
De atmosfeer van de zon
Van wat er zich binnen in de zon afspeelt, kunnen wij natuurlijk niets zien. Alles wat we daarover weten, hebben we
moeten afleiden uit wat we weten van de straling van de zon, door het bestuderen van de seismologie van de zon, en van
wat we zien gebeuren op de zon. Natuurlijk heeft de zon geen echt oppervlak waar je op kan staan: het is immers een
gasbol. Wat we kunnen zien, is eigenlijk de atmosfeer. Die bestaat ook weer uit drie lagen: van binnen naar buiten de

, de en de . Verder beïnvloedt de zon het zonnestelsel door de .fotosfeer chromosfeer corona zonnewind

De fotosfeer

De zon is geen saaie, gele bol. Op de fotosfeer, het zichtbare "oppervlak" van de
zon, kan men allerlei interessante fenomenen zien. Het meest opvallend zijn de
zonnevlekken. Daar is de temperatuur minder hoog: "slechts" 4 500 °C in plaats
van 6 000 °C. Ze zijn eigenlijk helemaal niet donker, maar door het contrast met
de veel helderdere omgeving lijken ze bruinachtig of zwart.

De corona

In de ruime omgeving van de zon tenslotte vinden we de corona. Deze reikt vele
miljoenen kilometers de ruimte in, en is gemakkelijk vijf keer zo groot als de zon
zelf. De corona is extreem heet, zo'n 2 000 000°C, maar ook heel erg ijl. De
corona is niet gelijkmatig verdeeld om de zon. Hij vertoont jets, en heeft een
structuur die verandert naargelang het tijdstip in de zonnecyclus. Bovendien
vertoont hij soms grote gaten, waar schijnbaar geen corona is. Coronale gaten
zijn gebieden waar de magnetische veldlijnen van de zon niet terugkeren naar
de zon, maar rechtstreeks de interplanetaire ruimte intrekken. Deeltjes zitten er
dus niet gevangen in de coronale structuur, en kunnen rechtstreeks de
interplanetaire ruimte intrekken. Op die manier versterken coronale gaten de
zonnewind.

De chromosfeer

Boven de fotosfeer bevindt zich de chromosfeer, eigenlijk de echte atmosfeer
van de zon. De temperatuur loopt hier op tot 12 000 °C, een gevolg van
uitbarstingen op de fotosfeer, spicules genoemd, die hete gasdeeltjes in de
chromosfeer brengen. De chromosfeer toont ook regelmatig uitbarstingen
onder de vorm van.protuberansen. In de chromosfeer is de gasdruk een stuk
lager dan in de fotosfeer. De structuren in de chromosfeer worden er
hoofdzakelijk bepaald door de magnetische krachten. Vandaar dat sterke
afwijkingen van de bolvorm, zoals protuberansen, er mogelijk zijn.
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De zonnewind

Deeltjes uit de buitenste delen van de corona ontsnappen aan de aantrekking van de zon, en worden de interplanetaire
ruimte ingestuurd onder de vorm van de zonnewind. De deeltjes in de zonnewind zijn elektrisch geladen (vooral
protonen en elektronen), wat bepalend is voor hun invloed in het zonnestelsel. Zo duwen de stralingsdruk van de zon en
de zonnewind komeetstaarten van de zon weg.

Wanneer de zonnewind in snelheid en dichtheid toeneemt, kan dit ook voor de aarde en andere planeten gevolgen
hebben. De deeltjes worden namelijk ingevangen door het magnetisch veld van de planeten, en naar de planeetpolen
geleid. Wanneer ze daar in de atmosfeer geschoten worden, ontstaat poollicht.


