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Ο πσρήλας ηοσ ήιηοσ
O ππξήλαο βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο ειηαθήο ζθαίξαο.  

Ο ππξήλαο είλαη ε κόλε πεξηνρή ζηνλ ήιην πνπ 
παξάγεη ζεκαληηθή πνζόηεηα ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο 
κέζσ ηεο ζύληεμεο: κέζα ζην 24% ηεο αθηίλαο ηνπ 

Ήιηνπ, παξάγεηαη ην 99% ηεο ηζρύνο. Τν ππόινηπν ηνπ 
άζηξνπ ζεξκαίλεηαη από ηελ ελέξγεηα πνπ κεηαθέξεηαη 

πξνο ηα έμσ από ηνλ ππξήλα θαη ηα ζηξώκαηα ιίγν 
έμσ. Η ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη από ηε ζύληεμε ηνπ 

ππξήλα πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα ηαμηδεύζεη κέζσ 
πνιιώλ δηαδνρηθώλ ζηξσκάησλ ζηελ ειηαθή 

θσηόζθαηξα πξηλ δηαθύγεη ζην δηάζηεκα, όπσο ην 
θσο ηνπ ήιηνπ θαη  ε θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ 

ζσκαηηδίσλ.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1


Ο πσρήλας ηοσ ειίοσ



Η δώλε αθηηλοβοιίας ηοσ ειίοσ

 Κάησ από ηηο 0,7 ειηαθέο αθηίλεο, ην ειηαθό πιηθό 
είλαη θαπηό θαη ππθλό αξθεηά ώζηε ε ζεξκηθή 
αθηηλνβνιία λα είλαη επαξθήο γηα λα κεηαθέξεη 
ηελ έληνλε ζεξκόηεηα ηνπ ππξήλα πξνο ηα έμσ. Η 
ελέξγεηα κεηαθέξεηαη από ηελ αθηηλνβνιία: ηα 
ηόληα πδξνγόλνπ θαη ειίνπ εθπέκπνπλ θσηόληα, 
ηα νπνία θηάλνπλ κόλν ζε κηθξή απόζηαζε πξηλ 
απνξξνθήζνπλ από άιια ηόληα. Η ππθλόηεηα 
πέθηεη εθαηό θνξέο (από 20 g/cm3 ζε κόλν 0,2 
g/cm3) από ηε βάζε πξνο ηελ θνξπθή ηεο δώλεο 
ηεο αθηηλνβνιίαο.

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1


Ζώλε κεηαθοράς ηοσ ήιηοσ

Σην εμσηεξηθό ζηξώκα ηνπ Ήιηνπ, από ηελ επηθάλεηά ηνπ 
κέρξη πεξίπνπ 200.000 ρικ ην ειηαθό πιάζκα δελ είλαη 
αξθεηά ππθλό ή αξθεηά ζεξκό ώζηε λα κεηαθεξζεί ε 

ζεξκηθή ελέξγεηα από ην εζσηεξηθό πξνο ηα έμσ κε ηελ 
αθηηλνβνιία. Με απνηέιεζκα ε ζεξκηθή κεηαθνξαο λα 

ιακβάλεη ρώξα κε ζεξκηθέο ζηήιεο πνπ κεηαθέξνπλ θαπηό 
πιηθό ζηελ επηθάλεηα ηνπ Ήιηνπ. Μόιηο ην πιηθό ςπρζεί 

ζηελ επηθάλεηα, βνπηάεη πξνο ηα θάησ ζηε βάζε ηεο δώλεο 
κεηαθνξαο, γηα λα ιάβεη πεξηζζόηεξε ζεξκόηεηα από ηελ 
θνξπθή ηεο δώλεο αθηηλνβνιίαο. Οη ζεξκηθέο ζηήιεο ζηε 

δώλε κεηαθνξαο ζεξκόηεηαο δεκηνπξγνύλ έλα απνηύπσκα 
ζηελ επηθάλεηα ηνπ Ήιηνπ, σο ειηαθή θνθθίαζε θαη 

ππεξθνθθίαζε.Οη θηλήζεηο ηεο κάδαο ζηε δώλε κεηαθνξαο 
πξνθαινύλ έλα "κηθξήο θιίκαθαο" δπλακό πνπ παξάγεη 
βόξεηνπο θαη λόηηνπο καγλεηηθνύο πόινπο ζε όιε ηελ 

επηθάλεηα ηνπ Ήιηνπ.



Η θωηόζθαηρα ηοσ Ήιηοσ



Πάλσ αθξηβώο από ηνλ ειηαθό ππξήλα ππάξρεη ζηνηβάδα 
πάρνπο 400 ρικ, ε νπνία θαη θζάλεη κέρξη ηελ επηθάλεηα. Η 
ζηνηβάδα απηή ηεο Ηιηαθήο ζθαίξαο από ηελ νπνία θαη 
πξνέξρεηαη όιε ε αθηηλνβνινύκελε ειηαθή ελέξγεηα, 
δειαδή ε ζεξκόηεηα θαη ην θσο νλνκάζζεθαλ υωτόσυαιρα. 
Σπλεπώο ν παξαηεξνύκελνο θάζε θνξά δίζθνο ηνπ Ηιίνπ, 
δειαδή ε νξαηή επηθάλεηα ηνπ Ήιηνπ, αληηζηνηρεί ζηε 
θσηόζθαηξα. Πάλσ από ηε θσηόζθαηξα ην νξαηό θσο ηνπ 
ήιηνπ είλαη ειεύζεξν λα δηαδνζεί ζην δηάζηεκα, θαη ε 
ελέξγεηα ηνπ μεθεύγεη εληειώο από ην ειην.Η θσηόζθαηξα 
είλαη δεθάδεο έσο εθαηνληάδεο ρηιηόκεηξα παρηά, είλαη 
ειαθξώο ιηγόηεξν αδηαθαλήο από ηνλ αέξα πάλσ ζηε Γε. 
Τν θσο ηνπ ήιηνπ έρεη πεξίπνπ θάζκα κέιαλνο ζώκαηνο, ην 
νπνίν δείρλεη όηη ζεξκνθξαζία ηνπ είλαη πεξίπνπ 6.000 Κ, 
πνπ δηαλζίδεηαη κε αηνκηθέο γξακκέο απνξξόθεζεο από ηα 
αδύλακα ζηξώκαηα πάλσ από ηε θσηόζθαηξα. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%AC%CF%83%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%BD_%CF%83%CF%8E%CE%BC%CE%B1


Ηιηαθές θειίδες

 Οη ηλιακές κηλίδες είλαη παξνδηθά θαηλόκελα πνπ 
εκθαλίδνληαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ Ηιίνπ, ηε ιεγόκελε 
θσηόζθαηξα, ηεο νπνίαο θαη ζεσξνύληαη νη πεξηζζόηεξν 
εληππσζηαθνί θαη ελδηαθέξνληεο ζρεκαηηζκνί ηεο. Είλαη 
νξαηέο σο ζθνηεηλέο κηθξέο ή κεγαιύηεξεο θπθιηθέο 
επηθάλεηεο - θειίδεο, ζε ζρέζε κε ηηο γεηηνληθέο πεξηνρέο 
ηεο θσηόζθαηξαο, πνπ πεξηβάιινληαη από ιηγόηεξν 
ζθνηεηλέο ζηεθάλεο ηλώδνπο πθήο. 

 Πξνθαινύληαη από καγλεηηθή δξαζηεξηόηεηα, ε νπνία 
παξεκπνδίδεη ηα ξεύκαηα κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο από ην 
ειηαθό εζσηεξηθό, δεκηνπξγώληαο έηζη πεξηνρέο κε 
κεησκέλε επηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%84%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1


Η θωηόζθαηρα ηοσ ήιηοσ.

Δηαθρίλοληαη οη ειηαθές ηής θειίδες



Αηκόζθαηρα ηοσ ήιηοσ

 Πάλσ από ηε θσηόζθαηξα εμαθξηβώλεηαη όηη ππάξρεη ειηαθή 
ύιε θαη κάιηζηα ζε ζηξώκα κεγάινπ πάρνπο. Απηό 
νλνκάδεηαη ηλιακή ατμόσυαιρα ή ατμόσυαιρα Ηλίοσ. Η 
Αηκόζθαηξα ηνπ Ηιίνπ δελ είλαη νξαηή, δηόηη ε ζεξκνθξαζία 
ηεο θαη θαηά επέθηαζε ε ιακπξόηεηά ηεο είλαη κηθξόηεξε 
από ηεο θσηόζθαηξαο, θαη ηόζν πνπ λα απνθξύπηεηε από ην 
έληνλν δηάρπην θσο ηεο εκέξαο, όπσο αθξηβώο 
απνθξύπηνληαη θαη νη αζηέξεο. Γίλεηαη όκσο νξαηή ζηηο 
νιηθέο εθιείςεηο ηνπ Ηιίνπ σο ιακπξόο θσηνζηέθαλνο πνπ 
πεξηβάιιεη ηνλ δίζθν ηνπ Ηιίνπ.
Η Ηιηαθή αηκόζθαηξα δηαθξίλεηαη ζε δύν επηκέξνπο 
ζηνηβάδεο. Η πξώηε εμ απηώλ πνπ βξίζθεηαη ακέζσο πάλσ 
από ηε θσηόζθαηξα θαιείηαη τρωμόσυαιρα. Παξνπζηάδεη 
έληνλν ξόδηλν ρξώκα, εμ νπ θαη έιαβε ην όλνκα 
ρξσκόζθαηξα. Πάλσ από ηελ ρξσκόζθαηξα βξίζθεηαη 
ην στέμμα ή ηλιακό στέμμα ή στέμμα Ηλίοσ ηνπ νπνίνπ ηα 
όξηα θζάλνπλ ζε απόζηαζε πέληε ειηαθώλ αθηηλώλ.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%88%CE%B7_%CE%97%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85


Η Χρωκόζθαηρα ηοσ ειίοσ



Μαγλεηηθό πεδίο

 Ο Ήιηνο είλαη έλα καγλεηηθά ελεξγό αζηέξη. Υπνζηεξίδεη έλα 
ηζρπξό, κεηαιιαζόκελν καγλεηηθό πεδίν. Τν  
καγλεηηθό πεδίν ηνπ ήιηνπ νδεγεί ζε πνιιέο ζπλέπεηεο όπσο 
νη ειηαθέο εθιάκςεηο. Οη επηπηώζεηο ηεο ειηαθήο 
δξαζηεξηόηεηαο ζηε Γε πεξηιακβάλνπλ ην ζέιαο ζε κέηξηα 
έσο πςειά γεσγξαθηθά πιάηε.  Επίζεο, ε ειηαθή 
δξαζηεξηόηεηα ζεσξείηαη όηη έπαημε ζεκαληηθό ξόιν ζηε 
δηακόξθσζε θαη ζηελ  εμέιημε ηνπ Ηιηαθνύ Σπζηήκαηνο. 
Όιε ε ύιε ζηνλ ήιην είλαη κε ηε κνξθή ηνπ αεξίνπ θαη ηνπ 
πιάζκαηνο, ιόγσ ησλ πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ ηνπ. 

 Τν ειηαθό καγλεηηθό πεδίν εθηείλεηαη,  πέξα από ηνλ ίδην 
ηνλ Ήιην. Ο καγλεηηζκέλνο άλεκνο ηνπ ειηαθνύ πιάζκαηνο 
παξαζύξεη ην καγλεηηθό πεδίν ηνπ Ήιηνπ ζην ρώξν πνπ 
ζρεκαηίδνπλ ην ιεγόκελν δηαπιαλεηηθό καγλεηηθό πεδίν. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CE%BC%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CF%82


Η ζύζηαζε ηοσ ειίοσ

 Ο Ήιηνο απνηειείηαη θαηά 74% από πδξνγόλν, 
θαηά 25% από ήιην θαη 1% από άιια ζηνηρεία. Τν 
πδξνγόλν απνηειεί ην θύξην θαύζηκν γηα ηηο 
ζεξκνππξεληθέο αληηδξάζεηο πνπ παξάγνπλ ηελ 
ελέξγεηα πνπ αθηηλνβνιεί, ελώ ην ήιην πξνέξρεηαη 
θπξίσο από ηα πξντόληα ηεο ππξεληθήο 
ζύληεμεο ηνπ πδξνγόλνπ.

 Ο Ήιηνο δελ έρεη ζαθή επηθάλεηα όπσο έρνπλ νη 
γήηλνη πιαλήηεο. Η ππθλόηεηα ησλ αεξίσλ 
κεηώλεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αθηίλα ηνπ Ηιίνπ 
κε έλα λόκν αληηζηξόθνπ ηεηξαγώλνπ. Η αθηίλα 
ηνπ Ηιίνπ κεηξηέηαη από ην θέληξν ηνπ άζηξνπ 
έσο ηε θσηόζθαηξα, έμσ από ηελ νπνία δελ 
ιακβάλεη ρώξα ε ππξεληθή ζύληεμε.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B7%CE%BE%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B7%CE%BE%CE%B7


Η ελέργεηα ηοσ ειίοσ



Ο Ήιηνο είλαη κία ηεξάζηηα ζθαίξα από 
δηάθνξα αέξηα θπξίαξρα ησλ νπνίσλ είλαη ην πδξνγόλν θαη 
ην ήιην. Η ζεξκνθξαζία πνπ επηθξαηεί ζηνλ Ήιην είλαη ηόζν 
κεγάιε ώζηε λα εμαεξώλνληαη αθόκε θαη ηα κέηαιια. Η 
πνζόηεηα ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη είλαη απίζηεπηε. Έρεη 
πξνζδηνξηζηεί πσο ζε θάζε δεπηεξόιεπην ν Ήιηνο εθπέκπεη 
ηόζε ελέξγεηα όζε ζα έδηλε κηα έθξεμε 4 δηζεθαηνκκπξίσλ 
βνκβώλ πδξνγόλνπ ησλ 100 κεγαηόλσλ ε θάζε κία. Καη όια 
απηά γηα έλα κόλν δεπηεξόιεπην, ελώ ν Ήιηνο εθπέκπεη εδώ 
θαη 5 δηζεθαηνκκύξηα ρξόληα θαη ζα ζπλερίζεη ηνπιάρηζηνλ 
γηα άιια ηόζα.

 Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ θάζε δεπηεξόιεπην πεξίπνπ 
655 εθαηνκκύξηα ηόλνη πδξνγόλνπ από ηε κάδα ηνπ ήιηνπ 
κεηαηξέπνληαη ζε 650 εθαηνκκύξηα ηόλνπο ειίνπ πνπ 
ζπλερίδνπλ λα απνηεινύλ κάδα ηνπ Ήιηνπ.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1


Ο ζάλαηος ηοσ ειίοσ

 Η κάδα ηνπ Ηιίνπ δελ είλαη ηέηνηα ώζηε λα ηνλ νδεγήζεη ζε 
θαηάζηαζε θαηλνθαλνύο ή ππεξθαηλνθαλνύο. Ωζηόζν 
εθηηκάηαη πσο ζε 4 κε 5 δηζεθαηνκκύξηα έηε, κε ηελ 
εμάληιεζε ησλ απνζεκάησλ πδξνγόλνπ θαη ηε 
κεηαζηνηρείσζή ηνπο ζε ήιην θαη θαηόπηλ ζε βαξύηεξα 
ζηνηρεία, ζα αξρίζεη λα δηαζηέιιεηαη ζρεκαηίδνληαο έλαλ 
κόκκινο γίγαντα. Απηό ζα ζπκβεί δηόηη ε πίεζε από ηε 
ζύληεμε ησλ βαξύηεξσλ ζηνηρείσλ είλαη κεγαιύηεξε από 
ηελ αληίζηνηρε ηνπ πδξνγόλνπ, έηζη γηα λα εμηζνξξνπεζεί κε 
ηε βαξύηεηα ζα κεγαιώζεη ν όγθνο ηνπ Ηιίνπ. Αλ θαη είλαη 
πηζαλόλ ε έθηαζε ηνπ θόθθηλνπ γίγαληα λα πεξηέρεη ηελ 
ηξνρηά ηεο Γεο, πξόζθαηεο έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ πσο ε 
δηαδηθαζία επέθηαζεο ζε θόθθηλν γίγαληα ζα πξνσζήζεη ηε 
Γε ζε απνκαθξπζκέλε ηξνρηά, απνηξέπνληαο ηελ εμάρλσζή 
ηεο. Μεηά ηε θάζε ηνπ θόθθηλνπ γίγαληα, ν Ήιηνο ζα γίλεη 
έλαο άσπρος νάνος, πνπ ζα πεξηβάιιεηαη από έλα πιαλεηηθό 
λεθέισκα, ν νπνίνο ζα ςύρεηαη γηα ηα επόκελα 5 
δηζεθαηνκκύξηα έηε. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%86%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%82_%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%86%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%82_%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CF%85%CE%B8%CF%81%CF%8C%CF%82_%CE%B3%CE%AF%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BD%CE%B5%CF%86%CE%AD%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BD%CE%B5%CF%86%CE%AD%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%B1


Δοκή ηοσ ειίοσ



Οη Μαζεηές

 Μαλνύγθαο  Πέηξνο 

 Μαξηηλάθεο Σηαύξνο

 Λαθαδάλεο Αβξαάκ

 Κνπθνύηζεο Απόζηνινο



Οη θαζεγεηές

 Σθαξνγηάλλεο Γεώξγηνο

 Ζαξίκπαο Παλαγηώηεο



Τέιος

 Σαο επραξηζηνύκε όινπο πνπ καο 

παξαθνινπζήζαηε


