
    
  

    
  

 


  

 



    
  







 
 






    
  



Wat in de toekomst? 2012

deep minimum – totale uitroeieng



    
  

  
  

 
 
 

  



    
  





 
 





    
  

De fotosfeer

• De diepste laag van de 
zonneatmosfeer

• dikte van 500 km, 0.5 boogsec. 
• De temperatuursgradient in de 

fotosfeer blijft negatief (de 
temperatuur daalt met de hoogte) tot 
een temperatuursminimum, die dan
ook de top van deze laag aangeeft. 

• Straalt in zichtbaar licht. 



    
  

Zonnevlekken zijn donkere gebieden in 
de fotosfeer.

De kleinste vlekken hebben geen
structuur (diameter D < 2 500km)
Voor D >2 500km, bestaan de vlekken uit
2 zones:

•Centrale Schaduw: 

– Diameter =10 tot 15 000 km

– Lichtsterkte = 5 tot 30% IFotosfeer

•Halfschaduw: 

– Diameter : tot 50 000km

– Lichtsterkte = 50 tot 70 % IFotosfeer



    
  

• De vlekken leven enkele uren tot 
enkele maanden.

• De temperatuur van de centrale
schaduw is 4 000K, in plaats van 
5 800K voor de normale fotosfeer.

• Vlekken vormen langwerpige
groepen, meestal uitgerokken in 
de oost-west richting. Ze kunnen
tot 50 vlekken bevatten en zich
uitsmeren over 20 lengtegraden.

• Deze groepen spreiden zich uit
over 2 strips tussen de 5e tot de 
40e breedtegraad.



    
  

  

Snelle wind

Snelle wind

Snelle wind

Trage windTrage wind

Open magneetveld
lijnen

Gesloten
veldlijnen

Heliosferisch
stroomvlak





    
  

 




    
  



    
  



De zonneactiviteit is het geheel aan fenomenen waarbij energie
op een impulsieve manier wordt vrijgegeven in de zonne-
atmosfeer, en die gegenereerd wordt door de evolutie en brutale
transformatie van magneetvelden die doorheen het 
zonneoppervlak lopen.



    
  Gecertifie. opleiding «Concepten en methodologiën van de Aard- en Ruimtewetenschappen» - technische experten

  



    
  

Het aantal vlekken en groepen varieert
over een cylcus met variabele amplitude 
en periode, van ongeveer 11 jaar.

•De waargenomen periodes varieren
tussen 8 en 14 jaar. 

•Iedere cyclus wordt gekenmerkt door een
sterke toename, in 4 jaar, gevolgd door 
een gemiddelde daling van 7 jaar.

•De amplitude van de cycli is ook variabel
met extreme maxima van 48 in 1817 tot 
200 en 1958. 

 




    
  

  



    
  

 



    
  




 





    
  


   

  

  
 
 

  
 

  
 

 

    
 
   
 

 
 
  



    
  

Maximum middeleeuwen Spörer Maunder Dalton

•Groot middeleeuws maximum: 1000 -1450 (colonisatie
van Groenland door de Vikings)
•Minimum van Spörer: 1450 - 1550
•Minimum van Maunder: 1650 - 1710
•Klein minimum van Dalton: 1800 - 1820

Fröhlich & Lean 2004
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’Proxy’ tijdsreeksen voor de periode
1975 tot 2001 (G. De Toma)
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