Speti"ye" yaH het ticht
Sandra Bleijerveld en Erik Koningen

Waarschijnlijk heb je vast al een keer een regenboog gezien. Ais de zon schijnt en het tegelijkertijd
regent, dan ontstaat er een schitterende verzameling kleuren die zich in een halve boog om de aarde
lijkt te spannen. Een verschijnsel wat een stuk minder vaak voorkomt, maar minstens even mooi is, zijn
de zogenaamde lichtende nachtwolken. Ais laatste zijn in dunne wolkensluiers soms ringen om de zon
of de maan te zien. In dit stuk tekst zullen we behandelen hoe deze drie natuurverschijnselen ontstaan.
Ten eerste heeft het ontstaan van regenbogen te maken met de breking van licht. Nu zul je misschien
denken : Hoe wordt licht dan gebroken? Ais je licht voorstelt als een straal in de vorm van een buis dan
kan je je voorstellen dat je die buis op 2 manieren kan breken. Ten eerste zou je hem gewoon zo door
kunnen zagen dat je twee kleinere buizen overhoudt. Ten tweede kan je de buis overdwars (in de
lengte) doorzagen . Licht is eigenlijk niet echt een buis, maar een verzameling van verschillende kleuren
stralen . De bundel van deze stralen samen vormt het witte licht wat jij ziet. Op de twee manieren
waarop je een buis zou kunnen breken, zou je ook licht kunnen breken.
De eerste manier van breken vinden we terug in een praktijkvoorbeeld . Neem een
doorzichtig glas en een lepel en water. Vul het glas met water en doe de lepel in
het glas. Kijk vanaf de zijkant, op ooghoogte naar de lepel in het glas. Heee, wat
zie je? De lepel vertoont een breuk (zie de figuur hiernaast). Hij gaat in het water
op een ander punt verder dan dat hij het water in gaat. Dit ontstaat door breking
van het licht. Nu vraag je je misschien af wat licht met het lepeltje te maken heeft.
Dat is heel eenvoudig. Ais het donker is zie je het lepeltje niet, dan zie je niets. Maar
als er licht is zie je het weI. Dit komt doordat de lichtstralen via alles wat je ziet naar
je ogen worden gekaatst, daardoor zie je ze. In het donker zijn deze stralen weg en kan er dus ook
niets naar je ogen gekaatst worden. Bij ons experimentje wordt dus de straal licht dat van het lepeltje
afkomt, gebroken door de overgang van de lichtstralen van water en het glas naar de lucht. Het licht
bestaat uit veel verschillende bundels met verschillende kleuren, maar omdat het licht in de breedte
wordt gebroken blijven deze bundels gewoon naast elkaar zitten en veranderd er behalve de richting
niets aan het licht.
Ais de bundellicht echter overdwars zou breken, dan komen al de verschillend gekleurde bundels licht
los van elkaar. Op deze manier ontstaan ook regenbogen. Voor het ontstaan van regenbogen zijn
slechts twee ingredienten nodig: zonlicht en regendruppels. Er gebeurt namelijk iets speciaals met het
zonlicht binnen in de druppel. Door de speciale samenstelling en vorm van de regendruppel nemen de
verschillende kleuren licht een rare route bi nnenin
regendru
. Zoals je ziet op de plaatjes, breekt
elke binnenkomende lic
. . Door de samenstelling van de
regendruppel neemt el
wor&itweerkaatst binnenin de
regendruppel en wordt
li chtd ru~pel verlaat. In een witte
lichtstraal zitten aile kleuren echter in
por zullen de kleuren in een regenboog
w it licrot aile bestaande kleuren bevat zal een
ook altijd in een vaste volgorde te zi
regenboog ook, zoals het spreekwoord
n deregenboog bevatten . Omdat sommige
kleuren echter duidelijker aanwezig zijn in de reg
zu l je goed moeten kijken om aile kleuren te
zlen.
Overigens: We zeiden hierboven dat je regendruppels nodig hebt. Maar heb je wei eens gezien wat er
ontstaat als je in de zon de sproeier aanzet? Of als je naar een waterval kijkt? Juist.. . een "regen"boog.

4

UniVersum 1 - 1998

Hier zie je stap voor stap hoe een regenboog ontstaat.

Llelll"raltgaat dropper.
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Een ander leuk speelsel van het licht door de natuur zijn de zogenaamde lichtende nachtwolken. Hier
wordt het licht echter niet gebroken maar weerkaatst. Deze weerkaatsing is in de maanden mei, juni
en juli soms aan de noordelijke hemel een tijdje voor zonsopgang of een tijdje na zonsondergang waar
te nemen. Wat je ziet zijn wolken met een zilverachtige glans. Vaak zijn er in deze wolken ook nog
ribbelachtige en golfachtige patroontjes waar te nemen . Helaas zijn lichtende nachtwolken vrij
zeldzaam, zodat het waarschijnlijk is dat jij ze zelf nog nooit hebt waargenomen hebt. Het gebeurt
namelijk ook dat de wolken soms een heel jaar helemaal niet verschijnen.
De vraag is nu hoe deze lichtende nachtwolken ontstaan. Het houdt ten eerste verband met kleine
deeltjes die zich boven in de lucht bevinden. Deze deeltjes zweven op een hoogte van zo'n 80 km. Dit
is veel hoger dan de wolken die je normaal ziet. Deze bevinden zich namelijk op " slechts" maximaal
20 km . De deeltjes kunnen bijvoorbeeld stof zij n afkomstig .van meteorieten uit de ruimte. Ook
bevindt er zich waterdamp tussen de st fd eltjes. Op deze st~~j~s ~tof vormt zich een laagje ijs, want
de temperatuur op die hoogte ligt tu
' de -90 en -140 gr~(~erl0elsius waardoor de waterdamp
bevriest en rond het stofdeeltje vast gaazitten. Dit laagje ijs weerkaatst het zon licht.
Deze nepwolken zijn zo dun dat vaak sterren wei zichtbaar bl ijven. De patronen die je kunt waarnemen
in deze wolken ontstaan doordat er op 80 km hoogte zeer veel wind is. Deze wind beweegt zich zowel
van links naar rechts als van boven naar beneden . De snelheid van de w ind is daar normaal ongeveer
150 km/h maar ook worden er snelheden gemeten tussen de 500 en 700 km/h! (Een orkaan op aarde,
windkracht 12, is niet meer dan zo'n 120 km/h) Een behoorlijk bewegend zooitje dus. Die bewegingen
zorgen ervoor dat de deeltjes zich ook bewegen. Door de bewegingen van de deeltjes ontstaan er
patronen in de wolken. Maar zoals je misschien al door had, zijn lichtende nachtwolken dus niet echt
wolken . Normale wolken bestaan uit waterdamp, maar deze wolken bestaan dus uit stofdeeltjes die
bevroren waterdamp op zich hebben.
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Wolken aan de nachtelijke heme!. ..

Ais laatste behandelen we de ringen om de zon of maan. Het is waarschijnlijker dat je die al een keer
gezien hebt als je naar de zon gekeken hebt.
Het is trouwens heel slecht om met het blote oog in de zon te kijken, je zou er zelfs blind van kunnen
worden. Aileen met een zeer donkere zonnebril mag je in de zon kijken . Ais er vervolgens dunne
wolken in de vorm van sluiers aanwezig zijn, zijn er soms ringen, kransen, vlekken of bogen van licht
te zien. Soms kun je hetzelfde zien bij de maan, maar dit is een stuk moeilijker aangezien het licht wat
door de maan weerkaatst wordt een stuk zwakker is dan het licht wat rechtstreeks van de zon
afkomstig is. AI de figuren licht die je te zien krijgt worden halo's genoemd .
Die halo's verschijnen vaak in veel verschillende kleuren, net als de regenboog . Deze overeenkomst
kunnen we verklaren als we kijken hoe halo's ontstaan. Zoals je waarschijnlijk weet bestaan wolken uit
waterdamp. In de hoogste lagen van de wolken is het water echter bevroren en ontstaan er kleine
ijskristalletjes. Deze ijskristalletjes weerkaatsen het licht van de zon (of maan) en zorgen voor de mooie
figuren . Omdat de ijskristalletjes het licht ook kunnen breken zoals regendruppels dat doen kunnen de
mooie kleuren van de halo's ontstaan .
Deze halo's werden al ver voor de jaartelling waargenomen door allerlei volkeren over de hele wereld .
Het werd vaak gezien als een voorbode van onheil en slecht weer. Dit laatste blijkt zelfs vaak te
kloppen. De dunne laag wolken waardoor de halo's zichtbaar zijn, zijn vaak de eerste wolkenvormen
die een gebied met slecht weer vooruit stuurt. Binnen een dag na het zichtbaar zijn van zo'n kring,
voigt er vaak neerslag , maar zeker is dat niet.

Halo's? Kring om de zon: Water in de ton!

Zo, van een paar van de zogenaamde wonderen der natuur ken je nu als het goed is de verklaring .
Maar als je een regenboog ziet, geniet er dan gewoon van , want mooi blijft het, wei of geen wonder!
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