
Ο ΗΛΙΟΣ ΜΑΣ 

Στον πυρήνα του ήλιου μας 4 πυρήνες υδρογόνου ( 𝛨1
1  ή 𝜋𝜌𝜔𝜏ό𝜈𝜄𝛼 𝑃)  καθένα 

ατομικής μάζας mp = 1,0081u(1u = 1,6605x10-27 kg) συντήκονται σε πολύ υψηλή 

θερμοκρασία 14χ106 0Κ περίπου  και δίνουν έναν πυρήνα ηλίου( 𝐻𝑒2
4  ή 

σωματίδια α) με ατομική μάζα mHe = 4,0039u . Η αντίδραση είναι εξώθερμη και 

παράγεται ωφέλιμη ενέργεια. Η ενέργεια αυτή αρχικά με 

ακτινοβολία(φωτόνια) και τελικά με θερμά ρεύματα μεταφοράς ύλης φτάνει 

στην επιφάνεια μετά από πολλές χιλιάδες χρόνια καθώς τα φωτόνια 

υφίστανται διαδοχικές σκεδάσεις(φαινόμενο Compton) στην πυκνή ύλη του 

εσωτερικού του ήλιου μας.  

Στη συνέχεια η εξωτερική επιφάνεια του ήλιου μας(φωτόσφαιρα) ακτινοβολεί 

την παραπάνω ενέργεια  ως μέλαν σώμα σε όλα τα μήκη κύματος του Η/Μ 

φάσματος (κυρίως όμως στο ορατό 44% και στο υπέρυθρο 46%). Με ειδικά 

όργανα έξω από την ατμόσφαιρα της γης και σε απόσταση r = 150.000.000 km 

μετράμε την ένταση της ακτινοβολίας και τη βρίσκουμε 1380 W/m2 (λέγεται 

και ηλιακή σταθερά). Τέλος η ηλιακή ενέργεια αφού διέλθει την ατμόσφαιρα 

της γης όπου υφίσταται απορρόφηση λόγω των μετεωρολογικών συνθηκών 

φτάνει στη γη όπου συντελεί στην παραγωγή πάσης φύσεως ενέργειας(πλην 

πυρηνικής) και συντηρεί το φαινόμενο της ζωής.  

Α) Με δεδομένο ότι η φωτόσφαιρα ακτινοβολεί την ενέργεια 

ομοιόμορφα(σφαιρικά) στο χώρο, να βρείτε σε πόσο χρόνο τα φωτόνια που 

εκπέμπονται από την φωτόσφαιρα του ήλιου φτάνουν στα μάτια μας,  την 

συνολική ισχύ που ακτινοβολείται από τον ήλιο μας, την ένταση της 

ακτινοβολίας στην επιφάνεια του ήλιου μας και την επιφανειακή του 

θερμοκρασία. Δίνονται: Η ταχύτητα του φωτός c = 3x108 m/s, η ακτίνα του 

ήλιου R = 700.000 km, σταθερά Stefan - Boltzmann σ = 5,67x10-8 Wm-2K-4  και 

εμβαδόν επιφάνειας σφαίρας Α = 4π𝑅𝜎𝜑
2  όπου Rσφ η ακτίνα της).  

Β) Συνοπτικά η θερμοπυρηνική αντίδραση σύντηξης υδρογόνου στον πυρήνα 

του ήλιου μας είναι: 

4 𝜢𝟏
𝟏  => 𝑯𝒆𝟐

𝟒  + Ενέργεια Ε 

Με βάση τα δεδομένα της άσκησης βρείτε σε kg το έλλειμα μάζας Δm καθώς η 

μάζα του πυρήνα ηλίου είναι μικρότερη από τη μάζα 4 πυρήνων υδρογόνου. 

Στη συνέχεια με τη διάσημη εξίσωση του Einstein Ε = Δmc2 βρείτε την Ε. 



Γ)Στην παραπάνω θερμοπυρηνική αντίδραση οι πυρήνες ηλίου αποτελούν τη 

«στάχτη» της «καύσης» του υδρογόνου και μόνο το ποσό Δm δίνει ενέργεια. 

Να βρεθεί το ποσοστό του συντηγμένου υδρογόνου που μετατρέπεται σε 

ενέργεια. Στο τέλος της ζωής του ήλιου μας και όταν η θερμοκρασία ανέβει 

στους 100.000.000 Κ περίπου η «στάχτη» He «παίρνει φωτιά», δηλαδή 

συντήκεται δίνοντας άνθρακα, άζωτο και οξυγόνο. 

Δ)Η συνολική μάζα του ήλιου μας είναι 2χ1030 kg και από αυτήν το 70% περίπου 

είναι υδρογόνο. Μέχρι το τέλος της ζωής του ο ήλιος μας θα «κάψει» μόλις το 

15% αυτού του υδρογόνου, όσο βρίσκεται στον πυρήνα του. Από την συνολική 

ενέργεια που ακτινοβολεί ο ήλιος μας σε 1s(ισχύς) που βρήκατε στο Α ερώτημα 

και την ενέργεια Εολ που θα ελευθερώσει ο ήλιος στη διάρκεια της ζωής του 

όπως υπολογίζεται από το ερώτημα Β, βρείτε τη διάρκεια της ζωής του ήλιου 

μας αν θεωρήσουμε σταθερό το ρυθμό «καύσης» υδρογόνου και δεν 

συνυπολογίσουμε την ελάχιστη ούτως ή άλλως ενέργεια που προέρχεται από 

το He. 

Ε)Από τα 1380 W/m2 ηλιακής ακτινοβολίας που φτάνουν στην ανώτερη 

ατμόσφαιρα της γης τελικά φτάνουν στην επιφάνεια 1000 W/m2. Ας 

υποθέσουμε ότι ένα ηλιακό πάνελ απορροφά όλη αυτή την ενέργεια και τη 

μετατρέπει σε ηλεκτρική με απόδοση 20%. Πόσα τετραγωνικά μέτρα ηλιακά 

πάνελ πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να πάρουμε την εγκατεστημένη ισχύ 

της ΔΕΗ Ρ = 13.000 MW.  

 

Λύση 

Α) t = d/c = 150.000.000.000 m/300.000.000 m/s = 500 s ή t = 8 min 20 s  

Δηλαδή όταν κοιτάζουμε τον ήλιο βλέπουμε το παρελθόν του, δηλαδή πως 

ήταν πριν από 8,3 min. Αν ο ήλιος κάποια στιγμή «σβήσει» θα είναι ορατός σε 

εμάς 8,3 min ακόμα. 

Η συνολική ισχύς που ακτινοβολεί ο ήλιος ονομάζεται φωτεινότητα (luminosity 

L). H ισχύς αυτή διαδίδεται στο χώρο σε σφαιρική επιφάνεια. Στη γη η ένταση 

της ηλιακής ακτινοβολίας θα είναι επομένως  Ι = L/4πr2 => L = I4πr2 =>  

L = 3,8x1026 W 

Η ένταση της ακτινοβολίας στην επιφάνεια του ήλιου θα είναι Ι0 = L/4πR2 =>  

I0 = 6,17x107 W/m2 

Από τον νόμο Stefan – Boltzmann  Ι0 = σΤ4 => Τ = 5780 0Κ 



 

Β) Δm = 4mp – mHe = 4x1,0081u – 4,0039u => Δm = 0,0285u = 0,0473x10-29 kg 

E = Δmc2 => E = 4,26x10-12 J  

 

Γ) Δm/mαρχ = 0,0285u/4,0324u = 0,007  

Δηλαδή η απόδοση μετατροπής του συντηγμένου υδρογόνου σε ενέργεια 

είναι μόλις 0,7 %  

 

Δ) Η συνολική μάζα υδρογόνου που θα δώσει ενέργεια σε όλη του τη ζωή  

είναι 0,7χ0,15χ2χ1030 kg = 2,1x1029 kg 

Σύμφωνα με την αντίδραση καύσης του υδρογόνου                                                                    

τα 4,0324u = 4,0324x1,6605x10-27 kg υδρογόνου δίνουν 4,26χ10-12 J  

                                         τα 2,1x1029 kg  θα δώσουν  Ε0λ =  

= 4,26χ10-12χ 2,1x1029/4,0324x1,6605x10-27 J => Εολ = 1,336x1044 J 

Σύμφωνα με την ισχύ του ήλιου 

Τα 3,8χ1026 J παράγονται σε 1 s  

Tα 1,336χ1044 J  θα χρειαστούν 1,336χ1044/3,8χ1026 = 3,5χ1017 s  

Η διάρκεια ζωής του ήλιου μας επομένως είναι περίπου 11 δις χρόνια( στην 

πραγματικότητα περίπου 10 δις). 

 

Ε) 13000000000 W/0,2x1000 W/m2 = 65.000.000 m2 ηλιακά πάνελ ή 65.000 

στρέμματα ή 10.000 γήπεδα ποδοσφαίρου. 

Το μέλλον στα ηλιακά πάνελ προφανώς είναι η αύξηση της απόδοσης. 

Εκτιμάται ότι σε λίγα χρόνια θα καταφέρουμε να διπλασιάσουμε την απόδοσή 

τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


