLÇEK 

Astrofizik derslerinden öğ rendiğ imiz gibi, Plauck kanuna göre 
ışı k: kütlesi olmayan, aral ıklı  ve çe ş itli v frekarısma sahip olan hv ener-
jili fotonlarm bir ak ımı  olarak dü şünülmektedir. Bu ak ım içindeki 
her bir parçac ığ a "foton" ad ı  verilmiş tir (E = hv). Bu fotonlar bir-
birlerini çok yakından takip ettikleri için insan gözü, mevcut olan ara-
lığı  farkedemez. 

Giineş 'ten gelen ışı nların dalga boyları  farklı  olduğundan, Güne ş  
ışığı  prizmadan geçirilecek olursa, Gün.e ş 'in spektrumu elde edilir 
Çünkü çe ş itli dalgaboylar ı , ilgili ortamda değ iş ik kırılma indislerine 
sahiptirler. Bunun sonucu olarak, çe ş itli renkler ortaya ç ıkar (Mor, 
lacivert, mavi, ye ş il, sarı , turuncu, kırmı zı) ( Ş ekil-9). 

Ş ekil 9. Güne ş  spektrumuli, renklerin dizili ş  sırası . 

Güne ş  ışı nları  prizmadan geçiriblikten sonra elde edilen spekt-
rumun tamamı  gözle görülemez. Çünkü göz, ancak belli dalgaboylarm-
daki ışı nları  görebilir. Gözümüzün görebildiğ i ışı nları"). dalgaboylan, 
400 nıv. ile 740 xry, aras ındadır. Halbuki ış nalann dalgaboylar ı , O dau 

oo a kadar de ğ işik değ erlere sahiptir. Bunlar ı  logaritınik ölçüekde 
(skala) ( Ş ekil-10) göstererek ald ıkları  isimleri belirtelim: 
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1 mm = 10-1  em; 	10-3  mm = 10-4  em; 1 ra.p, = 10-7  cm 

= 10-8  em. 

Logaritmik 	skala (iı keV,,1 

1 mpr ı l ıSicm ; lcc ı 103mM61Ğ 4cm ; 	1mtıc167cm ; 	ı  18 9cm. 

lk oenceres 
termik 

) 

.c., 
-31 -2 	-1 	O 

l 'O ı . 10Grı  trn.  rn 	l'car 
	

10 m 100 ın 
	

1 km 10km....-> 

Ad . 
 u.v 

Ş ekil 10. cm cinsinden dalgaboylarmın, 10 taban ına göre logaritmalar ım kar şı  geldiğ i bölgeler 

ve o bölgelere verilen isimler. 

Göz görebildiğ i dalgaboylar ında değ iş ik hassasiyete sahiptir. 
Çeş itli da1gaboylarına göre, göz'ürı  duyarlık. ' cp (X), Tablo 1 de görül-
,mekt e dir. 

Tablo I. Dalgaboylar ı na göre gözüm duyarl ık' 

IPg X 	ı o -9 	8 	 - 6 	- E k 

(opt ı  k 

bölge 

8E'  E 
3 -4 

• ob ı Â c ı tt 	ı ■ 1rn 1013mer. 

kozmik 
dar 

R on t g 
ı  

bölfige 

• Adi 
yurnu ş ak;X 

ışı nlar ı ' 

Mor dk ı (U.V3 

k C 
yurnu ş ak,X 

ışı n 
Krsa 

tan ı 	1 	U . V. 

Atmosferin  

1 
At mosf erin 

ikinci penceresi 
(Radyo bolgesi) . ' 

kartım ötesi 
	 Radyo' • da L alan ı  

uUra ki sa 
-dalgalar 	ki sa 

dalga 

dalga uzun 

dalga 

X (mg) t? (X) 

400 0.000 
420 ,0.004 
440 0.023 
460 0.060 
480 0.139 
500 0.323. 
520 0.740 
540 0.954 
555 	...,. 1.000 max. 

	

X (911-4) 	 (1) (X) 

	

'560 	 0.995 

	

580 	 0.874 

	

600 	 0.631 

	

640 	 0.175 

	

650 	 0.107 

	

670 	 0.032 

	

700 	 0.004 

	

740 	 -0.000 

Aynı  ş iddete sahip olan mavi ve sar ı  renkteki iki kaynak farkl ı  
parlakl ı klarda görülür. Bu hâl, gözün renklere kar şı  hassasiyetinin 
farkl ı  oluşunun bir sonueudur. 

Kısa dalgaboylu ışı nlar , örneğ in X ışı nları , foto ğ raf plâklariyle 
veya termo elemantlerle tetkik edilirler. Logaritmik ölçekden (skala) 
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görüldüğü gibi her bölgeye, kesin olmamakla beraber bir s ınır kabul 
edilmiş tir. Mor dışı  ışı ldar, atmosferi katedip bize kadar ula ş amazlar. 

< 300 ın.;.ı, olan dalgaboylu "surlar, atmosferde absorbe edilerek yok 
olurlar. Atmosferin ilk penceresinden geçebilen ışı nlarm en uzun dalga 
boylu olanı , X — 24000 m.p. = 24p, dur. Buna göre, ış mlarm geçtiğ i 
atmosfer penceresini!). (spektrumun optik bölgesi) alt ve üst s ınır dalga  
boyları  300 uy. ile 24. dur. 

Ikinci Dünya sava şı  sonuna kadar, atmosferin tek bir penceresi 
olduğu zannediliyordu. Sava ş  sonuyda X = 1 em ile X m aras ında 
ikinci bir pencerenin daha bulundu ğu anlaşı lıdı . şöyle ki: Ikinci Dünya 
savaşı nda Almanlar ın hava akınları run, deh ş et saçtığı  bir devrede (1942) 
Ingilterede bir radar üssiinden Alman uçaklar ının gelmesi muhtemel 
olan yönde radyo dalgalar' gönderiliyor, bu dalgalar gökyüzünde bir 
uçağ a raslad ıklarmda yans ırp tekrar ayn ı  merkezdeki al ıcılar tara-
fından alınıyordu. Bu yöntemle Alman uçaldarm ın taarruza geçtikleri 
önceden bilinerek, İngiliz halkı na duyuruluyordu. Bu haberi duyan 
halk, hemen s ığı naklara ko ş uyor ve Alman hava hücumlarmdan koru 
nuyordu. Yine bir gün bilinen yönde dalga gönderilmi ş  ve fakat giden 
dalgaların gittikleri yönden' geriye dönmedikleri buna kar şı lık, alı cılara 
başka bir yönden dalga geldi ğ i kaydedilvaiş tir. Ingilizler, Almanlar ın 
yeni bir takti ğ i diye bu olaydan çok korkmu ş lar, fakat uzun süre bek-
ledikleri halde, Alman uçaklar ı  gelmemiş . Bu dalgaların geldiğ i yönde, 
o sırada Güne ş  bulunuyormuş . Ingilizler bu durumu gizli tutmu ş lar. 
Savaş tarı  sonra bu olay üzerinde ara ş tırma yaparak, o dalgalar ın Gü-
neş 'ten geldiğ ini ortaya ç ıkarnu ş lardır. Bu ş ekilde, atmosferin ikinci 
bir penceresinin daha var oldu ğu anla şı lnuş tır. 

Kı sa dalgaboylu ışı nların enerjisi çok büyüktür. 

E = hv, v 	
C

— • . ...... • • 

Bu büyük enerjili fotonlar atmosferdeki atomlara çarpn ıca, elek-
tronlar, ato ınlarındarı  ayrılır ve atmosfer içinde bir iyonosfer tabakas ı  
meydana gelir. Bu tabaka, radyo tekni ğ i için hayati önemi haizdir. 

Güneş 'ten gelen ış nalarm bir k ısmı , bu tabakayı  meydana getirir-
ken enerjilerini kaybettikleri için yeryüzüne kadar gdem.ezler. Ne ş -
redilen radyo dalgâar ı  (Ş ekil-11) deki gibi iyon,osfer tabakas ına kadar 
çıkar ve oradan yans ıyarak tekrar yeryüzüne dönenler. Ayn ı  ş ekilde 
çok uzun boylu dalgalar, atmosfer d ışı ndan gelir ve iyonosferden yan- 
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X (mIL) 	 E (X) erg cm-2  sn—' 

300 0,54.10 14  
350 2,68.10 14  
400 4,34.10" 
450 6,03.10" 
470 	  6,24.10" 
500 6,06.10' 4  
600 5,04. 10'4  
800 2,66.10'4  

1000 1,66.10 14  
1300 0,90.10 14  
1600 0,53.10' 4  
2000 0,25.10" 
2500 0,04.10' 4  
3000 0,01.10'4 

Şekil 11. Radyo penceresi (1 em-10 m) d ışı nda kalan dalgaboylu ışı nlar, iyonosfer tabakas ına 
raslayınca, o tabakadan geçemez ve geldikleri ortama yans ırlar. 

sıyarak tekrar atmosfer d ışı na giderler. Bu nedenle çok uzun dalgaboylu 
ışı nlar da bize kadar gelemezler. 

Yeryüzüne ula ş an ışı nların alınan spektrumu incelenerek, enerji 
da ğı lığı  bulunur. Bu gün uzay ara ş tırmaları  sayesinde, atmosfer d ışı na 
çıkılarak, Güne ş 'in her boydaki dalgas ı  araş t ı rılabilmiş  ve enerjinin, 
dalgaboyuna (X) ba ğ lı  olduğu anlaşı hnış tır. Yani dalgaboyu (X) de ğ i-
tikçe birim zamanda cm 2  ye gelen enerji miktar ı  da değ iş mektedir. 

Güneş  üzerinde 1 cm2 lik bir bölgenin, dalgaboyuna ba ğ lı  olarak, 
birim uzay aç ı  ( Ao) içinden Dünya'ya gönderdi ğ i enerji miktar ı , Tablo 
II. de görülmektedir. 

Tablo. II 
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Bu dağı lımdan• yararlanarak, Güneş 'in sıcaklığı  hesaplanmış tır. 

E = hv fotonunun enerji miktar ı  v ile orantılıdır. Tablo II de 
görüldüğü X = 300 ın'tx dan A = 470 nıg a kadar olan bölgedeki 
enerji miktar ı  artmakta ve sonra azalmaktad ır. 

Optik termik bölgede Güne ş  spektrumu siireklidir. Yani spektrum 
plak-Ilinn hemen her noktas ında ışı k vardır. Bu MI, dalgaboylarnun 
arka arkaya s ıralandığı na iş aret eder. Bununla beraber, spektrumun 
bazı  yerlerinde ışı k görülemez ve dar siyah çizgiler ( Ş ekil-12) görülür. 

Bu durum ilk defa 1802 de İ skoçya'h fizikçi Wollaston taraf ından. ke ş -
fedilmiş  ve fakat o zaman ın tekniğ inin zayıf olması  sebebiyle ancak 

7 tane siyah çizgi görülebilmi ştir. Wollastondan sonra 1814 de Alman 

fizikçisi Fraunhofer bu durumu incelemi ş  ve görebildi ğ i çizgilerin sa-
yısını  560 olarak tesbit etmi ştir. Bundan sonraki sayısız deneylerinde 
de saydığı  bu çizgilerin yerlerinin değ işmediğ ini görmüş  ve da1gaboy-
ların' ölçmü ş tür. Bu spektrel çizgilere Fraunhofer çizgileri denir. Ast-
rofizikte bu çizgilerin önemi çok büyüktür. Fizikten bilindi ğ i gibi, 
her ışı k kaynağı nın bir spektrumu vardır. Buna paralel olarak, ış num 
neşreden bir cismin s ıcaklığı  ile spektrumu aras ında da bir bağnıtuun 
var olduğu gösterilmi ştir. 

Ş ekil 12. 6400-6600 A aras ı  dalgaboylarına ait Güne ş  spektrumu. 

Herhangibir cisim, yeteri kadar ısıtıkb ğı  zaman ış num. neşreder. 
Sıcaklık arttıkça, neşredilen ışı nım artar ve cismin rengi kırmızıdan 
beyaza doğru değ iş ir. Bu Isminin spektrumu al ınırsa, sürekli olduğ u 
görülür. Rengin k ırmı zı  oluşu, kırmızı  bölgeye ait olan dalgaların (= 
uzun dalgalar) ne şredilmiş  olduğunu gösterir. Rengin değ işmesi, sıcak-
lığı n değ işmesiyle ilgilidir. 

Spı3ktrum Tipleri 

Spektrumlar incelendiğ inde genel olarak üç grupta toplandığı  
görlür. 
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1°) Akkor haldeki kat ı  cismin spektrunm. (sürekli bir haldedir, 
üzerinde karanl ık kısımlar yoktur). 

2°) Akkor haldeki gaz' ın spektrumu. (Bu spektrum, karanl ık ata-
lıklarla ayr ılmış , parlak çizgilerden meydana gelmi ş tir. Bu 
haldeki her çe ş it gaz veya buhar, çe ş itli parlak renkler ver-
mektedir). 

3°) Akkor haldeki kat ı  veya sivıdan çıkan ışı nlar, spektroskoba 
girmeden önce s ıcaklığı  daha dü şük olan bir gaz' ın, veya buhar'- 
ın. içinden geçirilirse, elde edilen spektrumda siyah çizgiler mey-
dana gelir (Absorbsiyon veya Fraunhofer çizgileri). Bu siyah 
çizgiler, kullanılan gaz veya buhara ait parlak olan çizgilerin 
yerinde bulunurlar. 

Bu bilgilerden yararlanarak, Güne ş 'in fiziksel ve, kimyasal yap ı sı  
incelemniş tir. 

1 

Optik bölgeye ve radyo dalgalar' bölgesine dü ş en Güneş  ış nurn 

enerjilerinin. karşı laş tınlmasiyle, Güne ş  ışı nımmın büyük bir"çağunlıi-
ğunun optik bölgeye dü şmekte olduğu sonucuna var ılmış tır Atmosferin 

optik penceresinden gelen ışı k, yeryüzündeki hayat için çok önemlidir. 
Bu bölgeden geçen ismim enerjisinin da ğı bmında bir değ iş iklik olmaz. 

Optik pencerenin (= I. ci pencere) soluna dü ş en iş imin (= dalga-
boyları  daha kısa olanlar), son yıllarda dikkatlice in.celenmi ştir. Daha 

önce de fizikçiler az çok bu ışı nlar hakk ında bilgi sahibi olmu ş lardı . 

Modern yöntemlerin kullan ılmasiyle bazı  yeni bilgiler daha elde edil-

miş tir. Yeni bilgilere göre, spektnımun bu kısmında da I. ci pencereye 
ait olan spektru ınun sürekliliğ i devam eder ve fakat' parlakl ığı  çok 

çabuk azal ır. Sol yana do ğ ru ilerlendiğ i zaman sürekli zemin gözlenmez 
ve daha önce görülen siyah çizgiler parlak görün,m.eye ba şlar. Yani 

sönük zemin üzerinde parlak çizgiler görülür. Daha da ilerilerde parlak 
çizgilerin ş iddetinde, de ğ iş iklikler görülür. Bu, değ iş meler, Güne ş 'in 

çeş itli tabakalarmda mevcut olan Güne ş  faaliyetine ba ğlıdır. Güneş  
faaliyeti ne kadar fazla ise, bu çizgilerül parlakh ğı  da :o kadar fazla olur. 

Radyo dalgalar ı  bölgesindeki (= II. ci  pencere) radyo ışı nları , 

radyo teIeskoplan yardımiyle saptanır ve ş iddefieri ölçülür. Bu böl-

gede de Güne ş  spektrumu süreklidir. Radyo teleskoplar, belli bir dalga 
boyuna a.yarlandığı  zaman o dalgaboyundaki ışı n alınabilmektedir. 

Radyo teleskop, ayarlandığı  her dalga boyuna ait i ş ini alabildiğ ine 

göre, Güne ş 'ten bize her dalgaboyun.da ışı mm geliyor demektir. Bu 



,fer 

osfk,r, 

kor 

yolla gelen Güne ş  enerjisi, 1. ci pencereden gelen enerjiye nazaran azd ır 
ve değ işgendir. Yani gelen ışığı n ş iddeti zamanla değ işmektedir. 

Gilinsş i Oluşturan Tabaklar 

Güne ş  çeş itli tabakalardan olu şur. Bunlar; 

1— İ ç küre, 

2— Fotosfer (= I şı k küre), 

3— Kromosfer (-= Renk küre), 

4— Korona 	Taç tabakas ı) d ır. 

Güne ş 'e bakıldığı  zaman disk şeklinde görülen kısım, fotosfer ta-
bakas ıdır. Atmosferin optik , penceresinden elde edilen spektrumda, 
foto ş ferin hissesi büyüktür. Spektrumdaki siyah çizgiler, fotosfere na-
zaran daha so ğuk olan bir üst tabaka vas ıtasiyle meydana getixilirler. 
Fotosferin etraf ında (Ş ekil-13) de görüldü ğü gibi, nisbeten ince bir 
tabaka olan kromosfer, spektrurndaki emisyon parlak) çizgilerinin 
kaynağı dır. Yap ılan deneylerden anla şı ldığı na göre, kısa dalgaboylu 
ış mlarm spektrumlarmda görülen parlak çizgiler de kromosfer taba-
kasiyle ilgilidir. Buna karşı hk, rontgen ışı nlarının kısa dalgaboylu olan- 

Ş ekil 13. Güneş i olu ş turan tabakalat: İ ç küre, Fotosfer, Kromosfer, Korona. (Temsili). 

karının fotosfer tabakasiyle ilgili oldu ğu, büyük dalgaboylarma do ğ ru 

karma, kromosfer tabakas ının etkisinin arttığı  görülmüş tür. Buna 

göre kromosfer tabakas ı , hem çok kısa dalgalı  ışı nları  ve hem de radyo 

dalgaların neş retnıektedir. S ı caklık heş aplarmdan arda şı ldığ ma göre, 
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çok kısa dalgaboylu rontgen ışı nlarının spektrumu ıada, krona tabakas ı  
da etkili olmaktad ır. 

Fizikten bilindiği gibi, üzerine dü ş en tüm ışı nları  absorbe eden 

(yans ıtmayan) bir cisme "Kara Cisim" denir. Bir kara cismin ı sıtılrnas ı  
sonunda, ne ş rettiğ i ışı nımm spektrumu ile, cismin s ıcaklığı  aras ında 

bulunan ba ğı ntılara "Iş imin], Kanunlar ı" denir. Pratikte tam bir kara 

cisim görülmez Kar uzun dalgaboylar ı  için bir kara cisim görevi yapar. 

Içi bo ş  bir kiirenin iç taraf ı  mümkün olduğu kadar siyah bir boya 

ile boyanırsa, bu kürenin iç taraf ı  bir kara cisim olarak kabul edilebilir. 
Eğ er bu kürenin üzerinde bir delik aç ılır ve küre ı sıtılırsa, kara cisim 

olarak kabul ettiğ imiz iç cidar ın ne ş rettiğ i ışı nım (ş ekil-14), kürenin 
içinde yansımalar yapar. Bu yans ımalar s ıras ında ışı nım zayıflar ve 

sonunda tamamen absorbe edilir. Bu yans ımalar s ıras ında deliğe ras-

layan ışı nlar dış arıya çıkacakt ır. Bu ş ekilde dış arıya ç ıkan ışı nım bir 

spektroskoptar ı  geçirilirse, bir spektrum elde edilir Böyle bir kara 
cisim ış uumm.dan elde edilen spektrum yard ımiyle bulunan ışı nım 

kanunlar ın.dan en mühimleri s ırasiyle; 

Ş ekil 14. Kara cisim ışı nı mı  (temsili). 

Işı nım Kanunları  

1°) Alman fizikçilerinden. Planck (Kuantum teorisinin kurucusu) 

tarafından bulunan "Planck Kanunu". 

2°) Alman fizikçisi Wien tarafından bulunan "Wien Kanunu". 

3°) Avusturya% ve Alman fizikçilerin birbirlerinden ba ğı ms ız 

olarak buldukları  "Stefan—Boltzman Kanunu" dur. 

Güne ş  bir kara cisim olarak ele al ındığı nda, Işimin kanunlariyle 

aras ındaki ilgi aç ık olarak ortaya ç ıkar. Bu dü şünceyle, Güne ş  spek-

rumundaki enerji da ğı lımı  yardımiyle s ıcaklığı  bulunabilir. Yukarda 
belirttiğ imiz üç kanun, Güne ş 'e uygulanarak baz ı  sıcaklık değ erleri 

elde edilmiş tir. 
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1°) Planck kanununda, kara cicim olarak kabul edilen Güne ş 'in 
spektrumu üzerinde X dalgaboylu ışı n gözönüne ahnarak yap ılan hesap 
sonunda, Planck'm buldu ğu formül; 

E (X) —  xc
5 
	  (2.2) dir. 

Formülden görüldüğü gibi, E (X) fonksiyonu, kara cismin s ıcaklığı na 
bağ lıdır. Formülde: 

(T), mutlak s ıcaklıktır 

e l  = 27dı  C2  
dir. 	Burada, 

hc 
2  s---=  

h - Planck sabiti 
	

; h = 6,624.10-27  erg. sn 

k - Boltzman sabiti 
	

; k = 1,380.10-16 erg. 0K-1 

e - I şı k hı zı 	 ; e  = 3.1010 

Optik pencereden elde edilen spektrumun de ğ iş imi fotometre ile 
incelenirse, spektrum plaklarmdaki dar bölgeler aras ındaki oranlar 
tayin edilebilir. Böylece enerji da ğı lımı  ölçülmüş  olur ( Ş ekil-15). 

Ş ekil 15. Güne ş  enerjisinin 3000-24000 11, dalgaboyları  arasındaki dağı lımı . 

• Tablo 2. den gözlem sonuçlar ı  incelendiğ inde, enerjideki maksimum 
değ erin X = 470 mt ı. rasladığı  görülür. Öte yandan Güne ş 'in sıcaklığı  
hakkında bir fikre varmak için, herhangibir T de ğ eri seçilerek, Planck 
formülünden, ( Ş ekil-16) daki gibi dağı lım eğrileri bulunur.. Bu yolla, 
her bir T de ğ eri için ayr ı  bir eğri elde edilir Eğer bu denemelerle bulunan 
eğ rilerden bir tanesi, ( Ş ekil-15) de gözlem yoluyla belirtilen enerji 
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dağı lım eğrisine benzerse, Güne ş 'in s ıcaklığı , Planek formülüyle elde 

edilen o e ğ rinin sıcaklığ ma yakındır denir. Bahsetti ğ imiz bu de ğ eri 

cı 	c> o o O O o o 0 cı  C> cı  0

ocı oo c> 000    o 00 o cı  

	

c> c> 	Ocı ocı  00 0   0 
C> 
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"— 	 •—• 	 Cs4 

Şekil 16. Güneş in enerji da ğı lımı  ve bir kara eismin -değ iş ik sıcaklıklardaki enerji e ğ rileri. (Her- 

hangibir eğrinin altındaki alan, eğ riler üzerinde gösterilen s ıcaklıkta ışııı uş  olan enerjinin toplam 
miktarını  temsil eder. Eğ rilerden görüldü ğ ü gibi, sı caklık arttığı nda eğ rilere ait maksimumlar, 

adım adını  maviye doğ ru yer değ iş tirirler). 

bulmak, pratikte çok güçtür. Zira Güne ş  spektrumunun al ındığı  fo-

toğraf pla ğı nda, nereye fazla ışı k düş erse o k ı s ımda, o kadar fazla enerji 

olması  gerekir. Halbuki plâklar da insan gözü gibi her dalgaboyuna 

aynı  derecede hassas de ğ illerdir. Bu yüzden spektrumdan elde edilen 

ölçü sonuçlar ı  az da olsa hatal ı  olmaktad ır. Hesaplarla bulunan enerji 

eğrisi, spektrumdan elde edilen enerji e ğrisinin tamamına intibak et-

mediğ inden astronomlar, bu e ğ rinin bütünüyle de ğ il de, bir k ısmiyle 

ç ı kış an Plan& e ğrileri ararlar. Böylece spektrumun her bölgesi için 

farklı  T değerleri elde edilmiş tir. Buna göre enerji da ğı lım eğ risi, çe ş itli 
bölgelere ayr ılarak incelenmi ş  olmaktad ır. 

Güneş 'in Yüzey S ıcaklığı  

Işı nım kanunlar ından herhan.gibirisi Güne ş 'e uygularurken daha 

ba ş langıçta, Güne ş 'in bir kara cisim oldu ğu hipotezi kabul edilmiş  
olur. Kara cisi ın. s ıcaklığı na "Efektif s ıcakl ı k" denir. Bir tanesi kara 

cisim olmak kaydiyle, ayn ı  büyüklükte iki cisim al ınır ve her ikisi de 
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aynı  tarzda ısıtılmaya devam edilirse, kara cismin daha önce ismim 
yapt ığı  görülür. Buna göre Efektif s ıcakl ık, minimum s ıcaklıktır. S ı -
caklık, ışığı n dalgaboyunun de ğ iş mesine ba ğ lı  olarak bölgeden bölgeye 
değ iş ir. Bu tarzda Planck Kanunuyla bulunan efektif s ıcaklığ a "Renk 
sıcaklığı " denir. Bu s ıcakl ık dalgaboyuna ba ğ lı  olan sıcakl ıktır. Planck 
formülü yard ımiyle vizüel bölgeden bulunan s ıcakhklar, 5800°K ile 
7500°K aras ında de ğ iş ir. Bu şekilde de ğ iş ik s ıcakl ıkların ortaya ç ık-
mas ıı , Güneş 'in bir kara cisim gibi ışı nı m yaptığı  düşüncesini ş üpheye 
düşürebilir. Fakat gazlar, genelde gelen ışığı n bir kısmını  absorbe et 
tiğinden, farkl ı  sıcakhklarm ortaya ç ıkması  beklenen bir olaydır. Do-
layısiyle, Güne ş 'in bir kara cisim gibi 's ıram yapt ığı  fikri benimsen- 
ı niş tir. 

Bilindiğ i gibi, ısı , sıcak yerlerden so ğuk bölgelere do ğ ru yayıhr. 
Güne ş 'in rasat yoluyla bulunan enerji e ğ risi, s ıcak bölgelerden gelen 
farklı  dalgaboylarındaki ışı nlarla bulunduğundan, teorik olarak bulunan 
E (X) eğ risiyle intibak edemez. Bu bak ımdan, tek bir s ıcaklığı n bulun-
ması  mümkün değ ildir. 

,2°) Planck kanunundan daha eski olan Wien Kanununda, e ğ rinin 
maksimum noktas ının rolü büyüktür. Elde edilen. E (X) da ğı lım eğ ri«. 

sinan maksimum noktas ına tekabül eden dalgaboyuna, denir 

[  clEdx(X)  

0,2898  
T 	

47 	
. 106  derece 

T = 0,0061.106  derece 
T = 6100°K bulunur. 

Xinax• T = sabit oldu ğundan, dalgaboyu değ iştikçe T s ıcaklığı  da 
değ iş ir. Yani max. noktaya kar şı  gelen X de ğeri, s ıcaklığı n değ iş imine 
bağ lı  olarak büyür veya küçülür. 

3- Stefau—Boltzman ışı nın" kanunu, bir kara cismin ne şrettiğ i 

O dır (E ğ rinin maksimum noktas ındaki tür-
X = Xmax 	 evi sıfıra e ş ittir). 

Bu kanuna göre; 

Xmax. T =- 0,2898 em. derece 	  (2.3) dür. 

Xmax değeri, gözlemler yard ımiyle bulunur. T sıcaklığı , mutlak sı -
caklığı  gösterir. 

E (X) eğ risinden, Xmax  = 470 mp. değeri (2.3) e yerle ş tirilirse; 

Xmax. T = 47.10-6  cm. T = 0,2898 cm. derece 
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toplam enerji ile ilgilidir. (Dha önce bahsedilen Planck ve Wien ismim 
kanunları , dalgaboylar ı  ile ilgili idiler). 

Stefan-Boltzman Kanununa göre; bir kara cismin yüzeyinin 1 
cm2 lik kısmının 1 saniyede ne şrettiğ i toplam enerji miktar ı , bu cismin 
sıcaklığı nın 4. cü kuvvetiyle orant ılıdır. 

E = a. T4 	" 
	

(2.4) 

Orantı  faktörü: a =1,357.10 -12  cal cm-2 sn.- 
 
1  derece-4  dir. 

Stefan - Boltzman kanunu yard ımiyle Güneş 'in Sıcakhğnım hesabı : 

Güneş 'in. alanı : 4 7t R2  ® olduğundan, 

bütün yüzeyden yay ılan enerji: 

ECE = 4 Tc R2  ® . a . T4  

E® 

4 ır R2®. 

Güneş 'in yüzeyinden yay ılan enerji: E® = 372.1021  kw idi. (Kw) 
tı  saniye cinsinden ifade ederek yerine koyarsak; 

1 kw 2- 0,24. 103  cal sn-1  dir. 

Çünkü: 	0,239 -cal =- 1 Joule 

0,239 cal Sn-1  ' = 1 Joule sn-1  = 1 Watt 

0,239 cal sn-1 .103  = 1 Watt. 10 3  = 1 kw. 

R® = 695.000 km 2' 7.10 113  em 

E e = 372.1021  kw 	372,1021 . 0,24.10 3  cal s ıı -1 	9.1025  cal.sn-1  

T4  ® = 	E®  
4 7: R2®. 

9.1025  cal. sn-1  
12,5.5.1021 . 1,36.10-12  cm2 cal cm-2,s13.-1  derece-4 

 T4 ® ^, 10 15  derece4  ; 	T® 2' 10 15 /4 . derece 

T C) 2' 5600°K 	bulunur. 

Bu sıcaklıklar, optik bölgeden gelen ışı nlarla tayin` edilmi ş lerdir. 
Vizüel bölgenin ışığı nda değ iş iklik olmadığı  halde, radyo dalgalar' 
bölgesinden ve mor diş i bölgeden gelen ış munda değ iş iklikler meydana 
gelmektedir. 

Radyo Bölgesinden Gözlenen Enerji 

Bu değ iş iklik yüzünden, radyo bölgesi aral ığ nu Chm lik ve m lik 
dalgalar bölgesi olmak üzere iki k ısma ayırmak mümkündür (Ş ekil-17). 

T4 0 = 
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dm lik dalga 
bölgesi 

m. lik dalga bölgesi 

Is ı n ı m s ı çramas ı  

1-50 cm aras ı ; dm lik dalgalar bölgesi 

50 cm-10 m aras ı ; m lik dalgalar bölgesidir. 

	

lcm 10cm 	50cm 
	

1 m 
	

10m 

Radyo bölgesi 

Ş ekil 17. Radyo bölgesinin, dm lik ve Metrelik bölge s ınırları . 

Radyo bölgesinde gözlemi yap ılan enerji [E (X) I, üç fonksiyonun 
toplamı  olarak gösterilebilir. 

	

E (X) 	E, (X) --I-- Ev  (X) + E s  (X) 	  (2.5) 

Buradaki X, Planck formülündeki dalgaboyudur. 

E,(X) ..... 	Sakin Güneş  ışı mmıdır ve her zaman mevcuttur, 

Ev(X) ........ Yava ş  değ iş en bir ışı mmdır. (günden güne de ğ iş ir). 

Es(X) 	■  Ani olarak değ iş en ışı nımdır. (gözlem' s ırasında aniden 
ortaya ç ıkar, sonra kaybolur). 

Es(X) ışı mmı , (Ş ekil-18) de görüldüğü gibi, 

a) Bazan E s(X) = o olur, 

b) Bazan da 'aniden yükselir ve sonra tekrar s ıfıra düş er. 

E s  ( X ) 

Ş ekil 18. Isnum sıçraması  (temsili). 

(Ş ekil-19) daki gibi bir e ğri ortaya ç ıkmış sa, buradaki asni ç ıkış lar, E s  

(x) ya aittir. Bunlar, E,(X) 	Ev(X) eğ risinin üzerine eklenmektedir. 
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Ş ekil 19. Ec(X) 	Ev(X) eğ risinin üzerinde "ışı nım s ı çramas ı" ve " ı  ııum yükselmesi" (temsili). 

Bu ş ekildeki âni yükselmelere "bir ışı nı m sıçraması" denir. S ıçrama 
bazan devaml ı  olur. Buna "Iş imin yükselmesi" adı  verilir. Burada 
herhangibir dalgaboyu seçilerek, o dalgaboyu üzerinde ölçüler yap ılır, 
bu yolla, o dalgaboyundaki enerji artmalar ı  ölçülmü ş  olur. 

Yap ılan ölçülere göre, dm lik ve ın lik dalgalar bölgesindeki art ış lar 
farklıdır. m lik dalgalar bölgesinde, yükselme ve s ıçram.alar aç ıkca gö-
rülür. dm  lik bölgedeki durum, Ş ekil-20 de temsili olarak görülmektedir. 
dm  lik dalgalar bölgesinde: 

Ş ekil 20. dm lik dalgalar bölgesinde, Ec(X) 	Ev(X) eğ risi üzerinde, ışı nım sı çramas ı  ve ışıı um 

yüksehnesinin büyüklüklerinin oran ı . (temsili). 

I şı mm sıçramas ı  miktar ı : . E s(X) < 0,1. [E,(X) 	Ev(X) dır. 

Yani sıçtama miktarı  en çok, ilk eğ riye ait ordinat ın -110-  u ka-
dard ır. 

Işı mm yükselme miktarı : Es(X) < 20. [Ee(X) 	Ev(X)] olabilir. 
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nı  lik dalgalar bölgesinde: 

Iş imin sıçraması : Es(X) < 5. [E,(X) 	Ev(X) I 

Ismim yükselmesi: Es(X) < 106. [Ee (X) 	Ev(?,) 1 
	

olabilir. 

Iş te böyle büyük bir yükselme 'an ında, radyo dalgalar ke şfedilıniş tir. 

E (2,) eğ risinde; 

X 	1 cm ve X = 5 cm aras ını  ele alalım. Bu aral ıktaki radyo dal- 
galarmdan, deneyle elde edilen enerji da ğı lımı , Ş ekil-21 deki gibi olsun. 

Ş ekil 21. din lik dalga bölgesinde 1-5 em ler aras ındaki enerji dağı lımından elde edilen parla 

sıcaklığı  9000°K dir. Ş ekil temsili olarak çizilmi ş tir. 

Planck ismim bağı ntısından, çe ş itli sıcaklıklar için, birer e ğri 
bulunur. Bulunan e ğ riler içinde, ş ekil-21 deki eğriye uğy-gun olan aran ır. 
Bu tarzda, X = 1 on. ve  X = 5 em aralığı ndaki bölge kullanılarak, T 
sıcaklığı nın. değeri, 9000eK olarak bulunmu ş tur. Buna göre, dm lik 
dalga bölgesinde 9000°K lik bir parlakl ık sıcakl ığı  elde edilmiş  olur. 

Eğer ayn ı  yolla X = 5 ın ile X = 10 na aras ı  kullanılacak olursa, 
Planck kanunundan, T 1.000.000°K olarak bulunur. Görüldü ğü 
gibi, ın.etrik dalgalar bölgesinde parlakl ık sıcaklığı  çok yüksektir. 

Radyo bölgesinden gelen enerji (E), dalgaboyunun fonksiyonu 
olduğu gibi, zamanla da de ğ işmektedir. Buna göre enerji, E (X, t) ş eklinde 
ele alınmalıdır. 

E (X, t) = E c (X) 	Ev  (X, t) + Es 
	 (2.6) 

E,(2.) enerjisi, zamanla de ğ iş ikliğe uğ ramaz. 
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E (X, t) enerjlifa. desi, iki de ğ iş ikenli birfonksiyondur. Böyle olunca, 
tek bir ş ekil üzerinde gösterilemez. Bunun için belli bir dalgaboyu seçilir 
ve seçilmiş  olan , dalgaboyundaki ışığı n zamana göre de ğ iş imi görülebilir. 
Gözlemlerin birkaç gün devam etti ğ ini kabul edelim. Bu süreiçinde seçil 
miş  olan dalgaboyunda, ( Ş ekil-22) deki gibi bir e ğri meydana gelmiş  olsun 

	∎ • t (gün) 

Ş ekil 22. Seçilen bir X dalgaboylu ışı n enerjisinin, zamana göre değ iş imi. 

Bu eğ ride, yükselme ve alçalmalar görülmektedir, fakat e ğ ri hiç 
bir zaman belli bir seviyenin alt ına düşmez. Bu ş ekle göre, esas seviyeyi 
meydana getiren Ec(X) Ismim!, her zaman mevcut demektir. Bu ış mımın 
seviyesi ( Ş ekil-22) de noktalarla gösterilmi ş tir. Bu seviye, ancak uzun 
gözlem serileriyle elde edilebilir. 

Sıçramasız ve yükselmesiz eğrinin ordinatı  Ev(X, t) yi verir. E ğ ride 
karalanmış  olan kısımlar ise. Es  (X, t) ışı numn.a kar şı lıktır. 

Eğer bir t zaman ı  seçilir ve değ iş gen. olan X ya göre e ğri çizilirse; 
Örneğ in: dm lik dalga bölgesinde t = t ı  seçilmiş  olsun (Ş ekil-23). 

E( X t) 

- - 

16o 

 

 

100 0 

Ş ekil 23. Seçilen bir t zaman ında dm lik dalga bölgesinde Ev(X) ve Ee(X) enerjileri, dalgaboyu 

büyüdükçe azalmaktadır. 
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1 10 	50 	100 
X(cm) 

100 0 

E (X,t) 

Bu eğriler, çe ş itli radyo teleskoplardan ve de ğ iş ik dalgaboylariyle 
elde edilen değ erler yardıııı iyle çizilirler. Seçilmiş  olan t i  zamanı  için 
farklı  dalgaboylarmdaki ışı mm ş iddetleri bulunduğunda görülür ki, 
her bir dalgaboyu için E c(X) ve E,,(X) enerjileri, gittgide alçalmaktad ır. 
Buna göre; dalgaboyu uzad ıkça, enerjisi azal ır (Ş ekil-23). 

Aynı  cins eğ ri için metrik dalga bölgesinde t 	t2  seçilmiş  olsun. 
Bu defa da ( Ş ekil-23) dekine benzer e ğ riler elde edilir ve fakat hiç bir 
zaman ayn ı  eğ riler elde edilemez. t 2  zaman ında, dalgaboyu nıetrik 
bölgeye geçince E s(X) enerjisi bir yükselme gösterir ( Ş ekil-24). Fakat 
her zaman bu biçimden bir e ğ rinin. meydana gelece ğ i anlamı  cıkarıl-
mamand ır. 

Şekil 24. Seçilen bir t zaman ında Es(X, t) enerjisinin m lik dalgalar bölgesinde yükseli ş i (Temsili). 

Planck bag ıntı sı  kullanılarak X = 1 em ile X = 5 em aras ı  için ya-
pılan hesapta s ıcakl ık, T = 9000°K ve X = 5 m ile X = 10 m aras ı  için 
yapılan hesapta s ıcaklık, T = 106  °K olarak bulunmu ş tu. Buna göre, 
sıcaklığı  meydana getiren E (X) ış munı , fotosferden ç ıkan ış num değ ildir. 
Zira, fotosferin s ıcaklığı  6000°K civarındadır. Böyle olunca, fotosferden 
başka bir tabakadan gelen bir I ş imin var demektir. 

Mor dışı nda Glitıeş  spektrumtu ',11 k ısa dalgaboylu ışı nlar atmos-
ferden geçemez. Ş imdi, atmosfer dışı nda roketler ve suni uydular yar-
dımiyle , gözlemler yap ılmaktadı r. 

Vizüel bölgede E (X) fonksiyonunun, X = 470 rng dalgaboyu için bir 
raaksimuma sahip olduğunu biliyoruz. Atmosfer d ışı ndaki son çalış -
malarla, mor d ışı nda E (X) fonksiyonunun ikinci dereceden bir maksi 
mumu daha bulunduğu saptanmış tır (Ş ekil--25). Bu tâli maksimumun 
yeri, zamanla değ işmek edir. Bu durum, Güne ş  faaliyeti ile ilgilidir. 
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Ş ekil 25. Enerji dağı hrn eğrisinde dalgaboyu 2 Mtl. ile 5 ı%ı  arasında değ işen ikinci dereceden 

maksimum (Temsili). 

Güneş  faaliyeti ne kadar fazla ise, tâli maksimum da o kadar küçük 
clalgaboyuna raslar. Tersine olarak, Güne ş  faaliyeti az oldu ğunda, Vali 
maksimum büyük dalgaboylarma kayar. Örne ğ in: 

(Xmax) '  = 5 nı tı  ise, faaliyet zay ıftır. 

(Xmax)' = 2 mp. ise, faaliyet çoktur. 

(Buradaki üs i ş areti, Vali maksimumu ifade etmektedir). 

Güneş  fa.aliyetine bağ lı  olarak değ iş en tâli maksim.umlar için bulunan 
dalgaboyları , Wien. Kanununa yerle ş tirilirse; 

X 	5 nig için: 	5.10-7  cm. T = 0,2898 cm derece 

T = 580.000°K bulunur. 

X 	2 nı [.c için: T = 1.449.000°K bulunur. 

Daha önce metrik dalgalar için yap ılan hesapta da Güne ş 'in sıcak-
lık değ eri, milyon mertebesinden bulunmu ş tu. İş te bu yüksek s ıcakhkla 
ilgili olan, mor dışı  ve radyo dalgaların ne şreden tabakanm, fotosferden 
ba şka bir tabaka olmas ı  gerektiğ i sonucuna var ı lmış tır. 

Kromosfer spektrumunda k ısa dalgaboylarma do ğ ru gidildikçe 
çizgilerin ş iddeti azalır. Bu tabaka ııııı  ismim!, çok k ısa dalgaboylar ında 
etkisiz olduğundan sıcaklık yüksek değ ildir. O halde kısa dalgalarla 

ve radyo dalgalariyle ilgili olan bu yüksek s ıcaklık, geriye kalan korona 
tabakasiyle ilgili olmal ıd ır. Elimizde bu fikri do ğ rulayan bilgiler de var-

dır. Örne ğ in., Güneş  tutulmas ı  sırasmda gözlenen radyo dalgalarm ın 
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ş iddeti, tutulman ın ba ş langı cından bir saat kadar önce azalmaya ba ş lar. 
Tutulma s ıras ında ilk önce, Güne ş 'in en dış  tabakas ı  olan Korona ör-
tülür. Böylece koronan ın gönderdiğ i radyo dalgalar ı  engellenmiş  ola-
cağı ndan, bu cins dalgalar ın etkisi ortadan kalk ıruş  olur ve dolay ı siyle 
ş iddet azal ır. Bu olay, radyo dalgalarmu ı  korona tabakas ından ç ıktığı  
fikrini güçlendirmektedir. 
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3. 
Bölüm 

GÜNE Ş IN İ Ç YAPISI 

Güneş 'i, içden dış a doğ ru, a) İ ç küre; b) I şı k küre (= fotosfer); 
c) Renk küre (= kromosfer); d) Taç tabakas ı  (korona) bölümleri al-
tında inceleyece ğ iz. 

a) İ ç küre: Yap ılan ara ş tırmalardan ç ıkarilan sonuca göre, yü-
zeyden iç kısımlara doğ ru gidildikçe bas ınç ve s ıcaklık hızla artar. 
Kütlenin büyük bir k ısmı  (% 97 si), yançap ın merkezden itibaren % 
60 nun bulunduğu bölge için toplanm ış  tır. İ ç tabakalardan ne ş redilen 
ışı nlar, üstteki tabakalar taraf ından absorbe edilir (yutulur) ve sonra 
bu üst tabakalar ın, bir kara cisim gibi, yaptığı  emisyon, Güne ş  yüze-
yinden dış arıya çıkarak uzaya yayıhr. Böylece ancak, Güne ş  yüzeyine 
ulaş abilen ışı nımm doğduğu derinliğ i!), üst k ısunlannda doğ an ışı nım 
uzaya yayilabilmektedir. Buna göre, bahsedilen derinli ğ in alt k ısmında 
kalan Güneş  maddesinin emisyonu direkt olarak Güne ş  yüzeyine çıka-
mıyor demektir. İş te bu aç ıklamaya uyan iç bölgeye " İ ç Kül-e" denir 
(Ş ekil-26). 

Ş ekil 26. İ ç küre ve atmosfer (Temsili). 

Güneş 'te görebildiğ imiz olayların tümü, iç kürenin dışı ndaki böl-
gelere aittir. Böyle olunca iç küre hakk ındaki bilgilerimiz, tamamen 
teoriye dayanmaktad ır. Örneğ in; Güneş  merkezi civar ında sıcaklık 
yaklaşı k 20.106  °K ve yoğunluk p 80 gr. em-3  olarak bulunmuş tur, 
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b) Işı k Kiire (= Fotosfer): 400-500 km kadar kal ırdı& sahip olan 
bu tabaka, Güne ş  ışığı nın büyük kısmının kaynağı dır. Bu tabakanm 
sıcakh ğı  5-6 bin °K olarak bilinir. 

c) Renk Küre (= Kromosfer): Fotosferi çevreleyen ve yo ğunluğu 
daha az olan bu tabakann ı  kalınlığı  10.000 km kadardır. Bu tabaka 
ancak tam Güne ş  tutulmalar ı nda görülür. I şı mm gücü zayıf olan bu 
tabakanın rengi k ıırmızıdır. 

d) Güne ş  Tacı  (= korona): I şığı , Güne ş  ışığı nın milyonda biri 
kadar kuvvette olan bu tabaka en d ış  kı sımda bulunur. Bu tabaka da 
ancak tam Güne ş  tutulmalar ında 

Güneş  atmosferi ad ı  verilen dış taki üç tabaka (b, c, d), gelecek 
bölümlerde ayrnıtilariyle ele al ınacakt ır. 

Güneş  Enerjisiıı iıı  Kaynağı : 

250-300 yıl kadar önce astronomlar, Güne ş 'in devamlı  olarak yan-
dığ ma ve bu yan ı:ummn sonucu olarak da Güne ş  enerjisinin meydana 
geldiğ ine inanıyorlardı . Bu düşünceye uyarak, Gii ıı eş 'in hidrojenle 
dolu , olduğu ve hidrojen gaz ınm yandığı  kabul edilerek, ne ş rettiğ i enerji 

hesaplanmış tı . Bu hesaba göre,, kütlesi bilinen Güne ş 'in ancak 10.000 
yıl kadar enerji ne ş rine devam edebilece ğ i bulunmuş tu. Hatta o düşün-
cenin hakim olduğu sıralarda, Güne ş 'in parlak diski üzerinde görülen 
siyah lekelerin, Güne ş 'in, soğumas ın.m bir delili olduğu kabul edilerek, 
belli bir süre sonra Giine ş 'in kara bir cisim olaca ğı  düşünühnüş tü. 
Halbuki Güne ş  çok daha eski bir devirdenberi faaliyet halindeydi. 
Bu bakımdan bu fikrin yanlış  olduğu anla şı lmış t ı . 

1850 yıllarında Alman bilgini Mayer ve İngiliz fizikçisi Joule (1818 
-1889) ün ke şfettiğ i, enerjinin korunumu prensibinden k ı sa bir zaman 
sonra, Helm.holtz bu dü şünceyi, Güne ş 'in yaşı nı  hesaplamak için kul-
landı . Helmholtz'un çözümüne göre; Güne ş  ba ş langıçta, bugünkü ça-
pının pekçok kat ı  büyüklüğünde muazzam bir gaz bulutu olarak kabul 
edildi. Bu bulutta mevcut olan maddelerin pek ço ğu merkezden uzak 
mesafelerde bulunuyorlar& Bu yüzden, bu maddeler, merkeze göre 
büyük bir potansiyel enerjisine sahip idiler. Güne ş  büzülıneye ba ş la-
yınca (Ş ekil-27) bu potansiyel enerji, gaz ın sı caklığı nı  artıracak ş ekilde, 
kinetik enerjiye dönü ştü. Bundan sonraki ad ım, kinetik enerjinin ısı  ve 
radyasyon (= ışı k) enerjisine dönü ş mesi oldu. Bu düşünce yardımiyle 
(Güne ş 'in kütlesi ve yarıçap ı  nazarı  itibare alınarak) Güne ş 'in toplam 
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potansiyel enerjisinin (2,3.1048  erg) old'uğu hesaplandı . Öte yandan da 
Güneş 'in her gram kütlesinin, saniyede (2 erg) lik bir enerji sald ığı  

bulundu. Güne ş 'in bütün kütlesinin (2.10 33  gr) olduğu bilindiğ ine göre. 
Güneş , saniyede 4.10 33  erg lik enerji salmallyd ı . Bu tarzda )41p ılan ele 

Ş ekil 27. Helmholtz'un çözümünde, ba şlangıçta Güneş  bugünkü büyüklüğünün pekçok kat ı  

bliyiiklüğünde bir gaz bulutudur. 

manter bir hesap, Güne ş 'irı  bu oranda enerji salmaya, yakla şı k olarak, 
2.107  sene kadar devam edebilece ğ ini. gösterdi. Halbuki Güneş  ismi-

nin:Ida, o güne kadar belirli bir azalma tesbit edilememi ş ti. Helmholtz'- 
un çözüm tarz ırıdart 40 yıl kadar sonra, (ki bu arada bu çözümün do ğ -

ruluğu kabul edilmeye baş lıyordu), bu düşünüş  tarz ıııı n yanlış  olduğ u 
anlaşı ldı . Çünkü jeologlar, bulduklar ı  yeni bir yöntemle, Dünya kabu-
ğundaki kayalar ın yaşını  tesbite ba ş ladılar. Bu yöntem genellikle ko-
laydır. Kabaca belirtmek istersek; 

Ça ğı mızda bilinir ki, kimyasal elementlerin hepsi kararl ı  (= de-
ğ iş mez) değ ildir. Uranyum gibi baz ı  elementler radyo—aktif bozunmaya 
maruz kalerlar. Uranyum, k ısa dalgaboyunda emisyon yaparak yava ş  
yavaş  çözünür. Dönü ş tüğü nihai elemen.tlerden birisi de kur ş un izoto-
topudur. Dünya kabuğunun hemen hemen bütün tabakalar ında az 

miktarda uranyum bulunur. Kaya parçalar ının ya ş ları  ne kadar fazla 
ise, kurşuna dönüş müş  olan uranyum miktar ı  da o kadar fazlad ır. 
Yani tabakadaki kur şun miktarı  ne kadar çoksa o kadar fazla zaman ın 

geçmiş  olmas ı  gerekir. T.Jranyumdan, belli bir miktar kur şun oluşması  
ıçin geçmesi gereken zaman bilindi ğ inden, bir kaya parçasm ıla bulunan 

kurşun miktarı , bu tabakalar ın yaşı  için bir ölçü olmaktad ır. Bu yöntem 

kullanılarak, Dünyamı zın ya şı  (3,5.109  yıl) olarak bulunmu ş tur. 
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Jeologlar ara ş tırmalar ı  sıras ında, bu tabakalarda bir tak ım fosil-
lere de raslam ış lardır. O halde yeryüzündeki canl ıların hayat kayna ğı  
olan Güneş , Dünyamıza o zamanlarda da ayni ş ekilde enerji vermi ş  
olmalı d ır. Buna göre Güne ş 'in de en az ından 3,5.109  yıllık bir yaşı  vard ır. 
Bu değer, Helmholtz tarafından bulunan 2.10 7  yı llık ya ş  ile karşı laş -
tırılırsa, aradaki fark ın büyük olduğu görülür. 

Daha sonra, Güne ş  sistemine ait olduklar ı  kabul edilen meteoritlerin 
yaş ları  ölçülerek, Güne ş 'in ya şı , ikinci bir defa daha bulunmu ş  oldu. 
Bulunan naeteorit ya ş ları  6.107  yıl ile 7.109  yıl aras ında değ işıcnekteydi. 

Halbuki Helmholtz taraf ından hesaplar yap ı lırken, bilinen bütün 
enerji ş ekillerinin dikkate al ındığı  zannedilmi ş ti. Bu iki yoldan bulunan 
yaş lar biribirini tutmaymca, bu fark ın sebebi ara ş t ırılmaya baş landı . 
Nihayet 1920 yılında A.S. Eddington, Güne ş 'in henüz hiç bilinmeyen 
bir enerji kulland ığı nı  cesaretle ortaya att ı . Bu enerji atom enerji-
siydi. Bu tarihten sonra da atom enerjisi ça ğı  baş lamış  oldu. 

Bugün Güne ş 'in neşretti ğ i enerjinin, merkez civar ında meydana 
gelen nükleer olaylar sonucu ortaya ç ıktığı  kabul edilmektedir. 

238 
Bilindiğ i gibi; uranyum izotopundan biri olan U92 gibi radyo 

-aktif elementlerin parçalanmas ından doğacak enerji miktar ı  çok 
büyüktür. Fakat Güne ş 'te bu cins a ğı r elementlerin az olu şu sebebiyle, 
yap ılan ara ş tı rmalar sonunda Güne ş  enerjisinin, atomlar ın parçalan-
ması  yoluyla değ il de, tersine, atomlar ın birle ş mesi yoluyla meydana 
geldiğ i sonucuna var ılmış tır. Söyle ki: Proton-Proton zinciri (= çevrim) 
denilen olayla, 4 hidrojen atomu birle ş erek bir helyum (He) atomu mey-
dana getirir. 4 hidrojen atomunun a ğı rlığı  1 He atomunun a ğı rlığ mdan 
biraz fazlad ır. Bu olaydaki kütle kayb ı  % 07 atom kütle birimidir. 
Bu kaybolan kütle miktar ı , Einstein'm relativite teorisine göre, E = 
mc2  bağı ntı sma uyarak atom enerjisi dedi ğ imiz enerjiye dönüş ür. 

4 H -* 1 Ile 	% 07 (atom kütle birimi) 		 (3.1) 

E 	ın C2  ba ğı nt ı sında; m : kütle (gram) 
dır. 

: ışı k hızı  

Eğ er burada, 	m = 1 gr 	alınırsa, 

E = 1 gr. (300.000 km )
2  

sn 

E = 1.9.10 10  gr  km2 sn-2 

E = 9.1010, 1010 gr c ılız sn-2 
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E = 9.1020  gr cm2  sır-2 	olur. 

gr. cm2. sn-2 = erg 	olduğundan; 	1 gr kütleden, 

E = 9.1020 eng'lik enerji elde edilmiş  olur. 

Buna göre; 2.10 33  gram kütleye sahip olan Güne ş 'in hidrojeninin 
tamamının helyuma dönüş eceğ ini kabul edersek, daha pek çok süre ener-
jinin devam edeceğ i sonucuna vard ır. 

Yıldızların evrim teorisi Güne ş 'e uygulanacak olursa; Güne ş 'in 
büzülme ile, 107  veya 108  yılda ana kola ula ş tığı  ve bugünkü büyüldü-
günün 30 kat ından bugünkü haline geldi ğ i hesaplanmış tır. Büzülme 
sonunda 30 defa küçührni ş  olan Güneş , anakolda 4,5.10 9  yıl kalmış  ve 
bu arada parlakh ğı  0,5 kadir kadar artm ış tır. Bu süre zarfında, her-
halde çekirdeğ inde mevcut olan hidrojeninin büyük bir k ısmını  tüket-
miş tir. Yap ılan hesaplara göre, k ırmı zı  dev safhasma doğ ru geçmeye 
ba ş lamas ı  için, yani anakolu terketmesi için, anakolda, 8,2.10 9  yıl 
kalmış  olmalıdır. Bu s ırada, atom enerjisi salrna h ızı  artacak ve 0,5.109 

 yıl süreyle Dünya'daki ısı , 500°K den fazla olacakt ır. (Bu hal, yeryü-
zündeki hayat ın yok olmas ına sebebolur). Güne ş  çap ı , bugünkü çap ının 
30 katına eriş ince, kırmı zı  bir dev olmu ş  olacakt ır. Sonra çap tekrar 
küçülecek, ışı nım azalacak ve Güne ş , bir beyaz cüce y ıldız olacakt ır. 
Beyaz cüce olmadan önce bir nova gibi aniden parlayabilir. Bu dü şün-
ceye göre Güne ş , ~kola gelmesinden itibaren (10 veya 12). 10 9  yı l 
sonra, kara bir cisim haline gelmi ş  olacakt ır. 

Atom ve çekirdek fiziğ inden bilindiğ i gibi, ayrı  iki atoma ait çe-
kirdekler belli bir s ınıra kadar birbirlerine yakla şabilirler. Bu s ınır, 
elektronlarm en alt yörünge seviyesidir. Bu s ınıra Coulomb duvar ı  denir. 

Coulomb duvarının içinde kalan kürenin yar ıçapı  10-12  cm kadar-
dır. Atomlar ı n, kimyasal reaksiyonlar sonunda birbirlerine ba ğ lanarak 
moleküller meydana getirmeleri halinde, her atom, Coulomb duvar ını  
muhafaza eder. Böylece protonlar birbirlerinin Coulomb duvar ı  dışı nda 
kaldığı ndan atomların özelliğ inde bir de ğ iş iklik olmaz. E ğer iki çekir-
dekten herbiri veya bir çekirdekle bir pozitif yüklü parçac ık birbirine 
doğ ru 500 km sn-l- nin üstünde bir h ızla hareket ederek çarp ışı rlarsa, 
çekirdeğ in. Coulomb duvar ı  aşı lır ve pozitif yüklü parçac ıklar biraraya 
gelerek, özellikleri farkl ı  olan yeni bir çekirde ğ in, meydana gelmesine 
sebebolurlar. 

1 dyn: 1 gram kütleye 1 em sn-2  lik ivme kazandıran kuvvettir. (1 dyn = 1 gr. 1 cm sn-2). 

1 erg: 1 dyn lik bir kuvvetin tatbik edildi ğ i 1 gramlik cismi kendi do ğ rultusunda 1 cm 

hareket ettirmesiyle yapt ığı  işdir. (erg = dyn.cm). 
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Bilindiğ i gibi bir atomun çekirde ğ inin temel elemanları , proton ve 

nötronlardır. Herhangibir elementin izotoplar ı  aras ındaki fark, sadece 

çekirdekdeki nötronlardan ileri gelir. 

Çekirdekdeki parçac ıkların toplam sayı sı  A ile, 

Çekirdekdeki proton say ısı  Z ile ve 

Çekirdekteki nötronlar ın sayısı  da N ile gösterilir. 

Deyler göstermi ştirki; bir reaksiyon sonunda hâsil olan bir çe-
kirdeğ in. kütlesi, o çekirde ğ i hasıl eden parçac ıkların serbest haldeki 
kütleleri toplanundan daha küçüktür. Einstein'm E = m c2 ba ğm-
tı sında, m kütlesi, E enerjisiyle e ş değerdir. Bir miktar parçac ık bir 

araya gelerek bir atom çekirde ğ i hâsıl ederken, azalan kütle Am ise, 

kütle ve enerjinin e şdeğ erliliğ inden; DE = A ı_n. c2 değerinde bir enerji 
açığ a çıkar. Açığ a çıkan bu enerji mikdar ı , parçac ıkların çekirdek için-
deki bağ lanma enerjisini ifade eder. Di ğer bir deyixrde, serbest halde 
bulunan Z sayıda protonla N say ıda nötronun kütleleri toplamiyle, 
A = N Z tane nükleon ihtiva eden yeni çekirde ğ in kütlesi aras ın-

daki fark, çekirdekdeki parçac ıklarm ba ğ lanma enerjisini (En) verir. 

Eb = Z.MH N.MN — M = Am akb. 

ş eklinde yaz ılır. 1 akb = 1,66 x 10-24  gr dır. 

Burada, 

MH, kütle numaras ı  1 olan hidrojenin atomik kütlesini, 

MN, kütle numaras ı  1 olan nötronun atomik kütlesini ve 

M, izotopun atomik kütlesini gösterir. 

Eğer bağ lanma enerjisi, erg veya Joules cinsinden bulunmak is-
tenirse, akb, c2 ile çarp ıhr. 

Yukarda anlat ılan tarzda hâsd olan yeni çekirdek sayesi ıı de, de-

ğ iş ik özelliklere sahip olan yeni bir atom do ğmuş  olur. 

Çarpış an parçac ıkların büyük hız kazanmalar ı  için, bu bölgedeki 
s ıcaklığı n çok yüksek olmas ı  gerekmektedir. Yap ılan hesaplar, bu s ı -

caklığı n merkezde 20 milyon °K civarında olduğunu göstermektedir. 

Proton-proton çevri ıninin meydana gelebildiğ i ortamın sıcaklığı nın 

ise, 10 milyon °K nin üstünde bulunmas ı  gerekir. 

Hemen Hemen 1000°K civar ında hidrojenin molekülleri atomlarma 
ayrılır. S ıcaklık 10.000°K ne ula şı nca da hidrojen atomlar ı  elektronlarmı  
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kaybederek iyonla şı rlar. S ıcakl ık milyon (106) °K mertebesinde olunca, 
iyonlarn ı  enerjisi yükselir ve dolay ısiyle h ızlar ı  artar. Bu durumda çar-
pış an çekirdekler (iyonlar) birbirlerinin Coulomb duvar ını  aş arak 
birleşmiş  olurlar. Bu tarzda devam ederek yeni atomlar ın ortaya ç ık-
ması  ve enerji ne ş ri mümkün hale gelir. 

Dünya atmosferinde bulunan 4 hidrojen atomu, anlatt ığı mı z tarzda 
birleşerek bir helyum atomu meydana getiremez, çünkü yeryüzünde 
bu iş  için gereken yükseklikte s ıcaklık mevcut de ğ ildir. 

Bugüne kadar yap ılan Güne ş  gözlemleri, Güne ş  çap ımn değ iş me-
diğ ini göstermiş tir. Güne ş  atmosferinde do ğan olayların, gözlemler 
yardımiyle öğ renildiğ ini ve fakat iç tabakalar ın gözlenmesinin olanak 
dışı  olduğunu biliyoruz. Teorik olarak Güne ş  içine, r yar ıçapb ikinci 
bir küre çizildiğ ini farzedelim ( Ş ekil-28). İ çerdeki küre üzerinde 1 cm 2 

 lik bir alan gözönüne alalım. Gözönüne al ınan bu parça, acaba hangi 
kuvvetlerin etkisi alt ındad ır? 

Şekil 28. Teorik olarak Güne ş 'in içine çizilen ay ın merkezli r yarmaph bir küre üzerinde al ınan 

1 cm2  lik bir alan üzerindeki, içden ve d ış dan yap ılan, gaz bas ıncı . 

Bu kuvvetler; 

1°) Bu alan ın dış  tarafındaki gaz ın iç tarafa do ğru bas ınc ı  
(--=. Merkeze do ğ ru kütlesel çekim kuvveti), 

2°) Bu alan ın iç tarafındaki gaz ın dış  tarafa do ğ ru bas ınc ı  (gaz 
basıncı), 

3°) İ çerdeki gaz ın dış taki gaza nazana daha s ıcak olmas ı  sebebiyle, 
dış a doğru olan ış num basmc ıdır. 

Güneş 'in çap ında herhangibir de ğ iş iklik ölçülemedi ğ ine göre; 

Işı nım basıncı  + Gaz basıncı  = Merkeze doğru kütlesel çekim kuvvete: 

eş itliğ i yazılabilir. Kütlesel çekim kuvveti, a ğı rlığı  doğurur. Bu 
eş itliğe göre, mekanik denge var demektir. Bu denge olmasayd ı , 
Güneş  ya büyüyecek veya küçülecekti. 
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Herhangibir gaz için; 

P -= Toplam bas ıncı , 

p -= Yoğunluğu, 

T = Mutlak s ıcaklığı . 

göstersin. Bunlardan herbirini ıı , (r) nin fonksiyonu oldu ğu hipotezini 

kabul edelim. Böyle olunca, belli bir r i  yarıçaph küre yüzeyindeki 
değ iş ik noktalar için; toplam bas ınç, yo ğunluk ve mutlak s ıcakhlç de-
ğ erleri ayn ı  olmuş  olur. Bu özelli ğe sahip olan bir gaz küresinin, bir 
küresel simetrisi vard ır denir. Yani herhangibir yar ıçap boyunca mey-
dana gelen de ğ iş im, diğ er yönlerdeki yar ıçaplar boyunca meydana gelen 
değ iş imlere e ş ittir. Bu ş ekilde küresel simetriye sahip olan gaz küresinde; 

Pi(r) = Gaz bas ıncı  

p(r) = Yo ğunlıı k 

T(r) == Mutlak s ıcaklık 

P2(r) 	Ismim bas ıncı  
P(r) = Toplam bas ınç J olmak üzere, 

P(r) 	Pi (r) 	P2(r) . ..... . .... ....... (3.2) yaz ılı r. 

O <r <R0 olacak tarzda Güne ş 'in iç k ısrnma çizilmiş  olur r 
yarıçaph kürenin d ışı na, (r dr) yar ıçaph ikinei bir küre daha çizil-
diğ ini kabul edelim ( Ş ekil-29). Güne ş 'in iç k ısmına çizilen bu küreler 
üzerinde, mekanik denge mevcut olsun yani büzülme ve geni ş leme 
olmas ın. Bu iki küre yüzeyleri aras ına 1 cm2 tabanl ı  bir sütun çizil- 

Ş ekil 29. Güneş 'in iç kısınına teorik olarak çizilen I ve r 4 dr - ..arı çapl ı  küreler aras ındaki 

birini tabanl ı  kütle. 
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diğ ini düş ünelim. Bu sütunun alt taban ındaki bas ınç, üst taban ındaki 
basınçtan daha fazlad ır. Yani r yançaph küre yüzeyindeki bas ınç, 
(r + dr) yançapl ı  kürenin yüzeyindeki bas ınçtan daha büyüktür. 
Çünkü, mekanik dengeden dolay ı  gaz ın basıncı , üstten gelen a ğı rlığ a 
eş ittir. 

Birim tabanlı  kütle dış arıya çıkarıldığı nda (Şekil-30, r yarıçaplı  
küreye ait olan gaz ın üzerindeki ağı rlık, dış arıya çıkarılan bu kütle 
kadar azal ır. Ağı rlık azalınca, içten dış a doğru olan gaz bas ıncı  da o 
kadar az olacakt ır. 

Ust taban 

P(r)+dP(r) 

P(r) 

Alt taban 

Ş ekil 30. Birim tabanlı  kütlenin merkeze yakın olan tabanına yapılan basınç, üst tabamna 

yapılan basınçtan daha büyüktür. [(P (r) > P (r) 	dP (r)]. 

Bas ınç dış a doğ ru azaldığ mdan, 

P(r) 	dP(r) < P(r) 

Buna göre, dP (r) < 0 d ır. (Ş ekil-31) deki e ğriden de görüldüğü 
gibi basınç, merkezden yüzeye do ğru azalmaktad ır. Eğ rinin B noktas ın-
daki bas ınç, A noktas ındaki bas ınçtan dP (r) kadar daha azd ır. 

d p(r) 

Ş ekil 31. Güneş 'in merkezinden yüzeyine do ğ ru azalan bas ınç eğ risi. (Temsili) 
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Bu düşünüş le, r yar ıçaph kürenin bütün yüzeyi üzerindeki kabuk ile 
ilgili bas ınç: 

4 7C r2. dP (r) 	dir. 

Buna göre, 1 cm2 lik yüzeydeki bas ınç kaybı , dP (r) kadar oldu ğundan, 
r dr yarıçaplı  kürenin yüzeyine geçince, bütün yüzeydeki bas ınç 
kayb ı : 

- 4 7C r2. dP (r) 	olur. 

O halde iç kürenin yüzeyinden d ış  kürenin yüzeyine geçildi ğ i zaman 

basmç, -4 Tc r2. dP(r) kadar azal ır. Bu azalan k ı sım, bir anlamda, iki 

yüzey aras ındaki kabuk kütlesinin a ğı rlığı na e ş ittir. 

Ş imdi bu ağı rlığ a yani dış a doğ ru olan bas ınca karşı lık olan iç kuv-

veti (çekim kuvvetini) bularak, matematik bir denklemle ifade etme ğe 

çalış alı m. Bunun için önce, mekani ğ in temel iki teoreminl hat ırlayahm. 

1°) Küresel simetriyi haiz olan bir kürenin, d ış  tarafında bulunan 

bir nokta üzerindeki etkisi hesaplan ırken, bütün kütlenin merkezde 
toplandığı  kabul edilir Bu durum, Newton taraf ından gösterilmiş tir. 
(Newton bunu gösterirken, diferensiyel ve integral hesab ı  ke ş fetmiş  
ve burada kullannu ş tır). 

2°) Küresel simetriyi haiz olan içi bo ş  bir küre kabu ğu gözönüne 
alınırsa; bu kabuğun, iç kı sımda bulunan herhangibir maddesel nokta 
üzerine uyguladığı  çekim kuvveti s ıfırd ır. 

Bu iki teorem, mekaniğ in temel teoremleridir. Buna göre, iç içe 
küreler çizmekle meydana gelen en d ış  kabuğun (Ş ekil-29), iç halka 
üzerinde ald ığı mız birim sütun üzerindeki çekim kuvveti s ıfırdır. Böy-

lece, bu sütun üzerine etki eden kuvvet, sadece r yançaph kürenin 
içindeki kütleden gelir. 

Yarıçap ı  r olan kürenin kütlesi M (r) olsun. Bu kütlenin, bütün 
küresel kabuk üzerindeki çekim kuvveti (F), yani M(r) nin dM(r) ye 
uyguladığı  kuvvet, 

M(r) . dM(r) 
r2  

küresel kabuğun kütlesi: dM(r) = 4 7C r2. dr p(r) 	olduğundan, 

F = G .  M(r)
. 4 7C r2.  dr. p(r)  
	 (3.3) yaz ılı  

r2 

[M(r) kütlesi merkezde toplanm ış  gibi diişünüldü ve kütlele ı  aras ındaki 
uzaklık r olarak al ındı ]. 

F = olur. 
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Buna göre aradığı nız denge denklemi; 

- 4 IS r2. dP(r) = G.M(r) . 4 ı's dr. p(ı ) 	olur; 

dP (r) 	G.M(r). p(r)  
dr 	 r2 

	  (3.4) bulunur. 

(3.4) ifadesi "mekanik denge denklemi" ad ını  alır. 

Burada gravitasyon sabiti; G = 6,67.10 -8  cm3  sn-2 gr-2 dir. 

Küresel simetride her büyüldük (T, P, p, ....... gibi), yaln ız mer 
keze olan uzaldığ nı  fonksiyonudur. Diğer taraftan Güne ş 'in rotasyonu 
sebebiyle, herhangibir noktadaki merkezkaç kuvvet, yaln ız rotasyon 
eksenine olan uzaldığı n fonksiyonudur. Eksen üzerindeki bir noktan ın 
merkezkaç kuvveti s ıfırdır (Ş ekil-32). Zira en modern aletlerle yap ılan 
gözlemler, Güne ş 'in. ş eklini küre olarak gösterirler. O halde merkezkaç 
kuvvet etkisi yoktur veya ihmal edilebilecek kadar azd ır. Bu yüzden, 
Güneş  için küresel simetri kabul edilir. 

Ş ekil 32. Disk üzerinde herhangibir noktadaki merkezkaç kurcet, sadece rotasyon eksenine 

olan uzakhgm fonksiyonudur. 

Ş imdi yeniden, (r) yar ıçaph küre iler (r + dr) yar ıçaph küreyi 
gözönüne alal ım (Ş ekil-29). Küresel simetri mevcut oldu ğundan ince 
bir kabukta, yo ğunluk sabit alınabilir. Bu kabuğun kütlesi: 

dM (r) = 4 7c r2. dr. p(r) 

dM (r) 
dr 	

4 ız r2 . p(r) 	 ...... . .. (3.5) olur. 

Termodinamiğ e göre; gaz bas ıncı  Pi(r); gaz ın yoğnuluğn ve mutlak 
sıcaklığı  ile doğ ru orant ılı , gaz ın molekül ağı rlığı  (g) ile ters orant ılıdır. 
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p(r). T (r)  
P (r) 	 t,1(r)    (3.6) 

Gaz sabiti: 	 8,31.107  cm3  sn-2 gr derece -1  dir. 

Gaz içindeki ışı nım bas ıncı  P2(r); gaz ın mutlak s ı caklığı nın 4. cü kuv-
vetiyle orant ılıd ı r. 

P2(r) --=a,. T4(r)     (3.7) 

I şı rum sabiti: a. = 2,52.10 -15  gr em sn-2  derece- 4  dür. 

Burada P(r); P i (r); P2(r); M(r); p(r); T(r); g(r) bilinmeye ıı lerinin 
sayı s ı  7 tanedir. Buna kar şı lık elimizde 5 tane j(3.2); (3.4); (3.5); (3.6); 
(3.7)] denklem vard ır. O halde, bu 7 bilinrniyeni bulmak için 2 tane 
hipoteze ihtiyac ım ı z olacakt ı r. 

Bunun için, bir Güne ş  modeli alal ım. Bu model, Güne ş  ile aynı  
kütleye ve ayn ı  yarıçapa sahip olan bir gaz küresidir. Bu problem 1925 
yılında İngiliz fizikçilerinden Eddington taraf ından incelenmiş tir. 

Güne ş  içinde s ıcaklık çok büyük olduğundan, oradaki iyonla ş ma 
çok ş iddetlidir. Bu durumda elektronlar, gaz içinde serbest hareket 
ederler. M -ir hidrojen gaz ının atom a ğı rlığı  1 dir. Iyonlaştıktan sonra, 
atom iki parçaya ayr ıldığı  için, gazın ortalama atom a ğı rlığı  ,1 olur. 

Çünkü elektroularm a ğı rlığı , çekirdeğ in ağı rlığı  yan ında ihmal edilir. 

lx1 + O  xl 	1 
dir. E ğ er gaz helyum ise; 1 Ile ato unun 

2 	 2 

a ğı rlığı  4 dür. lyonla ş t ıktan sonnra, 1 çekirdek ve 2 elektron olmak 

4 xl 	O x2 	4 
üzere 3 parçaya ayr ı lır. Ortalama al ındığı nda; 	  

	

3 	 3 

bulunur. Bir gaz ın içindeki tüm elektroplar, atomlar ından ayrıldığı  

zaman, meydana gelen bu yeni gaz ın ortalama molekül a ğı rlığı nın, daima 
2 den küçük oldu ğ u kabul edilir. 

Eddington bu bilgiye dayanarak, Güne ş  içinde en çok hidrojen 
elementi bulunduğunu dü şünüp, Güne ş  içindeki ortalama molekül a ğı r-
lığı nı  1 kabul etmiş tir. 

ta(r) 	1 	  (3.8) 

Diğer taraftan Eddington, bütün güne ş  içinde (r nin her de ğeri için) 
gaz bas ıncuun, toplam basuıca oran ının sabit olduğunu kabul etmiş tir. 
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Yani oran r nin fonksiyonu de ğ ildir. Dolayısiyle ismim bas ıncı  için de 
ayn ı  dü şünce geçerlidir. 

O halde: 

P1 (r) 

  

(3.9) 

 

P (r) 

  

   

Pi(r) 	(3. P (r) 	olur. 

P (r) = P 1 (r) 	P2(r) 

P (r) = p. P(r) + P2(r) 

P2(r) = P(r) — (3. P(r) 

P2(r) = (1—f3). P(r) 	olur. 

P1 (r) ve P2(r) nin de ğ erleri (3.6) ve (3.7) ba ğı ntılarma ta şmırsa, 

(r).  T (r)  
(3.6) •—> f3. P(r) = 	

p 	
— 1 olduğundan; 

" — 

T (r) 	P(T)

P(r) 	
T4(r) ( 	.  Pp44((ri?  

(3.7) —> (1 — (3). P(r) 	a. T4(r) 	  (3.10) 

T4(r) nin değeri yerine konursa; 

(3.10) 
1 	p(r) 	 p4(1.) 

p4(r) 

idi. 

1— p, 
0, 	• 	(34 P3(r) = 

P(r) 	( 1 (3  

p4(r) 

()13  • 'P3(r)  

İ  1 — (3 \ 3 	

( 	N ) 
= 3eı 
	

dersek; 

ş e3 	1 	17, )4  
	  (3.11) 

P(r) 	Je• pl(r) 	• ........ 	....... • . • • (3.12) olur. 

ş imdi, 7 tane bilinmeyenden geriye kalanlar ı  sıralarsak; 

P1(r) ve P2(r) de ğ erleri, diğerleri cinsinden ifade edilebildi ğ iue ve g(r) 
değeri de bilindiğ ine göre, geriye kalan ifadeler; 
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di> (r) 	G  M (r)• p(r) 
dr 	 r2 

dM (r) 
dr 

4 7c r2. p(r) 	  (3.5) 

Gw3 
	

1
— 
	R4 

eli 	oc 	• 	[34 

P (r) = X. pt(r)   (3.12) dir. 

Bunlardan üç tanesi r nin fonksiyonudur. 

Ş imdi de kısaltmaları  sağ lamak için yoğunluğu 	p(r); 

p(r) —  93 (r) 	 (3.13) ş eklinde alal ım. 
(4 X) 3 	 

Bu değ er, (3.12) de yerine konursa; 

(.04. 
P (r) 	X. 	 (4 304 

94 (r) 

P (r) = 256 X3 

 Bu ifadenin r ye göre türevi al ınırsa, 

dP (r) 	1 	 d cp (r) 
. 4 93  (r) . 

dr 	256 X3 	 dr 

dP (r) 	1 	 d cp (r) 
• 93  (r) . 

dr 	64 X3  ' 	dr 

Son ifade ile, (3.4) ifadesinin birer yan ı  aynı  olduğundan, 

	

1 d 9 (r) 	 M (r). p(r) 
3  • (P3(r)  • 	dr 	

G 
r2 

64 X3 • 93(r) • d (Pd  (r)  
G M (r) 	93  (r)  

r2 	(4 X) 3  

d cp (r) 	r M (r) 
dr — 	r2 

(3.4) 

(3.11) 

olur. 
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r2 	d cp (r)  M
(r) = Ğ  • dr 

	  (3.14) elde edilir 

Son fadenin r ye göre türevi al ınırsa; 

dM  (r) 	1 
d  

[2r . 	 
dr 	G 	9dr(r)  + r2 d2d9r21 

Bu ifade ile, (3.5) ifadesinin birer yan ı  ayn ı  olduğundan, 

– G 
1  [2r:  d 9 (r)  r2 d2 

dr2 
 cp (r) 
	 — 4 7: r2. p(r) 

dr  

[2r. 	
± 

d <P (T) 	r2 d2  ? (r)  
dr 	 dr2 

+ 

r2. 9' (T)  
(4 X)3  

r2 	d2cp (r) 	21. 	d (r? (r) 
G • 	dr2 	G • 	dr 

47sr2 93  (r) 	o  
(4 je) 3  

d2 dr
2 	r 	d r 	+ (4 )3 

 cp (r) 	2 	d cp (r) 	4 7C G 
cp 3  (r) = 0 • •• (3.15) 

 şe 	•  

İkinci mertebeden bir diferensiyel denklem elde edilir. Elde edilen (3.15) 
denklemi ancak nümerik entegrasyon metoduyla çözülebilir ve bir seri 
çözüm elde edilir 

Matematikten bilindiğ i gibi, f 	 
dx2 	dx , y, x) 	

0 
 eklinde' 

ikinci mertebeden bir diferensiyel denklemin çözümü için iki ş art ge-
rekir. Ve 

y 	F (x, a, b) ş eklinde bir çözüm elde edilir. Bu çözüm iki integ 
rasyon sabiti ihtiva eder. 

(3.15) denkleminde şe da değ iş en olduğuna göre, çözüm için 3 ş art 
gerekir ve sonuç, genel hale benzer olarak; cp = so (r, a, b, X) ş eklinde 
olur. 

Eddington'un Güne ş  modelinde; gaz küresi için, 

R O = 695 000 km. 

MC) 	2.10 33  gr. 	alınmış t ır. 

biferensiyel denklemi çözmek için gereken üç ş art, aşağı daki ş ekilde 
açıklanmış tır. 
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1°) 

2°) 

9 (r) i 

r2  
[ 	

G 

r 

• 

= R ® 

= 0 

d 9(r) i r  

dır. 	(s ınırda yoğunluk s ıfır olur 

= 11 ° 
= M ® 	(3.14) ba ğı ntısından. 

dr 

1° ve 2° ifadeleri, (3.15) denklernindeki cp (r) fonksiyonu, ve fonksiyo-
nun türevi için yaz ılan ş artlard ır. 

3') Küresel simetriden dolay ı : 

L 
F  d cp (r)  ir  = ° 

dr j 
O dır. 

(Çünkü merkezde yo ğunluk sabit bir S'aY ı dır). 

Böylece üç ş art ortaya kondu ğuna göre, (3.15) denkleminden, nümerik 
integrasyon metoduyla, ({) (r) ve X tayin edilir. 

cp (r) ve X de ğ erleri bulundu ğuna göre; 

p (r) = 
14 33  

(r) 	(3.13); 	P (r) — X. 4) 	 (3.12)idi 
X) 	 

ep,4 

P (r) = 	T 	 (4 jey 
94 (r) 

256 X3  

p (r) ve P (r) de ğ erleri de ço ve X cinsinden bulunmuş  olur. 

P '  (r) = [3. P (r) 
	idi . 

P2 (r) 	(1 — 	P (r) 

Je bulunduğuna göre, buradaki {3 de ğ eri de X cinsinden bulunabilir. 

	

[3, Güne ş 'e ait bir sabittir ve 0 < 	< 1 dir. 

[34 

1 — [3 	R4 
---=     (3.11) idi. ("R ve o: genel fiziksel sabit- 

lerdir). 

Bu ifade, p ya göre tanzim edilirse: 

0 denklemi elde edilir. 3e3. 	r c3e3. G(  

Diğer yandan, 
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Acaba 4. cü dereceden olan bu denklemin, için, s ıfırla bir aras ında 
reel bir kökü varm ıdır? 

(3.11) ba ğı ntısmı  a şağı daki şekilde yazalım. 

1 — [3 	a. 3e3 
P4 = 	6R4 > 0 dır. 

O G [3 < 1 olduğundan, e ş itliğ in sol yan ı  pozitiftir. Sağ  yanıp, da po-
zitif olmas ı  gerekir. Buna göre ifadenin, sa ğ  tarafının, belirtilen aral ık-
taki değeri, 4- P gibi pozitif bir kemiyete e ş it olsun. İ fadenin sol tara-
fını , F ((3) ile gösterelim. 

ı  - p 
(34 

< (3 < 1 şartını  sağ layan bir (3 sayısına karşı lık, acaba F ((3) fonksi-
yonu, 4- oo ile 0 aralığı nda iki veya daha fazla (4- P) de ğ erini alm ış  
olabilir mi? Bunu anlamak için F' ffi) yi bulal ım: 

F' ((3) = 
- 1. r34  - (1 - (3).  4 (33 	_ /34 _4, (33 +4 p,4 

(38 	 (3 8  

(38  

F' ffi) 
	3 -- 4 

[35 
	olur. 

Burada, 0 < (3 < 1 iken pay negatiftir. Payda ise pozitiftir. 

O halde F' ((3) < 0 olur. Böylece, F ((3) fonksiyonunun alçalan bir fok-
siyon olduğu ortaya ç ıkmış  olur. Bu durumda [3 nın, (0-1) arahğmdaki 
değ erlerine kar şı lık, F ((3) fonksiyonunun tek bir defa (+ P) de ğ erini 
alabildiğ i anlaşı lmış  olur. Bu da verilen aral ıkta, işe uygun tek bir tane 
[3 değerinin bulunduğunu gösterir. 

F ((3) 

P  

F ((3) 

F' ((3) 

  

0 

  

   

oo 	0 
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1 - Ç 
T4 (r) 

p4 
T4  (r) 

T (r) — 
4/? 
	  (3.16) 	elde edilir. 

94 (r) 

• 256 şe3  ' 
T4 (r) 

 

94 (r) 	/34. cc 
256 	(1_3)rı. 

 

94 (r) 

• 256 

Öte yandan: 

 

P (r) 	  (3.10) idi. 

Bulunan ba ğı ntıya göre T(r) fonksiyon.unu, cp(r) ile orant ıhdır. 

Nümerik integrasyon xnetoduyla, r nin çe ş itli değ erleri için (3.15) 
denkleminden y(r) bulunmu ş  ve ondan sonra T(r) hesaplanm ış tır. 
Bulunan değerler Tablo-III de görülmektedir. 

Tablo. III 

r (km) T (r) . 

0 19.106  'K 
100000 16.106  " 
200000 11.106  " 
300000 7.106  " 
400000 4.106  " 
500000 2.106  '" 
600000 840.10' " 

Giineş 'in merkezinden d ışı na do ğ ru, Tablo-3 deki basamaklardan 
gidilerek, her basamak için bir s ıcaklık değeri bulunmuş tur. Merkez 
civarı  için bulunan sıcakhklar, çekirdek reaksiyonlar ı  için uygun-
dur. 

Aynı  ş ekilde: 

r = 0 için hesabedilen bas ınç ve yoğunluk: 
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r = O 
P (r)] 	 ,2.10 11 	atmosfer* 

r = O 

P (r)] 	= 76,5' gr. em-3  bulunur. 

• Atmosfer basma: Dünya'n ın etrafında çok yükseklere (1000 km ye) kadar yay ılan ve 

yer çekimi etkisiyle kaçmas ı  engellenen bir hava tabakas ı  vardır. Bu hava 'tabakas ı , P = h.p.g 

denklemine uygun olarak, yüksekli ğ i ve yoğunluğu ile belirli bir bas ınç tatbik eder. Bu durum 

Toriçelli deneyi ile anla şı lır. 
Formülde: 	h = Yükseklik 

p = Yoğunluk 

g = 980 dyn/ gr dir. 

Civanın yüksekliğ i (h), atmosfer bas ıncın'n bir ülçüsüdür. Deniz seviyesinde ve 0°C da 

76 em değeri, standart değer olarak al ınır. Buna kar şı lık olan basınç, 1013000 dyn/ cm 2  dir. 

(Bir kuvvetin bir yüzeye yapt ığı  basınç, tatbik edilen kuvvetin, o yüzeye dik olan bile ş enine 

eşittir). 
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4. 
Bölüm 

FOTOSFERDE GÜNEŞ  FAAL İ YET İ  

Enerji kaynağı  olan Güne ş 'e çıplak gözle bakmak mümkün değ ildir. 
Eğer çıplak gözle bakılacak olursa, göz merce ğ i tarafından toplanan 
Güne ş  ışı nlarının göz'iin retin tabakas ı  üzerinde meydana getirecegi 
Güne ş  görüntüsü, retin tabakas ının yanmas ına ve gözün kör olmas ına 
sebep olur. Bu olay ın do ğmas ına engel olmak için, çok parlak bir tarzda 
görülen Güne ş 'e bir filtre arkas ından bakılır Bu halde Güne ş , pamuk 
yığı nlarına benzeyen akkor haldeki bulutlar ın oluşturduğu parlak bir 
daire (= disk) ş eklinde görülür. Görünen bu dairenin üst taraf ı  kuzey, 
alt taraf ı  güney, sa ğ  kolumuza raslayan kenar ı  bat ı  ve sol kolumuza 
raslayan kenar ı  da Güneş 'in do ğu yanıdır. 

Eğ er Güne ş 'e bir dürbünle bak ılacak olursa, dürbün içinde görülen 
Güneş  diskinin yönleri tersine döner. Diirbünle görülen görüntünün 
ekran üzerindeki izdü şümünde ise bu' yönler, Ş ekil-33 de görüldüğü 
gibi olur ve kitaplarda da bu ş ekliyle gösterilir. Görünen parlak diskin 
üzerinde ekseriya siyah noktalar (= leke) görülür. E ğer gözlem tek-
rarlanacak olursa, ve Güne ş 'in doğu kenarında görülen bir leke de uzun 
ö ınürlü ise, bu lekenin bir hafta sonra meridyene geldi ğ i ve ikinci haf- 

Kuzey 

Bat ı  Do ğ u 

Güney 

Ş ekil 33. Güneş , okülerin arka tarafina yerle ş tirilmiş  bir ekran üzerine dü şürüldüğünde, 

izdüşümdeki yönler. 
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tarım sonunda Güne ş 'in bat ı  kenar ından kayboldu ğu görülür. Bu ş e-
kilde leke gruplar ının ortak hareketlerinden, Güne ş 'in doğu—batı  yö-
nünde döndüğü ve Dünya üzerindeki bir gözlemciye göre ortalama 
olarak 27 günde bir devir yapt ığı  sonucu elde edilir. Bu lekeler, hazan 
sık sık meydana gelir, bazan da uzun süre beklendi ğ i halde tek bir leke 
dahi görmek mümkün olmaz. Lekelerin bolluğu zamana ba ğ lı  olarak 
değ iş ir. 

Orta ça ğ da lekeler, Çinliler ve Japonlar tarafmdan gözlenmi ş  ve 
fakat bu gözlemlere uzun süre devam edilmedi ğinden lekelerin bolluk 
peryodu bulunamamış tır. 

Lekeler ilim yönünden ilk defa 1610 y ılında Italyan Astronomu 
Galileo (1564-1642) taraf ından keş fedilmiş tir. Güne ş  üzerinde görülen 
bu kara benekler bazan tek tek, hazan da gruplar halinde buluntular 
(Ş ekil-34). Tek ba şı na bulunan bir lekeye de leke grubu ad ı  verilir. 

Ş ekil 34. Güneş  üzerinde görülen leke grupları . 

Leke Gözlemkri 

Lekelerin gözlemi iki ş ekilde yap ılır; 

1°) İzdüşüm yoluyla, 

2°) Direkt yolla (dürbünle bakarak) yap ı lır. 

1°) İ zdüşüm yoluyla yap ılan gözlemlerde, noktalamalar ve ölçüler 
kolaylıkla yap ılır, fakat Güne ş 'in ince yap ısının teferruat ı  görülemez. 
Bu yöntem göz için zararh de ğ ildir. Bu yöntemde izdü ş üm ekran ı , 
genellikle okülerin 30-40 em uzağı na yerle ş tirilir. Ekran üzerine konan 
beyaz ve temiz bir ka ğı t üzerinde Güne ş  srüzeyinin, dolunaya benze-
yen bir izdüşümü elde edilir ( Ş ekil-35). 
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Ş ekil 35. Coude dürbünü ş eması  ve dürbüne tak ılan izdüşüm ekram. 

(A = 15 ern, 	f = 2,25 m). 

İ zdüşümdeki yönleri tesbit etmek için önce, ekvatoryal olarak 

monte edilmiş  olan dürbün saerbest b ırakı lır, yani tesbit dü ğümesi 

açılır. Bu durumda görüntünün ekran üzerinde yürüdü ğü yön "Bat ı" 

ve aksi tarafı  da "Doğu" olarak i ş aretlenir. Daha sonra Do ğu-Batı  
doğ rultusuna dik çizilerek, izdü ş ümün Kuzey—Güney yönleri belirtilir. 

71 



İ zdüşüm üzerindeki küçük lekelerin siyah birer nokta gibi, büyük 
lekelerin ise, ortas ında bir veya birkaç siyah nokta veya büyümü ş  bir 
siyahl ık ve bu siyahlığı n etrafında, damarlar ı  and ıran gri renkli bir 
kı sımdan oluş tuğu görülür ( Ş ekil-36). Ortadaki siyah k ısma, "Umbra" 
ve dış taki gri kısma. da "Penumbra" ad ı  verilir. Umbran ın parlaklığı , 
fotosferin ortalama parlakl ığı nın % 2o si kadard ır. Penumbra'n ın 
parlakhğı  ise, fotosferin parlakl ığı nın % 75 i kadara ır. Lekelerin ş ekil-
leri birbirlerinden çok farkl ı  olabilir. Bunlar Güne ş  üzerinde devaml ı  
bir tarzda kalmazlar. Do ğar, geliş ir ve yok olurlar. 

Ş ekil 36. Güne ş  lekesi üzerinde umbra ve penumbra. 

Büyük bir leke grubunun direkt foto ğ rafı  (Mt. Wilson, 1946). 

2°) Direkt yolla yani dürbün içinden yap ılan gözlem, ince yap ıyı  
(gerenleri, penumbra yap ısını , faküllerin geli şmesini v.s.) görmek im-
kanını  verir. Bu yöntemde gözü korumak için, oküleri kuvvetli bir 
absorblay ıcı  (so ğurucu) ile donatmak gerekir. 

Yap ılan gözlemlerden anla şı ldığı na göre, Güne ş 'in sakin görünen 
bir bölgesinde, birkaç dakika içinde süratle geli ş en küçük ve parlak 
bir nokta belirir ve bu nokta 24 saat içinde disk üzerinde 50.000 km 
ye kadar olan alan ı  kaplayabilir. Bu parlak bölgeye "Fakül (Me ş 'ale)" 
(Ş ekil— ) adı  verilir. Bir süre sonra bu parlak bölge içinde, siyah bir 
nokta veya noktalar görülür. Bu küçük noktalara "por" ad ı  verilir. 
Por'lar geli ş erek büyük leke gruplar ını  meydana getirebilirler. Faküller 
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içinde görülen 1 veya 2 veya 3 leke ( Ş ekil-37), leke geliş iminde "A 

safhas ı" ad ını  al ır. Bir gün sonra bu leke gruplar ı  kaybolmuş  olabilir. 

Zira lekelerin % 50 kadar ın ın ömrü bir günden daha azd ır. İ kinci gün, 

leke aynen veya biraz geli ş miş  olarak görülür (B safhas ı ). -Üçüncü 

gün, ya küçülmüş  olur veya daha geli şmiş  olabilir. Böylece grubun 

ön ucunda (= bat ı  uç) bir penumbra te ş ekkül eder ve leke grubu, 

görülen Güne ş  diski üzerinde, sola do ğ ru (yani rotasyon do ğ rultusun-

da) kaymış  olarak bulunur. Bazan da penumbral ı  leke, grubun arka 

ucunda te ş ekkül eder (C safhas ı). Ertesi gün leke .grubu, sönükle ş ir 

veya diğer uçta da penumbral ı  bir leke meydana gelir (D safhas ı). Bir 

Sa f ha 
. 

. 
., 

A 

. 	- B 

-.. • • .- 	• C 
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Max. F 
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Ş ekil 37. Lekelerin geli ş im tablosu. 

sonraki gün, leke geli ş iyorsa penumbrah leke say ı s ı  artar (E safhas ı ) 
ve sonra bunlar birle ş erek büyük bir leke grubunu meydana getirirler 
(F safhas ı). Bu safha, lekenin maksimum safhas ıdır. Bu durumda leke 
grubu Güneş  üzerinde, 60-80 bin km lik bir bölgeyi kaplar. Buna göre 
leke grubu, bir haftal ık zaman içinde maksimum safhaya ula şı r. Bu 
şekilde geliş en grup, geli ş im süresinc yak ın bir süre de maksimum 
safhada kal ır. Nihayet bir kaç hafta içinde, leke grubu, tedrici bir tarzda 

kaybolur. Maksimum safhadan sonra lekeler parçalanmaya ba ş lar (G 
safhas ı). Önce grubun arka taraf ındaki leke kaybolur (H safhas ı), daha 

sonra öndeki lekenin içinde bulunan umbralardan tek bir tanesi kal ır 
(J safhas ı). Sonunda disk üzerindeki leke tamamen kaybolur. Bu geli-
ş im s ıras ı  Waldmeier taraf ından gösterilmi ş tir. 
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Kitaplarda: 

A 

veya A — B — A 

veya A—B—C—B—A 

veya A  B C B A B C D  C B  A 

v.s. ş eklinde raslan ır. Çok gelişmiş  bir grup için: 

ABCDEFGHJA 

ş eklinde gösterilir. Te ş ekkül eden gruplarm çok az ı  F safhasma kadar 
ilerleyebilir. Geliş miş  bir leke grubunun müteakip geli ş im sıras ı ; 

(A, B, C, D, E, F. G, H, J) dir. 

K.O. Kiepenheuer'e göre lekeler, geli şme ve yok olma sürelerine 
göre, üç gruba ayr ılırlar ( Ş ekil-38). 

1—Geliş im ve yok olu ş  süreleri hemen hemen e ş it olanlar (simetrik 
eğ ri), 

2— Yavaş  geliş ip çabuk sönenler (Maksimuma geç ula ş anlar), 

3—Çabuk geliş ip yavaş  sönenler (Maksimuma erken ula ş anlar). 

1) A A A 

A B A 

ABDBA 

ABCGCJA 

ADDEGHJA 

2) ABCA 

AABCDEDJA 

ACDDGEGCJA 

3) ABCDHHJA 

ABCEGHJA 

ABCDEFGHHHJA 

Leke gruplar ı  haritalara çizilirken, onlar ın hayatlarının maksi-

mum safhas ında olduklar ı  zamanki halleri al ınır. 
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Gün 

Leke grubunun 
geli ş imi 1re Leke 
Salist • 

C a 

Gün 

Ş ekil 38. Leke gruplar ı nı n geliş imi. 

Apsis 	: zaman (gün), 

Ordinat : grup içindeki lekelerin say ı sı , 

Harfler : Zürich s ıınflamas ına göre leke grubunun hangi safhada oldu ğu; (a) 

simetrik, (b) geç maksimum, (c) erken maksimum. 

Zurich S ınıflamas ı  

Her s ınıf için Zurich snuflama tablosunda, 4 sütun halinde örnekler 

verilmi ş tir. 
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A) Basit leke veya lekeler grubu (penumbra yoktur ve bipolar 
yapıya sahip değ ildir). 

B) İki kutuplu görünüme sahip penumbras ı z lekeler grubu, 

C) İki kutuplu lekeler grubu. Esas lekeden biri, bir penumbra 
tarafından kuş atılnuş tır, 

D) İ ki kutuplu leke. Esas lekeler penumbral ıdır. fakat hiç olmazsa 
esas lekelerden bir tanesi basit bir yap ı  gösterir. Genellikle 
grubun uzunlu ğu, tablo alt ındaki ölçe ğ e göre, 10° den küçükdür. 

E) İ ki kiıtuplu geniş  grup. Esas lekelerin her ikisi de penumbral ı -
dır ve genellikle aralar ında küçük lekelerle beraber kompleks 
bir yap ı  gösterirler. Grubun uzunlu ğu en az 10° dir. 

F) Çok geni ş  iki kutuplu yahut kompleks leke grubu. Bu grup, 
disk üzerinde en az 15° lik bir uzunlu ğa yayılmış t ı r. 

G) İ ki esas leke aras ında küçük lekeleri bulunmayan, geni ş  iki 
kutuplu leke. En az 10° uzunlu ğundadır. 

H) Penumbras ı  olan tek kutuplu leke. Çap ı  2°,5 den büyüktür. 

J) Penumbras ı  olan tek kutuplu leke. Çap ı  2,°5 den küçüktür. 

Güne ş  üzerinde bulunan bir lekenin ç ıplak gözle görülebilmesi, 
o lekenin F safhasma kadar yükselmi ş  olduğunun delilidir. 

Leke gruplar ının hayat süreleri birbirlerinden çok farkl ı dır. Güneş 'in 
rotasyonundan dolay ı , lekeyi sürekli olarak takip edebilme imkan ı  
yoktur. Leke grubu Güne ş 'in arka tarafına geçtiğ inde görülemez duruma 
girer ve e ğer lekenin ömrü sona ermemi ş se, bir süre sonra tekrar ön 
tarafa geçer ve gözlenebilir hale gelir. • Böyle lekelere "Recurrente 
tekrarlayan)" lekeler ad ı  verilir. Ş imdiye kadar görünen en uzun ömürlü 
leke grubu, 1948 y ılında 170 gün süreyle gözlenmi ş tir. 

Herhangibir lekenin do ğduğu yere tekrar gelmesi, Güne ş 'in, kendi 
ekseni etraf ında, bir tam dönü ş ten biraz fazla dönmü ş  olduğuna iş aret-
tir. Gerçekte bir defa dönmek için gereken süre hemen hemen 25 gün 
oldu ğu halde, Dünya'da bulunan bir gözlemciye göre bu süre 27 gündür. 

Güneş 'in merkez 'do ğ rultusunda bir leke grubu (L i) tesbit edilmi ş  
olsun (Ş ekil-39). Güne ş  ekseni etraf ında dönerken, Dünya da yörüngesi 
üzerinde ayn ı  yönde ilerler. Leke grubu, Güne ş 'in rotasyonu sebebiyle, 
bir devir yaparak ilk durumuna (L İ ) geldiğ i zaman, Dünyam ı z da kendi 
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1 ° 	10° 	20 0 	 ° 	30' 

Dünya yörüngesi 

" 	fr ,',. '4 •■• 

',., 
(,,,,!) .,.,? çr c_;,  

,:o," 

,r4r..,k,•;,-1.,;„ 

(.. (,.. 

,Cii i',.f.'--1) -,‘- 
.m 

Ş ekil 39. Güne ş , ekseni etrafında dönerken Dünyam ı z da aynı  yönde yörüngesi üzerinde ilerler. 

A 

B 

D 

E 

G 

H 

• J 
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yörüngesi üzerinde bir miktar ilerlemi ş  ve Y ı  den ayrılmış  olacakt ır. 
Dünya, yörüngesi üzerinde Y, noktas ına geldiğ i zaman leke grubu, 
tekrar Güre ş 'in merkezi do ğ rultusuna gelmiş  bulunsun. 

Buna göre L 1  den L2 ye gelen leke grubu, bir tam devirden fazla 

yol almış  olur. Bu fazlal ık (L İ L2) = 27° kadard ır. Dünyamız yörüngesi 
üzerinde günde yakla şı k olarak 1° kadar yol al ır. Demekki bir leke 
grubunun Dünya'ya göre eski haline gelmesi, bir tam devirden fazla 
dönmesini gerektirir. Bu süreye "Sinodal (= rotasyon" denir. 
Gerçek rotasyon süresinc de "Sideral (= y ıldı zı') rotasyon" denir. 
Gözlemlerin verdiğ i sinodal rotasyon süresinden yararlanarak sideral 
rotasyon süresi hesaplanabilir. Dünyam ı zın yörüngesel h ı zı  sabit ol-
madığı ndan, sinodal ve sideral rotasyon süreleri aras ındaki fark, zamana 
bağ lı  olarak değ iş iklik gösterir. Örne ğ in; Temmuz ay ında bu fark 1,82 
gün, Ocak ay ında 1,86 gün olarak bulunmuş tur. Zira Dünyam ız Ocak 
ayının ilk günlerinde, Perihel'den geçer, dolay ısiyle yörünge h ı z ı  faz-
ladır. 

Güneş  rotasyonlar ı  nuınaralan ırken baş langıç olarak, Güne ş 'in 
görülen diskinin merkezi meridyeni ile, baş langıç meridyeninin çak ış tık-
ları  an alınmış tır. Baş langıç meridyeni, 1 Ocak 1854 tarihinde üniversel 
zamana göre saat 12 de, Güne ş  ekvatorunun, ekliptik üzerindeki ç ıkış  
düğümünden geçen meridyendir. Carrington, taraf ından 1. ci rotasyonun 
baş langıcı  olarak verilen tarih, 9 Kas ım 1853 dür. Daha sonraki rotas-
yonlar s ırasiyle 2,3,   ş eklinde numaralanm ış lardır. Bugün 
birbirlerini takip eden rotasyonlar ın baş langı ç tarihleri almanaklarda 
verilmektedir. 

Carrington, Güne ş  yüzeyindeki rotasyonel h ı zk helyografik enlemin 
(Ş ekil-40) bir fonksiyonu olarak ke ş fetmiş tir. Bu h ı z, Güneş  ekvator 

bölgesinde maksimum, kutup bölgesinde de minimum de ğerdedir. Böyle 
olunca, rotasyon süresinin de helyografik enlemin mutlak de ğ erine bağ lı  
olduğu anlaşı lır. Buna göre, Güne ş  ekvatorundan kutuplarn ı a doğ ru 

HelyogratIk 
enlem 

Ş ekil 40. Güneş 'in enlem ve boylamı . 
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gidildikçe rotasyon süresi artar. Ayn ı  olaya, büyük gezegenlerde de 
(Jüpiter, Satürn) raslanm ış tır. 

Güneş 'in rotasyon süresinin tesbitinde kullan ılan ikinci bir metod, 

"Doppler olayı" denilen fiziksel bir olaya dayan ır. Bu fiziksel olay, 

19. cu asrın ortalarında Avusturya'lı  fizikçi Doppler taraf ından ke ş -

fedilmiş tir. Bu ha:Oyunu]. ifadesi; 

AA 	V  
X 	C 

Doppler Prensibi: I şı k kaynağı  ile gözlemci aras ındaki uzaklığı n kısal-

ması  veya uzamas ı , ışığı n dalgaboyunun, görünen (= zahiri) olarak 
değ iş ikliğe uğ ramas ına sebeolur. Gözle ışı k kaynağı  aras ındaki uzakl ık 

azahrsa, zaman birimi içinde göze gelen dalga say ı sı  artar, yani frekans 
büyür. •Böylece titre ş im peryodu k ısalmış  görülür. Bunun sonucu ola 
rak dalgaboyu, k ısa dalgalara do ğ ru kayar. Tersine olarak, ışı k kaynağı  
ile gözlemci arasındaki uzaklık fazlala şı rsa, dalgaboyu görünen olarak 
büyür ve kayma olay ı , uzun dalgalara do ğru olur. Kaynak uzakla ş tığı  
zaman hız, (+) iş aretle (V = 12 km / sn gibi), kaynak yakla ş tığı nda 
hız, (—) i ş aretle (V = –15 km/ sn gibi) gösterilir. Radyal h ız, hı zın 

bakış  doğrultusu üzerindeki bile ş enidir. A dalgaboyundaki ışı n, DA 
kadar değ iş ikliğe uğrarsa, bu de ğ iş en miktar, hızda da bir de ğ iş iklik 

doğurur. H ız, V = C. 	dır. Bu ba ğı nt ıyı  kullanabilmerniz için V 

< C olmalıdır. V C ise yani V h ı zı , ışı k hı zına yakınsa, bağı ntı  klâsik 
mekanik çerçevesinde kullan ılamaz hale gelir. Çünkü, ancak relâtivistik 
bir parçacığ nı  hı zı  ışı k hı zına ulaşı r. 

Bu prensibe dayanan spektroskopik metodda, Güne ş  ışığı  bir ya-
rıktan (= fant) geçirildikten sonra, ışığı n spektrumu elde edilir. 

Ş ekil 41. Disk merkezine ve disk kenar ına tatbik edilen yarıklar yard ırniyle, o bölgelerin ış numn 
spektrumunun elde edilmesi. 

	  (4.1) dir. 
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Ş ekil 42. Giine ş 'in ekvatorundaki rotasyommu tayin için Arcetri'de al ınmış  spektrumlar. Güne ş  
çizgiletinde Doppler etkisi görülebilir. A ş ağı dan yukarıya do ğ ru: 3950-4100 A; 6420-6550 A; 

5150-5310 Â luk: bölgeler. 



Önce yar ık (Ş ekil-41), diskin merkezine ayarlanarak merkezden 
gelen ışığı n spektrumu ekle edilir. Elde edilen bu spektrum, mukayese 
spektrumu olarak kullan ılır. Sonra. yar ık, Güneş  kenar ına (ş ekilde gö-
rüldüğü gibi) ayarlanarak yeni bir spektrum elde edilir. Bu defa elde 
edilen spektrumdaki Fraunhofer çizgilerinin, merkezden elde edilen 
spektrumdaki çizgilere nazaran sola (k ısa dalgalara) do ğru kaym ış  
oldukları  görülür ( Ş ekil-42). 'Zira yar ığı n tatbik edilmiş  olduğu Güneş  
kenarı , bize yaklaşmaktadır. Bu kayma (= AX) yard ımiyle, yangın 

bulundu ğu enle ındeki dönme h ı zı  bulunur. V C. 	 bağmtı sında, 

sağ  yandakiler bilinen ve ölçülebilen. de ğ erlerdir. Bu tarzda, istenilen 
enlemin dönme h ı zı  elde edilmi ş  olur. Bu hususta, Güne ş  üzerinde ya- 
p ı lan araş tırmalardan, günlük y ıldı zıl hareket (Z) için elde edilen ba ğı ntı ; 

II a - b sin2cp 	  (4.2) 

ş eklindedir, (4.2) deki (a ve b) sabit say ıları , cp ise helyografik enlemi 
gösterir. Bu ba ğuttuun nümerik olarak verilen en son hali: 

14°,38 - 2°,96 sin2cp 	... . 	 (4.3) dür. 

(4.3) yarduniyle, çe ş itli enlemler için bulunan sideral 	yıldı zıl) ro- 
tasyon. süreleri, ş ekil-43 de görülmektedir. 

Güneş  ekvatorunda. (yani cp = O° iken) sideral rotasyon süresi 
25 gündür. Bu durumda, saniyedeki yıldı zıl hareket 2 km ye yak ındır. 
I cp I = 85° için sideral rotasyon süresi yakla şı k 32 gün olarak bulun-

mu ş tur. Sinodal rotasyon süresi ise 34 gün civar ındadır. 

Bunun sonucu olarak, Giine ş 'in aynı  bir meridyeni üzerinde bulunan 
2 leke grubu ( Ş ekil-44), zamana bağ lı  olarak Güne ş  üzerinde bat ı  yönde 

ilerleyecek ve bir süre sonra bu iki leke grubundan Güne ş  ekvatoruna 
yakın olanı , ekvatordan uzak olan gruba nazaran, ( Ş ekil-44) de görül-
düğ ü gibi, Güne ş 'in, daha bat ı  yanında bulunan bir meridyeu üzerine 
gelmiş  olacakt ır. (A leke grubu, B -leke grubuna nazaran, ekvatora daha 
yakın olduğundan öne geçmiş tir). 

Leke Gruplarının Koordinatlarımn Ölçülmosi 

Bir leke grubunun koordinatlar ını  tayin etmek için ilk önce, helyog-
rafik enlem ve boylanun yan ı  sıra bir de rotasyon süresi kabul edil-
miş tir. Bunun için, 15°1ik helyografik enleme kar şı lık olan 25,38 günlük 
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Yı ld ı z ı l hareket 

( 	ece/gün) 

11 
14.38 
149.30- - 

( gün) 

Yı ld ı z ı ' rotasyon 
Sinodal 

rotasyon 

(gün) 

25.0 	27 
- 252 
- 25.38 

25.7 

29.8 

30.5 

129.1 

1 1° .8  

26.4 

- 27.3 

28.6 

1d152C3Cr 40°  5(f 6d 7(f 8d851 . 

Ş ekil 43. 	14°, 38-2° 96 sin29 bağı ntısı  yarchmiyle çe ş itli enlemler için hesabedilen rotasyon 

süreleri. 

bON 
Bat ı  

Ş ekil 44. Aym bir meridyen üzerinde bulunan, enlemleri farkl ı  iki leke ğiıı bu, bir zaman sonra 

değ iş ik iki meridyen üzerinde görülür. 

sideral rotasyon süresi, 0°— 40° ler aras ı  için, ortalama rotasyon süresi 
olarak ahumış tır. Çünkü lekeler genellikle bu arahkta ortaya ç ıkarlar. 
Buna karşı lık gelen sinodal rotasyon süresi ise 27,27 gündür. Buna 
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"Carrington rotasyonu" denir. Bu koordinat sistemine göre, bir leke 
grubunun helyografik enlemi ayn ı  kalırsa, da, helyografik boylam ı  
enleme bağ lı  olarak de ğ iş ir. 27,27 gün kabul edilen Carrington sinodal,  

rotasyonu, asl ında 27,20 gün ile 27,34 gün aras ında de ğ iş ir. Zira kabul 

edilen rotasyon süresi ortalama bir de ğerdir. Bu hâl, bu koordinat 
sistemi için bir sak ınca te şkil eder. Bu sak ıncayı  ortadan kald ırmak 

için, ikinci bir helyografik koordinal sistemi geli ş tirilmiş tir. 

Güne ş 'in rotasyon ekseni, ekliptik düzle ınine, 82°48'30" e ğ ik olarak 

bulunur ( Ş ekil-45). Böylece, Güne ş 'in ekvator düzlemi ve onunla bera-
ber ekvatora paralel düzlemler, Ekliptik düzlemi il 7° 11' 30" lik aç ı  
yaparlar. Bu e ğ iş ilik, değ iş ik devrelerde, Güne ş  ekvatorunun farkl ı  

Dün 
dolrult usu 

o 	
Ir 

14.c v,ttor . 
 

v411110 
Ş ekil 45. Güne ş 'in rotasyon ekseninin ve ekvatorunun Ekliptikle yapt ığı  açılar. Sırasiyle; 

82° 48' 30" ve 7 °  11' 30" dir. 

taraflar ının görülmesine sebep olur ( Ş ekil-46). Yani hazan Güne ş 'in 
kuzey kutbu ve Imzan da güney kutbu görülür. Kuzey kutbu görün-
dükten 6 ay sonra güney kutbu görünür hale gelir. Güne ş 'in (Ş ekil-46) 

daki iki durumu aras ında, y ılda 2 defa da, Güne ş 'in kutupları  disk'in 

kenarında bulunur ( Ş ekil-47). Bu durumda Dünyam ız, Güne ş 'in ek-
vator düzlemi üzerine gelmi ş  olduğundan, Dünyadaki bir gözlemci 
taraf ından her iki kutup da görülebilecektir. 

Yeni koordinat sistemine göre, Güne ş  görüntüsünü!' merkez nok-
tas ın ın helyografik koordinatlar ı : P, B °, L, dır. Helyografik enlem B, 
ile gösterilir ( Ş ekil-48). B, de ğeri, Güne ş  görüntüsünü!' merkezinin, 
ekvatorundan olan uzakl ığı dır. Merkezin helyografik enlen ıi, (± 7°) 
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Merkezi 	meridyen düzlemi 

Kutup 

Görüntü merkezi 

Ekvator 

Ş ekil 46. Güne ş  ekvatoru ile Ekliptik aras ındaki açı  yüzünden, Güne ş 'in kuzey kutbunun 

görünmesinden 6 ay sonra güney kutbu görülür. 

Şekil 47. Dünyamız yörüngesi üzerinde hareket ederken Güne ş 'in ekvator düzlemi üzerine 

gelince, Güne ş 'in kuzey ve güney kutuplar ı  disk kenarında görünürler. 

Ş ekil 48. Güne ş  merkezinin helyografik enlemi (B.). 

aras ında değ iş ir. Güne ş 'in ekvator düzlemi üzerinde bulundu ğumuz 
zaman, Bo  = 0 dır. Güne ş  görüntüsü merkezinin helyografik boylam ı  
da Lo  ile gösterilir. 
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Merkezi 	meridyen 
( R otasyon ekseni) 

Düsey do ğ rultu 

Kutup . 

Ş ekil 49. Rotasyon ekseni, erkezi mediryen düzlemiyle 

7 Mart 

Güneş 'in merkezi meridyen düzlemi, Güne ş 'in kutuplarmdan geçen 
ekseni içine alır ( Ş ekil-49). 

Düş ey do ğ rultu ile, merkezi meridyen aras ındaki aç ıya "durum 
aç ısı  (.= pozisyon aç ısı)" ad ı  verilir ve P ile gösterilir. Güne ş 'in rotasyon 
ekseninin kuzey ucunun pozisyon aç ıs ı  dediğ imiz bu P açısı , Güneş  
cliskinin en üst taraf ındaki noktadan itibaren, do ğuya doğ ru pozitif, 
batıya doğ ru negatif de ğ erlerle gösterilir. Bu aç ı , + 26° kadar olabil-
mektedir. 

Ş ekil-50 de, Güne ş 'in rotasyon ekseninin muhtelif tarilderdeki 
durum aç ılan verilmiş tir. 

Ş ekil 50. Güneş 'in rotasyon ekseninin muhtelif tarihlerdeki durum aç ılan. 
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Özet Olarak: 

1°) Eğer rotasyon ekseni bat ıya doğru eğ ikse, durum aç ı s ı (—); 
doğuya doğ ru eğ ikse, durum açı sı  (+) d ır. 

2°) Ekvator alttan görür ıüyorsa, merkezin helyografik enle ıni (—), 
üstten göriinüyorsa, merkezin helyografik enlemi (+) d ır. 

3°) Merkezin verilen helyografik boylam de ğ erinden hareket ederek, 
disk üzerinde herhangibir yerdeki eleke grubunun helyografik 
boylamı  hesaplanır. (13 0, Lo, P) değerleri, her yıl almanaklarda 
verilir. Bu üç de ğ er ile, helyografik koordinat sisteminde, bir 
leke grubunun durumu tamamen belli olmu ş  olur. 

Merkezin farkl ı  enlem de ğerleri için 8 tane (asl ında 15 tane) disk 
Storıyhurst diski) yani (koordinat ş ebekesi) kullan ılarak lekenin 

koordinatlar ı  ölçülür. Kullanılan diskler merkezin helyografik enlemine 
göre ayarlannu ş tır. Bunlar: (0'; ± 1°; ± 2'; + 3°; ± 4°; + 5°; + 6°; 
+ 7°) dir. Ş ekil-51 de, bu koordinat ş ebekeleri görülmektedir. 

Lekelerin Alanlar ı  

Baz ı  gözlemevlerinde Güne ş  lekelerinin alanlar ı  da tayin edilir 
Örneğ in; Greenwich Gözlemevinde bu i ş e, 1850 yılında vizüel olarak-
baş lanmış , 1874 den itibaren de fotografik yolla devam edilmi ş tir. Bu-
lunan sonuçlar her y ıl "Greenwich Photographic Results" ad ı  alt ında 
ne ş redilir Greenwich'deki ölçüler, büyük bir e ş ele (ölçek) göre haz ır-
lanmış  kli ş eler üzerinde yap ılır. Alınan Güne ş  foto ğ rafının yarıçap ı  
ve lekenin alan ı  mm cinsinden ölçüler. 

Yarıçap ı  r mm olan Güne ş  diski ( Ş ekil-52) üzerinde bulunan le-
kenin sınırı  içinde M tane mm2 bulun.sun. 

Görünen Güne ş  diski, Güne ş 'in yarım kiiresidir. O halde görülen 

kısm ın alan ı  2 7C r2  dir. Burada 2 	 (yani leke alan ı , Güne ş 'in gö- 
7C 

M

r2 

nen alanı  cinsinden) hesabedilir. Hesabedilen bu kesrin de ğ eri çok küçük 

 
olduğundan, astronomlar bu de ğ erin 106  katm ı  alırlar (  2 

	
. 106). 

7-c 
M

r2   

Böylece, leke için ölçülen alan de ğ eri, Güne ş 'in görünen alanının 
milyonda biri cinsinden ifade edilmi ş  olur. Örne ğ in, ölçülen bir leke 
grubunun alan ı  2000 olarak verilmi ş  ise, bu alan, Güne ş 'in görünen 
alanının milyonda iki bini demektir. En küçük lekelerle ilgili alanlar 
ancak çok iyi kilişeler üzerinde ölçülebilirler. Bunlar ın alanları  Güneş 'in 
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Ş ekil 51. Koordinat ş ebekeleri. 



Leke 

Ş ekil 52. Hesaplamalarda, Güne ş  diski yarı çap ı  ve leke alan ı , mm cinsinden al ınır 

görünen alan ının milyonda 2 si ile 3 ü aras ında değ iş ir. Çok küçük olan 

ve "por" adı  verilen bu lekeler ancak, en az 10 em çapl ı  teleskoplar yar-

dımiyle görülenilirler. Greenwich'de gözlemlerin ba şı ndanberi görülen 

en büyük lekeuin alan ı , Güneş 'in görünen alan ının milyonda 6000 dır. 
Bu alan 1947 senesinin Nisan ay ında gözlenmi ş tir. 

Bir leke grubunun alan ı  500 den fazla oldu ğu zaman, Güne ş  diski 

üzerinde ç ıplak gözle de görülebilir. Bu büyüklükte olan bir leke gru-
bunun çapı  40.000 km kadard ır. Bu leke grubunun ölçüsü, lekenin Güne ş  
merkezine yak ın olmas ı  halinde doğru bir değer verir. E ğ er leke, Güne ş  
görüntüsünün merkezinden uzakta bulunuyorsa yani diskin kenar ına 
yakın ise, leke alan ı , perspektiften dolay ı  küçük görünür. 

Kenara yak ın bir leke grubu ölçüldüğü zaman, perspektif k ısalrna 

miktarı  da hesaplanarak, öIçül ınüş  -olan alan değeri üzerinde düzeltme 

yap ılır. Merkez eivar ır da ve ke ı rda birer leke grubu bulunsun. Bu 
lekeler için bakış  doğ rultusu ayn ı  olduğundan, kenarda bulunan lekenin 

alanı  izdüşüm düzlemiyle bir aç ı  yapmış  olacağı ndan, bu lekenin iz-
düşüm düzlemi üzerindeki alan ı  küçülmü ş  olur ( Ş ekil-53). 

Bekis doğ rultusu 

Ş ekil 53. Güneş 'in farkl ı  bölgesinde bulunan leke alanlar ınnı  görünü şü. 
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Ş ekil-54 de, bakış  doğ rultusu, a alan ına dik olmadığı ndan, leke 

alanı  kısalnuş  olarak görülür. 

Ş ekil. 54. Bakış  doğ rultusu leke alan ına dik olmadığı  durumda, görünen alandan faydalanarak 

gerçek de ğ erli' bulunmas ı . 

Burada; 

a — Fotoğraf merkezinde ölçüleri aç ı , 

r 	— Fotoğ rafın, yar ıçap ı , 

p — Fotoğraftaki alan ın bakış  doğ rultusuna olan uzakt ı:O, 

a — Gerçek alan, 

a' — Foto ğ raftaki alan (= görülen alan), 

1,2 = a dır (kolları  birbirine dik olduğundan).. 

(a' = a. eos oc) dır. a' alan ı  fotoğ rafta mm cinsinden ölçülür. 

a' 
Gerçek alan; a =-- 	 daıı  hesaplan ır. 

eos 

Güneş  yüzeyinde görülen lekenin, bak ış  doğ rultusuna olan uzak-
lığı , fotoğraf üzerindeki lekenin, foto ğraftaki disk merkezine olan 
uzaklığı na eşittir (Ş ekil-55). Zira görünen disk, bak ış  doğrultusuna 
cliktir ve dolay ısiyle izdü ş üm düzlemidir. 
Ş ekil-54 den: 
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Ş ekil 55. Güne ş  yüzeyinde görülen lekenin bak ış  doğ rultusuna olan uzakl ık-1, fotoğ rafta görülen 

lekenin, disk merkezine olan uzakl ığı na e ş ittir. 

sin a = —P  dir. 
r 

cos2 a = 1 – sin2  oc ; 	cos oc = ,\/ 1–sin2 a. 

cos a = 	— (2—) 2  olur. 

a 
 

a =  	a   (4.3) elde edilir. 

Buradaki (a', p ve r) de ğerleri, alınan foto ğraf üzerinde ölçülürler. 
Böylece (4.3) ba ğı ntı sı  yard ımiyle istenilen lekenin gerçek alan ı  (a) 
hesaplan ır. 

Lekelerin Bolluğ u 

Lekelerin bollu ğu y ıldan y ıla değ iş iklik gösterir,. Yani Güne ş  yü-
zeyinde baz ı  yıllar çok fazla leke görüldü ğü halde, diğer baz ı  yıllarda 

görülen leke sayısı  azd ır. Örneğ in.; 1954, 1975 ve 1985 y ıllarmda haf-
talarca, aylarca Güne ş  yüzeyi lekesiz olarak görülmü ş tür. Az sayıda 
lekenin görülebildiğ i bu devreye, Güne ş  aktivitesinin minimum safhas ı  
denir. Bir minimum devreden itibaren geçen 4-5 sene içinde, disk üze-
rinde görülen lekelerin say ı s ı  maksimum değere ulaşı r. Bu halde Güne ş  
aktivitesi maksimum safhaya ula ş mış  olur. 

Ard arda gelen iki maksimum veya iki minimum ( Ş ekil-56) safha 

aras ındaki süre, ortalama olarak 11 y ıldır. Bu ortalama de ğer, iki as ırlık 
gözlemler üzerine oturtulmu ş tur. Bu süre, bazan 9 y ıl hazan da 14 y ıl 

cos CC 

\/1 _ 
r2 
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Ş ekil 56. Bir çevrim eğ risi (1933-1944 aras ı ). 
Apsis 	: y ı l 
Ordinat 	Relatif say ı . 

olabilmektedir. Ortalama olarak verilen bu 11 y ıllık süreye "Cycle 
(= Çevrim)" denir. Ş ekil-57 de Waldmeier taraf ından seçilerek veril-
miş  dört çevrim görülmektedir. Çevrimler daima 11 er y ıllık arahldarla 

birbirlerini takip etmedikleri için "Peryod" denmemi ş tir. Çevrimin 
mevcudiyeti 1843 y ıhnda keş fedildi. Halbuki lekeler 1610 y ıhnda Ga- 

Ş ekil 57. Maksimum yükseklikleri farkl ı  olan tipik 11 y ılhk leke çevrim e ğ rileri. (Waldmeier). 

Yatay eksen : yil 
Düşey eksen : Relatif sayı lar. 
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lileo tarafmdan ke ş fedilmiş ti. 1843 de mesle ğ i eczacılık olan amatör 
astronom Heinrich Schwabe (1789-1875), 20 y ıllık sürekli gözlemleri 
sonunda, lekelerin çevrimini 10 y ıl olarak ilin etmi ş tir. Bu ke ş iften de 
anlaşı laca ğı  gibi Astronominin geli ş mesine, amatör astronondarm 
katkı sı  büyüktür. Güne ş 'e ait bilgilerimizin gelişmesine hizmet etmi ş  
olan diğ er bir amatör astronom da Richard Carrington (1826-1875) 
olmuş tur. Ingilterede bir bira fabrikas ı  sahibi olan Carrington, Güne ş  
ekvatorunun iki taraf ında bulunan ve “Leke Bölgesi" ad ı  verilen böl-
gelerin hareketli oldu ğunu 1858 y ı l ında ke ş fetmiş tir. Bunun için önce, 
bir leke bölgesinde, bir y ıl içinde meydana gelen leke gruplar ının, hel-
yografik enlemlerinin ortalama de ğerini tayin etmi ş tir (Ş ekil-58). Bu 
iş i birbirini takip ,eden senelerde kuzey ve güney enlemleri için ayr ı  
ayr ı  yapmış  ve helyografik enlemlerin ortalama de ğerinin yıldan yıla 
küçüldüğünü görmüş tür. Bu MI ekvatora yakla ş ma demektir. Bu 
harekette lekeler tek tek kaymad ıkları , toplu halde hareket ettikleri 
için buna "Lekelerin Bölge Kaymas ı" adi verilir. Leke bölgesi ekvatora 
yaklaşı nca, lekelerin say ısı  da azalır. Bu s ıralarda, ekvatorun uza ğı n-
dan, ± 40° civar ı  enlemlerdeki ilk iki bölgede, yeniden Güne ş  faaliyeti 
(= leke te ş ekkülü) baş lar. Yukarı  enlemlerde beliren bu lekeler, yeni 
baş lamakta olan çevrime ait lekelerdir. Bu tarzda devaml ı  olarak bölge 
kaymaları  gözlenmiş tir. Güne ş 'in aktivitesi maksimuma ula ş tığı  zaman 

taiumu 

enlem 

Ş ekil 58. Leke bölgeleri ekvatora do ğ ru kayar. 

leke bölgesinin ortalama enlemi + 16° kadard ır. Maksimumdan sonra 
lekelerin sayısı  6-7 sene süreyle azal ır, bu arada yukar ıda belirtildiğ i 

gibi, enlemleri de devaml ı  olarak, mutlak de ğerce küçülür. Ş ekil-58 deki 

taranmış  bölgeler yava ş  bir tempo ile, ekvatora yakla şı rlar. Yalda şma 

miktarı  yılda 3° kadard ır. Ortalama helyografik erdemin zamanla 
değ iş imi, (Ş ekil-59) da görüldü ğü gibidir. 
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Ş ekil 59. Leke gruplarının ortalama kelyografik enlemlerinin zamanla 
(B- Helyografik enlenı ; t- Zaman). 

Bir mininıum halin meydana geldi ğ i senede bulunduğumuzu kabul 
edeliın. Yeni leke, ortalama 35° enleminde te ş ekkül etmiş  bulunsun. 
Lekelerin enlemi çevrim boyunca Ş ekil-59 daki gibi azal ır ve 11 sene 
sonra tekrar ilk haline gelir. Böylece yeni bir çevrim ba ş lamış  olur. 
Ş ekil-60 da, birbirini takip eden çevrimler görülmektedir. Buna "Ke-
lebek Diyagram ı" ad ı  verilir. 

Şekil 60. Kelebek diyagrann• 
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Leke bölgesi ekvatora do ğ ru kayarken, leke bölgesinin eni de de-
ğ iş ir. Ş ekil-61 de bölgenin üst ve alt helyografik enlemleri de gösteril-
miş tir. Önce üst s ınırı  gözöüne alal ım. S ınırdaki lekelerin helyografik 
enlemi, minimum devrenin sonunda, 35° olsun. Bu s ınır, 4 yıl boyunca 

az da olsa yükselir, yani ekvatordan uzakla şı r, sonra azalarak 10° ye 
kadar dü ş er. Alt s ınır 20° civar ında ba ş lar ve üst s ınırın tersine hareket 
eder. Yani 4 y ıl boyunca ekvatora yakla şı r ve 4 y ıldan sonra çevrim 

• 40 

• 30 

+ 20 

+ 10 
0 

- 10 

- 20 
- 30 
- 40 

-B 

Ş ekil 61. Leke bölgesi ekvatora yakla şı rken bölgenin eni de de ğ iş ir. 

(B— Helyografik enlem, t— y ıl). 

sonuna kadar hemen hemen ayn ı  enlemi muhafaza eder. Leke bölge-
sinin eni maksimum olunca, lekelerin say ı sı  da maksirauma ula şmış  
olur. Bu tarzda meydana gelen diyagram, di ğer çevrimler için de söz 
konusudur ( Ş ekil-60). Bir çevrime ait olan son lekeler, ekvator yak ı -
nında kaybolmadan önce, yukar ı  enlemlerde müteakip çevrime ait 
yeni lekeler görünmeye ba ş lar. 

Lekelerde Magnetik Alan 

Her güneş  lekesinde bir magnetik alan vard ır. Alan ş iddeti lekenin 
merkezinden kenar ına do ğ ru azal ır ve penumbran ın kenarında s ıfır 
olur. Bu hal, 1908 de Amerikal ı  Hale (1868-1938) taraf ından ke ş fedil-

miş tir. Bu yüzden ş eref ni ş anı  olarak, 5 nı  çaplı  teleskoba "Hale teleks-
kobu" ad ı  verilmiş tir. Fizikten bilindiğ i gibi herhangibir magnetik 
alanın içinden geçen ışı k (Ş ekil-62) polarize olur ve ayn ı  bir düzlem 

94 



N 

üzerinde titre ş en ışı k haline gelir. Polrarize olmu ş  ışı k, Nicol prizmas ın-
dan geçirilerek spektrumu elde edilirse, bu spektrumda görülen çiz-
giler, ışı k polarize olmadan önce al ınmış  olan spektrumda görülen çiz-
gilerden. farkl ıdır. Magnetik alandan geçen ışığı n spektrumundaki her 
çizgi, 2 veya 3 bile ş ene ayr ılmış  olur (Ş ekil-62). Bu olaya "Zeeman 
olayı" denir. 

Magnetik alana 
paralel ı s ı n 

(b) 

(a) 
Magnetik alana 
dik I şı n 

  

Ş ekil 62. Zeeman olayı  rasad ı  
a) Magnetik alan yönüne dik ışı n. 

b) Magnetik alan yönüne paralel i ş in. 

Işı nlar, magnetik alan ın kuvvet çizgilerine paralelse, elde edilen 
spektrumdaki çizgiler 2 bile ş ene ayr ı lır. Bu bile ş enlerin ş iddeti birbirine 
eş it ve as ıl çizginin ş iddetinin yar ı s ı  kadard ır. Bile ş enler, ışı n doğ rul-

tusuna dik bir düzlem üzerinde, z ı t yönlü dairesel titre ş im halindedir-
ler (Ş ekil-63b). 

Işı nlar magnetik alan ının kuvvet çizgilerine dikse, 3 bile ş ene ay-
rıhr. Bu bile şenler, ış m doğ rultus.u ı  dik bir düzlem üzerinde lineer 
titre ş imler yaparlar. Bunlardan ortadaki çizgi, yatay bir do ğ rultu bo-
yunca yani magnetik alan yönünde, yanlardakiler ise, o do ğ rultuya 
yani alan doğ rultusuna dik olacak ş ekilde titreş irler ( Ş ekil-63c). 

Bu halde ortadaki bile şenin ş iddeti, as ıl çizginin ş iddetinin yar ı sı , 
yazılarda bulunanlardan herbirinin ş iddeti ise, as ıl çizgi ş iddetinin dörtte 
biri kadard ır. Ş ekil-64 de Güne ş 'in kenar ından ve merkezinden al ınan 
ışığı n spektrumunda, magnezyum üçüzü (triplet) görülmektedir. 
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-3* X  2 

Şekil 63. Zeeman etkisi. 

a) Magnetik alan yokken rasatlanan spektrel çizgi, 

b) Magnetik alanın kuvvet çizgileri yönünde rasatlanan çizgiler. 

e) Magnetik alana dik yönde rasatlanan çizgiler. 

Şekil 64. Günes'in kenarında ve merkezinde magnesium üçünü (Triplet). (Arcetri). 

Eğ er magnetik alanın kutupları  değ iş tirilerek, yine kuvvet çizgileri 
yönünde polarize olmu ş  ışı n elde alınırsa, spektrumdaki çizgilerin yine 
iki bile ş ene ayrıldıkları  görülür. Ancak bu defa polarizasyon yönü de ğ iş -
miş  olur. Bu bilgi yardımiyle tersten hareket ederek, magnetik kutup-
lar tesbit edilir. Bu metot Zeeman taraf ından kullanılmış t ır. Zeeman 
olayı , daha sonra, y ıldız atmosferlerindeki magnetik alan ın ş iddetini 

tayin etmekte kullan ılmış tır. 
Ş imdiye kadar gözlemi yap ılan lekelerde en büyük magnetik alan 

ş iddeti 5000 Gauss* olarak bulunmuş tur. Alan ş iddeti lekenin büyük- 

* Gauss: Magnetik akı  yoğunluğu (yani alan şiddeti) birimidir. 
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lüğü ile orant ılıdır. Lekelerde, 50 Gauss'dan daha küçük ş iddetteki 

alanların tesbiti mümkün olmamış tır. Zira bu ş iddet, bileş enlerin bir-

birinden ayr ılmış  olarak görünmesine yetecek güçte de ğ ildir. Böyle 

olmakla beraber daha küçük lekelerde de magnetik alan ın varlığı  kabul 
edilmekte dir. 

Işığı n dalgaboyu em, alan ın ş iddeti (yani magnetik akı  yoğunluğu) 
H Gauss ve yanları  çizginin bile ş enleri aras ındaki genişlik da cm ise, 
bu büyüklükler aras ındaki Zeeman formülü: 

Px = 4,67.10-5 . 2. H 	[em] 	  (4.4) 

olarak bulunmuş tur. 

Alan ş iddeti az ise, A? çok küçük olur. Bu durumda iki bile ş en, 
bir diğerin.den ayndedilemez. Lekelerin spektrumlaru ı da, yukarda 

, açıklandığı  ş ekilde yar ılmış  çizgilerin gözlenaini yapan Hale, lekelerin 
bir mağnetik alana sahip olduklar ı  özelliğ ini keşfetmiş tir. Ayrıca, nuk-

nat ıs kutuplarını  tayin etmek için Zeeman taraf ından kullanılmış  olan 
metodu, lekelerin magnetik kutuplar ını  tayin etmek için kullanmış  
ve lekelerdeki magnetik kutuplarm, (H-) veya (—) oldu ğunu bulmuş tur. 

Deneyleri sonunda, e ğer bir leke grubunda hem magnetik kuzey ve hem 
de ınagnetik güney kutbu varsa, leke grubu, Ş ekil-65 de görüldüğü gibi 

Şekil 65. Bipolar (çift kutuplu). 

iki bölgeye ayrılmış  olur. Bu çe ş it lekelere Hale, "Bipolar" ( = çift 
kutuplu) demiştir. harfiyle gösterilir ( Ş ekil-66). Eğ er bir leke grubu, 
tek bir lekeden ibaret ise, bunda tek bir kutup vard ır. Genellikle küçük 
lekeler bu ş ekildedir. Hale, bunlara da "Vnipolar" (tek kutup) denmi ştir. 
Bunlar a harfiyle gösterilir. Di ğer bir grup lekeler ise çok kar ışı ktır. 
Bu tip lekelerde kutuplaxı  ayrırdetme imkanı  yoktur. Hale onlara da 
"Kompleks kutuplar" demi ştir. Bunlar da y harfiyle gösterilirler ( Ş e-
kil-67). Bahsettiğ imiz bu kutuplarla, leke gruplar ının gelişmesi ara-
sında bir bağı ntı  vardır. 
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Şekil 66. Bipolar leke grubu () 
	

Ş ekil 67. Kompleks leke grubu (y) 

a olanlar: Yakla şı klıkla, A veya H veya J safhalarında bulunur. 

p olanlar: Yakla şı khkla, B veya C veya D veya E veya G safha-
larında bulunur. 

y olanlar: Yakla şı klıkla, F safhas ında bulunur. 

Leke gruplar ının ekserisi bipolardır. Lekeler önce ünipolar olarak do ğar, 
sonra eğ er geli ş ebilirse, bipolar ve daha sonra da kompleks kutuplar 
haline gelirler İ statistiklere göre, lekelerin % 8.6 s ı  a ; % 91 i (3 ve % 
0.4 ü y kutupları  olarak bulunmuş tur. 
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Rotasyon yönü 

Ön uc 	Arka uc 

K G 
G K 

Günes dis 

G 
Leke grubu 

Ş ekil 68. Güne ş  diski üzerinde bipolar leke grubu. 

Güneş  üzerinde bipolar bir leke grubu dü şünüldüğünde (Ş ekil-68), 

leke grubunun ön ucunda kuzey veya güney kutup olu şmuş  olabilir. 

Bu kutuplara, "Magnetik polarite" ad ı  verilir. 

Hale'e göre, Güne ş 'in aynı  yarım küresinde bulunan bütün leke 
gruplarının magnetik polariteleri ayn ıdır. Bir yarımküredeki leke grup-
larırim magnetik polariteleri, di ğer yar ımküredeki magnetik polari-
telerin tersidir ( Ş ekil-69). 

Ş ekil 69. Güne ş 'in kuzey ve güney yar ımkürelerindeki magnetik polariteler farkl ıdır. 

Hale, 1908 den itibaren 1938 y ılına kadar Mt. Wilson Gözlem-
evinde lekelerin magnetik alanlariyle ilgili gözlemlerine devam etmi ş tir. 
1942 yılından itibaren de bu gözlemler, Almanya'da Potsdam gözlem-
evinde yap ılmaya ba ş lanmış t ır. Hale'in gözlemlerine göre, 1913 y ı - . 

 lında leke say ısında bir minimum meydana gelmiş , bu minimumdan 
sonra yani ikinci çevrimle beraber, lekelerin magnetik polaritelerinin 
değ iş tiğ i görülmüş tür. Daha sonraki her çevrimin minimum zaman ın-

da'', sonra polariteler de ğ iş mi ş tir ( Ş ekil-70). Böylece çevrimler sona 
ererken lekelerdeki magnetik polariteler yön de ğ i ş tirmektedir. 
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Ş ekil 70. 1902-1948 aras ı  leke çevrimleri (üstte). Farkl ı  çevrimlerin lekelerinde, magnetik 
kutuplar tersine döner (Altta). 

• 

tiş  

fir 

Lekeler disk üzerinde kara kara göründükleri halde, onlar ın da ışı k 

neşrettikleri bilinir Dürbüne tak ılan bir spektroskop yardnniyle, leke 
ışığı nın da spektrumn al ınabilmektedir (Ş ekil-71). 

Şekil 71. Mt Wilsonda 3900 — 4150 arasında Nikol prizmas ı  ve birleş ik çeyrek-dalga mika 

pinkla fotoğrafı  alınmış  Zeeman olayım gösteren leke spektru ınları . 



Evershed Etkisi 

Hintli Astrofizikçi Evershed leke spektrundar ındaki Doppler kay-

masım incelerken, kullan ılan yarığ m, lekenin umbra ve pönumbras ım 

örtmesi halinde, elde edilen spektrumdaki Fraunhofer çizgilerinde baz ı  
çarp ıklıklar (bozulma, bükülme) ke ş fetti. Bu durumun, spektrografm 

yarığ nım disk merkezine göre, de ğ iş ik yönlerde yerle ş tirmesine bağlı  
olarak da değ iş tiğ ini gördü. Bozulmu ş  olan böyle çizgiler bugün "Evers-

hed Effect" olarak bilinir Evershed etkisi, yar ığ m, leke (umbra ve 
penumbra) üzerine, lekeyi merkeze birle ş tiren yar ıçap boyunca yerle ş  
tirilmesi halinde, lekelerin büyük bir ço ğunluğunda gözlenebilir. 

Lekelerin S ıcaklığı  

Güne ş  lekelerinderı  elde edilen ışığı n ş iddeti ölçülerek, lekelerin 

s ıcaklığı  hakkında bilgi elde edilir Yap ılan ölçülere göre; 

Lekenin ışı k ş iddeti, (Iieke) ile gösterildiğ inde, 

'leke --- 0,42 
Ifotosfer 

olarak bulunmuş tur. Bu oran ın hesab ı  yap ılırken, her iki yüzeyi de (leke 

yüzeyi ve fosfor yüzeyi), ayn ı  ölçü cinsinden ifade etmek gerekir. Kara 
cisim gibi kabul edip, Stefan—Boltzman Kanunu uygulan ırsa; 

Ileke  0,42 ; 	I 	T4  yerleş tirilirse, 
Ifotosf er 

CT. T4İCke  = 0,42 olur. 
rs. rifotosfer 

Tıeke  
,‘4/ 0,42 2,  0,8 	bulunur. 

Tfotosfer 

Tfotosfer = 6000°K alınırsa, Tıeke = 0,8. 6000°K 

Tleke 	4800°K elde edilir. 

Leke s ıcaklığı nın fotosfer s ıcaklığı ndan daha az olmas ı , lekenin, 

fotosfer üzerinde siyah olarak görünmesine sebep olur. 

Bazan Güne ş  üzerinde do ğrudan doğ ruya gözlenerrı eyen durumlar, 

istatistik yolla elde edilebilir. Bu yolla M. Hotinli; lekelerin gerçek 
durumuna dair bir bilgi elde etmek istemi ş  ve aş ağı daki ara ştırmayı  
yaparak Wilson olay ını  açıklığ a kavu ş turrouş tur. 
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Wilson Olayı : Güneş  diskinin merkezi civarında J safhas ında bu-
lunan daire ş eklinde ve umbras ı  düzgün bir tarzda penumbra ile ku ş a-
tılmış  olan bir lekenin, diskin kenarına yakla şmasiyle, iç Penumbrasmm 
kaybolması  ve leke ş eklinin uzamış  bir biçimde görülmesi olay ıdır. İ lk 
defa 1774 yılında Amerika'da Wilson ad ında amatör bir astronom 
gözlemleri s ıras ında, Güne ş  üzerinde, daire ş eklinde bir leke görmü ş tür. 
7-8 gün kadar bir süre içinde ş eklini muhafaza eden bu lekenin, Güne ş  
rotasyonuna ba ğ lı  olarak, diskin bat ı  kenarına yakla şması  sonunda, 
lekenin dairesel ş eklinin bozulduğunu ve leke etrafını  düzgün bir tarzda 
saran penumbramm ise sadece diskin bat ı  kenarı  tarafmda ( Ş ekil-72) 

görünür hale geldiğ ini tesbit etmi ş tir. Wilson daha sonra bu hali, seyrek 
olarak, diğer lekelerde de gözlemi ş tir. 

IE 

Ş ekil 72. Wilson olayı  (Disk kenarından uzakta iken şekli dairesel olan bir lekenin, disk kenar ına 

yaklaşmasiyle şeklinin uzayıp iç penumbrasmın kaybolması). 

Güneş  yüzeyinde görülen bir leke, Ş ekil-73 de görüldü ğü gibi, 

kabarık veya çukur biçimde olabilir. Bu durumda, alan hesaplar ında 
kullanılan a' = a. cos a formülünden elde edilen bilgiler, yamlmalara 
sebep olur. Zira formül, düz bir yüzey için do ğ ru sonuç verir. 

Ş ekil 73. Güneş  diski üzerinde görülen bir leke, çukur veya kabankhk biçimde olabilir. 
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Formüldeki a; lekenin, görüntü diskinin merkez do ğrültusuna göre 

2 
açısal uzaklığı dır, ve cos a = 

	
bağı ntısından hesabedilir 

(Ş ekil-54). 

Eğer izdü şümde, lekenin durumu de ğ işmemiş , olsaydı . görüntü 

üzerindeki herbir lekenin a' alan ı  ölçülür ve a' = a cos a ba ğı ntı sı  yar-

dımiyle gerçek de ğ er olan a alanlar ına geçilebilirdi. Bu hususu ara ş tırmak 

için Hotinli, Güne ş  görüntüsünü, meridyenler çizmek suretiyle, böl-
gelere ay ırm ış tır ( Ş ekil-74). 

Merkezi 

("i
meridyen 

Leke 

Ş ekil 74. Merkezi meridyenden itibaren 13° er derece aral ıklarla çizilen meridyenler yard ımiyle, 

Güneş  görüntüsünün bölgelere ayr ılması . 

Burada, arka arkaya gelen meridyenlerin boylam fark ı  13° kabul 
edilmiş tir. En dış ta kalan bölge ise 12° dir. Fakat yap ılan araştırmada 
son bölge hesaba kat ılmamış tır. Zira son dilim bölge) perspektiften 
dolayı  dar görülür. Böylece 6 dilim merkezi meridyenin do ğusunda ve 
6 dilim de bat ısında olmak üzere 13 er derecelik dilimler çizilmi ş tir. 
Bu bölgelerin herhangibirinde gözlenen bir leke, Dünyam ı zın dönmesi 
sebebiyle farkl ı  bölgelerde görülecektir. Her leke ayn ı  görünüş e uya-
cağmdan, bu hal, ara ş tırma için bir sak ınca doğurmaz. 

2-3 yıl gibi uzun bir süre Güne ş  gözlenir ve lekelerin hangi bölgede 
gözlendikleri de kaydedilirse; lekelerin, bu bölgelerin herhangibirinde 
bulunma ihtimalinin, aynı  olduğu görülür. Bu bölgelerin herbirinde 
görülen lekelerin alanları , formül yardımiyle elde edildiğ inde; 

1 numaralı  bölgede görülen lekelerin gerçek alanlar ı  toplamı  • Al 

 Aynı  süre içinde, 2 numaral ı  bölgedekilerin alanlar ı  toplamı  : A2  

59 	95 	 3 	99 	 99 	 99 	
• A3 
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Üst seviye 

13.  25.  39" 52. 	5' 78. 	{Dilim) 	
taC 

 

Ş ekil 75. Güne ş  diski üzerinde, merkezi meridyenden disk kenar ına do ğ ru, herbir dilimde görülen 

lekelerin alanları  toplamının azahşı . 

99 99  4 99 99 99 
: A4  

99 99  5 99 99 99 
• As 

99 99  6 99 99 99 
: A6  

olsun. Lekelerin herbir bölgede görülmeleri ihtimali ayn ı  olduğundan, 

Al , A2, A3, A4, As, A6 lar aras ında alan bakımından herhangibir fark 
bulunmamandır. Yani Al  = A2 = . . . = A6  olmandır. Hotinli, 3 
yıl devam ettiğ i gözlemlerini bu düşüncenin ışığı nda değerlendirdiğ i 
zaman, a' = a cos a ba ğı ntısm ın kifayetsizliğ i sebebiyle, A l , A2, A3, 

. . . . , A6 alanlarının birbirlerine e ş it olmadığı nı  ve Al  der A6 ya doğ ru 
alan değerlerinin azaldığı nı  görmüş tür. Bunun üzerine A l , A2..... , 

A6 ların birbirlerine e ş it olmas ı  için, a' = a cos a ba ğı ntı sında, cos a 
yerine hangi ifadenin yerle ş tirilmesi gerektiğ ini düşünerek, önce, di-
limlerde bulunan leke alanlar ı  için bir grafik çizmi ş  (Ş ekil-75), sonra 
bu çizdiğ i grafiğ i matematik bir formülle ifade etmeye çal ış mış tır. So-
nunda, 

Ölçülen teke 
alan ı  

a' = a cos a . (1— gtga ) 	  (4.5) 

bağmtısmın, Ş ekil-75 deki eğriye uygun olduğunu görmüş  ve her dilim-
deki leke alanını  eş it yapmak için formüldeki [J, değerinin de 0.075 ol-
ması  gerektiğ ini belirtmi ş tir. 

Eğer 'Güne ş  yüzeyinde bulunan, bir leke, düz bir yüzey olarak dü-
şünülmeyip, leke etrafmnn bir set'le çevrilmiş  (Ş ekil-76) oldu ğu kabul 
edilirse, (4.5) ba ğı ntısm.m fiziki bir anlam ta şı dığı  görülür. Zira merkez-
den uzaklaş tıkça, leke penumbras ı , perspektif k ısalma sebebiyle, d ış  
taraftan kapanmas ı  gerekirken, alanının iç taraftan k ısalması  olayı , 
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o bölgenin, bir engelle kapat ılması= sonucu olarak ortaya ç ıkmış  
olmalıdır. Buna göre, lekeyi çeviren bir kabar ıklık (set) var demektir. 
İş te leke etrafındaki bu set taraf ından lekenin örtülmesiyle, Wilson olay ı  
ortaya ç ıkmış  olacakt ır. 

Leke 	Set 

Ş ekil 76. Bir setle çevrilmi ş  Güneş  lekeli (temsili). 

Hotinli, lekenin büyüklü ğüne bağ lı  olarak, tı. faktörünün değ iş ti-

ğ ini de görmüş  ve lekenin yançap ı  (r), set'in yüksekli ğ i (h) ve [.ı. faktörü 

aras ında; 

2 	h = 
7C 

bağı ntısmı  bulmuş tur. E ğ er, 

leke alan ı  150 (yani leke yar ıçap ı  7000 km) ise: 	tı, = 0.15, 

leke alanı  450 ( " 	 12000 km) ise: E. = 0.02, 

olarak verilmektedir. 

r = 7000 km için, (4.6) dan, set yüksekliği, h 	1700 km, 

r == 12000 km için, (4.6) dan, set yüksekli ğ i, h 	400 km 

bulunmuş tur. Bu değerlere göre, büyük lekelerde set yüksekli ğ i azd ır. 

Hotinliye göre, leke etraf ı  setle çevrili olunca, bakış _ doğ rultusunda 
bulunan set, penumbranm, o k ısmını  örten ( Ş ekil-77). 

Eğer lekenin etraf ındaki set yüksek ise, Wilson olay ı  meydana gelir. 
Büyük lekelerde set, lekeyi örtecek kadar yüksek olmad ığı ndan, Wilson 
olayı  görülemez. a ğer set olmasaydı , iç penumbra Güne ş  merkezine 
yakın olan kısım), perspektiften dolay ı  daha geniş , dış  penumbra ise 
daha dar görülecekti. Böylece, bu ara ş tırma ile Wilson olayı , açıklan-
mış  olmaktad ır. 

(4.6) 
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Bak ış  do ğ rultusu 

Ş ekil 77. Bak ış  doğrultusundaki set, lekenin o k ısmım kapatır. 

Bir Leke Grubunun Doğduğu An İ le Göründüğü An Arasında Geçen 
Ortalama Zaman Süresi 

Güneş  leke gruplar ı , merkezi meridyenin her iki taraf ında da doğ ar 
ve geliş irler. Prensip itibariyle, Güne ş  görüntüsüniin iki yar ıs ı  aras ında 
bir fark olmadığı ndan, leke grubunun, merkezi meridyenin do ğu veya 
batı  tarafında doğmas ının ihtimali aynıdır. Merkezin ve merkezi merid-
yenin durumu, Dünyam ı zın o andaki durumuna bağ lıdır. Asl ı da bu 
meridyenin Güne ş  için önemi yoktur. -Gözlem yoluyla, lekelerin görün-
düğü noktalar tesbit edildi ğ inde ( Ş ekil-78), elde edilen sonuçlar ın biraz 
ş aşı rtı cı  olduğu görühnii ş tür. Zira Güne ş  görüntüsiiniin doğu yarısında 
görülen leke gruplar ı  sayı s ı , bat ı  yarı sında görülen leke gruplar ı  sayı -
sayısından fazladır. 

Ş ekil 78. Güne ş  ekvatoru üzerinde, boylam ı ; )ı.; Xt ; ),2  'olan leke gruplar ı . 

D- Doğu yarı s ında görülen leke gruplar ı  sayı sı , 

B- Batı  yarı sında görülen leke gruplar ı  sayısı  olmak üzere, 

D 
D > B dir. Ortalama olarak; — -B-- 	1,25 bulunmuş tur. 
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Doğan bir leke grubunun gözlenebilmesi için, lekenin belli bir bü-
yüklüğe ulaşması  gerekir. Leke grubunun gerçek do ğum zamanı  ile 
görüldüğü zaman aras ındaki fark d olsun. Ara ştırma yap ılırken iki 
hipotez kabul edilmiş tir. 

1°) Ara ştırılan lekeler Güne ş  ekvatoru üzerinde bulusunlar. 

2°) Güne ş  ekvatorunda -doğmuş  olan lekelerin gerçek alanlar ı , ilk 
doğduğu günden itibaren zamanla büyümü ş  bulunsun, yani 
leke geliş miş  olsun. 

Leke doğduğu anda, lekeden geçen meridyenle merkezi meridyen 
aras ındaki boylam fark ı  X olsun. Relatif boylam, —90° ile +90° aras ında 
değ işir. X < O ise, leke grubu Güne ş  görüntüsünün doğu yar ı sında, X > 0 
ise, leke grubu Güne ş  görüntüsünün bat ı  yarısında görülmü ş  demektir. 

Leke grubunun relatif boylam ı , batı  yarımküresinde daima artar, 
doğu yarımküresinde, rotasyon eksenine olan uzakl ığı na bağ lı  olarak, 

görüntünün doğu kenarına gidildikçe küçülür. Bir leke grubu, Güne ş  
görüntüsünün doğu kenarına yakın bir yerde gözlenirse, bu grubun, 
Güneş  yarımküresinin arkas ında m ı  yoksa tam kenar ında m ı  doğmuş  
olduğu bilinemez. Bu sebeple, Güne ş  kenarınm doğu kıyısında görülen 
leke sayıları , doğu yarımküredeki leke say ılariyle ilgili istatistiğe dahil 

değ ildir. Böylece, X < —70° olan leke gruplar ı  istatistikte hesaba ka-
tılmaz. Bu düşünceyle hesaba kat ılanlar, —70° < a < 4- 70° arasmdaki 
gruplardır. 

Herhangibir leke grubunun göründü ğü noktaıun boylamı  X olsun. 
Bu grup göründüğ ü zamandan daha önce do ğmuş  olmasına rağmen, 
doğduğu anda yeteri kadar büyük olmad ığı  için görülemez. Lekenin 
doğmuş  olduğu noktamn boylamı  da X, olsun. Güneş  ekseni etrafında 

27 günde döndüğünden, her bir leke grubunun boylarm, günde 13° 
kadar artar. Güne ş  görüntüsün.ün, merkezinde görülen bir lekenin 
boylann, X = 0 d ır. Eğer bir leke ilk defa merkezi meridyende gürül-
müşse ve görünüldüğü günden d gün önce doğmuş sa, doğduğu yerin 
boylamı ; 

Xo = — 13°.d 	olur. 

Leke grubunun sürekli olarak geli ş tiğ i kabul edildiğ inden, yapaca-
ğı mız istatistik için , a' = a cos X leke alan ını  kullanahm. Genel olarak 
bir leke grubu, ilk defa helyografik boylam ı  X olan, yani merkezden 
uzakta bir yerde gözlenirse, görülen alan ın değeri, perspektiften dolay ı  
cos a çarpam ile küçültülmü ş  demektir. Yani alan ı  a olan bir leke, a' 
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olarak görülür (a' 	a cos X). Görülen bu de ğ er alt limittir, çünkü leke 
doğduğu andan itibaren ilk defa görülebilir büyüklü ğe ulaşmış tır. Bu 
limit değ erden daha küçük olan lekeler görülemezler. Buna göre, gerçek 

alanın 	 ı  olarak görülecek olan alan ın değeri, bu limit değ erden 
Sec 

daha büyük veya bu limit değ ere e ş it bir büyüklüğ e ulaştığı nda görüle-
bilecek, aksi , halde leke henüz görülemeyecektir. 

ölçülen alan de ğ erinden gerçek alana geçmek için, a = a' Sec X 
bağmtısma göre, ölçülen alan ı  Sec X ile çarpmak gerekir. Do ğumundan 
itibaren her geçen zamanda, leke alan ındaki değ iş iklik, Sec çarpaniyle 
belirtildiğ ine göre; d günde boylam ı  X ya ula ş an alan, d. see çarpaniyle 
değ işmiş  olur. 

Göründüğü anda relatif boylam ı  X olan grubun, do ğuş  anındaki 
boylam ı  X, ise, leke boylamı  her gün 13° artt ığı na göre, d günde leke 
alaniyle ilgili boylam, 13°. d. sec X kadar artar. d gün kadar geriye 
gidilirse, doğuş  anmdaki boylamı ; 

— 13°. d. sec 

bulunur. 

Güneş  Görüntiisiinün Doğu ve Bat ı  Bölgelerindeki Leke Say ılarının 
Mukayesesi 

Bu gaye için üç leke grubu gözönüne al ınmış  olsun. Bunların gö-
rüldü& andaki boylamlar ı ; (k1 , — 70°; X2  = 0°; X3 70°) 
olsun (Ş ekil-79). 

Ş ekil 79. Güneş  diski üzerinde gözönüne alınan ve boylamlan sırasiyle 

—70°; 0°; ± 70° olan leke gruplar ı . 
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Bu üç grubun ayr ı  ayrı , do ğuş lar ı  annadaki boylandar ı , yani X0  değerleri: 

a) X i 	— 70° için: 	X, 	— 13°. d. sec X 	ifadesinden, 

Xo = — 70° — 13°. d. sec (— 70°) 

X0  = — 70° — 13. d. sec 70° 

b) X2 = O° için: 	X0  = — 13°. d 

e) X3 	70° için: X. = 70° — 13°. d. sec 70° 	bulunur. 

Ş ekil-80, Güne ş  ekvatorunu göstermi ş  olsun. Ekvator üzerinde X 
ve X0  değ erlerinin yerlerini i ş aretleyelim. 

	

sec70° 	 -I fd. 	 -1 J'ti. sec7d 
Gü ney M 	N 	 P 	 K -0». e kvatoru 

Ş ekil 80. Güne$ ekvatoru üzerinde leke gruplar ının göründülderi 

(M; P; R) ve do ğdukları  noktalar (K; Y; N). 

Lekelerin görüldükleri noktalar : M; P; R, 

Lekelerin doğdukları  noktalar : K; Y; N dir. 

Ş ekilden: 

MP = PR; MN = RK ; 

Sec 1 :5: 1 	ve 

Sec 70° > 2 	dir. 

Buna göre; do ğ ru parças ı  olarak, 

MN > PY olur ve, 

YK > NY bulunur. 

Göründükleri anda: 

X = — 70° ile X = 0° aras ındaki leke gruplar ının sayı sı  D, 

= O° ile X = + 70° aras ındaki leke gruplar ının sayısı  B dir. 

D ile B aras ındaki oran, lekelerin do ğum yerleriyle ilgili olan iki 
uzunluk ( Ş ekil-75 deki YK; NY) aras ındaki orana e ş it olmalıdır. 

D 	YK 	PR + RK PY 	70° + 13 'd sec 70° — 13'd 
B 	NY 	PM — MN + PY 	70° + 13 'd — 13 'd sec 70° 
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Seck 

g C(078 65 52 39 26 13 0°13 26 39 52 65 78 g o 

D 70° 	13°d (sec 70°-1) 
B 70° - 13°d (sec 70°-1) 

D ile B say ılarının oran ı  gözlemlerle bulunmu ş  olduğundan, bilinmeyen 
sadece d dir. 

d 
70° 	 D — B 

   

13° (sec 70° - 1) 	D 4- B 

d = 2,8 . 

D 
B - 

d = 2,8 

 

1,25 — 1 
• 1,25 -I- 1 

d = 2,8 . 	; d 	0,3 gün bulunur. 

Buna göre, bir leke grubunun gerçek do ğum zaman ı  ile göründüğü 
zaman aras ındaki fark, ortalama olarak, 7 saat kadard ır. 

Gleissberg'in bu ara ş tırmasmı  Hollanda'lı  astronom Minnaert, 
Ş ekil-81 deki grafikte göstermi ş tir. Leke grubunun gözlenebilmesi için 
alanın büyüklüğü grafikte görüldü ğü gibi, X ya bağ lı  olarak sec X büyük-
lüğüne ula şmış  olmalıdır. 

Ş ekil 81. Güne ş 'in çe ş itli enlemlerinde doğ an leke gruplarımn görülebilmesi için leke alan ı  sec X 

büyüklüğüne ulaşmandır. (X: Leke grubu enlemi, a: Leke grubu alan ı). 
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Güne ş  ekvatoru üzerinde tüm boylam1arda, ayn ı  anda leke te şekkül 

ettiğ i füşünülürse; Ş ekil 81'e göre, bu lekelerden ilk görülecek olan ı , 

merkezi meridyene raslayan leke olacakt ır. Buna göre, merkezi merid-
' yende bulunan lekenin alan ı , diğ erlerine-nazaran daha küçük iken gö-
rülebilecek demektir. Boylam de ğerleri doğu ve batıya doğ ru kaydıkça, 

oralardaki lekelerin görülebilmesi için, alanlar ının, merkezi meridyen-

dekine nazaran daha fazla büyümü ş  olmaları  gerekmektedir. 

GÜNE Ş  LEKELER İ YLE İ LGİ Lİ  TEORİ LER 

Güneş  Çevriminin Bjerkness Modeli 

Güneş  üzerinde görülen, lekelerin sebeplerini aç ıklamak için ast 
ronomlar ve fizikçiler çok çal ış mış lardır. Bu hususta ortaya at ılan ilk 

teori, 1926 y ılında Norveçli bilgin Bjerkness taraf ından ileri süsrül-
müş tür. Bu teoriye göre, Güne ş  içinde hareket halinde bulunan gazlann, 
ekvator yak ınmdaki hızları  fazladır. Güne ş 'in rotasyonu sebebiyle, 
farklı  hızlara sahip olan gaz tabakalar ı  meydana gelir ve bu tabakalar 
arasında girdaplar do ğar. Meydana gelen girdaplar, Güne ş 'in paralel 

daireleri boyunca güne ş i kuş atırlar. Bu girdaplann içindeki s ıcak gazlar 
yukarılara (Güneşin yüzeyine) do ğru çekilir. (Bu hal, göl sular ında 

mevcut olan anafor olay ında suyun a ş ağı lara çekilmesi olayına benzer. 

Fotosferde bulunan gazlardan bir k ısmı , sıcaklığı n yüksek olmas ı  sebe-
biyle, iyonlarma ayr ılmış  durumdadır. Fizik bilgilerimize göre, iyon.- 
'aşmış  bir gaz hareket halinde ise, bu gaz ın etkisi, elektrik ak ımnım 
etkisi gibidir. Örneğ in, bu hareket bir magnetik alan , meydana gethir. 
Farklı  hızlardaki hareketlerle meydana gelmi ş  olan girdab ın içindeki 
sıcak gazlar, fotosferin yüzeyine ç ıkınca orada so ğur ve iki leke gibi 
.görülür (Ş ekil-82). 

Güneş  yüzeyine ait maddeler radyasyon (= emisyon) yapt ıkları  
için. soğurlar. Bunun sonucu, kutuplardan ekvatora ve ekvatordan 
kutuplara doğ ru binlerce km derinliğe kadar, Güne ş  maddesi gider 
gelir (Ş ekil-83). Derinlerde ı sınan gazlar, yukar ılara do ğru ç ıktıkça 
soğur ve bu akan madde dola şı mı  bu tarzda devam eder. 

Termodin ı,miğe göre, dış ardan gazlara enerji ilâve edilmedi ğ i tak-
dirde, adiobatik geni ş leme ile, gaz' ın s ıcaklığı  azalır. Azalan s ıcaklığı n 
tekrar artmas ına, yukarda bahsetti ğ imiz dolaşı m sebep olmaktad ır. Bu 
düşünceler ışığı nda, leke olay ı  açıklanmaya çal ışı lmaktadır. Teofi, 
lekedeki magnetik alan ın ve leke içindeki s ıcaklığı n düşük olduğunu 
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Leke 
✓ 	 Güneş  

yüzeyi 

Ş ekil 82. Girdaplar ı n içinden Güne ş  yüzeyine çıkan gazlarm soğ umasiyle lekeler ortaya ç ıkar. 

Kutup 

Ş ekil 83, Güne ş  içinde kutuplardan ekvatora, ekvatordan kutuplara madde ak ımı  

gösterir. Buna kar şı lık magnetik alanı  çok ş iddetli olan lekelere de ras-
lanmış tır. Bu teoride, girdaplar ın orijin de tam olarak aç ıklanmış  
değ ildir. Leke içindeki gazlar ın çok yüksek luzlarla dönmesinden, 
lekenin iç kısmı  gözlenmez. Buna kar şı lık lekeler, Güne ş  üzerinde sa-

saatlerce ayn ı  hali muhafaza edebilirler. Görüldüğü gibi teori, mevcut 

bütün problemleri aç ıklarn.aktan uzakt ır. Bu sebeplerle yeni teorilerin 
kurulmasına gerek duyulmuş tur. Bu konuda ileri sürülen teorilerin 
birkaçından daha bahsedelim. 
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Güneş  Çevriminin Biermann Modeli 

Bugün lekelerin bilinen özelliklerini aç ıklamaya çal ış an teorilerden 
biri de, 1955 yılında Alman fizikçilerden Biermann taraf ından kurul-
muş tur. Bilindiği gibi her lekede bir magnetik alan vard ır. Önceleri bu 
magnetik alalım, lekenin faaliyeti s ırasında meydana geldiğ i zannelli-
liyordu. Biermann'a göre ise, lekelerin meydana gelmesine, magnetik 
alan sebep olmaktad ır. Böylece magnetik alan, lekenin sonucu de ğ il, 
sebebi olarak görülmektedir. Bazan Güne ş 'in lekesiz bölgesinin spekt-
rumunda da Zeeman olayı  gözlenir. Böyle bir bölgede, genel olarak, 
birkaç saat sonra leke meydana ç ıkar. O halde leke ortaya ç ıkmadan 
önce bir magnetik alan meydana gelmekte ve sonra da leke belirmektedir. 

Bu durumun fiziki aç ıklamasını  yapmaya çahşalun; 

Bir tel, m ıknatıs içinde hareket ettirilecek olursa, bu telin içinde 
elektrik ak ımı  meydana gelir ( Ş ekil-84). Tersine olarak, içinden elektrik 
geçen bir teli, böyle bir nuknat ıs içinden geçirmek için bir enerji sar-
fetmek gerekir. 

Şekil 84. Magnetik alanda hareket eden bir telin içinde, elektrik ak ı m ı  hâsıl olur. 

Fotosferin s ıcaklığı  yüksek olduğundan orada bulunan gazlar 
iyonlarına ayr ıhruş tır. Bu iyonlar birer elektrik yükü ta şı rlar. Böyle 
elektrik yükü ta şı yan parçac ıklar, fotosferdeki magnetik alanlar ın içinden 
geçerken güçlükle hareket ederler. Yani kinetik enerjileri ve dolay ı -
siyle hızları  azalır. Dış  bölgeye çıktıklar ı  vakit de s ıcakhklarmı  kay-
b ederler ( Ş ekil-85). 

Ş ekil 85. Elektrik yükü ta şıyan parçac ıklar, fotosferdeki magnetik alan içinden geçerken bir 
dirençle karşı laşı rlar ve h ı zları  azalır. 
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Bahsedilen bölgede alttan gelen gazlar sür'atle hareket edemedi-
ğ inden, yüzeyde kaybolmu ş  olan sıcakl ı k da sür'atle artdmaz. Böylece 
Güneş  yüzeyinde, civar ına nazaran sıcaklığı  daha az olan bir bölge 
ortaya ç ıkmış  olur. İş te bu bölge, leke bölgesidir. Derinlerden bu böl-
genin civarına gelen gazlar, bir güçlü ğe uğ ramadan sür'atle gelebil-
dikleri için, leke bölgesinin civarındaki s ıcakhğm azalması  söz konusu 
değ ildir. Lekenin sıcaklığı nın azlığı , Biermann teorisine göre yukarda 
anlatılan tarzda aç ıklanmış  olmaktadır. 

Güneş  koronas ın.da görülen kutupsal sorguçlar (= uçlar) Güne ş 'in., 
genel bir magnetik alana sahip oldu ğunun delilleridir. 1952-54 seneleri 
arasında Babcock, Güne ş, kutuplar ı  civarında muazzam ve devaml ı
magnetik alanlar bulmu ştur. Böyle bir alan ın varhğı , Güneş  içinde, 
ancak bir dipolün bulunmasının sonucu olabilir. Bu tarzda bir alan ın 
hayat süresinin 10 10  sene mertebesinde olaca ğı  da Cowling taraf ından 
gösterilmiş tir. Böyle bir alanın yön de ğ iş tirmesi ise, çok daha uzun 
bir zaman almand ır. Fakat 1956-58 y ılları  aras ında Babcock taraf ın-
dan yap ılan ölçülerle, magnetik alan ın yön değ iş tirdiğ i gösterilmiştir. 
Bu hal, Güne ş 'in kutupsal magnetik alan ının gerçek anlamda, genel 
bir magnetik alan (yani bir dipol gibi) olmay ıp, biraz yüzeysel oldu ğunu 
gösterir. Bu, her 11 senede yön de ğ iş tiren Güne ş  lekelerinin. magnetik 
alanlariyle yakından ilgili olabilir. Kurulacak teori, bütün bu noktalar ı  
gözönüne almah ve Güneş  çevrimlerinin birçok özellikleri aras ında 
bağııı tı  kuralı  bir Güneş  modeli üzerine oturtulmal ıdır. 

Güneş  Çevriminin Babcock Modeli 

Biermann teorisi de Güne ş 'teki olayların tamamını  açıklayamadığı  
için, 1960 da H.W. Babcock, güneş  çevrimiyle ilgili olan ve rasat sonuç-
larının izahmda uygun görünen bir model ileri sürdü. ( Ş ekil-86) da da 
resimlerle aç ıklanmış  olan bu modelde, Güne ş 'in magnetik alanlariyle 
diferensiyel rotasyonun bile ş ik etkisinin sonucu olarak, 22—yıllık bir 
Güneş  çevrimi ortaya ç ıkmaktadır. Güneş  faaliyetinin ba şlangıcında, 
yüzeyin alt ında, yançap ın ondabiri kadar derinlikte, meridyenler bo-
yunca uzanan kuvvet çizgilerinin bulundu ğu kabul edilir Bu halde 
Güneş , iki kutuplu zayıf bir magnetik alana sahiptir. Herbir kuvvet 
çizgisi, Ş ekil-86 dan da görüldüğü gibi, kutuplarm, yakınından ortaya 
çıkar. Güneş 'in diferensiyel rotasyonu her çizgiyi ekvator boyunca 
dış  kısma çeker ve onu pekçok kere Güne ş  etrafına sarar. Bu ş ekilde 
çizgilerin yoğunluğunu artırarak magnetik basmca katk ıda bulunur. 
Akı  tübleri içindeki çizgiler tübler içindeki magnetik bas ıncı  artırınca, 
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Konvektif 
hücre e t  

çizgileri 

Fut osf*r' 
6 	w / 	E  
• ~2525~2:2 

PF 

Şekil 86. Güneş  Çevriminin Babcock Modeli: İ lk safhada (1) Güne ş , küçük (= aş ağı ) enleınlerde 

yüzey altında, hemen hemen Güneş  yar-Içel:anın 1  unda uzanan ve 60° civar ındaki en- 
10 

lemlerde dış arı  çıkan ve içeri giren magnetik kuvvet çizgileriyle iki kutuplu bir nuknat ısa (2) 

benzer. Diferensiyel rotasyon, magnetik kuvvet çizgilerini ekvator boyunca d ış a doğ ru çeker (3). 

Bu çekme, onların Güne ş 'i sıkıca sarmasma kadar devameder (4). Ba şka başka enlemlerdeki 

farkl ı  kuvvet çizgilerinin yoğunluğu farklıdı r. Akı  tübleri içinde aktan yükselen konveksiyon 

hücreleri, kuvvet çizgilerini ak ı  tübleri içine büker (5). Önce var olan (P) ve sonra te şekkül 

eden (F) alanlarla bipolar magnetik bölgelerin şekillenraesi, akı  iplerinin (tüblerinin) yüksel- 

mesi ve magnetik bas ıncın artması  sebebiyle kuvvet çizgilerindeki k ıvrımlar (ş ekil bozuklukları) 
gelişebilir (6). Diferensiyel Güneş  rotasyonu ve Güne ş  yüzeyindeki hareketin tipi (7), (F) alan- 

larını  kutuplara doğru göçe sevkeder (8). Kutuplardaki alanlar ı  önce nötr hale sokar, sonra z ıt 

kutup alanları  oluşur. (After W. Livington). 
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basınç dengesinin sağ lanmas ı  için, gaz bas ıncı  azalmandır. Gaz bas ıncı  
azalan tübler, kendi etraflar ına nazaran daha hafif olacaklarn ıdan, 

bulunduklar ı  ortamda yüzey durumdad ırlar. Konveksiyon, gibi gaz 

hareketleri, çizgileri burarak, alan ş iddetini daha da yükseltir. 

Magnetik alan ş iddetinin büyümesi, hemen hemen + 35° gibi 
yüksek enlemlerde maksimumdur. Böylece orada, kritik ş iddette bir 

alan teşekkül eder. Alan ş iddetinin kritik olduğu noktada bir ak ı  ipi 

(tübü), Güne ş  yüzeyine yükselir. Bu durumda alan ın en ş iddetlisi, 

Güneş  lekesinde bulunan bir bipolar magnetik bölge farkedilir Bir 
akı  tübünün, Güne ş  yüzeyinde ortaya ç ıkış  olayına, muhtemelen sü-
pergranüller yard ımcı  olurlar, zira lekeler, genellikle süpergranüllerin 
sınırında meydana gelir. 

Kutuplaşma kanunu, magnetik alan çizgilerinin kuzeyden—güneye 
devamlılığı nın bir sonucudur. Çünkü her iki enlemde de müteakip 
(mevcut lekeden sonra ç ıkan) lekeler, Güne ş  kutuplar ına daha yak ındır 
ve akı  tübü boyunca onlar ın polaritesi, en yak ın bulunduğu kutbun 

polaritesinin z ıddıdır (tersi). 

Daha aş ağı  enlemlerde magnetik alan daha geç zamanda kritik 
alan ş iddetine ulaşı r ve ilgili akı  tübü fotosfer yüzeyine yükselir. Böy-
lece "Kelebek Diyagram ı" oluş ur. Güne ş  lekesi ın.aksimumu, en geniş  
enlem ku ş ağı da, en büyük alan ş iddetinin oluştuğu zamana tekabül 
eder. Süpergran.üllenme, ak ı  tüblerini oraya—buraya iter ve böylece 
magnetik alanlar yer de ğ iş tirir (dağı lır). Bu durumda önceki magnetik 
bölgeler (P) ekvatora do ğ ru, müteakip magnıetik bölgeler (F) de, kutba 
doğ ru, hareket ederler. Bu olaya diferensiyel rotasyon sebebolur. Farkl ı  
yarunkiirelerden ekvatora gelen z ıt kutuplu bölgeler, ekvatorda kar şı -
laşı rlar ve birbirlerini yokederler. Kutuplara do ğ ru giden F bölgeleri, 
kutupları  kaplar ve orada kendilerine z ıt olanları , önce nötr hale sokar 
ve sonra kutup alanlar ını  tersine çevirir. 11 y ıl sonra, Güne ş 'in tama-
mının dipol alan ının polaritesi tersine çevrilir, ve 22—y ılhk çevrimin 
ikinci yarısı  baş lar. 

Güneş  Çevriminin Allen Modeli 

Daha sonra 1963 yılında yeni bir teori, İngiliz fizikçilerinden C.W. 
Allen tarafından ileri sürüldü. Allen, Güne ş  lekelerindeki kutupla ş mayı  
açıklamak için en levriş li olan Güneş  modelinin, Bjerkness'in hydro-
dinamik dolaşı m sistemi olduğunu kabul ederek, Bjerkness re ıodelindeki 
girdaplar yerine, bunalan magnetik hortumlar koymu ş tur. Ayrıca yüksek 
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enlemlerde ters yönlü bir dola şı m ilâve etmi ş tir. Zira Spörer ve Tuo-

min.en, uzun hayat süreli Güne ş  lekeleri üzerinde yapt ıkları  ölçülerle, 

± 35° den daha büyük enlemlerin, kutba do ğ ru senede 7° den daha 
fazla bir harekete sahip olduklar ını  açığ a koymıiş lardı . Moss ve d'- 

Azambuja'nuı. çalış malarına göre, ise, ekvator yak ı nmdaki prominens-

'erin kutba doğ ru sürüldenmesi, senede 40° kadard ır. Bu sürüldenme, 

yüksek enlemlerde senede 10° ye dü ş er. Bu hareketlerin hepsi, teorideki 
ikinci dolaşı mla açıklanmaya çal ışı lır. Böylece yüzeye yak ın kutup 
dolaşı mı , yüzeysel olan S kutbunu, N kutbûna do ğru ta şı yacak ve bir 
sonraki çevrimde, N kutbunda bir S kutbu in ş a edilmiş  olacaktır. Buna 

göre Ailen modelinde, magnetik bölgeleri kutba ta şı yan bir aklım 

yüzeyi kabill edilmiş  olmaktadır. 

Bilindiğ i gibi, bir mıknatıs çubuğu iki parçaya bölünürse, her par-
çada tekrar iki kutup meydana gelir ( Ş ekil-87). Bunun tersi olarak, 
at nalı  ş eklinde iki mıknatıs, Ş ekil 88 de görüldüğü gibi, uç uca birle ş -
tirilecek olursa m ıknatısm kutupları  kaybolur. 

K 
M ı  k nat ı s 

K 

Ş ekil 87. İki parçaya bölünen m ıknatısm Ş ekil 88. İ ki at nalı  mıknatıs zıt kutuplarından 
bölündügii yerde z ıt kutuplar tesekkül eder. birlestirileeek olursa •kutuplar ı  kaybolur. 

Bir gaz içinde bulunan iyonlarm spiral biçimde hareket etmeleri 
sonucu, spiral'in içinde bir magnetik alan meydana geldi ğ i, fizikten 
bilinmektedir. Güne ş  içindeki enlem dairelerinde, yukarda aç ıklan.dığı  
gibi, spiral meydana getirecek tarzda dairesel harekette bulunan iyonlar, 
Ş ekil-89 da görülen tarzda, hortumlar meydana getirirler. Allen'e göre 
bu hortumlar, hazan fotosfere kadar yükselecek ve sa ğa—sola yüzerken. 
(= yalpa yaparken) yüzeye temas edecek ve bu suretle hortum kopa-
caktır. Hortum kopunca da iki kutup meydana gelecek ( Ş ekil-90) ve 
böylece bir bipolar leke grubu ortaya ç ıkmış  olacaktır. 
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Enlem dairesi 

Ekvator 

R6ia_syen ekse n., 

Ş ekil 89. Enlem dairesinde bir hortum (temsili). 

Hortum 

Enlem dairesi 

Ekvator 

R dtas,yon ekseni. 

Hor tum 

Ş ekil 90. Bipolar leke grubunu hani eden hortum. 

Bu düşüş  tarz ına göre; fotosferde, Güne ş 'inı  yüzeyinden iç k ısım-
larma doğ ru, enlem daireleri alt ında ve hortum ş eklinde pek çok mag-
netik alan takımları  bulunmaktadır. Teoriye göre bu alan tak ımları  
hareket halindedir. Fotosfer yalun ında bulunan alan tak ımları , ekvatora 
doğru hareket edecek ve ekvator yak ınlarına gelince dönerek kutuplar 
yönünde harekete geçeceklerdir ( Ş ekil-91). Hortun ılar, ekvatora yak-
laşı rken fotosferin yüzeyinden uzakla şıp derinlere giderler. Yüzeyden 
uzaklaşan hortumlarda kopma olay ı  vukua gelemeyece ğ inden, leke 
kutupları  da meydana gelmeyecektir. Bunun sonucu olarak da ekvator 
bölgesinde leke say ısı  azdır. Hortumlarm bu hareketi, leke bölgesinin 
kaymas ını  açıklayan bir görünüm arzeder. Ekvatordan dönen hortum- 
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Ş ekil 91. Hortum şeklindeki magnetik alan tak ımlarının, ekvatordan kutuplara ve kutuplardan 

ekvatora do ğ ru olan hareketleri (temsili). 

lar, yukarı  bölgelerde (= enlemlerde) yüzeye yakla ştıkları  için, oralarda 

yeni lekeler meydana gelir. Çevrim ba ş larında meydana gelen bu leke-
lerin enlemleri aras ında, seyrek olarak 40° den büyük olanlarma da ras-
lanır. 11 yılda devrini tamamlayan ve leke gruplar ını  meydana getiren 

hortumlarla do ğuşuna sebep olan iyonlarm dairesel hareketlerinin 
yönünün, Güne ş 'in kuzey yar ım küresinde aynı , güney yarım küresinde 

ise kuzeydekine nazaran ters oldu ğu kabul edilir Böylece iki yar ım 

kürede meydana gelen leke kutuplar ı  ters işaretli olmuş  olur. 

Yeni ba ş layan çevrimle lekelerin içindeki magnetik alan'm yönü 
değ iş ir. Bu yön değ işmesi olayı , yukarda da de ğ inildiğ i gibi, Güneş  
içinde, kutuplardan ekvatora ve ekvatordan kutuplara do ğ ru hareket 

halinde bulunan hortumlarla hareket yönü de ğ iş irken, bu hortumlarla 
meydana gelmesine sebep olan yüklü parçac ıklarm hareket yönlerinin 
de değ iş mesinin sonucudur. 

Bu teori , de Güneş 'te gözlenen olaylar ın tamamını  açıklamaktan 
uzakta.. Daha yeni teoriler beklenmelidir. 
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FOTOSFERDE GÖRÜLEN DIĞER OLAYLAR 

Kenar Kararmas ı  

Renkli  canı  kullanmadan, beyaz ışı kta çekilen bir. Güne ş  fotoğ -
rafnun, merkezinden kenar ına doğru aydmhğı n azaldığı  yani karard ığı  
görülür. Bu görünü ş , Güneş  diskinin merkezinden itibaren d ış a doğru 

parlaklığı n azaldığı nı  gösterir. Bu olaya "Kenar Kararmas ı" ad ı  verilir. 
Yap ılan ölçülerden anla şı ldığı na göre ışı k ş iddeti, kenarda, merkeze 
nazaran % 60 kadar daha azd ır. Gözlemlerle bulunan bu özellik, şu 

tarzda izah edilebilir: 

Bilindiğ i gibi, ışı nım ş iddeti s ıcaklığ a bağ lı dır. Ş iddetin azalmas ı , 

sıcaklığı n az olduğunu ifade eder. Güne ş 'i merkezden dış arıya doğ ru 
sıcaklığı  azalan tabakalardan olu ş muş  kabul edelim (Ş ekil-92). 

Bak ı s doğ rul t usu 

Ş ekil 92. Güneş , içden dış a doğ ru, gittikçe s ıcaklığı  azalan tabakalardan olu şmuş  olsun (Temsili). 

Ş ekilde görülen içi tarah kı sım, iç küreyi temsil etsin. Bilindiğ i 
gibi iç Güne ş 'ten sahnan ış num, dış  tabakalar taraf ından absorbe edilir, 
ve ancak merkeze belli bir uzakhktan itibaren meydana gelen ışı nım, 
Güneş  yüzeyine çıkabilir. Bu s ınırı , iç kürenin yüzeyi olarak gösterelim. 
Böylece, merkez doğ rultusun.dan bize ulaş an ışı k (Io), B den itibaren 
olan bölgenin ışığı dır. Bu bölge, B den A ya kadar s ıralanm ış  atmosfer 

tabakalar ından oluş muş tur. 
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Güne ş  yüzeyinde ikinci bir C noktas ı  alalım. Bu noktan ın merkez 

doğrultusuna olan uzakl ığı  p olsun. CG = r nin bakış  doğrultusuyla 
yaptığı  aç ı  0 ise, p = r. sin 0 olur. C noktas ı ndan gelen ışı nım ise, kendi 

gücüne uygun bir optik derinlikten (CD) gelir. Yani D den daha derin 
olan bölgelerin ışığı  içerde absorbe edilir, C den d ış arı  çıkamaz. Ş ekil--92 
ye dikkat edilirse, D noktas ı , iç içe çizildiğ i düşünülen kürelerden birine 
aittir. Bu küre, B noktas ının bulunduğu küreden daha dış  kısımda bu-
lunan bir küredir. D ış  küreler, iç kürelerden daha so ğuk olduğundan. 

CD do ğ rultusunda ölçüleri. I ış num ş iddeti, B den itibaren gelen ve mer- 
kez doğrultusunda ölçüleri. I, ıslam ş iddetinden daha küçük olur. p 
mesafesi büyüdükçe, D noktas ı  daha dış  tabakalara do ğ ru kayar. Böy- 

lece 	
, 

oranı , devaml ı  olarak küçülür. 

Sonuç olarak, diskin merkez do ğ rultusundan gelen ış num, kenar-
lara nazaran daha derin tabakalardan gelir. Derin tabakalar s ığ  taba-
kalardan daha s ıcak olduğundan, parlakhk, diskin merkezinden kenar ına 
doğ ru azalmış  olarak görünür. 

Granülasyon 

Güneş  yüzeyinde görülen olaylardan biri de, pirinç ,  tanesi denen 
grev (= kum) yap ının mevcudiyetidir ( Ş ekil-93). Bu olay, fotosfer 
üzerinde yer yer parlak ve sönük noktalar şeklinde kendini gösterir. 
2-3 dakika içinde durumlar ını  değ iş tiren bu noktalardan parlak olanlar 
sönükle ş irken, sönük olanlar parlak hâle gelirler. Böylece Güne ş  yüzeyi, 

kaynayan bir kazan görünümünde gözlenir. Bu noktalar ın görülen çap-
ları , 1"'— 2" veya yakla şı k olarak 1000 km kadardır. Bunlar bilhassa 
diskin merkezi bölgesinde çok say ıda görülürler. Bu noktalar ın parlak-
lıkları , etraflar ına nazaran % 20 daha fazlad ır. Bu taneciklerin foto ğ rafı , 
ancak odak uzakl ığı  büyük (f = 20 ın gibi) olan dürbünlerle çekilebilir. 

Granülasyon olayı , leke faaliyetinden ba ğı msız bir olaydır. Bu 
olayın izahı  şöyle yap ılabilmektedir. 

Fotosferden devaml ı  olarak Ismim enerjisi ne şredilir Güneş 'in 
içinden dış arıya çıkmış  olan gazların sıcaklığı  azalır. Fizikten bilindiğ i 
gibi, bir gazın soğuk olduğu haldeki a ğı rlığı , sıcak olduğu halindeki 
ağı rlığı n.dan daha fazlad ır. Fotosferin d ışı na ç ıkt ıktan sonra s ıcaklığı  
azalan gaz, fotosfere do ğ ru iner. Alt tabakalar daha s ıcak olduğundan 
dış  tarafa doğru yükselir. Böylece fotosferin alt ında bulunan gazlar, 
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Ş ekil 93. Güneş  granülasyonu, porlar ve küçük lekeler. 

(5 Temmuz 1985, Janssen). 1 nım = 0".5 dir. 

devamlı  olarak hareket halindedir. ( Ş ekil-94). Bu olaya, fizikte "Tür-
bülans" denir. Bu tarzda alt taraftan yüzeye ç ıkan sıcak gaz, parlak 
olarak, so ğuduktan sonra yüzeye dü ş en gaz da, sönük olarak görülür. 
Buna göre parlak ve sönük görünü ş , gren yap ının sebebi olmaktad ır. 
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Ş ekil 94. Fotosfer yüzeyinin alt ındaki gazlar, s ıcaklığı n yüksekliğ i sebebiyle, devaml ı  olarak 

hareket halindedir. 

Meş 'ale (Fakiil veya Plaj) 

Güneş , gözlem aletleriyle incelendi ğ i zaman yüzeyi, daha önce de 
belirtildiğ i gibi, akkor halinde parlak bulutlar manzarasmda görülür. 
Bu bulutlar baz ı  yerlerde daha yo ğundur. "Meş 'ale fakül) ad ım 
verdiğ imiz bu bölgeler, fotosferden daha parlakt ır. Bunlar, lekeler gibi, 
Güne ş  yüzeyinde, leke ku şağı nın her yerinde görülemezler, ancak 
Güneş  görüntüsünün kenarlar ına yakın yerlerde, mermeri and ıran, 
parlak damarlar ( Ş ekil-95) ş eklinde görülürler. Fotosferin kenar k ısmı  
daha karanlık olduğundan parlak olan damarlar, karanl ık zemin üze-
rinde kolayca görülebilirler. Me ş 'aleler, husiile gelecek olan veya daha 
önce kaybolmuş  olan leke gruplarının yerini iş aret ederler. Lekeler, 
çukurluklar gibi gözününe al ındıkları  halde, me ş 'aleler kabar ık olarak 
düş iinülür. Me ş 'aleler, hernekadar Güne ş  görüntüsünün kenar ına yakın 
olan leke grupları  etrafında görülürlerse de, gerçekte lekeler gibi, Gün.e ş 'in 
leke bölgesine yay ılmış  olmalıdırlar. Merkeze yak ın bölgedeki me ş 'ale 
parlakhğı  ile fotosfer parlaklığı  arasındaki farkın az olu ş u, merkez 
civarındaki meş 'alelerin farkedilmesini engeller. K ısa sürede geli ş en, 
yapı sında ve parlaklığ nı  da sürekli olarak de ğ iş im gösteren bir me ş '- 
ale'nin baş ladığı  yerde, genellikle bir leke beliririr. Buna göre Me ş 'ale, 
lekeden önce ortaya ç ıkmaktadır. Bazan te ş ekkül eden me ş 'ale içinde 
leke görülmeyebilir. Lekelerin ortalama hayat süresi, me ş "alelerin hayat 
süresinden. kısadır. Me ş 'alelerin ortalama hayat süreleri, onlara paralel 
olarak has ıl olan leke gruplar ının ortalama hayat sürelerinin üç kat ı  
kadard ır. Lekeler maksimum alana ula ştığı  zaman, bunlarla ilgili olan 
meş 'alelerin yoğunluğu ve parlaklığı  da maksimum olur. Meş 'alelerin 
yoğunluk ve parlakl ıkları  azalmaya ba ş ladıktan sonra da alanlar ı  
büyü/neye devam eder. Bir me ş 'alenin alanının maksimum halini aldığı  
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Ş ekil 95. Faküllerin ve lekelerin, Güne ş  kenarında alınmış fotoğ rafı  
(Meudon, 1908). 

zamanki büyüklüğü, maksimum parlaklıktaki alanının 10 katı  kadardır. 
Aktivite merkezi çok oldu ğu zaman, birbirlerinin komşusunda bulunan 
me ş 'aleler birle ş erek me ş 'ale alanlar ını  meydana getirirler. Birle ş en 
alanlar ı  birbirlerinden ay ıMetme imkan ı  yoktur. Leke grubunun et-
rafında bulunan me ş 'alenin kaplad ığı  bölge, leke grubunun kapla-
dığı  bölgeden büyüktür. Güne ş 'in bütün yüzeyi üzerinde bulunan me ş '- 
alelerin. toplam alan ı , bütün yüzeydeki leke gruplar ının toplam alanının 
4 kat ı  kadardır. 

Hernekadar me ş 'aleler leke gruplar ı  bölgesinde bulunurlarsa da 
istisna olarak, leke say ısının minimum olduğu yıllarda, Güne ş  kutupları  
civarında da meş 'ale görülür ( Ş ekil-96). Bunlara "Kutupsal Me ş 'ale" 
adı  verilir. Bunlar, di ğerleri gibi parlak damarlar ş eklinde olmayıp, 
parlak noktalar ş eklinde görülürler. Bu görülü ş  süresi 1-2 y ıl kadar devam 
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Kutup 

Kutupsal 
me ş'ale 

Şekil 96. Kutupsal ıneş 'ale. 

eder. Kutupsal bir me ş 'alenin hayat süresi 15 dakika kadard ır. Leke-
lerin sayılan artmaya ba ş layınca, kutupsal me ş 'aleleler yok olurlar. 

Meş 'ale S ıcakl ığı  

Fotometrik yöntemle yap ılan gözlemlere göre; 

Imeş •ale  = 1,8 bulunmuş tur. 
Ifotosfer 

Stefan.--Boltzmann ba ğı ntı sı  uygulan ırsa, 

elde edilen s ıcakl ıkların oranından; 

Tpotosfei. 	6000 °K 	alınırsa, 

Tmevale  = 1,16. 6000 = 7000 °K bulunur. 

llotinli'nin, araş tırmasında sözünü etti ğ i lekeler etraf ındaki setler, 
burada bahsedilen me ş 'aleler taraf ından meydana getirilmi ş  olabilir. 

Giineş 'in Magnetik Kutuplan 

Bilindiğ i gibi, Dünyamızm genel bir magnetik alan ı  vard ır. Magnetik 
kutuplar, co ğrafi kutuplarla tamamen çak ışı nazlar. Dünyam ı zın mag-
netik güney kutbu Kuzey Yar ım Kürede, magnetik kuzey kutbu da 
Güney Yarım Kürede bulunurlar. 

Acaba Dünyamızda olduğu gibi, Güne ş  üzerinde de magnetik ku-
tuplar var midir? Bu problem üzerinde uzun süre durulmu ş tur. E ğer 
Güneş  yüzeyinde genel bir magnetik alan bulunsayd ı , Güneş 'in spekt-
rumundaki çizgiler, Zeeman olay ına göre yanlacak (bile ş enlerine ay-
rılacak) ve her bir çizgiden 2 veya 3 çizgi elde edilebilecekti. Fakat 
bu hâl, uzun zaman bulunamam ış tır. Nihayet 1955 y ılında, teknolo-
jideki gelişme sayesinde Babcock, Amerika'da bu hali ortaya ç ıkarmayı  
başarmış tır. Babcock'un bulduğu alan ş iddeti 1 gauss idi. Bulunan bu 
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ş iddet çok küçük oldu ğundan daha önceki çal ış malar sonuçsuz kal-
mış tı . Böylece Güneş 'in genel magnetik alan ının, lekelerdeki magnetik 
alandan çok küçük oldu ğu tesbit edilmi ş tir. 

Babcock bu genel alan ı , helyografik enlemi 55° den büyük olan 
bölgelerde bulmu ş tur ( Ş ekil-97). Tarannu ş  olan kısım, leke bölgesinin 
dışı nda kalır. Babcock helyografik kuzey (hK) ve magnetik kuzey (mK) 

hK 

Şekil 97. Güneş 'in genel magnetik alan ı  55° lik enlemden itibaren kutup taraf ında yap ılan 
ölçülerle, 1 Gauss olarak bulunmu ş tur (Babcock, 1955). 

kutupları , Dünyadakinin tersine olarak, yan yana bulmu ş tur. Bu 
htd, 1957 ye kadar devam etmi ş  ve fakat Güne ş 'in genel magnetik alan ı , 
lekelerin sayısının maksimuma ulaş tığı , 1957 yılında kutuplarm ı  değ iş -
tirmiş tir. 1957-1968 yılları  aras ında (hK) ve (mG) yan yana devam 
etmiş  (Ş ekil-98), bu arada, leke say ı sı  minimum.a düş müş  ve tekrar 
1968 yılında maksimuma ulaş mış tır. Bu defa helyografik kuzey (hK) 
in yanında magnetik kuzey (mK) te ş ekkül etmiş tir. Bu gözlemlere göre, 
çevrimlerin maksimumlar ı  döneminde Güne ş 'in magnetik kutuplar ı  
da yön değ iş tirm.ektedir. 

hK 

Şekil 98. Leke çevrimlerinin maksimumlanm gösteren y ıllarda, Güneş 'in magnetik kutuplan 
yön değ iş tirir. 
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Ş ekil 100. kromosfer spektrumu. 
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5. 
Bölüm 

KROMOSFERDE GÜNEŞ  FAIWYETI  

Kromosfer, tam Güne ş  tutulmas ı  sıras ında ke ş fedihniş tir. K ırmızı  
renkte görülen ve 8-10 bin km kalınlığı  olan bir bölgedir. Güne ş  spek-
rumunda görülen Fraunhofer çizgilerinin kromosfer tabakasiyle ilgili 
olduğu, güneş  tutulmas ı  sıras ında ortaya konmu ş tur. Bir tam Güne ş  
tutulmas ı  baş lamadan az önce, yani Ay taraf ından örtülen. Giine ş 'in 
az bir kısmı  açıkta kaldığı  anda ( Ş ekil-99), spektroskop aç ıkta kalan 

Ş ekil 99. Güne 'in tam tutulma öncesinde spektrumu al ı nan ışığı n geldiğ i bölge. 

bölgeye yöneltilmiş  ve alınan spektrumda, sürekli zemin  üzerinde 
Fraunhofer çizgileri elde edilmi ş tir. Sonra Ay, Güne ş 'i tamamen örttüğü 
anda, Güre ş 'in kenar ından tekrar spektrum al ınmış  (Ş ekil-100), bu 
defa elde edilen spektrumun, önceki spektrumdan farkl ı  olduğu gürül-
müştür. Alman yeni spektrumda, ilk spektrumdaki siyah çizgilerin 
parlak göründüğü ve sürekli zemini!' de kayboldu ğu yani karanl ık böl- 



gelen haline geldiğ i farkedilmiş tir. Bu yeni spektrum parlak çizgiler 
ihtiva etmektedir. Bu spektrumun tamam ı  kromosfere aittir. Bu 
•spektrum 5-6 saniye gibi çok k ısa bir süre içinde gözlenebilir, sonra 
kromosferin önü de Ay taraf ından kapat ıhr. Elde edilen bu spektru ına 
"flash spektrum" (= ş imş ek spektrum) ad ı  verilir. Yap ılan bu gözlemin 
süresinden, kromosfer tabakas ının kalınlığı  hesaplanm ış tır. Dünya'dan 
görüldü ğüne göre, kromosferin kal ınlığı  11" yay saniyesi kadard ır. Bu-
na göre kromosfer tabakas ının, 8-10 bin km civar ında bir kalınh-

ğa sahip olduğu anla şı lmış t ır. 

Kromosfer genel olarak tam Güne ş  tutulmas ı  zaman,md,a görüle-
bilir. Baz ı  tutulmalarda, bu tabakadan d ış arıya doğ ru gaz kütleleri 
çıktığı  ve Güne ş 'in kenarında tepecilder (ç ıkıntılar) oluş turduğu gözlen-
miş tir (Ş ekil-101). Bu ç ıkıntılara "Protüberans" veya "Prominens" 
adı  verilir. Bunlar da k ırmı zı  renkte görülür. 

Ş ekil 101. Prominenslerin Pettit taraf ından teklif edilmi ş  sunflarıması  (Mt Wilson). Aynı  satır 

üzerinde bulunanlar, aynı  prominensin farklı  zamanlardaki durumunu; yukardan a ş ağı  
dogru' olanlar, tiplerini (1, 2, 3, 4, 5) gösteriyor. 
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Tekniğ in gelişmesi sayesinde bugün tam Güne ş  tutulmas ı  olmadan 
da kromosfer gözlemler; yapdabilmektedir. Tam Güne ş  tutulmas ı  
sıras ında yap ılan gözlemlerin, sadece Güne ş  diskinin kenarlarma inhisar 
etmesine rağmen, bugünkü geli şmeler, tüm görüntü üzerinde gözlem 
yapma imkân ını  sağ lamış  ve birtakım yeni bilgilerin elde edilmesine 
hizmet etmiş tir. 

Bugün tutulma yokken gözlemlerde kullan ılan alet, ilk defa 1893 
yılında Fransa'da Deslandres ve Amerika'da Hale taraf ından bulunmuş  
olan "spektroheliograf" d ır. Bu alet yard ımiyle, tek bir dalgabOyu 
(= Mono-kromatik) üzerinden Güne ş 'in görüntüsü elde edilir. Mo-
nokromatik görüntü için seçilen dalgaboyu, kromosfer spektrum ımda 
görülen parlak çizgilerden birinin dalgaboyudur. Bu maksatla kulla-
nılan 3 çizgi vard ır. Fraunhofer, Güne ş  spekturumundaki çizgilerin 
en parlak olan Ha  çizgisini, C harfiyle göstermi ş tir. Ha  = 6563 A dur. 
Bu çizgi, Balmer serisine aittir. Di ğer iki çizgiye de H ve K adlar ını  
vermiş tir. Bunların dalgaboyları  sırasiyle X = 3968 A ve X .= 3934 A. 
dur. H ve K çizgileri bir defa ionize olmu ş  kalsiyum (Ca II)'a aittir. 
Bu çizgilerle elde edilen görüntüye "spektro-heliogram" ad ı  verilir. 

Spektro-heliograf, vizüel gözlemler için kullandmaz. Vizüel göz-
lemler için kullanılabilecek alet, 1923 yı lında Hale taraf ından ke ş fe-
dilmiş  olan "Spekto-helioskop" dur. Bu alet resim çekmeye elveri ş li 
değ ildir, sadece kromatik ışı kta Güne ş  seyredilir. Bu i ş  için gözlemci, 
önceden uzun süre karanl ık odada kalarak gözlerini karanl ığ a al ış tır-
malıdır. Daha sonra 1933 de Frans ız teknisyenlerinden Lyot, hem 
fotoğ raf çekmede ve hem de vizüel gözlemlerde kullan ılabilen bir filtre 
keş fetmiş tir. İ smine izafeten. "Lyot Filtresi" denir. Lyot, 1933 de filt-
renin nas ıl yap ılaca ğı na dair bir makale yaymlamış , fakat filtrenin ya-
pımı  için gerekli olan izlanda spat ı  bulmak güç olmu ş tur. Bu sebeple 
ilk filtre ancak 1948 y ılında gerçekle ş tirilebilmiş tir. Bu filtre dürbün.e 
takılır, Güne ş 'in mon.okro ınatik görüntüsü filtre içinden görülür. Resim 
çekmek için ise, filtreye bir foto ğ raf makinesi ilâve edilir. K ve H a 

 çizgileriyle eş  zamanlı  olarak almmış  spektroheliogramlar Ş ekil-102 ve 
ve 103 de görülmektedir. Lyot filtresi spektroheliograf ve spektroheli-
oskop'tan daha üstündür. Zira bu aletle hem vizüel ve hem de foto ğ -
rafik gözlemler yap ılabilmektedir. Spektroheliograf ve spektrohelios-
kopla Ha, H ve K çizgileri yard ımiyle gözlem yap ılabildiğ i halde, 
Lyot filtresi sadece tek bir dalgaboyu (Il a) üzerinde çalışı r. Filtre, çalı -
şı rken filtreye ba ğlı  bir termometre sahibi bir s ıcaklığı  göstermelidir. 
Gözlemevimizin. filtresi, 45°C da sabit hale gelmektedir. Aksi halde filt- 
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Ş ekil 102. Güneş  kromosferinin K çizgisi yard ımiyle alınmış  spektroheliogramı . 

Ş ekil 103. Güneş  kromosferinin 	çizgisi yardımiyle ablum§ spekroheliogranu. 
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reden Ha çizgisi geçmez hale gelir ve filtreden o dalgaboyu yerine ba şka 
bir dalgaboyundaki ışı k geçer. Bunun sonucu kromosfer gözlemi yap ı -
lamaz. 

İ lk iki aletle olduğu gibi, Lyot filtresiyle de, H ve K çizgileriyle 
gözlem yapabilmek için, Lyot filtresindeki levhalarm kalml ığı nın azal-
tılması  ve filtrenin —25°C in alt ında tutulmas ının gerektiğ i belirtil-
mektedir. 

Flokkulus, Kromosferik me ş 'ale, Flament, Protüberens. 

Ha  filtresi ile donat ılmış  bir dürbünle gözlem yap ıhrsa fotosfer 
görülmez, sadece fotosfere nazaran daha sönülç olarak görülen kromosfer 
gözlenebilir. Kromosfer görüntüsü üzerinde granüllere benzeyen ve 
fakat onlardan daha büyük olan parlak alanlar, iplik ş eklinde siyah 
onlardan daha büyük olanlar parlak alanlar, iplik şeklinde siyah çizgiler, 
meş 'ale alanlar ı  ve disk kenar ında çıkıntılar ( Ş ekil-104) görülür. Granülle- 

Ş ekil 104. Kromosfer görüntüsü üzerinde flokkulus, flament ve kromosferik me ş 'ale. 
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re benzeyen alanlara, kuşbaşı  kar parças ı  anlamına gelen "Flokkulus" 
adı  verilir (Ş ekil-105). Bütün kromosfer görüntüsünü i ş gal etmiş  gii-

x-ünen. flokkuluslar değ iş iklik gösteremezler, devarnl ıdırlar. Bu hal, 

flokkuluslann. Güne ş  aktivitesinden bağı msız olduklar ına işarettir. 

Lyot filtresinden geçen ışı k 0,5 — 0,7 t1 gibi, geni ş liğ i dar olan 
bir bölgeden geçer. Ankara "üniversitesi gözlemevinde kullan ılan filtre, 

Şekil 105. Lekeler, flokkuluslar, flameutler. Foto ğraf, Liyot tarafından Pic du Midi'de alınmış  
(1948). 
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3 band (0,7 k; 1 k; 3 ik) üzerinde görev yapar. H °, = 6563 A. luk monok-

romatik ışı kla, Lyot filtresi içinden Güne ş  gözlenirse, Güne ş  görüntü-

sünün her noktas ının ışı klı  olduğu görülür. Buna dayanarak, kromos-

ferde hidrojen gaz ı  bulunduğu sonucuna var ılmış tır. Kromosferde bu-

lunan hidrojen gaz ının, görüntünün her yan ında aynı  sıcakhkta olma-

dığı -  flokkulusların mevcudiyetiyle ortaya ç ıkmış tır. Ş ekil-105 de flok-

kulusları  gösteren spektrohelogram görülmektedir. 

Flokkuluslarm d ışı nda, spektroheliogramda görülen parlak büyük 

alanlara "Kromosferik Me ş 'aleler" denir. Fotosfer me ş 'aleleri, Güne ş  
diskinin kenarına yakın yerlerde göründükleri halde, kromosferik n ıeş '- 
aleler diskin her taraf ında görülürler. Bunlar, Güne ş  faaliyetine bağ lı  
olarak değ iş irler. 

Fotosferde bulunan her Güne ş  lekesinin üstündeki kromosfer böl-

gesinde, daima bir kromosferik me ş 'ale (Ş ekil-106) bulunur. 

Güneş  lekesi kaybolduktan sonra, kromosferik me ş 'ale devam 

eder ve en az bir hafta daha ya şar. Kromosferik me ş 'alelerin % 80 i 

genellikle bir Güne ş  rotasyonu devamuıca gözlenebilirler. Kromosferik 

meş 'alelerin say ı sı  da Güne ş  lekelerinin say ısına paralel olarak de ğ iş ik-

lik gösterir. 

Flokkulus ve meş 'alelerden farkl ı  olarak bir de görüntü üzerinde 
ince ip şeklinde, siyah çizgiler görülür. Bunlara "Flament" ad ı  verilir. 

Flamentler de Güne ş  aktivitesiyle ilgilidir. Ortalama uzunluklar ı  200.000 

km olan flamentlerin geniş likleri çok dardır. Bunlar ortalama olarak 

10.000 km geniş liğe sahiptirler. Yükseklikleri ise ortalama olarak 50.000 

km kadardır. Flamen.tler kromosfere nazaran koyu renkte olduklar ından, 

bunların sıcaldıklarmın daha az olduğu sonucuna var ılmış tır. Yeni 

doğan bir flament, leke üzerinde te ş ekkül eden kromosfer me ş?alesinin 

kenarında ortaya ç ıkar (Ş ekil-107). Her yeni doğan gibi flamentler de 

baş langıçta küçüktür. Bunlar, kendilerinden geçen helyografik boylam 

yönünde uzanın ış  olarak ortaya ç ıkarlar. Bu durumun, magnetik ala-

nın etkisi sonucu olduğu zaruıedilmektedir. Flament meydana geldikten 
sonra, kutup tarafmdaki ucundan uzamaya ve ekvator taraf ındaki 

ucundan kısalmaya ba şlar. Uzama miktarı , kısalma nıiktarmdan daha 

fazladır. Böylece flamentin uzunlu ğu artar ve bu arada kutba do ğ ru 

kaymış  olur. Bu s ırada, flamentin çe ş itli noktalarındaki rotasyon h ızı  
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Şekil 106. Güneş 'in beyaz ışı kta almrn ış  direkt foto ğ rafı  (1), ve aynı  anda K çizgisiyle elde 

edilmiş  spektroheliogramı  (2). (Mt Wilson, 1926). 



Fotosfer 	Kromosfer 

Ş ekil 107. Yeni te şekkül eden bir flament, Güne ş  lekesiyle ilgili olan kromosferik me ş 'alenin 

yakınında ve bir boylam dairesi boyunca ortaya ç ıkar. 

farklı  olduğundan (Ş ekil-108) flament, ilk çak ış mış  olduğu helyog-

rafik boylamla bir aç ı  yapar duruma gelir. Flamentler kutuplara do ğru 

kaydıklarma göre, Güne ş  kutupları  civarında ya ş lı  flamentler bulunur. 

Uzunluk artmas ı  genellikle 3 ay kadar devam eder ve bu süre içinde 
flament maksimum hâli al ır. Flament, maksimum durumuna ula şıncaya 

kadar ilgili olduğu leke grubu daha önce kaybolmu ş  olur. Flamentler 

Ş ekil 108. Flamentin çeşitli noktalarmdaki rotasyon h ızları  farklı  olduğundan, disk üzerinde 

flamentin durumu zamanla de ğ işir. 

ortalama olarak 3-4 ay ya ş arlar, bir y ıl kadar yaş ayanlarma da ras-
lanmış tır. Buna göre flamentlerin geli ş im eğ risi, Güne ş  lekelerinin ge-
liş im eğrisine nazaran ortalama olarak 3 ay kadar geri kal ır (Ş ekil-

109). Bunlar da Güne ş  faaliyetinin üriiıı.üdür. Üç ay kadar uzayan fla-
ment, birkaç ay ayn ı  büyüklüğü muhafaza edebilir ve sonra, birkaç 
gün içinde kısalarak kaybolur. 
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Ş ekil 109. Aym zamanda do ğ an bir Güneş  lekesi ile bir flament'in geli ş im eğ rileri. 

Bir flament Imzan âni olarak kaybolabilir. Bu aniden kaybolma i ş i 

ilk defa Meudon. Gözlemevi'nde görülmü ş  ve bu olaya "Disparition 
Brusque" denmiştir. Bu durum, literatürde DB ile gösterilir. 

Protüberans 

Bir flament, Güne ş 'in rotasyonu sebebiyle kromosfer görüntüsünün 
kenarına yaldaşmea orada kabar ık bir görünüş  arzeder ( Ş ekil-110). 

Ş ekil 110. Güneş 'in doğu kenarında IC Açizgisiyle foto ğ rafı  alınmış  dikkate değer bir protü- 

berans-flament (Meudon, 27 A ğ ustos 1929). 
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Sonra Güne ş 'in rotasymıu sebebiyle veya daha ba şka sebeplerle bu 

kabar ıklık kaybolur ( Ş ekil-111). 

Ş ekil 111. Aynı  nesnenin aynı  yerden 2 gün sonra çekilmi ş  fotoğ rafı . (Meudon, 29 Ağ ustos 1929). 

Flamentin bu görünü şüne "Protüberans" ad ı  verilir. Aç ık olarak 
anlaşı lacağı  gibi, bu olay da kromosferle bilgilidir. Protüberanslarm 
parlaklığı , kromosferin parlald ığ mdan daha azd ır. Protüberans olay ı , 
Lyot filtresi içinde gözle görülebildiğ i halde çekilen kromosfer foto ğ -
raflar ında görülemez. Çekilen foto ğrafta sadece protüberans ın görül-
mesi istendiğ i zaman, uzun bir poz ınüddeti verilir. Bu durumda foto ğ -
raftaki kromosfere ait k ısım tamamen beyaz hale gelir ve sadece pro-
tüberans elde edilir 

Kolayca anla şı laca ğı  gibi, flamentlerle protüberanslar ayn ı  olayın 
değ iş ik iki görünüş  ş ekilleridir. Flamentlerin profilden görülmeleri, 
protüberans olarak adland ırılmaktadır. Protüberanslardaki gazlar kro- 
mosferden daha az s ıcak olduğu için koyu görülür. Protüberanslar ın 
ş ekilleri çe ş itlidir. Asl ında disk üzerinde görülen flamentler de kabar ık 
haldedirler ve fakat farkedilemezler. Ancak Güne ş 'in dönmesiyle disk 
kenarına gelen bir flament, kenarda kabar ık bir biçimde görülür. Bu 
görünüş , Güne ş  kenar ında bir kaç gün süreyle gözlenebilir. Ölçülen 
protüberans yükseklikleri içinde 800.000 km ye kadar ula ş anlarma 
rastlanmış tır. Protüberans içinde bazen gaz ak ımı  ba ş lar ve protübe- 
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rans ın ş ekli çok değ iş ir. Buna, "protüberansm faaliyet safhas ı" denir. 
Aktif protüberanslar daha küçük ve daha parlakt ırlar. Bunlar çok 
çabuk geli ş irler. Bu cins protüberanslar Güne ş  lekelerinin yak ınında 
bulunurlar. Her protüberans' ın hayat ında, anlat ıldığı  gibi bir faaliyet 
safhas ının bulunup bulunmad ığı  bugün için bilinememektedir. Zira 
her protüberansta bu halin gözlemi ya.p ılamannştır. 

Güne ş  kenar ındaki bir flament=protüberan.s ın hayat ının sonu 
gelince, protüberans içinde bulunan gazlar, kromosfer içine akar ve böy-
lece protüberans söner. Bu y ıkılma s ıras ında protüberans maddesi, 
üzerinde bulunduğu Güneş  lekesinin magnetik alan ının kuvvet çizgi-
lerini takip eder. ( Ş ekil-112) den görüldü ğü gibi, bir protüberans'm 
iki tarafından çıkan gazlarm, tekrar kromosfer üzerine dü ştükleri 
yerlerin, hemen hemen ayn ı  noktalar olduğu gözlemlerden ö ğ renilmi ş tir. 
Ş ekilde A ve B ile gösterilmi ş  olan bu noktalar, muhtemelen bir çekme 
gücüne sahiptir. 

Protüberans 

Ş ekil 112. Güne ş  kenarında faaliyet halinde görülen protüberans' ın, uzaya at ılan maddesinin 

güneş  çekim etkisinden kurtulamayan kısmının tekrar kromosfere dökülü şü. 

Bazan da protüberans içinde vukua gelen olaylar sebebiyle, pro-
tüberans ani olarak kromosferden uçar ve uzay içinde kaybolur. Bu 
olaya "Protüberans ç ıkışı " adı  verilir. Bu güne kadar 200 e yak ın pro-
tüberans ç ıkışı  gözlenmiş tir. Protüberans ç ıkışı , DB olayma karşı lıktır. 
Bu hâlin vukua gelmesi için, protüberans maddesi çok büyük bir kuv-
vetle dış arıya doğ ru atılmış  olmalıdır, fakat bu kuvvetin ne oldu ğu 
henüz bilinmemektedir. Böyle bir protüberans kütlesi Güne ş 'ten ay-
rıldıktan sonra ( Ş ekil-113), gittikçe h ızlanır. 
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Ş ekil 113. Protüberans içindeki karars ızlık sonucu, uzaya at ılan kütle, a-b-c-d s ırasını  takip 

ederek: d k ısmında görülmektedir. 



4isee ş  yuzeili. ric1en . 

h (yükseklik) 

t (zaman) 

Protiiberans maddesi Güne ş 'ten uzakla ş tıkça, hız artar. 

0 

Ş ekil 1 

Protüberans' ın ç ıktığı  andan itibaren geçen zamana t dersek; bu 
zaman ile uzaya at ılan kütlenin Güne ş 'ten olan uzakl ığı  (h) aras ında, 

h 	ho . ePt 	  (5.1) 	bağı ntı s ı  

yaz ılabilir. (5.1) deki ho  ve P değ erleri, sabitleri gösterirler. Bu ifadenin 
grafiğ inden ( Ş ekil-114) görüldüğü gibi, protüberans maddesi Güne ş '-
ten uzaklaş tıkça, h ız artmaktad ır. Zira k ısa zamanda daha büyük me-
safeler katetmektedir. H ızdaki bu artışı n sebebi, Güne ş 'in ışı nın]. 
basıncı  ve güne ş  rüzgar ı  olabilir. Bazan protüberans, seyrek de olsa, 
Ş ekil-115 deki gibi Güne ş  yüzeyine dik bir tarzda kendini gösterir, 
buna "Surge protüberans" ad ı  verilir. 

Eriipsiyon (= Flare): 	Ani parlanut). 

Kromosferdeki olaylardan biri de kromosferik erüpsiyonlard ır. 
Bazan kromosferdeki bir me ş 'ale içinde nisbeten dar bir bölge, âni 
olarak çok fazla bir biçimde parlamaya ba ş lar (Ş ekil-116). Bu parlama 
bir kaç dakika devam eder. Bu olaya "Kromosferik Eriipsiyon" veya 
"Flare" ad ı  verilir. Bunlar genellikle beyaz ışı kta görünmezler. Beyaz 
ışı kta ilk defa 1859 da, İngiliz amatör astronomu R.C. Carrington tara-
fından vizüel olarak görülmü ş tür. 1958 yılmda da Waldmeier tarafmdan 
ilk defa erüpsiyonun foto ğ rafı  alınmış tır. Beyaz ışı k erüpsiyonunun 
meydana geli ş i, çok seyrektir. Leke çevriminin minimum zaman ında 

hemen hemen hiç görülmezler. Daha önce de belirtildi ğ i gibi, erüpsi-
yonda parlakl ık artışı  çok çabuk olduğu halde normal parlaklığ a dön- 
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Şekil 115. Surge protüberans. 
12 Haziran 1946 da 27 dakika aral ıkla alınmış  iki foto ğ raf (W.O. Roberts). 
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inek çok yava ş t ır. Kro ınosferdeki bu olay, sadece kromosferik me ş '- 
alelerin. içinde ortaya ç ıkar. Erüpsiyonlarla, leke gruplar ı  arasında bir 
bağ lı-anım bulunmas ı  ihtimali oldukça kuvvetlidir. Çünkü me ş 'ale 

altındaki leke grubu kayboldukdan sonra, kromosferik erüpsiyon yani 
flare meydana gelmez. Bugünkü inan ış a göre, altta bulunan leke grubu 
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geli ş im safhas ında iken. kromosferik erüpsiyon meydana gelmektedir. 
Yani leke grubu, faaliyetinin maksimum safhas ını  aştıktan sonra erüp-

siyon olayı  meydana gelmez. Genellikle bir erüpsiyon 10 dakikaclan 
2-3 saata kadar devam eder. En fazla yay ılmış  olan erüpsiyonlar, en 
uzun örnürlü olanlard ır. 

Erüpsiyonlar baş langıçta büyüklüklerine göre 3 s ınıfta tasnif 
edildi. Bunlar 1; 2; 3 rakamlariyle gösterildi.' Bunlar ın dışı nda kalan-
lardan, çok küçük olanlar ı , (1-) ve çok büyük olanlar ı  da, (3+) ile gös-

terildiler. Erüpsiyonlar ın alan birimi de Güne ş 'in görünen yarunküre-
sinin milyonda biridir. 

1. ci sınıftan olanlar ın alanı  (ortalama): 120 

2. ci sınıftan olanlar ın alanı  (ortalama): 380 

3. cü s ınıftan olanlar ın alan ı  (ortalama): 1020 dir. 

Büyük erüpsiyonlar ın ortalama hayat süreleri, di ğ erlerinden daha 
uzundur. Waldmeier'e göre; 

1. ci snuftan olanların hayat süresi (ortalama): 20 dak. 

2. ci sınıftan olanlar ın hayat süresi (ortalama): 33 dak. 

3. cü sınıftan olanlar ın hayat süresi (ortalama): 1Sa 02 dak kadard ır. 

Gözlemi yap ılmış  olan erüpsiyonlar ın ço ğunluğunu 1. ci s ınıftan 
olanlar te şkil eder. 3. cü s ınıftan olanlar erüpsiyonlar çok ender göz-
lenir. 

Bir erüpsiyon olay ında önce parlakl ığı n artt ığı  görülür, bir zaman 
sonra, büyür ve daha sonra kaybolur. En büyük erüpsiyon, 2000 lik 
alanla 3 Temmuz 1957 de görülmü ş tür. Ağustos 1972 de meydana gelmi ş  
olan erüpsiyon ise, 12 Kas ım 1960 daki patlamadan sonra görülenler 
içinde en büyük alana sahip olan ı dı r. 

IAU nun son karariyle, erüpsiyonlar ın (= flare) güsteriliş  tarz ı  
Tablo-IV deki ş ekilde değ iş tirilmiş tir. 

Tablo IV. 

Max. parlaklığ a ulaş tığı  
zamanki erüpsiyon alan ı : 

Max. parlaklik zaman ındaki 
erüpsiyon'un relatif ş iddet değ eri: 

Sönük Normal Parlak 

< 2,0 Sf 

g
g

g
g
 

1-
1

 e
q

 	
e

f.  

Sb 
2,1— 5,1 If Ib 
5,2-12,4 2f 2b 

12,5-24,7 3f 3b 
> 24,7 4f 4b 

143 



Meydana gelen erüpsiyonlar, alanlar ına göre 5 gruba ayr ı  
Bunların ş iddeti, (S; 1; 2; 3; 4) harf ve say ılarla gösterilrnektedirler. 

Tabloda görüldüğü gibi, relatif ş iddet de ğeri; sönük, normal ve 
parlak olmak üzere üç grup alt ında toplanmış t ır. 

Erüpsiyon gözlemleri için, Dünya üzerindeki gözlemevlerinden bir 
kısmı  işbirliğ i halindedirler. 

E ı iipsiyonların (flerlerin) say ı sı  yıldan yıla değ iş ir. Bir leke grubu 
üzerinde birden fazla erüpsiyon meydana gelebilir. 1954 y ılında leke 
sayısı  minimumda iken hiç bir erüpsiyon gölüle ıneıniş tir. Buna kar şı lık, 
leke say ı s ının maksimum olduğu 1957 yılında, günde ortalama 20 erüp-
siyon gözlemi yap ılmış tır 

Kromosferik erüpsiyordar ın meydana geli ş  sebebi henüz biline-
memektedir. Bu erüpsiyonlarla mor ışı k neş riyatı  yapıldığı  gibi par-
çac ık ışı mmı  ne şriyat ı  da yap ıdır. Güne ş teki bir patlama (= patlama) 
olayında, insanlığı n bugüne kadar kulland ığı  enerjiden daha büyük 
bir enerji meydana gelir. Ortaya ç ıkan mor ışı k ne ş riyat ı , iyonosfere 
etki ederek k ısa dalga radyo ne ş riyat ım felce u ğ ratır. Diğer taraftan, 
patlama ile meydana gelip, Güne ş  yüzeyinden yükselen ve 15 milyon km 
kadar bir bölgeyi kaplayan hidrojen gaz buluntu, yakla şı k 2 km sn-1 

 lik bir hızla uzay ın içlerine doğ ru hareket eder. Dünyaya raslayan 
ve dünya atmosferine giren parçac ıklar, dünyamı zın magnetik kutup-
larma giderek orada kutup ışı mmı  (--- Kuze fecri) olay ını  (Ş ekil-117) 
meydana getirirler. Bu bulut içindeki çok yüksek enerjiye sahip yüklü 
parçacıklarm etkisiyle hâs ıl olan magnetik fırtına, magnetik alan şid-
detini art ırır ve dünyanın magnetik alan ında bir bozulmaya yol açar. 
Bu s ırada, iyonosferin elektriki iletgenli ğ i artar. Bu art ış , gemi ve uçak-
ların rotalarmdan sapmalar ına sebep olur. Bununla ilgili olarak; 7 
Ağustos 1972 tarihinde meydana gelen patlamada, 4 saat süreyle, 
1-30 megahertz aras ındaki dalgalarla, iyonosferden yans ıtma sağ lana-
manuş tır. Bu arada telefonlu taksi ş öförlerinin uzaktaki ş ehirlerden 
emirler almas ı  gibi çok garip bir olaya da ş ahit olunmu ş tur. Dünya 
magnetik alan ının bozulmas ı , insanları  normal davranış ları  dışı na 
çıkarır. İnsan vücudu, n.ormalin üstünde elektrikle yüklendi ğ inden, 
a şı rı  derecede sinirlilik yarat ır ve insanlar ı  kavgac ı lığ a iter. 

Güneş  patlamalariyle yani erüpsiyon.larla olu şan fırtmalar ın, 
dünyamı zın iklimi üzerinde de değ iş iklik yapabileceğ i düşünülerek, 
bu konudaki ara ş tırmalar sürdürülmektedir. 
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Şekil 117. Kutup tşığ uun değ iş ik göriluüşleri (Störmer).  

Öte yandan sun'i uydulardan yararlanarak atmosfer d ış mda Güne ş  
spektrumu elde edildiğ inde alman spektrumda parlak bir çizgi görül-
müş tür. Hidrojene ait olduğu zannedilen bu çizginin baş langıçta Ly-
man serisinin, 1216 k luk çizgisi oldu ğu düşünülmüş tür. Eriipsiyon 
zamanında bu çizginin parlald ığı mn arttığı  görülünce, yorum değ iş -
tirilmiş  ve erüpsiyonda ne ş redilen !şuuru etkisiyle, oksijenin 1217 A. 
luk çizgisi üzerinde bir eksidasyon olay ının meydana geldiğ i ve bu 
çizginin parlak göründüğü ş ekline dönü şmüştür. Ba ş langıçta yap ılan 
hata, iki çizginin dalgaboylarmın birbirine çok yak ın  olmas ının sonu-
cu olmuş tur. 

Patlamalar s ıras ında meydana gelen muazzam enerjinin uzay 
çalişmalarmı  etkilediği de ileri sürülen fikirler aras ındadır. 

145 



Konveksiyon 
bölge 

Fotosfer 

Kromosfer 

Bu günkü teoriye göre, eriipsiyonlarda ne ş redilen parçac ıklar, 
kromosferik me ş 'alenin alt ında bulunan leke gruplar ından çıkar (Ş ekil 
—118), kromosferden geçer ve bize kadar ula şı rlar. İş te erüpsiyonlar, 
bu atılan parçac ıkların etkisiyle ortaya ç ıkmaktadır. Atılan parçac ıklar 
önce kromosferi ı sıtır, kromosfer me ş 'alesi içinde s ı caklık artmca, 
erüpsiyon olarak, yani parlakl ığı  artmış  olarak görülür. Bugün erüp-
siyonlar üzerindeki ara ş tırmalar halan.d ırılmış tır. Bu araş tırmalardaki 
gaye; değ iş ik enerjiye sahip olan karars ı z plazman ının tabiat ını  keş -
keş fetmektir. 

Kromosf er 
Ş ekil 118. Leke gruplar ından atılan ve kromosferin o bölgesini 'utan parçac ıklar (Temsili). 

Kromosferden Koronaya Geçi ş  Bölgesi 

Güneş ten neşredilen tüm enerjinin, Güne ş  içindeki termo—nükleer 
olaylar sonucu meydana geldi ğ i ve Güne ş 'in dışı na doğru tabakadan 
tabakaya geçerek yüzeye ç ıktığı  bilinmektedir. Merkezi bölgede ba şhca 

taşı yıcı  radyasyondur, fakat yüzeye yak ın yerlerde enerji ta şmması  
konveksiyon, (ısı  enerjisinin molekül ak ı nları  ile iletilmesi) yoluyla 
olur. Konveksiyon bölgesi fotosferle suurlan ır ( Ş ekil-119), fakat hareket 

Şekil 119. Radyoaktif bölgeden sonra gelen konveksiyon bölgenin fotosferle san ır 	ı  ve üst 
tabakaların görünüşü. 



orada .tamamen kesilmez. Bu hit., Güne ş  atmosferinin daha yüksek 
tabakalar ının biraz garip görünü şüne sebep oku-. 

Bir kı sım yazara göre, güne ş  atmosferi denilin.ce, kromosfer, geçi ş  
bölgesi ve korona anlar şhnaktad ır. Konveksiyon bölgesinin alt tara-
fından gelen enerji bütün bölgeyi besler. Tabakalar ın birinden diğerine 
geçiş , hissedilmeden vukua gelir. 

Sipikül 

Kromosfer kenar ında görülen ufak ç ıkıntılara "Spikül" ad ı  verilir 
(Ş ekil-119). Bunlar Güne ş  yüzeyinin yaklaşı k olarak % 1 ini kaplar. 
Spiküller, protüberanslara nazaran çok küçüktür. Bunlar ın, kutup 
ve ekvator bölgelerindeki yükseklikleri ve say ılar ı  bir diğ erinden fark-
hdır. Kutupda gözlenen spiküllerin gerek say ılar ı  ve gerekse yükseklik-
leri ekvatorda gözlenenlerden daha fazlad ır. Spikül sayısı , enlerae ba ğ lı  
olarak da de ğ iş iklik gösterir. Örneğ in, 35' lik helyografik erdem civa-
rındaki spikül sayısı , ekvator bölgesinde görülen spikül say ı sından azdır. 
Spiküller de Güneş  faaliyetiyle yak ından ilgilidir. Kutup bölgelerinde göz-
lenen spiküller, Güne ş  kenarına hemen hemen dik durumda olduklar ı  
halde, leke bölgelerinde, ekvatora do ğ ru 20°— 40° kadar e ğ ik durumda-. 
dırlar. Gözlemler sonucu elde edilen bu durumun, Güre ş 'in genel 
magnetik alan ı  etkisiyle ortaya ç ıktığı  düş üncesi benimsenmi ş  gibidir. 
Bunların ş ekilleri çok kısa süre içinde değ iş irler, s ıcaklıkları  4500 °K 
kadard ır. Geçiş  bölgesinin uzant ısı  olan spikiiller, korona içine kadar 
girdiğ inden, krom.osferden koronaya geçi ş  iş ini kolaylaş tırmış  olurlar. 

Yap ılan araştırmaların sonuçlarına göre, spiküller 30 km/ sn ye 
yakın bir hızla yükselirler ve bir süre duraklad ıktan sonra, lçxonmosfer 
içine tekrar dü ş erler. Spiküllerin orijinleri henüz tam nlarak anla şı lmış  

Kromosferin üst tabakalar ının sıcaklığı  10.000 °K kadardır. Buna 
karşı lık km-onarıı n sıcaklığı  milyon dereceyi bulur. Böylece, çok ince 
bir tabaka olan geçi ş  bölgesi, iki s ıcakl ık aras ında köprü özelli ğine 
sahiptir. S ıcaklığı n korona içinde çok yüksek bir de ğ ere ç ıkmış  olmas ı , 
yoğunluğa etki eder. Gaz bas ıncı  da, s ıcaklık ve yoğunlukğa bağ lı  ol-
duğundan, çekim kuvvetinin dengede olabilmesi için, Ş ekil-120 de görül-
düğü gibi. s ıcakl ığı n yükselen değerine kar şı lık. yoğunluğun azalmas ı  
ve bas ıncın uygun bir değere dü ş mesi gerekir. Bu fevkalade disk s ıcaklık 
artışı , geçiş  bölgesindeki enerji naklinin devamını  saklar. S ıcakhk, yo- 
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Fotosfer 
s ı n ı r ı  

K onveksiyon 	Krom osfer 
bölge 

ğunluk ve tabakanm yap ısı , Güneş  spektrumundaki emisyon çizgilerinin 
ş iddetinin ölçülrrı esinden anla şı labilmektedir. Emisyon çizgileri en çok, 
ultra violede meydana gelir. Ultra viole radyasyonu, Dünya atmosferi 

Ş ekil 120. Güne ş 'in üst tabakalarmdaki s ıcaklık, yoğunluk ve bas ınç değ iş imi. (Konveksiyon 
bölgesinden, üst tabakalara do ğ ru enerji nakli, kromosferle korona aras ındaki sıcaklığı n hı zla 

arttığı  geçi ş  bölgesi sayesinde, kolayca sağ lanmaktadn). 

tarafından tutulduğu için, roket ve sun'i uydulardan yararlamlarak, 
istenilen spektrumlar, atmosfer d ışı nda elde edilmiş tir. Böylece ara ş -
tırmalardaki ba ş arı  derecesi, uzay teknolojisindeki geli şmeye paralel 
olmuştur. Ultra violede güne ş  spektrumunun ilk kayd ı , 1946 da, yaka-
layıcı  bir Alman roketi olan V2 nin kullanılmasiyle, U.S. Naval Rese-
arch laboratuvar ında yap ılmış tır. Daha sonra yüksek kaliteli spekt-
rumlar elde etme imkan ı  sağ lanmış tır. Bu ş ekilde elde edilen Güne ş  
spektumundaki çizgi erinbir çoğunun hüviyeti tesbit edilememi ş tir. 
Yani bu çizgiler idantifie edileraemi ş tir. Ancak yeter derecede kuvvetli 
olanlar bilinmektedir. Böylece, geçi ş  bölgesinin yap ı  ve terkibine ba- 
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kayak bilgiler elde edilir. Elde edilen kimyasal yap ı , Güneş 'in yapısiyle 

uyuşma halindedir. Diğer taraftan, cm lik ve m lik dalgaboylarm.daki 
radyo spektrumu yard ımiyle de, Güne ş  atmosferinin değ iş ik yüksek-

lilderindeki s ıcaklık ve yoğunluk durumu öğrenilebilmiş tir. Buna göre, 
gerek ultraviolede ve gerekse radyo dalgalarmda yap ılan ölçüler, sıcak-

lık, yoğunluk ve yapı  hakkında bilgi verirler. 
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6. 
Bölüm 

KORONODA GÜNEŞ  FAALIYETI  

Güne ş  atmosferinin en dış taki tabakas ı  olan korona, tam Güne ş  tu-
tulması  olayı  sıras ında görülür. Güne ş 'in yarıçapı  1 birim olarak al ınırsa 
(Ş ekil-121), korona= yar ıçap ı  yaklaşı k olarak 10 alınabilir. Koronan ın 
parlakh ğı  çok azdır. Dünyaya gönderdiğ i ışı k şiddeti, Güne ş 'in ışı k 
ş iddetinin mllyonda biri kadara ır. Bu sebeple, Güne ş  ışığı nda, korona 
görülemez. 

Ş ekil 121. Güne ş 'in yarıçap ı , koronanın büyüklüğünün yaklaşı k 
10 u 

kaderdir. 

Güneş  faaliyeti koronada da kendini gösterir. Koronamn ş ekli 
Güneş  faaliyetine bağ lıdır. Güne ş  faaliyeti az olduğu yıllarda, korona, 
ekvator düzlemi civarında fazlaca uzar ( Ş ekil-122). Güne ş  faaliyeti 
fazla olduğu yıllarda, korona, bütün Güne ş 'i hemen hemen simetrik 
olarak sarar ( Ş ekil-123). Koronan ın parlaklığı  da Güne ş  faaliyetine 
bağ lıdır. 

Tam tutulma s ırasında iç koronan ın (yani koronamn iç tarafında, 

1 
Güne ş  çap ınm 4 — ü kadar olan kısım) (Ş ekil-124), spektrumu al ınırsa, 

150 



Ş ekil 122. Güıle ş  faaliyetinin az olduğu yıllarda koronan ın şekli. 

Şekil 123. Güne ş  faaliyetinin fazla olduğu yıllarda koronan ın şekli. 



Ş ekil 124. İ ç korona (fotosferden itibaren 	D® i içine alan kı sım) Koronann ı  daha dış ta 

kalan kısmı  da dış  korona olarak bilinir. 



elde edilen spektrumun, Güne ş 'in spektrumu gibi sürekli olduğ u ve fakat 
üzerinde Fraunhofer çizgilerinin bulunmad ığı  görülür. E ğer spektrum 
dış  koronadan alınırsa, Güneş  spektrumu gibi Fraunhofer çizgilerini 
ihtiva eden sürekli bir spektrum elde edilir. Bu olay şu tarzda aç ıklana-
bilir. Korona= dış  kısımlarma doğ ru gidildikçe s ıcaklık azal ır. Bunun 
sonucu olarak iyonizasyon, dolay ısiyle, serbest hale gelen elektron 
sayı sı  azdır. Serbest hareket eden parçac ıklarm kütlesi büyük olur, 

1 
dolayısiyle geniş leme hareketi yava şlar. -T,- ( 	ın v2  bağı ntı sında, m 

büyük olunca v azal ır). Böyle bir ortamdan al ınan spektrumda, Fra-
unhofer çizgileriyle beraber birtak ım parlak çizgiler görülür. Bu parlak 
çizgilerin hangi kimyasal elementlere ait olduklar ı  uzun zaman biline-
memiş tir. Bu yüzden astronomlar, uzun süre, Dünya'da mevcut olma-
yan elementlerin bulundu ğuna inanmış lar ve ad ına "Koronyum" de-
miş lerdir. Bilindiğ i gibi Helyum gazı  da, önce Güne ş te ke ş fedilmiş , 

daha sonra bu elementin Dünya'da da bulundu ğu ortaya konulmu ş tu. 
Bu yeni elementi de helyum gibi zannetrai ş ler„ yani ke ş fin önce Güneş te 
olduğunu düşünmüş lerdir. Fakat sonradan bu hipotez'in yanl ış  olduğu 
anlaşı lmış tır. 

İ ç Koronaya Gelince: İç koronada çok küçük parçac ıklar bulunur. 
Bu parçac ıklarm Dünya'm ıza doğ ru yans ıttığı  Güne ş  ışığı  toplanu çok az-
dı r. Zira, koronan ın yoğunluğu o kadar azd ır ki, herhangibir sun'i hava 
boş luğu, koronadan daha yo ğundur. Koronadaki parçac ıklarm yans ıttığı  
ışığı n spektrumu, tamamen Giine ş 'in spektrumuna benzer olmandir. 
Halbuki iç koronamn. spektrumunda, Fraunhofer çizgileri yoktur. Bu 

hali, Doppler bağı ntısından ( AX —
v 

— = faydalanarak aç ıklamaya 
X 	e 

çalış alım. İç koronadaki parçac ıklardan bir tanesini ele alal ım Yap ılan 
hesaplardan anla şı ldığ ma göre; iç korona içindeki parçac ıklar, çe ş itli 
yönlerde büyük h ızlarla hareket halindedirler ( Ş ekil-125). Ele al ınan 
parçac ığı n hareketi sonucu bize yakla ştığı nı  kabul edelim. Parçac ık 
bize yakla ş tığı ndan, arkadan gönderdi ğ i dalgalar, daha k ısa yollar kat- 
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Dünya 
do ğ ru ttusu 

Ş ekil 125. Iç koronadaki parçacıklara çarpan 

Güne ş  ışığı  oradan yans ıyarak Dünyaya ula şı r. 

edecek, ve spektrumdaki çizgiler k ısa dalgaboyuna do ğru bir miktar 
kayacakt ır (Ş ekil-126). 

Çizginin ilk ı .--- 
I 	yeri 

Şekil 126. Spektrumda, k ısa dalgaboyuna doğru kaymış  

Diğ er bir parçac ığı n bizden uzakla ştığı n ı  kabul edersek, o zaman bu 
parçacığı n yansıttığı  ış iğı n spektrumundaki çizgi, uzun dalgaboylar ına 

doğ ru kaymış  olacaktır (Şekil-127). Çizgilerin k ısa veya uzun dalga-
boyuna do ğru kayma miktar ı , radyal hızla orant ı lıdır. Bu ş ekilde mil-
yonlarca parçac ık olduğundan, her parçac ığ m yansıttığı  ışığı n spekt-

rumundaki, siyah olmas ı  gereken yere, diğ er parçac ıktan yans ımış  
olan ışı k düşecek, böylece siyah olmas ı  lâzımgelen bütün çizgiler ayd ınlık 

görülecektir. Diğer taraftan, çizginin kayma veya geni şleme miktarı  
ne kadar fazla ise, çizginin ş iddeti de o kadar azalacağı ndan, görünmesi 
de zapflayacaktır. 

A 

1 	Çizginin ilk 	1 
yer i ----1 	 t 

Ş ekil 127. Spektrumda, uzun dalgaboyuna doğru kaymış  çizgi. 
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Parçac ıklar vasıtasiyle yans ıtılan güne ş  ışığı nm spektrumundaki 
çizgiler, o kadar çok kayar veya geni ş lerler ki, asıl bulunmas ı  gereken 
yerinde bir çizgi bulmak mümkün de ğ ildir. 

Laboratuvarlarda yap ılan deneylerle, bir çizginin kaymas ı  veya 
geniş lemesi sonunda kaybolduğu smır tesbit edilmi ştir. Bulunan değere 

göre, çizginin spektrum içinde kaybolmas ı  (kontiniuma kar ış ması ) 
için, spektrumda bulunmas ı  gereken yerine göre, k ısa veya uzun dalga-
boylarma doğru 100 İ  kadar kaymış  veya genişlemiş  olması  gerekir. 

Böylece bir çizgi, kendi bölgesi olan 200 A. luk bölgenin d ışı na çıkmış  
ise, görülemez olur. Buna göre, kaynnş  veya geni ş lemiş  bir çizginin 
görülebilmesi için; 

AX < 100 A. olmal ıdır. 

Misal olarak; optik bölgede, X = 5000 k luk i ş im alal ım. Bilinen 
değerler, Doppler bağmtısma yerleş tirilirse; 

100 	V  
5000 	300000 	

V 	6000 km / sn bulunur. 

Hesabımıza göre Fraunhofer çizgilerinin görünmeyi ş i, koronadaki 
pareacıklarm hızından ileri geliyorsa, bu parçac ıklarm hı zı  en az 6000 
km / sn kadar olmal ı dır. 

Termodinamiğe göre, bir gaz içinde bulunan parça ne kadar büyük 
ise o kadar yavaş  hareket eder. Gaz' ı  oluş turan parçacıklarm ortalama 
kinetik enerjisi: 

3 
E = 2 kT 

bağı ntısiyle bellidir. Kinetik enerji, gaz'm mutlak s ıcaklığı  ile orantıh- 
, dır. Formiildeki k, Boltzmann sabitidir. (k = 1,38.10 -16  erg. derece-I). 

Mutlak sıcaklığı  hesaplamak için, önce kinetik enerjiyi bulal ım. 

Genel olarak, kütlesi nı  ve hızı  v olan bir parçacığ m kinetik enerjisi: 

1 
E = 

—2 mv2  
 (6.2) dir. 

(6.2) bağı ntısmda, v için alt limit 6000 km / sn olarak bulundu. n ı  için 
alt limit ise, elektron kütlesidir. (Melektron = 10-27  gr.). 

1 	 10-27  
2 	 2 

	

E = — mv2; E = 	 (600000000) 2  cm2 . sn-2 . gr . 

	(6.1) 
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10-27. 36.10 16  
2 

E = 	  cm2. sn.-2. gr.; E = 18.10-11  em. em/ sn2. gr  

	

E = 18.10-11  cm. dyn; 	E = 18.10-11  erg 	olur. 

Bu değer, kinetik enerjinin alt limitidir. 

Sıcaklığı n alt limitini hesaplamak için, yukarda hesaplanm ış  olan 
E ve daha önceden bilinen k de ğerleri, (6.1) ba ğnıtısma yerle ş tirilerek; 

	

E 	
2 

—
3 

k.T 

18.10-11  erg = 
3

. 1,38.10-16 . T erg derece-1  

18.10-11 	2.10-16  T derece -1  

18.10-11  

	

T 	 derece 
2.10-16  

	

T 	9.105  derece bulunur. 

Hesab ımıza göre iç koronanm min s ıcaklığı , 900 000 derecedir. 

İş te bu yüksek s ı caklık sebebiyle, parçac ıklarm hareket h ı zı  yüksek 
olacağı ndan, iç koronanm spektrumunda Fraunhofer çizgileri görülmez. 

D ış  koronamn spektrumunda görülen parlak çizgilere gelince: 

1942 de Alman astrofizikçilerinden Gootrian bir makale ne şrederek 

korananm spektrumundaki parlak çizgilerin, bilinmeyen elementlere 
ait olmadığı nı , aksine, bilinen ve fakat çok say ıda iyonize olmuş  ele-
mentlere ait olduklar ını  ileri sürdü. Bu kadar iyonlaşuuş  bir elementin. 
de laboratuvarlarda elde edilemeyece ğ ini söyledi. Bu s ırada Isveç% 
bilgin Edlen, teorik olarak, spektrun ıdaki parlak çizgilerin dalgaboy-
larm ı  hesaplamakla me ş guldü. Bilindiğ i gibi, elektronun iki yörüngesi 
arasındaki (Ş ekil-128) enerji fark ı , belli bir dalgaboyuna kar şdıktır. 
Edlen bu hesaplar ından, en parlak çizginin dalgaboyunu 5303 A. bul-
muş tur. 

Ş ekil 128. Bir atomun elektronlar ımn yörüıwelerinden herhangi iki tanesi aras ındaki enerji 
farkı , belli bir dalgaboyuna kar şı hktır. 
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A = 5303 ik luk bu çizgi, spektrumun ye ş il bölgesinde bulundu-
ğundan bu çizgiye "Ye ş il Korona Çizgisi" denir. Parlak çizgilerden ikin-
cisi kırmı zı  bölgede bulunan, ?' ■ = 6374 luk "K ırmı zı  Korona Çizgisi" 
ve üçüncü parlak çizgi ise, A = 5694 k luk dalgaboyu ile "Sar ı  Korona 
Çizgisi"dir. 

Faaliyetin fazla oldu ğu devrede vukubulan tam Güne ş  tutulmas ı  
sırasında alman Güneş  spektrumu üzerinde, bu üç çizgi de görülmü ş tür. 
(Sekil--129). 

Şekil 129. Korona spektrumu. (19 Haziran 1936 Güne ş  tutulmasa s ırasında alınmış tır). 

Edlen bu çizgilerin hangi elementlere ait olduklarm ı  da hesa 
lamış tır. Bu hesaplara göre; 

Yeş il Korona Çizgisi: Fexiv  (13 defa iyonize olmu ş  demir). 

Kırmızı  Korona Çizgisi: Fex  (9 defa iyonize olmu ş  demir). 

Sarı  Korona Çiz gisi: Caxy  (14, defa iyonize olmu ş  kalsiyum) dur. 

Bn çizgilerin meydana gelmeleri için gerekli olan s ıcaldıklar da 
birbirlerinden farkl ı dır. 
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Ye ş il Koı ona Çizgisi için, 2.10 6  'K, 

K ırmı z ı  Korona Çizgisi için, 8.10 5  'K, 

Sarı  Korona Çizgisi için, 7.10 6  °K lik s ıcaklıklara ihtiyaç vard ır. 

Atom fiziğ inde enerji birimi, elektron volt* (e.V) dur. 

1 e.V = 1,60.10 -12  erg dir.  

Hesaplara göre; 

Fex ıv meydana gelmesi için 355 e.V luk enerjiye, 

Fex  için 233 e.V luk enerjiye.. 

Caxv için de 814 e.V luk enerjiye ihtiyaç vard ır. 

Bu yüksek seviyedeki iyonla ş ma, ancak çok yüksek bir s ı cakl ık 
ile meydana gelebilir. Bu sebeple koronan ın sıcaklığı nın çok yüksek 
olmas ı  gerekir. Hesaplamış  olduğumuz alt limit s ıcaklığı  da bu düşün-
ceyi doğurulamaktadır. 

Ş imdi de Ye ş il Ke;rona çizgisi yard ımiyle, korona s ıcaklığı n ı  hesap-
lamaya çalış alım. 

E = 355 e.V = 355.1,60.10-12  erg = 570.10-12  erg dir. 

Koronayı  oluş turan gaz parçac ıklarmm ortalama kinetik enerji-
sinden hareket ederek, gaz için gereken minimum s ıcaklığı  bulmak is-
tersek: 

E .--- 	 kT 	2.10-16 . 
T er, derece -1 	idi, 

Enerjinin bu iki değeri bir diğerine eş it olaca ğı ndan; 

2.10-16 . T erg. derece -1  = 570.10-12  erg 

570.10-12  

	

T 	 derece 
2.10-16  

T = 2,85.106  derece bulunur. 

Güneş 'in en dış  tabakası  için bulunan bu yüksek s ıcaklık biraz şaşı r-
tıcıdır. 

* Bir elektrik alanı  içinde bulunan iki nokta aras ındaki tansiyon fark ı  1 volt ise, tansi-

yonu düşük olan elektronu, yüksek tansiyonlu elektronun seviyesine ç ıkarmak için gerekli olan 

enerjiye "elektron volt" ad ı  verilir. 
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Koronanm bu yüksek s ıcaklığı nı  ba şka bir yoldan daha hesap-

lamaya çalış alım. 

Güneş  14111111, atmosfer dışı nda, roketlerle yap ılan incelenmesi 

sonunda çizilen ışı k eğ risinin, X = 5 mu ile X = 2 mu arasmda de ğ iş en 
ikinci bir maksimuma sahip olduğunu ve bu tâli maksimumun değ i-

ş iminin, Güneş  faaliyetine bağ lı  olduğunu biliyoruz. Faaliyet fazla 
olunca, maksimuma tekabül eden dalgaboyu k ısahr, yani eğriuin mak-
simumu, kısa dalgaboylar ına doğru kayar. Bu durum, koronadaki s ı -

caklığı n artmış  olduğunu gösterir. 

Faaliyetin az olduğu zamanda yani, A = 5 mu iken koronarl ın 
s ı caklığı : Wien Kanumnı a göre; 

Xmax• T = 0.2898 cm. derece 

5 mg, = 5.10-7  em dir. Yerine konursa, 

5.10-7  em. T = 0.2898 cm. derece 

T 	580000 °K bulunur. 

Görüldüğü gibi, faaliyeti!' az olduğunu gösteren devre için bulunan 
bu değ er de, koron.anm s ıcakl ığı nın yüksek olduğunu göstermektedir. 

Korona gözlenderi, genel olarak, tam güne ş  tutulmas ı  sıras ında 
yapılır. Tutulma dışı nda koronamn görülmesine, gö ğün aydmlığı  engel 
olmaktadır. Gündüz'ün e ğer hava bulutsuz ise, bütün atmosfer mavi 
olarak görünür. 

Bir ışı k herhangibir gaz içinden geçti ğinde, fizikte diffüzyon (= 
dağı lma) denilen olay meydana gelir. Yani ışı k, yan taraflara do ğ ru 
yayıhr. Diffüzyonun ş iddeti, gaz tabakas ından geçen ışığı n şiddetine ve 
gaz'm yoğunluğuna bağ lıdır. Dalgaboyu kısaldıkça da diffüzyonun ş id-
deti artar. Böylece Dünya atmosferinden geçen k ısa dalgaboylu ış mlarm 
büyük bir kı s ım saçı lm ış  olur. İş te bu yüzden, gündüz vakti, gökyüzü 
mavi renkte görülür. E ğer gaz içinde toz gibi kat ı  cisimcilder de varsa 
o zaman diffüzyon daha fazlad ır. 

Kırmı zı  ışı ldar maviye nazaran daha az diffüzyona u ğrarlar. Bu 
yüzden uzun dalgaboylu ışı nlar atmosferden geçer ve bize kadar ula şı r-
lar. Örneğ in Güneş  ufukta iken, güne ş  ışığı  daha yoğun bir atmosfer 
tabakas ı!'" kateder. K ısa dalgaboylu ışı ldar uzun dalgaboyhdara nazan 
daha fazla saç ıldığı  için, Güneş  kırmı zı  renkte görülür. 

Eğer Dünyam ızın atmosferi olmasayd ı  yıldızlar, gündüz vakti 
de, gece görüldükleri gibi görüneceklerdi. Ayn ı  tarzda korona da de-
vamlı  ş ekilde görülecekti. 
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Bugün, Lyot'un. 1930 y ı lında icadetti ğ i bir alet yard ımiy1e, tam 
Güneş  tutulmas ı  olmadığı  zamanlarda da, korona gözlenebilmektedir. 
Bu alete "koronagraf" ad ı  verilir. Koronagraf esas itibariyle bir dür-
bündür. 

Bilindiğ i gibi atmosferin alt tabakalar ı  üst tabakalarma nazaran 
çok yoğundur. Alt tabaka yeryüzüne yak ın olduğundan, burada toz 
parçac ıkları  da fazladır, bu yüzden en çok diffüzyon bu bölgede vuku 
bulunur. Diffüzyonu azaltarak koronay ı  en iyi ş ekilde görebilmek için, 
yüksek bir da ğı n üzerine ç ıkmak gerekir. Mesela, rak ımı  2000 m olan 
bir yüksekliğe yerle ş tirilmiş  olan bir koronagraf, koronan ın 150.000 
km ye, kadar olan alt tabakalar ının gözlemini sağ lar. Bu iç kı sım, korona 
ışığı nın ancak yar ı s ını  ne ş reder. Koronagraf ovada bulundu ğu zaman 

ancak protüberans yüksekli ğ ine (yaklaşı k 50.000 km ye) kadar olan 
kısmın gözlemine imkân Sa ğ lar. 

Atmosfer içinde oldu ğu gibi, diirbiln içinde de diffüzyon olayı  
vardır. Çünkü uçuş an toz parçac ıkları  objektif üzerine dü ş erek diffüz-
yona sebep olurlar. E ğ er gözlem uzun sürerse, objektif üzerine dökülen 
toz parçac ıkları  artar ve atmosferde meydana gelen diffüzyon olay ın-
dan daha fazlas ı , dürbün içinde meydana gelir. Dürbün içindeki düffüz-
yona engel olmak için Lyot, Ş ekil-130 da görülen düzene ğ i yapmış tır. 
Dürbünün objektifi, borunun biraz iç k ısmına konulmuş  ve objektiften 
öne doğru uzat ıhruş  olan boru kısmi içine balmumu sürülmüş tür. Böy-

lece objektif üzerine dökülecek olan tozlar, balmumu vas ıtasiyle top-
lanmaya çal ışı lır. Çünkü hava içindeki parçac ıklar sürekli hareket 

halindedirler. Bu hareket sebebiyle, balmumu sürülmü ş  olan kısma 

çarpan parçac ıklar oraya yap ışı r ve böylece objektif korunmaya çah şdır. 
Fakat yine de toz parçac ıklarının bir kısmı  objektif üzerine dökülür. 

Şekil 130. Liyot koronagrafımn ş eması . 
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İyi görüntü elde edebilmek için koronagraf'm obj ektifi içinde hava kabar-
cığı  olmamalı , üzeri prüzsüz olmalı  ve üzerinde toz bulunmamal ıdır. 
Bir kı sım aksaklıkları  yoketmek için de dürbünün iç k ısm ına, objektifin 
arka tarafına, ikinci bir mercek yerle ş tirilmiş tir. Bu mercek vas ıtasiyle, 
alette mevcut bir ekran üzerine, objektifin görüntüsü dü şürülerek, 

objektifin üzerinin temiz olup olmad ığı  devamlı  olarak kontol edilir. 
Eğer objektif üzerine toz dökülmü ş se, bu toz parçac ıkları  görüntü üze-
rinde parlak noktalar olarak görülürler. Bunu önlemek için, her 10 
dakikada bir objektif temizlenir. Mercekten sonra dürbünün 
Güneş  diskini kapatacak büyüklükte, huni ş eklinde bir kısım daha 
bulunur. Bu huni'nin etrafından geçen ve huni'nin arka taraf ına konul-
muş  olan diğer bir mercek taraf ından toplanan ış mlarla, koronamm 
görüntüsü elde edilir. Bu görüntü korona tabakas ının iç kısmma aittir. 
Bu arada protüberanslar da görülebilir. Bu görüntü, hem gözle göz-
lenir ve hem de filme al ınabilir. 

Koronograf ad ı  verilen bu dürbünle yap ılan gözlemler, tam Güneş  
tutulmas ı  sıras ında yap ılan gözlemlerin yerini tutumaz. Zira bu aletle 
koronanm sadece iç k ısmı  gözlenebildiğ inden, koronan ın tüm ş ekli 
görülemez. Koronan ın tamam ı , 4-5 milyon km ye kadar yay ılır. 14 
Güneş  yarıçapı  uzaklığ a kadar yay ıldığı  ölçülmüş tür. Koronagraf ile 
gözlem yap ılabilmesi için, havan ın temiz olmas ına ihtiyaç vard ır. 

Dış  koronanm spektrumunda, sürekli zemin üzerinde parlak çiz-
gilerin de görüldüğünü öğrendik. Bu çizgileri vizüel olarak görebilmek 
için, koronagrafa bir spektroskop tak ı l ır. Kromosfer gözlemlerinde Ol-
duğu gibi, korona çizgilerinden bir tanesi seçilir ve o çizgi üzerinden, 
monokromatik olarak, korona gözlemi yap ılır. Örneğ in, 5303 A luk 
ye ş il korona çizgisi ile, Güne ş  diskinin etrafında dola ş arak diskin her 
yanındaki şiddetin ayın olup olmadığı  araş tırılır. Ara ştırmada hangi 
çizgi kullan ılmış sa, o çizgiyle ilgili renkte korona incelenmi ş  olur. 

Yeş il korona çizgisiyle yap ılan gözlemlerden, Güne ş 'in etrafmdaki 
her yerde, ye ş il korona parlaklığ mnı  aynı  olmadığı  andaşı lnuş tır. Göz-
lenıdere göre yeş il korona, leke bölgesinde en pa ı laktır (Ş ekil-131). 

Tesadüfi olarak, leke bölgesi içinde ve görüntünün tam kenar ında 
bir meş 'ale varsa, bu meş 'ale üzerine raslayan yerde ye ş il koronanm 
çok daha parlak olduğu görülinüştür. Ye ş il koronanm ortalama par-
lakhğı , 11 yıllık çevrimle değ iş ir. Bu süre içinde, Güne ş  faaliyeti mak-
simum olduğu zaman, ye şil koronanm parlaklığı  da maksimum olur. 
Yeş il koronanm maksimuma çıkan ışı k ş iddeti, minimumdaki ş iddetin 

ib ı  



Leke bölgesi 
Kromosferik 

me ş'ale 

En parlak 
yeş il korona 

Ekvator 

Şekil 131. Güneş  etrafında yeş il koronanın en ş iddetli olduğu bölge, leke bölgesidir. 

(

Enerjisi olan 

parçac ı k say ı s) 

Gaz içindeki parçac ı klar ı n 
enerji da ğı l ı m ı  

N 

Ye ş il korona' 
ile ilgili 

Sari korona 
ile 	ilgili 

K ı rm ı z ı  korona 
ile 	ilgili 

B 	E 	A 
(or t alam,(Mak.) 

enerji 355 eV 

C E 
814 eV 	

nerji 
233 eV 

10 katı  kadardır. Bu hal, koron.adaki. olaylar ın, Güneş  faaliyetine yak ın-
dan bağlı  olduğunu gösterir. 

Eğer yap ılan gözlemler kırmızı  koronada olursa, 11 y ıllık süre içinde, 
büyük bir parlakl ı k farkı  görülmez. Aynı  ş ekilde, leke bölgesi üzerinde 
de bir değ iş iklik farkedilmez. 

Bilindiğ i gibi, bir gaz içindeki herbir parçac ığı n kinetik enerjisi 
bir diğerinden. farklıdır. Çarp ış ma v.s. ile parçacıkların kinetik enerjileri, 
artar veya azal ır. Gaz içindeki bu parçac ıklarm sahip oldukları  kinetik 
enerjilerin bir.  ortalama de ğeri (E) vard ır. Enerji değ iş iminin grafiğ i 

(Ş ekil-132), ilk defa İngiliz fizikçilerinden Maxwell taraf ından çizil-
miş tir. Bu sebeple çizilen e ğriye "Maxwell dağı lım eğrisi" adı  verilir. 
Ortalama kinetik enerjiyle ilgili olan (6.1) ba ğı ntısma göre, enerji art-
tığı nda sıcakl ık  da artmış  olacaktır. Ş ekil-132 de E noktasiyle gösterilen 

kısım, gaz içindeki parçac ıkların ortalama kinetik enerjisini temsil 

Ş ekil 132. Maxwell dağı lım eğ risi. 
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etsin. Görüldüğü gibi, grafiğ in alçalan. kolu, ortalama enerji de ğerinden 

daha büyük olan eıı .erjilerle ilgilidir. Bu kısma ait enerji ile bulunacak 
olan sıcaklık da büyiik olur. 

Her üç çizgiye (ç ırmızı : 233 eV; ye ş il: 355 eV; sar ı : 814 eV) kar şı  
gelen s ıcakhklar farkl ıdır. Eğer gaz içindeki parçac ıklarm ortalama ener-

jisi (E), Ş ekil-132 deki ye ş il koronayı  meydana getiren A noktasmdaki 

enerji seviyesine yükselmi ş se, yani E noktası , A noktas ına gelmiş se, 

yeş il korona çizgisini meydana getiren parçac ıklarm sayısı  artmış  olur. 

Bu durumda ye şil korona parlak olarak gözlenir. Maksimumu E ye 
raslayan eğ rinin küçük bir kısmi (AK), ye ş il korona ile ilgilidir. Güneş  
faaliyeti etkisiyle koronanm s ıcakl ığı  artarken, ye ş il koronan ın parlak-

41 da artar. Zira s ıcaklığı n artmas ı , (6.1) bağı ntısma göre, enerjinin 
artmasını  sağ lar. Enerjideki artma, ye ş il korona çizgisi için gerekli 

olan iyonizasyon enerjisinden daha büyiik bir değere ulaştığı  zaman, 
iyonlaş hıı  parçac ıklarm sayısı  artar. Böylece ye ş il korona daima değ iş ik 

parlakl ı klarda görünür. 

Kırmı zı  korona çizgisi için daha az enerjiye iht yaç vard ır. Örneğ in, 

Ş ekil-132 de B noktas ındaki enerji, bu kırmı zı  izgi ile ilgili olsun. 
Enerji eğ risinin maksinıumu'nım sağ  tarafa do' kaym ış  olması, B 

noktas ına etki etmez. Zira B nin tamam ı  mevcut ola faaliyetin içindedir. 
Bu sebeple kırmı zı  koronada, ye ş il koronada görülen de ğ iş iklik görülmez. 

814 eV, daha büyük bir enerji ile elde edilir 
Ş ekil-132 de C noktas ına karşı lık olsun. Enerji 
durumunda, C noktas ında yani sarı  koronada faa 
faaliyetinin artmasiyle s ıcaklık artt ığı  için, enerji 
göre, sağ  tarafa doğ ru kayar. Böylece C noktas ı , da  
ları  içine girer, dolayısiyle dağı lım eğrisi, san koron 
enerji bölgesini kapsam ı§ olur. Bu sebeple Güne 
olduğu devrelerde, leke bölgesi üzerindeki sar ı  k 
gözlenir. 

Güneş  faaliyetinin minimum olduğu yıllarda 
mez. Zira sarı  korona için 814 eV. luk iyonizasyo 
siyle yüksek sıcaklığ a ihtiyaç vard ır. Ş ekil-132 y 
enerjiye sahip olan parçac ık sayısı , yeş il koronayı  
çac ık sayısına göre azdır. Bu yüzden, ancak Gün 
olduğu yıllarda ve sadece leke bölgesi civar ında 
yap ılabilir, başka bölgelerde görülemez. Güne ş  k 
leke grubunun bulunmas ı  halinde, sarı  korona, lela  
tarzda gözlenir. 

Örneğ in bu enerji, 

ağı lım eğ risinin ilk 
iyet yokken, Güne ş  
dağı lım eğ risi, ş ekle 

ğı lun eğ risinin sınır-
yı  meydana getiren 
faaliyetinin yoğun 

ırona parlak olarak 

arı  korona gözlene- 
enerjisine, dolayı - 
göre, 814 e.V luk 

eydan.a getiren par-
eş  faaliyetiniıı  fazla 
an korona gözlemi 
narmda büyiik bir 
e bölgesinde iyi bir 
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Koronamn Yüksek S ıcaklığı  İ le 	Teoriler 

Korona, emisyon çizgileri hâs ıl eden ve yüksek derecede iyonize 
olmuş  parçac ıklardan meydana gelmi ş  bir gazdır. Korona hakkında 
bugüne kadar pekçok teori ileri sürülmü ştür. Bunlardan birk ısmı : 

"electrical" .eorisi, Bigelow'un "magnetic" teorisi, Ebert'in 
"electromagnetic" teorisi ve Schaeberle'r ıin "mecanical" teorisi gibi 
teoriler sayılabilir. Daha sonra 1948 de Amerikada Schwarzschild 
tarafından ileri sürülen, "koronanm, bir elektron gazdan olu ştuğu" 
ş eklindeki teoridir. Bu teori, ileri sürülmü ş  olan teorilerin hepsinden 
daha çok kabul görmekte ve korona ış mum elektronik orijinli olarak 
ele alınmaktadır. Buna göre korona, Güne ş 'i saran gerçek bir atmosfer 
gibi dü şünülemez. Bu teori ile koronanm yüksek s ıcaklığı  şu tarzda 
aç ıklanmaktadır. Bilindiğ i gibi Güne ş 'in fotosferin.de devaml ı  olarak 
tiirb ülans olayı  mevcuttur. Aynı  tarz bir türbülans olay ı , kaplamakta 
olan su içinde de gözlenir. Bu olay sonucu, suyun üst yüzeyine ç ıkan 
dalga, kinetik enerjisini üstteki hava moleküllerine vermekte ve o anda 
bir fokurtu duyulmas ına sebep olmaktadır. Duyulan fokurtu, enerjinin 
aktanlımş  olduğunun delilidir. Bu olaya benzer tarzda, fotosferden 
çıkan gaz parçacıkları , koronada, sayılan çok az olan (ortalama olarak 
109  elektron cm3) parçacıklara çarparak, kinetik enerjilerini onlara 
aktanrlar. Koronamn hacmi çok büyük, yoğunluğu da (p = 10-15 

 gr cm-3) çok küçük olduğundan, alttan gelen kinetik enerjiden, korona-
daki herbir parçac ığ m hissesine dü ş ecek enerji miktar ı  çok yüksek 
olacakt ır. Bu yolla büyük enerji kazanan parçac ıkları"' hareket h ızları  
artar ve dolayısiyle ortamın sıcaklığı  yükselir. 

Güneş  Rüzgarı  

Koron.anm sıcaklığı  yüksek olunca, iyonizasyon olay ı  fazladır ve 
korona devamlı  olarak geniş ler. Böylece iyonize gaz ın bir akımı  ortaya 
çıkar. Güneş in çekim etkisi, dış arıya doğru akan bu gazı  tutucak güçte 
değ ildir. Bu ş ekilde ortaya ç ıkan iyonize gaz ak ımma "Güne ş  Rüzgarı" 
adı  verilir. Güne ş  rüzgarı , elektron ve protmılardan oluş muş  bir plazma 
akımıdır. Plazma elektrik yönünden, geni ş  ölçüde nötr haldedir. Plaz-
mannı  ı sı  iletgenliğ i çok yüksektir. Böylece Güne ş ten uzak mesafelerde 
de yüksek s ıcaklıklar hüküm sürer. Bu yüksek s ıcaklık sebebiyle plazma 
yayılmaya devameder ve gittikçe h ızla/ur. Bu hız, kaynaktan 30 R 
mesafede ortalama 300 km. sn -1  lik bir değ ere sahiptir. Bu h ınn. Dün-
yamız civarındaki değ eri, ortalama 400 km sn-1  ye ulaşır. Dünyap ı z 
civarında, bu plazmadaki elektron veya proton say ısı  ortalama olarak 
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5 ila 8 em-3 dür Sakin Güne ş  durumunda güne ş, rüzgarmm karakteris-
tikleri, gezegenleraras ı  uzay sondaları  vasıtasiyle ölçülmü ş tür. Plazma 
magnetik kuvvet çizgilerine s ıkı  sıkıya bağ lanmış  olduğundan, güneş  
magnetik alanlar ı , dış arıya doğru akan güne ş  rüzgarı  vası tasiyle, geze-
genleraras ı  uzaym içlerine doğru ta şmır. Teoriye göre, koronan.m geni ş -

leme limiti 30-40 astronomik birim olarak kabul edilmektedir. Mag-
netik alan ve plazma, Güne ş 'le beraber döndiiğ ünden gezegenleraras ı  
magnetik alan spiral bir biçime girer ( Ş ekil-133). Güneş  çevrimi deva-
imanca Güneş  faaliyetindeki değ işmeler, yukarda belirttiğ imiz plazma 
karakteristikleri ortalamas ı  üzerinde etkili olur ve bazı  değ iş ikliklerin 
ortaya ç ıkmasına sebebolur. Mesela; Dünya yörüngesinde proton yo-
ğunluğu 0,4 le 80 cm-3  aras ında, plazmanın hızı  ise 300 ila 700 km sn-1. 
aras ında değ iş ir. Bu hususta ortaya ç ıkan baz ı  karars ızbklara, münferit 
olarak meydana gelen flerler sebebolur. Normal güne ş  rüzgarı , düşük 
enerjili 103  e.V) elektron ve protondan olu şmuş tur. Halbuki Güne ş  
flerleri meydana gelince, Güne ş 'ten yüksek enerjili (107  ila 108  e.V) 
proton bulutlar ı  atılır. Bu bulutlar, Güne ş  rüzgarı  içinde yerel yo ğunluğu 
ve hı zı  değ iş tirerek ve magnetik alan yap ısını  bozarak hızla hareket 

Ş ekil 133. Gezegenlerarası  magnetik alanın spiral yapısı . Bu alanlar, güne ş  fotosferine ait 

alanların yayılmaları  (geniş lemeleri) dir. Eğ ri oklar, magnetik alan yönünü, düz oklar, güne ş  
rüzgarı  parçac ıkları= hareketini temsil eder. 
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ederler. Bu alt ılın proton bulutlar ı , uzayda faaliyet gösteren astronotlar 
için de tehlikeli oldu ğu gibi, Dünyamızda meydana gelen magnetik 
rahats ızlıkların, da sorumlusudur. 

Yıldızlarda da Güne ş  rüzgarına benzeyen olaylar vard ır, fakat y ıl-
dızlar bizden çok uzakta bulun.duklar ından bu olayların gözlenmesi 

mümkün değ ildir. Bir yıldız olarak ele al ınan Güneş 'te gözlenebilen bu 
olaydan elde edilen bilgiler yard ımiyle, yıldızlara ait bilgilerimizin de 
artaca ğı  düşüncesi, güneş  rüzgarı  gözlemlerinin önemini art ırmış tır. 
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7. 
Bölüm 

GÜNEŞ  FRAL İ YET İ N İ N DE ĞİŞİ MIERi 

- 	Güneş  faaliyetinde bir de ğ iş iklik olduğunu görebilmek için, Güneş 'in 
devamlı  olarak göz alt ında bulundurulmas ı  gerekir. Bu i ş i ilk defa 
Almanya'da amatör bir astronom olan Schwab ele alm ış  ve yaptığı  

sürekli gözlemlerinin sonncunu, 1843 yılında ilin etmiş tir. 

Güneş  lekeleri 1610 yılında Galileo tarafından ke ş fedildiğ'i halde, 
1843 yılına kadar lekelerle ilgili herhan.gibir ne şriyat yap ılmamış tır. 
Schwab, Güne ş  üzerinde yapt ığı  gözlemler sonunda, lekelerin y ıllık 
ortalama say ısını  bulmuştur. Aynı  zamanda her y ıl, Güneş  gözlemi 
yaptığı  günleri belirkyerek. gözlem günlerinden kaç tanesinin lekesiz 
olduğunu tesbit etmiş tir. Gözlemleri s ırasında, arka arkaya gelen birkaç 
yıl, Güne ş 'in lekesiz gününe raFtlamadığı  halde, daha sonraki y ıllarda 
Güneş 'in lekesiz geçen günlerini görmü ş tür. Bir yılda bulduğu lekesiz 
gün sayısını , gözlem günleri say ısına oranlayarak, elde etti ğ i lekesiz 

günlerin, % olarak, arka arkaya gelen birkaç y ıl arttığı nı  ve sonra azal-
maya ba ş ladığı nı  ve nihayet s ıfıra düş tüğünü tesbit etmiş tir. Daha 
sonraki yıllarda ise tekrar bur  yüzdenin yükselmeye ba ş ladığı nı  farket 
ıniş tir. Schwab, elde etti ğ i sonuçları  da bir grafik üzerinde göstermi ş tir 
(Şekil-134). Ortaya ç ıkan eğ ri, Güneş  faaliyetinin tersini gösterir. 

Zira çizilen eğri, lekesiz giinlerle ilgilidir. Lekesiz günlerin maksimumun- 

Şekil 134. Lekesiz gün eğrisi. 
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dan 10 yıl sonra ikinci bir maksimum görmüş tür. Bu ş ekilde 20 y ı ll ı k  

gözlemlerinden bahsederek, lekelerin 10 y ıllık bir peryodla değ iş tiğ ini 
ilan etmiş tir. Schwab bir amatör atsronom oldu ğu için, diğ er astronom-
lar baş langıçta, bu ke ş fe pek önem vermemi ş lerdir. Sonradan jeofizik 
bakımdan Dünya magnetizmas ında 10 yıllık bir peryodun bulunduğu 
anla şı lmca, Schwab' ın çalış ması  önem kazanmış tır. Bunun üzerine 
Zürich'te ( İ sviçre) R. Wolf, bu i ş i ele almış . 

Wolrun düşüncesine göre, eğer Schwab'm elde etti ğ i sonuç do ğru 
ise, Schwab'dan önce yap ılmış  olan gözlemlerden de bu hal görülmelidir. 
Fakat Schwab'dan önce, sab ırlı  bir biçimde, sürekli çal ış an bir kimse 
obnamış tır. Bu defa Wolf, gözlemevlerinden, k ısa süreli de olsa, bütün 
gözlemleri toplamış  ve onlar ı  aynı  duruma indirgeyerek birle ş tirrıliş tir 
(Ş ekil-135). Bu arada kendisi de gözlemlere* ba ş lamış t ır. Topladığı  
gözlemlerden, ayn ı  günde yap ılmış  olanların mukayesesini yapm ış  
ve indirgemede bu mukayeseden yararlanm ış tır. Bu iş i yaparken de 

Değ i ş ik gd:ilerneı letine 
ait olan gözlemler 

 

4 	 I 

    

     

    

• t (G;i") 

     

Ş ekil 135. Çe ş itli gözlemevlerinde yap ılmış  olan gözlemler, Wolf taraf ından aynı  duruma 

indirgenerek birle ş tirilmiş tir. 

her bir leke grubuna bir numara vermek ihtiyac ını  duymuş tur. Wolra 
göre, yeni bir leke grubunun meydana gelmesi, daha önceden mevcut 
olan bir leke grubu içinde yeni bir lekenin meydana gelmesinden çok 
daha önemlidir. (Grubun önem derecesi, mevcut bir grup içinde mey-
dana gelen yeni bir lekenin öneminin 10 kat ı dır). 

Örnek olarak, Güne ş  yüzeyinin iki halini gözönüne alalım (Ş ekil-
136). Birinci halde 12 lekeden olu ş muş  tek bir leke grubu ve ikinci halde 
ise 3 er lekeden oluşmuş  4 leke grubu meydana gelmi ş  olsun. Her iki 
halde de disk üzerinde 12 leke bulunmas ına rağmen, ikinci haldeki 
durum daha mühinıdir. Eğer grupların sayısı  g, görülen lekelerin sayısı  
f ile gösterilirse, relatif say ı  (R), 

• Zürich'te leke gözlemlerinde kullan ılan dürbünün objektifi 8 cm çap ındadır. Bu alet 

Fraunhofer tarafından yap ılmış tır. 
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	  (7.1) R -= 10 g f 

Şekil 136. Farklı  iki zamanda Güne ş  yüzeyinde görülen leke gruplar ı . Ikinci halde de 12 eke 

olma,ana rağmen, Güne ş , I. ci hale nazaran daha faaldir. 

bağı ntısiyle bulunur. Grup, lekeden 10 defa daha önemli oldu-
ğundan g nin 10 kat ı  alınmış tır. Ş ekil-136 daki I. ci halde 
relatif say ı , (g -= 1, f ---- 12 olduğundan), R =-- 10.1 12 =- 
22 ve II. ci  halde, (g 4, f = 12 oldu ğundan), R = 10.4 + 12 = 52 
olarak bulunur. Wolf, (7.1) ba ğmtışı  yardımiyle çeş itli gözlemevlerine 
ait olan lekelerin relatif say ılarını  her gün için hesaplad ığ mda, farkl ı  
iki gözlemevinde, ayn ı  günlerde elde edilen relatif say ılar aras ındaki 

oranlarm (- 
23 	8 	11 

; 5 
	7 

— • — gibi) , hemen hemen ayni olduğunu görmüş - 

tür. Bunun üzerine Wolf, ikinci gözlemevinde bulunan say ılan, birinci 
gözlemevinin sayılarma indirgemek için bir çarpan aram ış  ve bu çarpan ı  
k ile göstermi ş tir. Wolf, kendi gözlemleri için k --= 1 alm ış tır. Böylece 
relatif sayıyı  veren genel formül: 

R -= k (10 g   (7.2) 

ş eklinde ifade edilmiş tir. 

Wolf'a göre relatif sayı , gözlem yöntemine, kullan ılan dürbünürt 
çapına, gözlem yerine ve gözlenıciye bağ lı  olarak az çok de ğ iş ir. Buna 
göre k çarpan ı , en baş ta teleskobun çap ının fonksiyonudur. Wolf'un 
herhangibir gözlemevinin yapt ığı  gözlemleri, kendi gözlemleriyle kar şı laş -
tırması  sonunda k için bulduğu ki  değ erine, o gözlemevi için "Inclirge-
m.e Faktörü" adı  verilir. Yine aynı  gözlemevinin, Wolf'dan önceki gün-
lerde yap ılmış  olan diğ er gözlemlerinde elde edilen relatif say ılar, ri olarak 
bulunmuşsa (i = 1,2,3,  ), rl ler, indirgeme faktörüyle çarp ılarak, 
Wolf'un gözlemlerine yani Zürich gözlemevine indirgenmi ş  olacakt ıır. 
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Başka başka gözlenı evlerinde Wolf'dan önce bulunmu ş  olan relatif 
sayıları ; ri , r2 , 1.3 ,   ve bu gözlemevlerine ait indirgeme faktörleri 
de sırasiyle k i , k2, k3, .... ise, Zürich'e indirgenmi ş  relatif say ılar: 
Ri  ki . ri ; R, = k2 . r2;   olur. 

Bugün birçok gözlemevinde Güne ş  gözlemi yap ılarak, relatif sa-
yılar R) bulunmaktad ır. Ankara Gözlemevinde de bu gözlemler 
1969 yılından beri arahks ız sürdürühnekte ve elde edilen veriler her y ılın 

sonunda yayınlanmaktadır. Gözlemevlerinden bir k ısmı , aralarında 

yaptıkları  anlaşma gereği, bulmuş  oldukları  R değerlerini Belçika'ya 

gönderirler (Ankara Üniversitesi Rasathanesi (gözlemevi) de ayl ık 

rasatlarm ı  ilgili merkeze göndermektedir). Orada, her gözlemevi için 

6 ayda bir indirgeme faktörü hesaplanarak, günlük relatif say ılarda 

gerekli indirgemeler yap ılır ve oradan indirgenmiş  değ erler Dünya'ya 
neş redilir Fakat hazan yap ılmış  olan gözlemler kesildi olur, yani y ılın 

baz ı  günleri için gözlem yap ılamamış  olabilir ve o günler için relatif 
sayı  bulun,ama.z. Bununla beraber yine de bir ortalama de ğ er buluna-

bilir. Örneğ in, bir ay içinde 25 gün gözlem yap ılmış sa, bulunan relatif 

sayılar!'" ayl ık toplamı  25 e bölünmek suretiyle, günlük ortalama de ğer 

bulunur. Bulunan ortalama değ er, gözlem yap ılamayan gün için relatif 
sayıyı  verir. 1849 y ılından beri sürekli olarak leke gözlemi yap ılmakta ve 

o tarikten beri günlük relatif say ılar bilinmektedir. 1749 dan 1849 al 
kadar olan 100 y ıllık deVrede, yukarda verilen örnekte belirtildi ğ i gibi, 

yap ılan gözlemlerden, relatif say ılarm aylık ortalama değerleri bulun-

muş tur. 1700 den 1749 yı lına kadar da, relatif say ılarm ancak y ıllık 

gözlemlerinden ortalama de ğerler elde edilebilmi ş tir. Lekelerin ke ş if 
yılı  olan 1610 ile 1700 y ılları  aras ında leke çevrimlerinin maksimum ve 

minimum tarihleri yakla şı k olarak tesbit edilebilmi ş , fakat bu maksi-

mum ve minimumlarm kuvvetli hakkında fazla bir ş ey öğ renilememi ş tir. 
Bu durum Tablo V. de görülmektedir. 

Tabloda koyu yaz ı lmış  olan R değerleri, takbiri ordinatlar ı  gös-

termekte ve 1 numara ile ba ş layan 11 yıllık çevrimin ba ş langı cı , 1755 
yı lına raslamaktad ır. Tablo—V deki Rmax  lar incelendiğ inde, 1843— 

1954 yılları  aras ında (110 yıll ık devre) tek say ılı  çevrimlerin (9 numaral ı  
çevrim 1848,1; 11 numaral ı  çevrim 1870,6;   gibi), çift say ılı  
çevrimlerden daha faal olduklar ı  sonucuna vard ır 	 
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Tablo V. 

Çevrim No. 
Minimum 

zaman (Yıl) 

Duzettnmış  
aylık min. 

ordinat (Rmm) 
Maksimum 
zaman (Yı l) 

Duzettl ımış  
aylık max. 

ordinat (Rmax) 

-12 1610,8 1615,5 
-11 1619,0 - 1626,0 
-10 1634,0 -• 1639,5 
- 9 1645,0 - 1649,0 
- 8 1655,0 1660,0 
- 7 1666,0 - 1675,0 

1679,0 - 1685,0 
- 	5 1689,5 0 1693,0 - 
- 4 1698,0 0 1705,5 54 
- 3 1712,0 11 1718,2 60 
- 2 1723,5 5 1727,5 113 
- 1 1734,0 5 1738,7 112 

0 1745,0 5 1750,3 92,6 
1 1755,2 8,4 1761,5 86,5 
2 1766,5 11,2 1769,7 115,8 
3 1775,5 7,2 1778,4 158,5 
4 1784,7 9,5 1788,1 141,2 
5 1798,3 3,2 1805,2 49,2 
6 1810,6 0,0 1816,4 48,7 
7 1823,3 0,1 1829,9 71,7 
8 1833,9 7,3 1837,2 146,9 
9 1843,5 10,5 1848,1 131,6 

10 1856,0 3,2 1860,1 97,9 
11 1867,2 5,2 1870,6 140,5 
12 1878,9 2,2 1883,9 74,6 
13 1889,6 5,0 1894,1 87,9 
14 1901,7 2,6 1907,0 64,2 
15 1913,6 1,5 1917,6 105,4 
16 1923,6 5,6 1928,4 78,1 
17 1933,8 3,4 1937,4 119,2 
18 1944,2 7,7 1947,5 151,8 
19 1954,3 3,4 1957,9 201,3 
20 1964,7 3,4 1968,9 -110,6 
21 1976,9 3.4 1979.9 160.2 

Relatif Sayılardaki Değ işme: 

Relatif sayılar, 2 sebeple değ iş iklik gösterirler. 

1- Güne ş  rotasyon halinde oldu ğundan, ön yüzdeki lekeler arka 
tarafa ve arkadaki lekeler ön tara geçerler. 

2- Lekelerin gerçek sayı sı  değ iş ir. Yani, yeni bir leke grubu mey-
dana geldiğ i gibi, var olan bir leke grubu da yok olabilir. 

Relatif sayılarm günlük değerleri kullan ılarak bir yı llık eğ ri çizile-
bildiğ i gibi, günlük relatif sayllardan her y ıl için bir ortalama de ğ er 
bulunarak, bulunan ortalama de ğerlerle, y ıllara ait bir e ğri çizilebilir. 
Bu ş ekilde bulunan y ıllık ortalaınalarm eğrisinde, arka arkaya gelen 
(müteakip) maksimundarm peryodik olmad ığı  görülür. Wolf'a göre 
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t (y11) 

Ş ekil. 137. Relatif say ı  eğ rilerinin, değ iş ik etkilerin bile şkesi olarak ortaya ç ıkışı  
(üst üste kat ılma hipotezi). 

bu durum, de ğ iş ik etkilerin (Jüpiter'in, Satürn'ün, v s.nin) üst üste 
binmesin.den ileri gelir. Bu de ğ iş ik etkiler ( Ş ekil-137), kendi ba şlarına 
peryodiktir. E ğ rinin değ iş ik etkilerin bileşkesi olarak ortaya ç ıkmasına, 
"Süper pozisyon üst üste kat ılma) hipotezi" ad ı  verilir. Bu hipoteze 

dayanarak, lekelerin de ğ iş iminin peıyodu üzerinde çah şı lnuş  ve fakat 
bir sonuç elde edilememi ş tir. Böylece süper pozisyon hipotezinden vaz-
gegilmiş tir. 

Eriipsiyon Hipotesi 

Daha sonra, 1935 y ılında Waldmeier'in ileri sürdüğ ü hipoteze göre, 
11 yıllık çevrim sona ermeden yeni bir çevrim ba ş lamakta ve maksi-
mama yükselip devam etmektedir. Böylece, gerçekte sürekli olmayan 
eğ ri ( Ş ekil-138), görünürde süreklidir. Zira 11 er y ıllık eğ riler yan yana 

Ş ekil 138. Birbirini takip eden farkl ı  iki leke çevrimi (Waldmeier hipote 
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devam etmektedir. Yani ayn ı  anda Güne ş  yüzeyinde, farklı  iki çevrime 
ait lekeler bulunur. 

Ş ekil-138 de bir çevrimi temsil eden 1 numaral ı  eğ ri, sıfır seviye-
sine inmekte iken, 2. ci çevrime ait faaliyet ba ş lamış  olduğundan, s ıfıra 
inmeden, devam ediyormu ş  gibi görünmektedir. Bu tarzda e ğri, sürekli 

kesiksiz) olarak devam eder. Buna ra ğmen çok seyrek olmakla 
beraber, minimura halin s ıfıra indiğ i de görülm,üştür. Bu durum, ilk 
çevrim sona ererken müteakip çevrinain henüz faaliyete geçmemi ş  
olduğunu gösterir. Ş ekil-138 deki her e ğri (1 ve 2 numaral ı  eğ riler), 
11 yıllık bir çevrime aittir. Waldmeier'in hipotezine göre, her 11 y ıllık 
çevrim özel bir olayd ır ve eğ riler birbirlerinden farkl ıdır. Buna "Erüp-
siyon lıipotezi" denir. İ ki minimum aras ı , daima 11 yıl olmadığı  gibi, 
eğrilerin maksimumlarmın ordinatlar ı  da bir diğerinden farkl ıdır. Böyle 

olmakla beraber Waldmeier onlara ait birtak ım ortak özellikler bul-
muş tur. 

Ş ekil-139 da temsil edilen çevrimin ba ş ladığı  an ile maksimum 
anı  aras ındaki zamana "Çıkış  süresi" denir. Ş ekilde T ile gösterilmi ştir. 
Bir çevrirnin ba ş langıç anını  tesbit etmek çok güçtür. Ba ş langıçta 
faaliyet çok fazla de ğ ildir. Bazan bir hafta süreyle leke meydana gelmez, 
veya leke do ğduktan bir kaç saat sonra ölebilir; bu sebeple g,özle ıni 
imkans ı z olur. Veyahut yüksek enlemlerde ilk lekeler, Gii ıı e ş 'in arka 
tarafında meydana gelmi ş  olabilir. Böylece yeni çevrimin an ını  tesbit 
imkanı  elde edilemez. E ğrinin maksimumuna ait ordinat, maksimum 
relatif sayıya karş ilıktır ve RM ile gösterilir. Maksimum ordinata kar-
şı lık olan andan itibaren eğrinin alçalan kolunun meydana gelmesi 
için geçen süreye, "Iniş  süresi" denir. Ş ekilde D ile gösterilmi ş tir. 
rinin maksimuma kadar olan k ısmiyle, yatay eksen aras ında kalan alan 
"Çıkış  alan ı" adını  alır. Ş ekilde, S i  ile gösterilmi ş tir. Eğrinin maksi- 

Ş ekil 139. Bir leke çevrirainde; S i : çıkış  elam; S2: iniş  alanı ; RM: maksimum relatif say ı ; T: 
çıkış  süresi; D: ini ş  süresi. 

173 



taumun.dan sonraki k ısmiyle yani alçalan koluyla yatay eksen aras ında 
kalan alan "İnme alanı" admı  alır. Ş ekilde S2 ile gösterilmiş tir. Bugüne 
kadarki gözlemlerden elde edilmi ş  relatif say ıların düzeltilmi ş  aylık 
maksimum ordinat (RM) değerleri; 48 < RM  < 201 aralığ uı da değ iş -
mektedir. 

Waldmeier'in bulduğu istatistik kanunlar: 

1°) log RM  = 2,58 — 0,14 T 

2°) 	D = 0,03 RM  + 3,0 

3°) 	S i  = 2538 	0,4 RM  

4°) 	S, = 40,6 RM  — 5,72 dir. 

1. ci kanuna (log RM  = 2,58 — 0,14 T) göre: 

Çevrimin ç ıkış  süresi büyüdüğünde, RM  değeri küçülür. Ters 
olarak, ç ıkış  zaman ı  küçülürse, RM  değeri büyür ( Ş ekil-140). Ç ıkış  
zamanı  uzadıkça RM  nin küçülmesi çok gariptir. Kanuna göre, II. ci  
eğ rinin m.aksimuırm, I. ci eğ rinin maksimumundan büyük olduğundan 
çıkış  süresi kısadır. 

T 
	

D 

Ş ekil 140. Leke çevrim eğrilerinin çıkış  süreleriyle RM  ler ters o antılı dır. (Birisi artarken 

diğeri azalı r). 

Rm, > RM ı  
dir. 

T2 -G 

2. ci kanuna (D = 0,03 RM 	3,0) göre: 

RM büyüdükçe D değ eri büyür. RM nin bugün için 48 ile 201 ara-
sında bulundu ğunu biliyoruz. 

RM = 50 alınırsa ; D =- 4,5 ve 
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Rm = 200 al ınırsa ; D = 9,0 bulunur. Bu hesaplamadan da 
görüldüğü gibi, maksimum değerin büyük bir yükseliş ine karşı lık iniş  
süresi çok az artmaktad ır. 

3. cü kanuna (S i  = 2538 + 0,4 RM) göre: 

Maksimum ordinat büyüdüğünde, ç ıkış  alanının büyümesi gerekir, 
fakat 1. ci kanuna göre ç ıkış  süresi (T) azald ığı ndan, çıkış  alanı  hemen 
hemen sabittir ( Ş ekil-141). 

Ş ekil 141. Si  = 2538 + 0,4 RM  bağı ntısma göre; leke çevrim eğ risinde Rm  nin değ işmesi, 

eğrinin Si  alan değeri üzerinde etkili değ ildir. 

4. cü kanuna (S, = 40,6 RM— 5,72) göre: 

Maksimum ordinat ne kadar büyükse, ini ş  alanı  da o kadar büyük- 
tür. 

1. ci kanun, müteakip çevrimin maksimum değeri üzerinde, ön-
ceden tahmin yürütmek için önemlidir. E ğ er bir maksimum alçak ise. 
çıkış  süresinin uzun olduğu bilinmektedir. Maksimum yüksek olacaksa, 
relatif say ılar kısa sürede çok artacakt ır. Bu hal tesbit edildikten sonra, 
birinci kanuna göre, çe ş itli çıkış  süreleri kabul edilerek, eğ riler çizilir 
ve gelecek çevrili' faaliyeti hakk ında bir fikre varmaya çal ışı lır. İş te 
bu düşüncelerle yap ılan gözlemler sonunda, minimum de ğ eri elde edilen 
eğrinin daha sonraki gidi ş  tarz ı , kısmen ortaya ç ıktığ mda ( Ş ekil-142), 
bu kısım, daha önceki çevrimlerin (ITileriyle kar şı laş tırılır. Bu kar şı -
laştırma sonucu, elde edilmi ş  olan kısım, hangi çevrimin e ğrisiyle uyu-
şursa veya hangisine yak ınsa, gözlenen e ğrinin çıkış  süresi ve maksi-
mum değeri de, büyük bir ihtimalle, benzediğ i eğrinin değ erleri civa-
rmda olacakt ır. Böylece 1. ci kanun, Güne ş  faaliyetinin de ğ iş imiyle 
ilgili hesaplamalarda kullanılır. 

1933 yılında bir minimum meydana geldikten. sonra Waldmeier 
bu kanunları  1935 yılında kurmu ş  ve gelecek çevrimin maksimum de- 
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Şekil 142. Bir çevrim eğ risinin minimumundan sonra gelecek çevrim e ğr sine ait bir-iki y ıllı k 

bir kı sım, e ğ rinin tamamını  tahmin için kullanılır. 

'gerinin ne kadar yükselece ğ ini ve çevrimin ne kadar devam edece ğ ini 
hesaplamış tır. Minimum geçtikten ve yeni çevrim ba ş ladıktan bir süre 
sonra, maksimum hakk ında tahmin yap ılabilir, ve ç ıkış  süresi hesap-
lanabilir. Örne ğ in, T süresi 3,5 y ıl olsa; bunun için, minimum zaman ın-
dan itibaren 1,5 y ıl sonra bir tahmin yap ılabilir. Yeni bir çevrimin 
maksimum.uyla ilgili tahmin yapabilmek için, çevrimler aras ında bir 
bağı nt ı  bulunmalı dır. E ğer çevrimler birbirlerini tesadüfi olarak takip 
etselerdi, bu halde, çevrimlerle ilgili hiç bir ş ey söylenemezdi. Kuvvetli 
ve zayıf çevrimlerin birbirini takip etmesi, tahmin için önemlidir. 

Bazan ayl ık ortalama de ğerlerle çizilmi ş  olan yıllık egrideki maksi- 
mum noktanın, hangi ayla ilgili olduğu bilinmek istenir 	 Buna anlamak 

gözlenmiş  ayl ık relatif say ı  değ erleri (R1, R2, 	, R12) üzerinde 

düzenleme yap ılarak ufak tefek de ğ iş iklikler yok edilir. Bunun için 
kullanılan bağmtı , 

Örneğin; rt 7 	R1  ±  R2 +  R3 	• + R12 	R13  	(7.3) 
12 	 Ş eklindedir. 

1. ci ve sonuncu terimlerine yar ını  ağı rlık verilmiş  olan (7.3) bağı ntısmda, 

R2,  , R İ 3 gözlenmiş  aylık relatif say ı  değerlerinin ortasına 

rastlayan değer, 7. ci ay'a aittir. Bu tarzda di ğer aylara ait düzenienmi ş  
aylık relatif sayı  değ erleri de bulunur. Gözlenm.i ş  aylık relatif say ılarla 

çizilen eğ rinin (ş ekil-143) girinti ve ç ıkuıtıları , düzenlenmiş  aylık relatif 

sayılarla çizilmiş  olan eğride (Ş ekil-144) yok olmuş  olacakt ır. 

11 yıllık çevrim içinde, düzenlenmi ş  aylık relatif say ılarını  en 

yükseği, 11 yıllık çevrime ait olan eğrinin maksimummıu ifade eder. 

Güneş  lekelerinin relatif say ılarının aylık diizenlenmiş  maksimum de-

ğ erleri (Am) nin en küçüğü, 1816 yılında bulunmuş tur. Bu değer RM  
48,7 dir. 1698 den beri en yüksek değer, 1957 yılında meydana gelmiş  
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Ş ekil 143. Gözlenmi ş  relatif say ılarla çizilmi ş  eğ ri. 

t ( ay ) 
Ş ekil 144. Düzenlenmi ş  relatif say ı larla çizilmi ş  eğ ri. 

olan rt. - 201,3 değeridir. 1957 nin maksimumundan önceki en büyük 
değ er, 1778 y ılına raslayan Rm = 158,5 de ğ eridir. 11 y ıllık çevrimlerin 
bir simetrisi mevcut de ğ ildir. Ortalama olarak ç ıkış  süresi, 1,  = 4,5 yıl 
ve iniş  süresi, D = 6,1 yıl kadardır. 

Arka arkaya gelen m.aksimumlarm, birbirlerini tesadüfi olarak 
takip edip etmediklerini ve çevrimlerin de ğ iş iminde, 11 yıldan daha 

uzun bir değ iş im aral ığı nın bulunup bulunmadığı nı  ilk defa inceleyen 
Wolf olmu ş tur. Wolf 1862 ydrnda, yüksek maksimumlardan bir kaç 
tanesinin birbirini takip etmesinden sonra, bu defa alçak maksimum-
ların birbirlerini takip ettiklerini görmü ş tür. Ancak Wolf zaman ında 
yeter say ı da maksimum değerler elde mevcut olmad ığıı ndan, bu ara ş -
tırmaya giri ş ememiş tir. Bu konuda bir sonuca varabilmek için, düzen-
lenmi ş  değ erleri hesaplan ır. 

Rm(n) notasyonu, numaras ı  n olan 11 yıllık çevrimin maksimum 
ordinat ını , rrn(n) ise, minimum ordinat ını  gösterirler. Astronomlar, 
11 yıllık çevrimlere birer numara vermi ş lerdir. Örne ğ in, 1755 yılındaki 
minimumla baş layan çevrimin numaras ı  1 dir. Ş imdi 22 ci çevrim baş -
lamış tır. Buna göre, Rm(1), Rm(2), Rm(3)... de ğerleri, arka arkaya 
gelen çevrimlerin maksimum relatif say ı  değerlerini göstermektedir. 
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Diizenlenmi ş  Relatif Sayilarm Bulummasmda Gleissherg Metodu: 

Gleissberg, ard anda gelen 5 çevrinıin maksimundarı  yani RM(n) 
değ erleri için düzenleami ş  sayıları , (7.4) ba ğı ntısı  yardımiyle bulmuş tur. 

RM(n) = 	 + 
n + 1 

E 3 RM(n-2) 	 RM(v) 	Rm(ıı 	2)] .. . (7.4) 
v=n-1 

7.4 bağı ntısı  "Seküler düzenleme" ad ını  alır. Ayni ş ekilde, çevrimlerin 
minimum ordinatları  için de, 

im(n) =_- 	[ 2  rm(n-2) 	
n ı

rm(v) 	rm(n + 2) 	(7.5) 
v=n-1 

bağmtısı  kullan ılır. (n = 3, 4, 5, 	 için), 

rtm(3) 	2  Rm(1) 	RM(2 ) 	RM(3) 	RM(4) + 2 RM(5 )  
4 

RM(4) = 2 
Rm(2) 	RM(3) 	RM(4) 	RM(5 ) 	- Rm(6) 

4 

RM(5) z RM(3) -P  RM(4) RM( 5) RM(6) + 2 RM(7)  
4 

. . . .... ... ......... .... . . . .. ..... . . . • . . . .. . 	 . . 

ş eklinde bulunan RM(n) lerden çok muntazam bir e ğri bulunmuş tur. 

Bu düzenlenmiş  eğ ri için., 7 veya 8 çevrim gerektiğ in.den, yani kullan ılan 

zaman süresi 100 y ıla yakın olduğundan buna, "seküler düzenleme" 
adı  verilmiş tir. 

RM(n) lerden muntazam bir e ğri elde edildiğ ine göre, maksimum-
ların birbirlerini takip etmeleri tesadüfi olmay ıp, sistematik bir tarzda 

olmaktadır. 

Gleissberg'in bulduğu sonuca göre, hemen hemen 8 maksimum 
birbirini takip ederek bir Gauss e ğrisi hâsd etmekte ve sonra yön de ğ iş ik-

liğ i görülmektedir. Gleissberg bu uzun çevrime "80 y ıllık Çevrim" 

demiş tir ( Ş ekil-145). E ğ ri üzerindeki herbir nokta, 11 y ıllık çevrim-

lerin maksinı.umlarım temsil et ınektedir. 80 y ıllık çevrimdekim inimum 

değer, 11 y ıllık çevrimlerden birinin minimumun.a raslar. 
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80 yıllık çevrim 

Şekil 145. 80 yıllık çevrim eğ risi. 

Tablo VI da, (-2-6 ve 6-14) numaral ı  11 er yıllık çevrimlerin., 
80 er y ı ll ık çevrimleri oluşturduklar ı , ve 14-17 numaralı  çevrimlerin de 
80 yıllık ç'evrimin yükselen kolunu olu ş turduğu görülmektedir. 

Tablo VI. 

11 yı llı k 
 çevrim No. itm  (n) i'in(n) 

- 2 89,6 4,6 
- 1 97,7 6,3 

0 101,4 7,4 
1 107,5 7,7 
2 119,4 8,5 
3 120,8 120,1 8,4 
4 107,8 6,4 
5 88,6 4,1 
6 78,4 2,9 
7 89,4 3,6 
8 105,9 4,9 
9 120,6 5,9 

120,4 5,9 
10 120,2 5,9 
11 105,7 4,6 
12 96,0 3,8 
13 87,4 3,3 
14 83,5 3,2 
15 87,8 3,5 
16 102,7 3,9 
17 125,6 4,8 
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Bu 80 yıllık çevrim, sadece, RM ve r m  değ erlerinde de ğ il, aynı  
tarzda D; Si; S2 değerlerinde de görülebilir. Tablo-VI da görülen 80 
yıllık çevrimler, 11 y ıllık çevrimlerin maksimum değ erleriyle olu ş -
turulmuş tur. Bu ş ekilde elde edilen 80 y ıllık çevrimler incelendi ğ i zaman, 
gözönüne alınan çevrimin maksimum bölgesindeki faaliyet derecesinin 
seyri, aynı  çevrimin minimum bölgesinde de kendini gösterir. Yani 
maksimumun derecesi yüksek ise, o çevrim, minimum durumunda da 

diğer çevrimlerin minimumuna nazaran faal olur. RM(n) lerin olu ş tur-
duğu eğ rinin minimumunu hâs ıl eden 11 yıllık çevrimin kendi minimumu 
da, i m(n) lerin olu ş turduğu 80 yıllık çevrimle ilgili eğ rinin minimumunu 
hâsd etmiş tir. Tablo-VI da görülen ve birbirlerinden ba ğı msız olan 

RM(n) ve fm(n) eğrilerinin minimumunu olu ş turan 11 yıllık çevrim 
numaraları  6 ve 14 dür. Buna göre. 6 ve 14 numaral ı  11 yıllık çevrim-

lerin maksimum ve minimum zamanlanndaki faaliyet, 80 y ıllık çev-
rimleri oluş turan diğer 11 yıllık çevrimlere nazaran daha azd ır. RM(n) 

ve FM(n) lerden birer düzgün e ğ ri elde edildiğ ine göre, faal bir çevrim sona 
ermeden çok önce, yukar ı  enlenderde müteakip çevrime ait lekeler gö-
rünmeye ba ş lamış  demektir. Böylece çevrimler düzgün bir tarzda bir-
birlerini takip ederler. Yeni çevrim ba ş ladıktan sonra, bu çevrirrde 
ilgili eğ rinin yükselen koluna ait düzenlenmi ş  relatif saplann hesap-
lanmas ı  ile, eğ rinin gidiş i hakkında bir fikre sahip olunur. Waldmeier 
bu metodu, yeni çevrimle ilgli eğ rinin yükselmesi ve maksimumu hak-
kında yakla şı k bir değ er bulmada kullanmış tır. RM(n) ve i.m(n) değ er-

leriyle, ayrı  ayrı  birer eğ ri çizildiğ inde, eğrilere ait son naktadan iti-
baren, eğ rilerin gidiş i hakkında, 11 yıll& çevrim eğ rilerinde olduğu gibi, 

tahmin yapılır. Düzenlemniş  sayıları  bulmağa yarayan, 

RM(n m(n 1) 	{ RM(n + 1) 4- 
	

RM(v) 	RM(n + 3)] 
v-1 

bağmtısmdaki 5 değerden. 4 tanesi bilinmektedir ve tek bir tane bilin-
meyen vardır; o da, gelecek çevrimin RM de ğ eridir. 

Herhangi bir yolla örne ğ in, RM(18) değ eri bulunabilirse; 

RM(16), RM(17), RM(18), RM(19) de ğerleri bilindiğ inden, 

Rm(18) 	Rm(16), RM(17) RM(18) + RM(19) 	Rm(20) I 

ifadesindelçi RM(20) değeri bulunur. Buna göre, 80 y ıllık çevrim yardı -
miyle, henüz ba şlam ış  olan yeni bir 11 yıllık çevrim hakkında tahmin 

yapmak mümkündür. 
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11 yıllık bir çevrim süresince, Güne ş 'in kuzey ve güney yar ım küre-

lerinde görülen Güne ş  faaliyetinin farklılığı , 80 yıllık çevrira süresinde 
de görülür. 

İ sviçre'li astronom. Brunner Hagger'e göre: 

a) 80 yıllık çevrimin maksimum yörelerinde, Güne ş 'in kuzey ve 

güney yarım kürelerinde faaliyet fark ı  olmadığı , 

b) 80 yıllık çevrimin yükselen koluna raslayan 11 y ıllık çevrim söz 

konusu olduğunda; bu 11 y ıll ık çevrimde„,  Güne ş 'in faal bölge-

sinin daha ziyade kuzey yarım küresi olduğu, 

e) 11 yıllık çevrim, 80 yıllık çevrirnin alçalan koluna raslamas ı  
halinde, faaliyetin çoğunun Güne ş 'in güney yarım küresinde 

bulunduğu, 

d) 11 yıllık çevrim, 80 y ıllık çevrirnip  minimumuna raslaması  
halinde ise, Güneş 'in kuzey ve güney'yar ım kürelerindeki fa-
aliyetin. farks ız olduğu merkezindedir. 

Yap ılan diğer istatistiki ara ştırmaların sonuçları  da Hagger'i des-

teklemektedir. 

Bu sonuçlar: 

1. 80 yıllık çevrimin minimumuna raslayan 11 y ıllık çevr;mde, 
Güne ş 'in kuzey yar ım küresindeki leke bölgesinin Güne ş  ekvatoruna 
olan uzakhğı , güney yar ım küredeki leke bölgesinin uzakhğı ndan (Ş e-
kil-146) daha azd ır. Bu halde genel Güne ş  faaliyeti de zay ıftır. 

Ş ekil 146. 80 yıllık çevrim eğrisinin minimum zamanma raslayan 11 y ıllık çevrimde, Günes'in 

leke bölgelerinin ekvatora göre durumlar ı . 
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2. 80 yıllık çevrimin yükselen koluna raslayan 11 yıllık çevrimde, 
Güneş 'in kuzey ve güney yar ım kürelerindeki leke bölgelerinin ekvatora 
olan uzakl ıkları  (Ş ekil-147) aynıdır. Bu durumda, kuzey yarım küre-

deki faaliyet, güney yar ım küredeki faaliyetten daha fazlad ır. 

Ş ekil 147. 80 yıllık çevrim eğrisinin yükselen koluna raslayan 11 y ıllık çevrimde, Güne ş 'in 

leke bölgelerinin ekvatora göre durumları . 

3— 80 y ıllık çevrimin maksimumuna raslayan 11 yılhk çevrimde, 
Güneş 'in kuzey yarım kuresindeki leke bölgesinin ekvatora olan uzak-
144 güney yarım küredeki leke bölgesinin uzakl ığ nıdan (Ş ekil-148) 

daha fazladır. Bu halde, her iki yarım kürede de faaliyet çoktur. 

Şekil 148. 80 yı llık çevrim eğrisinin maksimumuna raslayan 11 y ıllık çevrimde, Güne ş 'in 

leke bölgelerinin ekvatora göre durumlar ı . 

4. 80 yıllık çevrimin alçalan koluna raslayan 11 y ı ll ık çevrimde, 

Güneş 'in kuzey ve güney yarım kürelerindeki leke bölgelerinin ekvatora 

olan uzaklıkları  (Ş ekil-149) ayn ı dır. Bu durumda güney yar ım küredeki 

faaliyet, kuzey yarım küredeki faaliyetten daha fazlad ır. 
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Ş ekil 149. 80 yıllık çevrim eğrisinin alçalan koluna raslayan 11 y ıllık çevrimde, Güne ş 'in leke 

bölgelerinin ekvatora göre durumlar ı . 

Leke bölgelerinin ekvatora olan uzakl ıklarınm değ iş ik oluşunun 
sebebi bilinmemektedir. 

Diğer taraftan 80 y ıll ık çevrimin minimumu esnas ında, relatif. 
 sayılar üzerinde aydan aya meydana gelen de ğ iş im, çevrimin maksi"- 

mumu esnas ında meydana gelen aylık değ iş imden daha büyüktür. 

Bir çevrimdeki güne ş  leke sayısının fazla olu şunu, Çekoslovak 
astrono ınu Kopesky, iki sebebe ba ğlamaktad ır. 

a) Çevrim içinde çok say ıda yeni lekenin do ğmuş  olması , ve 

b) Leke gruplar ının çok uzun ömürlü olmasıdır. 

80 yı ll ı k çevrim, leke gruplarının hayat sürelerinin çevrimidir. 
Zayıf ve şiddetli çevrimlerde do ğan leke gruplar ının sayıları  farksızdır, 
ancak ş iddetli çevrimlerde, leke gruplar ının hayat süreleri uzundur. 

Kopesky, bu hipotezini ispatlamaya çah ş mış  ve fakat ba ş aramam ış tır. 
Zira Güne ş 'in arka tarafında doğan leke gruplar ının hayat sürelerini 
tesbit etmek imkan,s ızdır. 

Tablo—VI da görüldüğü gibi 80 yıllık çevrimdeki RM  lerin en büyük 

değerlerinin yani maksimum değ erlerin (120,1; 120,4; 125,6). gittikçe 
büyümeleri, verin lerin en büyük değ erlerinin (8,5; 5,9; 4,8), gittikçe 
azalmaları , öğ rendiğ imiz 11 ve 80 yıllık çevrimlerden daha uzun bir 
çevrimin var olduğu intibaını  uyandırmaktad ır. Bu fikri ileri süren 
Link, kesin bir şey söyleyememiştir. Çevrimin uzunlu ğunun 400 yıl 
kadar olduğu tahmin edilmektedir. Bu da yeteri kadar gözlem yap ıl-
dıktan sonra, ancak gelecekte anla şı labilecektir. 

Leke sayılariyle kutup ışığı  aras ında da bir bağuıtı  bulunmu ş tur. 
Leke faaliyetinin az oldu ğu yıllarda kutup ışığı nın sayısı  az olmakta, 
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leke faaliyetinin çok oldu ğu yıllarda da kutup ışığı  fazla say ıda göz-
lenm.ektedir. Link, 400 y ıllık çevrim fikrini kutup ışığı  gözlemlerin-
den yararlanarak ile sürmü ştür. 

Daha sonra, Gleissberg, M.O. 1300 y ıhn.dan itibaren meydana gel-
Iniş  olan kutup ışığı yle ilgili kayıtları  ineelemiş  ve kutup ışığı nın, 80 
yıllık çevrimle ilgili olduğunu ispatlarnış tır. 80 yıllık çevrimde, ç ıkış  
süresinin ortalama 38 y ıl, iniş  süresinin de ortalama 41 y ıl olduğunu 
bulmuştur. Bu çevrinade de ç ıkış  süresi, maksimum relatif say ı  ile il-
gilidir. 
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Şekil 151. Uzaydan gelen 10 111 den uzun dalgaboylu ışı ldar iyonosferden yansıyarak tekrar 

uzaya dönerler. 

8. 
Bölüm 

GÜNEŞ  FAALIYET İ N İ N İ YONOSFER ÜZER İ NE ETK İ S İ  

Bilindiğ i gibi atmosferimizin iki penceresi vard ır. Bunlardan birisi 
optik bölge, diğeri radyo bölgesidir ( Ş ekil-150). 

	I. X 
300 inek 	24 (1.ı . 	 1 cm 	 10 m 

Ş ekil 150. Dünya atmosferi pencerelerinin alt ve üst s ınır değ erleri. 

Dalga boyu 300 ıng ile 24[J, aras ındaki ış mlar optik bölgeden, 1 
cm ile 10 m arasındaki ış mlar da radyo bölgesinden geçerek yeryüzüne 
ulaşırlar. Dalga uz ımlukları  yukarda belirtilen arahldarm d ışı nda 
bulunan ışı ldar, atmosferden geçemezler. Bunlar, ya atmosferde yutu-
lurlar veya yans ıtdarak tekrar uzaya gönderilirler. Böylece atmosferi-
miz, iki pencerenin d ışı nda, bir kalkan gibi görev yapar ve ışı nlarm 
yeryüzüne ula şmalar ını  önler. Dalga uzunlu ğu 10 m den daha fazla 
olan ış mlar, atmosferdeki bir tabaka taraf ından yansıtıhr (Ş ekil-151). 

Aynı  ş ekilde Dünya'dau gönderilen dalgalar da bu tabakadan geçe-
mez ve yanısıyarak geri dönerler. Bu hal, telgraf tekni ğ inde iş e yarar. 
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İ yonosfer . 

tabaka 

(7-71" 
il 	 I 	I 

Dt/r/ya 
f 

I  P ır 

Dünya üzerindeki bir noktadan gönderilen dalgalar, do ğrular ha-
linde her yöne yay ıhrlar. Böylece bir istasyondan gönderilen dalgalar 
yans ıdıktan sonra, Dünya üzerindeki ikinci bir istasyon taraf ından 
alınabilir (Ş ekil-152). Bu yolla iki istasyon aras ında haberle ş me sağ lanır. 

Ş ekil 152. Dünya üzerindeki bir istasyondan gönderilen dalgalar, iyonosferden yans ır ve ikinci 

bir istasyon tarafından alınır. 

Böyle bir tabakanm var olduğunu ilk defa ileri süren İngiliz fi-
zikçisi Heaviside olduğu giçin, bu tabakaya, o zaman "Heaviside ta-
bakas ı" ad ı  verilmiş tir. Bu tabaka, gaz içindeki atomlarm iyonla şma-

siyle meydana geldiğ inden, bugün bu tabakaya " İyonosfer tabakas ı" 
denir. K ısa dalgaboylu ışı nlar enerjilerini, bu tabakan ın meydana gel-

mesinde harcarlar ve yeryüzüne ula ş amazlar. 

Radyo tekniğ inde iyonisferin rolü: 

Dalgaboylar ına göre, dalgaların sınıflandırılışı  aşağı daki gibidir. 

Uzun dalgalar : > 1000 m 

Orta dalgalar : 100 m < X < 1000 m 

K ısa dalgalar : 10 m < X < 100 m 

Çok kısa dalgalar : 	1 m < 	< 10 ın 	dir. 

Ba ş langıçta, haberle şme için kullanılan radyo dalgalar ı , 10 m den 
çok daha uzun idiler. Zira çok k ısa dalgalar, atmosferin radyo pence-
resinden geçtiğ i için yans ıtılamazlar. Bu ne ş riyat, ancak ilgili istasyonun 
yakınlarında bulunan yerlerden ( Ş ekil-153) alınabilir. Telgrafç ı lıkta 

kısa dalgalar kullan ılır. 
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Şekil 153. Ultra k ısa dalgalar iyonosferden yans ıtı lanıadığı  için onlarla haberle şme sağ lanamaz. 

O dalgalar ancak, ç ıktığı  istasyonlann yak ınlarından alınabilir. 

İyonosfer tabakas ının yüksekliğ ini anlamak için, dik olarak gön-
derilen dalgalar ( Ş ekil-154), yans ıdıktan sonra ayn ı  yerdeki alıcı  tara-
fından. alınır Bu dalgaların gönderilme ve geri al ınma zamanları  da 

tesbit edilir. Fizikten bilindi ğ i gibi radyo dalgaları  da 300000 km / sn 
lik bir hıza sahiptir. Dalgan ın gönderilmesi ve al ınması  aras ında geçen 

zaman (= saniye), dalga h ı zıyla çarp ık) yarısı  alınırsa, istenilen yük-

seklik bulunmuş  olur. 

Şekil 154. iyonosferin yüksekliğ ini ölçmek için dik olarak gönderilen dalgalar yans ıtılarak, 

aym istasyonda geri al ınır 

Fiziğe göre yans ıma olabilmesi için, iyonosferin belli tabakalar ının 
elektron yoğunluğu, gereken seviyelere yükselmi ş  bulunmalıdır. Zira 
yansımaya sebep olan nesneler, elektro ıı lardır. 

İçinde serbest elektronlarm bulundu ğu bir plazma tabakas ına 
iyonisfer) gelen bir dalgan ın frekans ı , plazman ın frekansma (titre ş im 
sayı s ı  / sn) uygun ise, plazma, t ıpkı  bir kaynak gibi görev yaparak, 
gelen dalgayı  geçirip gönderecek, aksi takdirde dalga yans ıyarak geriye 
dönecektir. Plazman ın frekans ı , plazma içinde bulunan elektronlarm 
sayısiyle orant ılıdır. Yani elektron say ısı  fazla ise, plazman ııı  frekansı  
büyüktür. Frekans''' büyük olmas ı  demek, titre şim sayısının fazla 
olması  demektir. Buna göre, elektron yo ğunluğu fazla olan iyonosfer 
tabakas ından geçip giden dalgalar ın frekans ı  büyük, ve dolayısiyle dal-
gaboyu küçük olmalıdır. 
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İyonosferin elektron yo ğ unluğ u, yani 1 cm3  deki elektron say ısı , 
N olsun. N yoğunluklu ortamdan geçen dalgaboylar ının bir limit 
uzunluğu vardır. Bu değere al diyelim. Bu limit dalgaboyundan k ısa 
olan dalgalar bu tabakadan geçecek, uzun olan dalgalar ise geçemeyecek-
tir. Buna göre X dalgaboyu, elektron yo ğunluğunun (N) fonksiyonu 
olur X(N). Burada N artt ıkça, tabakadan geçen dalgaboyu küçüle-
cektir. Literatürde dalgaboyu yerine frekans (v) kullan ılır. 

c 
v = —sn 1  dir. 

Her N değerine öyle bir v değeri tekabül eder ki, frekanslar ı  v den 
büyük olan dalgalar tabaka.dan geçecek, küçük olanlar geçemeyecektir. 
Bu v ye limit frekans denir. 

Elektron say ısı  ile frekans aras ında, 

N = 
TC 

m. v2 
e2  

bağı ntısı  vard ır. Bunada: (m-elektron kütlesi; e-elektron yükü ve v 
limit frekans) d ır. 

m = 9,1. 10-28  gr. ve 
e -= 4,8.10-10  el.st. yük birimi değerleri, (8.1) ba ğı ntısına yerle ş ti-
rilirse; 

N = 1,24. 10-8 . v2 bulunur. 

Tabakadan yans ıma olabilmesi için, 

N > 1,24.10-8 . v2  

bağı ntısı  sağ lanmalıdır. Burada frekans birimi "Hertz*" dir. 

Ba şlangıçta frekans küçük seçilerek yans ıtılınası  sağ lanır. Sonra 
gönderilen radyo dalgalarm ın frekans ı  artırılır. Belli bir frekansa ula şı l-
dığı nda, dalgalar ın geri dönmediğ i görülür. Böylece de limit frekans 
tayin edilmiş  olur. Bundan sonra da (8.1) ba ğı ntısma yerle ş tirilerek, 
tabakan ın elektron yoğunluğu hesaplan ır. Bu tarzda, limit frekans, 
elektron yoğunluğu ve iyonosferin yüksekliğ i hesaplanabilmektedir. 
Fakat deneyler yap ılırken, iyonosferin tek bir tabakadan ibaret olmapi şı  
sebebiyle, birtakım güçlüklerle kar şı laşı lmış tır. Baz ı  dalgalar, ilk ta- 

* Saniyedeki titresim say ı sı,. Bir istasyondan, saniyede bir dalga ç ıkması  halinde, istas-

yonun frekans ı  1 Hertz (Hz) di ı. denir. 

(8.1) 
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bakay ı  (E) geçtiğ i halde ( Ş ekil-155), 2. ci tabakadan. (F) yans ımış  olmas ı , 

tabakamn yüksekli ğ inin fazla bulunmas ına sebep olmu ş tur. Zira gön-

derilen dalgaların geriye dönme süresi uzam ış tır. Bu duruma göre, 
ikinci tabakanua elektron yo ğunluğu daha fazla olmalıdır. Bu deneylere 

devam edildiğ inde, F tabakas ının da bir limit frekansm ın bulunduğu 

görüldü. Daha sonra, bulunan bu limit frekansl ı  dalgalardan daha büyük 

frekansh dalgalar ın da yans ıdıkları  görülünce, 3o cü bir tabakanm (F 2) 

Ş ekil 155. E tabakas ın ın Limit, frekans ından büyük frekansl ı  dalgalar, E tabakas ından geçer, 

F tabakas ından yansır. 

daha ınes,,cudiyeti ( Ş ekil-156), ortaya ç ıktı . Bazan F1  ve F2  tabakalar ı  
tek bir tabaka (F) olarak görülür. Bu tabakalar ın yükseklikleri ve elek-

tron yoğunlukları , zamana ba ğ lı  olarak de ğ iş ir. 

Yeryüzü 
Ş ekil 156. Frekans ı , 	ve E tabakalarinin limit frekanslar ı  arasında olan dalgalar. F ı  

tabakasından yarışı r. 

Yükseklik ve yo ğunluk değerleri (ortalama olarak): 

N 
E tabakas ı 	110 km 	150000 	 elektron cm.3  

F 1  tabakas ı 	160 km 	200000 	 elektron / cm 3  
F2 tabakas ı 	260 km 	200000 — 500000 	elektron cm 3  dir. 
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Değ iş me, en fazla F2 tabakas ında meydana gelmektedir. Ortalama elek-
tron yoğunluğu, baz ı  yıllarda yüksek diğ er baz ı  yıllarda azdır. Bunlarm 
yanında, günden güne de de ğ iş im görülür. Değ iş imlerin bir kısmı , 
Güneş  faaliyetine ba ğ lıdır. Güne ş  faaliyeti fazla ise, elektron yo ğunluğu 
da yüksek olur. 

Atmosferde te ş ekkül eden iyonosfer tabakas ının, Güne ş 'ten gelen 
mor dışı  ışı nlarm etkisiyle meydana geldi ğ i bilinmektedir. Bu çok k ısa 
dalgaboylu ışı nlara ait (hv) fotonlarn ım enerjileri fazlad ır. Bu büyük 
enerjili fotonlar, atmosfer içindeki atomlara çarpmca, onlar ın iyonlarına 
ayrılmarına sebep olur. Böylece iyonosfer tabakas ı  meydana gelir. 

İ yonosferde 2 Ş ekilde Değ iş me Görülür: 

1—iyon,osferin yüksekliğ i değ iş ir (sabah ve öğ le saatlarmdaki yük-
seklik bir diğerin.den farkl ıdır), 

2— iyonosferde günlük ve yıllık değ işmeler olur. 

1— Güne ş  ışı nlarının öğ leye doğ ru yeryüzüne geli ş  açı sı , sabahki 
gelişlerine nazaran daha diktir ( Ş ekil-157). Bu sebeple ö ğ le vaktinde, 
üst tabakalarda yo ğunluk azal ır. Fotonlarm, atmosferin az yo ğun olan 
üst tabakalarmda atomlara çarpma ihtimali de azalm ış  olur. Buna 

Ş ekil 157. Öğ le vakti yeryüzüne gelen Güne ş  ışı nlarının geliş  açı sı , sabahleyin gelen ışı nların geliş  
açısından daha diktir. 
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N 

karşı lık alt tabakalarda yo ğunluk fazla olduğundan çarp ış malar sonucu 

iyonlaş ma daha a ş ağı larda meydana gelecektir. Sabahleyin ış nilann 

yeryüzüne geliş  açılan küçük olduğundan, s ıcaklığı n azlığı  sebebiyle, 

atmosferin yüksek tabakalar ı  üzerine yapt ıkları  sıcaklık etkisi az olacak 

ve dolayısiyle orada bir ,yo ğunluk azalması  söz konusu olmayacakt ır. 
Bu durumda ışı ldar, daha yükseklerde atomlara raslayaca ğı ndan, iyo-

nosfer tabakas ının da daha yükseklerde hâsd olmas ına sebep ola-

caktır. (Ş ekil-157). (h2  < hi). 

2— a) Günlük de ğ iş im 

Geceleyin Gün.e ş 'ten ışı n gelmediğ inden, yeni bir iyonla şma olmaz 

ve elektron yoğunluğu azahr. Zira serbest kalan elektronlann bir k ı smı  
ato ınlann.a dönerler. Radyo dalgalar ı  penceresnairı  üst s ınırının 10 m 

de durmas ı  için, elektron yoğunluğunun sabit kalmas ı  gerekir. Hal-

buki geceleyin, yoğunluk, yani N azal ır. N ile v aras ında mevcut olan 

TC M 
v2  bağıntısına - göre, N azalmea, gündüz kullan ılan 

e2  

dalgaların frekansuida bir de ğ iş iklik olmadığı na göre, bu dalgalar ın 

frekanslan, N yo ğunluklu tabakanın limit frekans ırı dan daha büyük 

duruma gelmiş  olacaklard ır. Limit frekanstan daha büyük frekansh 

dalgalar, tabakay ı  delip geçeceklerinden, geceleyin kullan ılmaya devam 

edilen gündüzki dalgalar, yans ıtılannyacakt ır. Böylece, geceleyin 10 M 

den daha uzun (12 nı , ...., 15 m gibi) olan kısa dalgaboylu ışı nlarm 

da tabakay ı  delip geçmesi olay ı  ortaya ç ıkmış  olacakt ır. Böyle olunca 
da geleceyin, gündüz kullan ılan dalgaboyunda yap ılan yayında parazit 

olayı  ortaya ç ıkacakt ır. Sonuç olarak, geceleyin radyo pernceresi aral ığı , 
az da olsa geni ş lemektedir. 

b) Yı ll ık değ iş im 

Yazın öğ le vaktinde iyonosfer tabakas ı  yeryüzüne daha yak ındır 
ve yoğunluğu da daha fazlad ır. lira Güne ş 'in ufkı n üstünde kalma 
süresi daha uzundür ve dolay ısiyle onlaşına fazlad ır. 

Böylece, iyonosferin yüksekliğ inde ve elektron yo ğunluğundaki 
günlük ve y ıllık değ iş imler, deneylerle görülebilmi ş tir. 

Diğer yandan F2 tabakası  üzerinde yap ılan gözlemler, beklenmedik 
bir sonucu ortaya çıkarmış tır. Bu tabakan ın yüksekliğ inde ve elektron 
yoğunluğunda, gözlem yeri rol oynamaktad ır. Bu yerin, magnetik ku-
tuplann yakınında veya uza ğı nda bulunmas ına göre, değ iş ik neticeler 
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elde edilmiş tir. Kuzey Isveç'te Tromsö şehrindeki istasyonda yap ılan 
ölçülerde, E ve F1  tabakalarma raslanamam ış tır. Bu ş ehrin enlemi 
69°,5 dir ve orada, birkaç hafta süreyle gece olur. Bu birkaç hafta 
boyunca Güneş  ışı nlarından yoksun olan bölgede, iyonla şma olayı  
meydana gelmez. Bu arada F, tabakas ındaki elektron yoğunluğunun, 
artmış  olduğu gözlenmiş tir. 

Bu günkü hipoteze göre; F2 tabakas ındaki elektronlar ı  meydana 
getiren iyonla ş ma olay ı  üzerinde, sadece mor dışı  ışı nlar de ğ il aynı  
zamanda, Güne ş 'ten gelen parçac ık ış mınu da etkili olmaktad ır. Bu 
yüklü parçac ıklar, Dünya'n ın magnetik kutbu (A) taraf ından çekilirler 
(Ş ekil-158). Böylece ufkun üstünden, ve alt ından gelen parçac ıklar, A 
kutbuna do ğru hareket ederek orada iyonla şmaya sebep olurlar. 

Şekil 158. Güneş 'ten gelen yüklü parçac ıklar, Dünya'nın magnetik kutuplan tarafından çekilir. 
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1Vlagnetik kutuplardan uzakta bulunan yerlerde de F2  tabakası  
bulunduğuna göre, bu tabaka, hem mor d ışı  ışı nlar ve hem de parçac ık 

ışı nımı  tarafından meydana getiriliyor demektir. 

Kış  aylar ında gece olan bu bölgede, suhunetin dü şük olmas ı  sebe-

biyle hava büzülür ve dolay ısiyle hacmi küçülür. Bunun sonucu olarak 
da elektron yo ğunluğu artar. Aç ık olarak anla şı laca ğı  gibi, bu yoğunluk 

art ışı nın güneş le ilgisi yoktur. 

Bazan büyük bir kromosferik erüposiyonun meydana gelmesi, 
Dünya üzerinde de baz ı  olaylar ın doğmasına sebep olur. Bu olaylar ın 
başı nda "Fading" denilen k ısa radyo dalgalar ı  ile yap ılan haberle ş -
menin zayıflamas ı , hatta tamamen kaybolmas ı  gelir. Bilhassa Güne ş 'in 

merkezi meridyeni civar ında, büyük bir erüpsiyon meydana gelirse, 
Fading'in ortaya ç ıkma ihtimali daha da kuvvetlidir. Bu olay ın gözlene-
bilmesi için, Güne ş 'te bir kromosferik erüpsiyon olmas ı  ş artt ır ve fakat 
meydana gelen her erüpsiyonda, bu olay ortaya ç ıkmaz. 

Bir istasyondan gönderilen radyo dalgalarm ın uzun olanlar ı , iyo-

nosferin alçaktaki tabakas ından, kısa olanlar ı  da iyonosferin yüksek-
teki tabakalar ından yans ıdıktan sonra, al ıcı  istasyonlar taraf ından 
almırlar. 

Mögel - Dellinger Olay ı  

Güneş  faaliyetinin maksimum oldu ğu 1937 yılında bir gün, İ sviçre'- 
den Amerika'ya gönderilmek istenen telgraflar gönderilememi ş tir. 
Haberle şmenin kesilmesi olay ı  .1 gün (yani 7-8 saat) kadar devam 
etmiş  ve sonra yeniden normal haberle şme ba ş lamış tır. Bu olay İ sviçre'-

de Mögel ve daha sonra Amerika'da Dellinger taraf ından gözlendiğ i 

için bu olaya "Mögel—Dellinger" olay ı  denir. Mögel—Dellinger olay ı , 
sadece k ısa dalgalı  neş riyat üzerinde meydana gelmi ş tir. Bu sırada 

uzun dalgalarla gönderilen haberlerin al ınmas ı  ise kolayla ş mış tır. Bu 

durum ş u tarzda aç ıklanmaktadır. 

Meydana gelen kromosferik erüpsiyonla Güne ş 'ten ç ıkan ış mlar, 
yoğunluğun fazla oldu ğu bölgelere kadar ula ş arak orada iyonla ş mayı  
sağ larlar. Bu yolla, atmosferin daha alt seviyelerinde yeni bir tabaka 
meydana gelir. Bu tabakaya, D tabakas ı  (Ş ekil-159) denir. Bu tabaka-
nın ortalama yüksekli ğ i 80 km, elektron yoğunluğu da 300 ila 10.000 
elektron cm3  dür. Elektron yo ğunluğu az olan bu tabakadan yans ıyan 
dalgaların limit frekans ı  küçüktür. Gönderilen dalgalar ın frekans ı , 

limit frekanstan daha küçük ise yani limit dalgaboyundan daha uzun 
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F2 

Fl  

E 

Amerika --> 	 İ sviçre 

Ş ekil 159. Dünyadan gönderilen uzun dalgalar, yüksekli ğ i az olan D tabakas ından yansır 

dalgalar gönderilmiş se, haberle ş me bu çe ş it dalgalarla daha k ısa zamanda 
olur. K ısa dalgalar bu D tabakas ından yans ıtılamazlar. Onlar bu ta-
bakayı  deler geçerler. D tabakas ı  düzgün yüzeyli olmadığı ndan, D den 
geçen bu dalgalar bir tak ım ku ılmalara maruz kahrlar, ve böylece 
haberle şme taciz edilmiş  olur. 

Eğer radyo dalgalar ın' neş reden ve kabul eden istasyonlarm her 
ikisi de Dünya'nın gece yar ım küresinde bulunuyorlarsa, bu cinsten bir 
Fading olayı  meydana gelemez. İ stasyonlardan birisi gündüz, diğ eri 
gece yar ım küresinde ise, Fading olayı  meydana gelebilir. Zira gece-
leyin sadece E ve F tabakalar ı  mevcuttur, gündüzün ise, D, E, F1  ve 
F2 tabakalar ı  meydana gelebilir. 

Bugüne kadar yap ılan gözlemlerden anla şı ldığ ma göre, 3. cü s ı -

nıftan olan erüpsiyonların % 45 i bir Mögel—Dellinger olay ını  mey-

dana getirirler. 2. ci s ınıftan olan erüpsiyoylarm % 15 ve 1. ci s ınıfta-

kilerin de % 3 ü, bu olayın meydana gelmesine sebep olmaktad ırlar. 

Yüksek Atmosferin S ıcaklığı  

Dünya atmosferi çe ş itli tabakalardan olu şur. 

	

1 — 10 km aras ı : 	Troposfer 

	

10 80 km aras ı : 	Stratosfer 

	

80 — 400 kılı  aras ı : 	İyonosfer 

	

400 — 1000 km aras ı : 	Mezosfer 

1000 km den yukar ı sı : Exosfer 	adlarını  alırlar. 
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Uçak ve balonlarla stratosfer tabakasma ç ıkılabilmiş tir. Daha 
yakan tabakalar ın incelenmesi için, yapma uydular ve füzeler kul-
lanılır. 

Son senelerde yüksek atmosfer (100-300 km) üzerinde füzeler ve 
yapma uydular yard ımiyle yap ılan ara ştırmalara göre oradaki s ıcak-
lık, yüksekliğe ve zamana ba ğ lı  olarak değ işmektedir: T (h, t). 

Ortalama olarak 100 km ye do ğru s ıcaklık 0°C civarında iken, 200 
km ye doğ ru çok çabuk artarak, 1000°C geçmekte ve sonra sabit kal-
maktadır. Yine bu ara ş tırmalarda görülmii ş tür ki, bu ta.bakalarda, 
gündüz vaktindeki maksimum s ıcaklık değeriyle, gecenin minimum 
sıcaklık değeri aras ında 200°— 300°C l ık fark vard ır. 

1958 den beri muntazam bir tarzda yap ılan ara ş tırmalar, bu s ı -
caklığı n, Güneş  faaliyetiyle yakından ilgili olduğunu göstermektedir. 
Güne ş  faaliyeti maksimum.a eri ş tiğ i devrede, yüksek atmosferin günlük 
(gece—gündüz) s ıcaklığı  1400° ile 1700°C aras ında değ işmektedir. Fa 
aliyetin minimum oldu ğu, 1963-1966 yılları  aras ındaki devrede yap ılan 
ölçtilerde, yüksek atmosferin günlük s ıcaklığı  700°C ile 900°C aras ında 
değ iş miş tir. Bu durum da t ıpkı  korona= yüksek s ıcaklığı  gibi aç ık-
lanabilir. Yani Güne ş 'ten ç ıkan güçlü (enerjili) parçac ıklar Dünya atmos-
ferinin üst tabakalar ına geldiklerinde, oradaki parçac ılçlara çarp ıp 
mevcut enerjilerini onlara aktar ırlar. Atmosferin üst tabakalar ında bu 
yolla enerji kazanacak parçac ık sayısı  az olduğundan, (zira yoğunluk 
azdır) herbir parçac ığ a isabet eden enerji miktar ı  fazla olacak ve bu 
parçac ıklarm hareket h ızları  artacakt ır. Hareket h ızları  artmca da or-
tamın sıcaklığı  yükselecektir. Güne ş 'in faaliyetinin fazla oldu ğu zaman-
larda, atmosferimizdeki parçac ıklara daha fazla enerji ta şmacak ve par-
çac ıkların hareketleri daha h ızlı  olacakt ır. Bunun sonucu olarak da 
ortamm—normaldeki s ıcaklığı nda bir yükselme görülecektir. 
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9. 
Bölüm 

GÜNEŞ  FAR İ YET İ N İ N DÜNYA MAONET İ K A1ANINA ETK İ S İ   

Bir pusulanın ibresi hemen hemen kuzey—güney yönü üzerinde 
bulunur. Ibre, genel olarak bir titre ş im hareketine sahiptir. E ğer ib 

renin boyu uzun ise, yapt ığı  her hareket gözlenebilir. Güne ş  doğduğu 

andan itibaren ibrenin kuzey ucu, bat ı  yönünde harekete ba ş lar (Ş ekil 

—160). Günlük hareket, genellikle 1° den küçüktür. İbrenin bat ı  yönün-
deki hareketi, saat 14 e kadar devam. eder. Saat 14 den sonra ibre geriye 
döner ve do ğu yönünde hareket ederk ertesi sabah eski durumunu 
almış  olur. By. hareket belirtilen ş ekilde sürer gider. 

Bat ı  
Doğ u 

Ş ekil 160. Güneş  doğ duğu andan itibaren pusulan ın ibresi, batı  yönde hareket eder. 

Bilindiğ i gibi pusulanın ibresi gerçekte tam kuzeyi göstermez. 
Pusulanın gösterdiğ i yön ile ile coğ rafi kuzey kutbu aras ındaki aç ıya 

(Ş ekil-161), "Magnetik deklinasyon" ad ı  verilir. Bu aç ı , gözlem yerinin 

Dünya üzerinde bulundu ğu yere ba ğ lıdır. 
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Şekil 161. Magnetik deklinasyon () aç ısı . 

A- Gözlem yeri 

N- Coğ rafi kuzey kutup 

S- Coğrafi güney kutup 

K- Magnetik kutup 

8- Magnetik deklinasyon. 

Coğ rafi kuzey ve magnetik kuzey noktalar ından geçen meridyen 
üzerinde bulunan gözlem yerleri (B,C,D,E) için, magnetik deklinasyon 
açısı  sıfırd ır. 

Herhangibir yerdeki magnetik deklinasyon aç ısı= değeri, günden 
güne değ iş ir. Yaz aylar ındaki değ iş im de, kış  aylarma nazaran farkhdu. 
Yap ılan günlük gözlemlerden yararlanarak, y ıl için bir ortalama de ğer 
bulunduğunda, bu değerin, de y ıldan yıla değ iş ik olduğu görülür. Bu 
değ iş imler Güneş  faaliyetiyle ilgilidir. 

Güneş  lekelerinin relatif say ılariyle, magnetik deklinasyon aras ında 
mevcut olan ba ğuıtı , Dünya üzerindeki çe ş itli yerler için farklı  olarak 

bulunmu ş tur. 

Örneğ in, Münich için: (R, Güneş  lekelerinin relatif say ılarını, 8 
magnetik deklinasyonu göstermek üzere) 

6',60 + 0,046 R 

bağı ntı sı , 

Roma jeofizik gözlemevi için: 

= 6',23 + 0,042 R 
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bağı ntısı  ve, 

Toronto (Kanada) jeofizik enstitüsü için: 

= 7',76 	0,040 R 

bağı ntı sı  kullanılmaktadır. 

Eğer pusulanın ibresi bir grafik kağı dı  üzerinde gezerse, ( Ş ekil-

162) deki gibi bir eğri elde edilir Bazan ibrenin ucu, bat ıya doğru bir 

sıçrama hareketi yapar ve sonra eski haline gelir. Bu hâl önce Fransa'-
da gözlenmiş  olduğundan, literatiirde "Crochet" ad ı  verilmiş tir. 

S at, 4--""• 

Kroş e 

Do ğ t 

Ş ekil 162. Pusula ibresinin grafik ka ğı dı  üzerinde çizdiğ i eğ ri. 

Magnetik deklinasyon değ iş imi, iyonosferin durumuna ba ğ lıdır. 
Fizikten bilindiğ i gibi, elektrik yükü ta şı yan iyonlarm hareketleri 
sırasında bir magnetik alan meydana gelir. Meydana gelen magnetik 
alan, pusulaya etki ederek ibreyi bat ı  yönde harekete geçirir. Iyonosfer 
tabakas ının yüksekliği arttıkça, olaylar tersine döner ve ibre ilk hâlini 
alır. Bilindiğ i gibi iyonosfer tabakas ı , sabah Giine ş 'inı  doğusundan iti-
baren saat 14 e kadar alçal ır, sonra yükselmeye ba ş lar. 

Güne ş  faaliyeti fazla olunca, iyonosferdeki elektronlann say ısı  
artar. Bu durum, magnetik deklinasyon üzerinde etkisini gösterir. D 
tabakasm ı  meydana getiren ş iddetli kromosferik erüpsiyonlar s ıras ında 
kro ş e'ler meydana gelir. D tabakas ı  kaybolunca, kro ş eler de görünmez 
olur. 

Yer magnetizması  ile Güne ş  faaliyeti aras ında mevcut olan diğ er 
bir etkile şme ile, pusula ibresinin çizmi ş  olduğu eğrinin (ş ekil-163) - 

 düzeni bozulur. Birçok günler, 2. ci ş ekilde görüldüğü gibi, titre ş imleri 
bollaşı r. Bu durum, bir kı sım karışı k hareketlerden meydana gelir. 
Bunlara "Jeomagnetik pertürbasyonlar" denir. 
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Ş ekil 163. Pusula ibresinin grafik ka ğı dı  üzerinde çizdiğ i eğriler. 

1—Düzgün eğri, 

2—Bozulmuş  eğ ri. 

Jeofizikçiler taraf ından, Dünya üzerinde bulunan çe ş itli gözlem 
istasyonlarında, bu jeomagnetik pertürbasyonlar incelenir. Bunun 
için, her gün çizilen e ğ riye bir numara scale) verilir. E ğ er herhangi-

bir gün için çizilen eğ ri çok muntazam ise, numaras ı  (0) s ıfır; ve e ğer 
çok bozulmu ş sa numaras ı  2; daha az bir bozukluk varsa, mimaras ı  1 

olarak kaydeüilir. Böylece, kay ıt yapılan istasyonlarda ayn ı  günde 
verilen numaralar ın ortalamas ı  alınarak elde edilen de ğ ere "Jeomagnetik 
karakter say ısı" adı  verilir. Bu say ı  "C" ile gösterilir. C nin de ğ erleri, 
0,0 ile 2,0 aras ında herhangibir de ğer olabilmektedir. 

Bahsettiğ imiz C sayıları , 1884 yılından beri her gün için bilinmek-
tedir. Bunlar incelendi ğ inde, büyük C say ılarının yani büyük pertür-
basyonlarm, arka arkaya 2-3 gün devam etti ğ i ve sonra küçüldü ğü 
görülür. Araştırma sonuçlarına göre, bu pertürbasyonlar, 27 günde bir 
tekrarlamaktad ırlar (Ş ekil-164). Bu hâl Güne ş 'in sinodal rotasyon per-
yoduna karşı lıktır. Buna göre bu pertürbasyonlar, Güne ş 'te bulunan 

1 2 34 56 7 8910 26 27 

• 11111111111111111 ■ 
■ E ■■ 111111•111■ 
• 111111111 ■ UM 
• 11111111111.111 ■ 
• 111111111111111111 
MM 

Ş ekil 164. 27 günde tekrarlayan jeomagnetik pertürbasyonlar. 
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bir kayna ğa atfedilmektedir. O halde bu pertürbasyonlar, Güne ş 'in 
belli yerlerinden ç ıkan parçac ık Iş imin" ile meydana gelebilir. ( Ş ekil-

165) deki parçac ık ış mımlarnu ihtiva eden dar bölgenin, Dünyam ıza 
raslamas ı  halinde, 2-3 gün devam eden pertürbasyonlar meydana gel-
mektedir. 

Ş ekil 165. Güneş 'ten çıkan ve jeomagnetik pertürbasyonlara sebep olan parçac ık 'sıramı . 

Bu parçac ıklarm fotosfer üzerinden ç ıktıkları  bölgelere "M bölge-
leri" ad ı  verilir. Bugün için M bölgeleri bilinememektedir. Lekeler, 
M bölgeleri olamazlar zira lekelerin ömrü k ısadır, denmektedir. 

Baz ı  istasyonlarda pusula ibresinin çizdi ğ i eğ rinin amplitüdü 1° 
den büyük olabilir. Bu durumu yaratan olaya "Jeomagnetik f ırt ına" 
adı  verilir. Bu hâl, birkaç saat devam ettikten sonra kaybolur. Bu 
fırt ına, diğer pertürbasyonlar gibi, 27 günde bir tekrar etmez. Zira 
bu, çok büyük olan kromosferik bir erüpsiiyon.la meydana gelir. Her 
kromosferik erüpsiyon, jeomagnetik fırt ına meydana getiremez. Mey-
dana gelen ş iddetli bir kromosferik erüpsiyondan 17 ilâ 30 saat sonra, 
Dünyamızda, jeomagnetik f ırtman ın meydana geldi ğ i tesbit edilmi ş tir. 
Bu olaydan sonra da kutup ışığı  (= kuzey fecri) denilen olay ın mey-
dana geldiğ i görülür. Böyle olunca, Dünya'ya 17 saatta ula ş an parça-

cıkların hı zı  yaklaşı k olarak 2500 km sn, 30 saatta ula ş an parçac ık-
ları!' hı zı  da 1500 km/ sn kadard ır. Bu h ızlar, jeomagnetik f ırtmalarm, 

dalga ışığı yla değ il, parçacık ış nunuyle meydana geldi ğini göstermek-

tedir. Zira ışığı n hı zı  300.000 km sn dir. 

Jeomagnetik fırtına meydana geldiğ i zaman, iyonosfer tabakas ının 

elektriki iletgenliğ i artar, bu yüzden iyonosferden yans ıtma sağ lanamaz 
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ve yay ınlar birbirlerine kar ışı r. Örneğ in, 7 Ağ ustos 1972 de meydana 
gelen erüpsiyon'un yaratt ığı  jeomagnetik fırtına sebebiyle, taksi şo-

förleri uzaktaki ş ehirlerden verilen emirleri i ş itmiş lerdir. 

Bu olaylar s ıras ında, Dünyan ın magnetik kutuplar ı  civarında Ku-

zey fecri olay ı  görülür ( Ş ekil-166). Yüklü parçac ıklar m.agnetik kutuplar 

tarafından çekilir Böylece kutup civar ında bir bulut meydana gelir. 
Çekilen bu parçac ıklar, atmosferi iyonize etti ğ inden, kutup civar ında 

bir parlaklık (Ş ekil-114) hâsd olur. 

Şekil 16b. Joomagnetik fırtına sonucu, Dünya'n ın magnetik kutuplar ı  civar ında 

kutup ışığı  olay ı  ortaya ç ıkar. 

Bu ş ekilde bir kutup ışığı  görüldüğü zaman, magnetik f ırtına mey-

dana gelmi ş  demektir. 

Bir m ıknatıs ancak elektrik yüklü parçac ıklar üzerine etki edebil-
diğ inden, bahsedilen rı eş riyatın dalga ışığı ndan ba ğı msız olan parça-
cık ışı nımı  ile ilgili olabilece ğine dair, bir tak ım deliller gösterilmk-
tedir. Bunlar; 

1°) ( Ş ekil-164) de görülen 27 günlük kareler içinde karalanm ış  
alanların, 2-3 gün gibi, k ısa süreli oluş u. 

2°) 27 günden oluş an jeofizik rotasyon süresindeki, ortalama re-
latif say ı  değeriyle, jeomagnetik karakter say ıları  (= C)'nin ortalamas ı  
aras ında bir korelasyonun ( = ili ş ki) bulunuş u; 

rt (n) <—> C9 (n + 8) 

Burada; R — Jeofizik rotasyondaki ortalama relatif say ı , 
n — Rotasyon numaras ı , 
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— Jeofizik rotasyondaki ortalama jeomagnetik ka-
rakter say ı s ı . 

(Ifadeye göre; Güne ş  faaliyetinin, jeomagnetik pertürbasyonlar 
üzerindeki maksimum etkisi, 8 rotasyon kadar bir gecikme ile kendini 
gösterir). 

3°) Kutup ışığı nın fırtmalara tekabül etmesi, gibi 
olaylard ı r. 

Kutup ışı nları  sayı sı  seneden seneye çok de ğ iş ir. Kutup ışığı  üze-
rinde ara ştırma yapmak, dolaylı  olarak, Güne ş  faaliyeti üzerinde ara ş -
tırma yapmak demektir. M.Ö. 1300 y ılından itibaren kutup ışığı  gözlem-
lerinin kayıtları  mevcuttur. Buna kar şı bk Güne ş  lekeleri, 1610 yılından 
itibaren gözlenmeye ba ş lamış tır. Elimizde yakla şı k olarak 300 y ıllık 
Güneş  faaliyeti gözlemine kar şı lık, 3000 yıllık kutup ışığı  gözlemi 
vardır. Böyle olunca, kutup ışığı  üzerinde yap ılacak istatistiki ara ş -
tırmalar değer kazan ır. 
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GÜNEŞ  ve AY TUTULMALARI 



10. 
Bölüm 

TUTUIMALAR 

GÜNE Ş  ve AY TUTULMALRI 

Çok eski ça ğ lardan itibaren insanlar ın dikkatini çekmi ş  olan gök 

olaylar ından birisi de Güne ş 'in ve Ay' ın tutulmalar ı  olayıdır. Zaman ı -

mızdan 2000 sene kadar önce Çin'de, tutulmalar ın bir canavarla ilgili 

olduğu, Güne ş  veya Ay' ın canavar taraf ından yutulduğu düşünülmüş  
ve tutulma esnas ında silah atarak, davul çalarak, teneke tang ırdatarak 

canavar kaç ır ılmak istenmiş tir. Bu gün dahi ilkel kabileler taraf ından 

bu usul tatbik edilmektedir. Bu konu ile ilgili bilimsel çal ış malar ı n 
ilkini, M.Ö. 584 yılında, Thales ba ş armış  ve bir Güne ş  tutulmas ı  zama-

nını  önceden hesaplayabilmiş tir. Bu hal, 2600 sene evvel ya ş amış  olan 
Yunanhlarm, tutulmalar ın gerçek nedenini bildiklerini göstermektedir. 

Kendi ba ş lar ına ışı k veremeyen Ay ve Dünya'n ın Güne ş  ışığ iyle 

ayduılatıldığı  bilinmektedir. Güne ş  ışığı nı n ayd ınlatt ığı  yüzeyin arka 

tarafında bir gölge konisi ( Ş ekil-167) oluşur. Bu koniye Ay' ın veya 

Dünya'n ın gölgesi ad ı  verilir. Genel olarak bir gözlem yerinin, Ay' ın 
gölgesi içine girmesiyle Güne ş  tutulmas ı ; Ay' ın, Dünyam ı zın gölgesi 
içine girmesiyle de Ay tutulmas ı  olay ı  ortaya ç ıkmaktad ır. 

(..:1::::3111111.1111(11)  
0 

(a) 

(b) 
Ş ekil 167. Güne ş -Ay-Dünya veya Güne ş -Dünya-Ay bir hizaya geldikleri zaman; 

a) Ay'ın gölge konisi, 
b) Dünya'nın gölge konisi Misli olur. 

Tutulma konusu incelenirken, a ş ağı da sıralanalı  hususlar üzerinde 
durulacakt ır. 
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Yı ld ı zlar 
küresi 

1- Hangi ko şullarda ve ne zaman tutulma meydana gelir. 

2- Verilen bir gözlem yeri için, bir Güne ş  tutulmasının safhaları  
(1, 2, 3, 4. cü kontaklar) nas ıl hesaplanır. 

3- Tutulmalar hangi maksatla gözlenir. 

4- Tutulma s ıras ında yapılan gözlenderden çıkarılan sonuçlar 
nelerdir. 

Konuyu daha iyi anlayabilmek için bir k ı sım ön bilgiye ihtiyaç 
vardır. 

Gök kiiresi: Gök yüzünde gözlenen bir olay ın, gök küresi ad ı  verilen 
bir küre üzerinde olduğu zannedilir Gerçekte gök küresi denilen bir 
küre mevcut değ ildir. Bu küre, olaylar ın izahını  kolaylaş tırmak için 
kabul edilmiş  olan sanal bir küredir. Bu kürenin merkezinde gözlem 
yeri vardır ve Dünya'mızın yarıçap ı , bu kürenin yarıçapı  yanında ihmal 

edilebilecek kadar küçüktür. Böylece Dünya'm ı z gök küresi yan ında 

bir nokta olarak kabul edilir  

Ş imdi, bütün yıldızların ayn ı  bir gök küresinde bulunduğunu kabul 

edelim. Güneş , Ay, kuyrukhyddızlar. meteorlar, gezegenler, bize 
yıldızlardan daha yak ın olduklarından onlar, kabul edilen bu kürenin 

(Ş ekil-168) iç k ısmında gösterilirler. 

Ş ekil 168. Gök Küresi. Y- Gözlem yeri; G- Güne ş ; A- Ay; Ky- Kuyrukluy ıldız; Ge- Gezegen; 

S- Yıldız. 

Güneş , Ay ve gezegenler, y ıldızlar zemini üzerinde daima ayn ı  
yerde görül ınediklerinden., bu gök cisimlerinin bir paralakslar ı  vardır 
(Ş ekil-169). Yıldızlar bize çok uzak olduklar ından, böyle bariz bir 

paralaktik hareket göstermezler. Gezegenler, yak ın oluş ları :  sebebiyle 
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Uzak 
ı ld ı zlar 

Yak ı n 
y ı ld ı z 

Ş ekil 169. Yakın gök cisimlerinin paralaktik hareketi. 

dürbün içinde disk ş eklinde görülürler; y ıldızlar, çok uzaklarda bulun- 

duklarm,dan dürbün içinde nokta ş eklinde görülürler. Bu disklerin en 
büyükleri olan Güne ş  ve Ay' ın görünen yar ıçaplar ı , hemen hemen 

(

1  ) kadardır (Ş ekil-170). Baz ı  gezegenler, tam bir küre ş eklinde ol-
4 

mayıp bir bas ıklığ a sahiptirler. Örneğ in Jüpiter'in bir kutupsal çap ı  ve 
bir de ekvatoral çap ı  mevcuttur. 

Günesin 

Ş ekil 170. Güneş 'in görünen yarı çap ı  (0 ) 

Eğer yak ın gök cisimlerinden herhangi birisinde, Dünya'm ıza bakan 
bir gözlemci varsa, bu gözlemci için de, Düriya'nuz ın görünen yar ıçap ı , 
ölçülebilen bir değer olacakt ır. Yani Dünya'nuz da bir disk ş eklinde 
görülecektir. Bu tarzda, gök cisminde hâs ıl olan açur ın. karşı sında Dün- 
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ya'nm ekvator yar ıçap ı  varsa ( Ş ekil-171), bu aç ıya, o gök cisminin 
"Ekvatoral yatay paralaks ı" veya kı saca "Yatay paralaks ı" veya "Ufuk 

1 
8 

paralaks ı" denir. Dünya'n ın bas ıklığı  
29 

 dir, yani ekvator yar ıçap ı  

' ı rt ufuk loartilakst 

Ş ekil 171. Yatay paralaks (= Ufuk paralaks ı ). 

ile kutup yar ıçapı  birbirinin aynı  değ ildir. Eğ er Ş ekil-171 deki daire, 
Dünya'mı zın ekvator kesit dairesini, B noktas ı  gözlem yerini, Y noktas ı  
Dünya'mı zın merkezini, A noktas ı  da ekvator düzlen ıi üzerinde bir 
noktayı  göstermekte ise; A noktas ı , bir taraftan ekvator üzerinde bulunan 
B noktas ının zenitinde, diğer taraftan da yine ekvator üzerindeki- C 
noktasının ufkunda bulunmu ş  olur. Bu koşullara sahip olan A noktas ı , 
Ay'ın yerini göstersin. Böylece A da meydana gelen aç ıya, "Ay' ın, ufuk 

paralaks ı" denir. Ufuk paralaks ı  en büyük olan gök cismi Ay'd ır ve 1° 
kadardır. Giineş 'in ufuk paralaks ı  ise 9" kadard ır. 

Dünyamı za en yak ı n gök cisminin Ay olduğu bilinmektedir. Ay 

ortalama olarak . Dünya'dan. 384.400 km uzakl ıktadır. Bu uzakl ık hemen 

hemen 60 Dünya yançap ına e ş ittir. Ay da Dünyam ız gibi, kendi ekseni 

etrafında döner. Bu harekete ek olarak, Dünya etraf ında yapt ığı  do- 

1 
lammını  27 

3
günde tamamlar ve bize daima ayn ı  yüzünü gösterir. 

Ay'ın yarıçap ı  1738 km dir. Kütlesi, yakla şı k olarak, Dünya kütlesinin 

8
1
1 50 

i, hacmi ise Dünya hacminin —
1 

si kadardır. Yo ğunluğu'nun 

3,4 gr cm3  civarında olduğu hesabedilmiş tir. Ay yüzey çekimi, Dünya 

1 
yüzey çekiminin --6- s ı  kadard ır. 

208 



Güneş  etrafında, Dünya'm ız tarafından çizildiğ i kabul edilen elips 
yörünge, gerçekte Dünya'm ız tarafından çizilmeyip, Dünya—Ay sis-
teminin ağı rlık merkezi tarafmdan çizilmektedir ( Ş ekil-172). 

Ş ekil 172. Dünya-Ay sistemi a ğı rlık merkezinin, Güne ş  etrafında çizdiğ i yörünge. 

Sistemin ağı rlık merkezi Dünya içine raslar. Bu yerin, Dünya'n ın 
merkezinden itibaren 4600 km mesafede bulundu ğu hesaplanmış t ır. 

Ay, Dünya'ya olan uzakh ğı na göre, yörüngesi üzerinde bazan 
hızlı  bazan yava ş  hareket eder. Buna kar şı lık ekseni etrafmdaki dön-
mesi, muntazamdır. 

Ay, Güne ş 'in tersine, hem gece, hem de gündüz görülebilir. Yani 
bazan gündüz doğar gece batar, 'bazan da gece do ğ ar gündüz batar. 
Ay kendiliğinden ışı k veren bir gök cismi olmad ığı  için, Güne ş 'ten aldığı  
ışığı  yansıtmas ı  sayesinde görülür hale gelir. Bu bak ımdan Ay'm 
gükyüzünde değ iş ik yerlerde bulunmas ı , onun değ iş ik ş ekillerde görül-
mesine sebep olur. Bu de ğ işik şekillere, bilindiğ i gibi, "Ay'm safhaları" 
adı  verilir. Bu safhalar, Ay'm Güne ş 'e nazaran bulunduğu yere bağ -
hdır. Gök yüzünde hazan Güne ş 'e yak ın hazan da Giine ş 'ten uzakta 
bulunur. Burada bahsedilen uzakhk, iki gök cismini gözlemciye birle ş -
tiren doğ rular aras ındaki açmın (Ş ekil-173), ölçülen değ eriyle belir-
tilir. Gökyüzünde Ay, bize göre, :bazan Güne ş 'in solunda, bazan da sa-. 
ğmda görülür. Yani bazan Güne ş 'in doğu tarafında, imzan da batı  
tarafında bulunur. 
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Ş ekil 173. Ay'ın Güne ş 'ten olan uzakl ığı nı  gösteren aç ı . 

Genel anlamda, Güne ş 'e olan yön ile ba şka herhangibir yön aras ın-
daki açıya "Uzanım (= Elengasyon)" Uzanam küçük olunca 
Ay, dar bir hilâl (J) ş eklinde görülür. Çünkü Güne ş  ışığı  Ay'a sağ  veya 

sol arkadan gelir (Ş ekil-174). Böylece aydınlaamış  olan kı sım arkada 
kalmış  olacağı ndan, aydınlanmış  kısmın tamamı  görülemez. Sadece 
sağ  ve sol tarafta dar bir hilâl 

      

      

   

c 

  

      

      

Ş eöil 174. Güneş  ışığı  Ay'a arkadan geldi ğ i zaman Ay'ın aydınlık görülen k ı sım azdır. 
Bu kı smın (Tarak) gök küresindeki izdü şümü, dar bir batıl olarak görülür. 

Görülebilen bu hilâl, Ay'm aydınlık kısmının gökküresi üzerindeki 
izdüşümüdür. Bu halden sonra Ay' ın ışı kh (aydınlık) kısmı  günden güne 
büyür, zira Ay' ın uzanımı  gün geçtikçe artacak ve aydmlanan yüzünün 
daha büyük bir kısmı  görülebilir hale gelecektir. Ay' ın doğu uzanımı  
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90° olunca (Ş ekil-175) Ay'm yar ısı  (3) ayd ınlık görülür. Bilindi ğ i gibi 
bu safhaya " İ lk dördün" safhas ı  adı  verilir. İ lk dördün safhas ında 
bulunan Ay, Güneş 'in batışı  s ırasında gözlem yerinin meridyeni yak ı -
nında bulunUr. Bundan sonra Ay'm uzanun ı  artmaya devam eder. 
Uzanıııı  180° olunca, Güne ş  tarafından aydmlatılan Ay yüzeyi bir 
daire (I>) ş eklinde görülür. Bu safha, Ay' ın "dolunay" safhas ıdn.. Bu 

1 	I 

Grınes ismim ıl  

Ay Safhalar ı n ı n Diinycidan Gör Unrı sii 
Ş ekil 175. Ay' ın uzzinum 90° olunca Ay, gök küresinde bir yarım daire şeklinde görülür. 180° 

olunca bir daire, 270° olunca bir yar ım daire, 360° veya 0° olunca Ay görülemez olur. Bu safha, 

Ay'm yeniay safhasıdır. 
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durumda Ay, Güne ş  batarken do ğ ar, Güne ş  doğarken batar, dolay ı -
siyle bütün gece gözlenebilir. Bu safhada, ilerde anlat ılacak olan, bir 
Ay turulmas ı  olayı  ile karşı la şı labilinir. Dolunaydan sonra do ğu uzamm 
büyümeye devam ederken, bat ı  uzan ım küçülür. Ay' ın bat ı  uzanımı  
90 dereceye dü şünce bu defa Ay diskinin bat ı  yar ısı  (C) ayd ınlık olarak 
görülür. Bu safha, Ay' ın "Son dördün" safhas ı  olarak bilinir Bu halde 
Ay, geceyar ısı  doğ ar ve Güne ş  doğ arken meridyen civar ında bulunur. 
Bundan sonra yine bat ı  uzan ımı  küçülmeye devam eder ve Ay, Güne ş 'e 
yaklaşı r. Sonunda Ay, Güne ş 'le beraber do ğar ve batar hale gelir. Bu 
halde Ay' ın uzanımı  sıfır derecedir ve hiç görünmez. Bu safha, Ay' ın 
"Yeni ay" safhas ıdır. Bu safhada Ay, Dünya yörünge düzleminin biraz 
üst tarafında veya biraz alt taraf ında yahut da tam yörünge düzleminde 
Gün.eş 'in önünde bulunabilir. Bu hallerde, ayr ıntılarına sonradan gi-
receğ imiz, bir Güneş  tutulmas ı  olayı  ile kar şı la şilabilinir. Yeniaydan 
2-3 gün sonra Ay'm uzan ımı  büyüdüğü için meydana gelen hilal (J), 

Güneş  batt ıktan sonra bat ı  ufkuna çok yak ın bir yerde görülür. Ay'm 
geri kalan kısmı  karanlıktır. (Ş ekil-175) de görüldüğü gibi, Ay'a, göz-
lemcinin bakış  doğ rultusunda çizilen te ğ etlerle, Ay'm, gökküresi üze-
rinde görünen ve görünmeyen k ısımları  iş aret edilmiş tir. 

Her yıl, aynı  tarihlerde, ayn ı  safhaların meydana gelmesi beklen-
memelidir. Çünkü 12 kavu şum ayı  354 gündür ve bir y ıldan 11 gün 
eksiktir. Buna göre herhangi bir y ıl verilen tarih, ertesi y ıl 11 gün kay-
mış  olacakt ır. 

Bilindiğ i gibi gerçekte Diinya'nuz Güne ş  etrafında dolanmaktad ır, 
fakat görünü ş te Güneş  hareketlidir. Dünya'n ın Güne ş  etrafında dola-
nırken çizdiğ i yörünge düzlemi, Dünya'n ın ekvator düzlemi ile çak ış -
maz. Bu yörünge düzleminin, gök küresiyle arakesitine "Ekliptik" ad ı  
verilir. Bu iki düzlem. aras ında 23°,5 lik bir aç ı  vardır, buna "Ekliptiğ in 
eğ ildiğ i" denir. 

Dünya, Güneş  etrafında dolanırken. Ay da Dünya etraf ında dolanır. 
Ay'm bu dolan ım düzleminin ekliptikle yapt ığı  açı  5° kadard ır. Bu 

açıya "Ay yörüngesinin eğ ikliğ i" denir. 

Ekliptik düzlemi, gök ekvator düzlemini bir do ğ ru boyunca keser. 
Bu ara kesitin, ekliptik üzerindeki (dolay ısiyle gök küresi üzerindeki) 
uçları , "Ekinoks" olarak bilinir. Bunlar Koç (y) ve Terazi (S2) burç-
ların' temsil eden noktalard ır. 

Ay'ın görünen yörünge düzlemiyle eklipti ğ in kesiş me noktalarına, 
Ay'm düğümleri denir. Ay 15 gün aralıkla, ekliptiğ in güney tarafından 

212 



kuzey tarafına geçer, bu noktaya "Ç ıkış  düğümü" denir. 15 gün sonra, 
Ay, ekliptiğ in kuzey tarafından güney taraf ına geçer; bu noktaya da 
"Iniş  düğümü" adı  verilir. 

Dünya'nın yörünge düzlemi durumunu de ğ iş tirmediğ i halde, Gök 
ekvatoru ve Ay'm yörünge düzlemi durumlar ını  değ iş tirirler. Bu yüzden, 
düğ ümler dediğ imiz kesişme noktalar ı  yer değ iş tirirler. Yani ekvatorla, 
ekliptiğ in kesişme noktas ı  olan ilkbahar (y) noktas ının ve. Ay yörün-

gesiyle, ekliptiğ in kesiş me noktaları  olan Ay' ın düğ iimlermin, Ekliptik 
üzerindeki yerleri de ğ iş ir. İ lkbahar noktas ı , bütün ekliptiğ i 26000 yılda 

dola ş t ığı  halde, Ay' ın düğümleri, 18.5 y ılda dolaşı r. Gözlem yoluyla, 
Ay' ın düğün), noktalar ı , harita üzerinde tesbit edilebilir. Ayn ı  tarzda, 
Ay ve Güne ş 'in gök yüzünde çizer göründü ğü yolun, s ırasiyle; Koç-

Öküz—Ikizler—Yengeç—Arslan—Bakire—Terazi — Akrep— Ni ş ancı  — Teke-
Saka—Balıklar Takı m Yıldızlarından geçtiğ i de görülebilir. Astronomide, 
yukarda belirtilen yöndeki harekete "Direkt Hareket" (veya do ğ ru 
hareket) denir. Bunun tersi olan harekete de "Retrograt , hareket" 
denir. Bu tan ıma göre, İ lkbahar noktas ının ve. Ay düğümlerinin eklip-
tik üzerindeki hareketleri retrogratt ır. 

İ lkbahar noktas ı  2000 y ıl kadar önce Koç Tak ım Yıldızında bulun-
duğundan bu noktaya, çok anlanuna gelen ve Koç'un boynuzlarma 
benzeyen (y) i ş areti verilmi ş tir. Bu geriye do ğru kayma sebebiyle, y 
noktası  bugün Balıklar Takım Yıldı zında bulunmaktadır ve Saka Ta-
kı m Yıldı zı  doğ rultusunda hareket halindedir. 

Düğüm noktaları  18,5 yılda bir devir yaptıklarına göre, her tak ım 
yı ldızda ortalama olarak 1,5 y ıl kadar kahrlar. 

Ay Tutulmasmda Tam ve Yarı  Gölgeli Kısmılar 

Ş ekil-176 da taramm ş  olan koni içinde bulunan noktaların hiç 
birisi Güne ş 'ten ışı k alamadığı  için, bu bölgeye "Tam gölge konisi" 
adı  verilir. A ve B noktalarm ın bulunduğu bölgelerdeki noktaların 
herbirisi, Güne ş 'in tamam ını  değ il, sadece bir k ısmını  görürler. Yani 
Güneş 'in bir kısmmdan ışı k alırlar. Bu sebeple o bölgelere "Yar ı  gölge" 
adı  verilir. A noktas ı , ancak nokta nokta çizilmi ş  olan koni içinde kalan 
Güneş  diski parças ından ışı k alabilir. 

Güneş  tutulmas ında da tam ve yar ı  gölgeli kısımlar aynıdır, ancak 
çizilecek ş ekilde, Dünya'n ın bulunduğu yerde Ay bulunacakt ır. Burada 
da yar ı  gölge konisinin yüksekliğ i sonsuz büyüktür. 
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	(10.1) 

mı» 

Ş ekil 176. Tam ve yar ı  gölge konileri. 

Eğer, Ay—Dünya uzakl ığı , Ay' ın gölge konisinin yüksekliğ inden 
daha büyük olsa idi, Dünya üzerindeki hiç bir noktada tam bir Güne ş  
tutulmas ı  olmayacakt ı . Aynı  hâl, Ay tutulması  için de söylenebilir. 
Yani Ay-Dünya uzakl ığı , Dünya'nın gölge konisinin yüksekli ğ inden daha 
büyük olsa idi, hiç bir zaman Ay tutulmas ı  olayı  ortaya ç ıkmayacakt ı . 

Ş ekil-177 de meydana geln ACT ve CBT üçgenlerinin benzerli ğ inden; 

R 	h + d 

yazılabilir. 
Gölge konisinin uzunluğu (yüksekliğ i): 

R 
 . 

 —rr 
h = R 
	

bulunur. 

B 

460, " WaNnWX\VO.tvı:vı  
VY 

Ş ekil 177. Ay'ın gölge konisinin yüksekli ğ i (h). 

Çizilen bu şeklin  (177) Güne ş  veya Ay tutulmasm ı  temsil ediş ine 
göre, formüldeki harflerin anlam ı : 

Yörünge elipslerin a ve b eksenlerinin uzunluklar ı  birbirlerinden 
farklı  olduğundan, d mesafesi sabit de ğ ildir. Örneğ in: elipsin a = 150 
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= 109,08 rc); r 
1738 
	 -=- 0,2725 rED d ır. 
6378,16 

re) 

re) 

re) 

A Onun 

A C)max 

Mmın 

147.100.000 km. 

152.100.000 km 

361.800 km. 

407.000 km. 

695700 kın  
R O = 

6378,16 km 

Ayni tarzda: 

Omin = 

A Omax 

Mmin = 

Mmax = 

23063 

= 23847 

= 56,72 

A((mar  = 63,81 re) bulunur. 

Tablo VII. 

Güneş  Tutulması  Ay Tutulması  

R -= R ® R = R o 
r 	= rC r -_,.-... ro 
d 	= Güneş -Ay uzaklığı  d = Güneş -Dünya uzakli ğı  
h 	--,--- Ay gölgesinin yüksekliğ i h .---- Dünya gölgesinin yüksekli ğ i 

d = A 0 - M d = dC) = A ® 

Burada: 
A O = Dünya-Güne ş  uzakhğı  

AC 	= Dünya-Ay uzaklığı  

m yarıçaph asal çemberi ile, (b) yar ıçaplı  (küçük eksen) çemberi aras ında, 
2 em kadar fark vard ır. 

Güneş 'in, Dünya'nın ve Ay'm yarıçapları  sırasiyle; 

R = 695700 km; 	rc) = 6378,16 km; 	rQ = 1738 km. dir. 

Tutulma hesaplarmda, Dünya'nın ekvator yarıçap ı , birim olarak alınır. 
Dolayısiyla 

re = 1 	olur. 

Dünya yar ıçapı  cinsinden, 

Bu değerler, (10.1) ba ğı ntısmda kullanildığ mda; 

Güneş  Tutulmasmda 

Min. uzunluklar için; 

hQmin 

h((min 

hrain =-- 57,62 rc) bulunur. 

dQ r,c( 
Re -- rQ 

(23063 - 56,72). 0,2725 
109,08 - 0,2725 
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Max. uzakhklar için: 

(23847-63,81). 0,2725 
109,08 - 0,2725 

hQma,, = 59,56 ro 	bulunur. 

Güne ş  tutulmas ında Ay'm gölge konisinin uzunluğu rol oynar. 

Bu koninin uzunluğu, Ay' ın Dünya'ya olan uzakl ığı nın ve Dünya'n ın 

Güneş 'e olan uzaklığı nın değ işmesiyle değ iş ir. Yukarda yap ılan hesap-

lardan da görüldüğü gibi, bahsedilen uzaklıkların yani Ay-Dünya ve 

Dünya-Güne ş  uzakhklarmın miıı imum olması  halinde koni yüksek-
liğ i hQ = 57,62 ro olarak ve bahsedilen uzakhklarm maksimum al ın- 
ması  halinde de hQ 59,56 ro olarak bulunmu ştur. 

Ş imdi Dünya-Güne ş  uzaklığı  ( AO) minimum yani Dünya, Güne ş  
etrafmdaki yörüngesinin enberi (perihel) noktas ında bulunsun; Ay da 

Dünya etrafındaki yörüngesinin en öte (Apoge) noktas ında bulunsun. 

Bu halde; 

hQ 	
r s 	 (23063 - 63,81) ro. 0,2725 ro 

=  	= 
R O - r(t 	 (109,08 - 0,2725). ro 

	

hQ = 57,60 ro 	bulunur. 

Eğer, D Omax 
	 AQ da min 	ise; 

11.Q 	
(23847  - 56,72) ro .0,2725  ro  

(109,08 - 0,2725) ro 

hQ = 59,58 ro 	elde edilir. 

Buna göre hQ 	değeri için, 

57,60 ro < hQ < 59,58 ro 

ifadesi yaz ıhr. Bulunan değerler bir tabloda gösterilirse: 

Tablo VIII. 

Güne ş  Tutulması  İ çin: hQ 

.. 
Omin 

A 
Omax 

Mmin 57,62 59,58 

A((max 57,60 59,56 

hQmax = 

216 



Dünyan ı n 
ekvator 

' kesiti 

Diğer yandan, Ay' ın gölge , konisinin. Dünya'yı  kesmesi halinde 

(Ş ekil-178), tam tutulma meydana gelir. Bu halde; 

Ş ekil 178. Ay gölge konisinin Dünya'ya kesmesi ve tam Güne ş  tutulması  olayının te ş ekkülü. 

idi. 

olur. 

AY = 
BY -= rc) = 1 

dır. 
AB =OQ — 1 
AT =hQ 

AQmin = 56,72 1.9 
AQmax --= 63,81 rc, 

AQmin — 1 = 55,72 re 
Minax  — 1 = 62,81 ro 

114 için, daha önce hesaplannu ş  olan değerlere dikkat edilirse, bu-
lunan değerlerin en büyüğ ü dahi (59,58 rc,), M ın (yani Ay–Dünya 
uzaklığı nın) maksimum değerinden küçüktür (59,58 < 62,81). Bu 
durumda, Dünya üzerinde bir tam Güne ş  tutulmas ı  olamayacak. ' anla-
şı lır. Çünkü, gölge konisi ile Dünya kesi ş mez. Minimunı  halde, hesap-
lanan değerlerin en küçüğü dahi (57.60 > 55.72) olduğundan, tutulma 
ş artları  sağ landığı  takdirde, her zaman tutulma olabilecektir. 

Ş imdi de Dünya gölgesinin uzunlu ğunu (h0) bulal ım: 

Ş ekil-179 da: 

- Ş ekil 179. Dünya gölge konisinin yüksekli ğ i. 
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•-÷ 

— 
d O . r _o_ 
R - ro 

BGY cv CYT 
GY = d O 
CY = TC) 
YT 
BG = R C) - ro 

h0 	re, 
dC) 	R® -ro 

elde edilir. 

h gm ın = 109,08 re - 1 ro 
213,4 ı o 	bulunur. 

23063 rg . 1 ro- 

Y noktas ından CT ye, YB paralelini çizelim; 

Görüldüğ ü gibi Dünya-Güne ş  uzakhğı nm minimum olmas ı  halinde 
dahi, Dünya'n ın gölge uzunluğu (hC)), Dünya-Ay mesafesinden ( M) 
çok büyük olduğu (213,4 > 63,81) için, tutulma ko şulları  sağ landığı nda, 
daima bir Ay tutulmas ı  olayı  meydana gelir. Yani Ay'm yörüngesi, 
Dünya'nın gölge konisi içine dü ş er. 

hC)max = 
23847 rc) . 1 ro 	=_~ 

220,6 ro 	bulunur. 
109 ro - 1 ro 

Tablo IX. 

Ay Tutulmasa İ çin: hg 

6 
emin 

213,4 

,6 

Srnax 220,6 

Tam Güneş  Tutulması  Sırasında Dünya Üzerindeki Durum: 

Ay'in gölge konisi, Ay'la beraber, dolanma yönünde hareket ha-
lindedir ( Ş ekil-180). 

Bilindiğ i gibi Dünya'mız bat ıdan doğuya doğru kendi eksen et-
rafında döner. Ba ş langıçta, Dünya'dan uzak bulunan Ay'm gölge konisi, 
Ay' ın yörünge hareketi sebebiyle Dünya'm ı za yakla şı r. Ş ekil-180 de 
yaklaşmakta olan gölge konisinin, nihayet, A noktas ında Dünya'ya 
teğet olduğu hal görülmektedir. 

Dünya'nuz ı  temsil eden şeklin, ekvator düzlemi boyunca kesit 
dairesi olduğunu düşünelim. Diğer yandan da Dünya ve Ay merkez- 

olur. 
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Bat ı  

Ekvator 

Ay' ı n 
dolan ı m 

ydnir 
e 

Ay gölge kenisi 

Ş ekil 180. Ay gölge konisi, Ay'la beraber hareket halindedir. 

Gölgenin Dünya'ya ilk değ diğ i durum (İ lk kontak). 

lerinin, ekliptik üzerinde bulunduklar ını  kabul edelim. Ş ekle göre, 
Güne ş  doğ duğu anda, A noktas ında tutulma ba ş la ımş tır. Yani Ay' ın 
gölgesi, Dünya'ya A noktas ında değmiş tir. Bu an'a " İ lk kontak" denir. 

A noktas ında ekvatora te ğet olan gölge, ilk kontak an ından itibaren 

A nın, yani ekvatorun, kuzey ve güney taraflar ında Dünya merkezi 
yönünde olmak üzere, bir miktar mesafeye kadar sokulur. Bu sokulma, 
zamanla orant ılı  olarak artar ( Ş ekil-181). 

Ay golg e konisi 

Ş ekil 181. Ay gölge konisi, Dünya'y ı  tarar. 

(Sokulmadan kast ınuz, gölgenin, Merkezi bölgeye yani do ğuya doğ ru 
ilerlemesidir). Bu arada Dünya da, do ğuya doğ ru (okla gösterilen yönde) 
dön mektedir 
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Ay'ın yörüngesel h ı z ı  2 1000 no / sn 
dir. 

Dünya'nın dönme h ı z ı  _ 500 m sn 

Zaman geçtikçe, Dünya üzerindeki A noktas ının bat ı  tarafında 
bulunan noktalar da, gelge konisi içine girerler. Böylece, bat ı daki nok-
talar da tutulmu ş  olur. Yani o noktalarda güne ş  doğarken tutulma 
baş lar. 

Ay'm yörüngesel h ı zı , Dünya'n ın dönme hı z ından daha büyük 
(1000 > 500) olduğundan, zaman ilerledikçe, gölge konisinin Dünya 
üzerindeki kaymas ı , doğuya doğ ru devam eder ve gölge konisinin d ış  
kenarnun Dünya'ya te ğet oldu ğu du ı-uın (Ş ekil-182) hâs ıl olur. 

C 

Ş ekil 182. Gölge konisinin dış  kenannın Dünya'ya te ğet hali (Ikinci kontak). 

Koninin dış  kenarm ın teğ et noktas ı  B olsun. Bu nokta, A noktas ın ın 
bat ı  tarafında ve Dünya'nın o bölgesindeki tutulmanm bittiği an'a 
raslayan noktad ır. Yani gölge konisi, B bölgesini terkederek, do ğuya 
doğ ru, (C bölgesine do ğ ru) kaymaktad ır. Doğuya doğ ru kayma sonucu, 
ilk kontaktan hemen sonra, gölge konisinin Dünya ile arakesiti, kuzey 
tarafta yani ekvatorun üst taraf ında (J B) ş eklinde, ve B nin alt tara-
fında (güney tarafta) ( ( -B) ş eklinde eğ ri bir çizgi biçimindedir ( Ş ekil-183). 

Şekil 183. Gölge konisi ile Dünya'nın arakesiti. 

Böylece gölge konisi ile Dünya'n ın arakesiti ( • B), oval biçim-

de te ş ekkül eder. Bu ş ekil, zaman ilerledikçe, Dünya'ya süpürerek do ğuya 
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doğ ru kayar. Süpürülen bu alan ın içine raslayan yerlerde, tam Güne ş  
tutulmas ı  olayı  meydana gelmiş  olur. 

Nihayet gölge konisinin iç kenar ı  Dünya'ya te ğet duruma gelir 
(Ş ekil-184). 

iç herketir 	C 

Ş ekil 184. Gölge konisinin iç kenarunn Dünya'ya te ğ et durumu (Üçüncü kontak). 

Teğet duruma yakla şı rken, C noktas ında henüz tutulma ba ş lama-

unstır ve orada Güne ş  batmas ı  yakındır. Eğer Dünya üzerinde, C gibi, 
batmak üzere olan ve henüz Güne ş 'i gören noktalar birle ş tirilirse, 
ş eklinde, clisk üzerinde tutulan bölgenin s ınırın ı  gösteren, eğri bir çizgi 

elde edilir 

Daha sonra, gölge konisinin d ış  kenar ı  (Ş ekil-185), D noktas ında 
Dünya'ya te ğet duruma gelir. Buna "Son kontak" denir. Son kontak 
noktas ı , C noktas ının bat ı sında bulunur. 

Ş ekil 185. Gölge konisinin di ş  kenarına Dünya'ya teğet durumu (Son kontak). 

Bu tarzda süpürülen alan, (•) ş eklinde devam eder ve tu- 

C 

tulmaınn. sonu Güne ş 'in batısına raslar. Yani D noktas ında Güne ş  ba- 
tar. Zira D noktas ı , Güneş 'e nazaran, Dünya'n ın arka yüzüne geçer. 

Eğer yarıgölge konisi de hesaba kat ılırsa ( Ş ekil-186), bu konilerin, 
bat ıdan do ğuya doğ ru Dünya yüzünü süpürmeleri s ı ras ında, konilerle 
Dünya'n ın arakesiti içinde kalan yerlerde, tutulmalar hâs ıl olacaktır. 
Bu tutulmalarnı  bir kısmı  "Tam tutulma", bir k ısmı  da "Parçalı  tutul-
ma"dır. 
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Ş ekil 186. Ay'm tam ve yarıgolge konileriyle Dünya'n ın arakesesiti halinde, "tam tutulma" 

ve "parçal ı  tutulma" hösıl olur. 

Bu süpürülen alanlar, harita üzerinde, Ş ekil-187 de oldu ğu gibi 
gösterilir. 

Şekil 187. Tutulan alanların haritalardaki görünü şü. 



Parçal ı  tutulma bölgesinde Güneş in tutulan parças ı , tam tutulma 
ş eridinden itibaren iki tarafa do ğ ru uzakla ş t ıkça küçülür. 

Halkalı  Güneş  Tutulması  

Gölge konisinin tepe noktas ı , Dünyanın yüzeyine ulaş amazsa, 
tam tutulmadan bahsedilemez. Ancak koninin tepeden itibaren uzat ılan 
yan yüzlerinin hâs ıl ettiğ i koninin Dünya ile arakesitinden ( Ş ekil-188) 
"Halkalı  Güneş  Tutulmas ı" hâs ıl olur. Ay'ın gölgesinin ucu, yani gölge 
konisinin tepe noktas ı , Dünya'ya yak ın ise kenardaki ışı klı  halkan ın 
geniş liğ i, çok dar olur. Bu durumda, ç ıplak gözle halkalı  tutulma yerine, 
tam tutulma gözlenir. Tersine olarak, koni tepesi Dünya'ya çok yak ın 
değ ilse, halka kısmı  geni ş  olacakt ır. 

O 

Şekil 188. Gölge konisinin tepe noktas ı  Dünya'ya ula ş amadığı  zaman yan yüzlerinin uzant ısı  
Dünya ile kesiş irse, "Halkalı  Güne ş  Tutulmas ı" hâsıl olur. 

Güneş  tutulmas ı  ko şulları  6 ay aralıkla, senede 2 defa hâs ıl olur. 
Eğer tam gölge konisinin ucu, Dünya'n ın içine çok sokulmuş sa (Ş ekil-

189), tam tutulma bölgesi geni ş  olur. Bu bölgenin maksimum geni ş liğ i 
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Gölge konisi 

Gölge konisi 

270 km olabilmektedir. Bu geni ş liğ in en fazla olabilmesi hali, tutul-
manı n öğ le vaktine raslamış  olma halidir. 

Ş ekil 189. Gölge konisi Dünya'ya ne kadar çok sokul ıı rsa, tutulma alan ı  okadar çok geni ş  olur. 

Bu 270 km lik genişlik, gölge konisinin Dünya ile olan arakesi-
tinin çap ıdır. Bu gölgenin Dünya yüzünde ilerleme h ı zı , ortalama 500 
m / sn veya 30 km / dak. d ır. Eğer Dünya, ekseni etraf ında doğuya 
doğru dönmeseydi, Ay' ın gölgesi Dünyadaki bir gözlemcinin önünden 
3400 km / saat .2 1000 m sn lik bir h ı zla geçecekti. Ekvatorda, Dünya 
yüzeyindeki bir nokta do ğuya doğ ru, 1670 km / saat .2 500 m sn lik 
bir hızla döner. O halde gölge, 3400 — 1670 ---- 1730 km./ saat • 30 
km / dak lık bir hıza sahip olur. Yukar ı  enlemlerde, gölgenin. relatif 
hı zı  daha fazlad ır. Çünkü Dünya kat ı  bir cisim olduğundan dönme 
hı zı  yukarı  enlemlerde azal ır. Böyle olunca gölge, Dünya üzerinde, 
yukar ı  enlemlerde bulunan bir noktan ın önünden ekvatordaki noktaya 
nazaran daha h ızlı  geçer. Dolay ı sıyla söz konusu naktadaki tutulma 
süresi daha azd ır. Buna göre verilen bir noktadaki tutulma süresi en 
çok 270 / 30 .= 9 dakika devam edebilir. Bu da çok ender rastlanan bir 
haldir. 

Halkalı  tutulma bölgesinin geni ş liğ i ise en fazla 312 km olabilmek-
tedir. Bu tutulman ın devam süresi de en çok 312 / 30 2' 10 dakika 
kadar olabilmektedir. 

Tutulma hazan halkal ı  baş lar (Ş ekil-190), sonra tam tutulma 
ş ekline geçer ve daha sonra yine halkal ı  olarak devam eder. AB aral ı -
ğı nda tam tutulma meydana gelir. 

Bazan gölgenin ekseni, Dünya'n ın dönme eksenine dik olacak tarzda 
kutbun önünden geçer ve Dünya üzerine parçal ı  tutulma bölgesi raslar. 
Dünya yüzeyindeki noktalarla, gölgenin dönme yönleri ayn ı  olduğun-
dan, bu pozisyonda, Dünya üzerinde hiçbir noktada tam veya halkal ı  
tutulma meydana gelemez, sadece Axktik ve Antiarktik bölgelerde 
parçalı  tutulma meydana gelebilir ( Ş ekil-191). 
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Ş ekil 190. Halkalı  baş layan tutulma, AB aral ığı nda tam tutulma şekline dönüşiir, 

sonra yine halkah devam eder. 

Şekil 191. Gölge konisinin ekseni Dünya rotasyon eksenine dik olarak kutbun önünden 

geçtiğ inde, Arktik veya Antiarktik bölgede sadece parçal ı  tutulma hâs ıl olabilir. 

Yukarda anlatt ıklarımı zı  özetlersek, tutulma olay ı , 4 tip altında 
görülür. 

1—Tam Güneş  tutulmas ı , 

2— Halkalı  Güneş  tutulmas ı , 
3—Halkalı  ve tam Güne ş  tutulmas ı , 

4— Parçalı  Güneş  tutulmas ı . 

Ay'm kendi yörüngesi üzerindeki yeri, Ay yörüngesinin eğ ildiğ i 
ve düğünderin yeri gözönünde tutularak, gölge konilerinin Dünya 
yüzünde çizece ğ i ş eritler, önceden yap ılan hesaplarla bulunarak, hari-

talara geçirilir. Bugün bu hesaplar, büyük bir itin,a ile yap ılmakta ve 

"American, Ephemeris and Nautical Almanac" gibi ilgili y ıllıldarda 

neşredilmektedir. 
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Ay Tutulması  

Ay tutulmas ı , Dünya'ınn geceye rastlayan bölgesinden ( Ş ekil-
192) görülür. 

Ş ekil 192. Ay tutulması , Dünya'nın geceye raslayan bölgesinden görülebilir. 

Bir Ay tutulmas ının şekli, gözlem yerine ba ğ lı  değ ildir. Ay tutul-
maları , "Tam Ay Tutulması" ve "Parçal ı  Ay Tutulması" olmak üzere 
iki ş ekilde görülür. E ğer Ay'ın tamamı , tam gölge konisi içine girmişse 
bir Tam Ay Tutulmas ı , ve eğer Ay'ın, bir kısmı , tam gölge konisi içine 
girmiş se bir Parçalı - Ay Tutulmas ı  meydana gelir. 

Güneş  tutulmas ında gölge, Dünya'n ın farklı  noktalarına, değ iş ik 
zamanlarda gelece ğ i için, tutulma da her nokta için farkl ı  zamanlara 
raslar. Bu yüzden herbir yer için ayr ı  hesap yap ılır. Halbuki Ay tutul-
masa Dünya yüzeyindeki pek çok yerden ayn ı  anda gözlenir. 

Dünya Üzerinde Tutulmalar ne Zaman Meydana Gelebilir 

Bilindiğ i gibi, Güne ş 'in gök küresi üzerinde çizdi ğ i görünen daireye 
"Ekliptik" denir. Ay, gök küresi üzerinde Ekliptik civarmdad ır. Ay 
yörünge düzlemi, Ekliptik ile 5° 9' lik bir açı  yapar. 

Ay kendi yörüngesini bir ay içinde dolar ın.. Ay yörüngesi, 
iki noktada keser. Bu noktalara, Ay yörüngesinin dü ğümleri ad ı  verilir. 
(iniş  ve çıkış  düğümleri) iniş  düğününde Ay, Ekliptiğ in üst tara-
fından alt tarafına geçer; çıkış  düğününde ise, Eklipti ğ in, alt tara-
fından üst tarafına geçer. 

Genel Astronomi derslerinden öğrendiğ iniz gibi; Güne ş  tutulmas ının 
meydana gelebilmesi için Ay, yeniay safhas ında olmalıdır. Her yeniay 
safhasında da Güne ş  tutulmasının meydana gelmediğ i bilinmektedir. 
O halde Güne ş  tutulmas ı  için Ay'ın yeniay safhas ında bulunması  ge-
rekir ve fakat bu hâl tutulma için yeterli de ğ ildir. 

Ay tutulmas ı  olayının meydana gelebilmesi için ise, Ay, dolunay 
safhas ında bulunmalı  ve Dünya'nın gölgesi içine girmelidir. Her dolunay 
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safhasında da Ay tutulmas ı  meydaa gelemez. 0 halde Ay' ın dolunay 
safhas ında bulunmas ı , tutulma için yeterli de ğ ildir. 

Güneş  tutulmas ı  için Güneş 'in önü bir cisimle kapat ılmış  olmalıdır. 
İş te Güneş 'i kapatan bu cisim Ay'd ır. Bilindiğ i gibi Ay, yeniay safha-
sında iken Güne ş 'le beraber doğ ar ve batar. Buna göre Ay ancak yeniay 
safhasında Güneş 'in önünü kapatabilir. Eğer Ay, yeniay safhas ında 
iken düğümlerden. birinde (yani Ekliptik üzerinde) bulunuyorsa, bir 
Güneş  tutulmas ı  olacaktır. Şu halde Güne ş  tutulması  için, Ay, yeniay 
safhas ında olmalı  ve diiğ iimlerden birine yeteri kadar yak ın bulun-
mandır. 

Ş ekil-193, gök kiiresinde Ay yörüngesiyle Ekliptiğ in kesişme 
(= düğ üra) noktalar ından bir tanesini temsil etmektedir. 

Ş ekil 193. Ekliptikle Ay yörüngesinin kesi ş tiğ i nokta (= düğ iim noktası). 

Bazan Ay ve Güne ş  beraberce, bakış  doğ rultumuzda bulunmazlar. 
Ay, bulunduğumuz düzlemin aşağı  veya yukar ı  tarafında bulunabilir 
(Ş ekil-194). 

Şekil 194. Ay ekliptiğ in aş ağı  veya yukarı  tarafında, ekliptiğe çok yakın bulunduğunda, düğüme 
çok yakın olacakt ır. Bu durumda Ay, Güne ş 'i kısmi olarak kapatır. 

Bu durumda Ay Güne ş 'i tam olarak örtemez. Ş ekilde görüldüğü 
gibi, sadece Güne ş 'in taramm ş  kısmı  Ay tarafından örtülür. 
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Ay tutulmas ı  için de Güneş , Dünya ve Ay aynı  düzlem üZerinde 
bulunmandır. Buna göre, Ay tutulmas ı  için Ay dolunay safhas ında ol-
malı  ve düğümlerden birine yeteri kadar yak ın bulunmalı dır. 

Ş imdi Uzay İ çinde Gerçek Durumu Dü şünelim 

Dünya, Güne ş  etrafında belli bir düzlem üzerinde hareket eder ve 
Güneş 'e olan doğ rultunun, gök küresini kestiğ i noktada Güneş  görülür. 
İş te gök küresindeki bu kesim noktalar ı , Ekliptiğ i meydana getirir. 
Buna göre ekliptik, Dünya'n ın yörünge düzleminin gök küresiyle olan 
arakesit dairesidir. Dünya'nm gölge konisinin ekseni de Ekliptik düz-
leınindedir. Gölge konisinin ucu görülemez ve fakat tasavvur edilebilir. 
Bu uç, ekliptik üzerinde hareket eder. 

Düğ iiın Noktalarına Yakmhk Derecesi 

Ay'ın, Ş ekil-195 de görülen yörüngesi üzerinde bulundu ğu noktadan, 
Ekliptiğe dik olarak çizildiğ ini düşündüğümüz daire, Eklipti ğ in kutup.- 
larından geçer. Ekliptikel enlem, (3 ile, ekliptikel boylam, ? ■ ile gösterilir. 

Kutup 

Ş ekil 195. Ay'ın yörüngesi üzerinde bulundu ğu L noktasından Eklipti ğe indirilen dikme, 

ekliptiğ in kutbundan geçer. 131 yay ı , Ay'm ekliptikel enlemini gösterir. 

Bir Güne ş  tutulması  için, Ay' ın ekliptikel enlemi olan 3,;( I değeri, 
belli bir limitin alt ında kalmal ıdır. Bu üst limit, Güneş  ve Ay'ın görünen 
çaplar ına ve ufuk paralakslarma ba ğ lıdır. Ş ekil-196, ( 1Q) in üst limitinin, 
uzaydaki temsili ş eklini göstermektedir. 

YA doğrultusu, Ş ekil-195 deki L noktas ını  verir, çünkü bu doğ -
rultu Ay'ın gök küresindeki yörüngesine kadar uzan ır. YG nin gök 
küresin,i kesti ğ i nokta da, Ş ekil-195 deki M noktas ıdır. Buna göre 

A A 
AYG = LYM 	Imax olur. 
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o 
Ş ekil 196. Güneş  tutulmasmda ekliptikel enlemin üst limiti. 

A A A 
I PQ max AYG = AYC CYB BYG dir. 

o 	A A A 
CBY den: CYB = DCY — CBY veya 

A A A 
CYB = DCY — DBY dir, 

A A A A 
max = AYC DCY — DBY BYG yaz ılabilir. 

A 
AYC = Ay' ın görünen yar ıçapı 	(EK) 

A 
DCY = Ay'ın ufuk paralaks ı 	(P(0 

DBY 	Güneş 'in ufuk paralaks ı 
	

(P C)) 

A 
BYG 	Güneş 'in görünen yar ıçapı 	(Ile) 

I k1 max = 1-1(( 	1" — P® -I- H® .............. (10.2) 

Ay ve Güneş 'le ilgili olan bu değerler sabit değ ildir. Çünkü Ay ve 
Dünya'n ın, yörün.geleri üzerinde bulunduklar ı  yerlerin yörünge mer-
kezine olan uzaklıkları  değ iş tikçe, Ay ve Güne ş 'in görünen çapları  ve 

Tablo X. 

Minimum Maksimum 

H
Q  

14'41" 16'44" 

HO  15'44" 16'16" 

53'55" 61'29" 

PC) 8",6 9",0 
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ufuk paralaksları  değ iş ir. En beri noktada bulunduklar ı  zaman en büyük 
değerleri ve en öte noktada bulunduklar ı  zaman da en küçük de ğ erleri 

elde edilir Yançaplarm ve paralaks]arm bilinen minimum ve maksi-
mum değ erleri: 

Maksimum ve minimum değerler, (10.2) de yerlerine konursa; 

113Q I max = 16'44' -F 61'29" — 8",6 + 16'16" = 1° 34' 20" 

pc( 	1°24'11"; 	1K max = 1 °24'20" 	bulunur. 

Minimum değer için; I% PQ, 1-1 C) lerin minimum değ erlerini ve P Q in 

maksimum değerini alınak gerekir. 

Ay, yeniay safhas ında iken; 

I (3Q < 1°24'11' ise, güne ş  tutulmas ı  olayının meydana gelmesi kesindir. 

1°24'11' < K I < 1°34'20" ise, güne ş  tutulması  olay ının mey-
dana gelmesi mümkündür. 

I K I > 1°34'20" ise, Güne ş  tutulmas ı  mümkün de ğ ildir. Güneş  
tutulmas ı  olayı , Ay'm ekliptikel enlemine ba ğ lıdır. 

Benzer yolla ay tutulmas ı  olayı  için gereken limit de ğ erler hesap - 

bilir (Ş ekil-197). 

Ş imdi ay tutulmas ı  için, I 13Q değerini hesapbedelim: 

11 11 I I I I I i i a İ  I I Ibm 4  I 1 Mi4a.<1  jemmair  

Ş ekil 197. Ay tutulmas ı  olayında ekliptikel enlemin üst limiti. 

Ş ekle göre; 

A 	A A A 
k I 'max = TYA dır. TYA = TYC CYA 

A 	A A A A A A 
YCT den: DCY = TYC YTC ; YTC = DCY — YTC 

A 	A A AA A 
BYT den: GYB = DBY YTC ; YTC = GYB — DBY 
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A A 
kt I'max = TYA = CYA + TYC 

A A 
= CYA DCY — YTC 

A A A A 
= CYA + DCY — GYB + DBY 

13 ■1 I'max = 11Q + 	11 	+ P 	(10.3) 

Maksimum değer için; (10.3) ba ğmtısmda, pozitif terimlerin en büyük 
değ erleri ve nefatif terimin. (H 0), en küçük de ğeri kullanılır. 

Böylece; 

= 52'29" ; 	i 'max = 1°02 ' 38" 	bulunur. 

Ay, dolunay safhas ında iken; 

1K < 52'29" ise, bir ay tutulmas ı  kesindir. 

52'29" < 	r< 1°02'38" ise, ay tutulmas ı  mümkündür. 

l'> 1°02'38" ise, ay tutulmas ı  imkânsızdır. 

Güneş  tutulmas ı  için limit değerler: 

1°24'11" < 	< 1°34'20" idi. 

Bu limit değ erlerden anla şı lacag ı  gibi, sene içindeki Güne ş  tatulma-
larmın sayısı , ay tutulmalarmm ayısmdan fazlad ır. Zira tutulma arah ğı  
daha geniş tir. Ş ekil-198 de gördüldüğü gibi, Ay düğümde iken, eklip-
tikel enlemi (k) s ıfırd ır. Ay'm ekliptikel enleminin. her de ğeri, bir 
zamana kar şı lık-t ır. Çünkü Ay zamanla ;  yörüngesi üzerinde ilerleyerek 
yer değ iş tirmektedir. Ay dü ğümden geçtikten itibaren, yeniay veya 
dolunay safhas ına giriş  aralık' çok uzun ise, tutulma meydana gelemez. 
O halde tutulma olay ında, geçecek zaman süresi de rol oynamaktad ır. 
Ay, düğümden geçtikten belli bir zaman sonra, tutulma şartmın üst 
limitine ulaşı r. 

Acaba Ay'm, düğ iimden geçtikten sonra, tutulma için uygun saf-
hada bulunma süresi (yani tutulman ın üst limitine ula şma süresi) 
ne kadardır? 

Bunu anlamak için önce Ş ekil-198 deki DE yay ının uzunluğunu 

hesaplamak gerekir. 

Ekliptik üzerinde bulunan Ilkbahar (y) noktas ı , Ay'm boylammı  
ölçmek için, ba ş langıç noktas ıdır. Bu değer, ekliptik üzerinde ölçülür 
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Şekil 198. Ay'ın çıkış  düğümü (D), ekliptikel boylam ı  (>,) ve ekliptikel enlemi 

YD= D sembolü ile gösterilir. Bu sembol, ç ıkış  düğümünün boylamıdır. 
Iniş  düğümünün boylamında ise, e; sembolü kullan ılır. Ş ekle göre 

Ay'ın ekliptikel boylam ı : YE 	 AED dik küresel üçgenine 
Neper be ş gen kural ı  uygulanırsa; 

Cos [90-04 — D)] = cotg i . cotg (90—k) = sin A. sin AD 

Cos [90-2()4 — D)] = cotg . tg [3Q yaz ılır. 

sin ()4 — Q) = cotg i . tg (3,Q 	  (10.4) 

(10.4) bağı ntısında, (3c yerine, daha önce bulunmu ş  olan alt ve üst li-
mitlerle, i = 5°9' de ğ eri yerle ş tirilirse; 
Güneş  tutulmasm.da; 

I 	— Q I için: 15°46' 	ve 	17°44' 	değ erleri, 

Ay tutulmasında; 

)4 — 	için: 9°45' ve 11 °40' değerleri bulunur. Ay' ın ve ç ıkış  diiğ ii- 
münün ekliptik boylamlar ı  fark ı ' ( )4 — Q I) nın, aç ı  cinsinden bulunan 
değerleri, zaman cinsinden ifade edilebilir. 
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Ay, yörüngesi üzerinde hareket ederken ekliptikel enlemi bazan 
artar, bazan da azal ır. Buna kar şı lık, ekliptikel boylamı  devamlı  olarak 

artar. Ekliptikel boylam ın artma miktar ı , ortalama olarak günde, 

(360 / 27gü 08sa) 13'11' kadard ır. 

Eğer Ş ekil-198 de görülen ekliptikel erdem (k), tutulma için üst 
limit değ erinde ise, (XQ — D) de ğeri de üst limiti gösterir. Bu de ğ erleri 

zaman cinsinden ifade edersek: 

15°46' 17'44' 
=- 1 4,196 ; 	 

13°11' 
1 gu,345 ; (Güne ş  tutulmas ı  için) 

13°11' 

9°45' 11 '40' 
4 ,740 ; 	 = 04,885 (Ay tutulmas ı  için) 

13°11' 	 bulunur. 13°11' 

(hQ — D) boylam fark ına tekabül eden zaman süresi, yani dii ğ iimden 

geçtikten sonraki zaman, D (güri) ile gösterilirse: 

Ay, yeniay safhas ında iken; 

D < lgü, 196 ise, güneş  tutulmas ı  kesindir. 

14, 196 < D < lgü, 345 ise, güne ş  tutulmas ı  mümkündür. 

Ay, dolunay safhas ında iken; 

D < Ogü, 740 ise ay tutulmas ı  kesindir. 

Ogü, 740 < D < 0gü, 885 ise, ay utulmas ı  mümkündür. 

Bu bilgilere dayanarak, meydana gelen tutulmalarm y ıl içindeki dağı -
huimı  arayalım: 

Yapılan açıklamalardan anla şı lacağı  gibi, uygun saghada, Ay, 
düğümde bulunursa tutulma kesindir. 

Güneş  tutulmas ı  için, AY ve GÜNE Ş 'in aynı  düğümde veya ei-
varmda bulunmas ı  gerekir. 

Ay tutulması  için, Güne ş  ç ıkış  diiğ iimünde veya civar ında iken 
Ay, dolunay saghasında ve iniş  diiğümün.de veya civar ında bulunmak-
tadır. Veyahut da bu söylenenin tersi olmaktad ır. 

Güne ş , görünen olarak yörüngesini y ılda bir defa dolandığ mdan, 
Ay yörüngesinin iniş  ve ç ıkış  düğümlerinden, bir y ılda ancak birer defa 
olmak üzere iki defa geçer ve tutulmalar o zamanlara raslar. Güne ş 'in 
bu diiğümlerden geçi ş leri aras ındaki süre 6 ş ar aydır. E ğ er düğümlerin 
yerleri sabit olmu ş  olsaydı , tutulma zamanlar ı  her yıl aynı  tarihlere 
raslayacakt ı . Düğ ümler , retrograd hareketleri sebebiyle, 18,6 y ılda bir 
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defa Ekliptiğ i dolaşı rlar. Düğ ümlerin hareketleri hesaba kat ıldığı nda, 
yukarda belirtilen 6 aylık süre üzerinde bir de ğ işme olacaktır. 

Güneş  Ekliptik üzerinde hareket ederken, bir dü ğ ümden geçiş inden 
sonra, tekrar ayn ı  diiğürne gelmesi için, düğümün retrograd hareketi 
sebebiyle, bir y ıldan daha az bir zamana ihtiyaç vard ır. 

Düğümün 18,6 .  yıllık kayma miktarı , 360° ye veya 365°, 24 güne 

365,24 
karşı lık olduğundan, bir y ıldaki geriye doğ ru kayma miktar ı : 	 

18.6 yıl 

= 19,64 güne kar şı hk gelir. Buna göre, Güne ş 'in aynı  bir düğümden 
iki geçiş i aras ındaki süre, bir yıldan 19,64 gün daha k ısadır. 

Güne ş , ay düğümlerinin birinden, örne ğ in, 3 Ocak'ta ç ıkış  diiğ ii-
münden geçmiş  ise, ikinci defa ç ıkış  düümünden geçmesi, ertesi y ıla 
ait olan 3 Ocak tarihinden 19,64 gün önce olacak, yani 14 Aral ık'ta vuku 
bulacakt ır. Böylece Güne ş , söz konusu yıl içinde, iki defa ç ıkış  düğü-
münden ve bir defa da ini ş  diiğ iimünden olmak üzere, 3 defa ay dii ğiim 
lerin,den geçmiş  olacakt ır. 

Normal olarak bir y ılda 2 tutulma bölgesi vard ır. Fakat tutulma 
bölgeleri, retrog'..--- hareket sebebiyle, senenin ba ş langıcına doğ ru kayar. 
Bu yüzden üçüncü bir tutulma zaman ı  (bölgesi) ortaya ç ıkabilmektedir. 
Bu üç haldeki tutulmalardan birincisi senenin ba ş larında, ve üçüncüsü 
senenin sonlar ındadır. Birinci tutulma ile üçüncü tutulma aras ındaki 
zaman fark ı , 365,24 – 19,64 -= 345,60 gündür. Birinci tutulma ile 
ikinci tutulma aras ındaki zaman farkı ; 345,60: 2 = 172,80 gün olur. 
Buna göre, tutulma bölgeleri 172,80 gün aral ıklarla (Ş ekil-199) bir-
birlerini takip etmektedirler 

80 —a+e-172, 80 --a+s--172,80 	 ... t  

.5" sS 	
(zaman ek- 

-6' 	- .r)  O 	< 	
seli 

Ş ekil 199. Tutulma bölgeleri 172,80 gün aral ıkla birbirini takibeden. 

Tutulma süreleri (yani diiğ iimler civar ındaki limitler) dışı nda, 
tutulma mümkün değ ildir. Hatta tutulma süreleri içinde de tutulma 
meydana gelmeyebilir. 

Ş imdi herhangibir diiğ iiınde tutulma ş artlar ının tahakkuku (olu ş -

ması) halinde, limitlerden yararlanarak tutulma olay ını  açıklayalım: 
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Birinci defa Ay, dolunay safhas ında ise, kinci defa tekrar dolunay 

safhasma girmesi için, yörüngesi üzerinde, bir dolan ımdan daha fazla 

yol almas ı  gerekecektir. Zira Güne ş  de bu arada bir miktar ilerle ıniş tir. 

Bilindiğ i gibi süreleri bir diğerinden farkl ı  olan ay çe ş itleri vard ır: 
Sideral ay (yıldı zıl ay), Sinodal ay (kavu şum ayı), Drakonitik ay (tu-

tulum ayı). 

1—Sideral Ay: 27gün. 8saat (Bir y ıldızla ard arda iki defa bulu ş ma 

aras ında geçen süre). 

2— Sinodal Ay: 29gü 12sa 44dak, 2,8san (Ard arda gelen ayn ı  cinsten 

iki safha aras ında geçen süre). 

3—Drakonitik Ay: 27gü 5sa 5 dak 35,8san (Ç ıkış  veya iniş  dilğü-

münden ard arda iki geçi ş  aras ındaki süre). 

Eğer birinci defa uygun hal (dü ğüme geli ş ), dolunay safhas ında 

raslaımş sa, ikinci uygun hal (yani ayn ı  diiğürne geliş ) dolunay'a ras-

layamaz, zira Ay' ın ard arda iki defa ayn ı  düğümden geçi ş i aras ında 

geçen zaman süresi ile, (tutulma ko şulu olan) iki defa dolunay safhasma 
girme hali aras ındaki zaman fark ı , 

29gü 12sa 44dak 2 ,8s 

— 27 5 5 35,8 
2gü Isa 38dak 27,9s 

Aradaki fark ı  gösteren bu de ğ er ise, tutulma için daha önce hesab ını  
yaptığı mız uygun olan halin limitleri (1,770 gün) d ışı na çıkar yani 

tutulma -süresinin d ışı na düşer. 

Buna göre; her ay uygun safha, 2gu 7 8a 38dak  27,0dan = 2gü,318 
gün geç gelir. 

Bu durumu Ş ekil üzerinde a.ç ıklayalun: 

Ş ekil-200, zaman eksenini temsil etsin. 

I. 	t 	1 	 1 	ı 	.1 
DT 	 D

2
Y

2 
(Clkt ş dÜğ ürnii) 	 (Ç ı k ış  dü ğ ümü) 

Ş ekil 200. Zaman ekseni. D, ve D2  (çıkış  düğümü) 

Drakonitik Ay süresi (D ID2). 
Sinodal Ay süresi (Y.I .Y2). 

dir. 
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D İ D,: Drakonitik ay süresini 

Y1Y,: Sinodal ay süresini 
göstersinler. 

D i  anında, ç ıkış  diiğ ümünden geçti ğ ini farzeden.m. (Y 1 ), 
Ay' ın yeniay safhasma girdi ğ i zamanı  göstersin. Zaman eksenine i ş a-
Tetlenmi ş  olan D 1  ile Y1  noktalar ı  aras ındaki zaman süresinin de kısa 
olduğunu farzedelim. 

Y7 hali, bir sinodal ay sonraki yeniay safhasm ı  göstersin. D, de 
Ay' ın, ikinci defa aynı  ç ıkış  diiğ iimünden geçi ş  zamanını  göstersin Ş ekle 
dikkat edilirse, birinci defa Y, D nin ön tarafında bulunurken, ikinci 
defa D nin arkas ına geçmiş tir. Çünkü Ay'ın düğ ümlerden geçme süresi, 
Sinodal ay süresinden k ı sadır. Y 1  ile D 1  ve D2 ile Y, aras ındaki zaman 
fasılas ı , yeteri kadar küçük ise, tutulma olabilir. Burada görüldü ğü 
gibi Y noktas ı , daima, D noktas ına nazaran kayar. 

Güneş  tutulmas ının mümkün olmas ı  halinde zaman aral ığı , 
X = T; T < lgü, 345 idi. Ay' ın düğ üme geli ş inden hemen önceki 
veya hemen düğümden sonraki, T ye e ş it bir zaman süresi içinde tutulma 
mümkün olaca ğı ndan, düğ ümü ortaya alan 2 0, 690 günlük bir zaman 
aralığı nda, tutulma meydana gelebilir ( Ş ekil-201). Yani düğümü içine 
alan 2gü, 690 günlük zaman aral ığı  içinde Y 1  safhas ı  (yani yeniay) 
has ıl olursa, güne ş  tutulmas ı  meydana gelebilir. 

 

_gti 
Z,690 

D i  

 

zeso 

 

    

  

D2  Y2  

 

Ş ekil 201. Yeniay safhas ı  D, veya D, düğümünü ortaya alan 2,690 günlük aralığı n içinde hâs ıl 
olursa, Güne ş  tutulması  meydana gelir. 

Zira; 

2gü,318 < 24,690 	dır. 

Acaba, ard ayda gelen iki yeniay safhas ında da güne ş  tutulmas ı  
meydana gelebilir mi ?: 

Ş ekil-201 de görüldüğü gibi, 2.690 günlük aralık, tutulmarun müm-
kün olduğu zaman aralığı dır. Sinodal ve Drakonitik aylar aras ındaki 
zaman fark ı  ise, 2,318 gündür. 2,318 < 2,690 gün olduğundan, bi-
rinci yeniay safhas ındaki tutulmadan sonra hemen onu takibeden ikinci 
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yeniay safhas ında Ay, 2,690 günlük aralığı n bitiminde tereri kadar 
düğüme yakın bulunabilecektir. O halde, ard arda gelen iki yeniay 
safhasında da, ş artların uygun olmas ı  halinde, aynı  diiğ iiınde güneş  
tutulmas ı  olay ı  meydana gelebilir. 

Ay tutulmas ı  düşünülürse: 

D 1  anında çıkış  diiğ ilmünden geçen Ay. D' 1  anında iniş  düğ iiınün-
den geçsin (Ş ekil-202). Ayn ı  ş ekilde ikinci defa D2 anında aynı  ç ıkış  
diiğümünden geçen Ayin D'2 anında ayn ı  iniş  cliiğ ümünden geçti ğ ini 
düşünelim. 

go 	 g*.iı  
29690 	 l?":370 	 7,690 	 1;770 

Y D D Y 	 D' Y t ı 	 2 	2 
Ç ı k ış 	 c ı kfs 	İ  ini ş  ( 	N 

(düirldnü) 	(düqiirr1.) 	 \ 

ekil 202. Zaman ekseninde Y, ve Y2 yeniay safhalarının, Y', ve Y', dolunay safhalarm ın: 

D, ve D 2  çıkış  düğümünün, D', ve D '2 iniş  düğümünün zamamdır. 

Yeniaydan 15 gün sonraki Y' 1 , dolunay evresidir. Ay tutulmas ının 
mümkün olmas ı  halinde zaman aral ığı , (X((—Q) = T < 00, 885 idi. 
Ay'm dolımay safhasm ın, D' 1  diiğ ümüne gelmeden önce olu ş tuğunu 
kabul edelim. D' i  düğümüne göre, ay tutulmas ının mümkün oldu ğ u 
alt ve üst limitler aras ındaki zaman aral ığı , 00,885.2 = lgu,770 dür. 
Eğer Y' 1  dolun,ay ı , 10,770 lük aralık içinde bulunursa, Y'2 dolunayı , 
D'2 düğümünün bulunduğu 10,770 aralığı nın dışı na taş mış  olacakt ır, 
zira 20,318 > 10.770 dür. Buna göre, ard arda gelen iki dolunay 
safhalarında ay tutulmas ı  olamaz. 

Ş imdi tüm seneyi hesaba kalarak, bir sene içinde kaç tane güne ş  
tutulmas ı  ve kaç tane ay tutulmas ı  olduğunu görelim: 

Güneş 'in senede iki defa ay dü ğümlerinden geçmesi, sene içindeki 
tutulmalarm iki ayr ı  zamanı  olduğunu belirtir. Yukardaki aç ı ldamadan 
da anlaşı lacağı  gibi, her tutulma bölgesinde ş artlar ın sağ lanmas ı  halinde 
iki güneş  ve bir ay tutulmas ı  olayı  hâsıl olabilmektedir (Ş ekil-203). 
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Tutulma bölgesi 	 T utulma bölgesi 
Il  

O C lo 	C.) 	 OcO 
7 7 >. /. 

0,, 	</İ, ‘5, 	 </.,0 

	

<5' C:,  451 	 (1/ 
  '2) '7> 

("45 (k Q4> 	 45 4> 45 

Ş ekil 203. Her tutulma bölgesinde 2 güne ş  ve 1 ay tutulmas ı  hâsd olabilir. 

Eğ er güne ş  tutulma zaman ının ilki, sene ba şı na raslarsa (Ş ekil-204), 
o zaman bir güne ş  tutulmas ı  da senenin sonunda, 22 Aral ık civa-
rında (yani kış  ba ş langıc ı  civarında) meydana gelebilir. 

I 9 ‘1.'  ş  I  

 

Ş ekil 204. Koşulların sağ lanması  halinde, bir yılda üç tutulma bölgesi olu şur. 

Bu durumda, bir senede en çok 5 güne ş  tutulması  ve 2 ay tutulmas ı  
olayı  gözlenebilir. Böylece 3 tutulma bölgesi ortaya ç ıkacakt ır. 

12 sinodal ay = 354g11,3672 (hicri y ıl) olduğundan, tutulmanm 
uygun bölgesi seneden seneye 365,24 — 354,3672 11 gün kadar geriye 
kayar. ' 

Halbuki yeniay ve dolunay safhalar ı  arasındaki zaman süresi 
değ iş mez ve yakla şı k 15 gündür. Uygun bölgelerin bu kaymas ı  sonucu, 
bazan tutulma. süresinin (bölgesinin) sonu, yani ayn ı  düğümde vukubu-
lacak olan Ay tutulmas ı  ile güneş  tutulmasının ikincisi, müteakip 
senenin ba şı na raslayabilir ( Ş ekil-205). Ş öyle ki: 

Bu halde, ikinci yıl sonuna raslayan III. cü tutulma bölgesine, 
sadece bir Güne ş  tutulması  ile bir ay tutulmas ı  raslar. Diğer güneş  
tutulmas ı  ise, o senenin dış ma ta şar, dolayısiyle bir sonraki senenin 
(3. cü sene) ba şı nda gözlenir. Bu durumda, bir y ılda 4 güne ş  tutulmas ı  
ve 3 ay tutulmas ı  gözlenmiş  olur. Buna' göre, bir y ılda en çok 7 tutulma 
olur. 5 Güneş  tutulmas ı , 2 ay tutulmas ı  veya 4 güne ş  tutulmas ı  3 ay 
tutulmas ı  olabilir (1982 de oldu ğu gibi). 
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1. Tut ulma 	 11.Tutulma 	 111.Tutul ma 
bölgesi bölgesi 	 bölgesi 

I 9f 9 ı 	ı  9f 9 I 	 o s_.... t 
-g, 

y ı l) 

J.C. 	, c.z•Z ihwıit-L uLe.bri a C.,‘ tutulma 
 1.‘tele, ıi 	

2 ,c-..i thui;GL uleLmtid 

 co ı 	 İ  O C O i 	 I  O C 
11 	ı 	 11111 	 ı '  ı 	ı 	ı 	t 	(2, c;.. 5 41) İ  O , c 94, 	 Oı  

o  .'. 1 1.kez, 

	 1••• Müteakip sene 	(3..r./. 
CO  

Ş ekil 205. Ko şullara bağ lı  olarak, bir y ılda en çok 5 güne ş  tutulmas ı , iki ay tutulmas ı  veya 

4 güneş  tutulmas ı , 3 ay tutulması  olayı  meydana gelebilir. 

Yıl Içindeki Kesin Tutulmalar 

Daha önce aldığı m ı z tutulma sm ırlarmda, 2 0,690 yerine 2 0,392 

koymakla kesin olan güne ş  tutulmaları , ve 10,770 yerine 10,480 koy-

makla da kesin olan ay tutulmaları  bulunur. Bu durumda tutulma süre-

lerindeki zaman aral ığı  daralt ılmış  olmaktadır. 

Bu şa rtlaraltında, yıl içinde, en az say ıdaki tutulmaları  düşünelim: 

Eğer (Y 1) yeniay safhas ı , daralmış  olan aralığı n hemen sol yan ında 

(dışı nda) olu şmuş sa (Ş ekil-206), bir sinodal ay sonraki Y2 yeniay safhas ı , 
kesinlikle ilgili aral ığı n içinde oluşur Çünkü, 

9 	 9 
2,392 	 2,39 

	

D1 	 D2 Y2 

	

SitkLŞ 	 Cr ı kl ş  
düümü »IZ.; 

Şekil 206. Yi  ve Y, yeniay safhalar ımn, D, ve D2 çıkış  düğünderinin zamanıdır. 
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24,318 < 24,392 	dür. 

(Burada ilgili aral ık dediğ imiz, ayn ı  diiğülndeki müteakip rasla ş may ı  
ifade etmektedir). 

Bu sebeple, her tutulma pozisyonunda (durumunda), kesinlikle, 
bir güneş  tutulmas ı  meydana gelir. (Limitlerin aral ığı  geni ş  iken, her 

tutulma bölgesinde (durumunda) iki güne ş  tutulmas ı  meydana gele-

biliyordu). Böylece dar aral ık, yani kesin tutulmalar hesaba kat ıldığı nda, 

her tutulma bölgesinde bir tutulma olmak üzere, senede, en az iki güne ş  
tutulmas ı  olmaktad ır. 

Ş imdi Ay Tutulmasm ı  Wisünelim 

Eğer tutulma bölgesindeki tek bir tutulmay ı  gösteren Y İ  yeniay 

safhas ı , D 1  aralığı nın sonlar ına raslarsa ( Ş ekil-207), yakla şı k 15 gün 

sonraki Y' 1  dolunay safhas ı , kesinlikle D' 1  aralığı n.'n dışı nda vukua 

gelir (olu şur). 

9 	 9 
2,392 	 1,480 

r—E-41 ■ 

	

DI Yi 	 Di/ 	Yı' 
(Ç ı k ış  (1;4 ıiM ı.;) 
	

(Iris diigi.irr ı ;j1 

Ş ekil 207'. Di-Çıkış  düğümünün, D' I--iniş  düğümünün; Y,-yeniays ın, Y'i-dolunay'm olu ş  
zama ıdandır. 

Çünkü, 

2gu,318 < 1 4,480 	dür. 

Buna göre; bir y ıl boyunca hiçbir ay tutulmas ı  olay ı  meydana ge-

lemez. 

Tam Ay tutulmalar ında, genellikle atmosferden geçen ışı ldar k ı -

rılarak Ay'l bir miktar aydmlat ırlar. Bu durumda Ay, tutulma esna-

sında da, karanlık olarak görülebilir. Fakat çok seyrek raslanan baz ı  
hallerde, dünya atmosferi güne ş  ışığı nı  tamamen tuttu ğundan, Ay 

hiç görülemez. Bu hal, 24-25 Haziran 1964 de meydana gelmi ş tir. 

Bir tam ay tutulmas ı  ba ş lamadan önce Ay, Dünya'n ın yarı  gölge 

konisi içine girer. Bu durumda, Güne ş 'ten. Ay'a ula ş an ışı k yeterli ol-

duğundan, Ay, yine dolunay olarak görülür. Ancak Ay, yar ı  gölgeye 
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girdiğ inde ışığı  biraz azal ır. Bu ş ekildeki tutulmalara "Penumbra tutul-
malar ı" denir ( Şekil-208). Bu cins tutulmalar gözlenerek, atmosferi-
mizin üst tabakalar ı  hakkında bilgi edinmek mümkündür. Son zaman-
larda bu cins tutulmalar önem kazanm ış t ır. 

Ş ekil 208. Ay, yarıgölge içinde (penumbra tutulmas ı). 

Ay'ın Penumbra Tutulmas ı  İ çin Ekliptikel Limitler: 

Penumbra tutulmas ı  olabilmesi için ekliptikel enlemin alaca ğı  en 

büyük değer (Ş ekil-209). 

Ş ekil 209. Ay'm penumbra tutulmas ında ekliptikel enlemin üst s ınırı . 

A 
I 	rmax = AYF 	dir. 

A A A A 
AYF = FYD -+ DYA = FYD 

o 	A A A A 
EYD den: FYD = YEC YDC = YEC 

A A A 
YEB den: YEC = YBC BYG ---- P C) H C) 

Bulunan değ erler yerlerine konursa, 

A 
AYF 	 + PC) + 110 	bulunur. 
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I 6  Q I nmax = HQ + PQ 4- P® --F H® ifadesinde, Tablo—X da 

verilmiş  olan değ erler yerle ş tirilirş e, penumbralı  tutulmanın sınır değer-

leri olarak; 

k 	= 1°24'29"; 
	

I ({ 1"max = 1°34'38" bulunur. 

Daha önce buldu ğumuz değerlerin tablosuna, bu de ğerleri de eklersek: 

I (3Q I < 52'29" ise, ay tutulmas ı  kesindir. 

52'29" < I (3,c( I < 1°02'38" ise, bir ay tutulmas ı  mümkündür. 

1°02'38" < 113Q < 1°24'29" ise, bir penumbra tutulmas ı  kesindir. 

1°24'29" < I j3 Q I < 1°34'38" ise, penumbra tutulmas ı  mümkündür. 

[3 Q > 1°34'38" ise, penumbra tutulmas ı  imkânsızdır. 

Penumbra tutulmasmda I Xc — Q I için bulunan de ğ erlere göre: 

IaQ — Q I < 15°49'31" ise tutulma kesindir. 

21Q — S2 1 < 17°47'19" ise tutulma mümkündür. 

Bunlar bulunurken, yap ılacak hesapta kullan ılacak formül ve de ğ erler: 

sin (X — .Q) = cotg i.tg Q 
.= 5°9' 

I I3 Q I nmin = 1 °24'29" 	dır. 

f3([ 1"ma, 	1°34'38" 

Ay tutulması  için almanaklarda verilen limitler, burada verilen 
limitlerden biraz farklıdır. Dünya atmosferinin etkisi sebebiyle, Dünya'-
nin gölgesi bir miktar büyür ( Şekil-210). Zira atmosferin yo ğun kısmı  
ışığı  geçiremez. Ş ekilde görülen TT' miktarı , gölgenin uzayan kısmıdır. 
Gölgenin büyüme miktar ı ; 1,02 çarpaniyle çarp ılarak bulunur ve bu 

ş ekilde atmosfer de hesaba kat ılmış  olur. 

  

o 

   

    

tfir-

QJ 

  

     

-Ita» 

	e 

     

     

      

Ş ekil 210. Dünya gölge konisi, atmosferin etkisi sebebiyle bir miktar büyür. 
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11. 
Bölüm 

TUTULMALARIN TEKRARI-SAROS 

Çok eski zamanlarda Babil'de gök cisimleriyle ilgilenen bilginler, 
meydana gelen tutulma olaylar ından bir süre sonra, tekrar ayn ı  tutulma 
serisinin meydana geldiğ ini farketmi ş lerdir. Çok ilgi çekici olan bu 
buluş  için, çok çok önceleri vukua geldiğ i kaydedilmiş  olan tutulmalar ını  
karşı laş tırması  suretiyle bu sonucun elde edilmi ş  olması  muhtemeldir. 
Onların hesab ına göre, bir tutulmadan. 6585 gün sonra tekrar ayn ı  
tutulma meydana gelmektedir. Buna "saros" ad ı  verilmiş tir. Bu süre 
18 yıl 11 gündür. Örne ğ in 7 Ağustos 1850 yılında bir tutulma olmuş sa, 
bir saros sorras ı  meydana gelecek olan tutulma, 18 A ğustos 1868 tari-
hine raslayacakt ı r 

Saros'un, neyi gösterdiğ ini iyice anlayabilmek için. birbirine e şdeğer 
olan iki tutulm.anın hangi ş artlar alt ında meydana gelebileceğ ini araş -
tıralım: 

Genel olarak bir tutulma olabilmesi için, Ay'm uygun safhas ı  
(yeniay veya dolunay) n ın zamanı  ile, düğümlerin birinden geçi ş  zamanı , 
birbirine yeteri kadar yak ın olmalıdır. 

Ay, bir düğümden geçtikten bir drakonitik ay sonra tekrar ayn ı  
düğümden geçer. Ay, bir uygun safhadan geçtikten bir sinodal ay sonra 
tekrar ayn ı  safhadan geçer. 

Misal olarak, ay tutulmas ı  olayını  düşündiiğ iimüzü farzedelim: 
bilindiğ i gibi ay tutulmas ı , dolunay safhas ında ve düğümler çizgisinde 
meydana gelir. Ay' ın bir zaman sonra tekrar dolunay safhas ında görüle-
bilmesi için, sinodal Ay'm herhangibir tam kat ı  kadar zaman ın geçmesi 
gerekir. Ay'm tekrar dü ğümler çizgisinde bulunmas ı  için de drakonitik 
ay süresinin herhangibir tam kat ı  kadar sürenin geçmesine ihtiyaç 
vardır. Diğer taraftan da Ay ve Dünya aras ındaki ınesafenin, ba ş langıç-
ta göz önüne ald ığı mız tutulmadaki mesafe kadar olmas ı  gerekir. Bunun 
için de anomalistik ay (yörün.genin enberi noktas ından ard ardına iki 
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geçi ş  aras ındaki süre) süresinin herhangibir tan ı  kat ı  kadar süre geç-
melidir. Bu aç ıklamaya göre, geçmi ş te meydana gelmiş  olan bir tutulma 
olayın ın tekrar ı  için, bu gök cisimlerinin ayn ı  pozisyonda bulunmalar ı  
gerektiğ i aç ıkca görülmektedir. Bu ko şullara uygun bir hesap yap ılırsa, 
geçmesi gereken zaman süresinin, ortalama olarak 6585,34 gün oldu ğu 
görülür. Bu süre, yakla şı k olarak, 223 sinodal ay (= 29 0, 5306)'a, 242 
drakonitik ay (= 27g11,. 2122)'a ve 239 anomalistik ay (= 27", 5545)'a 
e ş değ erdir. 

Güneş  tutulmas ı  için de ayn ı  aç ıklama geçerlidir, ancak burada 
Ay, yeniay safhas ındadır. 

Hesab ımızm sonucu, Babil'lilerin buldu ğu değerin, 1 / 3 gün kadar 
hatal ı  olduğunu göstermektedir. Zira Babillilerin bildirdi ğ i saros 6585 
gün iken, bu günkü hesaplanan saros de ğ eri 6585,34 gündür. 0,34 gün 
= .& gün dersek, 6585,34 günlük saros, 6585 günlük saros'a göre 

gün geç ba ş layacaktn. ( Ş ekil-211) de görülen C bölgesi, Dünya'n ın 
günlük dönmesi sebebiyle â  günde D bölgesine gelir. 6585 günlük 
saros'a göre D bölgesinde ba ş lamış  olan tutulma olayı , 6585,34 günlük 
saros dü ş ünüldüğ ünde, Dünya'n ın C bölgesi, D bölgesine geldi ğ i zaman 
baş lam ış  olacakt ır. C noktas ı , D noktasının 120° bat ısmdad ır. Geçen defa 
D de ba ş layan tutulma olay ı , bu defa C de ba ş ladığı na göre, tutulma 
alanı , doğrudan batıya doğ ru 120° kayma§ olacakt ır, buna göre 6585,34 
günlük saros'a göre, tutulmalar ı], tekı ar C de ba ş laması  için, 1 saros 
geçmelidir. 

Ş ekil 211. Babil bilginlerinin bulduğu saros'a göre D de ba ş lamış  olan tutulma olay ı , ş imdiki 

saros'a göre C de ba ğ layacaktır. Tutulma alan ı , Dünya üzerinde Do ğu-Bat ı  yönünde 120° 

kaynuş  olur. 

Öte yandan, bir sinodal ay ile bir d ı akonitik ay karşı laş tırıldığı nda: 

223 sinodal ay için geçen zaman: 6585,324 gün. 

242 drakonitik ay için geçen zaman: 6585,352 gün olur. 

Bunlar aras ındaki fark: 0,028 gün 	40 dakikadır. 
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40 dakikalık fark sebebiyle, bir saros sonunda Ay, uygun safhaya 
giriş inden. 40 dakika sonra dü ğ üme gelir. Bunun sonucu olarak, bir 
saros sonra Güne ş , mesela ç ıkma düğ iimün,de, tutulma için uygun saf-
haya girdiğ i zaman, Ay ve gölgesi biraz geride kalm ış  olur. Gölge, henüz 
ekliptiğ e ulaş amadığı ndan, güney yönde bulunacakt ır. (E ğer iniş  düğ ü-
münde ise, gölge kuzeyde kalm ış  olur). Böylece tutulma, eklipti ğ e naza-
ran biraz daha güneyde (veya daha kuzeyde) ortaya ç ıkacakt ı '. 

Saros, Dünya'n ın bir kutbunda görülen bir tutulma ile ba ş lar ve 
tutulma, bu geri kalma sebebiyle, Dünya üzerinde di ğ er kutba do ğ ru 
kayarak bütün Dünya'y ı  tarar ve di ğer kutupta sona erer. Sonra yeni 
bir saros dizisi ba ş lar. 

Saros yard ımiyle, istikbâlde meydana gelecek olan tutulmalar he-
lıesaplanarak yay ınlan ır Önce 1887 de Viyana'da bir komisyon tara-
fmdan hesaplanan tutulma zamanlar ı , "Canon der Mondfinisternisse" 
adı  alt ında ne ş redilmiş tir. Daha sonra 1962 de Newyork'da ne ş redilen 
"Canon of Eclipses" ad ı  altındaki ldtapta, M.Ö. 1208 den itibaren M.S. 
2161 yılına kadar olacak tutulna.alar kaydedilmi ş tir. Kitab ın içinde her 
tam ve halkah güne ş  tutulmalarım gösteren haritalar vard ır. Bu harita 
lardan. bir tanesi ( Ş ekil-212) de görülmektedir. Bu haritada, 1985— 
2008 yılları  aras ındaki tutulmalarm vukubulaca ğı  yerler ve y ılları  gös-
terilmiş tir. 

Haritadaki dolu çizgiler ( 	 ), tam güne ş  tutuhnalarım, 

99 	 noktalı  çizgiler ( 	), halkah güne ş  tutulmalarnu, 

99 	 çizgi—nokta ş eklindeki çizgiler ( — — — — ), halkah ba ş layıp 
tam hale gelen ve daha sonra yine halkah görünen 
güneş  tutulmalar ını , 

99 
	

A ş ekli, Güneş 'in doğduğu yeri, 

99 
	

O ş ekli, günün orta noktasm ı  (yani öğ le vaktini), 

59 
	

A ş ekli, Güneş in battığı  yeri, temsil etmektedir. 

Her saros, daha uzun süreli olan bir saros dizisi içindedir. İ çinde 
bulunduğumuz dizi, 1219 da kuzey kutbundaki tutulma ile ba ş lamış  
olup 2500 yılından daha sonraya kadar devam edecektir. Bir saros 
dizisi, hemen hemen 1400 y ıl kadar devam eder. 
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Şekil 212. 1985-2008 yılları  arasında tam ve halkah tutulma zaman ve yerlerini gösteren harita- 

(Canon of Eelipses) kitab ından al ı nmış tır. 
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12. 
Bölüm 

GÜNEŞ  TUTULMASINA A İ T BESSEL TEOR İ S İ  

Bu teori Alman bilgini Bessel,  tarafından 1842 yılında neşredil-
miş tir. Bundan faydalanarak tutulma hesaplar ı  yap ılır. 

Tutulmaların Hesab ı : 

Tutulmalarla ilgili hesaplardan, bilinmesi gereken bir tak ım değ erler 
elde edilir. Bunlar: 

1—Parçalı  tutulmanm ba ş langıç anı , 

2—Tam veya halkah tutulman.m ba ş langıç anı , 

3—Tam veya halkal ı  tutulm.anın sonu, 

4— Parçalı  tutulmanın sonu. 

Almanaklarda, tutulma ile ilgili olarak verilen de ğ erlere, Bessel 
elemanları  denir. 

Bessel teorisinde, küresel üçgen formüllerinden yararlan ıhr. Bilindiğ i 
gibi küresel üçgen.lerde kenarlar ı  birer yaydır. (Ş ekil-213) de görüldüğü 

gibi bunlar üç tane büyük daire yay ından oluş urlar. Bu sebeple kenarlar, 
açı  gibi iş lem görürler. 

A 

Şekil 213. Küresel üçgen. 
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I. bü yük daire 

. büyük daire 

Temel bağı ntılar: 

1°) Cos c = Cos a Cos b 	Sin a Sin b CosC 

Cos b = Cos a Cos 	Sin a Sin e CosB 

Cos a = Cos b Cos c 	Sin b Sin e CosA 

Sin a 	Sin A 
Sin b 	Sin B 

Sin b 	Sin B 
Sin c 	Sin. C 

Sin c Sin C 
Sin A Sin a 

Eğer küresel üçgenimiz dik bir küresel üçgen ise, Neper be ş gen kaidesine 
göre: 

1°) Cos a = Sin (90—c). Sin 

Cos a = Cos e . Cos b 

2°) Cos a = Cotg B . Cotg C 	dir. 

Bilindiğ i gibi küre üzerinde bulunan herhangibir nokta, daima belli 
bir büyük dairenin kutbudur. Küre üzerinde herhangi K i  ve K2 noktaları  
seçilmiş  olsun (Ş ekil-214). Bunlar birer büyük dairenin kutbu olacakt ır. 
Ş ekilde görüldüğü gibi, 1. ci büyük dairenin kutbu K i  ve ikinci büyük 
dairenin kutbu K2 dir. 

Ş ekil 214. Küre üzerindeki her nokta, belli bir büyük dairenin kutbudur. 

2°) 
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Karşı t olarak, kutuplar ı  K i  ve K2 olan iki büyük dairenin kesi ş tikleri 
A noktas ı  da K i  ve K2 den geçen büyük dairenin kutbu olur. 

Ş imdi X, Y, Z dik koordinat sistemini göz önüne alal ım. Bu koor-
dinat sisteminin baş langıcı  Dünya'n ın merkezinde bulunsun ( Ş ekil-
215) ve Z ekseni de gölge konisinin eksenine paralel olsun. Gölgenin 
ekseni, durumunu zamanla de ğ iş tirecektir. 

Şekil 215. (X, Y, Z) dik koordinat sistemi. (Ba ş langı ç noktas ı  Dünya'nın merkezi ve Z ekseni, 

Ay gölge konisi eksenine paralel). 

Tutulma halinde, Ay, Dünya'n ı n hagi tarafında ise o yön, Z nin, 
pozitif yönü olarak al ınır 

XY düzlemi, Z eksenine diktir ve Dünya'n ın ınerkesini içine al ır. 
Bu düzleme, "Bessel teorisinin temel düzlemi" denir. XY düzlemi, 
Dünya'nın Ekvator düzlemiyle bir arakesit do ğ rusu boyunca kesi ş ir. 
Bu arakesit doğrusu, X ekseni olarak seçilir ( Ş ekil-216). Bessel teo-
risinde bu inceleme, Kffinat içinde yap ılmaktadır. Ş imdi biz bu durumu, 
gök küresi içinde düşünelim. Seçilen eksenlerin, gök k üresini deldiğ i 
noktalar s ırasiyle X, Y, Z olsun. 
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Ş ekil 216. Baş langıç noktas ı  Dünya'nın merkezinde bulunan (X, Y, Z), koordinat sisteminde 

EX, EY, EZ eksenlerinin gök güresini deldi ğ i noktalm, sırasiyle X, Y, Z dir. 

P 	— Gök küresinin kuzey kutbu. 

15^? 	— ilkbahar noktas ının saat dairesi. 

PZ 	—> Z noktas ının saat dairesi. 

PA 	— Ay' ın saat dairesi. 

PX 	—> X noktas ının saat dairesi. 

BZ 	d = 8z —> Z ekseninin deklinasyonu. 

ocz 	— Z noktas ının rektesansiyonu. 

A 	— Ay'ın bulunduğu yer 

E 	— Dünya'n ın merkezi 

ByCXD — Gök ekvatoru 
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XY 	— Temel daire 

YC 	— Ay' ın rektesansiyonu. 

Ay'ın. deklinasyonu. 

X ve Y noktalar ı , küre yüzeyinin birer noktas ıdır. 

XY düzleminin küre ile arakesit dairesi, temel dairedir. 

Gök ekvatoru ve temel daire düzlemleri merkezden geçen düzlem-
lerdir. 

t-1-1? = 360 - a Z 

 lj-5( -= 90° 

ZP = 90' - d 

90' 

PB -= 90° 	oldu ğundan, P---Y = d 	dir. 

Z noktas ı  ve P noktas ı  birer büyük dairenin kutuplar ıdır. Büyük 

dairelerin kesi ş tiğ i X noktası  da PZ den geçen dairenin kutbu olur. 

O halde R, = 90° olur. 

Y ekseninin pozitif yönü, ekvator düzleminin kuzey taraf ı  olsun. 

Bu durumda, Y nin negatif yönüne da ğ ru, Ş ekil-216 Baki YX yay ı  
boyunca 90° giderek X ekseninin pozitif yönü bulunmu ş  olur. 

Kâinat içinde bulunan Ay ve Dünya hareket halinde olduklar ından, 

Z ekseni ve koordinat ba ş langı cı . devamlı  olarak hareket halindedir. 

Böylece yönler, devaml ı  olarak değ iş ir. 

Düşündüğümüz sistemde, Ay' ın koordinatlar ı  x, y, z ile gösterilsin. 

Bu durumda AX ve AY yaylar ını  hesaplayahm. Bu incelemede, tutul-

manın, XY düzlemi üzerindeki izdü ş iiınü incelendiğ inden, z hesaplara 

girmeyecektir. 
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PXA küresel üçgeninde: 

A 
Cos AX = Cos P—A. Cos 	Sin PÂ. Sin PX. cos APX 

17A = 90° - 

PX = 90° 

APX = 90 - (aQ - a z) dir. Çünkü; ZPX = BPX = BX = ZX = 
90° dir. 

A A A 
ZPX = ZPY YPC CPX = 90° 

A 
= (360 - 2 z) + a Q  ± APX = 90° 

A 
APX --= 90° — (360 — az) — ac 

APX = — 270° az  — acQ = 90 °  -+- az — 

A 
APX = 90 — (aQ — a z) bulunur. 

Verilen de ğerler yerlerine konulursa, 

Cos ÂX = Cos (90° - 8Q). Cos 90° + Sin (90° - 8Q). Sin 90°.Cos [90- 

-(a -az) ] 

cos 13( = cos sQ. Sin (0c, - az) 

AYP küresel üçgeninde: 

Cos AY = Cos AP. Cos PY 4-

ÂP 

 

= 90 - 

PY = d 

A A 
APY APX 90° 

APY = 90° - (aQ - a z) 	90° = 180° — (0c, - az) 

Değerler yerlerine konursa; 

Cos ÂY = Cos (90 - 	Cosd Sin. (90 - 	Sind. Cos [180-(a ,t-az)] 

Cos Â.Y = Sin 8Q. Cosd 	Cos 8Q. Sind. [-Cos (aQ - az)] 

	 (12.1) 

A 
Sin AP. Sin PY. Cos APY 
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Cos ÂY = Sin. 8Q. Cosd — Cos 8Q. Sind. Cos (ac — ccz) 	(12.2) 

Ay'ın. uzaklık! AQ olsun. ( Ş ekil-217). Bu uzakl ık, zamana bağ lı  
olarak değ işir. Ay' ın merkezinin temel düzlem üzerindeki izdü şümünün 
koordinatları , 

Ş ekil 217. Dünya-Ay uzakhğı  (EA) ve Ay merkezinin temel düzlem 

üzerindeki izdü şümünün koordinatlar ı  (x, y). 

A 
x = 	Cos AEX veya 

x = OQ.Cos AX  

Y = M. Cos AY )  

Bessel teorisinde uzunluk birimi, Dünya ekvator yar ıçap ıdır ( Ş e-
kil-218). 

Ş ekil 218. Bessel teorisinde uzunluk birimi, Dünya ekvator yar ıçap ıdır. 
Ay'ın paralaksı  P,z dır. 

dir. 
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Sin P 

1  
Sin PQ 

Ay'ın paralaks ı  (PQ), almanaklarda her gün için verilmektedir. Bundan 
faydalanarak A(( her gün için hesaplanabilir. (12.1) ve (12.2) deki Cos 

AX ve Cos. AY değerleri, x ve y nin e ş idinde yerle ş tirilirse; 

x = AQ. Cos AX 

x 	L. Cos $ Q. Ş in (c,c — oc z) 	 (12.3) 

y = OQ. Cos AY 

y 	[Sin 8Q. Cos d— Cos 8Q. Sin d. Cos (oc, — a z) 	 (12.4) olur. 

Ay' ın merkezinin, temel düzlemdeki izdü şümünün koordinatlarnu 
gösteren (12.3) ve (12.4) denklemlerin.deki de ğ erler değ iş kendir ve hiç 
bir eleman, gözlemcinin bulunduğu yere bağ lı  değ ildir, yani her bir 
eleman gözlem yerinin co ğ rafi koordinatlar ından ba ğı msızdır. 

E Merkezli Bessel koordinat sistemi: 

Ş ekil-219 daki: 

A 	; Ay merkezi, 

AT ; Ay' ın gölge ekseniclir. 

Z ekseni, gölge konisinin eksenine paralel ahndığ uıdan, gölge ekseni, 
temel düzleme diktir. Gölge konisi, eksenine dik olan bir düzlemle kesi-
lirse, kesit bir dairedir. Ay' ın merkezinin temel düzlem üzerindeki iz-
düşümü, gölge ekseninin, temel düzlemi kesti ğ i A' (x, y) noktas ıdır. 
Gölge konisinin temel düzlemle arakesit dairesinin yar ıçap ı  12  dir ( Ş ekil 

—219). Buna "Tam gölge dairesi" ad ı  verilir. Yar ı  gölge konisinin temel 
düzlemle arakesit dairesinin yar ı çap ı  (1 1) dir. Buna "Yar ıgölge dairesi" 
denir. Tam ve yar ıgölge daireleri aras ına düş en ve Ş ekil-220 de gös-
terilen, A", A"', A"", A""' noktalar ı , yar ı  gölge konisine ait noktalar 
olduklarından, parçal ı  tutulma ile ilgilidirler. Bu noktalar, gölgenin 
hareketi yönündeki bir do ğrultuda (A" •—)- A"' A'"' A""') bolu 
nurlar. Bu noktalar tam gölge konisine ne kadar yak ınsa, tutulan k ı s-

mın alanı  da o kadar büyük olur. A" de tutulan alan, A"" deki tutulan 
alandan daha küçüktür. 
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__Tam gölge dairesi 

_Yar ı  gölge dairesi 

X 

T 
Ş ekil 219. Gölge ve yarıgölge konilerinin temel düzlemle ara kesitleri s ırasiyle 1 2  ve l ı  daireleridir. 

(12tam gölge dairesi, 1 1 -yarıgölge dairesi). 

E 	x 	 X 

Şekil 220. A", A"', A"" ve A""' noktalar ı  yarıgölge (1 1) dairesine ait olduklar ından, oralarda, 

parçalı  tutulma sözkonusudur. 

izleri, temel düzlem üzerinde görülen 1 2  ve l l  yarıçaph dairelerin 
merkezleri çakışı ktır. Çünkü tam gölge konisinin ekseni ayn ı  zamanda 
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yarı  gölge konisinin de eksenidir ve bu eksen, temel düzleme diktir. 
Ay, uzayda hareket ederen, gölge ekseni de yönünü de ğ iş tirir. Bu yüzden 
A' noktas ı  sürekli olarak hareket halindedir. 

Gözlem yerinden F G, 	geçen ve temel düzleme paralel olan bir 
düzlem çizildi ğ i zaman ( Ş ekil-221), bu düzlem de tam ve yar ıgölge 

konileri tarafından kesilir. Buradaki arakesitler de birer dairedir. Bu 
dairelere "Yersel yar ıgölge dairesi" ve "Yersel tam gölge dairesi" denir. 
Bu dairelerin yar ıçaplar ı  sırasiyle, L ı  ve L2 dir. Gözlem yerinden geçen 
düzlem, temel düzleme paralel oldu ğundan ve tam gölgenin, Ay'dan 
uzaklaş t ıkça, tepeye do ğ ru daralacağı , yarı  gölgenin ise Ay'dan uzak-
laş t ıkça, geni ş liyeceğ i düşünüldüğünde, 

IP V 
"—V- 	4k4ffi 	 Yerse! tam gölge dairesi (1 2 ) 

Y 
r 	 41-(1 1100 	

Yersel yar ı  gölge dairesi (Li ) 

	 as- 

V. 	
x 

El) 	1  1 	T 
Şekil 221. Yersel yarıgölge dairesi (L ı ) ve yerse! tam gölge dairesi (L2). 

1 1  > L ı 	ve 	1 2  < L2 	yaz ılır. 

Dünya'nın herhangibir yerinde güne ş  tutulmas ın ın ba ş lama an ının 
hesab ı  istenmiş  olsun. Bilindiğ i gibi, önce parçal ı  tutulma baş layacak-
tır. Herhangibir yerde F G, parçal ı  tutulman ın baş lamas ı  için, 

F( ;'1.,5) 
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o yer, yarıgölge konisi üzerinde olmalı  yani o yerde, yarıgölge konisi 
Dünya'ya te ğet olmalı , dolayısiyle o yerin temel düzlem üzerindeki iz-
düşümü, yersel yar ıgölge dairesinin izdü şüm çemberi üzerinde bulun-
malıdır. Gözlem yerinin (F), izdü şüm düzlemindeki yerinin koordinatlar ı , 
(, olduğuna göre, yersel yar ıgölge dairesinin denklemi, 

(Z – x)2 	Y) 2  = L12 	  (12.5) dir. 

(Buradaki (, -ıl, 	değerleri, (x 1 , y ı , z1) gibi belli değerlerdir). 

Tam tutulmanın başlaması  için, gözlem yerinin temel düzlem üze-
rindeki izdü şüm.ü, yersel tam gölge dairesinin izdü şüm çemberi üze-
rinde bulunmalıdır. Bu dairenin denklemi: 

( – x)2 	– yr = L22 	  (12.6) dir. 

Bu çemberler devaml ı  olarak hareket halindedir. Hesaplar için, 
gözlem yerinin co ğrafi koordinatlar ı  bilinmelidir. 

Dünyamız tam bir küre olmad ığı ndan, kesit, bir elips olur ( Ş ekil-
222). Bu elipsin küçük eksen uzunluğu b, büyük eksen uzunluğu a = 1 
olduğuna göre, Dünya'n ın bas ıklığı ; 

Şekil 222. Dünya'nın kesici bir elipsdir. a-büyük eksen, b-küçük eksen, 9—co ğrafi enlem, 9- 

jeosantrik enlem. 

a – b 	1 – b 	 1 
	 = 1 b — 	 

a 	 298 
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Ş ekil-222 den görüldüğü gibi, 

b < p < 1 dir. 

Bessel teorisinde, Dünya'n ın ekvator yar ıçapı  birim olarak alınır. 
Dünya'nın kutuplarmdan ve merkezinden geçen bir düzlemle kesiti 
bir elips olduğundan, merkezde meydana gelen cp' aç ı sı , cp den farkl ı dır. 
cp açı sı  coğ rafi enlemi gösterir. Bilindi ğ i gibi, bir yerdeki te ğ et düzleme 
(ufuk düzlemi) ç ıkılan dikmenin ekvator düzlemiyle yapt ığı  aç ıya (9), 
o yerin "Coğ rafi enlemi" denir. Gözlem yerini merkeze birle ş tiren doğ -
runun, ekvator düzlemiyle yapt ığı  açıya da, o yerin "Geosentral enlemi" 
adı  verilir ve cp' ile gösterilir. Ş ekil-222 den de görüldü ğü gibi, cp' < cp dir. 

Küresel astronomiden bilindiğ i gibi, bu açılar arasmda: 

b2 
tg cp = a2  . tg 9 ; 	tg cp = b2 tgcp 	 (12.7) 

ve 

p . Cos cp' — 

 

1 

 

   

.N/ 1 + tgcp • tgcp' 

 

(12.8) 

p . Sin 9' = 
,s/' 1 + tgcp  . tgcp' 

bağı ntıları  vardır. (12.8) ba ğı nt ılarmı  elde etmeye çal ış alım: 

Elips üzerinde bulunan bir A noktas ının koordinatları  (x, y) olsun. 

Bu durumda: x = p . Cos 9' 

y = p . Sis 9' 

Elipsin dik koordinatlardaki denklemi: 

yazıhr. 

X2 	y ı  
a2 + L2 = 1 	dir. 

x = p . Cos 

y = p Sin cp' 	değerleri denklemde yerine konulursa: 

p2. Cos2 cp' + p2. Sin2 cp' 
a2 	 b2 = 1 ; a = 1 oldu ğundan, 

tg 9' 
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92 . Cos2cp' = 	 yaz ıhr. 
1 

1 -F 17-2- 	tgcp tgcp' 

1 

p 2 . (Cos 2cp' b2 Sin2cp' = 1 yazd ır. Cos2cp' parantezine al ınırsa, 

1 
p2 . Cos2cp i . (1 + 

/ı2 
tg2cp' = 1 	Buradan, 

p2 . Cos2cp' =    veya 

1 	b2 tg2cp' 

(12.7) ifadesi kullan ıhrsa; 

p2 . Cos2cp' 

p. Cos <f) = 

p . Sin. 

1 
tgcp . tgy' 

1 
,\,/ 1 	tgcp . tgcp' 

tg 

-V 1 	tgcp . tgcp'  

bulunur. E ş itliğ in her iki tarafı  tgcp' 
ile çarp ıhrsa, 

elde edilir. 

olur. Her iki tarafın kötü alınırsa, 

Diğer taraftan, 

a — b 	 297  
b =

298 	
=• b 	

298 ;b
2  = 0,9933 

(12.7) den: 	tgcp = 0,9933. tgcp 	olur. 

Ankara için hesap yap ıhrsa: 

9Ankara = 	39° 59' 12" 

9'Ankara = 	39° 47' 46" 	olduğundan, 

(p . Coscp')Ank -- 0,7674 
(p . Sin<p') Ank  = 0,6393 	bulunur. 
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Ay'ın merkezinin temel düzlem üzerindeki izdii ş iimünün koor-
dinatlar 

x = AQ . Cc> 	. Siuı  (cc((— ocz) 

y 	[ Sin. 	. Cos d — Cos 	. Sin d. Cos (ocQ — az)] 

	

Ş imdi gözlem yerinin F 	)7) koordinatlar ın ı , hergün için bilinen 
ve zamana bağ lı  olarak değ iş en değerler (H, 9', 	cinsinden ifade 
edelim: 

(Ş ekil-216) daki koordinat sistemini ele alal ım ve gök küresi ıai, 
Dünya etrafında düşünelim. Dünya merkeziyle (E), gözlem yerini (F) 
birleştiren dc ğ runun gök küresini kesti ğ i noktayı  (A), Ay'ın bulunduğu 
nokta olarak a1ahm. (Ş ekil-216) da, Ay'm delinasyonu olan (K), Ş ekil-
222 de görüldüğü gibi, Dünya merkeziyle (E), gözlem yerini (F) birle ş -
tiren do ğrunun, ekvator düzlemiyle yapt ığı  açıdır. Bu açı  cp' dür. O 
halde SQ, cp' ne tekabül etmektedir. 

(Ş ekil-216) da ekvator düzlemine dik olan ve ilkbahar noktas ından 
/ 	/ 

geçen (PEY) düzlemiyle, EF den geçen ve ekvator düzlemine dik olan 

	

/ 	/ 
Ay meridyen düzlemi (AEc), (bu düzlem, A dan geçer ve EF yi içine 
alır), arasındaki açı  rektesansiyon.dur ve bu, Ay'm y ı ldız zaman ını  (T) 
verir. Küresel astronomiden bilindi ğ i gibi, herhan.gibir gözlem yerinde 
bir gök cisminin y ıldız zamanı , o gözlem yerinin rektesansiyonuna, 
o yerin meridyenine göre, gök cisminin saat aç ı sı  (H) eklenirse, o yer 
için gök cisminin y ıldız zamanı  (T) bulunur. O halde, cc(( = T (yıldız 
zamanı) olur. Çünkü Ay, gözlem yerinin mediryeni üzerindedir ve 
saat açı sı  sıfırdır. (T = 0 + H) ifadesinde, H = 0 olunca, T = 0 
bulunur. 

Bu düşünceyle, gök küresi, Dünya'ya irca edildi ğ inde, Ay'ın. bu-
lunduğu A noktas ı , F noktas ına götürülmüş  olur. Dolay ısiyle Ş ekil-221 
deki (A) n ın temel düzlem üzerindeki izdü şümiinün (A') koordinatlar ı  
olan x,y değ erleri de, E,  ve A ya dönü şür. Çünkü A noktas ı  F ye gelmiştir 
ve koordin.atları  G, dn. Böylece; 

a([ = 	; octt = ° 

	

=P;x= Z;Y="--- 
	halini alır (Ş ekil-222). 

(12.3) ve (12.4) numaralı  denklemler, yeni değ işkenlere göre yaz ı -
yazılacak olursa: 

idi. 
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= p • Cos cp' • Sin 	— az) 	 (12.9) 

elde 
edilir. 

= p . Sin. cp' . Cos d — p . Cos 9' . Sin d. Cos (0 — a z) ...(12.1.0) 

Yıldız zamanı  bağı ntısı , Ş ekil-216 daki Z noktas ı  (Z'nin meridyeni) 
için. düşünülürse; 

0 = az  -I- H 	  (12.11) olur. 

Burada; 

az = Z nin rektesansiyonu 

H = Saat aç ı sıdır. (Ay'ın o anda bulunduğu yerin, Z nin merid-
yeninden olan uzakh ğı ) 

az + H = 0 ; H = o — oc z  bulunur. Bu ifade (12.9) ve (12.10) 
da yerle ş tirilirse; 

	

= p . Cos cp' . Sin H 	  (12.12) 
= p Sin 9' . Cos d — p . Cos 9' . Sin d Cos H 	 (12.13) olur. 

(12.12) ve (12.13) denklemleri, gözlem yerinin koordinatlar ım verirler. 
Bunlar zamana ba ğ lı  olarak değ iş irler. Çünkü Ay sürekli olarak yer 
değ iş tirir. 

Gözlem yerindeki tutulmalarm hesab ı  için gereken den.klemkr: 

Parçalı  tutulmanm baş langıcında ve sonunda; 

(Z - X) 2  HH (7) - Y)2 ==   (12.5) 

Tam tutulmanm baş langıcmda ve sonunda, 

(  — x)2 	- y)2 = L22 	  (12.6) 

x ve y değerleri, koordinat sistemine ve Ay' ın durumuna bağ lıdır. 

	

Gözlem yerine ba ğlı  değ ildir. 	' 

Z ve rl değerleri ise gözlem yerine ba ğ lıdır. Bu değerler her gözlem 
yeri için başka başkadır. L1  ve L2 değerleri de gözlem yerine ba ğlıdır. 

Ş imdi ya.rıgölge ve tam gölge konileri üzerinde, hesab ımıza girecek 
yerleri. iş aretleyelim ( Ş ekil-223). 
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Tam .  gölge konisı  

Halkal ı  tutulma 
Gözlem yerinden konisi n ve temel 
duzlemt Paralel 
olan düzlem 

Temel 
düzlem 

Ş ekil 223. Yar ıgölge konisinin açıklığı : 2f, = POQ 

Tamgölge ve halkal ı  tutulma konilerinin aç ıklığı : 2f, = KTN 

Buradaki düzlernler ka ğı t düzlemine diktirler. 

A 
POQ — Yarı  gölge konisinin açıklığı  (2f1). 

A 
KTN — Tam gölge ve halkal ı  tutulma konilerinin aç ıklığı  (2f2) 

Yarı  gölge konisi için 

15C = gfi 	Li  

RB = l ı 	 A 	 RS 	1 1  — L, 
A 	A 	PRS den: tgf, 

ROT = RPS = f1 	 PS 

PS = CB = 	dir. L, — 1 1  = . tgf, 	 (12.14) bulunur. 

Tam gölge konisi için: 

Ke = L2 

FB = DC = 12 
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A A 
KTC = KFD = f2  

CB =DF= 	 dır. 

Tam ve halkalı  tutulmalarda koninin aç ıldığı  değ işmediğ inden aynı  
formül kullanılır, ancak; halkal ı  tutulma ile tam tutuhna halindeki 
gölge konilerinin açıklıkları  (tepe aç ılan) ters yönlü olduğundan (Ş ekil-
223), yar ıçaplar ters i ş aretle hesaba kat ılır. Yarıgölge ve halkah tutul-
ma konilerinin aç ıklıklan ise ayn ı  yönlüdür. 

Tam tutulmada, aç ı  konan yukar ı  yöndedir: L2 < O, 12 < O 

Halkalı  tutulmada, aç ı  kollar ı  aşağı  yöndedir: L2 > 0, 12 > 0 alınır. 

Yani hesaplanan 1 2  ve L2 değerleri, tam tutulmada, ters i ş aretle hesaba 
katıhr. Tam gölge konisinir ı  tepe uzant ısmda hâs ıl olan halkah tutulma 
konisi için; 1 2  — L2 > 0 olur (Ş ekil-223). Bu düşünceyle, 

KFD den: 

KD 	12 — L2  
tg f2  = 1-33"  = 	C 

yazıhrsa, 

L2 = 12 — . tgf2 	  (12.15) bulunur. 

Diğer yandan: Ş ekil-224 deki koordinat sistemine göre; 

Ş ekil 224. Dünya merkezli, 	dik koordinat sistemi. 

2 4- 7)2 	C2 = p2 ; 	 p2 	- 712 	dir. 

(12.12) ve (12.13) ba ğı ntılarındaki ve 77 nın değ erleri , burada yerle ş -

tirilirse; 
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2 	p2  - p2cos2cp' . sin2H - p2  . sin2cp' . cos2d - p2  . cos2cp' . sin 2d . cis2H 

-I- 2 p2 sincp' . cos 9' . sind. cosd. cosH 

cos2d = 1 - sin2d 
sin2d = 1 - cos2d kullanılırsa, 

C2 = p2 - p 2 ,, cos 29' sin2H_ p 2 sin 	p 2 . sin2cp' sin 2d - -
p2 cos 29' 

cos2H 	p2 cos 2- 

	

(1) 	cos2H. cos2d 	2p2. sin c,o'. coscp' . sind. cosd. 
cos H olur. 

	

sin 2H = 1 - cos2H 	kullanıhrsa, 

2 = p2 - p2. cosz-' (1-cos 2H) - p2 sin29' 	p2. sin29' . sin2d - p 2. 

cos29' cos 2H + p2  0082- (IQ cos 2H cos 2d + 2p2 sincp' . coscp' . sind 
cosd cosH 

	

2  = p2 - p2 cos29' 	p2 cos2cp' cos2H - 92 sin 2 e? 	p2 sin2cp' . sin2d 

	

- p2 cos29' cos2H 	p2 cos2 cos2H cos ?d -I- 2p 2  sincp' . cosy' sind 

cosd. cosH 

2 = p2 - p 2  (cos2cp' -I- sin zqş ) 	p2 sin29 ,  sin2d 	p2 cos 	cos2H 

cos2d 	2p2 sincp' coscp' sind cosd coshH 

Kısaltma yap ıhrsa; 

	

C 2  = (p . sincp' . sind 	pcoscp' cosd. cos H)2 	halini alır. 

	

= p . sincp'. sin d 	p coscp' . cos d. cosH 	 (12.16) bulunur. 

Pratikte, her Güne ş  tutulmas ı  için önceden baz ı  değerler hesaplan ır 
(x; y; d; ti.; li ; 12 ; f1 ; f2). Bu de ğ erlere "Bessel elemanlar ı" adı  verilir. 

Hesaplanan bu de ğerler almanaklarda ne şredilir. p. değ eı i, Z ekseninin 

gök küresini kestiğ i noktanm, Green.wich'deki saat aç ı sıdır. Böylece 

Gök küresi, dünya üzerine irca edilmi ş  olur. Yani Dünya ile gök küresi 
aras ında bir bağ  kuruluyor). 

Eğer söz konusu yıl için, tam ve halkal ı  tutulmalar yoksa, almanak-
larda neş redilmiş  olan değerler aras ında 12  ve f2  değ erleri bulunmaz. 

(x; y; d; 1.1.; 1 1 ; 1 2) değ erleri, çok çabuk de ğ iştiğ inden 10 ar dakikal ık 

aralıklarla almanaklara kaydedilirler. 

(f1  ve f2) değerleri, çok yava ş  değ iştiğ inden, tutulmanın ortaların-

daki bir zaman için, tek bir de ğ er verilir. 

İş te verilen bu elemanlara göre, herhangibir gözlem yeri için, 
tutulmanm safhalar ı  yani ilk ve son kontak zamanlar ı  hesaplanır. 
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13. 
Bölüm 

VERILEN B İ R GÖZLEM YERI İ Ç İ N GONES TUTULMALARININ 
ÖNCEDEN NESAPIANMASI 

Gözlem yerinin co ğrafi koordinatlar ı  (9; x) alınarak, bunlirclan 

jeosantrik enleme geçilir. Bunun için; 

tgcp' = b2. tgcp 	ifadesi 

veya 

ifadesi kullanılır. Daha sonra da, 	pcosy' 
,\/ 1 F tgcp tgcp' 

ve 

psiny' = 	
tgcp' 

 

ifadelerinden (y . cosy') ve (p 	hesaplan ır. 

Bundan sonra, aralar ındaki zaman fas ılası , yakla ık 1 saat kadar 

olan 5 tane zaman (T i ; T2; T3; T4; T5) seçilir. Seçilen bu zamanlar Green-
wich zamanı  cinsinden ifade edilir (istendiğ inde, 5 den daha fazla da 
seçilebilir). Seçilen bu T zamanlar ı  için gerekli olan (x; y; d; p.) değ erleri, 
almanaktan al ınır. (T) ler genellikle tam saat olarak seçilir. (l i  ve 1 2) 

değerleri, diğer değerler kadar çabuk de ğ işmediğ inden, bir defa için, 

Tablo XI. 

T, T4 T, 

xi  
Yı  
di  

ILI 

x2 
Yz 
d2 
ii2 

-
 

><'"  

= 9 — 692", 74 sin 2 y 	1",163 sin 4 cp 

1 

,V 1 	tgcp.tgy' 
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örneğ in., ortaya raslayan T3 zaman ı  için, (1 1 ) 3 ; (1 2) 3  değ erleri ve ayr ıca 
fı  ve f2  değerleri almanaktan al ınır. 

Bilindiğ i gibi, saat aç ılan aras ındaki fark, boylamlar aras ındaki 
farka e ş ittir. Buna göre; 

H — Eı  == 0 — X; H = [.t — X 	  (13.1) yaz ılı r. 

Burada; 

H — Ay'ın, Z meridyenine göre saat ç ısı , 

Z nin ucunun, dünyadaki karşı lığı  olan, Greenwich'e göre 
saat ç ı s ı  

— Z'nin boylamı  (Baş langıç meridyeni) 

— Gözlem yerinin boylam ı  (Greenwich'e göre). 

(Böylece gök küresi ile dünya aras ında bir bağ  kurulmu ş  olur). 

(13.1) yardımiyle H değeri hesaplamr. ( ve -ıl) değ erleri, 

pcosy' sin H 	  (12.12) 

p.sin.9' . cosd — p.coscp'. sin d. cosH 	(12.13) 

ifadelerinden hesaplamr. T3 zaman ı  için gereken C 3  değeri 

sind 	pcos9'. cosd. cosH 	(12.16) 

denklerninden. ve (L 1 ) 3 ; (L2) 3  değerleri de 

L ı  = l ı  — 	tg fi 	 (12.14) 

L2  = 1 2  — 	tg f2 	 (12.15) 

bağmtılarmdan hesaplan ı r. 

L2 nin hesab ı  için, gözlem yerindeki tutulman ın tam veya halkal ı  
olmas ı  gerektir. Safha hesab ı  için, L2 de ğ erine gerek yoktur. 

Bu hesaplardan sonra, arad ığı mız kontak safhalar ı  için yaklaşı k 
zaman, grafik yoluyla elde edilir. 

Grafik ka ğı dı  üzerine birbirine dik iki eksen çizgiler ( Ş ekil-225). 
Apsis ve ordinat olarak, s ırasiyle (5 — x) ve — y) seçilir. Bu durumda, 

— x) 2  + - y)2  = Lig denklemi, koordinat baş langıcı  merkez 
olarak seçilen dairenin denklemidir. Bu, yar ıgölge dairesidir. Bu dairenin 
içine, merkez ayn ı  olacak tarzda, L2 yar ıçaplı  daire (tam gölge dairesi) 
çizilir 

Ti  zamanı  için, ( ı  — x ı ) değeriyle 	— yı ) değeri hesaplanır ve 
koordinatlar ı  ( ı  — x ı ; .th — y ı) olan A noktas ı  grafik ka ğı dı  üzerine 
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- Y 

Ş ekil 225. [(—x); (Tj—y)] dik koordinat sisteminin ba ş langı ç noktas ı  merkez olmak üzere çizilmi ş , 

yersel tam gölge (L,) ve yersel yar ıgölge (Li) daireleri. 

iş aretlenir. Ayn ı  tarzda. T2; T3; T4; T5 zamanları  için
i 
 sırasiyle, B 

(Z2  — x2; 2 — y2), C (Z3  — x3 ; — y3), D (Z4  — x4; — y4 , E (Z5  — x5; 

7)5 — y5) noktalar ı  iş aretlenir. Bu noktalar, gözlem yerinin, Ay'a nazaran 
relatif durumunu gösterir. Bu noktalar birle ş  tirildiğ iyde meydana gelen 
çizgi, yarı  gölge dairesi (Li) ni, F ve F' gibi iki noktada keser ( Ş ekil-
225). F noktas ına raslayan zamanda, gözlem yerinde parçal ı  tutulma 
ba ş lar ve F' noktas ına raslayan zamanda da gözlem yeri için F arçah 
tutulma sona erer. 

Ş ekil-225 deki AE çizgisi meydana gelirken, A da ıı  B ye, B den C 
ye, C den D ye, D den E ye do ğ ru olan hareketin sabit h ızla olduğu ve 
bu süre içinde, L ı  dairesinin değ iş mediğ i kabul edilmiş tir. Bu çizim 
yap ıldıktan sonra, AB ve AF uzunluklar ı  cetvelle ölçülerek F noktas ına 
karşı  gelen zaman hesaplan ır. Böylece tutulman ın, Tl  anından ne kadar 
zaman sonra ba ş layaca ğı  tayin edilir 

Örneğin: AB = 40 cm, 	AF 	32 cm. olursa; 

AB nin 1 saatta katedildi ğ i bilindiğ inden , AF mesafesine 

32 
karşı lık olan zaman süresi; 

40
. 	. 60 = 48 dakika bulunur 

Buna göre, T l  anindan itibaren 48 dakika sonra tutulma ba ş laya-
cakt ır. 

L i  dairesini kesen AE çizgisinin, iç tarafa çizilmi ş  olan L2 dairesini 
de kesmesi halinde, halkal ı  tutulma meydana gelecek demektir. E ğer 

267 



çizilen çizgi, dairelerin merkezinden geçerse, bir tam tutulmarun olaca ğı  
anlaşı lır. L, yarıçaph daire genellikle çok küçüktür. 

Belirtilen bu kaba hesap, hakiki de ğ ere nazaran + 1 dakika kadar 
yapabilir. 

Bilindiğ i gibi bir tam tutulma süresi en çok 9 dakika kadard ır, 
Genellikle 3-4 dakika içinde sona erdi ğ inden, bulunmas ı  istenen zaman, 
çok sıhhatli olarak hesaplanmand ır. Bunun için önce, kabaca bulunan 
zamandan hareket ederek, gerçek de ğ ere yakla ş maya çalışı lır. Yap ılan 
bu hesab ın sonunda kabaca bulunan tutulma zaman ı , T' olsun. Bu 
durumda Ş ekil-225 deki T' anma tekabül eden F noktas ı  civarında 
alınan (T' — idak) ;  (T,  plak) zamanları  için, almanaktan (x, y, 

Yi , Eı ., 1 1 ) değerleri bulunur. Bu de ğ erler kullanılarak hesaplanan (—x)i; 
N—y)i; (i = 1, 2, 3) noktalar ını  grafik kağı dı  üzerinde birle ştiren do ğru-
nun, Li  yarıçaph çemberi kesti ğ i nokta, ( Ş ekil-226 da AB nin ek seni 
kestiğ i N noktas ı  gibi) tutulma için en s ıhhatli an'a karşı lık olan noktad ır. 
Bu tarzda bulunan zaman, tutulman ın baş lama zaman ının, sıhhatli 
olarak bulunmu ş , değeri olur. Ş ekil-226 da A ve B noktalar ı  aras ındaki 
zaman farkı  ldak  dır. Zaman kısa olunca AB aras ındaki yol, bir do ğru 
parças ı  olarak kabul edilebilir. Bu tarzda bulunan de ğerler, 1 saniye 
bile sapmaz. 

Eksen 

Ş ekil 226. Aralar ındaki uzaklık bir dakikalık zamana kar şı lık olacak tarzda seçilen A ve B 

noktalarına birle ştiren çizgi, bir do ğ ru parças ı  gibi alınabilir 

Ş imdi bir örnek olmak üzere 29 Nisan 1976 da Ankara'da meydana 
gelen imulmanın hesabın ı  yapalım: 

The American. Ephemeris and Nautical Almanac'daki bu tarih ile 
ilgili olan tutulma haritas ı  incelendiğ inde, 8sa 30dak dan itibaren 10 
ar dakika aralıkla 12" 20dak ya kadar tutulmamn nerelerde görüle-
bildiğ i genel zaman cinsinden iş aretlenmiş tir ( Ş ekil-227). 

Haritaya göre, Ankara'daki tutulma, 11" oodak  civarına rasla-

dığı ndan; biz, bu an'ın 2 saat öncesinden ba şlayarak 2 saat sonras ına 
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ECLIPSES, 1976 

Besselian Elements Of The Annular Eclipse Of The Sun April 29 

E.T. 

Intersection of Axis 
of Shadow with 

Fundamental Plane 

1 

Ihrecdon of Axis of Shadow 

Radius of Shadow 
on 

Fundamental Plana 
x y sin d cos d 1.£ Penumbra Umbra 

h m 
7 	20 --1.592596 -0.016767 1-0.250886 0.968017 290.66499 0.567415 +0.020964 

30 1.510261 +0.002048 .250922 .968007 293.16544 .567418 .020967 
40 1.427922 0.020859 .250957 .967998 295.66588 .567420 ..020969 
50 1.345578 0.039665 .250993 .967989 298.16632 .567422 .020971 

8 	00 -1.263231 +0.058467 1-0.251029 0.967980 300.66676 0.567423 +0.20972 
10 1.180879 0.077263 .251064 .967970 303.16721 .567424 .020972 
20 1.098524 0.096054 .251100 .967961 305.66765 .567424 .020973 
30 1.016165 0.114841 .251135 .967952 308.16809 .567423 .200972 
40 ' 	0.933803 0.133622 .251171 .967943 310.66854 .567422 .020971 
50. , 	0.851437 0.152399 .251206 .967934 313.16898 .567420 .020969 

9 -0.769069 +0.171171 +0.251242 0.967924 315.66942 0.567418 +0.020967 
10 0.686697 0.189938 .251278 .967915 318.16986 . .567416 .020964 
20 0.604323 0.208701 .251313 .967906 320.67031 .567412 .020961 
30 0.521947 0.227458 .251349 .967897 323.17075 .567408 .020957 
40 0.439568 0.246211 .251384 .967887 325.67119 .567404 .020953 
50 0.357187 0.264959 .251420 .967878 328.17163 .567399 .020948 

10 	00 --0.274803 H-0.283701 1-0.251455 0.967869 330.67208 0.567394 1-0.020943 
10 0.192419 0.302438 .251491 .967860 333.17252 .567388 .020937 
20 0.110033 0.321170 .251526 .967850 335.67296 .56381 .020930 
30 -0.027646 0.339896 .251562 .967841 338.17340 .567374 .020923 
40 +0.054743 0.358616 .251597 .967832 340.67384 .567366 .020961 
50 0.137133 0.377331 .251633 .967823 343.17428 .567358 .020907 

11 	00 +0.219525 +0.396041 +0.251668 0.967814 345.67473 0.567349 4-0.020899 
10 0.301918 0.414746 .251704 .967804 348.17517 .567340 .020890 
20 0.384312 0.433445 .251739 .967795 250.67561 .567330 . .020880 
30 0.466707 0.452139 . 	.251775 .967786 353.17605 .567320 .020869 
40 0.549103 0.470827 .251810 .967777 355.67649 .567309 .020859 
50 0.631500 0.489510 .251846 .967767 358.17693 .567298 , .020847 

12 	00 +0.713897 +0.508188 H-0.251881 0.967758 0.67737 0.567286 +0.020835 
10 0.796293 0.526860 .251917 .967749 3.17782 .567273 .020823 
20 0.878690 0.545526 .251952 .967740 5.67826 .567260 .020810 
30 0.961085 0.564187 .251988 .976730 8.17870 .567246 .020796 
40 1.043481 0.582842 .252023 .967721 10.67914 .567232 .020782 
50 1.125875 0.601492 .252059 .967712 13.17958 .567218 .020767 

1-0.620136 +0.252094 0.967703 15.68002 0.567202 1-0.020752 
10 1.290663 0.638774 .252130 .967693 18.18046 .567186 .020737 
20 1.373055 0.657407 .252165 .967684 20.68090. .567170 .020720 
30 4- 1 455446 -1-0 676flRA. I-0 9q99fil rı  0A//S 9R lo ı zA A ZA/12 LA nowı nz 

• 

	

tan f2 	0.004643 

	

tan f2 	0.004620 

	

1.2.' 	0.261846 radians per hour 
d' +0.000220 radians per hour 
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Ş ekil 227. 29 Nisan 1976 tarihinde meydana gelen güne ş  tutulmas ı  haritas ı . 



kadar olan aral ıkta hesab ımız' yapal ım. Önce aral ıkları  birer saat olan 
5 zaman seçelim. 

Bunlar: 

Ti = 09sa °odak;  T2 = 10" llsa 	 128a 00dak; °odak ;  T3 	°odak ;  T4  
Ts  = iya 00dak 

olsunlar. Bu zamanlarla ilgili olan Bessel elemanlar ını  almanak 
(1976) dan alal ım. Bu elemanlar, x; y; sin d; cos d; t; l i ; 1 2 ; tgfi ; 
tgf2  dir. 

Bir sonraki sayfada görüldüğü gibi, almanakta verilen de ğerler, 
virgülden sonra alt ı  ondalığ a kadar verilmi ş tir. Ilesab ımı zın kolaylığı  
bakımından, bu ondalık basamaklan uygun tarzda azaltal ım 
(Tablo—XII) 

Tablo X 

Ti .--- 9 00 T,= 10 00 1 3 -= 11 00 Ta= 12 00 T,=- 13 00 

x — 0,769 — 0,275 -I- 0,220 -j- 0,714 -1- 	1,208 
y 4- 0,171 --1- -0,284 4- 0,396 4- 0,508 + 0,620 

Sin 	d 4- 0,2512 4- 0,2515 4- 0,2517 + 0,2519 + 0,2521 
Cos 	d 4- 0,9679 4- 0,9679 + 0,9678 + 0,9678 4- 0,9677 

g, 315°40'10" 330 040'19" 345°40'29" 0'40'38" 15°40'48" 

1 1 0,567 
12 --F 0,021 
tgft  0,0046 
tgf2  0,0046 
- X + 32°50' 

Bessel elemanlar ından z ekseninin gö ğü deldiğ i noktan ın Green-
wich'deki saat aç ısıdır. --)■ ise, Ankara'n ın co ğ rafi boylamıdır. 

Haritanın gösterdiği, Ankara'da tutulma zaman ına ait olan ve 
almanaktan alınan l ı ; 1 2 ; tgfi ; tgf2  değerleri, ilgili ba ğı ntılarda yerle ş -
tirerek, yar ı  gölge ve tam gölge konilerinin temel düzlem üzerindeki 
izlerinin yaxıçaplar ı  bulunacakt ır. 

Hesaplama için kullan ılacak bağı nt ılar: 

1) y = p. coscp'. sin H 

2) p. sincp'. cos d — p coscp'. sin d. cos Il 

3) C = p. 	sin, d + p coscp'. cos d. cos H 

4) L ı  = l i  — C. tgfi  

5) L2 = 12 -- C tgf2  
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Saat aç ılan aras ındaki fark, co ğrafi boylamlar aras ındaki farka_ 
eş it olduğundan, 

6) H = P — A 	bağı nt ısmdan; 

Tl  zamanı  için: gi  = 315° 40'10"; 	X = — 32° 50' 

Hi  = 315° 40'10" + 32° 50' = 347°90'10" 

H1  = 348° 30'10" bulunur. 

T2 zamanı  için: tı 2  = 330° 40' 19" 	H2 = 330° 40'19" 
32°50' = 3° 30'19" 

T3 zamanı  için: 1/3  = 345° 40' 29" •—> H3  = 345° 40'29" 
32° 50' = 18° 30'29" 

T4 zamanı  için: û4  = 0°40' 38" 	H4 = O° 40' 38" 	32° 50' 
33° 30' 38" 

T5 zamanı  için:^ 5 15° 40' 48" •—> H5  = 15° 40' 48" 
32° 50' --_-- 48° 30' 48" 

Ankara için: 	= 39°59'12" 

	

' = 39°47'46" 	dir. 

1 

ı/ 1 	tgcp . tgcp' 

tgcp . tgcp' 	tg (39° 59' 12"). tg (39° 47' 46") 

= (0,83870) . (0,83305) 

tgcp . tgcp' = 0,698679 

p . coscp' = 

 

1 

 

 1 .

1,303 

0,7674 

   

..\/ 1 	0,698679 

 

P • sin 	= 	
0,83305 	0,83305 

p' 	
,\/ 1 -I- 0,698679 	1,303 	' 

= 0.6393 

p coscp' = 0,7674 

bulunur. 

P • siny' = 0,6393 

1) 	= p. 	sin H 

log 	= log (p. coscp') 	log sin H 

p.cosy' 
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Tl  zamanı  için 

log E1  = log (p. coscp') 	log sin Hi  

log (p coscp') = log (0,7674) = 9,88502 

log sin Hi  = log sin (348°30'10") = log sin. (-11°29'50") = 9,29953 n 
 sin Hı  negatif bulunur. Çarpanlardan biri negatif olunca, çarpun da 

negatif olacakt ı r. 

log 	= 9,88502 	9,29953n  

= -) olduğundan çarp ımda, logaritmalar toplam ı  (-) olacakt ır. 

Alttaki n iş areti, sonucun negatif olaca ğı nı  gösterir]. 

log 1 = 9,18455, 

	

Z ı  = - 0,15295 	- 0,153 

T2 zamanı  için 

= p . coscp'. sin H2 

kg 2  = log (p coscp') 	log sin H2 

log z = log (p coscp') 	log sin H2 

log 2  = 9,88502 + 8,78633 

log 2  = 8,67135 

Z2 = + 0,04692 

T3, T4 , T5  zamanlar ı  için benzer hesaplar yap ılırsa; 

Tablo XIII. 

Tl  T, T, T, T, 

H 348 '30'10" 3°30'19" 18°30'29" 33°30'38" 48 °30'48" 
log (pcoscp') 9,88502 9,88502 9,88502 9,88502 9,88502 
+ log sin H +9,29953n  +8,78633 9,50166 +9,74201 +9,87455 

log 9,18455t, 8,67135 9,38668 9,62703 9,75957 

-0,15295 +0,04692 +0,2436 +0,42367 +0,57487 

ri = p sincp'. cosd - p cosso'. sind. cosH 
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Tl  zamanı  için 

p . sincp' = 0,6393 

cos d 1  = 0,9679 

p coscp' = 0,7674 

sindi  = 0,2512 

cos Hi  = cos (348°30'10") 

log (p sincp'. cos d1) = log (p. sincp') 	log cos dl  

log (p coscp'. sin d 1 . cosH 1) = log (p coscp') 	log sind1 	log 

cos Hl  

log (p sincp') = log (0,6393) = 9,80570 

log (cos d1) = log (0,9679) = 9,98583 

log (p coscp') = log (0,7674) = 9,88502 

log (sin d1) = log (0,2512) = 9,40002 

log (cos 11 1) = log cos (348°30'10") = log cos (11°29'50") = 
9,99120 

log (p 	cos d1) = log (p sincp') 	log cos d 1  = 9,80570 
9,98583 

log (p sincp'. cos d1) = 9,79153 

p sincp' . cos d 1  = 0,61877 

log (p coscp'. sin d l . cos Hi) = 9,88502 	9,40002 	9,99120 = 9,27624 

p coscp'. sin. 	cos Hl  = 0,1889 

= p sincp'. cos dl  — p coscp'. sin d 1 . cos Hl  

7h -= 0,61877 — 0,1889 

7h = 0,42987 	bulunur. 

7J3, 714, ve 15 in hesab ı  da benzer ş ekilde yap ıhrsa; 
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Tablo XIV. 

Ti  T2 T3 T 
4  

T, 

Cos d 0,9679 0,9679 0,9678 0,6978 0,9677 

log (psincp') 9,80570 9,80570 9,80570 9,80570 9,80570 
+log cos d 9,98583 9,98583 9,98579 9,98579 9,98574 

-I- + + -I- -1- 

log (psincp'.cosd) 9,79153 9,79153 9,79149 9,79149 9,79144 
psincp'.cosd 0,61877 0,61877 0,61870 0,61870 0,61864 

sin d 0,2512 0,2515 0,2517 0,2519 0,2521 
H 348 °30'10" 3°30'19" 18°30'29" 33°30'38" 48 °30'48" 

log (pcos9) 9,88502 9,88502 9,88502 9,88502 9,88502 
-I-log (sin d) 9,40002 9,40054 9,40088 9,40123 9,40157 
-+log cos H 9,99120 9,99919 9,97694 9,92105 9,82114 

+ --I- + + + 

log (9cos9'.sind. cosII) 9,27624 9,28475 9,26284 9,20730 9,10773 
pcos9. sind cosH 0,1889 0,19264 0,18316 0,16118 0,12815 

= p.sin9'. cosd - p. cos 9'. sind cos 

Tablo XV. 

p sin cp'. cosd 0,61877 0,61877 0,61870 0,61870 0,61864 
-pcoscp'. sind. cosH -0,18890 -0,19264 -0,18316 -0,16118 -0,12815 

+ + + + 4- 1-- 

0,42987 0,42613 0,43554 0,45752 0,49049 

3) 	= p. sincp'. sind 	p cosy cos d. cos H 

Tutulma haritasmda, Ankara'daki tutulma, T3 zaman ı  civarında 
olduğundan, yı , T3 zamanı  için hesabedelim: . 

p. 	= 0,6393 
sin. d3  = 0,2517 

p coscp' = 0,7674 
cos d3  = 0,9678 - 

cos H3 = cos (18°30'29") 	idi. 

A = p sincp sin d3  

B = p coscp'. cos d 3  cos H3  

log A -= log (p . sincp') 	log sin d3 = 9,80570 	9,40088 

log A = 9,20658 

A = 0,1609 

log B 	log (p. coscp') 	log cos d3  + kg cos H3 

= 9,88502 	9,98579 -I- 9,97694 
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log B = 9,84775 

B = 0,7043 

= A + B = 0,1609 	0,7043 = 0,8652 

C3  = 0,8652 

Ş imdi, gözlem yerine bağ lı  olan ve yersel düzlem üzerinde çizilecek 
dairelerin yarıçapları  olan L ı  ve L2 değ erlerinin hesab ına geçelim. 

Yarı  gölge dairesi için 

4) Li  = l i  — 	tg fi  

	

log (C. tgfı) = log 	4- log tgfı  

tgfı  = 0,0046 (Almanaktan alınan değer) 

log = 9,93712 

log tgfı  = 7,66279 

log (C. tg fı ) = 9,93712 4- 7,66276 = 7,59988 

C. tgfı  = 0,00398 

l ı  = 0,567 (Almanaktan alınan değ er) 

L ı  = l ı  — 0,004; L ı  = 0,567 — 0,004 = 0,563 

L ı  = 0,563 Yersel düzlem üzerine çizilecek dairenin 
yarıçap ı) 

Halkah tutulma için 

5) L2 = 12 - tgf2 

Tutulma halkal ı  olunca 12 > 0 al ınır. 

Tam tutulmada ise, ayn ı  bağı ntı  kullan ılır ve 1 2  < O alınır. 

tg f2  = 0,0046 

	

1 2  = 0,0208 	idi. (Almanaktan alınan değ erler). 

log (C. tg f2) = logC 	log tg f2 

	

log (C. tg f2) = 9,93712 	7,66276 = 7,59988 

C. tg f2 = 0,00398 

L2 = 12 - tg f2 

L2 = 0,021 — 0,004 

L2 = 0,017 (Yersel düzlem üzerinde çizilecek olan halkal ı  
tutulma ile ilgili daire yarıçapı). 
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Li  ve L2 daireleri ayn ı  merkezlidir. Halkah tutulman ın meydana 

gelebileceğ ini söyleyebilmek için, yar ıgölge dairesini kesen çizginin, 

L2 dairesini de kesmesi gerekir. 

Ş imdi tutulmanın baş lama zaman ının yaklaşı k değerini, grafik 

yoluyla elde edelim: 

Yersel düzlemi temsil eden grafik kâ ğı dı  üzerinde, 	— x); (7) y) ] 

koordinat sistemini çizelim. 

Koordinat ba ş langıcı  merkez olmak üzere çizilecek olan yar ıgölge 

dairesinin. denklemi: 

( — x) 2 	(7/ — y) 2  = L12  

olduğundan, 1 1  yarıçaplı  daireyi çizelim ( Ş ekil-228). Bu çizimde, birim 
uzunluk 10 cm seçilirse, L i  = 5,63 cm olur. Buna göre, koordinat ba ş -

langıcı  merkez olmak üzere çizilen r = 5,63 cm yar ıçaplı  daire, parçah 

tutulma dairesi olacakt ır. 

Şekil 228. g—ıc); (7)—y)] dik koordinat sistemi ve ayn ı  merkezli 

yersel yarıgölge ve tamgölge daireleri. 

F — Tutulmanm başlangıç anını , 
F' — Tutıı hnanıa biti ş  anını  gösterir. 
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Halkalı  tutulma için de ayn ı  merkezli ve r = 0,17 cm yar ıçaph 
daire çizilir. 

Ş imdi Tl  zamanları  (i = 1, 2, 3, 4, 5) için, 

– xi); 	– yi)] noktalar ına hesaplayarak koordinat sistemine i şaret 
edelim. 

Bu iş  için kullanılacak x ve y değerlerini almanaktan almış , ve 
değ erlerini de hesaplam ış tık. 

Tablo XVI. 

Tl  T, T, T4  T5  

- x + 0,616 + 0,322 --1- 	0,024 — 0,290 — 0,633 

"17 - y -I- 	 0,259 + 0,142 + 0,040 — 0,051 — 0,130 

Buna göre, aranan 5 zamana kar şı lık olan; 

A ( 4- 0,616 ; + 0,259) 

B ( ± 0,322 ; + 0,142) 

C ( + 0,024 ; + 0,040) 

D ( — 0,290 ; — 0,051) 

E (' — 0,633 ; — 0,130) 

noktaları , yarıgölge konisiniıi temel düzlem üzerindeki izine nazaran, 
değ iş ik saatlarda, gözlem yerinin relatif izleridir. Yörünge e ğ ri boyunca 
olduğundan, burada bulunan noktalar, do ğ ruya yakın olan bir eğ ri üze-
rinde bulunurlar. Bu noktalar ı  birleş tiren doğru, yarıgölge dairesini F 
ve F' noktalarında keser. Bu noktalar, Ankara için, parçah tutulman ın 
ba ş lama ve bitiş  aralar ına verir. Burada A noktas ının, çizilen doğ ru 
üzerinde sabit hızla ilerlediğ i, ve L 1  dairesinin de ğ iş mediğ i kabul edil-
miş tir. Ş ekil üzerinde AB ve AF parçalar ı  cetvelle ölçülür. A noktas ı  
saat 9.00, B noktas ı  saat 10.00 durumunu gösterdiklerine göre; A ve B 
noktaları  aras ındaki mesafe 60 dakikada katediliyor demektir. Bundan 
yararlanarak, AF mesafesinin kaç dakikada katedildi ğ i hesaplanır ve 
tutulmannn ba ş ladığı  an tesbit edilir. Ş ekil-228 deki ölçülerden, AB = 

32 mm, AF -= 10,5 mm bulunmu ş tur. 32 mm lik mesafe 60 dakikada 
katedildiğ ine göre; 10,5 mm lik mesafe 20 dakikada katedilecektir. 

A noktası , genel zaman cinsinden saat 9.00 durumunu gö sterdi ğ ine 
göre, tutulma Ankara'da saat 9 u 20 dakika geçe ba ş layacak demektir. 
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Tutulmanın baş ladığı  anda, Türkiye saati ise, 11 saat 20 dakikay ı  
gösterecektir. 

D noktası , genel zaman saatinin 12 sine raslar. Ayn ı  tarzda 

DE mesafesi 60 dakikada katedilmektedir. 

DE = 35,6 mm, DF' = 27 mm dir. 

Buna göre, DF' mesafesi 45,5 dakikada katedilecektir. Böylece, 
Ankara'da tutulman ın bitiş  saati, Türkiye saatiyle 14 saat 45,5 daki-
kayı  gösterecektir. 

Yaptığı mız bu kaba hesap, gerçek de ğere nazaran + 1 - dakika 
kadar sapabilir. 

AE çizgisinin, 1,7 mm lik daireyi kesmeyişi, Ankara'da hal-
kah veya tam tutulman ın vukua gelmeyeceğ ine iş aret eder. Daire mer-
kezinin çizgiye olan uzakh ğı  2,9 nun dir. 

AE çizgisi, L 1  dairesine teğet olsa idi, o yerde, parçal ı  tutulma da 
vukua gelemezdi. 

Hesabinuzin sonucuna göre, tutulman ın orta yerinde ( Ş ekil-228) 

K 	2,  
den Güne ş  çap ını '',  oire

O 	
56 

9 
 =. 	,3 	0,0515 kısmı  açıkta kalacakt ır 

(Ş ekil-229). 

Ş ekil 229. Tutulman ın orta yerinde Güne ş in Ortillmeyen kısmı (% 5 DC)). 

Yani tutulman ın tam ortas ında Güneş  çapinm yakla şık % 95 
kısmı  örtiilecektir. 
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Enlemi cp = 36°, Boylamı  X = — 35° olan Yerde, 29 Nisan 1976 Ta-
rihinde Meydana Gelen Halkah Güne ş  Tutulmasının Ba ş lama ve Bi;i ş  
Anları : 

Ankara için yaptığı mız gibi, gereken hesaplar yap ıldığı nda, 

L ı  = 0,563 
L2 = 0,017 	değerleri bulunur. 

ilgili yer için seçilen T l , T2, T3, T4, T5  zamanlar ına kar şı tlık olan 

[(G — x) ı ; (r? — y)11 noktalar ı : 

A (0.64 ; 0.19) 
B (O . 35 ; O . 08) 
C (0.07 ; —0.02) 
D (-0.24 ; —0.11) 
E (—O . 580 ; —O . 18) 	elde edilir. 

Grafik metot kullan ılarak, tutulmanm ba ş lama ve biti ş  anları , Green-
wich zaman ı  cinsinden hesabedilirse, s ırasiyle, 09sa 19dak  21san,30 ve 12sa 
53dak 8san,57 değerleri elde edilir Kabaca bulunan bu de ğerler üzerinde 
yaklaş tırma hesaplar ı  yap ılırsa, örne ğ in baş lama anı  için; 09sa 19dak 
57san, 30 bulunur. Bu yakla ş tırma iş leminde, 10 ar dakika aral ıklı  
T_lodak ;  T ;  T + 10dak zamanları  kullanılarak iş lem yap ılmış tır. 

Eğer ayn ı  koordinatlar için yap ılan hesap, bilgisayar kullan ılarak 
yap ılırsa; ikinci bir yakla ş tırmaya gerek kalmadan, daha s ıhhatli sonuç 
elde edilecektir. Nitekim, Müfit Çolpan taraf ından haz ırlanmış  olan 
Güneş  tutulmasiyie ilgili bilgisayar programı  (ki bu program kitab ın 
sonuna konmu ş tur) kullan ıldığı nda, Greenwich zaman ına göre tutul-
martm, 

Ba ş langı cı  için: 09sa 20dak 248n 

Bitiş i için 	: 128a d5i ak 54sn 

zamanları  bulunmuş tur. 

Dünya üzerinde herhangibir yerde meydana gelecek olan tutul-
manın hesab ı  için, ek'de verdi ğ imiz bilgisayar program ı  kullanılmak 
istenirse, sonuca gidebilmek için, programa verece ğ imiz veri, sadece, 
o yerin Dünya üzerindeki erdem ve boylam de ğ erleri olacakt ır. 
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Gözlemini Yaptığı mız ve Fotoğrafını  Çektiğ imiz Güneş  Tutulması  

29 Nisan 1976 tarihinde meydana gelen halkal ı  Güne ş  tutulmas ı  
olayını  iz'emek üzere yapt ığı mız hesap sonunda, Ankara—Konya 
karayolu üzerinde, Konya'ya 30 km mesafede bulunan bir yer seçtik 
ve 5 cm çaplı  dürbünümüzle beraber, seçti ğ imiz yere giderek, olay ı  
vizüel olarak gözlemek ve foto ğ rafını  çekmek istedik. Asistan arkada şı m 
Dr. Abdurrahman A şı r ile beraber sözünü etti ğim yere giderek Ş ekil- 
230 da görülen foto ğ raflar ı  çektik. Foto ğ raflarda görülen gölgeler, 
foto ğ raf makinasmın iyi bir tarzda odaklanamam ış  olmas ından meydana 
gelmiş tir. 

Olay ın meydana geldiğ i an 
Foto ğ raflar s ırasiyle; 	 (Türkiye Saati Olarak) 

1— İ lk kontakt 	 12sa22dak 

2— Kısmi tutulma 	 12sa56dak 

3— İ kinci kontaktan hemen sonra 	 14"01dak 

4— Ay, güneş in tam ortas ına geldiğ i 
zaman (Halkal ı  tutulma) 	 14"04dak 

5—Üçüncü kontaktan. önce 	 14 

6— Üçüncü kontakt 	 148a08dak  

7—Halkalı  tutulmadan sonraki bir 
kısmi tutulma hali 	 14sa10dak 

8— Dördüncü (= son) kontakt 	 15sm6dak 

durumlar ı nı  göstermektedir. Sözü edilen bu tutulmanm, ilk ve son 
kontaktlar ı  arasında, 3 saat 24 dakikal ık bir sürenin geçmiş  olduğu, 
fotoğrafların çekiliş  aularm ın incelenmesinden de anla şı lmaktad ı r. 

İkinci kontaktan (temastan) hemen önce veya 3. cü kontaktan 
hemen sonra meydana gelen ve "elmas yüzük" ad ı  verilen olay, Ş ekil- 
231 de görülmektedir. 

sa07dak 
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Şekil 230. 29 Nisan 1976 halkah güne ş  tutulmas ı . 
Fotoğraflar, Konya civarında, Konya-Ankara karayolu üzerinde 5 cm çapl ı  diirbünle tarafımızdan 

çekilmi ştir. 



Ş ekil 231 Ikinci temastan hemen önce has ıl olmuş  "Diamond ring" (Elmas yüzük 
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14. 
Bölüm 

TUTULMALAR DA YAPILAN GÖZLEMLER 

I. Güneş  Tutulmalar ında 

a) Ay' ın hareket tarz ı , 

b) Kromosfer, 

c) Korona, 

d) Güne ş 'in radyo ismim', 

e) I şı k sapması  ve, 

f ) Güneş  civarında, yeni gezegenlerin veya di ğer gök cisim-
lerinin bulunup bulunmadığı , araş tırıhr. 

a) Ay'ın hareketinin ara ş tırıhnas ı  

Ay üzerine, Güne ş ', Dünya ve gezegenlerin yapt ıkları  farklı  etkiler, 
Ay'ın hareket teorisini çok kar ışı k hale sokar. Örne ğ in, Güneş 'in, Ay 
üzerine yapt ığı  etki, Dünya'n ın yaptığı  etkinin yakla şı k iki kat ı  kadardır. 
Ş öyle ki: 

d. Q  - e  : Dünya — Ay uzakl ığı  

dQ — o : Güne ş  — Ay uzaklığı  
olmak üzere, 

mQ . ın() 
Ay—Dünya için gravitasyon ba ğı ntı s ı : fl  = G. 	 

d ,z2-0 

ınQ . m0 
Ay—Güne ş  için gravitasyon ba ğı nt ısı : f2 	G. 	 

d ® 

Taraf tarafa oranlar ınsa, 

ınt . m 0 

	

G. 	 
f2 	dQ2  —  

fı  G
mQ  • ni®  

	

• 	(1. 2  — 

m0 . d,? — 
m O . 	— 
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Burada: c4 - 

G)- 
m® 

150.106km 
380.103km 	de ğ erleri, son ifadede yer- 
330 . 103m (--4.) 	le ş tirilirse; 

fa 	330.103m0 (380.103) 2  
— 	mel-) . (150.106)2  

f2 	2  
fı  

bulunur. 

Ay ve Dünya yakın iki gök cismi olduğundan, Ay, Dünya'nın gra-
vitasyon etkisi alt ındad ır ve Dünya etraf ında dolanır. Güneş 'in Ay 
üzerindeki etkisi, Dünya'n ın Ay üzerindeki etkisinin iki kat ı  kadar 
olunca, Güneş , Dünya'dan ay ırıp kendi etrafında dolanmaya 
mecbur b ırakacakm ış  gibi bir fikir akla gelirse de, Güneş in Ay üze-
rindeki bu etkisi, ayn ı  tarzda, Dünya üzerinde de kendini gösterir, 
çünkü Ay ve Dünya'n ın Güne ş 'e olan uzakl ıkları  farks ı zdır. Böyle 
olunca, Ay ve Dünya birbirlerinden ayr ılmadan beraberce, Güneş in 
gravitasyon etkisi alt ında, Güne ş  etrafında bir elips yörünge üzerinde 
dolanmaya mecbur kalm ış lard ır ( Ş ekil-232). 

Şekil 232. Dolu çizgi; Dünya yörüngesini, nokta noktalar; Ay yörüngesini gösterir. 

Güneş 'in, Dünya'n ın ve gezegenlerin, Ay üzerine olan etkilerini 
hesaba katan Ernest W. Brawn, Ay hareketi için bir teori ileri sii ı müs 
ve Ay'ın herhangibir zamanda yörüngesi üzerinde bulundu ğu yeri 
verecek olan bir formül bulmu ş tur. Bu formül, 15000 terim ihtiva eder 
ve 23 sayfahk yer kaplar. Bu formül yard ımiyle elde edilen sonuçlar 
almanaklara kaydedilir. Dünyam ı zın rotasyon hızının sabit olacak al ın-
masının bir sonucu olarak, formülden bulunan de ğerlerin gözlemlere 
uymadığı  görülmüş tür. Bugün bilinir ki Dünya'n ın rotasyon h ı zı  uni-
fonu değ ildir ve bu h ız gittikçe azalmaktad ır. Hesaplarda ortaya ç ı -
kacak hatalardan kurtulmak için almanaklarda, genel zaman yerine, 
ş imdi, ephemerit zaman ı  verilmektedir. Bu ephemerit zaman ı , teoride 
kullanılan zamand ır. Ay'ın gözlemlerinden faydalanarak, genel zaman 
ile ephemerit zaman ı  aras ındaki fark da tayin edilir 
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b) Kromosferin ara ş tırıhnası  

Bilindiğ i gibi kromosfer. fotosferi çeviren ve 10000 km kadar kal ın-
lığı  olan bir tabakad ır. Gibı e ş 'in fotosferi, Ay taraf ından tamamen 
kapat ıldığı  zaman, kromosfer gözlemi tam olarak yap ılır. Güne ş 'in Ay 
tarafından örtülmesi s ıras ında, kromosfer henüz tamamen kapan-

mamış  ( Ş ekil-233) iken, görünen k ı s ımdan elde edilen spektrumun, 
kromosfere ait oldu ğu bilinmektedir. Güne ş  spektrumun.da görülen, 

= 4227 k; 2. = 3968 k; 2, = 3933 A dalgaboyunda olan spektrel 
çizgiler, Ca elementine aittir. Kromosfer tutulmas ı  ba ş larken al ınan 
spektrumda, bu üç çizgi parlak olarak görülür. Bir süre sonra Ay, 

Ş ekil 233. Ay tarafından henüz örtülmeyen kromosfer k ı smı  

kromosferin fotosfere yak ın tabakalar ını  tamamen kapat ınca, birinci 
çizginin kaybolduğu görülür. Yap ılan gözlemlere göre, fotosferden iti-
baren kromosferin 4000 km yüksekli ğ inin kapat ılması  halinde, birinci 
çizgi kaybolmaktad ır. Bu ilk çizgi nötr kalsiyuma aittir. Di ğer iki çizgi 
ise birer defa iyonize olmu ş  kalsiyum elementine aittir. Kromosferin 
4000 km. den yukar ı  tabakalar ında nötr kalsiyuma ait çizginin bulun-
mayı s ı , bu tabakalardaki s ıcaklığı n yüksek oldu ğunun delilidir. 

Yine Güneş  spektrumunun sar ı  bölgesinde, birbirine yakın parlak 

iki çizgi vardır. Bu çizgiler Na elementine aittir. Bu iki çizginin aras ında 

çok ince ve güçlükle görülebilen bir çizgi daha bulunur. Kronaosferin 
alt tabakas ı  örtülünce, güçlükle görülen ortadaki çizgi parlar ve daha 
önce, kenarda parlak olarak görülen çizgilerden daha parlak bir durumda 
görülür. Buna göre bu çizgiler ayn ı  bir elemente ait de ğ ildir. Ara ş tır-
malar sonunda, ortadaki çizginin Ile atomuna ait oldu ğu anla şı lmış tır. 
Na atomunun iyonla şması  için, 5,1 eV luk enerjiye ihtiyaç vard ır. He 

atomunun iyonla ş ması  için ise 25 eV luk enerji gerekir. Zira Na atom.unda 

dış  yörün.gede 1 elektron vard ır, bu elektronu ay ırmak için sarfedilnıesi 

gereken enerji daha az c ılmandır. 
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Ş ekil 234. Yı ldızdan Dünya yönünde gelen ışı n, Güneş 'in yanından geçerken gravitasyon 
etkisiyle yön değ iş tirir (sapar). 

Böylece, kromosferin alt tabakalar ındaki sıcakl ık, Na atomunu 
iyonlarına ayırabildiğ i halde, bu enerjinin, He atomuna tesir edecek 
büyüklükte olmadığı  sonucuna varılır. Dolayısiyle alt tabakalardaki 
sıcaklığı n, üst tabakalardaki s ıcaklığ a nazaran daha az oldu ğu sonucuna 
varılır. 

e) Koronamn Ara ş tırılması  

Korona, Güne ş  ışığı nın milyonda biri kadar ışı k verdiğ inden, bu 
tabakannı  ışığı , ancak tutulma s ıras ında tetkik edilebilir ve spektrumu 
alınarak incelenir. 

d) Güneş 'in Radyo I şı nlarının Araştırılması  

Yap ılan ara ş tırmalara göre Güne ş 'ten gelen radyo ışı nlarının büyük 
bir kısmının koronadan geldi ğ i anlaşı lmış tır. Güne ş  tutulmas ında, ko-
rona tutulmaya ba ş layınca, Güne ş 'ten gelen radyo dalgalannm ş iddeti 
azalır. Zira koronan ın, kapanan (örtülen) k ısmından- yay ılan radyo 
dalgalarm ın önü kesildiğ inden bize ula ş amaz. Dolay ısiyle Güneş ten 
gelen radyo dalgalarm ın büyük çoğunluğunun, koronaya ait oldu ğu 
anlaşı lı r. 

e) Işı k Sapmeunn Araş tırılması  

Bilindiğ i gibi ışı k ışı nları  doğ rular boyunca yay ılırlar. Relativite 
teorisine göre bir ışı n, bir gravitasyon alanmdan geçerken do ğru hali 
kaybolarak bir e ğriye dönü şür. Böylece y ıldı z, bulundu ğu yerden ba şka 
bir yerde görülür ( Ş ekil-234). (Gök küresinde Y noktas ında bulunan 
yıldız, Y' noktas ındaymış  gibi görünlür). 
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Güneş  tutulmas ı  s ı ras ında, Güne ş 'in yakınında görülen y ıldızların 
fotoğ rafı  alınarak, görüldükleri yerler tesbit edilir Bu olaydan 6 ay 
sonra, tutulma olay ı  yok iken, yukarda sözü edilen y ıldı zların tekrar 
foto ğ raflar ı  al ınır. Bu defa tesbit edilen yerleri, 6 ay önce tesbit edil-
miş  olan yerleriyle kar şı laş tırıldığı nda, yıldızların yerlerinin ayn ı  ol-
madığı  görülür. Bu tarzda Güne ş 'in gravitasyon etkisi ortaya ç ıkarı lır. 
(Zira 6 ay sonra Güne ş , yıldı zın yanından uzakla ş mış  olduğundan yı l-
dız, gök küresinde bulundu ğu gerçek yerinde görülecektir). 

1919 yılında meydana gelen bir güne ş  tutulmas ı  sıras ında yap ılan 
böyle bir ara ş t ırmada, ışı k sap ınc ı  olayı  ortaya ç ıkar ılmış tır. Teoriye göre, 
Güne ş  görüntüsünün kenar ında görülen bir y ıldız için ışı k sapmc ı , 1",75 
dir. Bu aç ıyı  ölçmek için odak uzald ığı  büyük olan dürbünler kullan ılır 

f) Tutulma zamanmda Güne ş 'in parlaklığı  yok olduğundan, Güne ş -
in parlak ışığı  sebebiyle görülemeyen sönük gök cisimleri de görünür 
hale gelir. İş te bu s ırada Güne ş  civar ında, önceden bilmedi ğ imiz gök 
cisimlerinin bulunup bulunmad ığı  ara ş t ı rı l ır. 

II- Ay Tutulmalar ında Yap ılan Gözlemlerle de, Dünya Atmos-
ferinin Üst Tabakalar ındaki Absorbsiyon Miktarı  Ara ş tırılır. 

Dünya'n ın gölgesinin uzunluğu, Dünya-Ay mesafesinden daha 
büyük olduğundan, bir halkal ı  ay tutulmas ı  olamaz. Buna kar şı lık Ay, 
Dünyam ı zın gölgesi içinde bulunduğu zaman da Güne ş 'ten ışı k al ır 
(Ş ekil-235). 

Ş ekil 235. Ay, Dünya'nın gölgesi içine girdi ğ i zaman, Dünya atmosferinde k ırılmaya 

uğ rayan Güne ş  ışı nlarım alır. 

Bilindiğ i gibi Güne ş  ışığı , atmosferde k ırılmaya uğ rar. K ırılma 

aç ı sı , ufukta 34' d ır. Böylece k ırılan ışı k gölge konisinin içine girerek, 

Ay'ı  bir miktar aydmlat ır. 
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Tersine olarak; gölge konisi içinde bulunan Ay'dan, Dünya'ya 
doğ ru bakılacak olursa, Dünya'n ın etrafında parlak bir halka ( Ş ekil-
236) görülecektir. Bu halka, güne ş  ışığı nı  geçiren atmosfer tabakas ı  
ile ilgilidir. Dünya'n ın kat ı  (toprak) k ısmı  ışığı  geçirmediğ inden, ışığı n 
geçtiğ i tabaka, bir halka ş eklinde ortaya ç ıkacakt ır. 

Ş ekil 236. Dünya atmosferinde k ırılan Güne ş  ışı nları  Ay'a ula ş tıgından, Ay'dan bakan bir 

gözlemci, Dünya etrafında, bir ışı k halkası  görecektir. 

Atmosferin üst tabakalar ından geçen ışı ldar daha az absorbe edilir 

"Üst tabakalardaki bu absorbsiyonun miktar ı , ay tutulmas ı  sıras ında 
araş t ırı lır. 

Baz ı  tutulmalarda, Ay hiç görülemez hale gelir. Bu hiç görülememe 
olayı , tutulmadan birkaç ay önce Dünyadaki bir yanarda ğı n püskürmesi 
sonunda ortaya ç ıkmaktadır. Volkanik lavlar, atmosferin üst tabaka-
lar ına kadar gider ve Güne ş  ışığı n ın geçmesine engel olurlar. 

Tutulma s ıras ında, Ay'a yakın bulunan sönük yıldızlar da görüle-
bildiğinden, bu yıldızlardan yararlanarak, Ay'm gökte bulundu ğu 
yerle ilgili olan den.klemlerdeki sabitler tayin edilir. Böylece Ay'm 
yeri, yörüngesi ve Dünya'n ın gökteki yeri do ğ ru olarak bulunur. 

Bilim yönünden, Güne ş  tutulmalar ından sağ lanan bilgiler daha 
mühimdir. 



GÜNEŞ  KÜTLESI 

Yıldız kütlelerini fiziksel birimlere çevirirken, onlar ın Güneş  kütlesi 
cinsinden ifade edilmesi faydah olur. Bu bak ımdan Güneş  kütlesi gram 
cinsinden bilinmelidir. 

Çift y ıldızların yörüngelerine, Kepler'in 3. cü kanunu 

G (Mi  -I- M2) P2  = 4ıc2a3  

uygulanarak, bilinmek istenen kütle bulunabilir. 

Burada, 

MI ve M2; birbiri ctrafın.da dolanan iki cismin kütleleri, 

P; dolanma peryodu 

a; yörünge yar ıbüyük ekseni dir. 

Bu ba ğı ntı  yarchmiyle Güneş  kütlesinin, Dünya kütlesine oran ı  
hesabedilebilir. 

Bağı ntı , Dünya - Ay ilçilisine ve 

Güneş  - Dünya ikilisine uygulanarak, 

G (MC) + 	P2(( 	47r2a 3 c 	ve 

G (MC) 	M()) P2 C) = 47u2a3c, 	yaz ıhr. 

Birbirine oranla ıursa, 

G ,(MO 	1‘4) P2 ,z 	47c2a3  
G (M O  + MC)) P2 C) 	47c2a30+  

olur. 

Dünya kütlesi, Güne ş  kütlesi yan ında çok çok küçük olduğundan, 

(MC)  + M° p2 Q — 	 yaz ıhr. Buradan, m ® p20 	 a30 
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ve 
P.(( 

P C) 
a.C) 
aQ 

me (1 	
a3 ,c( 

Nic) prc) 	 a3 c, 

\3 \2 aC)  
PC) 	) k (1 

MQ _\ M  
MC) ) MC) olur. 

Bu ifadede,
MC) 

 oran ı  da dahil, sol yandaki çarpanlar, gözlemlerden 

bulunur.
MC) 

 oran ı , Dün.ya'nuı., Dünya—Ay sisteminin kütle merkezi 

etrafındaki bir aylık hareketi boyunca rasatlanan kom şu bir gezegenin, 
ölçiilen paralks ı  yardımiyle tayin edilir 

(( 

Bugün. kullanılan deger, m 
M 

 o  = 1 / 81,3 	dür. 

için bilinen değ erler yerlerine konursa, 

M® 
	 = 332,945 	elde edilir. 
MC) 

Öte' yandan, Dünya'n ın hassas bir tarzda ölçülen kütlesi, 5,98 x 
1027  gr olarak bilinmektedir. Bu de ğ er yerine konursa, 

	

M = 1,99 x 1033  gr 	elde edilir. 
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AŞ AĞ IDA VER İ LEN BILGISAYAR PROGRAM! B İ R GÜNE Ş  TUTUL- 
MASININ BAŞ IANGIÇ VE B İ T İŞ  ANININ HESABI İ Ç İ N HALIRLAN 
MI ŞTIR. 
BU PROGRAM IBM/ PC UYUMLU TÜM BILG İ SAYARLARDA 
KÜLLIANILAB İ L İ R. 

10 KEY OFF: CLEAR 

20 DIM BESS (6,5), OTH (6), PSI (5), ETA (5) 
30 *************** PROGRAM BAŞLIĞ I 1.************** 

40 CLS: GOSUB 1940 

50 COLOR 0,7: FOR DON = 1 TO 25: LOCATE 12, 28 --F DON 

60 PRINT MID $ ("GÜNEŞ  TUTULMALARI HESABI", DON, 1) 

70 SOUND 300, 1: FOR BOS = 1 TO 100: NEXT BOS 

80 NEXT DON 

90 LOCATE 19,45: PRINT "HERHANGI B İR TUSA BASINIZ" 

100 COLOR 7,0: A$ = INPUT $ (1) 
110 *************** BAŞ LIK SONU **************** 

120 ■ ************** PROGRAM Bİ LGİ Sİ  ************ 

130 CLS: GOSUB 1940: COLOR 0,7 

140 LOCATE 6,25: PRINT "PROGRAM B İ LGİ Sİ ": COLOR 7,0 

150 LOCATE 8,20: PRINT "Bu programda veri olarak" 

160 LOCATE 9,20: PRINT "kullanılan bessel elemanlar ı" 

170 LOCATE 10,20: PRINT "ile ilgili bilgi bu program ın" 

180 LOCATE 11,20: PRINT "çözüm algoritmasını  veren" 

190 LOCATE 12,20: PRINT "her hangi bir andaki güne ş" 

200 LOCATE 13,20: PRINT "aninin hesab ı  adlı  tez literatüriinden" 

210 LOCATE 14,20: PRINT "veya prof. dr. NAD İ R DO ĞAN ın" 

220 LOCATE 15,20: PRINT "ay 8z güne ş  tutulmalar ı  adlı  kitabmdan" 

295 



230 LOCATE 16,20: PRINT "elde edilebilir" 

240 LOCATE 18,20: PRINT "printerden döküm için PrtSc tu şunu kullanın" 

250 COLOR 0,7 

260 LOCATE 20,40: PRINT "Program: MUFIT COLPAN" 

270 COLOR 7,0 

280 A$ = INPUT $ (1): SOUND 300, 1 

290 **************** PROGRAM BILGISI SONU ********* 	**** 

300 *********** TARİ H VE DOĞ U BOYLAMI G İ RİŞİ  ***** ******* 

310 CLS 

320 COLOR 0,7 

330 LOCATE 3, 3: PRINT "TAR İ H 

340 LOCATE 4, 3: PRINT " 

350 LOCATE 5, 3: PRINT "DO Ğ U BOYLAMI 

360 LOCATE 3,19: INPUT " ", TAR İ H 

370 LOCATE 5,19: INPUT " ", GRZAMANI $ 

380 COLOR 7,0 

390 ********** TARİ H VE DOĞU BOYL. SONU ********** 

400 **************** EKRAN MASKES İ  ****************** 

410 SOUND 300,1: CLS 

420 LOCATE 2,6: PRINT TAR İ H $ 

430 COLOR 0,7 

440 LOCATE 3,31: PRINT "BESSEL ELEMANLARI" 

450 COLOR 7,0 

460 LOCATE 5,6: PRINT STRING $ (67,196) 

470 FOR CIZ = 6 TO 80 STEP 11 

480 LOCATE 6,CIZ: PRINT STRING $ (1,179) 

490 NEXT CIZ 

500 LOCATE 7,6: PRINT STRING. $ (67,196) 

510_ FOR BEL = 8 TO 12: FOR CIZ = 6 TO 80 STEP 11 

520 LOCATE BEL, CIZ: PRINT STRING $ (1,179) 

530 NEXT CIZ: NEXT BEL 

540 LOCATE 13,6: PRINT STRING $ (67,196) 

550 FOR. BEL = 14 TO 19: FOR CIZ = 6, TO 80 STEP 11 

560 LOCATE BEL, CIZ: PRINT STRING $ (1,179) 

570 NEXT CIZ: NEXT BEL 

580 LOCATE 20, 6: PRINT STRING $ (67,196) 

590 LOCATE 6,18: PRINT "T1=";.  

600 LOCATE 6,29: PRINT "T2="; 

610 LOCATE 6,40: PRINT "T3="; 
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620 LOCATE 6,51: PRINT "T4="; 

630 LOCATE 6,62: PRINT "T5=" 

640 LOCATE 8,10: PRINT 	x 

650 LOCATE 9,10: PRINT 

660 LOCATE 10,10: PRINT "sin d " 

670 LOCATE 11,10: PRINT "cos d " 

680 LOCATE 12,10: PRINT 	STRING $ (1,230) 

690 LOCATE 14,10: PRINT " 	11 	" 

700 LOCATE 15,10: PRINT " 	12 	53 

7f0 LOCATE 16,10: PRINT "tgfl 	/3 

720 LOCATE 17,10: PRINT "tgf2 

730 LOCATE 18,10: PRINT "—lam 

740 LOCATE 19,10: PRINT "enlem 

750 	 EKRAN MASKES İ  SONU 

760 *********** VERİ  Gİ RİŞİ  BAŞ LANGICI 

770 FOR TIN = 23 TO 73 STEP 11 

780 GOSUB 1450 

790 LOCATE 6, TIN-1 

800 PRINT VARIABLE $ 

810 INS = VAL (MID $ (VARIABLE $, 1, 2)) VAL (MID $ (VARIABLE $, 4,2))/60 

820 BESS (1, INT ( (TIN-9)/ 10) ) = INS 

830 NEXT TIN 

840 FOR BR = 8 TO 12 

850 FOR BC = 18 TO 63 STEP 11 

860 GOSUB 1450 

870 LOCATE BR, BC 

880 PRINT USING ,,# # # 	# #"; VAL (VARIABLE $) 

890 COI. % 	BC/ 10 

900 BESS (BR-6, COL %-1) VAL (VARIABLE $) 

910 NEXT BC: NEXT BR 

920 FOR TH = 1 TO 6 

930 GOSUB 1450 

940 LOCATE 13 TH, 40 

950 PRINT USING "# 	# # #"; VAL (VARIABLE $) 

960 OTH (TH) = VAL (VARIABLE $) 

970 NEXT TH: A $ = INPUT $ (1): SOUND 300, 1 
980 **************** VER İ  Gİ Rİ Ş İ  SONU **************** 

990 **************** HESAPLAMA RUTINI ************** 

1000 COF -= 3.14159265# / 180 

1010 F12 = ATN (.9933*TAN (OTH (6)*C0F) ) 
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1020 TCL = SQR (1 -I- TAN (OTH (6)*C0F)*TAN (F12) ) 

1030 ROCOS = 1 / TCL 

1040 ROSIN = TAN (F12)/ TCL 

1050 FOR CPT = I TO 5 

1060 H = BESS (6, ÇPT)*COF 	OTH (5)*COF 

1070 IF CPT = 3 THEN 

ZETA = ROSIN*BESS (4, CPT) ROCOS*BESS (5, CPT)*COS (H): 

Ll = OTH (1) - ZETA*OTH (3): L2 = OTH (2) - ZETA*OTH (4) 

1080 PSI (CPT) = R000S*SIN (H) 

1090 ETA (CPT) = ROSIN*BESS (5, CPT)-ROCOS*BESS (4, CPT)*COS (H) 

1100 NEXT CPT 

1110 *************** HESAP RUTINI SONU *****  

1120 ********************* SONUÇ YAZ ********* 

1130 CLS: GOSUB 1940: SOUND 300, 6 

1140 LOCATE 4,20: PRINT "JEO. SAN ENLEM İNİ Z =";USING " 	. 
F12 / COF 

1150 LOCATE 5,20: PRINT "ROCOS (F12) 	=";USING " 
ROCOS 

1160 LOCATE 6,20: PRINT "ROSIN (F12) 	=:";USING"gg 
ROSIN 

1170 LOCATE 7,20: PRINT "ZETA 	 --.--";USING".~4g"; 
ZETA 

1180 LOCATE 8,20: PRINT "Ll 
Ll 

1190 LOCATE 9,20: PRINT "L2 	 ="•USING ". ''; 
L2 

1200 LOCATE 11,20 

1210 PRINT "KSI 	ETA 	KSI-X 	ETA-Y" 

1220 LOCATE 12,20 

1230 PRINT STRING $ (35,196) 

1240 FOR ROW = 1 TO 5 

1250 LOCATE 12 1- ROW, 19 

1260 PRINT USING 	 "; PSI (ROW); 

1270 PRINT USING " 	 g."; ETA (ROW); 

1280 PSI (ROW) PSI (ROW) - BESS (2, ROW) 

1290 ETA (ROW) = ETA 	- BESS (3, ROW) 

1300 PRINT USING " 	 "; PSI (ROW); 

1310 PRINT USING 	 "; ETA (ROW) 

1320 NEXT ROW 

1330 FLAG = 0 
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1340 FOR SEE = 1 TO 5 

1350 IF SOR (PSI (SEE)A2 ETA (SEE)A2) <L1 THEN FLAG = 1 

1360 NEXT SEE 

1370 IF FLAG = 0 TREN LOCATE 19,20; PRINT "TUTULMA YOK": GOSUB 1790 

1380 İŞ ARET = - 1: B1 = 1: B2 -= 2: GOSUB 1560: FB1 --- F1: FB2 = F2 

1390 İŞ ARET -= 1: Bi = 4: B2 -= 5: GOSUB 1560: FSI = Fl: FS2 = F2 

1400 GOSUB 1680 

1410 LOCATE 19,20: PRINT "TUTULMA"; BA Ş  $; "DE BAŞ LAR" 

1420 LOCATE 20,20: PRINT "TUTULMA"; SON $; "DE BITER" 

1430 GOSUB 1790 

1440 END 

1450 ************** VERİ  GIRI Ş I ALT RUTINI ************** 

1460 COLOR 0,7 

1470 LOCATE 22,34 

1480 PRINT " 

1490 LOCATE 22,34. 

1500 INPUT" ", VARIABLE $: SOUND 260, 1 

1510 LOCATE 22,34 

1520 PRINT STRING $ (10,32) 

1530 COLOR 7,0 

1540 RETURN 

1550 	 VERİ  GIRIŞ I ALT RUT İ Nİ  SONU ********** 

1560 ** * İ LK VE SON KONTAKT NOK. BULMA RUTİ Nİ  ***** 

1570 M = (ETA (B1) - ETA (B2) )/ (PSI (B1) - PSI (B2) ) 

1580 N...--,  - M*PSI (B1) 	ETA (B1) 

1590 L = 2*M*N 

1600 AK = 1 

1610 BK = L/ (M*M 1- 1) 

1620 CK = (N*N-Ll*L1)/ (M*M 	1) 

1630 DELTA = BK*BK - 4*AK*CK 

1640 Fl = (- BK- İŞ ARET*SQR (DELTA) )/ (2*AK) 

1650 F2 -= M*F1 	N 

1660 RETURN 

1670 	İ LK VE SON KON. NOK. BUL. RUTINI SONU ***** 

1680 ********•* BAŞLAMA VE B İ TİŞ  ANIN HESABI *********" 

1690 AF = SQR ( (PSI (1) - FB1)A2 	(ETA(1) - FB2)A2) 

1700 EF = SQR ('(PSI (5) - FS1)A2 -4- (ETA (5) - FS2)A2) 

1710 DIS1 = SQR ( (PSI (1) -. PSI (2) )A2 	(ETA(1) - ETA (2) )A2) 

1720 DIS2 = SQR ( (PSI (5) - PSI (4) )A2 	(ETA (5) - ETA (4) )A2) 

1730 Tl = BESS (1,1) 1- AF / DIS1 	VAL (GRZAMANI $) 
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1740 TRF 	GOSUB 1850: BAS $ = T $ 

1750 T2 -= BESS (1,5) - EF / DIS2 	VAL (GRZAMANI $) 

1760 TRF = T2: GOSUB 1850: SON $ = T $ 

1770 RETURN 	. 

1780 	 BAŞL. VE  BİT. ANI HESABININ SONU ********* 

1790 	 PROGRAM KONTROL ALT RUT İ Nİ  •********** 

1800 As = INPUT $ (1) 

1810 LOCATE 22,20: INPUT "TEKRAR İ ÇIN (E / 11) = ANS $ 

1820 IF ANS $ = "E" THEN 30 ELSE 1440 

1830 RETURN 

1840 ************ KONTROL RUTINI SONU ************* 

1850 ***** BAŞ . B İ T. ANLARININ Bİ LEŞ ENLERİ NE AYRILMASI ***** 

1860 SA $ = STR $ (INT (TRF) ) 

1870 KEEP = (TRF - VAL (SA$) )•60 

1880 DA$ = STR $ (INT ( (TRF - VAL (SA $) )*60) ) 

1890 KEEP = (KEEP - VAL (DA $ ) )*60 

1900 SN $ = MID $ (STR $ (KEEP), 1,3 

1910 T $ =" "+ SA $ +" "-1- DA $ +" 	SN $ 

1920 RETURN 

1930 ********** Bİ LEŞ ENLERİ NE AYIRMA SONU ****** ***** 

1940 ****•******** ÇERÇEVE ALT RUT İNİ  ***** ************* 

1950 LOCATE2, 6: PRINT STRING $ (69, 196) 

1960 FOR DR = 3 TO 22 

1970 LOCATE DR, 5: PRINT STRING $ (1, 179) 

1980 LOCATE DR, 75; PRINT STRING $ (1, 179) 

1990 NEXT DR 

2000 LOCATE 23, 6: PRINT STRING $ (69, 196) 

2010 RETURN 

2020 ************ ÇERÇEVE A. RUT.-SONU ******•***** 
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