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Een nachtelijke hemel is mooi. Maar aan alles komt een eind. Rond..ee~. uur of z~~ komt er namelijk een andere
ster aan de hemel. Zo krachtig dat al het andere aan de hemel erblJ (blJna letterhJk) ve~bleekt: De zon. ..
De zon is in aile culturen en bij aile volkeren altijd het middelpunt van hun godsdl7,nst geweest. HIJ werd
aangeroepen onder de namen van Onoverwinnelijke Zon,. Oog van de w~reld, Dage~~Jkse Vreugde, Hemelse
Schoonheid, Lieveling van de natuur, Juweel van de scheppmg, Rechtvaardlge Zon. AltlJd heeft de zon gestaan
in het middelpunt van ans leven, we kunnen er niet am heen, we staan erm~e ap en we gaan er mee naar bed.
We zaeken de zan ap, we willen zijn warmte vaelen, en gaan dus ap vakantle naar warmere landen. Maar wat
gebeurt er nau daar haag aan de hemel?
e bestudering van de zon is van ~lle tijden.
AI in de oudheid probeerde men zlJn grootte
en zijn afstand te bepalen. Met het
nauwkeuriger worden van de meetinstrumenten
werden ook deze waarden steeds nauwkeuriger. De
gemiddelde
afstand
aarde-zon
bedraagt
149.597.900 km, minimale afstand op 3 januari
147.100.000 km en de maximale afstand
152.100.000 km op 3 juli .
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Verschuuren

Neem eens een A3 vel papier en teken daar met een
passer een eirkel op met een straal (de halve middellijn) van 15 em . Versehuif het midd~lp~nt slee~ts 2
mm en je hebt een goed model vande baan van de
aarde rond de zon.
De middellijn van de zon bedraagt 1.392;000 km.
Dit getal ligt heel dieht in de bUqft v~n het hongerdste gedeelte van de afstandaard~-z?n. ; .ln onze
tekening kunnen we de zon dus voorsfellen als een
eirkeltje met een middellijn van 1,4 mm.
In de oudheid vroeg men zieh nog niet ~eht. af, waar
de zon zijn energie vandaan h~alde . .~et wa~• . een hels
vuur en dat vuur werd door een god verlOrgd, dus
een eeht probleem was het nog niet.

bedraagt maar liefst 2x10 30 kg (een twee met 30
nullen dus) .

De energie van de zan
Dat de zon een enorm hete bol is, kun je je wei
voorstellen. Aan de rand zou je een temperatuur van
rond de 5500 graden meten. In het binnenste blijkt
het zelfs een slordige 15 miljoen graden heet te zijn .
Ergens moet er dus enorm vee I energie vandaan
komen.
De Dohse arts en natuurkundige Julius Robert von
Mayett (1814-1878) berekende dat als de zon geen
extern.e energie bron had, hij binnen 5000 jaar zou
zijn opgebrand . Hij base~rde zieh dan op het feit dat
de gehele massa vande zon uit steenkool zou
bestMn . $teenkool was namelijk de belangrijkste
brandstofop aarde in die tijd. Ais dit waar was, dan
zo\1 dat natuurlij~ook betekenen dat er over de jaren
heen een quidelijke verrYlindering van warmte gemeten zQulnoeten worden (er is immers minder
steenkool, over na een tijdje) en dat laatste gebeurde
niet. Qus zei Mayer: "Er moet energie van buiten
aangeyoerd worqen en die komt uit de botsingsen' ergie van meteoren, dieop de lOn vallen ." Maar een
zinvolle berekeningheeft hij niet kunnen maken,
wantdaarvoor waren er te weinig meteoren .

Om dit proees te kunnen ontmasker~n, moe.t je eer~t
weten uit welk materiaal de zon is opgebouwd en
daarvoor is het nodig om de massa (het gewieht) van
Herm~nn Ludwig v?n Helmholtz stelt in 1854 de
de zon te kennen. Maar om dez~ tekunnen bepalen
thtorie op dat de lOnnewarmte wordt opgewekt
moeten we eerst de massa van de aarde .te weten door de steeds o~der de zwaartekraeht krimpende
zien te komen .
lOn. t1ij berekent dat het voldoende is als de zon
Neem een slinger (nee, niet zo'n gevcil datje
;,jaarlij~~ krimpt met 120 meter en dit proees kan dan
ophangt bij verjaardagen), bijvoorbeeld ; •. een
nog 15 miljoen jaar doorgaan . Daarbij rekent hij ook
balletje aan een touvvtje. Uit de lengte van het uit dat de zon reeds 25 miljoen gesehenen heeft. Dit
touvvtje, de massa van het balletje en de tijd dat het lijkt missehien al een hele mooie lange tijd! Maar dit
balletje erover doet om een keer heen en weer te laatste klopte helemaal njet met de leeftijd van geobewegen, kan men de versnelling vinden die de logisehe vondsten op aarde. Men had namelijk
aarde aan een voorwerp geeft. Daaruit kan men dan berekend dat de aarde (en de lOn dus waarsehijnlijk
weer de massa van de aarde vinden. De aarde blijft ook) al zo'n vier en een half miljard jaar oud was!
rond de zon draaien omdat de eentripetale kraeht
(de kraeht waardoor de aarde naar buiten geslingerd Zelfs bij een ehemisehe verbranding met een rendezou worden) gelijk is en tegengesteld aan de ment van 100% lOU de opgewekte warmte nooit die
aantrekkingskraeht aarde-lOn .
hoge waarde hebben en dat al 4,5 miljard jaar lang .
Met dit gegeven en de massa van de aarde kan men
dan weer de massa van de zon bepalen, deze
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Op grond van al deze overvvegingen opperde Sir
Arthur Eddington (1882-1944) in 1920 dat het
energieproces in de zon weleens van kernfysische
aard kon zijn. Dit soort energie gebruiken we op
aarde tegenwoordig ook. Niet aileen in kerncentrales, maar ook in een atoom- of waterstofbom.
(Hoewel, die gebruiken we maar beter niet...) Deze
theorie werd duidelijk ondersteund door Einstein's
stelling dat massa en energie slechts twee verschillende vormen zijn van materie. Kort gezegd komt het
op het volgende neer: In de kern van de zon worden
tel kens vier waterstof-kernen heel dicht op elkaar
gedrukt. Op een bepaald moment smelten ze als het
ware samen en ontstaat er een helium-kern en nog
wat andere deeltjes. De vier waterstof-kernen in het
begin zijn zwaarder dan de helium-kern die ontstaat.
Dit verschil in (een beetje) massa wordt omgezet in
(heel veel) energie! Eigenlijk is een ster dus een
enorme waterstofbom ... !
Men heeft berekend dat in de zon per seconde
honderden miljarden kilogrammen waterstof in
helium worden omgezet. De vrijkomende energie
bedraagt 10 26 Joule/s (dus een gloeilamp met een
aantal Watt van een 1 met 26 nullen!) en daarvan
komt dan op dat kleine aardbolletje per seconde nog
maar ongeveer 1370 Joule terecht op een gebiedje
van 1 vierkante meter, dit is gelijk aan 1370 W/m2.
Maar voordat deze energie op aarde aankomt, heeft
ze zichzelf moeten bevrijden uit de kern van de zon .
En dat gaat nog niet za snel. ..
De energierijke deeltjes opgewekt in de kern van de
zon willen aile kanten uit, maar toch hebben ze een
voorkeur voor een plaats waar de druk wat kleiner is
en dat is richting buitenzijde. Rond de kern zitten
echter allemaal atoomkernen en door die
atoomkernen worden ze ingevangen en na een
fractie van een seconde weer uitgestraald. (Ze "botsen" er als het ware tegen aan en zitten er even aan
vast, daarna schieten ze toch weer door.) Hierbij
hebben ze echter wei wat energie verloren.
Aldus bewegen ze zich naar buiten, bij elke botsing
een weinig energie verliezend. Ze beginnen als
krachtige gamma-straling en bereiken na een reis
van 700.000 km de rand van de zon in een bijna
co~pleet pa.troon van aile mogelijke elektromagnetlsche stralmg (zie UV-5 van vorig jaar) . Die beweging naar buiten over een afstand van 700 .000 km (de
halve diameter van de zon dus), duurt ongeveer een
miljoen jaar, d.w.z. een gemiddelde snelheid van 700
meter/jaar, en dat is gelijk aan slechts 0,02 mm/s.
Hieruit krijg je echt wei de indruk dat de opgewekte
energie in het inwendige van de zan zich door die
dikke zware massa naar buiten moet vechten .
Gelukkig worden ze over de laatste 300 km geholpen
door opwaartse stromingen, die de energie naar
buiten brengt. Aangezien een stroming naar buiten
in de zon lege plaatsen, of moet ik zeggen, dunnere

De zan heeft
een karrelig
uiterlijk ...
de granules!
plaatsen achterlaat, moeten deze leegten weer
worden op- of aangevuld. Dit gebeurt dan door een
naar binnen gerichte stroming van materie. Die
materie is aan de buitenzijde van de zan afgekoeld,
daardoor zwaarder geworden en wordt dan door de
zwaartekracht van de zan naar binnen getrokken.
Door dit stromingspatroon krijgt de zan zijn korrelig
uiterlijk, of wei duur gezegd, we nemen granules
waar.
In het centrum van een granule stijgt de warmte op
en aan de randen is de stroming weer naar binnen
gericht. De gemiddelde diameter van deze granules
bedraagt een duizend kilometer. Zij bestaan slechts
enkele minuten, verdwijnen en dan worden er steeds
w.eer n~euwe granules gevormd door de geweldige
hltte, die naar buiten wil. Meerdere granules kunnen
een supergranule vormen Deze reuzengranules
kunnen enige dagen tot weken zichtbaar blijven.
Vanuit de kern zijn we nu aangekomen aan de
buitenkant van de zon, deze buitenste laag van de
zon, de laag waarin de meeste verschijnselen optreden, noemen we de fotosfeer. In deze fotosfeer zien
we al over eeuwen, soms ook met het blote oog,
zonnevlekken .

'

"supergranu{es
kunnen weken
zichtbaar
blijven ... "

Zonnevlekken
De Chinezen zagen al in 165 voor Christus
zonnevlekken met het blote oog . Ook nu nog kunnen we soms bij een rode opkomende of ondergaande zon met het blote oog zannevlekken zien,
maar blijf, potverdorie, voorzichtig. De beste manier
is om de vlekken mooi te zien is nog steeds door de
zon. door je telescoop op een fel papier te
proJecteren . Met wat geluk zou je een plaatje
kunnen krijgen als bovenaan pagina 6. Kijk NOOIT
door de kijker heen naar de zon .

"kijk NOOIT
door een kijker
heen naar de
zan! ... "

In 1826 begint Heinrich Samuel Schwabe (1789 1875) de zannevlekken te tellen. Niet aileen te tell en
maar ook de duur en de grootte van de vlekken t~
noteren, elke dag, als de zon maar niet achter de
wolken schuil gaat. In 1843 zeventien jaar later,
komt hij met zijn verhaal naar buiten, dat het aantal
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Dikwijls vallen dan het begin van de nieuwe
cyclus en het einde van de oude cyclus samen .
In 1908 keek George Ellery Hale (1868 - 1938)
met een spectroscoop naar een grote
zonnevlek en hij zag dat de spectraallijnen zich
gesplitst hadden . Dit verschijnsel kon volgens
de Nederlander Pieter Zeeman (1865 - 1943)
niets anders betekenen dan dat er sterke
magneetvelden aanwezig moesten zijn. Hij
had dit verschijnsel in 1896 en later uitgebreid
bestudeerd in zijn laboratorium in Leiden .

zonnevlekken toe- en afneemt en wei over een
periode van ongeveer tien jaar. Zo'n periodiek
verschijnsel op de eigenlijk zo constant stralende zon
riep vele vragen op. Rudolf Wolf (1816 - 1893)
verzamelde informatie over zonnevlekken over de
voorgaande 242(!) jaar en komt dan op een
zonnevlekcyclus van 11 ,1 jaar. Aangezien het laatste
maximum in 1991 was, zijn we nu dus weer
langzaam naar het nieuwe maximum van 2002 aan
het gaan! Hij vermoedt ook als eerste een verband
tussen magnetisme en zonnevlekken.
In 1904 pakte E.W. Maunder (1851 - 1928) het
probleem van het ontstaan van zonnevlekken weer
eens anders aan. Hij noteerde niet aileen de
aantallen, maar ook de plaats van de zonnevlekken .
Wanneer je de plaats en de datum van verschijnen in
een grafiek zet, dan krijg je het zogenaamde
Maunder-vlinder-diagram (zie de grafiek) .
Hieruit blijkt dat de zonnevlekken aan het begin van
de elfjarige cyclus op hogere breedtegraden (van de
zon) ontstaan en gedurende de cyclus op steeds
lage re breedtegraden ontstaan, totdat we ze
tenslotte vinden op de evenaar van de zon .

Hendrik Antoon Lorentz (1853 - 1928) toonde
aan dat de elektronen in het hete stra lende gas
onder invloed van een zeer sterk magnetische
veld
in
een
andere
baan
om
de
atoomkern, dus op een iets ander energieniveau, gaan draaien . Hierdoor krijgt de
uitgezonden straling een andere golflengte.
Hoe ver de spectraaliijnen gesplitst zijn, geeft
een duidelijke aanwijzing over de grootte van het
magnetisch veld. Op onze polen is de magnetische
veldsterkte van de aarde 0,7 Gauss, (genoeg voor
een kompasnaaldje om het noorden te vinden) in
zonnevlekken worden veldsterkte gemeten van 4000
Gauss.
Het werd dus duidelijk dat de zonnevlekken iets te
maken hadden met het magnetische veld van de
zon . Er zijn aardig wat ingewikkelde theorieen al
bedacht die uitleggen hoe een zonnevlek nou
ontstaat. Het vervelende is aileen dat ze bijvoorbeeld
niet kunnen verklaren waarom zo'n vlek niet heel
snel verdwijnt, maar een paar weken kan blijven
bestaan. En waarom zijn er langere period en bekend
zonder zonnevlekken, zoals de periode van 1645 tot
1715, een periode van 70 jaar? We weten van deze
peri ode dat het toen erg koud was in Europa, zodat
er een vermoeden bestaat dat zonnevlekken invloed
hebben op het weer, maar dat is nog steeds niet
aangetoond .
Nog steeds heeft de zon niet al haar geheimen prijs
gegeven en we kunnen nog voor grote verrassingen
komen te staan bij verder
onderzoek naar onze ster.

Poollicht
lSO.o

100.0

Behalve licht en warmte zendt de
zon grote hoeveelheden geladen
deeltjes de ruimte in . Het magnetisch ve ld van de aarde zorgt
ervoor dat de geladen deeltjes die
de zon uitstraalt zich concentreren
rond de polen .

SO.O

0.0

"op de zon onstaan de zonnevlekken in een elfjarige
cydus ... "

ffmr~~~

________________________________________________
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Daar is het magneetveld van de aarde immers het
sterkst. Wanneer deze geladen deeltjes met hoge
snelheid atomen van zuurstof of stikstof ontmoeten
(de twee meest voorkomende gassen in de dampkring), worden deze atomen echt aangeslagen. Dat
betekent dat een elektron van zo'n zuurstof- of stikstofatoom in een hogere baan, verder van de kern,
gedwongen wordt. Maar dat elektron voelt zich daar
niet prettig en springt spontaan terug naar zijn eigen
baan en dan komt er energie vrij in de vorm van
straling en het meeste hiervan is een prachtig licht in
allerlei kleuren.
Poollicht werd ook al in de oudheid waargenomen
en reeds door Aristoteles beschreven . Ook Galilei
geeft een beschrijving en mogelijke verklaring . Maar
pas in 1741 legt de franse filosoof Jean de Mairan
(1678 - 1771) een verband tussen het voorkomen
van zonnevlekken en het poollicht.
Anders Celsius (1701 - 1744), werkt samen met zijn
zwager Olof P. Hiorter (1696 - 1750) en zij leggen
een direct verband tussen het voorkomen van
zonnevlekken en het aardmagnetisch veld. In 1742
voert Hiorter 6638 metingen uit aan het aardmagnetisme en stelt vast dat er zeker een samenhang is met het poollicht.

Men bouwde in Ita lie een detector gebaseerd op de
omzetting van gallium in radioactief germanium bij
het invangen van een neutrino . Maar ook hier waren
de resultaten niet in overeenstemming met de
verwachtingen, die men had. Of we meten verkeerd
of in de zon vindt een ander proces plaats om
energie op te wekken . We komen er wei achter.

De atmosfeer van de zon
De fotosfeer noemen wij de buitenste rand van de
zon, omdat we niet door de fotosfeer heen kunnen
kijken . Maar boven de fotosfeer kunnen we nog
twee gebieden onderscheiden, waarvan de samenstelling zo ijl is dat we er wei doorheen kunnen
kijken . Dat is vlak boven de fotosfeer de chromosfeer
en daaromheen bevindt zich de corona.
De chromosfeer kunnen we slechts zien bij een
zonsverduistering, het is de paars gekleurde rand om
de verduisterde zon heen. De supergranules gevormd in de fotosfeer verheffen zich in de chromosfeer.
In het midden van deze supergranules stroomt het
hete plasma van de zon naar boven en stroomt dan
met een snelheid van 1800 km/uur naar de randen
om dan weer terug te zakken in de zon . In deze
grensvlakken van die supergranules ontspringen

Neutrino's

r

Maar bij het kernfysische proces in de zon worden
ook een zeer groot aantal neutrino's opgewekt. Tot
voor kort nam men aan dat neutrino's geen massa
hadden en ook geen lading , zodat zij heel
gemakkelijk uit de zon konden ontsnappen en met
de lichtsnelheid de aarde bereikten. Maar aangezien
ze geen massa en geen lading hadden , snelden ze
dwars door de aarde en niemand die ze ontdekten,
laat staan tegenhield .
Volgens onze berekeningen, als onze veronderstellingen van het kernfysische proces op de zon
kloppen met de werkelijkheid, dan produceert de
zon elke seconde 10 38 (een 1 met maar liefst 38
nullen ... ) neutrino's, daarvan komen er per vierkante
meter 10 14 neutrino's per seconde op aarde.
Nu zijn ze zeer moeilijk tegen te houden, laat staan
te ontdekken. Men is begonnen met het plaatsen
van 450.000 liter van de stof perchloorethyleen (een
stof waar onder andere chloor-atomen in
voorkomen) diep in een mijn. Ais een neutrino de
kern van een chlooratoom zou raken, dan lOU dit
chlooratoom door de omzetting van een neutron in
een proton veranderen in een radioactieve soort van
de stof argon. Deze radioactieve soort van Argon is
dan vrij gemakkelijk te detecteren . Maar men yond
veel te weinig radioactief argon. Er klopte niets van,
men moest wei drie keer zoveel radioactief argon
meten. Na dertig jaar meten, had men nog steeds
geen kloppend resultaat.

smalle straalstromen
genaamd.

van

heet gas,

spiculum

Een dergelijke piek stijgt met een snelheid van 20
km/s, dat is 72.000 km/h, tot een hoogte van 10.000
km en verdwijnt. Het lijkt erop dat in het afgekoelde
gas, dan naar binnen beweegt, nog zeer hete
plekken aanwezig, zijn, die ijler zijn en met een
explosie van kracht noch juist weten te ontsnappen.
De chromosfeer levert in het lOgenaamde
H,u spectrum de schitterende plaatjes op van de
onrustige zon.

UniVersum 2 - 1999

.. Het is
misschien weI
geruststellend
dat we niet
gaed weten
wat er ap de
zan gebeurd."

De buitenste regionen van de zon
wordt de corona genoemd, ook aileen
maar goed zichtbaar bij een zonsverduistering.
Maar dank zij een speciale kijker, een
coronagraaf, goed te bestuderen. Met
een spectrograaf vond met een
spectraallijn, die door de corona werd
uitgezonden, met een golflengte van
530,3 nanometer, een golflengte die
groen licht veroorzaakt, en deze lijn
kan aileen maar uitgestraald worden
door een soort van ijzer dat 13 van
zijn 26 elektronen is kwijtgeraakt. Wil
je een atoom ijzer beroven van de
helft van zijn elektronen dan heb je
een temperatuur nodig van ongeveer anderhalf
miljoen graden. Het effect van deze hoge
temperatuur in de ruimte is niet zo groot, want de
corona van de zon is leeg, er bevinden zich slechts
10 11 deeltjes per kubieke meter.
Dit klinkt misschien heel gek, iets heel heets waarvan
je toch niets merkt. Maar als je onder een douche
gaat staan waar maar een keer per minuut een
druppel warm water uitkomt, merk je dat ook niet
zoo In de lucht, die ons omringd, bevinden zich 10 25
deeltjes per kubieke meter. Dat zijn er dus veel en
vee I meer. Maar het is wei duidelijk dat deze deeltjes

helemaal gestuurd worden door het magnetische
veld van de zon . De corona is goed te bestuderen
buiten onze dampkring in rbntgenstraling en dan
blijkt duidelijk dat de vorm van de corona afhankelijk
is van de vorm van het magnetisch veld van zan.
Het is een misschien wei een geruststellend idee dat
we nog lang niet goed weten welke processen er op
en rond de zon gaande zijn . Het houdt ons aardse
schepselen nog steeds in verbazing bezig . We
moeten onze theorie uitbouwen of we moeten een
nieuwe theorie vinden. En dat zou natuurlijk heel
interessant zijn, want een nieuwe theorie geeft
nieuwe gedachten aan nieuwe ontwikkelingen!

Ben je tejong voorde Eclips Expeditie naar Roemenie en wi! je die zonsverduistering toch zien?
DatkanUe mag namelijk wei mee met de Eclips:-Trip naar Zuid-Duitsland.
We reizen per touringcar naar een locatie ten zuiden van Karlsruhe . Het overnachtingsadres en de
daar aan gekoppelde periode is helaas nog niet zeker. Ofwei we overnachten in een Jeugdherberg
en de trip dLJurt van 10-11 augustus, ofwehwe slapenio een tent (met was- en kookgelegenheid)
~n de trip d~urtvan 9-12 allgustus. Deprijsjs ft 30Q,- (of iets minder).
l'\t1et het strookje achterop de UniVersum kun je je ~ aanmelden. Je krijgt dan een uitgebreid aanmeldingsformulier thuisgestuurd metde'laatste informatie (jeugdherberg of tent?). Later ontvang je
. pog een brief m~t a)le definitieve infprrn.ptie,. bij~oorbeelQ hoe laat je waar moet.zijn.
V~~r JWG-ers die ouder zijn dan 14 jaar bestaat onder zekere voorwaarden de mogelijkheid om met
de touringcar mee te rijden als passagier. Je 'bent dan geen deelnemer van het kamp' en moet voor
eigen sli:lapplaats zorgen (informatie bijondergetekencle).
Meld je snel aari, want het kamp kan wei eens snel vol zitten!
V~~r informatie of inschrijving kun je schrijven of mailen naar:

l'\t1aarten Kleinhans, 1'\t10ntfoortlaan 3-3, 3525 EE Ut r~cht, m.kleinhans@geog.uu.nl
Tot ziens (nouja, beha lve als het echt donker wordt dan)!
nam~nsde I~idipg, Maarten .Kleinhaps
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