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األهداف

.فهم الطيف الشمسي◼

.فهم فائدة الطيف الشمسي◼

.فهم البقع الشمسية◼

.فهم أهمية عمل غاليلي حول البقع الشمسية◼



  نستعملها ع( حرارة–ضوء )كل الطاقة 
ىل الت 
.األرض قادمة من الشمس

األشعة الشمسية 



  نواة الشمس تحت ضغط كبير جدا و •
 
درجة هذه األشعة تنشأ ف

. مليار درجة مئوية15حرارة معادلة لـ 
  القلب•

 
.تنتج هذه األشعة عير تفاعالت اندماج نووي ف

األشعة الشمسية 



.هيليومذرات هيدروجير  تندمج فيما بينها لتعط  ذرة  4•
41

1H  → 4
2He +2e++2ν+2γ

: بروتونات والفرق يتحول إىل طاقة4الكتلة الناتجة أقل من كتلة •
E=mc2

مليون طن 595.5مليون طن هيدروجير  تتحول إىل 600كل ثانية •
  يتحول إىل طاقة

 
.هليوم، والباف

•  
 
.السنير  ماليير كتلة الشمس الهائلة تجعل هذا التحول يتم ف

الشمسيةاألشعة 

1 4
1 24 H He 2 2 2e  +→ + + +1 4
1 24 H He 2 2 2e  +→ + + +1 4
1 24 H He 2 2 2e  +→ + + +



.عير الفضاءسا /كلم299793هذه الطاقة تتحرك برسعة •
.دقائق للوصول إىل األرض8تستغرق مدة •

الشمسيةاألشعة 



cورسعة انتشار األمواج الكهرومغناطيسية والتواتر طول الموجة 

:مرتبطة فيما بينها بالعالقة التالية

األشعة: الطيف الشمس  

 =c



الطيف الكهرومغناطيس  

أشعة غاما األشعة السينية   
 
المجال المرئ تحت الحمراء  أشعة الراديو

األشعة: الطيف الشمس  



األشعة: الطيف الشمس  

ور سميك وال يسمح بمر الغالف الجوي لألرض 
هأغلب  .  األشعة عير



شكلالشعاع الكهرومغناطيس  المثاىل  له•
  الشكل المقابل

 
.مثلما هو موضح ف

از لكل من الحقلير  إتجاهيوجد • لالهي  
  والمغناطيس  

 
.الكهربائ

• 
 
.نقول عنهما أنهما مستقطبان خطيا

أشعة الشمس ليس لها أي إتجاه معير  •
.لالستقطاب

اإلستقطاب:األشعة الشمسية



  عندما يكون المرشحان المستقطبان
 
ف

ية اتجاهير  متوازيير  فاألشعة الشمس
هما ..يمكنها المرور عير

  اتجاهير  متعامدين فالض
 
وء إذا كانا ف

  المار عير الفلي  األول يتم إيقافه
 
من الثائ

.   وبالتاىل  فهو ال يمر

اإلستقطاب:األشعة الشمسية
يمكن استقطاب األشعة الواردة من الشمس باالنعكاس وذلك

.مستقِطب(فلي  )بتمريرها عير مرشح



االستقطاب-الطيف الشمس  : 1النشاط

نفس للمرشحانإذا كان 
ه .مااالتجاه فالضوء يمر عير

ـبإذا تم تدوير أحد المرشحات 
90ºفاألشعة التمر.



.باإلنعكاسيمكن استقطاب األشعة أيضا 
جنب النظارات الشمسية المستقطبة تساعد عىل ت

.أثر االنعكاس
  التصوير الض

 
  تستعمل ظاهرة االستقطاب ف

 
  وف

 
وئ

.مجال الهندسة لدراسة الضغط الداخىل  للمواد

االستقطاب-الطيف الشمس  : 1النشاط



.الضوء المستقطب: 02النشاط 

شاشة الكمبيوتر المحمول تطلق أشعة مستقطبة•
.قطبةانظر لمستوى االستقطاب بواسطة النظارات الشمسية المست•
يط الرس  : بعض األشياء تقوم بتدوير مستوى االستقطاب لألشعة•

.الالمع عىل الكريستال
  قطعة من البالستيك الشفاف •

 
علبة :المث)انظر لألشكال الداخلية ف

(.CDأقراص 



تركيبة الشمس
:القلب◼

.مليون درجة كلفن15

:المنطقة اإلشعاعية◼
.مليون درجة كلفن08

منطقة الحمل الحراري◼
.درجة كلفن500.000

داخل ( حركة المادة)يوجد حمل 
.الشمس



تركيبة الشمس

•  
 
(:الفتوسفير )الغالف الضوئ

اوح د رجة يمثل سطح الشمس، تي 
6400و4200الحرارة فيه بير  

.درجة كلفن
1000يحتوي عىل حبيبات بقطر 

.كلم



تركيبة الشمس

(الكروموسفير )الغالف الجوي للشمس 
اوح درجة الحرارة فيه بير   104·1و4200تي 

ارات كلفن يتواجد بها اندفاعات شمسية ورس  
.مضيئة



تركيبة الشمس

كلفن106· 2-1درجة الحرارة بير  ’ الرياح الشمسية:الكورونا•
اسطة يمكن رصدها فقط خالل الكسوف الكىل  للشمس، أو بو •

(.الكورونوغراف)جهاز فلك  خاص 



تركيبة الشمس



تركيبة الشمس:03النشاط 

  النشاط التاىل  نمو 
 
ذج ف

.مبسط لطبقات الشمس

المطلوب هو قص الورقة

حسب األلوان أو عملها 

.عىل أوراق ملونة



تركيبة الشمس:03النشاط 

  النهاية يمكن
 
وف

تركيب القصاصات

فوق بعضها حسب

ترتيب طبقات 

الشمس المذكور 

.سلفا



تركيبة الشمس:03النشاط 



البقع الشمسية

وي البقع الداكنة عىل الغالف الج▪
للشمس ه  مناطق تكون درجة 

كلفن بدل 4200الحرارة فيها 
.كلفن6000

: كل بقعة شمسية لها منطقتان▪
.منطقة الظل وشبه الظل



البقع الشمسية



البقع الشمسية

يوجد بالشمس حقول •
.مغناطيسية قوية

ه  عبارة عن تدفق خطوط •
دة الحقل المغناطيس  الصاع
جة من الحلقات المتكونة نتي

.لذلك



البقع الشمسية



البقع الشمسية
ة النشاط الشمس  • .عدد البقع الشمسية يشير إىل وتير
F+G.10=عدد وولف•

•G:يمثل المجموعات.
.عدد البقع الشمسية المرصودة:ب•
.سنة11دورة النشاط الشمس  تساوي•

  يسنة •
 
تم تسجيل أضعف نشاط للشمس والذي دام 2008ف

أطول
.من المعتاد



November  21 1992 November  221992

November  23 1992 November  24 1992

Credit for images: Astronomical Observatory of the University of Coimbra

دوران البقع : البقع الشمسية



دوران الشمس : البقع الشمسية
يمكن استعمالها لقياس مدة •

.دوران الشمس حول نفسها

غاليىل  كان أول من تمكن من •
ة رصد البقع الشمسية بواسط

استعملها لحساب  ;التلسكوب
.مدة دوران الشمس حول نفسها

يوم 25: دوران الشمس تفاضىل  •
يوم عىل 34عند خط االستواء و 

القطبير  



تحديد مدة دوران الشمس حول نفسها: 04النشاط 

رصد الشمس يتم دوما عير اإلسقاط إما بواسطة •
  العينية ويمنع الرصد 

ةالتلسكوب أوالمنظار ثنائ  مبارس 



مدة دوران الشمس حول نفسها

البقع الشمسية تم تصويرها عير الرصد لعدة أيام متوالية•

Day 1 Day 4 Day 6 Day 8

  ثم أرسم المحيط والزاوية ’ قم بإسقاط النقاط عىل الورقة•
 
المبينة ف

.الشكل
:باأليام حسب القانون التاىل  Tاحسب مدة الدوران •

t

T
=

º

º360





حساب مدة : 04النشاط 
دوران الشمس حول نفسها

days
days

T 3,27
º92

7º360
=


=



ازات الشمس عبارة عن مفاعل نووي ضخم ينتج فوتونات ضوئية باهي   •
:وطاقة تعط بالقانون التاىل  ( ألوان)

E = h · 

ة جدا( االستطاعة بالواط)شدة اإلشعاع • .للشمس كبير
  كل ثانية تصدر ماقيمته تريليون قنبلة ذرية•
 
.ف
  شكل فقاعة تزداد حجما مع مر •

 
  الفضاء ف

 
ور الوقتهذه الطاقة تنترس  ف

.·R2·4مساحة الفقاعة تساوي •

  كل ثانية وعىل مRعىل مسافة •
 
  تسقط ف

ساحة من الشمس فالطاقة الت 
 مربــع واحد محسوبة كما يىل  

:مي 

األشعة الشمسية

24 R

P





قياس شدة إشعاع الشمس: 05النشاط 
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•

الطاقة الصادرة من الشمس تتناسب عكسا مع مربــع المسافة •
الفاصلة، إذا عرفنا المسافة الفاصلة عن الشمس فيمكن حساب

س نصنع جهاز قياس االستطاعة من الزيت، عند انطالق الضوء بنف.االستطاعة
  أن نفس

الكمية الشدة من كال الفتحتير  فالبقعة غير مرئية وهذا يعت 
:قادمة من كال الفتحتير  وعليه



  عىل بعد 150نقارن بير  مصباح 
مليون كلم 150واط والشمس الت 

 .Pونقيس االستطاعة
 
1026· 3,8والنتيجة تكون تقريبا W

قياس شدة إشعاع الشمس: 05النشاط 



  إنتاجها يتمالفوتونات
 
معتفاعلتوه  للشمسالداخليةاألجزاءف

.الطبقاتبهذهوالمتواجد جدا الكثيفالمعدن
  المنتجالفوتون

 
 يستغرقالشمسقلبف

 
إىلصليأنيمكنزمنا

.للشمسالجويللغالفللوصولسنةمليون

العتامة: الطيف الشمس  
OPACITE 



 OPACITEالعتامة: الطيف الشمس  

األجزاء الداخلية للشمس عاتمة 
ة جدا ومعتمة) (تفاعالت كثير

.الطبقات الخارجية شفافة
ل الطبقة الخارجية للشمس أق: الدليل

 شفافية من غير 
.هاسطوعا ألنها أكير



  أمران مختلفان
 
شفاف وغير مرئ

.

العتامة والشفافية: 06النشاط



  سنة 
 
مس نيوتن استعمل الموشور وقام بتحليل ضوء الش1701ف

أللوانه األساسية
  يمكن تحليله بواسطة الموشور أو زجاجة ان

 
حراف كل منبع ضوئ

.لأللوان األساسية وهو الطيف

F
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  للشمس
 
الطيف الضوئ



شوف و بانس نقوانير  كير

الغاز الخامل : 02القانون 
  أطو 

 
ال الساخن ينتج ضوءا ف
كيب ة موجية متعلقة بالي 

.الكيميائية للغاز

مع جسم معتم محاط بغاز ذي ضغط منخفض يصدر طيفا مستمرا : 03القانون 
  
  القانون الثائ 

 
  متناسبة ف

  األطوال الموجية الموافقة للت 
 
.فراغات ف

.الجسم األسود ينتج الضوء ويعط  طيف مستمر: 01القانون 



الطيف



ها إصدار الفوتونات وامتصاص

ت ناتج عن انتقال لإللكترونا

من مستوى طاقوي لمستوى 

.مكمم

الطيف



  
 
وليام وولسطان الحظ وجود خطوط سوداء عىل الطيف 1802ف

.الشمس  
  
 
اكتشف درس بشكل تفصيىل  طيف الشمس و فروانهوفر جوزيف 1814ف

.خط مظلم700حواىل  

Joseph Fraunhofer

1787-1826

طيف االمتصاص: الطيف الشمس  



طيف االمتصاص: الطيف الشمس  

الخطوط المظلمة تظهر •
  الغ

 
الف بسبب تواجد الغاز ف

.الجوي للشمس
يمكننا معرفة مكونات •

الشمس دون الحاجة للدخول 
.داخلها

الطيف ذي الدقة العالية •
.يظهر عدد أكير من الخطوط



إشعاع الجسم األسود

عند تسخير  قطعة حديد 
  األ

 
 ف
 
لوان فإنها تصدر ضوءا

:التالية
األحمر•
األصفر•
األبيض•
مائل لألزرق•



إشعاع الجسم األسود

كل جسم أسود عند تسخينه
  أطوال موجية

 
يصدر ضوءا ف

.متعددة
والذي يوافق أعىلmaxلدينا 

هذه القيمة ’ قيمة للطاقة
max

 Tمرتبطة بدرجة الحرارة 

:كمايىل  واينحسب قانون  3

 máx

2,898 10
   (m)

T


−
  الفضاء =

 
دراسة إشعاع جسم بعيد ف

تمكننا من قياس درجة الحرارة دون 
.الحاجة للتنقل إليه



إشعاع الجسم األسود

λ maxالشمس لها طول موجة 

.  نانومي  500قيمته 
  أن درجة الحرارة عىل

هذا يعت 
.كلفن5800السطح تقارب 



إشعاع الجسم األسود

جسم اإلنسان له درجة حرارة 
:قيمتها

T = 273 + 37 = 310 K.

قة كل جسم يصدر أكير قدر من الطا
الموجر  عند الطول  max = 

9300 nm.

هذه أجهزة اإلبصار الليىل  تستعمل
.األطوال الموجية



عند مرور الضوء األبيض عير غاز يحوي حبيبات•
ة (ضاءالسحب البي)كل األلوان سوف تتناثر ’ كبير

  لها حجم مقارب لـ •
سوف تتشتت الفوتونات الت 
(. تشتت رايليه)واألخرى ال

  الغالف الجوي لألرض فالفوتونات الزرقاء ه  •
 
ف

  من كل االتجاه
ات ولهذا األكير تشتتا من الحمراء وتأئ 
. السبب نرى السماء زرقاء

إنتشارالضوء

أطول عند غروب الشمس فالضوء يمر عير الغالف الجوي بمسافة
.مما ينتج لنا اللون األصفر المحمر الذي نراه عند الغروب



تشتت الضوء : 07النشاط
  كوب زجاجر  به ماء قطرات من الحليب•

 
اسطة سلط إضاءة بو . اسكب ف

وي مصباح الجيب أو مصباح الهاتف من أسفل الكوب الزجاجر  المحت
ى الضوء يبدو م. عىل الماء الحليتر   .زرقالحظ الكوب من الجانب سي 

ولكن إذا الحظناه من أعىل 
.فالكوب سيبدو أحمر اللون



تشتت الضوء : 07النشاط

.عود من الغراء الصلب القابل للذوبان بالحرارة▪
مصباح الجيب أو مصباح الهاتف▪

عود من الغراء الصلبالحظ ▪
ل من الجانب فالضوء يبدو مائ

.لألزرق
إذا رأيت من الجانب األبعد ▪

فر للمصباح فالضوء يبدو مص
.أو محمر



شكرا على حسن 

اإلصغاء والمتابعة


