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Samenvatting1

Het proefschrift onderzoekt een viertal problemen betreffende de magnetohydrody-
namika van het zonsoppervlak. In het kort gaat het over: het effekt van magneetvelden
op de helderheid van de zon, over de manier hoe het magneetveld dat in de loop van
de zonnecyclus aan het oppervlak verschijnt weer verdwijnt, de vraag of er naast de
zonnevlekkencyclus ook nog een kleinschalige ‘lokale’ dynamo aan het oppervlak ak-
tief is, en tenslotte de vraag waarom sommige zonnevlekken een penumbra hebben en
andere alleen een losse umbra.

Alle vier zijn vragen die niet met eenvoudige fysische modelletjes te beantwoorden
zijn, zeker niet als het om kwantitatieve antwoorden gaat. En ook niet met analytische
oplossingen van matematisch behandelbare vergelijkingen, zoals die in de begintijd
van de MHD bekend zijn geworden bij algemenere vragen als golfvoortplanting en
stabiliteit van magneetvelden.

Het zonsoppervlak is in princiep een ideaal voorbeeld van het gedrag van mag-
neetvelden in de astrofysika: een hoop verschillende verschijnselen die in groot detail
bekeken kunnen worden (vlekken, vlammen, protuberansen, plages, spikulen ...). ‘So-
lar dermatology’ werd dit graag buiten de zonnefysika genoemd. De geimplicieerde
vraag was: wat is het doel ervan, en wanneer gaan we dat bereiken? Het antwoord was
tientallen jaren lang steeds hetzelfde: ‘de zon als laboratorium’ dat de fysische verk-
laringen gaat leveren die we voor verschijnselen elders in het heelal dringend nodig
hebben. Gezien de zeer uiteenlopende kwaliteit van de modellen in de zonnefysika
had dit argument erbuiten weinig overtuigingskracht2. Wel voldoende overigens om
financiering van het zonsonderzoek zelf op gang te houden.

In de afgelopen ca 10 jaar is deze situatie sterk veranderd, zozeer dat de door de
zonnefysici impliceerde belofte nu werkelijk ingelost begint te worden. Dit is het
gevolg van twee min of meer toevallig konvergerende ontwikkelingen. De belangri-
jkste is wel de ontwikkeling van ‘realistische 3-D radiatieve MHD simulaties’, door
het werk van vooral Åke Nordlund van de afgelopen 30 jaar. De claim van deze simu-
laties is dat alle relevante fysika er korrekt in zit, en het ruimtelijk oplossend vermogen

1 (Geschreven in de niet-reaktionaire spelling van 1960-1996).
2 Zo weinig dat ten tijde van Chandrasekhar als editor van ApJ het tijdschrift Solar Physics werd opgericht

(door Kees de Jager) om een redelijke acceptance ratio te kunnen garanderen.
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ervan voldoende is voor direkte, kwantitatieve vergelijking met de waarnemingen, zon-
der ‘parameter tweaking’. Dat is een sterke claim, die om wat uitleg vraagt. Al eerder
had Nordlund laten zien dat hydrodynamische simulaties met deze opzet (dwz zonder
magneetveld) konvektie in sterren als de zon nauwkeurig kunnen reproduceren (in de
orde van ∼ 1%, afhankelijk van de te verklaren grootheid). De effektieve temperatuur
van de zon bijvoorbeeld is korrekt tot ongeveer 70 K, en de granulatie ziet er zo goed
uit dat ook de meest ervaren waarnemer het verschil niet vast kan stellen. Tegelijkertijd
is het oplossend vermogen van de waarnemingen zo veel beter geworden ∼ 0′′.1) dat di-
rekte vergelijking met deze simulaties mogelijk is. Dit succes is echter ook het gevolg
van een bijzondere omstandigheid die niet bij veel andere astrofysische problemen op-
treedt. De konvektie aan het oppervlak van sterren als de zon wordt namelijk vrijwel
volledig bepaald door koelingsprocessen die direkt rond het oppervlak plaatsgrijpen3.
Om de effektieve temperatuur van de zon te reproduceren hoeft de simulatie niet dieper
dan tot ca. 6 Mm onder het oppervlak te gaan. Dit geldt ook nog voor essentiele aspek-
ten van de magnetische verschijnselen waar het in dit proefschrift over gaat. Het geldt
echter niet meer voor dingen die veel dieper in de zon plaatsgrijpen. De vlekkency-
clus te reproduceren met dezelfde mate van fysisch realisme (waarom 11 jaar, waarom
in de vorm van zonnevlekken?) is bijvoorbeeld voor de komende eeuw nog volstrekt
ondenkbaar.

De succesvolle konvergentie van simulatie en waarneming bij een zo komplex fy-
sisch systeem is psychologisch van niet te onderschatten belang. Het betekent namelijk
dat zowel ons begrip van de onderliggende fysika als de metoden voor numerieke MHD
kwantitatief korrekt zijn, en bovendien de waarnemingen nauwkeurig genoeg voor zin-
volle vergelijking.

Door jarenlange ervaring met de magnetische zon is expertise in teoretische mag-
netohydrodynamika opgebouwd die op hoog nivo staat in vergelijking met andere ge-
bieden in de astrofysika. Dit blijkt bijzonder nuttig bij het formuleren van zinvolle
MHD simulaties en de interpretatie van de resultaten ervan. Het gebruik van astrof-
ysische ‘general purpose’ MHD programmas zonder deze achtergrond leidt vaak tot
teleurstellingen4.

De helderheid van de zon

Achtergrond en motivatie van dit deel van het proefschrift is de waarneming dat
de helderheid van de zon een beetje met de vlekkencyclus varieert. De maat die hi-
ervoor in het klimaatonderzoek gebruikt wordt heet Total Solar Irradiance (TSI), de
bolometrische energieflux in de ekliptika op 1 AU van de zon. De TSI varieert met

3 Dit is niet helemaal intuitief, het leidt ook nu nog tot aanzienlijk onbegrip in de literatuur.
4 Om een kollega in Shanghai te citeren: “huh? I don’t know, we just use ZEUS.”
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0.08% over de zonnecyclus. Hij is hoger tijdens maximum zonnevlekkenaktiviteit dan
bij minimum, ondanks het feit dat vlekken donker zijn. Dit komt omdat dat er een
ook heel veel kleine, elk op zich weinig opvallende, magnetische strukturen zijn die
helderder dan gemiddeld stralen.

De verklaring hiervoor werd geleverd in het proefschrift van promotor Spruit5. Wat
nauwkeuriger: de voorspelling was a) dat bijdrage van het magneetveld zelf van de
kleine buisjes positief is, b) in de direkte omgeving (0′′.1) negatief, en c) het netto ef-
fekt positief (als de buisjes kleiner dan ≈ 0′′.5 zijn, daarboven worden ze donker, als in
zonnevlekken). Een aanname die daarbij gemaakt werd is dat de aanwezigheid van een
buisje geen invloed heeft op de konvektieve stroming in zijn omgeving. Dit was een
zwak punt, want uit waarnemingen van magnetisch aktieve gebieden is bekend dat de
granulatie er daar wat anders uitziet: granulen zijn kleiner, de vloeistofsnelheden wat
lager. Nu is het juist deze konvektieve stroming die de door de fotosfeer uitgestraalde
energie levert. Ook een kleine belemmering van het konvektieve transport zou een
fors effekt op de netto helderheidsbijdrage van de buisjes kunnen betekenen. Waarne-
mingen vanaf aardoppervlak hebben onvoldoende fotometrische stabiliteit om zulke
effekten op de ruimtelijke schaal van granulen te meten, en space based metingen zijn
wel stabiel genoeg maar hebben net niet genoeg ruimtelijk oplossend vermogen. Door
de ontwikkeling van de laatste 10 jaar is het echter mogelijk geworden dit effekt met
numerieke simulaties te onderzoeken. Hoofdstuk 2 van het proefschrift beschrijft het
resultaat: het belemmerende effekt is aanwezig; het zelfs zo sterk dat de netto helder-
heidsbijdrage van het kleinschalige veld negatief zou moeten zijn. Met andere woorden
het verkeerde resultaat.

Het antwoord is waarschijnlijk dat het effekt op de konvektieve stroming wel degelijk
korrekt berekend wordt, maar dat er er nog een bijdrage is die niet goed door het nu-
merieke experiment gerepresenteerd wordt. En wel een bijdrage uit de chromosfeer.
De beweging van magneetvelden aan het oppervlak leidt to dissipatie van magnetische
energie in de atmosfeer, die daar zichtbaar wordt in de spektraallijnen. De randvoor-
waarde aan de bovenkant van de simulaties is niet op deze fysika berekend, omdat hij
op een te lage hoogte in de atmosfeer is gezet. Dit is nodig omdat de simulatie anders
bijna alle rekentijd voor de atmosfeer nodig zou hebben. Om dit beter te onderzoeken
zijn andere berekeningen nodig, die speciaal aangepast zijn aan de fysika van de at-
mosfeer. Het idee dat de bron van de positieve bijdrage tot de TSI boven de kontinuum
fotosfeer ligt past overigens goed bij konklusies die waarnemers al eerder uit het spek-
trale verloop van de solar irradiance hebben getrokken (bijdrage tot TSI ligt vooral in
het UV).

5 1977, abstract: "small flux tubes such as are found in the quiet network act as little ‘leaks’ in the solar
surface through which an excess heat flux escapes from the convection zone.”
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Terugtrekkende magneetvelden

In het verloop van de cyclus verschijnt een enorm aantal aktieve gebieden aan het
oppervlak, die allemaal een hoop magnetische flux bevatten. De maat die hier van be-
lang is wordt in de literatuur de ‘unsigned flux density’ genoemd: het gemiddelde van
de absolute waarde van de vertikale magneetveldkomponent |Bz| over een zeker op-
pervlak, bijvoorbeeld de ruimtelijke oplossing van de waarnemingen. De waarnemers
hebben al vroeg met verbazing vastgesteld dat de voortdurende eruptie van nieuwe flux
niet tot de verwachte ophoping van magneetveld leidt. De flux verdwijnt weer. Bob
Howard stelde (omstreeks 1980) vast dat nieuwe flux gemiddeld maar 10 dagen zicht-
baar blijft. In anekdotische gevallen verdwijnt een van de twee polariteiten van een
aktief gebied van de ene op de andere waarneemdag. Er is kennelijk een zeer effek-
tief proces aan de gang dat flux verwijdert, en dat dit op een zeer onopvallende manier
doet. Vaak ziet het er uit alsof magnetische flux gewoon ter plekke (‘in situ’) verdwijnt,
wat dus niet kan vanwege div B = 0. Het proces moet een ‘canceling’ zijn (opheffing)
van struktuurtjes met positieve Bz tegen negatieve Bz. Bij waarnemingen met hoog
ruimtelijk oplossend vermogen is hier iets van te zien: het blijkt dat de eigenlijke oph-
effing van flux op zeer kleine schaal in intergranulen plaats vindt, 0′′.3 of minder.

In de literatuur die zich bezig houdt met modellen voor de zonnecyclus wordt de
verspreiding van magnetische flux over het zonsoppervlak geparametrizeerd met ‘dif-
fusiekoefficienten’ die het waargenomen magneetveld beschrijven als een 2-dimensionaal
skalarveld op het zonsoppervlak6. De diffusiekoefficienten worden aangepast om bepaalde
eigenschappen van de cyclus te reproduceren (butterfly diagram bijv.). Hiervoor is het
nodig om het verschijnen van nieuwe flux aan het oppervlak van het fitting proces uit
te sluiten. Want daar gebeurt het omgekeerde van diffusie: tegengestelde polariteiten,
aan het oppervlak verschenen als een willekeurige kleinschalige mengeling van polar-
iteiten, organiseren zich spontaan en zonder toedoening van externe snelheidsvelden
in twee gescheiden gebieden van tegengestelde polariteit. Hiervoor is in de modellen
een aparte kludge nodig, anders zouden nieuwe aktieve gebieden meteen weer zelf-
annihileren. Geknoei. Deze konstruktieve aanpak7 heeft een lange traditie, en is een
vast onderdeel van teorien van de zonnecyclus geworden.

Het ‘antidiffusieve’ proces waarmee nieuwe flux verschijnt is sinds Cowling (1953)
begrepen: het is gewoon het opstijgen van een horizontale fluxbuis die daarbij een lus
door het oppervlak maakt. Het verdwijnen van flux blijkt bij nader onderzoek niet bin-
nen nieuwe aktieve gebieden zelf plaats te vinden maar tussen de tegengestelde polar-

6 Hierin aangemoedigd door een traditie van astrofysische turbulentiemodellen van uitgesproken
akademische relevantie.

7 waarin het maken van modellen belangrijker is dan de houdbaarheidsdatum of plausibiliteit ervan. Dit
in kontrast met de analytische instelling waarbij het er om gaat vast te stellen wat het geval is en wat niet,
maar die tot minder, en lastigere, publikaties leidt.
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iteiten van naburige nieuwe gebieden. Voor een verklaring is het allereerst noodzakelijk
het magneetveld als intrinsiek 3-dimensionaal te zien, visualizeerbaar als bestaand uit
veldlijnen ‘zonder einde’. Wat er aan het oppervlak intuitief als een 2-D verdeling van
polariteiten uitziet is in werkelijkheid slechts een doorsnee door een 3-D spaghetti van
veldlijnen die ergens in de diepte verankerd zijn.

In hoofdstuk 3 wordt dit aspekt onderzocht: hoe hangt de snelheid waarmee naburige
tegengestelde polariteiten elkaar aan het oppervlak ‘opheffen’ af van omstandigheden
in dieper lagen? Hoe hangt het af van de verstreken tijd, en van de aanvankelijke ‘un-
signed flux density’? In verband met de begrensde ruimtelijke schaal van dit probleem
is het zeer geschikt voor de realistische radiatieve MHD simulaties die nu mogelijk
zijn. Om het ‘verankerings’ effekt te onderzoeken werden simulaties tot verschillende
diepten onder het oppervlak gedaan. In tegenstelling tot onze verwachtingen kon er
wat dit betreft geen duidelijk effekt vastgesteld worden. Het vermoeden is dat ver-
ankeringseffekten pas merkbaar worden in simulaties van aanzienlijk grotere horizon-
tale afmeting dan met de beschikbare rekentijd mogelijk waren.

Wel werd een sterke afhankelijkheid van de aanvankelijke veldsterkte gevonden:
de snelheid van opheffing neemt toe me de veldsterkte. In sommige modellen wordt de
canceling beschreven als het gevolg van het konvektieve snelheids–veld in de granu-
latie, dat magneetvelden omlaag zou trekken. Dit past niet goed bij de effekten die dit
snelheidsveld in waarnemingen en simulaties heeft. Het koncentreert magneetveldlij-
nen in de intergranulen tot min of meer vertikale bundels waar de stroming, parallel aan
het veld, langs omlaag loopt. In het midden van de granulen kan er tussen tegengestelde
polariteiten een horizontaal veld aanwezig zijn, maar daar is de konvektieve stroming
omhoog, het tegengestelde van wat nodig is om het veld omlaag te transporteren. Dit
konvektieve beeld past ook niet bij de gevonden afhankelijkheid van de veldsterkte.
Een sterker veld oefent sterkere krachten uit en is moeilijker tegen de magnetische
opwaartse kracht in omlaag te krijgen. De resultaten zijn eerder te verklaren als een
gevolg van de magnetische krachten zelf: waar tegengestelde polariteiten aan het op-
pervlak bij elkaar liggen trekken ze elkaar op dezelfde manier aan als staafmagneetjes.
Als ze eenmaal dicht genoeg bij elkaar liggen trekt de spanning in de veldlijnen zelf ze
onder het oppervlak.

Een lokale dynamo aan het zonsoppervlak?

Naast de ‘fluxbuizen’ in een aktief gebied, die een veldsterkte van 1-2 kG hebben
wordt er nog een intrinsiek zwakkere komponent waargenomen (in de orde van 100 G),
van gemengde polariteit en kleine lengteschaal (kleiner dan granulen). Het vermoeden
bestaat dat dit een teken van een apart dynamo effekt zou kunnen zijn dat in de bu-
urt van het oppervlak werkt en onafhankelijk is van de vlekkencyclus. Dit zou passen
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bij de waarneming dat deze magneetveldkomponent niet sterk met de cyclus lijkt te
korreleren. Dit is ook een probleem dat goed geschikt is voor realistische simulaties.
In hoofdstuk 4 wordt een poging gedaan om vast te stellen of een lokaal dynamo ef-
fekt waarschijnlijk is. Hierbij treden een aantal onverwachte verschijnselen op die ook
elders in de astrofysische MHD opgedoken zijn. In de eerste plaats is dit een sterke
afhankelijkheid van het magnetische Prandtl-getal Prm: de verhouding van viskositeit
tot magnetische diffusiviteit. In plasmas als dat van de zonsatmosfeer is dit getal klein,
in de orde van 10−5. Uit simulaties van geidealiseerde magnetische turbulentie is dy-
namo aktiviteit, dwz. de spontane groei van een kleinschalig magneetveld, tot nu toe
alleen waargenomen bij relatief grote waarden van Prm, hoger dan Prmc ≈ 0.1. De
kritische waarde van Prm voor het optreden van een dynamo effekt neemt af met toen-
emende snelheden (Reynolds getal Re), maar het is niet bekend hoe de astrofysische
limiet van hoge Re en lage Prm er uitziet, omdat dit een extreem rekenintensieve limiet
is.

Gezien deze teoretische onzekerheden is het goed mogelijk dat aanwezigheid van
een dynamo nog van meer omstandigheden afhangt dan alleen van een Re en een Prm.
Schüssler en medewerkers hebben als eerste deze vraag onderzocht met realistische
simulaties voor de zon. Zij vonden dynamo aktiviteit voor de hogere waarden van Prm
waar ook simulaties van andere systemen een dynamo vonden, maar zeggen niets over
de interessantere lagere waarden van Prm. Het onderzoek in hoofdstuk 4 probeert hier
antwoorden te vinden. De berekeningen werden ook hier te rekenintensief voor lage
Prm, maar toonden wel het bestaan van een kritische waarde van Prm aan die afhankelijk
is van de numerieke resolutie.

Een algemene konklusie uit deze experimenten is dat de magnetohydrodynamika
zich ten opzichte van de mikroskopische dempingsprocessen anders gedraagt dan de
gewone hydrodynamika. Daar is men eraan gewend dat makroskopische eigenschap-
pen van turbulentie niet afhangen van de viskositeit die op de kleinste schalen werkt. In
de MHD zou het wel eens kunnen zijn dat het optreden van een makroskopisch verschi-
jnsel als een dynamo afhangt van de mikroskopische eigenschappen van het plasma!
Dit probleem is intussen ook opgedoken in andere astrofysische settings, zoals mag-
netische turbulentie in akkretieschijven en in core kollaps supernovae.

De penumbra van een zonnevlek

Een van de spektakulaire successen van realistische radiatieve MHD simulaties
betreft de fenomenologie van zonnevlekken. Heinemann et al slaagden er voor het
eerst in een kleine zonnevlek te berekenen, en vonden een hele reeks verschijnselen
die buitengewoon goed met de waarnemingen overeenkomen. Daaronder: het onstaan
van een Evershed-stroming, de inwaardse beweging van penumbrale filamenten, de
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manier waarop de penumbra er uitziet afhankelijk van de gezichtshoek, tot en met de
in waarnemingen met de Zweedse 1-m zonneteleskoop ontdekte ‘dark cores’ over de
filamenten. Deze verschijnselen waren overigens in overeenstemming met de ‘gappy
penumbra’ verklaring van Spruit en Scharmer van een paar jaar eerder. Intussen zijn
door Rempel veel massalere simulaties (‘honderden megawatt-uur’) gedaan. Dit heeft
indrukwekkende zonnevlekken geproduceerd, met maar een enkel opvallend verschil
tegenover echte vlekken: de penumbra is te smal, de filamenten te kort. Dit liet zich
alleen rechttrekken door een nogal artificiele manipulatie van de magnetische boven-
randvoorwaarde.

Het doel van de berekeningen die in hoofdstuk 5 beschreven worden was te onder-
zoeken wat de fysische oorzaak van de waargenomen lengte van filamenten is. Uit-
gangspunt daarbij was het vermoeden dat het niet zozeer van de bovenrand afhangt
maar eerder van de veldkonfiguratie op grotere diepte. Daardoor zou de oplossing van
het raadsel ook een belangrijk aanknopingspunt gaan leveren voor de vraag wat een
zonnevlek op grotere diepte bij elkaar houdt. Dit was het meest ambitieuze projekt
voor het proefschrift, en moest in de koelkast gelegd worden toen duidelijk werd dat er
een flink aantal experimenten bedacht zouden moeten worden die elk ook veel reken-
tijd zouden gaan vergen. Dit werk is niet tot het stadium van een ontwerp voor een
tijdschriftartikel gevorderd, maar heeft wel een aantal interessante numerieke waarne-
mingen opgeleverd die in dit hoofdstuk beschreven worden.


