
Ontstaan van zonnevlekken
De zonneactiviteit en magnetisme

Magnetisme speelt een belangrijke rol op de zon. Eerst en vooral heeft de zon een sterk magnetisch veld, dankzij haar
enorme geleidende gasvormige binnenkant. Bovendien zijn de deeltjes in de zon en de zonneatmosfeer heel erg
gevoelig voor magnetische velden, omdat ze elektrisch geladen zijn. Magnetische structuren en storingen daarin liggen
aan de basis van de zonneactiviteit, een reeks verschijnselen die de schijnbare “rust“ van de zon verstoren.

Sterke magnetische storingen op gegeven plaatsen in de hoge convectiezone verhinderen dat warmte uit de binnenkant
van de zon de kan bereiken. Hierdoor koelen deze stukken van de fotosfeer af, waardoor ze minder licht gaan
uitzenden. Dit is hoe zonnevlekken ontstaan. Hieronder een overzicht:

In de convectiezone
kolkt zonneplasma naar
het oppervlak. Daar koelt
het terug af en zakt het
weer naar beneden.

De meridionale stroming
stroomt aan het oppervlak
van evenaar naar polen,
en daarna weer terug in
de d iep te met een
snelheid van ongeveer
tien meter per seconde.

D e m e t d e b r e e d t e
variërende rotatie sleept het
magneetveld met zich mee
en rekt het uit.

Bundels magneetve ld
worden opgerekt tot smalle
banden. Door de diepe
mer id iona le s t roming
zakken de banden richting
evenaar.

Lussen van het magneetveld die
door de fotosfeer prikken veroor-
zaken daar zonnevlekken, relatief
koele gebieden waar door het
magneetveld geen hete materie
kan opstijgen.

Als de veldsterkte een
grens overschrijdt worden
de magneetbundels lichter
dan het omringende plasma
en drijven ze naar boven.
Onderweg draaien ze een
paar graden door het
corioliseffect.

Aan de evenaar draait de
Zon sneller dan op hogere
breedtes.

Het oorspronkelijke magneetveld
loopt van noord naar zuid over de
bodem van de convectiezone.

Door kernfusie wordt energie
geproduceerd in de kern.
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