
Zon en Ruimtevaart
Na de Tweede Wereldoorlog namen de Verenigde Staten Duitse V2-raketten in beslag en gebruikten ze voor
wetenschappelijk onderzoek. Voor het eerst werden instrumenten gelanceerd buiten de atmosfeer (die de meeste UV-
straling van de zon blokkeert). Op 10 oktober 1946 vond de eerste succesvolle lancering plaats: de raket bereikte een
hoogte van 175 kilometer. Zulke sondeerraketten werden jarenlang gebruikt voor de studie van UV- en X-stralen van de
zon. Bij elke lancering kon men echter slechts enkele minuten waarnemen.

Tegenwoordig gebruiken we een heel
gamma aan geavanceerde ruimte-
telescopen en instrumenten op satel-
lieten. Deze instrumenten kunnen de zon
24 uur per dag observeren, en dat
gedurende verscheidene jaren.

SOLAR

SOLAR is het extern zonneobservatorium van de Europese Columbus-
module van het Internationaal Ruimtestation (ISS). Het wordt beheerd
vanuit het Belgisch missiecentrum B.USOC.

SOLAR bestaat uit drie instrumenten:

1)SOVIM (Solar Variable and Irradiance Monitor, ontwikkeld door de
Sterrenwacht van Davos (Zwitserland) en het KMI;

2)SOLSPEC (Solar Spectra Irradiance Measurements, ontwikkeld door
CNRS (Frankrijk) en BIRA;

3)SOL ACES (Auto-Calibrating Extreme Ultraviolet and Ultraviolet
Spectrophotometers), ontwikkeld door het Fraunhofer Institute (Duitsland).

Ze meten zeer nauwkeurig de zonnestraling over bijna het hele spectrum
(17-3000 nm). Deze band omvat bijna 99% van de totale energie van de
zon.

SDO

Is een NASA-satelliet die gelanceerd
werd in 2010. SDO neemt beelden met
een resolutie die 4x beter is dan High
Definition TV. In elke golflengte waarin
SDO werkt; wordt om de 10 seconden
een beeld gemaakt. De telescoop is
ontworpen om ons te helpen bij het
begrijpen van de dynamische processen
op de zon en de invloed van de zon op de
aarde.

Dankzij zijn ervaring is de Koninklijke
Sterrenwacht van België het enige
Europees instituut dat de gegevens van
SDO rechtstreeks vanuit de Verenigde
Staten ontvangt en in Europa verdeelt.

De activiteit van de zon varieert
gedurende een cyclus die elf jaar duurt.
Wetenschappers kunnen met gegevens
van de nieuwe ruimtesonde veran-
deringen in het magnetisch veld van de
zon nog beter begrijpen. Dit magneetveld
spuwt af en toe stormen van geladen
deeltjes uit. Dat kan technologie op aarde
verstoren en is potentieel gevaarlijk voor
astronauten in de ruimte.

Wij belichten hier twee instrumenten waarbij België een belangrijke rol speelt: namelijk SOLAR (aan boord van
het ISS) en SDO (Solar Dynamics Observatory).


