
Wat waarnemen op de Zon
Zonnevlekken

Het meest in het oog springende verschijnsel op de zon zijn
zonnevlekken. Weliswaar zijn ze soms afwezig, maar meestal zijn er
minstens enkele te zien. Ze lijken donkerder dan het oppervlak van de
zon, omdat ze koeler zijn: 4 500°C tegenover 6 000°C. Ze variëren in
grootte van enkele duizenden km, tot ongeveer 100.000 km, of 8 maal de
diameter van de aarde. Ze komen meestal voor in paren of uitgestrekteren
groepen. De levensduur van zonnevlekken is even variabel als hun
grootte. De kleinere vlekken bestaan soms maar enkele uren of dagen; de
grotere vlekken en de groepen blijven soms langer dan een maand actief.
Ze komen vrijwel uitsluitend voor in twee gordels, aan weerszijden van de
zonne-evenaar, tussen 5° en 40° noord- of zuiderbreedte.

Zonnevlekken bestaan uit een centraal donker deel, de umbra, en de wat
helderdere omgeving, de penumbra. Als we de penumbra met een flinke
vergroting bekijken, zien we fijne gestreepte structuur, penumbrale
filamenten genoemt.

De meeste zonnevlekken bereiken hun maximale grootte en complexiteit
als ze één à twee weken oud zijn. Daarna wordt de umbra kleiner en de
penumbra neemt meer oppervlakte in.

Zonnevlekken roteren met de zon mee. De rotatiesnelheid is afhankelijk
van de breedteligging. In de evenaarsstreek is de rotatieperiode ongeveer
25 dagen, aan de polen iets meer dan 34 dagen.

Randverzwakking

Straling die ontstaat in het binnenste van de zon wordt op weg naar buiten
steeds weer geabsorbeerd en terug uitgezonden. Pas de buitenste laag
van de zon, de fotosfeer, is doorzichtig. In de dunne laag van de fotosfeer
vermindert de temperatuur met de hoogte, van ongeveer 6 000°C tot 4
500°C. Als we naar het midden van de zonneschijf kijken, zien we de
diepere fotosfeer door een dunne laag absorberend gas. Naar de rand
toe kijken we naar de hogere, koelere laag. Daarom wordt de zon naar de
rand toe steeds minder helder. Het verschijnsel randverzwakking veraardt
dat de zon een gasbol is.

Granulatie

Onder goede omstandigheden en bij redelijke vergroting, zien we een
gespikkelde fotosfeer. Dit verschijnsel noemen we granulatie. De
individuele spikkels noemen we granulen. Ze hebben een gemiddelde
doormeter van 1 000 km, groter dan Frankrijk. Het granulatiepatroon
verandert voortdurend. Individuele granulen bestaan 10 à 15 minuten.
Elke granule is de top van een kolom heet opstijgend gas; de donkere
scheidingen zijn afgekoeld gas dat terug wegzakt naar binnen.

Fakkelvelden

Fakkelvelden zijn witte velden op het oppervlak van de zon. Ze ontstaan
een of enkele dagen voor het verschijnen van een zonnevlek, en hebben
een langere levensduur dan de vlek zelf. Soms neemt men fakkelvelden
waar zonder vlekken, vooral op hogere breedtegraden. Hun aantal
varieert met de zonnecyclus. Ze worden geassocieerd met magnetisch
actieve gebieden.


