
Wat waarnemen op de zon
Zonnevlam

Een zonnevlam (flare) is een explosie op het oppervlak van
de zon, die ontstaat door het plotseling vrijkomen van de
energie die wordt vastgehouden in het magnetische veld. Er
ontstaat straling over het hele gebied van het elektro-
magnetische spectrum.

Zonnevlammen worden ingedeeld in drie hoofdklassen:

Klasse X. Grote uitbarstingen die op de aarde voor het
uitvallen van radioverbindingen en van elektriciteits-
centrales kunnen zorgen.

Klasse M. Matige uitbarstingen, die rond de polen korte
perioden van uitval van de radioverbindingen kunnen
veroorzaken.

Klasse C. Kleine uitbarstingen die nauwelijks invloed
hebben op de aarde.

Bekende zonnevlammen van klasse X waren die van maart
1989, die grote schade aan elektriciteitscentrales in Canada
veroorzaakten en de uitbarsting op 4 november 2003, die zo
groot was dat ze buiten het meetbereik viel. Deze laatste
uitbarsting was gelukkig niet naar de aarde toe gericht,
zodat het effect op onze planeet niet zo groot was.
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Protuberans

Een protuberans is een lange, grillig gevormde materiebrug
in de atmosfeer van de zon. Het woord “protuberans“ komt
van het Latijns werkwoord “proturbare“ wat verstoren
betekent. Protuberansen hebben vaak de vorm van een
soort wolk. Als zo'n wolk zichtbaar is tegen de achtergrond
van de zonneschijf, ziet zij er donker uit en spreken we van
een filament. Als zo'n wolk voorbij de rand van de
zonneschijf steekt, ziet zij er helder uit en spreken we van
een protuberans. Protuberansen kunnen ongeveer 50.000
à 100.000 km (ongeveer 5 tot 10% van de diameter van de
zon) boven het oppervlak van de zon uitsteken. De grootste
die ooit werd waargenomen was 350.000 km hoog.
Protuberansen en filamenten kunnen verschillende
maanden blijven bestaan, maar sommige verdwijnen veel
sneller.

Corona

De corona is de hete atmosfeer rondom de zon die zich
uitstrekt over miljoenen kilometers. Zij is normaliter niet met
het blote oog zichtbaar, maar wel tijdens een totale
zonsverduistering. Zij is dan als een lichtkrans waar-
neembaar.

De temperatuur van de corona is hoger dan die van het
zichtbare oppervlak van de zon, de fotosfeer. De fotosfeer
heeft een temperatuur van rond 6000°C, terwijl de corona
een temperatuur heeft van rond 1.000.000°C. De hoge
temperatuur van de corona is jarenlang een raadsel
geweest, omdat zij die temperatuur blijkbaar niet aan de
fotosfeer onttrekt. Men veronderstelt dat haar energie
afkomstig is van de magnetische velden in de actieve
gebieden van de zon die energie uitstoten.


