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1. UVOD 
 

Znano je, da ima Sonce zelo velik vpliv na Zemljo, a ne samo nanjo, na vse planete 
znotraj našega osončja. Je daleč najmasivnejše nebesno telo v našem sončnem sistemu in zato 
drži v oklepu Zemljo in ostale planete. Sonce je aktivna zvezda, ki je v preteklosti vplivala na 
naš planet ravno v pravšnji meri, da se je na njem ustvarila blagodejna klima za nastanek 
življenja. 

 
Aktivnosti Sonca so vidne predvsem v daljšem časovnem obdobju. Kot primer 

navedimo malo ledeno dobo v letih 1645-1715. V tem času je bila sončeva aktivnosti nižja, 
zato je temperatura na Zemlji padla, sicer v povprečju le za 0,6 K, a je bilo to dovolj za 
nenavadno mrzlo obdobje v severni Evropi in Severni Ameriki, imenovano tudi Mala ledena 
doba. Kot zanimivost povejmo, da je bilo v zadnjih 3000 letih Sonce v povečani aktivnosti le 
300 let.  Zemlja je bila v tem obdobju občutno hladnejša in večino časa prekrita z ledom in 
snegom. 

 
Kakšne so aktivnosti Sonca, katerih posledice čutimo, bomo nekoliko podrobneje 

opredelili v tej seminarski nalogi. Poleg tega želimo odgovoriti na nekatera vprašanja, ki se 
pogosto porajajo, in sicer: Zakaj Sonce sveti? Zakaj je začelo svetiti? Bo Sonce ugasnilo in če 
bo, kako dolgo bo še svetilo? Bo izsev Sonca vedno enak? Kolikšna je temperatura na 
površini in v središču Sonca? In nenazadnje, kakšno gorivo uporablja? 
 
 

2. OSNOVNI PODATKI 
 

V primerjavi z ostalimi zvezdami na nebu deluje Sonce zelo veliko in svetlo. Kljub 
temu je povsem navadna zvezda in deluje tako veličastno samo zaradi dejstva, da je nam 
daleč najbližja. Njegova srednja oddaljenost je le 149600000 km, tako da svetloba, ki jo 
Sonce oddaja potuje do nas le 8,3 minute. Za primerjavo navedimo razdaljo do naslednje 
najbližje zvezde, Proksime Kentavre, ki je od nas oddaljena 4,2 svetlobni leti. Če to številko 
spremenimo v kilometre dobimo kar 40×1018 km. V primeru, da bi lahko do Proksime 
Kentavre potovali s francoskim vlakom TGV, z največjo hitrostjo 515 km/h, bi do tja 
potrebovali približno 8,9 milijonov let1.  
 

Masa Sonca je v primerjavi z ostalimi nebesnimi telesi v našem osončju zelo velika, 
saj zajema 99,87% celotne mase sončnega sistema. Masa Sonca je 2·1030 kg in je 330.000 krat 
večja od mase Zemlje. 
 

Sonce je plinasta krogla, ki je gostejša v jedru in se redči proti površju, tako da ima 
atmosfero precej redko. Povprečna gostota Sonca je 1,4·103 kg/m3, torej je manjša od 
povprečne gostote Zemlje in sicer kar za faktor 0,26 ( ).  
 

Temperatura je na vidni površini Sonca okoli 5780 K, vendar proti središču narašča. 
Ocenjujejo, da v središču doseže od 15 do 20 milijonov kelvinov. 
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Naštejmo še nekaj fizikalnih količin, ki so značilne za Sonce. Izsev Sonca je 4·1026 W. 
Polmer je 109-krat večji od polmera Zemlje in znaša 7·105 km. Tlak v središču je 3000 barov 
in starost Sonca znaša 4,8·109 let. 
 
 

3. ZGRADBA SONCA 
 

Omenili smo že, da je Sonce zmes plinov. Trenutno je sestavljeno iz približno 75% 
masnega deleža vodika in 25% helija, oziroma 92,1% vodika in 7,8% helija po številu 
atomov. Preostala desetina procenta so kovine. Ti deleži se počasi spreminjajo skozi čas, ker 
se vodik v jedru zliva v helij.  
 

Prav plinska sestava povzroča, da se pri vrtenju okoli svoje osi, vsi deli ne vrtijo enako 
hitro. Točka na ekvatorju potrebuje za obrat 25,4 Zemljinih dni, medtem ko je obhodni čas 35 
stopinj bolj severno ali južno za 2 dni daljši.2 
 

Vendar Sonce ni zgolj krogla gorečega plina, kot zgleda na prvi pogled. Je več slojno 
nebesno telo, ki se po splošno sprejetem modelu sestoji iz sredice, sevalne plasti, konveksne 
plasti, fotosfere, kromosfere in korone (slika 1). Sredica zajema 10% sončeve prostornine. V 
njej potekajo termonuklearne reakcije, zato je tako vroča in v njej tolikšen pritisk 
(temperatura je 15 do 20 milijonov kelvinov, tlak je 3000 barov). Sredica je obdana z 
radioaktivno plastjo, energija po njej se prenaša s sevanjem. Po konveksni plasti, ki obdaja 
radioaktivno plast, se energija prenaša s turbolentnim gibanjem vročega plina. Ponovno se 
prenaša energija s pomočjo sevanja po tanki vidni površini Sonca ali fotosferi3. Fotosfera je 
nekakšna meja med sončevo notranjostjo in zunanjostjo, debeline od 400 do 500 km. Njena 
temperatura je v primerjavi z sredico zelo nizka, ima komaj 5780 K.3 Fotosfero obdaja 
kromosfera, ki ji ne moremo reči plast. Opazovanja so pokazala, da je to sistem številnih 
plinskih curkov, imenovanih spikule. Debelina kromosfere je nekaj tisoč kilometrov4. Zunanji 
del Sončeve atmosfere je korona. Sestavljena je iz plina elektronov. Je zelo redka in zelo 
vroča, saj je njena temperatura približno milijon kelvinov. Korona sveti zelo šibko, zato je 
vidna le med Sončevim mrkom. 

 

 

Slika 1: Zgradba sonca5 
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3. STAROST IN ŽIVLJENSKA DOBA SONCA 
 

Zvezde nastajajo iz oblaka plinov in na takšen način je nastalo tudi Sonce. Seveda se 
ne more vsak oblak skrčiti v zvezdo, za ta pogoj mora biti masa oblaka (M), večja kot je 
Jeansova masa (Mj). Jeansova masa je odvisna od temperature oblaka plinov (T), mase vodika 
(mH), gostote vodikovih atomov (φ0), gravitacijske konstante (G), Bolzmannove konstante (kB) 
in konstante μ, katere vrednost je odvisna od procenta vodika, helija in ostalih snovi v oblaku. 
Zajema lahko vrednosti od 0 do 1 (čista vodikova meglica ima μ = 1). Zveza med navedenimi 
količinami je6:  

 

 

 
Danes je znano, da je Sonce skupaj z ostalimi nebesnimi telesi v našem osončju 

nastalo pred približno 4,8 milijardami leti. To so dokazali arheologi na podlagi najstarejših 
kamnin, ki so jih našli na Zemlji in kasneje na Luni. Predvsem kamnine iz Lune so podale 
zelo zanesljive rezultate, saj je Luna »mrtev« objekt in na njem ne poteka cela vrsta geoloških 
aktivnosti kot so izbruhi vulkanov, potresi in erozija tal. 
 

Vendar se o starosti Sonca dolgo ni vedelo veliko, saj niso poznali reakcij, ki so se 
odvijale v njegovi notranjosti. Še v devetnajstem stoletju so bili prepričani, da ni starejše od 
30 milijonov let. Šele s pojavom evolucijske teorije Charlesa Darwina in njegovimi dokazi, da 
je življenje na Zemlji obstajalo že mnogo prej, so strokovnjaki podvomili v starost našega 
sončnega sistema. Vse do prve polovice dvajsetega stoletja, dokler niso odkrili zlivanja 
vodika v helij, je izgorevanje Sonca ostala skrivnost. Omenjena jedrska reakcija je edina, ki 
dopušča, da bi Sonce svetilo s tolikšno močjo skoraj pet milijard let. Da se v zvezdah odvija 
prav ta reakcija, priča tudi njihova sestava, saj sestojijo iz vodika in helija, preostale snovi so 
v precejšnji manjšini.  
 

Če pomnožimo izsev Sonca (P) s časom svetenja (t) dobimo energijo, ki jo je Sonce 
do sedaj oddalo:  Sonce je približno na polovici svoje poti. Ko bo 
zmanjkalo zalog vodika, bo začel helij goreti in se spreminjati v ogljik. Med tem se bodo 
zunanje plasti napihnile in ohladile. Sonce bo postalo rdeča orjakinja. Ta bo odvrgla zunanje 
plasti in se v 100000 letih spremenila v belo pritlikavko. Postopno bo bledela in končala kot 
mrtva, mrzla, črna pritlikavka7. 
 
 

4. SONČEVE PEGE 
 

Temne lise, ki jih lahko opazimo na površini Sonca, imenujemo sončeve pege. Ker 
velja preprosto pravilo, da so vsi pojavi, ki spremljajo aktivnost Sonca pogostejši in izrazitejši 
tedaj, ko je na njegovi površini vidnih več peg, se jim bomo podrobneje posvetili (sliki 2 in 
3). 
 

Sončeve pege vidimo kot temne, lahko tudi črne lise na sončevi površini. Vendar v 
resnici niso takšne, mi jih take zaznamo, ker so za približno 1500 K hladnejše kot okoljna 
fotosfera. Večje pege sestojijo iz centralnega dela, ki mu rečemo senca oziroma umbra in je 

.
4
3

mG2
Tk5M

0

2
3

H

B
j pjµ

×÷÷
ø

ö
çç
è

æ
=

.J 106 43×»×= tPE



 5 

obdana s polsenco (penumbro), ki je nekoliko svetlejša. Polsenca je tudi toplejša, temperatura 
znaša približno 4500 K, medtem ko je temperatura polsence za 500 K višja. Omenjene pege 
so lahko pravilne oblike (okrogle, ovalne) ali pa zelo zapletene, saj se lahko pojavlja več senc 
znotraj ene polsence.  
 

     
 
 

 
Sončeve pege so različnih dimenzij. Najpogostejše so tiste, ki imajo premer od 1500 

km do 40000 km. Največjo znano sončevo pego so opazili aprila 1947. Pega je pokrila 
območje, večje od 18 milijard kvadratnih kilometrov (površina Zemlje je 0.5 milijard 
kvadratnih kilometrov)9. Ravno dimenzija je tista, ki odloča o življenju sončnih peg. Majhne 
pege se obdržijo na površju le nekaj ur, medtem ko lahko večje skupine preživijo tudi več 
mesecev.  
 

V preteklosti so prav zaradi premikanja sončevih peg odkrili, da je Sonce rotirajoče 
nebesno telo. Na tak način so lahko zmerili, da je obhodni čas ekvatorja približno 25 dni, med 
tem, ko je 35 stopinj bolj severno ali južno obhodni čas za 2 dni daljši. 
 
 

4.1. WOLFOVO ŠTEVILO 
 

Ker so sončeve pege tako zanesljiv pokazatelj aktivnosti Sonca, se je za merilo le teh 
uveljavilo Wolfovo število (W). Odvisno je od korelacijskega faktorja (k), števila vseh peg (P) 
in števila skupin peg (S) v opazovanem trenutku:  

 
 

 
Število vseh skupin peg pomnožimo z deset, ker je Sonce na področju skupine peg 

precej bolj aktivno, kot na področju kjer se nahaja posamezna sončeva pega. Korelacijski 
faktor (k) se je uvedel, ker je nemogoče opazovati Sonce v idealnih pogojih. Odvisen je od 
teleskopa, ki ga uporabljamo, oziroma od njegove odprtine (K1). Njegova vrednost je zaradi 
zgodovinskih razlogov za premer objektiva 8 cm enaka 1. Odvisen je tudi od »seeing-ga« 
oziroma kvalitete slike, na katero vplivajo turbulenca, vetrovi in migetanje zraka (K2). 
Vrednost zanj se giblje od 0,01 (povsem mirno ozračje) do 0.11 (zelo slabi pogoji). Odvisna 
je še od prosojnosti ozračja (K3), vrednosti se gibljejo od 0,00 (jasno ozračje) do 0,04 (megla). 
Ko te vrednosti seštejemo, dobimo korelacijski faktor: 

( ).PS10kW +×=

Slika 2: Sončeve pege8. Slika 2: Povečana slika Sončevih peg8. 
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Če je vrednost Wolfovega števila od 0 do 40 trdimo, da je aktivnost Sonca nizka, medtem ko 
je aktivnost povečana, če je to število večje od 40. Doseže lahko vrednosti do 200.  
 

5. SONČEV VETER IN POLARNI SIJ 
 

Sonce poleg elektromagnetnega valovanja oddaja tudi redek tok nabitih delcev, ki mu 
pravimo tudi plazma. Od tega je največ elektronov in protonov, ki jih imenujemo sončev 
veter. Širi se s hitrostjo 450 km/s. 

 
Zemlja, tako kot nekateri drugi planeti v našem osončju, s pomočjo magnetnega polja 

tvori ščit oziroma navidezno kletko, ki odbija sončev veter in tako preprečuje njegove 
negativne posledice. Sončev veter je namreč plazma nabitih delcev, ki zaradi velikega števila 
prostih nabitih delcev prevaja električni tok in močno interagira z magnetnim poljem. Kljub 
vsemu se lahko ob določenih pogojih na Zemljo prebije nekaj električno nabitih delcev. 

 
V običajnih razmerah, je tok ioniziranih delcev razmeroma redek (slika 5). Delci 

potujejo vzdolž magnetnih silnic in krožijo okoli njih, saj homogeno magnetno polje zakrivi 
njihovo pot. Delec tako kroži in obenem potuje v smeri magnetnih silnic. Ko dospe do enega 
od polov, se zaradi nehomogensti magnetnega polja odbije in potuje proti drugemu polu, kjer 
se ponovno odbije in tako nadaljuje svojo pot10. 
 

Ko je sončeva aktivnost povečana, se količina nabitih delcev nad poloma zelo poveča. 
Na magnetopavzi (slika 6), ki je ločnica med sončevim vetrom in Zemljino magnetosfero 
(področje, ki ga v sončnem vetru izkleše Zemeljsko magnetno polje) dobimo električno polje, 
ki pospeši elektrone proti Zemeljskemu površju. Elektroni sedaj dosežejo nižje plasti 
atmosfere in zbudijo molekule v njej. Te začnejo sevati v barvah, ki so značilne za polarni sij. 
Barva je odvisna od višine, na kateri je elektron zbudil molekulo. Nad 250 km lahko opazimo 
rdečo barvo, ki jo seva vzbujen kisik. Nižje, tja do 100 km seva kisik zeleno, medtem ko pod 
100 km dušik seva modro in rdečo svetlobo10 (slika 4). 
 

Svetloba, ki jo vidimo v obliki severnega sija predstavlja le okoli 4% energije, ki jo 
prejme atmosfera. Ostalih 96% se sprosti v obliki toplote, prav tako v atmosfero. Skupno se 
ob spektaklu severnega sija sprošča v atmosfero okoli 100 milijonov kilovatov moči, kar na 
primer presega kapacitete za proizvodnjo električne energije v celotnih Združenih državah 
Amerike10.  

 
 

      

.KKKk 321 ++=

Slika 5: Aurore nastanejo zaradi 
medsebojnega delovanja sončnega vetra, 
magnetnega polja in zgornje atmosfere12. 

Slika 4: Polarni sij viden iz Zemlje11. 
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Slika 6: Prikaz nabitega delca, ki zbudi molekulo plina10. 
 

Vendar posledica sončnega vetra niso zgolj čudoviti svetlobni efekti prijetni za oko. 
Zaradi sončnega vetra oziroma tokov, ki tečejo po ionosferi lahko v električnih napeljavah 
inducirajo prevelike napetosti. Daljnovodi postanejo preobremenjeni in posledično pride do 
izpada električnega toka. Zaradi kozmičnega sevanja predstavlja sončev veter nevarnost tudi 
za astronavte, ki opravljajo svoj posel zunaj zemeljske orbite. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. ZAKLJUČEK 
 

Sonce je zaradi svoje velikosti že v najzgodnejših civilizacijah zbujalo zanimanje in 
burilo domišljijo. Pravzaprav še danes velja za zelo zanimivo nebesno telo, tako da je 
nemalokrat predmet najrazličnejših opazovanj. Poleg tega, da zanj veljajo ekstremne fizikalne 
lastnosti, ki so za človeka nepredstavljive, je to zvezda, ki zna biti še kako aktivna in prav 
zaradi tega je za astronome tako zanimiva. Bodisi le za opazovanje čudovitih pojavov, ki so 
posledica raznih sončevih izbruhov, bodisi za napovedovanje bolj dramatičnih posledic, ki se 
lahko pojavijo na Zemlji. 
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