
Нашата звезда – Слънцето



Слънцето е звездата в центъра на Слънчевата

система. То представлява почти идеална сфера,

съставена от гореща плазма и магнитни полета.

Диаметърът му е около 1 392 000 km, близо 109 пъти

по-голям от този на Земята, а масата му (1.9891 ×

1030 kg, 332 946 пъти повече от земната) съставлява

около 99,86% от общата маса на Слънчевата система.

От химическа гледна точка около три четвърти от

масата на Слънцето е образувана от водород, а

остатъкът е предимно хелий, като 1,69% от масата (или

5628 пъти повече от масата на Земята) са други по-

тежки елементи, като кислород, въглерод, неон, желязо

и други.



Слънцето се класифицира по своя спектрален

клас като G2V, като често се описва неформално

като жълто джудже. В сигнатурата на спектралния

клас G2 показва, че повърхностната му температура

е около 5778 K (5505 °C), а V – че Слънцето, както

повечето звезди, е част от главната

последователност и освобождава енергията си чрез

ядрен синтез на водородни ядра в хелий.

Абсолютната величина на Слънцето е +4,83, но

поради неговата голяма близост до Земята то е най-

яркият обект в небето с видима величина -26,74.



1. Ядро

2. Междинна зона

3. Конвективна зона

4. Фотосфера

5. Хромосфера

6. Корона

7. Петна

8. Гранули

9. Протуберанс

Структура на Слънцето:



Ядро

Слънчевото ядро се счита, че се разпростира от

центъра на Слънцето до 0,2 – 0,25 от слънчевия

радиус. Това е най-горещата част на Слънцето и на

Слънчевата система. Има плътност от 150 g/cm³ (150

пъти по-голяма от тази на течната вода) в центъра и

температура от 15 милиона келвина. Ядрото е

съставено от горещ и плътен газ в състояние на

плазма (йони и електрони) при налягане от около 265

милиарда бара в центъра. Поради термоядрената

реакция, съставът на слънчевата плазма намалява от

68 – 70% водород във външното ядро до 33% водород

в самия център на Слънцето.





Приблизително 3,6×1038 протона (водороден атом) или грубо

229 милиона тона водород се преобразуват в хелий (алфа-частица)

всяка секунда, освобождавайки енергия със скорост 3,86×1026

джаула в секунда.



Междинната зона е вътрешен слой на Слънцето, който се намира

между ядрото и конвективната зона. Там основно се пренася енергия

от ядрото към по-външните слоеве, чрез дифузия. Енергията се

придвижва през междинната зона под формата на фотони. Материята

в този слой е толкова гъста, че фотоните се придвижват на много

малко разстояние преди да бъдат погълнати или разсеяни от други

частици. Поради тази причина на гама-лъчите са нужни средно 171

000 години за да успеят да напуснат междинната зона на Слънцето.

През този интервал температурата на плазмата спада от 15 милиона

градуса (около ядрото), до 1,5 милиона градуса (в горния край на

междинната зона).

Междинна зона



Това е външният слой на Слънцето, който се простира на

дълбочина 200 000 км под повърхността му, което е около 70% от

радиуса на звездата. Енергията в този слой се пренася предимно

чрез конвекция. Температурата тук е по-ниска, отколкото в

междинната зона, затова преносът на топлина е по-бавен.

Плътността на газовете е достатъчно ниска, за да се образуват

конвекционни течения, които пренасят топлината до

фотосферата. След като веществото изплува до фотосферата, то

изстива и става по-плътно, след което потъва до повърхността на

междинната зона. Там то се нагрява отново и кръговратът

продължава.

Зона на конвекцията



Фотосфера
Фотосферата е видимата повърхност на Слънцето. Над нея

слънчевата светлина е свободна да се разпространява в

пространството, а енергията изцяло напуска Слънцето чрез този

слой. Фотосферата е десетки до стотици километри дебела и е

малко по-непрозрачна от въздуха на Земята. Тъй като външната

част на този слой е по-студена от вътрешната, изображенията на

Слънцето изглеждат по-ярки в центъра, от колкото в краищата на

слънчевия диск. По време на ранните изследвания на оптичния

спектър на фотосферата се установило, че там има елемент, който

не е бил открит на Земята по това време. През 1868 година Норман

Локиер нарича този елемент хелий, на гръцкия бог на Слънцето –

Хелиос. 25 години по-късно хелият бива изолиран и на Земята.



Частите на Слънцето над фотосферата се

наричат общо слънчева атмосфера. Те могат

да бъдат наблюдавани с телескопи и се

разделят на 5 основни зони:

- температурния минимум;

- хромосферата; 

- преходния слой;

- короната;

- хелиосферата.

Слънчева атмосфера



Най-студеният слой на Слънцето е температурният минимум, който е на

около 500 км над фотосферата и е с температура от около 4100 Келвина. Тази

част на Слънцето е достатъчно студена, за да могат да съществуват прости

молекули като водороден окис и вода.

Над температурния минимум се намира слой с дебелина от около 2000 км,

наречен хромосфера, от гръцкия корен «хромо», означаващ «цвят», наречен така

защото хромосферата изглежда като цветен блясък в началото и в края на

пълните слънчеви затъмнения.

Над нея се простира 200-километровия преходен слой, в който

температурите много рязко се повишават. Този слой е трудно видим от

повърхността на Земята.

Короната е разширената външна част от атмосферата на Слънцето, която е

много по-голяма по обем от колкото е самото Слънце. Короната непрекъснато се

разширява в пространството и се превръща в слънчев вятър, който изпълва

цялата Слънчева система. В най-горещите си части, короната е от 8 до 20 млн.

Келвина, като все още не е ясно от къде идва цялата тази топлина.

Хелиосферата, която се счита за най-слабия външен слой на атмосферата,

се простира чак до орбитата на Плутон.



Слънцето е магнитно активна звезда. То поддържа силно магнитно

поле, което се променя от година на година и обръща посоката си на

всеки 11 години около слънчевия максимум. Магнитното поле на

Слънцето води до много процеси, наречени общо слънчева

активност, включваща слънчевите петна по повърхността на

звездата, слънчевите изригвания, както и промените в слънчевия

вятър, който пренася материя през Слънчевата система.

Процесите, следствие от слънчевата активност на Земята,

включват сиянията и нарушаването на радио-комуникацията и

електрическата енергия. Слънчевата дейност променя структурата

на външната атмосфера на Земята.

Магнитно поле



Слънчевото петно представлява част от повърхността на Слънцето,

чиято температура е значително по-ниска от тази на околните области.

Разликата е причина „по-хладната“ област да изглежда тъмна на фона на

обкръжаващата я фотосфера. Според настоящите научни представи, процесът на

редуциране на обичайната конвекция (пренос на топлина) се дължи на

образуването на аномални струи („туби“, с цилиндрична форма) от магнитно поле,

2500 пъти по-силно от земното.



Протуберансите са проява на слънчевата активност и са най-големите

образувания в слънчевата атмосфера. Те представляват относително студени и

плътни плазмени образувания в горещата и силно разредена слънчева корона.

Докато короната е съставена от изключително гореща плазма, която не излъчва

видима светлина, протуберансите съдържат по-хладна плазма, чийто състав е

подобен на този в хромосферата. Плазмата на протуберанса обикновено е стотици

пъти по-сияйна и по-плътна от плазмата на короната.



Слънчевият вятър е поток от заредени частици (т.е.

плазма), който се изхвърля от горните слоеве на атмосферата на

звезда. Когато източникът му е звезда, различна от Слънцето, той

също бива наричан звезден вятър.

Слънчевият вятър се състои предимно от високоенергетични

електрони и протони (над 1 keV), които са способни да преодолеят

звездното гравитационно поле, отчасти поради високата

температура на звездната корона и по този начин да наберат висока

енергия чрез процес, който е сравнително неизяснен до момента.

Много явления са директно свързани със слънчевия вятър:

геомагнитните бури, които могат да предизвикат повреди в

електропреносната мрежа, работата на спътниците;

полярните сияния;

определя посоката на кометните опашки (направлението им е

винаги противоположно на това на слънчевия вятър);

формирането на далечни звезди (посредством влияние на

междузвездния газ и прах).



Взаимодействие между  слънчевия вятър и земната

магнитосфера



ПОЛЯРНИ СИЯНИЯ

Полярното сияние е явление, което можем да

наблюдаваме в районите около полюсите на

нашата планета Земя. То се образува когато

заредени частици, излъчени от Слънцето,

навлязат в магнитната обвивка на Земята. Тези

частици се събират там, където магнитното поле е

най-силно – около полюсите. Там се сблъскват с

атомите и молекулите в нашата атмосфера. Тези

сблъсъци водят до безброй малки изблици на

светлина, наречени фотони, които ние наричаме

Полярни сияния.



Сблъсъците на заредени частици с кислород 

образуват червени и зелени сияния



Сблъсъци с азот образуват лилави и розови цветове



Но само на Земята ли наблюдаваме полярни сияния?

Разбира се, че не! На други планети също се случват, стига

планетата да има атмосфера и магнитно поле. Ето тук можем да

видим снимки на полярно сияние около полюсите на Юпитер,

направени от космическия телескоп Хъбъл!



Полярно сияние на Сатурн



Една интересна история, свързана с невероятна снимка на

полярно сияние, направена на около 30 км. северно от Рейкявик.

Халгримур П. Хелгасън разказва историята на снимката:

„Всички останали наблюдатели на аурора се бяха прибрали вкъщи.

До 3:30 сутринта в Исландия, в тихата нощ, голяма част от

сиянията бяха приключили. Но изведнъж се появи нов поток от

частици, просмукани от Космоса, които още веднъж осветиха

атмосферата на Земята. Този път, неочаквано, те създадоха

невероятна форма, напомняща на гигантски феникс. При

приготвянето на фотоапарата успях да направя две снимки на

небето, последвани веднага от една трета на Земята. Планината,

която се вижда на фона е Хелгафел, а малката река на преден план

се нарича Калда. Намират се на около 30 километра северно от

столицата на Исландия Рейкявик. Опитни наблюдатели ще

забележат, че точно над планината, вляво, е съзвездието Орион, а

звездният куп Плеяди се вижда малко над средата на оформената

рамка. Новата аурора продължи само една минута и щеше да

изчезне завинаги, ако не беше заснета в тази дигитална мозайка.“





Жизнен цикъл

Слънцето е звезда, далеч по-малка от сините гиганти. Тя се е

формирала преди 4,6 милиарда години. За типична G2 звезда се

очаква да съществува в продължение на около 10 милиарда години.

Слънцето не е достатъчно масивно, за да избухне като

свръхнова. Вместо това след още 4 до 5 милиарда години то ще се

превърне в червен гигант, изчерпвайки водорода в ядрото си.

Тогава то ще започне да преобразува хелий във въглерод и

температурата на ядрото му ще нарасне до 3×108 K. Високата

температура ще предизвика „раздуване“ на външните

конвекционни слоеве на Слънцето, които вероятно ще достигнат

чак до орбитата на Земята. Скорошни изследвания обаче показват,

че вследствие на интензивната загуба на маса на Слънцето при

раздуването Земята ще се премести на по-висока орбита.

Плътността на външните слоеве на Слънцето като червен гигант

ще е по-малка от сегашната плътност на земната атмосфера, но със

значително по-висока температура (около 2000 – 3000 K).



Изчерпвайки хелия в ядрото си, Слънцето ще претърпи термични

пулсации — свивания и раздувания с нарастваща амплитуда, при

всеки следващ цикъл, губейки част от външните си слоеве, докато

накрая се превърне в бяло джудже.

За разлика от по-масивните звезди като Сириус и Бетелгейзе,

Слънцето не може да преобразува значителни количества въглерод в

по-тежки елементи и поради тази причина бялото джудже ще бъде

съставено предимно от въглерод.



Слънчево затъмнение



Слънчевото затъмнение e астрономично явление, при

което Слънцето става изцяло или частично невидимо за

земния наблюдател, скрито от диска на Луната. То се

наблюдава, когато Луната е между Слънцето и Земята и

трите небесни тела се намират на една линия.

Слънчевото затъмнение е явление, което се наблюдава

при новолуние, най-малко два пъти в годината и най-

много пет. Времетраенето на пълната фаза е обикновено

между 2 и 3 минути, но може да достигне и до 7. Въпреки

честата проява на този феномен, то остава сравнително

рядко явление за дадено място от земната повърхност,

като пълно слънчево затъмнение в определена точка на

Земята се случва средно веднъж на 37 години.



Пълно слънчево затъмнение се наблюдава, когато Луната е

близо до Земята. При този вид затъмнения Слънцето е изцяло

закрито от Луната, като видима остава само короната на Слънцето.

Пълното слънчево затъмнение се наблюдава в много тясна ивица от

земната повърхност.



Пръстеновидно слънчево затъмнение се наблюдава, когато

Луната е далече от Земята. При този вид затъмнения ъгловият

диаметър на Луната е по-малък от ъгловия диаметър на Слънцето

и то се вижда като пръстен около Луната.



Хибридно слънчево затъмнение

На 3 ноември жителите на Североизточна Америка, Африка, северните части на

Южна Америка и най-южните части на Европа имаха възможността да се наслaдят

на рядко явление в небето - т.нар. хибридно слънчево затъмнение.

Хибридното затъмнение е характерно с това, че Луната покрива Слънцето

напълно в някои части на Земята, а в други само частично. Сателитът на

Европейската космическа агенция Proba-2, който наблюдава активността на

Слънцето, е записал уникални кадри на затъмнението.



Частично слънчево затъмнение се наблюдава, когато

Слънцето, Луната и Земята не се намират точно на една права. В

такъв случай Луната закрива само част от Слънцето. Този вид

затъмнения е най-често наблюдаваният.



Древно египетска митология

Древните египтяни наричали

Слънцето бог Ра. Ра – богът Слънце,

произлязъл от хаоса, бил Властелина на

цялата Вселена. Силата му идвала от

една тайнствена дума, която никой не

трябвало да узнае. Ако някой узнаел

магическата дума, Ра незабавно би

загубил силата и властта си.

Митология

Ра – богът 

на Слънцето



Древногръцка митология

Гърците почитали богът на

Слънцето Хелиос. Далече на

изток се намирал златният

дворец на Хелиос. Сутрин,

вратите на двореца се отваряли

и Хелиос излизал през тях със

златната си колесница, теглена

от четири бели коня. Лъчите на

Хелиос се сипели върху земята

и давали светлина, топлина и

живот.

Хелиос –

богът на Слънцето



Слънцестоене се наричат два момента в годината, при

които наблюдаемите точки на изгрев и залез престават да се движат

върху линията на хоризонта. Съответстващите им два дни от

годината имат екстремална продължителност, максимум при

лятното слънцестоене и минимум – при зимното.



Двете слънцестоения в двете полукълба

Като резултат от наклона на земната ос

продължителността на деня и нощта зависят от

положението на Земята спрямо Слънцето.

На 22 юни Слънцето се движи над тропика на Рака. В

северното полукълбо денят е най-дълъг, нощта е най-

къса и се говори за лятно слънцестоене. В южното

полукълбо денят е най-къс, нощта е най-дълга и е налице

зимно слънцестоене.

На 22 декември Слънцето е над тропика на Козирога,

тогава в северното полукълбо се наблюдава зимно

слънцестоене, а в южното – лятно.

Когато еклиптиката пресича небесния екватор, денят и

нощта са еднакво дълги. Тези положения на Слънцето се

наричат равноденствия.



Дати и време на слънцестоене и равноденствие по UTC-0

година

Равноденствие
Март

Слънцестоене
Юни

Равноденствие
Септември

Слънцестоене
Декември

ден час ден час ден час ден час

2010 20 17:32 21 11:28 23 03:09 21 23:38

2011 20 23:21 21 17:16 23 09:04 22 05:30

2012 20 05:14 20 23:09 22 14:49 21 11:12

2013 20 11:02 21 05:04 22 20:44 21 17:11

2014 20 16:57 21 10:51 23 02:29 21 23:03

2015 20 22:45 21 16:38 23 08:20 22 04:48

2016 20 04:30 20 22:34 22 14:21 21 10:44

2017 20 12:28 21 04:24 22 20:02 21 16:28

2018 20 16:15 21 10:07 23 01:54 21 22:23

2019 20 21:58 21 15:54 23 07:50 22 04:19

2020 20 03:50 20 21:44 22 13:31 21 10:02

За България за март и декември добавяте 2 часа 

(UTC+2), а за юни и септември – 3 часа (UTC+3)



1) https://bg.wikipedia.org/wiki/Слънце

2) http://sl.system.free.bg/slance/slance.html

3) https://www.junior.spaceedu.net/nauchi-

poveche/polyarnite-siyaniya/

4) https://bg.wikipedia.org/wiki/Слънчево-затъмнение
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