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జవాబు:  సూర్యాడు భూమికన్నా సుమార్య 3,30,000 రెట్లు ఎకుువ బర్యవాంట్సడు. సూర్యాడ్మలో 3/4 భాగాం 
హైడ్రోజన్  ఉాంటే మిగతాది హీలియాం. సూర్యాడు అాంత బర్యవగా ఉాండబటే్ అకుడ గుర్యతాీకర్షణ శక్తి 
అతాధికాంగా ఉాండ్మ అాందులోని వాయువలను ఒకే చోట పట్ట్ ఉాంచడమే కాకుాండా గ్రహాలనిాట్టనీ తన చుట్ట్ 
తిపుుకుాంట్ట ఉాంట్సడు. సూర్యాని అాంతర్భాగాం కేాంద్రాం నుాంచి 25 శాతాం వాాసర్థాం మేర్ వాాపాంచి ఉాంట్లాంది. 
ఇకుడ సూర్యానిలోని ద్రవాానిా (వాయువ) అాంతా గుర్యతీశక్తి కేాంద్రాంవైపు ఆకర్షాంచడాంతో విపరీతమైన పీడనాం 
(ఒతిిడ్మ) ఉతునామవతాంది. ఇది ఎాంత ఎకుువగా ఉాంట్లాందాంటే, హైడ్రోజన్  వాయువ పర్మాణువలు ఒక 
చోటకు చేర్ కేాంద్రక చర్ాలు ప్రార్ాంభమవతాయి. రెాండు హైడ్రోజన్  పర్మాణువలు కలుసుకొని, హీలియాం 
పర్మాణువలతో పాట్ల కొాంత శక్తి ఉతునామవతాంది. ఈ దశలో ఉషా్ణగ్రత 15 మిలియన్  డ్మగ్రీల సాంట్టగ్రేడుకు 
చేర్యకుాంట్లాంది. ఈ శక్తి క్తర్ణాలు, నీలలోహిత క్తర్ణాలు, కాంట్టక్త కనిపాంచే కాాంతి, పర్భర్యణ క్తర్ణాలు, మైక్రో 
తర్ాంగాలు, రేడ్మయో తర్ాంగాల రూపాంలో వెలువడుతాంది. సూర్యాడు శక్తిమాంతమైన న్యాట్రానుు, ప్రోట్సనుతో 
కూడ్మన 'సౌర్ పవన్నలు' వెలువర్సిడు. ఈ శక్తి విక్తర్ణ, సాంవాహన మాండలాలు దాట్ట సూర్యాని ఉపర్తలానిక్త 
చేర్యకుాంట్లాంది. సూర్యాని అాంతర్భాగాం నుాంచి 55 శాతాం మేర్ వాాపాంచి ఉాండే విక్తర్ణ మాండలాంలో అాంతర్భాగాం 
నుాంచి వెలువడే శక్తి 'ఫోట్సను' దాీర్భ ర్వాణా అవతాంది. ఫోట్సను నుాంచి వాయుకణాలు శక్తి సాంగ్రహిాంచి 
వేడెకుడాంతో కొతి ఫోట్సనుు ఆవిర్ావిసియి. అవి మళ్లు వాయుకణాలను వేడెక్తుాంచడాం దాీర్భ శక్తి సాంవాహన 
మాండలానిా చేర్యకుాంట్లాంది. సాంవాహన మాండలాం మిగతా 20 శాతాం సాంవాహన ప్రక్రియ దాీర్భ క్రమేణా 
సూర్యాని ఉపర్తలానిక్త చేర్యకుాంట్లాంది. ఈ మాండలాంలోని కొనిా పొర్లలో వేడెక్తున వాయు ప్రవాహాం పైక్త 
లేసుిాంది. ఈ ప్రవాహాం తకుువ ఉషా్ణగ్రత ఉనా పొర్ల వాయువలతో ఉషా్ణనిా పాంచుకుాంట్లాంది. చలాుర్న 
పొర్లు మళ్లు క్తాందిక్త పయనిసియి. ఈ విధాంగా ఫోట్సనుకు, వాయుకణాలకు మధా జర్గే పర్సుర్ చర్ాల దాీర్భ 
ఉష,ా కాాంతి శకుిలు విక్తర్ణ, సాంవాహన మాండలాలిా దాట్ట సూర్యాని ఉపర్తలానిక్త చేర్యకుాంట్సయి. సూర్యాడు 
సకనుకు 400 మిలియన్  టనుాల హైడ్రోజన్ ను పూర్ి శక్తిరూపాంలోక్త మార్యసిడు. సూర్యాని విక్తర్ణ మాండలాం 
నుాంచి ఒక ఫోట్సన్  సూర్యాని ఉపర్తలానిక్త చేర్యకోవడానిక్త పటే్ కాలమే సుమార్య లక్ష నుాంచి రెాండు లక్షల ఏళ్ు 
వర్కు ఉాంట్లాంది. 

 

 
 
How much energy is generated in the interior of the sun. That force does 
not reach the surface of the sun for hundreds of years. Why? 


