
Het inwendige van de zon
De kern

In de kern van de zon, een dichte plasmabol (geïoniseerd gas) van zo'n 400 000 km diameter waarin kernfusie
plaatsvindt, bedraagt de temperatuur zo'n 15 000 000 °C. Waterstof wordt er geleidelijk omgezet in helium.

De kernreacties in de zon
In het centrum van de zon vinden verschillende
kernreacties plaats. Hierbij worden telkens vier
waterstofatoomkernen (protonen) omgezet in één helium-
4-atoomkern. Bij deze reacties wordt massa omgezet in
energie volgens de bekende formule van Einstein: = ².

Dit gebeurd op verschillende manieren. De belangrijkste
reactie is de proton-proton-cyclus, waarvan de
belangrijkste variant hier is weergegeven. Voor de
volledigheid vermelden we nog de CNO-cyclus, waarbij
een koolstof-12-atoomkern achtereenvolgens vier
protonen invangt en dan terug uiteenvalt in een helium-4-
atoomkern en een koolstof-12-atoomkern die opnieuw kan
participeren in een volgende cyclus.

De CNO-cyclus zorgt in de zon slechts voor 1-2 % van de
totale energieproductie, maar is dominant in zware sterren.
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De stralings- en convectiezone

De energie die in de kern wordt aangemaakt, verlaat de kern en trekt op zijn weg naar buiten eerst door de stralingszone.
Daarin wordt de energie hoofdzakelijk doorgegeven door fotonen, die voortdurend geabsorbeerd en uitgestraald
worden: een foton botst op een deeltje en wordt opgenomen, waarop het deeltje in een willekeurige richting een nieuw
foton uitzendt, dat op zijn beurt op een ander deeltje botst en weer geabsorbeerd wordt.

Tenslotte komt de energie onder de vorm van een foton aan in de convectiezone, de buitenste laag van de zon. Hier
wordt de energie hoofdzakelijk door convectiestromen naar het oppervlak gebracht: stromen van heet gas die omhoog
gaan terwijl afgekoeld gas weer naar beneden gaat. Dezelfde stromingen ontstaan in een pot water die je opwarmt op
een vuur.

De energie moet dus een hele weg afleggen van de kern tot aan het oppervlak van de zon, waar ze uitgestraald wordt in
het zonnestelsel. Astrofysici hebben berekend dat het ongeveer 100 000 tot 200 000 jaar duurt voor een foton het
oppervlak bereikt!
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