רקע למורה

נושא השיעור:

כתמי שמש
מספר תלמידים –
מומל ץ עד 30

גיל התלמידים -
כיתה ז'-ט'

הפעילות אינה דורשת ידע מוקדם לתלמיד .כולל משימת המשך.

משך זמן -
 45דקות
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מטרות
וציוד

מטרות

.1
.2

התלמידים יקבלו מימד על פעילות השמש
התלמידים יכירו את כתמי השמש ויבצעו מיפוי של כתמי השמש

ציוד
מחשב עם חיבור לאינטרנט

צילוםNASA :
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רקע

רקע
כתמי שמש הם תופעה המתרחשת על פני השמש באזור הקרוי ‘פוטוספרה’ ,השכבה החיצונית של השמש אותה אנו
רואים .כתמי השמש הם איזורים בהם השדות המגנטיים חזקים במיוחד ,אשר מקשים על חומר לעלות לפני השטח וכך
נוצרים איזורים קרים יותר .וכך ,בעוד שהטמפרטורה על פני השמש היא בערך  5500מעלות צלזיוס ,באזורי כתמי השמש
היא צונחת ל 3200 -מעלות .זו הסיבה שבעטיה הם גם נראים כהים יותר.
הקשר בין פעילות השמש והקרינה המגיעה לכדור הארץ היא אחד המניעים לחקירת השמש בכלל וכתמי השמש בפרט.

הסבר נוסף להעשרה:
השדות המגנטיים בשמש נוצרים כתוצאה מחיכוך גזים טעונים בתוכה .השמש כולה מסתובבת ,כמו כדור הארץ ,ולכן גם
לה יש קטבים וגם אצלה קו המשווה נמתח לצדדים בשל הכוח הצנטרפוגלי (רק שהוא נמתח הרבה יותר ,כי השמש אינה
סלעית אלא ריכוז אדיר של גזים ופלזמה) .מצב זה יוצר סיבוב דיפרנציאלי ,ובמילים אחרות :קו המשווה הנמתח כלפי חוץ
מסתובב הרבה יותר מהר מקווי רוחב גבוהים יותר.

המלצ
ה למורה :כדאי
כאן ל
התעקב קצת על
סיבוב
דיפרנציאלי וכוח
צנטרפוגלי.
סיבוב מהיר של
בלון אלס
טי דיו מלא במים
עשוי ל
הדגים זאת יפה.

השדות המגנטיים משתרעים מקוטב אל קוטב ,כמו צינורות מגנטיים ארוכים ,אך הסיבוב הדיפרנציאלי גורם להם
להתעוות ולהיעשות סבך בלתי יציב .במקומות מסוימים של הסבך הזה ,השדה המגנטי חזק במיוחד ואלה המקומות בהם
נוצרים כתמי השמש ,אותם “שלוליות” כהות שאנו מזהים בפוטוספירה.
תצפיות מעידות כי כתמי השמש מתרבים ומתמעטים במחזור של  11שנה לערך .בתחילת המחזור של הופעת כתמי
השמש ,הם מופיעים בעיקר בקווי רוחב בינוניים על פני השמש כלומר בערך  30מעלות צפון או דרום .מספרם עולה
לשיא תוך  3עד  6שנים ,לאחר מכן יורד בהדרגה עד למינימום וחוזר חלילה .מחזור כתמי השמש בן  11השנים הינו
למעשה חצי המחזור המגנטי של השמש שאורכו  22שנים ,שבו מתחלף כיוון השדה המגנטי של השמש.
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מעקב אחר כתמי השמש בעזרת לוויינים
•מדענים רבים משתמשים בלווייני תצפית שמש לצורך מעקב אחר פעילות השמש ובפרט אחר כתמי השמש.
הלוויינים מאפשרים תצפית איכותית ללא הפרעות של האטמוספרה .לוויינים לדוגמהSDO ; ACE ; STEREO :
•צפו בסרטון של  NASAוהתרשמו מתנועת הכתמים על פני השמש.

משימה:

.1
.2
.3
.4

היכנסו לאתר הלוויין  .SOHOתוכלו לראות צילום של כתמי השמש ומספרם ,כפי שהם מופיעים על פני השמש
באותו יום שבדקתם.
הדפיסו את רשת הקואורדינטות שבסוף המערך ומלאו את התאריך והשעה במקום המתאים.
סמנו במקום המתאים ,על גבי רשת הקואורדינטות ,את כתמי השמש שראיתם וכתבו את מספריהם.
לאחר יומיים-שלושה ,בצעו תצפית נוספת באתר  SOHOומקמו את הכתמים שוב.

שאלות:
מה קרה לכתמים?
מדוע לדעתכם זה קורה?
הערה למורה:
הכתמים נעים משמאל לימין .תנועתם נובעת מהסיבוב הדיפרנציאלי השמש סביב עצמה (ראו הסבר תחת “רקע”).
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תאריך______________ שעה ______________
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