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  సూర్యుని ఉపరితలంతో పాటు చుట్టూ ఉండే వాతావరణానిి - కంతి మండలం (Photosphere) ,    
వరణ మండలం (Chromosphere) , కంతి వలయం (Corona) అనే మూడు భాగాలు గా విభజంచ వచుు . సూర్యుని 
వాతావరణంలో అట్ూడుగున ఉండే కంతి మండలం ఉష్ణణగ్రత 5500 కేల్విన్లు ఉంటే, వరణ మండలం లో ఉష్ణణగ్రత 4500 
కేల్విను న్లండి 10,000 కేల్విన్లు వరకు ఉంటుంది . ఈ మండలం తన కంద ఉండే కంతి మండలం లో ఉతపనిమైన ఉష్ణం 
వలు వేడెకుుతంది. కరోనా సూర్యుని వాతావరణం లోని చివరి ఉపరితల పొర. దీని ఉష్ణణగ్రత 20,00,000 కేల్విను న్లండి 
50,00,000 కేల్విను వరకు ఉంటుంది . కరోనా లో ఉష్ణణనిక కరణం సూర్యునిలో ఉండే "కరోనియం" అనే మూలకము. 
కంతి మండలానిి సలసల మర్యగుతని నీటి ఉపరితలం తో పోలువచుు . ఇకుడ అతుంత ఉష్ణణగ్రతలో ఉని ప్రవాహి 
ద్రవుం (Fluid) పైక , కందిక ఎగిసి పడుతూ విపరీతమైన శబ్దం కల్వగి ఉంటుంది . ఈ శబ్దతరంగాలు కరోనాలోక చొచుుకొని 
రావడంతో అకుడి ఆ ధ్ిని శకి ఉష్ణ శకి గా మార్యతంది . కరోనాలో ఉని పదారధం కంతి మండలంలోని పదారధంతో 
పోల్వస్తి అతి సూక్ష్మంగా, పలుగా ఉండట్ంతో అకుడకు చొచుుకొని వచిున ధ్ిని శకి ఉతాపదించిన ఉష్ణ శకి వలు ఆ పొర అతి 
తిరగా , సులభం గా వేడెకుుతంది . దీనితో కరోనా లోని ఉష్ణణగ్రత సూర్యుని అంతరాాగం లోని ఉష్ణణగ్రత కనాి 
ఎన్నిమిల్వయను రెటుు ఎకుువగా ఉంటుంది . సంపూరణ సూరు గ్రహణం ఏరపడినపుడు కరోనా తీవ్రత , తీక్ష్ణ లన్ల 
ప్రకశవంతమైన తెలుపు రంగులో సునిశితం గా చూడవచుున్ల . ఆ సిితి నే " డైమండ్ రింగ్”అంటార్య . 
The Sun's corona gets trapped by magnetic field lines, which are likely responsible for heating 
the corona to millions of degrees. Far from the Sun, some of the corona escapes to become the 
solar wind, a steady stream of charged particles that washes over all the planets. 
 
 

 

 
 
సందేహం: సూర్యుని అంతరాాగం న్లంచి ఎంతో దూరం లో ఉండే చివరి పొర "కరోనా" ఉష్ణణగ్రత     
             ఎందుకంత ఎకుువగా ఉంటుంది ?. 
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For such doubts in Social Studies, plz log on to  
https://www.bestsocialteacher.com/doubts-in-social-studies 
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