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Heliofysisch onderzoek in België
De zon en haar invloed op de aarde

connection



In 1957 werd, geïnspireerd door de Internationale 
Pooljaren van 1882 en 1932, een groots programma 
van wetenschappelijk onderzoek opgezet om de aarde 
en haar nabije omgeving te onderzoeken. Het jaar 1957 
kreeg de naam “Internationaal Geofysisch Jaar”. Nu, 50 
jaar later, heeft de wetenschappelijke gemeenschap, 
met steun van de Verenigde Naties, het jaar 2007 uit-
geroepen tot Internationaal Heliofysisch Jaar. Geofysica 
wordt nu uitgebreid tot heliofysica, waarbij niet alleen 
de studie van de zon (Helios) aan bod komt, maar ook 
alle interactie van de zon met de aarde en haar ruime 
omgeving. De activiteiten in het kader van dit 
Internationaal Heliofysisch Jaar gaan van internationale 
symposia tot lokale pr-activiteiten. De bedoeling van dit 
initiatief is niet alleen het stimuleren van het weten-
schappelijk onderzoek in deze branche maar ook het 
tonen van de schoonheid, de relevantie en de betekenis 
van de ruimte- en aardwetenschappen aan de wereld. 

In dit nummer van Space Connection staat de zon, haar 
omgeving en de onderlinge interactie centraal. Het 
onderzoek en de dienstverlening in dit kader in een 
aantal Belgische instituten wordt beschreven. Met deze 
instituten kon men nader kennismaken op de opendeur-
dagen van de Ruimtepool in Ukkel op 6 en 7 oktober 
2007. De topics van het Internationaal Heliofysisch Jaar 
stonden er speciaal in de kijker. De zon is ook het onder-
werp van een tentoonstelling in het Planetarium van de 
Koninklijke Sterrenwacht.

Foto voorpagina:
De zon blaast een 

reusachtige CME de 
ruimte in. 

Een gecombineerd beeld 
van de instrumenten 

LASCO en EIT aan boord 
van de satelliet SOHO. 

© NASA/ESA

Plasma
Een plasma is een sterk geïoniseerd gas dat bestaat uit elek-
trisch geladen deeltjes: ionen (met een positieve lading) en 
elektronen (met een negatieve lading) en ook neutrale deeltjes. 
Plasma is de vierde aggregatietoestand van materie, naast vaste 
stoffen, vloeistoffen en normale gassen. In ons dagelijks leven 
vinden we plasma’s bijvoorbeeld in televisies of tl-lampen. 
Plasma’s in de ruimte zijn wel een tikkeltje speciaal: ze zijn 
zeer ijl en ze worden doordrongen door een magneetveld. Het 
woord ‘plasma’ komt van het Grieks en betekent ‘vervormbare 
materie’.

Het Internationaal 
Heliofysisch Jaar 2007
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Voorstelling van de magneetvelden van de 
zon en de planeten. 

© IHY2007, J. Rumburg



De zonnewind
De zonnewind is een continue stroom van geladen deeltjes, een 
plasma dus, dat uit de buitenste lagen van de zonneatmosfeer, 
de corona, wordt uitgestoten. De deeltjes kunnen ontsnappen 
dankzij hun hoge snelheden, die te maken hebben met de hoge 
temperatuur van de corona. In de corona loopt de temperatuur 
immers op tot een miljoen graden. Maar de juiste mechanismen 
die zorgen voor die hoge temperatuur en de uitstoot van de 
zonnewind zijn zeker nog niet volledig begrepen.

Combinatie van SOHO-beelden om de 
zonnewind te bestuderen. 

© SOHO, NASA/ESA
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De zon, Helios, sol,… er bestaan vele namen voor dat ene hemel-
object dat letterlijk dagelijks aanwezig is en de warmte- en licht-
bron bij uitstek is voor de aarde. Voor het SIDC, het Solar Influences 
Data analysis Center, gevestigd op de Koninklijke Sterrenwacht 
van België, is de zon het zwaartepunt van haar wetenschappelijke 
activiteiten, zelfs als ze verscholen is achter een dik wolkendek.
 

Het zonnevlekkengetal

Het SIDC is sinds 1981 het World Data Center for the 
Sunspot Index. Het zonnevlekkengetal is de oudste en 
meest bekende maatstaf voor de zonneactiviteit die zich 
weerspiegelt in de 11-jarige cyclus van de zon. Het mooie 
aan deze index is dat deze eenvoudig waar te nemen is 
vanop aarde en daarom toegankelijk is voor iedereen. Het 
SIDC verzamelt de zonnevlekkengetallen van waarnemers 
uit de hele wereld en berekent het Internationale 
Zonnevlekkengetal R

i
. Het lijkt simpel en toch is het R

i 

wetenschappelijk erg waardevol, onder meer dankzij het feit 
dat deze index zeer ver teruggaat in het verleden. Sinds het 
begin van de 17de eeuw werden er al waarnemingen 
gedaan.

Ruimteweer

Naast het zonnevlekkengetal, zijn er nog andere indicatoren 
van de variabiliteit van de zon en in het bijzonder van haar 
buitenste atmosfeer, de corona. Als we de zon bekijken in 

andere golflengten dan het zichtbare licht dan zien we een 
plasma dat gedirigeerd wordt door magnetische structuren 
zoals lussen. Dit krachtveld dat voortdurend in beweging is, 
zorgt voor fascinerende en vooral adembenemende fenome-
nen zoals de energetische coronale massa-uitstoten (coro-
nal mass ejections, CME’s, zie kader op pagina’s 10 en 11).

De aarde bevindt zich voortdurend in de invloedssfeer van 
de zon. Het is de zon die de hoofdrolspeler is in het ruimte-
weer dat onze aarde en haar technologische systemen 
beïnvloedt. Ruimteweer is een nieuwe en bloeiende interdis-
ciplinaire wetenschap. In 2000 ging het SIDC een nieuwe 
uitdaging aan en werd het een Regional Warning Center 
(RWC) for Western Europe: een mijlpaal in de geschiedenis 
van het SIDC. Een RWC is een centrum van de International 
Space Environment Service (ISES) waar het ruimteweer 

Het Solar Influences Data 
analysis Center 

van de Koninklijke Sterrenwacht van België
De zonnevlekken worden, 
als het weer het natuurlijk 
toelaat, dagelijks geob-
serveerd vanuit de zonne-
telescoop die zich op het 
domein van de Konink-
lijke Sterrenwacht van 
België bevindt. Met 
behulp van deze en ande-
re gegevens van over heel 
de wereld, berekent men 
aan de KSB het Inter-
nationale Zonnevlekken-
getal. Deze gegevens zijn 
toegankelijk voor iedereen 
en vrij voor gebruik. Het 
zonnevlekkenarchief is 
zeer waardevol voor 
onderzoek naar het 
gedrag van de zon in het 
verleden en de link met 
de aarde. De figuur geeft 
een dagelijks/maande-
lijks overzicht van de hui-
dige cyclus en de voor-
spelling voor het komende 
minimum.
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opgevolgd en voorspeld wordt. We hebben ondertussen 
een grondige expertise en kennis van de zonneactiviteit 
en het ruimteweer opgebouwd. Er werd een volledig 
dienstverleningscentrum uitgebouwd waarin we 24 uur 
op 24, 7 dagen op 7 de ruimte en de zon in de gaten 
houden, het ruimteweer voorspellen en waarschuwingen 
uitsturen in geval van extreem ruimteweer. De internatio-
nale wetenschappelijke gemeenschap die zich focust op 
ruimteweer, probeert zo een antwoord te geven op even-
tuele dreigingen vanuit de ruimte. 

Zonnevlammen, coronale massa-uitstoten 
en zonnewind

De expertise van het SIDC als RWC is gestoeld op weten-
schappelijk onderzoek naar de zon en de dynamische 
zonnefenomenen zoals zonnevlammen, CME’s en zonne-
wind. We zijn zeer nauw betrokken bij een aantal interna-
tionale ruimtemissies waar de zon telkens op verschillende 
manieren bestudeerd wordt. EIT en LASCO zijn telesco-
pen aan boord van de satelliet SOHO die in 1995 werd 
gelanceerd. EIT, die beelden van de zon maakt in extreem 
ultraviolet licht en de coronagraaf LASCO zijn nu nog 
steeds cruciaal voor het opvolgen van de zon. Het is dan 
ook essentieel, maar niet zo eenvoudig, om die zonnebeel-
den zo vlug mogelijk (near real time) te analyseren. 

In oktober 2006 werd STEREO (Solar TErrestrial Relations 
Observatory), succesvol gelanceerd vanop Cape Canaveral 
in Florida bovenop een Delta II-raket. De STEREO-missie 
zal een grote bijdrage leveren om de fysica van de CME’s 
te begrijpen en het voorspellingscentrum bijstaan in het 
opvolgen van CME’s als voornaamste bron van verstoord 
ruimteweer. De weggeblazen plasmawolken kunnen nu 
op hun trip door de ruimte gevolgd worden. Van bijzonder 
belang zijn die CME’s die in de richting van de aarde 
komen. Het magnetische veld dat door de wolk gedragen 
wordt, kan dan koppelen met het magneetveld van de 
aarde. Dit proces noemen we reconnectie en leidt tot 
geomagnetische verstoringen en stormen. Een geomag-
netische storm kan problemen voor satellieten veroorza-
ken, verstoringen van het elektriciteitsnet, verstoorde 

radioverbindingen en van het Global Positioning System 
(GPS), tot zelfs verhoogde corrosie van pijpleidingen. Een 
ander spectaculair en mooi gevolg is het zogenaamde 
poollicht of aurora wat prachtige beelden kan opleveren. 
CME’s zijn ook nog betrokken in een ander proces dat 
belangrijk is voor het ruimteweer. De plasmawolken zijn in 
staat om geladen deeltjes te versnellen. Deze deeltjes 
kunnen dan leiden tot een protonenstorm die uiterst 
gevaarlijk is voor astronauten en satellieten. Onze atmo-
sfeer en het aardmagnetische veld vormen een schild 
omheen de aarde en beschermen ons grotendeels. 

Drie beelden die de coro-
na tonen, waargenomen 

in zichtbaar licht door de 
LASCO-coronagraaf aan 

boord van SOHO. De don-
kere schijf in het midden 
is een afdekschijf die het 
rechtstreekse licht van de 

zonneschijf afschermt. 
De zon zelf wordt voorge-
steld door de witte cirkel. 

Op deze manier is het 
mogelijk om de moeilijk 

waarneembare corona te 
fotograferen. De rode 

kleur is opnieuw kunst-
matig. Een coronale 

massa-uitstoot (CME) die 
op de aarde afstormt, ver-

schijnt als een zwakke 
halo rond de afdekschijf 

(links), zodat een speciale 
techniek moet worden 

gebruikt om het contrast 
(midden) te verhogen. 
Ter vergelijking, rechts, 
een CME die niet in de 
richting van de aarde 

komt, deze is zelfs zonder 
speciale behandeling van 
het beeld duidelijk zicht-

baar. Met de recent 
gelanceerde satelliet 

STEREO kunnen weten-
schappers ook CME’s die 

naar de aarde komen met 
een gelijkaardige kwali-

teit, vanuit twee gezichts-
punten, gelijktijdig zien, 
en zelfs hun ware snel-

heid in 3D meten. 
© SOHO/LASCO, 

ESA/NASA

De satelliet SOHO. 
© SOHO, NASA/ESA



Space Connection 61 - oktober 2007  - 5

PROBA2, SWAP, LYRA 

Een nieuw hoogtepunt zal de lancering van PROBA2 zijn 
(zie ook Space Connection 58, februari 2007). Deze 
microsatelliet van ESA met een meerderheidsfinanciering 
door België en ontwikkeld door een Europees consortium 
onder leiding van de Belgische firma Verhaert, zal twee 
SIDC-instrumenten bevatten, SWAP en LYRA, die in 
België werden ontworpen en ontwikkeld en die het opvol-
gen van het ruimteweer aanzienlijk zullen verbeteren. 
SWAP is een telescoop die beelden maakt van de zon in 
EUV zoals EIT aan boord van SOHO, maar nu met een 
hogere tijdsresolutie: elke minuut kan er een beeld geno-
men worden. De gegevens worden aan boord bewerkt en 
gecomprimeerd vooraleer ze naar de aarde worden 
gestuurd en zo wordt er bespaard op de communicatie. 
LYRA is een UV-radiometer die de straling van de zon 
meet in 4 UV-banden van het spectrum die relevant zijn 
voor zonnefysica, ruimteweer en aeronomie. Het innove-
rende aan LYRA is het feit dat men gebruik maakt van 
nieuwe detectoren.

Hoe actief wordt de zon?

Er is een voortdurende wisselwerking tussen de activitei-
ten van het SIDC als “wereld data centrum” (WDC), als 
ruimteweervoorspellingscentrum en data-analysecen-
trum. We zitten momenteel in een periode waarin de zon 
zich minder vaak en minder intens van haar gewelddadige 
kant toont. Eens dit zogenaamde zonneminimum gepas-
seerd is, zal de zonneactiviteit terug stijgen. De voorspel-
lingskoorts en speculaties zijn inmiddels al gestegen en 
zijn uitgemond in het oprichten van een wetenschappelijk 
internationaal panel waar de hamvraag de hoogte van de 
volgende zonnecyclus betreft. Satellietbedrijven hebben 
nood aan een voorspelling van de komende zonneactivi-
teit. Deze heeft immers invloed op de dikte van de atmo-
sfeer en is belangrijk voor het plannen van de vlieghoogte 
van toekomstige satellieten. De invloed van ruimteweer 
en zonneactiviteit op navigatiesystemen zoals GPS laat 
ons duidelijk zien dat ruimteweer helemaal geen ver-van-
mijn-bedshow is, maar dagelijkse realiteit voor o.a. satel-
lietbedrijven. Het SIDC heeft een grondig uitgebouwde 
kennis in het thema zonneactiviteit en het zonnevlekken-
getal dat nog steeds geldt als dè index voor zonneactivi-
teit. Onze expertise heeft ons een vooraanstaande plaats 
opgeleverd in dit panel met wereldfaam. 

Het is duidelijk dat het SIDC zijn plaats heeft veroverd in 
de internationale wetenschappelijke gemeenschap op het 
gebied van het ruimteweer. Als WDC, als RWC, als partner 
in verscheidene ruimtemissies, heeft het SIDC België op 
de (ruimte)wereldkaart geplaatst. 

Petra Vanlommel (KSB)

De zon in zichtbaar licht 
op 12 december 2006 
(SIDC, KSB). De zonne-
vlek was verantwoordelijk 
voor een paar dagen 
extreem ruimteweer het-
geen atypisch is voor de 
fase van de zonnecyclus. 
De zon was echter niet op 
hol geslagen en nog 
steeds op weg naar een 
minimum.

De zonnetelescoop 
van de KSB.



De cyclus van de zon (1)
De zon heeft een eigen cyclus van gemiddeld 11 
jaar, of, als je met de polariteit van het magneet-
veld rekening houdt, een cyclus van 22 jaar.

Tijdens een minimum, zoals in 1996, is de zon 
kalm en minder actief. Er zijn dan minder struc-
turen in de corona en zonnevlekken op het zon-
neoppervlak te bespeuren. Tijdens een maximum, 
zoals in 2002, is het oppervlak van de zon bezaaid 
met actieve gebieden die voortdurend kleine en 
grote uitbarstingen veroorzaken. Dit cyclische 
gedrag van de zon is zichtbaar in de verschillende 
lagen van de zon.

Het magneetveld van de zon varieert spectaculair: 
tijdens een minimum is de zon een grote magne-
tische dipool met de typische structuur. Tijdens 
een maximum is er echter een wirwar van mag-
netische lussen en concentraties van magnetische 
gebieden over de ganse zonneschijf. Dan ook 
switchen de polen van polariteit: de magnetische 
zuidpool wordt de magnetische noordpool en 
omgekeerd. Dit gebeurt eens om de 11 jaar, maar 
als we ons laten leiden door deze magnetische 
polariteit, spreken we over de 22-jarige activitei-
tencyclus van de zon. 

De reeks beelden rechts illustreren de magneti-
sche activiteit in de periode1996-2007. Het zijn 
magnetogrammen gemaakt met behulp van het 
MDI-instrument (Michelson Doppler Imager) aan 
boord van de satelliet SOHO.

De fotosfeer van de zon straalt vooral in zichtbaar 
licht, vandaar dat deze laag waarneembaar is 
vanop de aarde. Hier zie je ook de zonnevlekken. 
Dat zijn donkere gebieden op de zon. De tempe-
ratuur is er 1000 tot 1500 graden lager dan de 
omgeving en daarom vallen ze zo op. Er is ook een 
duidelijke associatie met de magnetische veldlijnen.

Het zonnevlekkengetal is een maat voor hoe erg 
de zonneschijf bevlekt is en is tevens een index 
voor de zonneactiviteit. De reeks beelden links 
tonen het typische verloop van de zonnevlek-
ken gedurende een zonnecyclus (MDI, SOHO). 
Het mooie aan deze index is dat we deze kunnen 
bepalen door eenvoudige waarnemingen vanop 
de aarde zonder al te speciale apparatuur. Dit is 
de reden waarom deze index zo ver teruggaat 
in de tijd. Systematische waarnemingen van 
het zonnevlekkengetal (grafiek hieronder) zijn 
beschikbaar vanaf het begin van de 18de eeuw. 
Van de jaren ervoor zijn slechts sporadisch gege-
vens beschikbaar.

1996 1997

1998 1999

2000 2001

2002 2003

2004 2005

2006 2007

1996 1997

1998 1999

2000 2001

2002 2003

2004 2005

2006 2007
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De cyclus van de zon (2)
Als we de straling van de zon over alle golfleng-
ten op een bepaald ogenblik optellen, krijgen 
we de zogenaamde zonneconstante of zonne-
irradiantie. Door de zonneconstante te meten 
vanuit de ruimte, heeft men vastgesteld dat 
deze zonneconstante helemaal niet constant is 
maar integendeel varieert in een cyclus van 11 
jaar. Als we dit koppelen aan het magnetische 
veld van de zon, spreken we hier eveneens van 
een 22-jarige cyclus. Deze veranderlijkheid komt 
vooral tot uiting in het deel van het spectrum 
met korte golflengten (Extreem UV- en X-stra-
len), wat overeenkomt met de straling van de 
hete corona.

De reeks afgebeelde oranje/rode zonnen (opna-
men bij een golflengte van 30.4 nm laten zien 
hoe de transitielaag, die zich net onder de 
corona bevindt, verandert in de loop van een 
zonnecyclus. De groene zonnen (19.5 nm) laten 
variaties van de corona in al haar pracht en glo-
rie zien. De aardatmosfeer werkt als een zonne-
wering voor o.a. deze EUV-straling, daarom kan 
je ze slechts goed waarnemen vanuit de ruimte. 

Let op! De zon heeft een verborgen agenda en 
kan misschien wel eens besluiten om geen reke-
ning te houden met de 11-jarige cyclus. Dat is in 
het verleden zeker al gebeurd. 

Zo werden tijdens het Maunder Minimum 
(1645-1715 ) zo goed als geen zonnevlekken 
waargenomen. Verwar deze periode niet met de 
andere kleine ijstijden, zoals deze ten tijde van 
Pieter Bruegel de Oude (1525-1569). Maar ook 
voor de andere kleine ijstijden zijn er, weliswaar 
indirecte, aanwijzingen dat er een langere tijd 
geen grote zonneactiviteit was.

1996 1997

1998 1999

2000 2001

2002 2003

2004 2005

2006 2007

1996 1997

1998 1999

2000 2001

2002 2003

2004 2005

2006 2007

De bevroren Theems in de winter van 1683-1684, 
schilderij van Abraham Hondius (1625-1691).
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De aarde vertoeft binnen de heliosfeer, de ruimte die wordt gedo-
mineerd door de zon en de zonnewind (zie ook pagina 3). De wis-
selwerking tussen zonnewind en aardmagnetosfeer heeft een 
impact op mens en technologie. Het onderzoek van het Belgisch 
Instituut voor Ruimte-Aeronomie probeert de geheimen van deze 
wisselwerking te ontrafelen om zo beter de effecten ervan op de 
menselijke activiteit te kunnen inschatten.

De zonnewind

Het BIRA was betrokken bij de interpretatie van de waarne-
mingen van Ulysses, een ESA/NASA- satelliet gelanceerd in 
1990, die nog steeds een gestadige stroom meetresultaten 
doorstuurt na meer dan 17 jaar… Ulysses heeft ontdekt dat 
de zonnewind afkomstig van de noord- en zuidpool van de 
zon een snelheid heeft van een slordige 800 km/s, terwijl 
de snelheid nabij de evenaar “slechts” 400 km/s bedraagt. 
De zonnewind sleurt het magneetveld van de zon met zich 
mee. Dat magneetveld heeft tegengestelde polariteit in de 
noordelijke en zuidelijke hemisfeer, met daartussenin de 
zogenaamde “heliosferische stroomlaag”. Toen de zon, de 
aarde en Ulysses op een bepaald moment op één lijn ston-
den hebben de wetenschappers van het BIRA kunnen aan-
tonen hoe de zonnewind en de heliosferische stroomlaag 
evolueren en vervormen met toenemende afstand tot de 

zon. Zij bestuderen de zonnewind ook met behulp van theo-
retische modellen gebaseerd op de microfysica van een 
plasma. Zo heeft het BIRA de laatste jaren een bijdrage 
geleverd aan het vraagstuk van de verhitting van de corona 
en van de hoge snelheid van de zonnewind.

Magnetosferisch onderzoek
op het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA)

Wat heeft de 
heliosfeer te maken 

met de aarde?

De CLUSTER-satellieten 
in formatie. 

© ESA

 Ulysses meet grotere snelheden 
van de zonnewind aan de polen dan 

aan de evenaar van de zon. 
© NASA/ESA
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De magnetosfeer

De aarde bezit een magnetisch veld dat binnenin de planeet 
wordt opgewekt. Dit magneetveld vormt als het ware een 
schild dat de zonnewind belet om binnen te dringen in de 
hoge atmosfeer. Dit magneetveld vormt de magnetosfeer. 
Stroomopwaarts van de aarde vinden we de magnetopauze, 
die de zonnewind scheidt van het plasma dat afkomstig is 
van de aardatmosfeer. De zonnewind wordt opzij geduwd 
en stroomt langs de aarde heen in de magnetoschede. De 
magnetosfeer is samengedrukt langs de dagzijde; langs de 
nachtzijde wordt ze uitgerekt in een magnetostaart van wel 
miljoenen kilometers lengte. 

In 2000 lanceerde ESA de CLUSTER-missie, vier satellieten die 
om de aarde bewegen langs eenzelfde baan. De afstand tus-
sen de vier varieert van enkele honderden tot een paar duizend 
kilometer. Het is de bedoeling om meer inzicht te krijgen in de 
driedimensionale structuur van de magnetosfeer. Het BIRA 
helpt mee bij de interpretatie van de meetgegevens.

De magnetopauze is de sleutel tot het begrijpen van de 
interactie tussen de heliosfeer en de aarde: dààr immers 
wordt een deel van de energie van de zonnewind doorgege-
ven aan de magnetosfeer. De magnetopauze gedraagt zich 
dikwijls als een ondoordringbare laag. Dat gegeven is ook 
verwerkt in het model van zijn inwendige structuur dat op 
het BIRA werd gemaakt. Regelmatig laat de magnetopauze 
echter wèl zonnewind binnendringen in de magnetosfeer, 
door diffusie, impulsieve binnendringing, of door recht-
streekse instroom wanneer de magnetopauze van karakter 
verandert, mechanismen die ook in het BIRA bestudeerd 
zijn. Aan de binnenzijde van de magnetopauze vormt er zich 
dan een laag met een mengsel van plasma afkomstig van 
de zon en van de aarde: de magnetosferische grenslaag.

De magnetopauze situeert zich waar de dynamische druk 
van de aanstromende zonnewind precies gelijk is aan de 
druk in de magnetosfeer. Met CLUSTER kon de “reconstruc-
tietechniek” ontwikkeld op het BIRA verder vervolmaakt 
worden. Door de metingen van alle satellieten gedurende 
de passage doorheen de magnetosferische grenslaag met 
elkaar te combineren, zijn we in staat om de beweging en 
de interne ruimtelijke structuur ervan te bepalen. Zo kan je 
de ruimtelijke veranderingen en de veranderingen in de tijd 
van elkaar onderscheiden. Daarbij vinden we inderdaad dat 
de magnetopauze dichter bij de aarde komt wanneer de 
druk van de zonnewind toeneemt, en dat ze zich verder af 
bevindt wanneer de druk afneemt.

De druk van de zonnewind is beduidend hoger in een plas-
mawolk afkomstig van een explosie in de zonneatmosfeer, 
een zogenaamde coronale massa-uitstoot (CME, zie kader 
op pagina’s 10 en 11). Wanneer zo’n wolk de aarde bereikt, 
wordt de magnetosfeer samengedrukt en ontstaat er een 

De belangrijkste 
elementen van de aardse 
magnetosfeer. 
© BIRA

magnetosferische storm. Tijdens een storm kunnen geosta-
tionaire satellieten plots aan de zonnewind worden blootge-
steld, terwijl ze daarvoor nog in de beschermende magne-
tosfeer zaten. Dit kan fatale defecten veroorzaken. De 
schokgolven rond de plasmawolk en de snelle samendruk-
king van de magnetosfeer werken als deeltjesversnellers: de 
versnelde deeltjes bombarderen satellieten en kunnen hun 
elektronica danig in de war sturen...

De binnenste regionen van de magnetosfeer 
en de ionosfeer

De koppeling tussen de zonnewind en de magnetosfeer 
veroorzaakt een typisch stromingspatroon in het magneto-
sferische plasma. Dat stromingspatroon is in staat energie 
op te slaan in een reservoir in de magnetostaart. Tijdens een 
magnetosferische substorm (een light-versie van magneto-
sferische storm) ontlaadt die opgeslagen energie zich plots, 
met mogelijk fel poollicht tot gevolg.

De aardmagnetische veldlijnen verbinden de magnetosfeer 
en de ionosfeer. Ze gedragen zich als goede elektrische 
geleiders. Daarom weerspiegelt elke structuur in de magne-
tosfeer zich in de ionosfeer: elektrische stromen gaan 
vloeien en zetten de energie opgeslagen in de magnetosfeer 
om in een opwarming van de ionosfeer. Het BIRA bestu-
deert het poollicht als een typisch voorbeeld van deze 
energieoverdracht. Poollichtgordijnen ontstaan wanneer 
versnelde elektronen afkomstig uit de magnetosfeer de 
atmosfeer bombarderen. Daarbij gebruikt men een model 
van grenslagen in plasma’s om de elektrische structuur in de 
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magnetosfeer te bepalen. Rekening houdend met het kop-
pelingsmechanisme met de ionosfeer is dan de versnelling 
van de elektronen te berekenen en weet men hoeveel ver-
snelde elektronen er in de ionosfeer terechtkomen en hoe 
groot de intensiteit van het poollicht is. Dit model verklaart 
onder andere waarom poollichtgordijnen slechts enkele 
kilometers breed zijn. In het BIRA bekijkt men poollicht 
vanuit de ruimte (CLUSTER vliegt doorheen de zone waarin 
de elektronen versneld worden) en vanop de grond, zoals 
met het Zweedse ALIS-netwerk van optische camera’s dat 
tomografie van het poollicht toelaat.

Dichter bij de evenaar bevindt zich boven de ionosfeer de 
plasmasfeer, een gebied met plasma dat gevangen wordt 
door het aardmagnetisch veld. De buitengebieden van de 
plasmasfeer zijn erg dynamisch. Dit is het “slagveld” tussen 
de binnenste en de buitenste magnetosfeer, waar de met de 
aarde mee roterende plasmasfeer oog in oog staat met het 
stromingspatroon dat wordt opgelegd door de wisselwer-
king tussen magnetosfeer en zonnewind. Gedurende een 
substorm of een storm is dit stromingspatroon erg verstoord, 
met als gevolg dat de plasmasfeer zijn buitenlagen verliest. 
Nadien herstelt de plasmasfeer zich langzaam door mate-

Poollicht (aurora) in alle 
kleurenpracht. © BIRA

Het magneetveld van de zon zorgt voor een thermische isolatie 
en kan een plasma opsluiten, bijv. in een enorme magnetische 
fluxbuis of een coronale lus die tot 700.000 km lang kan zijn. 
Hierdoor kan zeer heet plasma vlak naast kouder plasma voor-
komen in de atmosfeer van de zon. De magnetische structuren 
in de corona van de zon geleiden golven en energiestromen 
en kunnen enorme hoeveelheden energie opslaan. Ze kunnen 
echter plots instabiel worden en aanleiding geven tot zonne-
vlammen en coronale massa-uitstoten (CME’s of coronal mass 
ejections).

Bij een CME wordt materiaal uit de buitenlagen van de zon 
geslingerd. Het gaat ook om plasma, maar de snelheid kan 
veel hoger zijn dan bij de gewone zonnewind. Zogenaamde 
“snelle CME’s” hebben een typische snelheid van 1000 km/s en 
die snelheden kunnen oplopen tot meer dan 2000 km/s, meer 
dan 7,2 miljoen km/u dus! Er wordt typisch 1012-1013 kg plasma 
uitgestoten bij een CME, wat ongeveer overeenstemt met de 
massa van de Mount Everest. 

CME, Coronal mass ejection of 
coronale massa-uitstoot

De zon, een CME en de magnetosfeer van de aarde
© SOHO, NASA/ESA
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riaal “bij te tanken” vanuit de ionosfeer. Het BIRA heeft een 
model ontwikkeld dat de toestand van de plasmasfeer 
beschrijft in functie van de aardmagnetische activiteit. 
CLUSTER laat ons toe in detail de “plasmasferische slierten” 
te bestuderen: plasmasferisch plasma dat door een storm of 
substorm uit de plasmasfeer werd geslingerd.

De CLUSTER-metingen van de dichtheid in de plasmasfeer 
(met het WHISPER-experiment) gebruikt men om de dicht-
heidsgradiënt te bepalen. Het basisprincipe van CLUSTER is 
immers dat je de ruimtelijke variaties in drie dimensies pas 
kan bepalen als je beschikt over gelijktijdige metingen op 
vier posities die niet in eenzelfde vlak liggen. Intussen is ook 
een alternatieve berekeningstechniek ontwikkeld die 
gebruikt kan worden wanneer één satelliet niet operatio-
neel is of te ver verwijderd is van de drie andere.

Het ruimteweer en het BIRA

De interacties begrijpen tussen de heliosfeer en de magne-
tosfeer is onmisbaar voor het bepalen van het ruimteweer, 
de voorspelling van de impact van de toestand van de helio-
sfeer en de magnetosfeer op menselijke activiteiten.

Zo is het bij het bouwen van een satelliet belangrijk te 
weten welke dosis ioniserende straling de satelliet zal accu-
muleren gedurende zijn levensduur. Dit vereist modellen van 
de verdeling van de ioniserende straling rond de aarde, 
rekening houdend met de veranderlijkheid ervan met de 
zonnecyclus. Het BIRA heeft het SPENVIS-systeem ontwik-
keld, dat daar bij uitstek voor geschikt is.

De impact van de heliosfeer op het menselijk lichaam is 
belangrijk bij ruimtereizen. Het BIRA heeft onlangs verschil-
lende scenario’s onderzocht voor een exploratie van Mars. 
Bij een dergelijke missie verblijven de astronauten gedu-
rende lange tijd in de ruimte, maar ook op het oppervlak 
van de planeet worden ze blootgesteld aan de ioniserende 
straling uit de heliosfeer, omdat Mars geen beschermend 
intern magneetveld heeft ...

Het BIRA onderzoekt de zon-aarde relaties door de interpla-
netaire ruimte en de onmiddellijke omgeving van de aarde 
te bestuderen. Gebruik makend van metingen door ruimte-
sondes proberen de onderzoekers het gedrag van ruimte-
plasma’s te begrijpen. Dat heeft zijn weerslag op de studie 
van het ruimteweer, zodat we beter de invloed van de helio-
sfeer op mens en technologie kunnen inschatten.

Johan De Keyser en Viviane Pierrard (BIRA)

Het gehele proces is zeer eruptief en hevig. Na enkele uren kan 
de wolk zich losgemaakt hebben van de zon en in de plane-
taire ruimte haar weg verderzetten. Na enkele dagen kan zij de 
aarde bereiken. De wolk draagt een magneetveld met zich mee 
en interageert met de interplanetaire ruimte, de planeten en 
hun omgeving. 

Hoewel de corona van de zon al vele duizenden jaren wordt 
waargenomen (tijdens totale eclipsen), werd het bestaan van 
CME’s pas ontdekt in de space age. Het eerste bewijs van deze 
dynamische gebeurtenissen werd geleverd door waarnemingen 
met een coronagraaf aan boord van het zevende Orbiting Solar 
Observatory (OSO 7) van 1971 tot 1973. Een coronagraaf pro-
duceert een kunstmatige zonne-eclips door het beeld van de 
zon af te dekken met een verduisterende schijf. Vanaf de aarde 
kan met zo een coronagraaf enkel het binnenste gedeelte van 
de corona gezien worden tegen de heldere hemel. Vanuit de 
ruimte is het zichtbaar deel van de corona echter veel groter 
en het kan zonder onderbreking waargenomen worden.

De CME van 27 februari 
2000 geobserveerd door 
de instrumenten van de 
satelliet SOHO.
© SOHO, NASA/ESA

De zonnecorona bij een 
totale zonsverduistering.
© KSB

Poollicht (aurora) op 
aarde en op andere pla-
neten. © IHY2007, 
J. Rumburg



De zon is één van de sterren van onze Melkweg. De Melkweg 
is een platte, schijfvormige structuur met een verdikking in 
het midden. Het is een sterrenstelsel met ongeveer 200 mil-
jard sterren en van deze stelsels zijn er een 100 miljard in het 
heelal.

De zon is op alle gebied een gemiddelde, eerder gewone ster. 
Grote sterren (de reuzen) kunnen wel een 1000 keer grotere 
diameter hebben. Sommige sterren hebben bijna 100 keer meer 
massa en andere zijn tot een miljoen keer helderder dan de 
zon. De kleinste sterren (de dwergen) zijn, naargelang de soort, 
van enkele duizenden kilometer tot zelfs maar een tiental kilo-
meter groot. De zwakste sterren zijn 1000 keer minder helder 
dan de zon en bevatten maar enkele tienden van haar massa. 

Aan het oppervlak (de fotosfeer) heeft de zon een temperatuur 
van 6000°C. In de kern loopt de temperatuur op tot 15 miljoen 
graden. De zon is een gele ster. De heetste sterren zijn blauw-
wit, de koelste rood. 

De zon is ontstaan toen in het centrum van een door de 
zwaartekracht inkrimpende gaswolk kernreacties zijn gestart. 
Toen begon de omzetting van waterstof in helium door kern-
fusie waardoor er energie vrij kwam en de verdere inkrimping 
werd tegengehouden. Dat is meer dan 4,5 miljard jaar geleden. 
Ondertussen is de zon al meer dan 30% in helderheid toege-
nomen en de volgende 6,5 miljard zal de omzetting van water-
stof in helium nog verder gaan. Daarna wordt de zon snel een 
rode reus die wel 2000 keer helderder kan zijn dan de zon 
nu is, en meer dan 160 keer groter. De planeten zijn dan een 
stukje naar buiten verhuisd zodat de aarde aan opslokking ont-
snapt. De temperatuur op aarde stijgt dan boven de 100°C en 
de aardatmosfeer zal volledig verdwenen zijn. Dan ondergaat 
de zon nog enkele onstabiele fasen, zij stoot haar buitenlagen 
af, misschien vormt zij wel een mooie nevel. Wat rest van het 
centrale deel wordt een witte dwergster van koolstof en zuur-
stof, met een diameter kleiner dan 10 000 km.

Een sterrenstelsel dat lijkt op onze Melkweg. 
© ESO

De zon met
 zonnevlekken.

De zon, een ster van de Melkweg

12 - Space Connection 61 - oktober 2007  



Space Connection 61 - oktober 2007  - 13

Enkele gegevens over de zon:
Diameter: 
1 391 000 km of 110 maal de diameter van de aarde
Lichtkracht: 4.1026 Watt. 
Temperatuur in de kern: 15 miljoen°C
Temperatuur aan het oppervlak: 6000°C
Rotatie: gemiddeld 28 aardse dagen
Gemiddelde dichtheid: 1,4 ton/m³
Volume: 1,4.1027 m³
Massa: 2.1030 kg

Gemiddelde afstand aarde-zon: 149.597.600 km

Misschien ontstaat ooit een nevel, zoals deze, 
omheen onze zon. © Hubble Space Telescope, 
NASA/ESA

Sterren in alle kleuren en maten. 
© Hubble Space Telescope, NASA/ESA
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Plasma-astrofysica

De onderzoeksactiviteiten van het Centrum voor Plasma-
Astrofysica van de K.U.Leuven (CPA) situeren zich in het 
vakgebied van de plasma-astrofysica, een overlapping van de 
domeinen plasmafysica en astrofysica. De dynamische inter-
actie tussen plasma’s (zie kader op pagina 2) en magneetvel-
den geeft aanleiding tot een brede waaier van fascinerende 
en spectaculaire fenomenen. Het magneetveld van de zon 
veroorzaakt onder meer zonnevlekken, zonnevlammen, coro-
nale massa-uitstoten (CME’s, zie kader op pagina’s 10 en 11) 
en hete coronale lussen. Maar ook in het laboratorium zijn 
plasma’s te vinden, meestal in het kader van beheerste ther-
monucleaire fusie.

De zon en de heliosfeer zijn de favoriete onderzoeksobjec-
ten in het CPA en worden gezien als de ‘steen van Rosetta’ 
voor het gedrag van plasma’s in andere, minder goed waar-
neembare, astrofysische objecten.

MagnetoHydroDynamica (MHD)

Het gedrag van een plasma kan op verschillende niveaus 
gemodelleerd worden. In het deeltjesmodel wordt de bewe-
ging van individuele deeltjes beschreven. Voor grote, dichte 
plasma’s, zoals in de corona van de zon, is dit vrijwel 
ondoenbaar. In het kinetische model wordt het gemiddelde 
gedrag (positie, snelheden, ...) van de deeltjes beschreven. 
In magnetohydrodynamica (MHD) gaat men nog een stap 

verder en wordt het plasma beschouwd als een continue 
vloeistof. Deze benadering is goed zolang de lengte- en 
tijdsschalen van het plasma veel kleiner zijn dan deze van 
het verschijnsel dat bestudeerd wordt. MHD geeft bijgevolg 
een macroscopische beschrijving van het plasma. In heel 
wat onderzoeksactiviteiten aan het CPA wordt dit MHD-
model toegepast, verder onderzocht en ontwikkeld. Dit leidt 
vaak tot ‘doorbraken’ in het fysische inzicht en de wiskun-
dige modellering van de plasmadynamica en resulteerde in 
een `kruisbestuiving’ tussen fusierelevante laboratorium-
plasmafysica en ‘solaire astrofysica’. Deze laatste noemt 
men zo, omdat de fysica van sterren en andere ruimteplas-
ma’s beter kan begrepen worden door de studie van de zon, 
de ster die het dichtst bij de aarde staat.

Magnetohydrodynamische processen spelen ook een belang-
rijke rol in vele andere astrofysische toepassingen. Bij de 
geboorte van jonge sterren ontstaan supersone straalstro-
mingen (jets) vanaf de omringende schijven. Dit kan je dui-
delijk zien in beelden opgenomen met de ruimtetelescoop 
Hubble. Ook op de schaal van hele sterrenstelsels, zoals de 
Melkweg, vinden magnetohydrodynamische processen 
plaats. Als materie vanuit het hele sterrenstelsel wordt ver-
zwolgen door superzware zwarte gaten in de actieve kern, 
worden gemagnetiseerde straalstromen waargenomen. 

Onderzoek in het CPA

Het CPA is op verschillende onderzoeksdomeinen actief. Zo 
worden in de coronale seismologie de oscillaties van coro-
nale structuren, zoals coronale lussen, onderzocht. Dit levert 
tevens inzichten op aangaande de verhitting en versnelling 
van de zonnewind, een ander belangrijk onderzoeksdomein 
in het CPA waarin zowel MHD als de kinetische theorie aan 
bod komen. Schijven en jets bij de geboorte van jonge ster-
ren worden ook met MHD bestudeerd. In wat men relativis-
tische plasmadynamica noemt, kijkt men of schokgolven 
hun toepassing kunnen vinden in grote energie-explosies in 
het heelal. Het onderzoek van het ruimteweer, de storingen 
in de magnetosfeer van de aarde die worden aangedreven 
door de variabiliteit van de activiteit van de zon, neemt aan 
belang toe. De K.U.Leuven heeft sinds dit jaar zelfs een 
professor in de Wiskundige modellering van ruimteweer 
benoemd (Giovanni Lapenta, CPA).

Jets bij een pas 
gevormde ster. 

© Hubble Space 
Telescope, NASA/ESA

3D-voorstelling van de 
corona van de zon en de 

zonnewind. De volle lijnen 
geven magnetische 

veldlijnen aan. 
© Carla Jacobs, CPA, 

K.U.Leuven
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Hoe ontstaan de CME’s?

Het ruimteweer vindt zijn oorsprong vooral in de zon. Alles wat 
de zon de ruimte in stuurt, wordt meegevoerd door de zonne-
wind en interageert er mee. Coronale massa-uitstoten (CME’s) 
zijn daar de meest prominente voorbeelden van, maar ook zon-
nevlammen en Solar Energetic Particle (SEP) events dragen 
hun steentje bij. Hoe ontstaan deze CME’s? Door het onderling 
verschuiven van de magneetvelden, of als gevolg van de extra 
magnetische flux die aan het oppervlak komt opborrelen of 
juist weer verdwijnt in het oppervlak, of is er nog een andere 
oorzaak? Door middel van 3D-modellen worden de verschil-
lende mogelijkheden gesimuleerd. Hiervoor zijn grootschalige 
computerberekeningen nodig: 480 processoren rekenen tege-
lijkertijd enkele dagen aan hetzelfde probleem. De resultaten 
van deze simulaties worden vergeleken en getoetst aan de 
waarnemingen. 

Evolutie van CME’s

Snelle CME’s (typisch meer dan 1000 km/s - of 3,6 miljoen km/u! 
- in de beginfase) veroorzaken MHD-schokgolven die een 
belangrijke component vormen van het ruimteweer. De verdere 
evolutie van dergelijke CME’s en hun interactie met de zon-
newind en met de boegschok en de magnetosfeer van de 
aarde en van de buitenplaneten (Jupiter, Uranus) worden ook 
bestudeerd aan het CPA. Verschillende zonnewindmodellen 
worden hiervoor gecombineerd met diverse CME-modellen. Zo 
zie je de invloed van de zonnewind en van het initiatiemecha-

nisme van de CME’s op de schokgolven, de snelheid, de vervor-
ming, de spreidingshoek, enz. van de uiteindelijke CME’s. 

Snellere MHD-schokgolven halen eerdere (en tragere) schok-
golven in en de interactie of ‘botsing’ van dergelijke schokgol-
ven leidt tot boeiende fenomenen in MHD. Ongeveer 66% van 
alle interplanetaire ‘magnetische wolken’ zijn het resultaat van 
dergelijke interacties. Ze worden dan ook grondig bestudeerd 
en gemodelleerd tot ver buiten de baan van de aarde. Ook hier 
treden SEP events op: elektrische geladen deeltjes van hoge 
energie worden versneld. Deze kunnen schadelijk zijn voor 
mensen tijdens ruimtevluchten en worden daarom intens 
bestudeerd.

‘Geo-effectiviteit’ van CME’s

De interplanetaire CME’s zijn de belangrijkste oorzaak van de 
magnetische stormen die in de aardse magnetosfeer voorko-
men. Zeker 10% van alle CME’s heeft een effect op de aarde. 
De impact van een CME op de boegschok en de magnetosfeer 
van de aarde wordt in het CPA numeriek gesimuleerd. Zo wordt 
de ‘geo-effectiviteit’ in kaart gebracht. Er worden eveneens 
‘event’-studies uitgevoerd door gebruik te maken van satel-
lietgegevens in de simulaties. Recent werden deze modellen 
uitgebreid en aangepast voor de magnetosferen van de grote 
buitenplaneten Jupiter en Uranus. Daar worden immers ook 
effecten van ruimteweer, zoals aurora’s, waargenomen.

Stefaan Poedts, Anik De Groof en Jesse Andries (CPA)

Combinatie van SOHO-beelden 
om de zonnewind te bestuderen. 
© SOHO, NASA/ESA

Drie momentopnamen 
van een 3D-computersi-
mulatie van de evolutie 
van een snelle CME tot 
ongeveer 21 miljoen km 
van de zon. De kleur is 
een maat voor de snel-
heid. Zwarte lijnen geven 
magnetische veldlijnen 
aan, 
© Carla Jacobs,CPA, 
K.U.Leuven

Visualisatie van een 
gesimuleerde CME om te 
vergelijken met 
observationele gegevens, 
bijv. van de LASCO-
coronagraaf aan boord 
van SOHO.
© Carla Jacobs,CPA, 
K.U.Leuven
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De interesse van het Koninklijk Meteorologisch 
Instituut (KMI) van België in de zon ligt in de 
mogelijke invloed van de zon op klimaatver-
anderingen op aarde. 

Het klimaat op aarde wordt 
bepaald door het evenwicht 
(zie figuur 1) tussen 
■ de invallende zonnestra-

ling, die zorgt voor een 
opwarming van de 
aarde.

■ de weerkaatste zonne-
straling, die ervoor zorgt 
dat minder zonnestraling 
geabsorbeerd wordt, en 
dus een relatief afkoelend 
effect heeft.

■ de thermische straling uitge-
zonden naar de ruimte onder 
de vorm van infrarode straling, 
die een afkoelend effect heeft op 
de aarde.

Elke verstoring van dit evenwicht – door mense-
lijke of door natuurlijke oorzaken – is een bron van 
klimaatveranderingen. Mogelijke dergelijke klimaatverande-
ringen zijn:
■ door een toename van de hoeveelheid broeikasgassen in 

de atmosfeer, is de aarde beter geïsoleerd voor thermi-
sche straling. Dus ontsnapt er minder thermische straling 
naar de ruimte en is er een netto opwarmend effect.

■ door de vervuiling van de atmosfeer of door vulkaanuit-
barstingen, varieert het aantal aerosolen (zwevend stof) 
in de atmosfeer. Aerosolen reflecteren zonlicht en zorgen 
dus voor een netto afkoeling van de aarde.

■ de variatie van de hoeveelheid straling uitgezonden door 
de zon is een natuurlijke bron van klimaatveranderingen. 
Als de hoeveelheid zonnestraling toeneemt, heeft dit een 
opwarmend effect op de aarde.

De meting van de variatie van de hoeveelheid straling die 
de zon uitzendt, de zonne-irradiantie, moet gebeuren van-
uit de ruimte, om aan de storende invloed van de aardse 
atmosfeer te ontsnappen. Het KMI was een pionier voor de 
meting van de zonne-irradiantie vanuit de ruimte, met een 
eerste ruimtevlucht op Spacelab in 1983, en is nog steeds 
internationaal toonaangevend op dit gebied met de metin-
gen van het actieve DIARAD/VIRGO instrument over de 
volledige elfjaarlijkse zonnecyclus die nu op zijn einde 
loopt. De elfjaarlijkse cyclus is bekend uit de waarneming 
van de zonnevlekken, en beïnvloedt alle zonneparameters 
(zie kader op pagina’s 6 en 7) . 

Zon en aerosolen 
bestudeerd door het KMI
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Figuur 1: 
De energiebalans van de aarde. De absorptie van zonne-
energie (links) wordt gecompenseerd door het verlies van 
thermische straling (rechts) naar de ruimte.

Figuur 2 toont de variatie van de zonne-irradiantie gemeten 
over de laatste twee zonnecycli. In de dagelijkse waarden 
(de rode curve) zijn er neerwaartse pieken te zien die te 
wijten zijn aan het verschijnen van donkere zonnevlekken. 
De diepste piek, lager dan 1366 W/m2, kwam voor tijdens 
de zonnestorm van oktober 2003. Het glijdend gemiddelde 
over 121 dagen (de groene curve) toont een variatie van de 
zonne-irradiantie van de orde van 1 W/m2 in fase met de 
elfjaarlijkse zonnecyclus. In Ukkel veroorzaken deze varia-
ties van de zonne-irradiantie elfjaarlijkse temperatuurs- 
variaties van de orde van 0,2 °C.

Voor de laatste 50 jaar zijn broeikasgassen en aerosolen 
dominante bronnen van klimaatveranderingen tegenover de 
zon. Over de voorgaande 1000 jaar zijn er echter aanwijzin-
gen dat de zon de dominante bron van klimaatveranderin-
gen kan geweest zijn. Rond de jaren 1100 was er een perio-
de van hoge temperaturen – de middeleeuwse warme pe-
riode, zie figuur 3 – en hoge zonneactiviteit. Rond de jaren 
1600 was er een periode van lage temperaturen – de kleine 
ijstijd, zie figuur 4 – en lage zonneactiviteit.

Onze metingen van de zonne-irradiantie gaan niet terug tot 
de kleine ijstijd zodat we niet rechtstreeks kunnen nagaan 
of de zon toen minder fel scheen. Misschien is een indirecte 
en relatief nauwkeurige reconstructie van het zonne-irra-
diantieniveau mogelijk via metingen van de zonnediameter. 
De Franse astronoom Jean Picard gebruikte tijdens de kleine 
ijstijd metingen van de variatie van de schijnbare diameter 
van de zon om de excentriciteit van de baan van de aarde 
rond de zon te bepalen. Nauwkeurige historische metingen 
van de zonnediameter kunnen ook afgeleid worden uit de 

Figuur 2. 
De variatie van de zonne-irradiantie over de laatste twee elfjarige 
activiteitscycli.
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1 Global dimming: op verschillende plaatsen ter wereld vastgestelde 
vermindering van de hoeveelheid zonnestraling die het aardopper-
vlak bereikt.

meting van de duur van zonne-eclipsen. Het KMI neemt 
deel aan het moderne Picard- satellietproject, met voorziene 
lancering in maart 2009. De bedoeling is om gedurende de 
volgende zonnecyclus de gezamenlijke variaties van de 
zonne-irradiantie en van de zonnediameter te bepalen. Een 
combinatie van de moderne relatie tussen zonne-irradiantie- 
en zonnediametervariaties met historische metingen van de 
zonnediameter zal toelaten om het zonne-irradiantieniveau 
tijdens de kleine ijstijd te schatten.

Naast de metingen vanuit de ruimte van de hoeveelheid 
zonnestraling die invalt op de atmosfeer van de aarde, 
beschikt het KMI ook over lange meetreeksen in Ukkel van 
de hoeveelheid zonnestraling die doorheen de atmosfeer 
het aardoppervlak bereikt.

De globale zonnestraling aan de grond is de hoeveelheid 
zonne-energie die invalt op een horizontaal vlak. Deze para-
meter hangt in de eerste plaats af van de hoeveelheid 
bewolking (een hoge zonnestraling komt overeen met een 
lage bewolking), en in de tweede plaats van de transmissie 
van de onbewolkte atmosfeer, die op zijn beurt afhangt van 
parameters zoals de hoeveelheid waterdamp, de hoeveel-
heid ozon en de aanwezigheid van aerosolen in de atmo-

Figuur 3. 
De hoge temperaturen tij-

dens de middeleeuwse 
warme periode lieten de 

Vikings toe IJsland en 
Groenland te koloniseren, 

en de Oostkust van 
Canada te bereiken.

Figuur 4. 
Winterlandschappen 

geschilderd door Pieter 
Bruegel de Oude in 1565 
en 1566 tijdens de kleine 

ijstijd.

sfeer. Aerosolen zijn kleine deeltjes die rondzweven in de 
atmosfeer (bijv. zeezout of stofdeeltjes), ze bevinden zich 
hoofdzakelijk tussen het aardoppervlak en een hoogte van 
3 km. De verhoging van de aerosolen in de atmosfeer ver-
mindert de zonnestraling aan de grond door de zogenaamde 
directe en indirecte aerosoleffecten. Het directe aerosolef-
fect is een afname van de transmissie van de onbewolkte 
atmosfeer door de toename van de vervuilende deeltjes. 
Afhankelijk van hun samenstelling absorberen of reflecteren 
de aerosolen in min of meerdere mate het invallende zon-
licht. Het indirecte aerosoleffect zorgt ervoor dat water-
druppels in wolken gemakkelijker gevormd worden, waar-
door de wolken meer zonlicht reflecteren en er dus ook 
minder zonlicht het aardoppervlak bereikt.

De langste meetreeks van de globale zonnestraling in 
België is die in Ukkel, met aanvang in 1951. De rode curve 
in figuur 5 toont de jaarlijkse gemiddelden van deze glo-
bale zonnestraling.

De bekende zonnige en warme jaren 1959, 1976 en 2003 
komen naar voren als jaren met een uitzonderlijk hoge zon-
nestraling. De directe opwarming van het aardoppervlak 
door de hoge zonnestraling kan op zijn minst gedeeltelijk de 
hoge temperaturen verklaren, naast een mogelijke advectie 
van warme lucht vanuit de overheersende windrichtingen. 
Een verdere analyse van de gegevens toont aan dat de uit-
zonderlijk zonnige jaren 1959, 1976 en 2003 te wijten 
waren aan een uitzonderlijk lage bewolking in deze jaren.

Over de periode van 1951 tot 1984 is er een afname van de 
zonnestraling met 6,3 % (groene lijn in de figuur 5). Dit 
komt overeen met de global dimming1 die internationaal 



vastgesteld werd. Over de periode van 1984 tot 2006 is er 
een toename van de zonnestraling met 9,8 % (blauwe lijn 
in figuur 5). Dit komt overeen met de recente globale stij-
ging die internationaal door het BSRN (Baseline Surface 
Radiation Network) vastgesteld werd.

Figuur 6 toont de globale verdeling van de temperatuursva-
riaties gedurende de periodes van afname (links) en toena-
me (rechts) van de zonnestraling. Voor de periode van 
afname van de zonnestraling stijgt de temperatuur globaal 
niet zo sterk en lokaal vooral in het zuidelijk halfrond. Voor 
de periode van toename van de zonnestraling stijgt de tem-
peratuur veel sterker, en vooral in het noordelijk halfrond.

De invloed van de veranderende zonnestraling is dus niet 
verwaarloosbaar ten opzichte van andere invloeden, zoals 
die van de toenemende broeikasgassen en de natuurlijke 
variabiliteit.

In de periode van 1951 tot 1983 werkte de afkoeling door 
de afnemende zonnestraling de opwarming door de toene-
mende broeikasgassen tegen.

In de periode van 1984 tot nu versterkt de opwarming door 
de toenemende zonnestraling de opwarming door de toene-
mende broeikasgassen, hetgeen de recente versnelling van 
de opwarming kan verklaren.

Een belangrijke parameter die de lange termijnveranderin-
gen van de hoeveelheid zonnestraling in Ukkel beïnvloedt, 
is de hoeveelheid aerosolen die ontstaan omwille van de 
vervuiling van de atmosfeer. De menselijke activiteit heeft 
dus niet alleen een opwarmend effect door de toename van 
de broeikasgassen, maar ook een afkoelend effect door de 
aerosolen afkomstig van de vervuiling van de atmosfeer.

Steven Dewitte (KMI)

Meer
Planetarium, Boechoutlaan 10, 1020 Brussel, 02/474.70.50
www.planetarium.be
Koninklijke Sterrenwacht van België
www.sterrenwacht.be
Solar Influences Data Analysis Center (SIDC)
sidc.oma.be
Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie
www.aeronomie.be
Koninklijk Meteorologisch Instituut
www.meteo.be
Centrum voor Plasma-Astrofysica (K.U.Leuven)
wis.kuleuven.be/cpa
Internationaal Heliofysisch Jaar
gauss.oma.be/ihy2007

Figuur 5. 
Variatie van de jaarlijkse globale zonne-
straling in Ukkel sinds 1951.

Figuur 6. 
Links: temperatuursvaria-
tie van de periode 
1951-1986 ten opzichte 
van 1910-1950. 
Rechts: temperatuurs-
variatie van de periode 
1987-2005 ten opzichte 
van 1951-1986.
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De satelliet SOHO 
observeert de zon. 

© SOHO, NASA/ESA
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ERRATUM
In het artikel «LEODIUM… ad astra !» (Space Connection 
60, pagina 17), is er sprake van de activiteiten voor 
studenten van de Université de Liège op het gebied van 
microsatellieten. Men vraagt ons te preciseren dat het 
Centre Spatial de Liège, dankzij zijn vele contacten en 
Pierre Rochus, adjunct-directeur en voorzitter van de 
vereniging Liège Espace, een belangrijke rol speelde bij 
het opstarten van deze activiteiten zoals de onder-
tekening van een samenwerkingsakkoord met ESTEC, het 
gebruik van de hogedefinitiecamera voor de maansonde 
ESMO, de samenwerking met de universiteit van Toronto. 
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