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Фізика і астрономія 

Урок 75-76 

Тема: Фізичні характеристики Сонця. Будова Сонця та джерела його енергії.  

Мета:  

навчальна: ознайомити з основними даними про атмосферу і «поверхню» Сонця, з 

фізичними характеристиками Сонця як зорі, з його хімічним складом; сформувати 

поняття гравітаційної рівноваги, джерел енергії і внутрішньої будови Сонця, поняття 

сонячної активності, її проявами на Сонці; розглянути вплив сонячної активності на 

Землю;  

розвивальна: формування наукового світогляду, ознайомлення їх з методами й 

способами пізнання природи зір; пояснення властивостей зір на основі молекулярно-

кінетичної теорії та термодинаміки; 

виховна: з метою формування діалектичного світогляду показати пізна-ваність 

світу, любов до природи, виховувати в самостійність, допитливість; 

 

Матеріали до уроку: 

 

Основні фізичні характеристики. Сонце відноситься до класу невеликих зірок. 

Виникло воно близько 5 млрд. років тому і в даний час має масу ~ 2*10
30

кг, радіус ~ 

700тис.км, середню щільність речовини 1,41 г/см
3
, прискорення сили тяжіння на 

поверхні - 274м/с
2
. Видимий біло-жовтий диск Сонця - це його фотосфера, що 

представляє гарячу плазмову атмосферу зірки з температурою поверхні 6000К . В 

Сонці зосереджено близько 99% всієї маси Сонячної системи. 

Кутова швидкість обертання Сонця, яка спостерігається по фотосфері, 

зменшується в міру віддалення від екватора. Період обертання на екваторі дорівнює 

25діб, поблизу полюсів - 30діб. Лінійна швидкість обертання на екваторі близька 

2км/с, тобто багато повільніше швидкості обертання Землі та інших планет, але воно 

відбувається в тому ж напрямку. Все це підтверджує припущення, що ми 

спостерігаємо обертання плазмової атмосфери і що внутрішнє тверде тіло зірки може 

обертатися з іншою швидкістю. Сонце є потужним джерелом теплової, 

електромагнітної і гравітаційної енергії. Ця енергія рівномірно розсіюється в 

космічний простір, і на частку Землі і планет доводиться лише мала її частина. У 

спектрі Сонця виявлено 72 хімічних елемента. 70 % маси Сонця становить водень, 

28% - гелій, кількість інших важких елементів не перевищує 2%. 

Будова Сонця. За сучасними уявленнями, Сонце складається з ряду 

концентричних сфер, або областей, кожна з яких володіє специфічними особ-

ливостями. Схематичний розріз Сонця показує його зовнішні особливості. Енергія, що 

звільняється термоядерними реакціями в ядрі Сонця, поступово прокладає шлях до 

видимої поверхні світила. Вона переноситься за допомогою процесів, в ході яких 

атоми поглинають, перевипромінюють і розсіюють випромінювання, тобто 

променевим способом. Внутрішня будова Сонця складається з ряду сфер, або 

областей. 

 ядро (центральна область) 

 зона променистої рівноваги (зона радіації) 



 конвективна зона 

 атмосфера. 

Ядро - центральна частина Сонця з надвисоким тиском і температурою, що 

забезпечують протікання термоядерних реакцій, які є основним джерелом енергії 

Сонця. Радіус ядра – 1/3R . Ядро – зона, де зосереджена половина соняч-ної маси і 

виділяється практично вся енергія, що змушує його світитись. Із від-даленням від 

центра Сонця температура поступово зменшується і нарешті стає недостатньою для 

перебігу термоядерних реакцій. Так визначають межі ядра. 

Область променистої рівноваги - знаходиться над ядром. Вона утворена 

практично нерухомим і невидимим високотемпературним газом. Передача через неї 

енергії, що генерується в ядрі, до зовнішніх сфер Сонця здійснюється променевим 

способом, без переміщення газу. З ядра в область променевого переносу енергія 

надходить у вигляді γ-випромінювання, яке поглинається атомами навколишньої 

речовини. Атом, поглинувши гамма-квант високої енергії випромінює  кілька квантів з 

меншими енергіями. Таким чином жорстке γ-випромінювання, що є результатом 

термоядерних реакцій у ядрі Сонця, зазнавши  багаторазового пере випромінювання, 

виходить на поверхню переважно у формі видимого світла. 

Конвективна зона - розташовується над попередньою. Передача енергії 

здійснюється шляхом   перемішування. Перенесення тепла з сонячних надр до 

поверхні відбувається в результаті локальних підняттів сильно нагрітих мас газу, що 

знаходяться під високим тиском, до периферії світила, де температура газу менше і де 

починається світловий діапазон випромінювання Сонця. Товщина конвективної 

області оцінюється приблизно в 1/10 частину сонячного радіуса. 

Корона. На відміну від фотосфери і хромосфери зовнішня частина атмосфери 

Сонця - корона володіє величезною протяжністю: вона простя-гається на мільйони 

кілометрів, що відповідає кільком сонячним радіусам, а її слабке продовження йде ще 

далі. Температура корони сягає 1-2млн. градусів!  Це пов’язано з величезними 

швидкостями руху атомів і електронів в короні. 

Корону найкраще спостерігати під час повної фази сонячного затемнення. 

Правда, за ті кілька хвилин, що вона триває, дуже важко замалювати не лише окремі 

деталі, але навіть загальний вигляд корони. Око спостерігача тільки-но починає 

звикати до раптово настали сутінках, а що з'явився з-за краю Місяця яскравий промінь 

Сонця вже сповіщає про кінець затемнення. Тому часто замальовки корони, виконані 

досвідченими спостерігачами під час одного і того ж затемнення сильно розрізнялися. 

Не вдавалося навіть точно визначити її колір. Цикл сонячної активності - 11років. 

Тобто з 11-річним періодом змі-нюється як яскравість так і форма сонячної корони. В 

епоху максимуму вона має майже ідеально круглу форму. Коли ж плям мало форма 

корони стає витягнутої.  При цьому загальна яскравість корони зменшується. Ця цікава 

особливість корони, мабуть, пов'язана з поступовим переміщенням протягом 11-

річного циклу зони переважного утворення плям. Білий колір корони пояснюється 

розсіюванням звичайного сонячного світла на вільних електронах. Отже, корона 

Сонця – зовнішня частина його атмосфери, сама розріджена і найгарячіша. Вона і 

найближча до нас: виявляється вона тягнеться далеко від сонця у вигляді постійно 

рухається від нього потоку плазми - сонячного вітру. Поблизу Землі його швидкість 

складає в середньому 400-500 км / с, а часом досягає майже 1000 км/с. поширюючись 

далека за межі орбіт Юпітера і Сатурна, сонячний вітер утворює гігантську 



геліосферу, що межує з ще більш розрідженим міжзоряним середовищем. Фактично 

ми живемо оточені сонячної короною, хоча і захищені від її проникаючої радіації 

надійним бар'єром у вигляді земного магнітного поля. Через корону сонячна 

активність впливає на багато процесів, що відбуваються на Землі. 

Джерела енергії Сонця - це термоядерні реакції синтезу. Чотири ядра вод-ню 

перетворюються на ядро гелію. При цьому виділяється енергія 4,3*10
-11

Дж. 

В центрі Сонця густина газу становить близько 100кг/м
3
 (у 13 раз більша, ніж у 

свинцю!), тиск - близько 220млрд.Па, а температура - близько 15млн.К. При такій 

температурі ядра атомів водню (протони) мають дуже великі швидкості (сотні 

кілометрів за секунду) і можуть стикатися одне з одним, незважаючи на дію 

електростатичної сили відштовхування. Деякі зіткнення завершуються ядерними 

реакціями, в результаті яких з водню утворюється гелій і виділяється велика кількість 

тепла. Ці реакції є джерелом енергії Сонця на сучасному етапі його еволюції. 

Внаслідок цього кількість гелію в центральній частині світила поступово 

збільшується, а водню - зменшується. За підрахунками вчених запасів водню 

вистачить ще на 10 млрд. років. 

 

 

Домашнє завдання: 

Зробити конспект 

Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=whE_HRPE9bc  

Дати відповіді на запитання - письмово 

 Питання для самоконтролю. 

1. Що є джерелом енергії в надрах Сонця? 

2. Що знижує температуру всередині сонячних плям? 

3. Яке явище астрономи називають сонячною активністю? 

4. Які процеси на Сонці можуть суттєво впливати на стан земної атмосфери? 

 

 

Зворотній зв'язок  

Viber/Telegram 0932186792 
E-mail vitasergiivna1992@gmail.com 

!!!! у повідомленні з д/з не забуваєм вказувати прізвище, групу і дату уроку.  
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