
GÜNEŞ

Serdar Evren

Güneş Tanrısı-Helios



Güneş’in Temel Özellikleri

Yarıçap = 695 990 km = 109 Yer yarıçapı
Kütle = 1.989x1030 kg = 333 000 Yer kütlesi 
Işınım gücü = 3.846x1033 erg/s = 3.846x1026 W/s

Yüzey sıcaklığı = 5770 K 
Yüzey yoğunluğu = 2.07x10-7 g/cm3 = 1.6x10-4 hava yoğunluğu 

Merkezi sıcaklık = 15 600 000 K
Merkezi yoğunluk = 150 g/cm3

Yaş = 4.57x109 yıl



http://sohowww.nascom.nasa.gov/classroom/illustrations/SunSize.jpg

Güneş’in çapı üstüne yaklaşık 109 tane Yer yerleştirebiliriz.



Güneş’in boyutunun
Yer’in boyutu
ve Ay’ın yörüngesiyle
karşılaştırması



Güneş’in Kimyasal Yapısı

HİDROJEN, kütlenin yaklaşık % 70’i

HELYUM, kütlenin yaklaşık % 28’i

AĞIR ELEMENTLER, % 2 

(karbon, azot, oksijen, neon, magnezyum, 

silisyum, demir)

Merkezdeki kimyasal yapı = %35 H, %63 He, %2 

Ne katı ne de gaz yapı, PLAZMA. Yüzeyde az yoğun, 
çekirdeğe doğru çok yoğun.



GÜNEŞ’İN YAPISI
Güneş’in İçi

Fotosfer

Kromosfer

Geçiş Bölgesi

Korona

Güneş Rüzgarı

Helyosfer



Altı farklı temel katman; 
(içerden dışarıya doğru)

ÇEKİRDEK

RADYATİF KATMAN

KONVEKTİF KATMAN

FOTOSFER

KROMOSFER

KORONA

GÜNEŞ’İN YAPISI



GÜNEŞ’İN YAPISI



İÇ YAPI

Her birinde farklı işlemlerin sürdürüldüğü dört ayrı 
bölge vardır.
Enerji en içerdeki bölge (%25) olan çekirdekte 
üretilir. 
Bu enerji ışınım yoluyla dışa doğru radyatif katman 
içinde çoğunlukla gamma ve x-ışınıyla yayılır.
En dışardaki konvektif katman içinde (%30) 
maddenin hareketi yoluyla yüzeye kadar yayılır.
Radyatif katman ile konvektif katman arasında 
manyetik alanın üretildiği ince bir ara katman vardır 
(tachocline).



Ara Katman

Radyatif Katman

Konvektif 
Katman

Çekirdek

İÇ YAPI



HİDROSTATİK veya ÇEKİMSEL DENGE

Güneş’in içinde 
dışa doğru basınç kuvveti,
içe doğru çekim kuvvetini
her yerde dengeler.

basınç

çekim



HİDROJEN VE HELYUM



ÇEKİRDEK ve Enerji Üretimi
Proton-Proton

Çevrimi

(pp çevrimi)

İki proton çarpışır ve 
ağır su (deuterium), 
bir pozitron ve bir 
nötrino üretir. 



Bir proton ağır su
çarpışır, bir helyum-3
çekirdeği ve 
gamma ışını üretir.



İki helyum-3 
çekirdeği çarpışır 
ve normal bir 
helyum-4 çekirdeği
üretir.
İki proton serbest
kalır.



Kütle Kaybı?

4 × 1 hidrojen = 6.693 × 10-27 kg

- 1 helyum = 6.645 × 10-27 kg

----------------------------------------------

Kayıp kütle = 0.048 × 10-27  kg

2
mcE =



RADYATİF KATMAN

Çekirdeğin dış kenarından konvektif katmanın tabanındaki geçiş 
bölgesine kadar uzanır.

Yarıçapın %25’inden %70’ine kadar bölge kaplar. 

Enerji aktarımı ışınım yoluyla olur. Fotonlarla taşınır. Fotonlar ışık 
hızında ilerlemelerine rağmen milyonlarca yılda ara katmana 
ulaşır. 

Ortamın yoğunluğu 20 g/cm³ (yaklaşık altının yoğunluğu)’den        
0.2 g/cm³ (suyun yoğunluğundan çok daha az)’e kadar azalır. 

Sıcaklık yaklaşık 7 milyon K’den 2 milyon K’e düşer. 



KONVEKTİF KATMAN
Güneş içinin en dış katmanıdır. Yüzeyin 200 000 km. altına kadar 
uzanır.
Konvektif katmanın tabanında sıcaklık 2 milyon K’dir. Bu sıcaklık 
karbon, azot, oksijen, kalsiyum ve demir gibi ağır iyonlar için yeterince 
“soğuktur”. Bu durum ortamı, ışınımın yayılmasını engelleyecek kadar 
donuk (opak) yapar.  
Bundan dolayı tuzaklanan ısı karasız bir akışkana dönüşür ve 
“kaynayarak” üst taraflara doğru harekete başlar. 
Sıcaklık gradiyenti (sıcaklığın yarıçap boyunca yüzeye doğru azalma 
hızı) adyabatik gradiyentten (bir maddenin ısı alışverişi olmaksızın daha 
yukarı doğru hareket etmesi sonucunda sıcaklığındaki azalma hızı) 
daha büyük oldukça konveksiyon oluşur. 
Burada, yukarı doğru hareketli madde çevresine göre daha ılık oldukça 
yükselme devam eder. Bu konvektif hareketler ısıyı yüzeye kadar hızla 
taşır. Daha sonra soğuyarak geri döner. 
Yüzeydeki sıcaklık 5800K’e kadar düşerken yoğunluk 0.0000002 g/cm³ 
(deniz seviyesindeki havanın yaklaşık 1/10 000). 
Konvektif hareketler yüzeyde bulgur (granül ve süper granül) olarak 
görünür.



Konveksiyon enerjiyi dışa doğru taşır

Konvektif 

hücre



Bulgurlanma (Granülasyon)



FOTOSFER

Fotosfer Güneş’in 
görünür yüzeyidir. 

Çok ince olup 
yaklaşık 100 km 
kalınlığındadır. 

Yüzeyde karanlık 
lekeler, parlak 
fakülalar ve 
bulgurlar 
(granüller) vardır.



Kenar Kararması
Disk merkezi doğrultusu 
kenarlara göre daha parlak 
görünür. Bu olaya “kenar 
karaması” denir. 



Güneş’in Dönmesi
• Güneş dönme ekseni etrafında 
yaklaşık 27 günde döner. Bu 
dönme hareketi fotosferdeki 
lekelerin gözlenen hareketleriyle 
saptanmıştır.

• Güneş’in dönme ekseni 7.25 deg 
eğimli olduğundan kuzey uçlağını 
Eylül, güney uçlağını ise Mart 
ayında daha çok görürüz. 

• Güneş bir gaz topu olduğundan 
katı cisim dönmesi yapmaz. 
Aslında, eşlek bölgesi (24 gün) 
kutuplara göre (32 gün) daha hızlı 
döner.  Bu dönme “diferansiyel 
dönme” olarak adlandırılır. 



KROMOSFER

Kromosfer, fotosfer üzerindeki düzensiz bir 
katmandır.

Sıcaklık 6000K’den 20000K’e kadar yükselir.

Hidrojen bu yüksek sıcaklıklarda kırmızımsı bir 
renkte ışık salar (H-alpha salması).

Bu renkli salma tam güneş tutulması sırasında 
güneşin kenar kısmında dev alevlerde (prominence) 
görülebilir. Bu katmana verilen “renk küre” ismi 
buradan gelir.



Tam güneş tutulması sırasında kromosfer





KROMOSFER

Güneş’e bir H-alpha filtresi kullanarak 
bakıldığında yeni bazı özelliklere rastlanır.

manyetik alanın kromosferik ağ bileşenleri, 

güneş lekeleri etrafında parlak “plage” bölgeleri,

karanlık flament yapılar,

disk kenarında görülen dev alevler.



Hα 6563Ǻ filtresiyle                                        CaII K 3934Ǻ filtresiyle





Beyaz ışıkta KORONA

Korona Güneş’in en dış atmosferidir. 

Yalnız tam güneş tutulması sırasında Güneş’i çevreleyen 
beyaz bir taç gibi görünür. 

Güneşin leke aktivitesine bağlı olarak çevrimden çevrime 
görüntüsünde değişiklik olur. 



Tam Güneş Tutulması sırasında KORONA



Koronadan madde fırlatılışı



GÜNEŞ RÜZGARI

Güneş rüzgarı, yaklaşık 400 km/s’lik bir hızla Güneş’ten tüm 
doğrultularda yayılan bir akıntıdır.

Güneş rüzgarının kaynağı Güneş’in sıcak koronasıdır. Koronanın 
sıcaklığı Güneş’in çekim kuvveti bile koronal maddeyi 
tutamayacak kadar sıcaktır. 

Hala ayrıntılarını anlayamadığımız kavram; nerede ve nasıl 
oluyor da koronal gaz bu kadar yüksek hızlara ivmelenebiliyor. 

Bu soru koronal ısınma kavramıyla birebir ilişkilidir.





GÜNEŞ’E İLİŞKİN 
ÖZELLİKLER

Fotosferik Özellikler

Kromosferik Özellikler

Koronal Özellikler



FOTOSFERİK 
ÖZELLİKLER



GÜNEŞ LEKESİ

Güneş lekeleri Güneş’in yüzeyinde karanlık
lekeler olarak görünür. Lekelerin karanlık 
merkezlerindeki sıcaklık yaklaşık 3700K’e kadar düşebilir. 
Çok büyük olanları birkaç hafta yaşasalar da genelde ömürleri 
birkaç gündür.
Güneş lekeleri manyetik alan şiddetleri binlerce Gauss’u bulan 
manyetik bölgelerdir. Yer’in manyetik alanından çok daha 
şiddetlidirler.
Lekeler genelde iki lekeli grup içinde bulunurlar. Biri pozitif veya 
kuzey uçlaklı manyetik alan olurken diğeri negatif veya güney 
uçlaklıdır. 
Manyetik alan lekenin en karanlık yeri olan ve “umbra” diye 
adlandırılan kısmında en şiddetlidir. Umbranın dış çevresindeki 
yarı gölgeli alan ise daha zayıf şiddetlidir. 



Güneş 
Lekesi





2001



2005





FAKÜLA

Fakülalar genelde güneş diskinin kenarında kolayca 
görülen parlak alanlardır. 

Bunların da manyetik alanları vardır. Fakat daha küçük 
bölgeler içinde yoğunlaşmışlardır. 

Lekeler Güneş’in daha karanlık görünmesine neden 
olurken fakülalar onu daha parlak yapar. 





FAKÜLA VE LEKE



BULGUR (Granül)

Bulgurlar yaklaşık 1000 km boyutlu, lekeyle kaplı alanlar hariç 
tüm güneş yüzeyini kaplayan küçük hücresel yapılardır. 

Bu yüzey özelliklerinden parlak olanları, aslında güneşin içinden 
gelip yükselen sıcak akışkan konveksiyon hücrelerinin en üst 
birimidir. Karanlık olanlar soğuyarak geri dönen maddedir. 

Her bir bulgur yaklaşık yalnız 20 dakika kadar yaşar.

Bulgurlar içindeki akışkanın hızı 7 km/s’den süpersonik hızlara 
kadar ulaşabilir ve güneş yüzeyindeki dalgaları üretebilen ses 
bombaları şeklinde patlamalar oluşturabilir. 



Bulgurlanma



KROMOSFERİK 
ÖZELLİKLER



KROMOSFERİK AĞ

Kromosferik ağ, daha 
çok hidrojen-alpha 
(Hα)’nın ve 
kalsiyumun moröte 
salmalarında (Ca II K) 
kolayca görülen web-
benzeri bir ağ yapıdır. 

Ağın sınırları süper 
bulgur hücrelerdir.





FILAMENT ve PLAGE

Filamentler hidrojenin kırmızı ışığında (Hα) karanlık 
görünen ipliksi yapılardır. 

Bunlar yoğun ve soğuk materyal bulutlarıdır. Manyetik 
alan ilmikleri tarafından yüzey üzerinde asılı dururlar. 

Plage, güneş lekelerini çevreleyen parlak lekelerdir. 
En iyi Hα’da görünürler. Plage’lar da yoğun manyetik 
alanlarla ilişkilidir. Kromosferi karakterize eder. 



Filament

Plage



Dev Alev

Dev alevler (prominence) manyetik alan ilmikleri yardımıyla 
güneşin yüzeyi üzerinde asılı duran yoğun materyal bulutlarıdır. 

Dev alevler ve filamentler aslında aynı şeylerdir. Dev alevler disk 
kenarında görülürlerken; filamentler güneş yüzeyine izdüşüm 
alınmış görüntülerdir. 

Filamentler ve dev alevlerin her ikisi de günlerce veya haftalarca 
sakin kalabilir. 

Ancak, bazen manyetik ilmikler yavaşça değişerek birkaç dakika 
veya saat içinde patlama geçirir. 



28 Mart 2008
Dev Alev
SOHO

http://sohowww.nascom.nasa.gov/pickoftheweek/







AKTİF GÜNEŞ
LEKE ÇEVRİMİ

FLARELER

FLARE SONRASI İLMİKLER

KORONAL KÜTLE FIRLATIMI



LEKE ÇEVRİMİ

Galileo Galilei 1610 yılında güneş lekelerinin ilk 
gözlemlerini yaptı. Günlük gözlemler 1749 yılında Zurich 
Gözlemevi’nde başladı ve diğer gözlemevlerinin 
eklenmesiyle 1849 yılından itibaren gözlemler günümüze 
kadar süreklilik kazandı. 

Leke sayılarının aylık ortalaması azalan ve çoğalan 
değerlerle yaklaşık 11 yıllık çevrim gösterir. 



Leke sayılarının yıllara göre değişimi

11 Mart 2008’e göre



Maunder Minimum
İlk kayıtlara göre, Güneş 17 yy.’da aktif olmayan bir döneme girdi. 
1645’den 1715’e kadar yüzeyde leke görünmez oldu. 

Bu dönem “Küçük Buz Çağı” olarak da adlandırılır. 

Güneş aktivitesiyle iklim arasındaki ilişkiler günümüzün araştırma 
konularından biridir.



KELEBEK 
DİAGRAMI

Ayrıntılı leke gözlemleri 
1874 yılından beri 
Royal Greenwich Gözlemevi 
tarafından yapılmaktadır. 

Bu gözlemler lekelerin sayıları 
kadar, konumları ve boyutları 
üzerine de bilgi içerir.

Veriler lekelerin güneş yüzeyinde gelişigüzel değil de eşeleğin her 
iki tarafında iki enlem bandı içinde toplandığını gösterir. 

Kelebek diagramı olarak adlandırılan bu diagramda lekeler önce 
orta enlemlerde ortaya çıkar, sonra her bir çevrimde aynı şekilde 
eşleğe doğru hareket eder.





24. Leke çevrimi 2008’de başlamıştır.

http://solarscience.msfc.nasa.gov/images/ssn_predict_l.gif





Güneş Lekeleri Niçin Karanlıktır?

Manyetik alandan 
dolayı sıcak gaz 
burada yükselemiyor

Manyetik alan ilmikleri

Fotosfer

Sıcak 
Yüzey

Güneş lekesi 
(soğuk yüzey)



LEKE OLUŞUMU



Diferansiyel dönmeden dolayı 

manyetik alan çizgileri bozulur



Leke Veri Tabanı

http://solarscience.msfc.nasa.gov/greenwch.shtml

adresinden güneş leke verisine ulaşılabilir.

Royal Greenwich Observatory 

USAF/NOAA Sunspot Data



Kaynak web sayfaları

http://solarscience.msfc.nasa.gov/

http://sohowww.nascom.nasa.gov/

http://spaceweather.com/

http://www.solarstorms.org/

http://www.swpc.noaa.gov/

http://www.suntrek.org/


