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Hooggeleerdee ORNSTEIN, U en Uw staf zeg ik hartelijk 
dankk voor de groote gastvrijheid, waarmee gij mij in het 
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ClichéCliché Kim. Ak. v. Wetensch. 
Fig.. i — Plaat met twee opnamen met de coronacamera. 
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Fig.. 2 

ClicheCliche Kon. Ak. v. Wetensch. 

Hett roode, gele en groene deel van de vorige, 5 maal vergroot 

Coo H K K H; ; 

ClichéCliché Kun. Al;, v. Wetensch 

Figg 3 — Het violette deel, 5 maal vergroot 



Fig.. 4 — Opname te Jokkmokk van Dr. R. Schorr Bergedorf, met 
20-meterr camera 



Fig.. 5a — Corona-camera met vloeistofprisma, zonder de laas 
wattenn om het prisma 



INLEIDIN G G 

Omm de totale zonsverduistering op 29 Juni 1927 waar te 
nemenn heeft de Koninklijke Academie van Wetenschappen te 
Amsterdamm een expeditie, bestaande uit Prof. A. PANNEKOEK, 

Dr.. M. G. J. MINNAERT, W. BLEEKER en den schrijver, naar 
Gallivaree in Lapland gezonden. Deze expeditie was zoo ge-
lukkigg met de beide meegenomen instrumenten (een groote 
spectrograaff  met auto-collimatie van de firma COOKE, en een 
prismacameraa met vloeistofprisma), goede opnamen te ver-
krijgen. . 

Hett doel van deze opnamen, zooals van nagenoeg het geheele 
waarnemingsprogramm der Nederlandsche eclips-expedities, was 
hett verkrijgen van betrouwbare intensiteiten der verschijnselen. 
Dee ontwikkeling der atooratheorie eenerzijds, haar toepassing 
opp de zonnephysica in de laatste jaren anderzijds, hebben het 
vraagstukk der absolute intensiteiten steeds meer op den voor-
grondd gebracht. Methoden om uit de zwartheid van het zilver-
neerslagg op de fotografische plaat de intensiteit van het wer-
kendee licht af te leiden, zijn in de laatste jaren voornamelijk 
opp het PJiysisch Laboratorium der Rijksuniversiteit te Utrecht 
ontwikkeldd en toegepast. Zij berusten daarop, dat op dezelfde 
plaat,, waarop het te onderzoeken object is opgenomen, 
standaardopnamenn gemaakt worden, waardoor voor een 
aantall  nauwkeurig bekende intensiteiten de correspondee-
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rendee zwartheid van het zilverneerslag kan gemeten worden. 
Eenn verslag van de uiterlijke omstandigheden van de hand 

vann de heeren Prof. Dr. A. PANNEKOEK en Dr. M . G. J. M I N -

NAERTT is verschenen onder den titel „Voorloopig verslag van 
dee expeditie uitgezonden naar Lapland tot waarneming van 
dee totale zonsverduistering op 29 Juni 1927" in de verslagen 
derr af deeling Natuurkunde der Koninklijke Academie van 
Wetenschappenn Deel XXXV I No. 7. 

Dee resultaten van de opname met de CooKE-spectrograaf 
zijnn door Prof. Dr. PANNEKOEK en Dr. MINNAERT medegedeeld 
inn „Results of observations of the total solar eclipse of June 
29,, 1927, part I Photometry of the flash spectrum", dat in 
hett vervolg geciteerd zal worden als Results I . 

Hett doel, waarvoor de coronacamera geconstrueerd is, was 
hett waarnemen van het emissiespectrum van de corona, en 
well  bepaaldelijk de vorm, waarin de coronaring zich in elk 
dezerr emissies vertoont. Daar het emissiespectrum zich moet 
aff  teekenen op een achtergrond van het continue coronaspec-
trum,, moest voor de grootst mogelijke zichtbaarheid der emis-
sieringenn aan twee voorwaarden voldaan zijn: groote opper-
vlaktee helderheid der ringen, en sterke verzwakking van het 
continuee spectra door een groote dispersie. Daarom bestaat 
dee coronacamera uit een Astrotriplet met openingsverhouding 
!!  : 4,5 (f = 27 cm. d = 6 cm.), terwijl de voor het objectief 
geplaatstee vloeistofprisma een dispersie van 1.37 cm. ( = 2.9 
graden)) tusschen Ha en Hy geeft. 

Hett instrument is naar Lapland meegenomen, voorname-
lij kk om het op de proef te stellen en een denkbeeld van de te 
verkrijgenn uitkomsten te krijgen. Want de omstandigheden 
warenn voor het doel van dit instrument zeer ongunstig. Door 
denn korten duur van de eclips was een lange expositie op de 



3 3 

coronarisgenn niet mogelijk, en door dezelfde oorzaak bleven 
gedurendee de totaliteit de diepste en helderste deelen van de 
binnencorona,, die vooral een intensief continue" spectrum 
geven,, onbedekt, zoodat de monochromatische ringen hier op 
eenn zeer intensieven achtergrond staan. De uitkomst heeft dit 
dann ook bevestigd. Terwijl het continue spectrum zeer sterk 
is,, zijn slechts 3 monochromatische coronaringen uiterst flauw 
zichtbaar.. Daarnaast staan de chromosfeerringen met protu-
beransenn zeer sterk op de plaat. 

Bijj  het onderzoek van deze plaat moet dus het zwaartepunt 
eenigszinss verlegd worden naar een meting van het chomos-
feer-- en protuberansspectrum en van het continue corona-
spectrum.. Hiervoor is de plaat evenmin ideaal, daar deze ver-
schijnselenvoorr de belichting en de zwarting van de plaat eigen-
lij kk veel te sterk zijn. Een zorgvuldige discussie der plaat was 
echterr gewenscht, vooral ook om daaruit aanwijzingen voor 
hett gebruik van het instrument bij volgende eclipsen te 
putten.. — 

Dee bewerking van deze plaat werd door de E clips-Com-
missiee aan mij opgedragen. De daarbij verkregen uitkomsten 
vormenn het onderwerp van dit proefschrift. Dat onderzoek 
iss deels in het Natuurkundig Laboratorium te Utrecht, deels in 
hett Sterrekundig Instituut te Amsterdam verricht. Het Opta-
plaatjee (zie Hoofdstuk I) is in Utrecht bewerkt, en daarna het 
Ilford-plaatjee in Amsterdam. Als gevolg van de in Utrecht 
verkregenn ervaring is in Amsterdam voor het bepalen van de 
zwartingskrommenn een eenigszins anderen weg gevolgd dan 
inn Utrecht. Di t is echter overal in den tekst vermeld. 

Dee metingen zijn zoowel in Amsterdam als in Utrecht met 
eenn zelfregistreerenden fotometer volgens M O L L verricht. In 
dezenn fotometer wordt de gloeidraad van een electrisch lampje 
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opp de fotografische plaat afgebeeld en daarna wordt de draad, 
tegelijkk met de plaat, weer op de spleet van een thermo-element 
afgebeeld.. De uitslag van den met het thermo-element ver-
bondenn galvanometer wordt op fotografisch papier vastgelegd. 
Dee plaathouder, met de daarmee verbonden trommel voor 
hett fotografisch papier, wordt door een electro-motor voort-
bewogen. . 



H O O F D S T UKK I 

DEE WAARNEMINGEN 

Dee corona-camera bestaat uit een Zeiss Astro Tessar (f = 
27.00 cm. en d= 6 cm.) met daarvoor geplaatst vloeistofprisma 
enn heeft ten doel een groote oppervlakte helderheid en een 
sterkee dispersie te geven, waarbij natuurlijk de schaal van de 
chromosfeer-- en corona-ringen zeer klein wordt. 

C*rrmre C*rrmre 

Uit:Uit:  „Hemel en Dampkring", ]. B. Wolters, Groningen—Den Haag 

Fig.. 5b — Schema van de corona-kamera met vloeistof-prisma 

Hett zoogenaamde vloeistofprisma bestaat uit twee glazen 
prisma'ss die een prismatische ruimte insluiten. Deze ruimte 
wordtt gevuld met kanaalzure ethylesther. Het zoo verkregen 
systeemm is ongeveer rechtziend voor groene stralen. De dis-
persiee is dank zij de vloeistof zeer groot. Op de plaat was de 
afstandd van Ha tot Hf 67 mm. 

Dee vloeistof geeft alleen goede resultaten als de temperatuur 
gelijkmatigg is. Om dit te bereiken werd het instrument in een 
dikkee laag watten gepakt endoor een witten doek tegen straling 
beschermd.. De opening van het prisma werd bedekt met een 
gordijntjee van eenige lagen zwarte stof. De belichting ge-
schieddee door dat gordijntje met de hand op te tillen. 
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Dee richting van de brekende ribbe van de prismatische 
ruimtee wordt bepaald door den stand van de glazen prisma's 
in.in. hun montuur. Daar de schroefringen, die de prisma's vast-
hielden,, bij het aanschroeven de prisma's meesleepten., was het 
heell  lastig om de brekende ribbe horizontaal te stellen. Bij de 
reductiee bleek dat de helling van de ribbe 50 was, deze hoek 
maaktee het spectrum dus met de verticaal. 

Dee plaathouder stond hellend ten opzichte van de as van de 
camera,, zóó dat een zoo groot mogelijk stuk van het spectrum 
tegelijkk scherp opgenomen kon worden. In de plaathouder 
warenn twee stukjes plaat bevestigd: het ééne stuk (68 X 59 mm.) 
wass een gewone LUMIERE Opta-plaat, het andere (68 X 40 mm.) 
eenn ILFORD Panchromatic plaat. Door die combinatie kon het 
roodee gedeelte van het spectrum opgenomen worden zonder 
aann gevoeligheid voor het blauwe gedeelte te verliezen. De 
scheidingslijnn tusschen beide gedeelten van de plaat lag onge-
veerr bij 4900 A.E. 

Eenn coelostaatspiegel van 18 cm. vrije opening, die 6 meter 
tenn noorden van het prisma stond, wierp het licht in het in-
strument.. Door dien grooten afstand kon alleen licht uit de 
onmiddelijkee omgeving van de zon in het instrument treden. 
Tweee schermen op den 6 meter langen lichtweg hielden even-
tueell  verstrooid licht tegen. Op het tijdstip van de eclips 
werdd de spiegel vanuit de opening van het prisma gezien als 
eenn ellips met assen van 18,0 en 13,3 cm. terwijl de kleine as 
eenn hoek van 52°,o met de horizon maakte. Onder die omstan-
dighedenn kon een punt tot op 21 ',4 afstand van het middel-
puntt der zon het prisma nog geheel vullen. Op grooteren af-
standd kan vignetteering optreden (zie hiervoor verder Hoofd-
stukk IV) . 

Dee zenithsafstand van de zon op het moment van de eclips 
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wass 62°i3' en het licht viel ondereen hoek van 37°̂  op den 
coelostaatspiegel. . 

Gedurendee de totaliteit werden twee opnamen gemaakt, een 
vann 3 sec. van 5 tot 8 sec. na het tweede contact en een van 
266 sec. van 11 tot 37 sec. na het tweede contact. Tusschen de 
opnamenn werd de plaathouder 33 mm. verschoven. De fig. 1, 
22 en 3 geven een reproductie van deze opnamen. Men ziet op 
dee plaat een groot aantal chromosfeerringen, waarop de afzon-
derlijkee vlekjes protuberansen voorstellen; verder een continue 
coronaa spectrum en 3 uiterst flauwe corona-ringen, waarin geen 
protuberansenn zichtbaar zijn. De chromosfeerringen hebben 
dee volgende golflengten in AE. 

65633 {Ha), 5876 (He) op het panchromatische stuk, 4861 
(H0),, 4472 (He), 4341 (Hy), 4216 (Sr+), 4012 (Hó), 4078 
(Sr+),, 4026 (He), 3969 (Ca-, He)t 3934 (Ca+), 3889 (HC) 
opp de gewone plaat. Vooral aan de uiteinden zijn de protu-
beransenn onscherp. De coronaringetjes, die alleen in de repro-
ductiess van de vergrootingen duidelijk te zien zijn, hebben 
golflengtenn 6375, 5303 en 3987, Het continue spectrum bestaat 
uitt twee intensieve raakbanden aan de rij der ringetjes, die 
zoowell  naar het midden als naar buiten toe in intensiteit af-
nemen. . 

Naa het derde contact werd nog een opname vandenzonne-
sikkell  op een andere plaat gemaakt. Hoewel het licht door een 
gezwartee fotografische plaat voor het prisma verzwakt werd, 
iss de opname toch te zwart geworden om te kunnen worden 
gemeten. . 



HOOFDSTUKK II 

DEE IJKINGSPLATEN 

ii  — De opnamen 
Omm uit de zwartheid van de opnamen de intensiteit van het 

werkzamee licht te kunnen afleiden was het noodig opnamen 
vann een standaardlamp met hetzelfde instrument op te nemen. 
Hett leek gevaarlijk om die opnamen op dezelfde platen als de 
eclips-opnamenn te maken. Daarom was den platenfabrikanten 
verzochtt de uit één plaat gesneden stukken bij elkaar te ver-
pakken.. Opnamen op zulke stukken gemaakt en tegelijk ont-
wikkeldd en gefixeerd kunnen dan als op één plaat gemaakt be-
schouwdd worden. 

Voorr het prisma werd een tweede Astro-triplet van dezelfde 
afmetingen,, voorzien van een twee millimeter breede spleet, 
alss collimator geplaatst (zie fig. 7). 15 cm. voorde spleet stond 
eenn stuk krijt dat een hoek van 450 met de as van de collimator 
maakte.. 25 cm. boven het krijt stond een standaardlamp, zoo 
datt die niet rechtstreeks in de spleet kon schijnen. Het door 
dee lamp verlichte stuk krijt deed dan dienst als lichtbron. 

Dee spleet was bedekt met een trapverzwakker, dezelfde die 
voorr de standaardopnamen voor de COOKE spectrograaf werd 
gebruikt,, (zie Results I p. 10 e.v.). Met de standaardlamp 
werdenn opgenomen op één stel platen exposities van 9 en van 
900 sec, op een ander stel exposities van 90 en 900 sec. Op ieder 
stell  platen werd aan de randen een spectrum van een Neon-
lampp opgenomen ter identificatie van de golflengten. Boven-
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dienn werd op een derde stel platen het Neonlamp-spectrum 
zoowell  met een wijde als met een nauwe spleet opgenomen 
omm een nauwkeurigedispersiekromme te kunnen maken. Ten-
slottee werd een opname van de standaardlamp met en zonder 
verzwakkerr gemaakt om de gelijkmatige verlichting van de 
spleett te kunnen controleeren. 

All ee Opta-platen werden tezamen 10 minuten ontwikkeld in 
dee volgende ontwikkelaar: 

waterr . . . . . . . . iooo Daarna werd gefixeerd in 
metolmetol . . . . . . . . 2 hypo-oplossing en gehard in 
hydrochinonn 5 3% formaline-oplossing. 
natriumsulfiett (watervrij) 10 
boraxx . . . . . . . . . 20 

Dee panchromatische Ilfordplaten werden eerst gedesensibi-
liseerdd in pinakryptol en daarna op dezelfde manier ontwikkeld. 

Reedss een oppervlakkige vergelijking met de eclipsopnamen 
toondee aan, dat de drie-seconde expositie veel zwarter was dan 
dee standaard-opnamen van 9 en 90 sec, terwijl de 90 en 900 
sec.. standaard-opnamen slechts voor gemiddelde golflengten 
voldoendee zwart waren. Het gevolg was, dat voor de korte 
golflengtenn geëxtrapoleerd moest worden. Een poging, om 
gedurendee deze bewerking der opnamen op overgebleven 
platenn nieuwe vergelijkbare opnamen van grootere zwartheid 
voorr korte golflengten te maken, mislukte. 

22 — Het uitmeten van de platen 
Mett een comparator van Zeiss zijn de afstanden van de 

lijnenn in het Neonlamp-spectrum bepaald en daarmee zijn de 
dispersiekrommenn geteekend. Uit die kromme is het aantal AE. 
perr millimeter als functie van de golflengte afgelezen (zie 
tabell  3). 
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Voorr het construeeren van de zwartmgskrommen voor een 
bepaaldee golflengte is het noodig het doorlatingsvermogen van 
dee trapjes van den verzwakker en van de fotografische plaat op 
overeenkomstigee plaatsen te kennen. De trap ver zwakker is 
doorr MINNAEST geijkt voor verschillende golflengten. Zijn ge-
tallenn in Results I p. 13 zijn grafisch vereffend door een rechte 
lijn .. Van het opvallende licht werd door de trapjes het volgende 
gedeeltee doorgelaten: 

XX glas ie, 2e, 3e, 4e, 5e trapje. 

42500 AE. 1.00 .504 .243 .117 .051 .024 
66000 1.00 .470 .203 .100 .046 .024 

Voorr andere golflengten is lineair geinterpoleerd. 
Dee zoo gevonden hoeveelheden doorgelaten licht zijn voor 

dee Opta-plaat zonder meer gebruikt (zie Inleiding). Voor het 
panchromatischee gedeelte is een correctie voor ongelijkmatige 
verlichtingg van de spleet aangebracht. Daarvoor werden met 
eenn HARTMANN-fotometer de zwartmgskrommen op de con-
tróle-plaatt bepaald met de uit de lineaire grafiek afgelezen 
intensiteiten.. In de opname zonder verzwakker werd om de 
0.55 mm. de zwarting gemeten en daarmee de relatieve intensi-
teitt voor verschillende punten van de spleet op de voorloopige 
z'vvartingskrcmmee afgelezen. Met de nieuwe intensiteiten werd 
eenn nieuwe kromme geteekend, enz. Twee benaderingen waren 
vDldoende.. Voor X 5300 AE. bijvoorbeeld werd gevonden, dat 
dee hoeveelheid licht in elk trapje 

inn plaats van 1.00 .024 .049 ,109 .225 .480 1.00 
geweestt is 1.00 .023 .048 .105 .211 .440 .832 

Omm de zwartmgskrommen te kunnen construeeren, moest 
nogg het doorlatingsvermogen van de verschillende reepjes in 
hett standaard-spectrum bepaald worden. Di t doorlatingsver-
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mogenn is bepaald met een registreerfotometer volgens M O L L . 
Opp iedere plaat was een sluiervrij gebied gekozen. All e door-
latingsvermogenss zijn ten opzichte van dat standaardgebied 
bepaald. . 

Voorr iedere golflengte werden op die manier twee zwartings-
krommen,, één voor de 90 sec. en één voor de 900 sec. expositie 
bepaald.. Daar de krommen evenwijdig waren, konden ze tot 

100 20 50 100 

Fig.. 6 Zwartingskromme Opta-plaat corona-camera 
,,, ,, ,, Cooke-spectrograaf 

éénn zwartingskromme voor iedere golflengte vereenigd worden. 
Di tt werd gedaan door de kromme voor 900 sec. te verschuiven 
tott hij gedeeltelijk samen viel met die van 90 sec. All e krommen 
geldenn dan voor de 90 sec. expositie. 

Opp het Opta-gedeeite konden krommen voor de golflengten 
4750,, 4470, 4220 en 4080 AE. gemeten worden. Voor kleinere 
golflengtenn waren de spectra niet zwart genoeg. Daar de vorm 
vann die zwartingskrommen geen afhankelijkheid van de golf-
lengtee vertoonde, zijn ze zoo goed mogelijk op elkaar gescho-
venn en tot één gemiddelde zwartingskromme vereenigd. Deze 
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krommee is voorgesteld in fig. 6. Abscis is de logarithme van de 
intensiteitt in willekeurige eenheden, ordinaat de zwarting, of 
hett tegengestelde van de logarithme van het doorlatingsver-
mogen.. De bijgeschreven getallen zijn intensiteiten resp. door-
latingsvermogens.. Voor doorlatingsvermogens boven 50 % 
werdd het doorlatingsvermogen tegen de intensiteit zelve uit-
gezet.. De coördinaten van de zwartingskromme staan in tabel 1. 

TABELL I 

Doorlatings--
vermogen n 

/o o 
IO O O 

90 0 

80 0 

70 0 

60 0 

50 0 
40 0 

30 0 

20 0 

1 1 

Intensiteitt j 

1 1 
. 0000 ! 

.0266 ! 

.0500 j 

.0766 i 

.1166 1 

.163 3 

.2311 1 

.340 0 

.5644 ! 

Doorlatings--
vermogen n 

0 / / 
/o o 

I O O 

5 5 
4 4 
3 3 
2 2 

1 .2 2 

1 .1 1 

1 .0 0 

Intensiteit t 

I .23 3 

2.90 0 

3.82 2 

5.78 8 
IO.40 0 

24.60 0 

3 0 . 00 0 

33.80 0 

62.OO O 

76.OO O 

Terr vergelijking is de kromme voor Results I p. 19. gestip-
peldd geteekend. Hoewel de platen van dezelfde emulsie waren 
enn ze op ongeveer dezelfde manier behandeld zijn, wijken de 
zwartingskrommenn sterk van elkaar af. 

Daarr de kromme met willekeurige intensiteitseenheden ge-
construeerdd is, moeten de intensiteiten, die men bij een ge-
gevenn doorlatingsvermogen uit de kromme afleest, nog met 
constante,, van de golflengte afhankelijke coëfficiënten ver-
menigvuldigdd worden. Deze zijn het eenvoudigste af te leiden 
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doorr op elke oorspronkelijke kromme af te lezen, bij welke 
intensiteitt een doorlatingsvermogen van 50 % hoort en die te 
deelenn door .163, de intensiteit waarbij in tabel 1 een door-
latingsvermogenn van 50 % hoort. Zoo werd gevonden: 

kk 4080 4220 4470 4750 
aflezingg bij 50 % .640 .216 .0850 .0610 

factorr 3,92 1.33 .522 .374 

Dee logarithme van den intensiteitsfactor werd tegen k uitgezet 
enn door die punten een kromme getrokken. Het was hier noodig 
tee extrapoleeren tot 3900 AE. toe. Daar de kromme aan dezen 
kantt heel steil loopt is dat gevaarlijk. Aan den kant van de 
langee golflengte hoefde niet zoo ver geëxtrapoleerd te worden. 
Hett verloop van de kromme werd dan 

kk 3900 4000 4100 4200 4300 
factorr 26.0 8.80 3.30 1.51 .910 

kk 4400 4500 4600 4700 4800 4900 
factorr .639 .490 .425 .386 .367 .358 

Voorr het panchromatische stuk is voor iedere gebruikte golf-
lengtee de kromme bepaald. Ze zijn niet tot een geheel vereenigd. 
Daarr ze niets bijzonders vertoonen is het niet noodig ze af te 
beelden. . 

33 — Intensiteitsbepalingen 

Ui tt deze zwartingskrommen kan bij een gegeven doorlatings-
vermogenn op de eclipsopname de schijnbare intensiteit afge-
lezenn worden. Hieruit moet de absolute intensiteit afgeleid 
worden. . 

Hett zonlicht is, voor het in de spectograaf kwam, door den 
dampkringg gegaan en op den coelostaatspiegel teruggekaatst. 
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Hett licht van de standaard-lamp daarentegen is eerst op het 
krij tt terug gekaatst en daarna door het objectief van den colli-
matorr gegaan vóór het in de spectrograaf trad. Het lichtverlies 
opp die verschillende wegen moet in rekening gebracht 
worden, , 

aa — Het doorlatingsvermogen van de atmosfeer: Wanneer z de 
zenithsafstandd van het hemellichaam is, is het doorlatingsver-
mogenn bepaald door asec z. De waarden van a voor ver-
schillendee golflengten zijn bepaald door ABBOT op verschil-
lendee plaats en tijd. Gebruik makende van de gemiddelden 
voorr Washington1) en van % = 62°i3' geeft dit de getallen 
vann kolom 2. 

bb — De terugkaatsing op den coelostaatspiegel: Daar de spiegel 
eenigee dagen voor de eclips opnieuw verzilverd was, is het 
maximumm reflectievermogen, gevonden door HAGEN en RU-

BENS2),, gecombineerd met den wortel uit het reflectievermogen, 
datt ABBOT voor 2 spiegels gevonden heeft3). Dat gemiddelde 
staatt in kolom 3, kolom 1 bevat de golflengten, 4 het producr. 
vann kolom 2 en 3, en kolom 5 de réciproque van kolom 4. 
Mett de waarde uit kolom 5 moet een gemeten intensiteit 
vermenigvuldigdd worden om de intensiteit buiten den damp-
kringg te vinden. 

cc — De intensiteitsver deeling in het standaardspectrum: (zie 
tabell  No. 3). Gedurende de opnamen van de standaardspectra 
gebruiktee de lamp 6.30 Ampère. Volgens de ijkingen in het 
Utrechtschee laboratorium was de kleurtemperatuur dan 26620. 
Mett die temperatuur is om de 50 AE. berekend 

1)) Ann. Astroph. Obs. Smiths. last. I I I , 135, 1913. 
2)) Ann, der Phys. 8, 13, 1902. 
3)) Ann. Astroph. Obs. Smiths. Inst. II , 52, 1908. 
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TABELL 2 

I I 

39000 A n 

400 0 0 

425 0 0 

450 0 0 

4750 0 
5000 0 

5250 0 

5500 0 

5750 0 
600 0 0 

625 0 0 

650 0 0 

675 0 0 

2 2 

.19 8 8 

•26 2 2 

.32 4 4 

.38 6 6 

.42 7 7 

.47 0 0 

.49 2 2 

.52 2 2 

•53 4 4 
•55 7 7 
•59 3 3 
,62 8 8 
.66 3 3 

3 3 

,81 9 9 
.82 8 8 
.86 6 6 
.89 2 2 

•90 7 7 
.91 1 1 

.91 7 7 

.92 0 0 

.92 0 0 

.92 0 0 

.92 1 1 

.92 6 6 

•93 3 3 

4 4 

,16 2 2 

,21 7 7 

.28 0 0 

•34 9 9 
.38 8 8 
.42 8 8 
.45 1 1 
480 0 
492 2 
.51 2 2 

•54 7 7 
.58 2 2 
.61 8 8 

5 5 

6.1 7 7 

4.6 1 1 

3-5 7 7 
2.8 7 7 
2.5 8 8 
2.3 4 4 

2.2 2 2 

2.0 8 8 

2.0 3 3 

1.9 5 5 

1.8 3 3 

1.7 2 2 

1.6 2 2 

11 — I in AE. 
22 — Doorlatingsvermogen van de atmosfeer op 62°i3/ 

^eniths-afstand. . 
33 — Reflectie vermogen van den spiegel. 
44 — Product van 2 en 3. 
55 — Réciproque van 4. 

E = —ee 2 voor/ Ed A = 1,00 (-1 in AE.) 
A55 J 

Omm de intensiteit per mm. in het spectrum te vinden moest 
ditt vermenigvuldigd worden met het aantal AE. per mm. Het 
resultaatt stelt voor de intensiteit per mm. in het spectrum uit-
gedruktt in deelen van de totale intensiteit die het spectrum, 
vormde.. Deze uitkomst moet nog verbeterd worden voor drie 
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dingen:: i°, de absorptie in den collimator, 2°. de relatieve 
reflectiee van het krijt , 30. de ongelijkmatige verlichting van 
hett krijt , 

dd — De absorptie in den collimator: Wanneer de dikte van 
eenn lens benaderd voorgesteld wordt door x = x0 -f ar2 

waarbijj  r de afstand van het centrum, R de straal van de lens 
enn k de absorptie-coëmcient van het glas is, is de doorgelaten 
hoeveelheidd licht te vinden uit: 

R R 

11 _ r e-k( l 3 + ar*, 2 7 i ^  = / akR*\ 

nWJnWJ \ 2 / 
kk tg 

Dee firma ZEISS was zoo vriendelijk de volgende opgaven 
overr den gebruikten collimator te zenden: 

Lens s 
vrij ee opening 

diktee in het midden 
diktee aan den rand 
glassoort t 

1 1 

600 mm. 

10 0 

5 5 
A A 

2 2 

488 mm. 

2,5 5 
10 0 

B B 

3 3 
600 mm 

"»5 5 
2 2 

A A 

Doorlatingsvermogenn van het glas per cm.: 
AA 6440 5460 4800 4360 4050 3660 
AA .997 .997 .996 .992 .979 .945 
BB .89 .91 .86 .74 .60 .17 

Afgezienn van de absorptie in het glas is er nog lichtverlies 
bijj  de terugkaatsingen aan de vrije glasoppervlakken. Er zijn 
err in totaal 8; 2 aan den verzwakker, die van gewoon glas is. 
Ditt geeft een factor (.g6)2. De andere 6 komen in het collimator-
objectieff  voor. Daar de brekingsindex van het glas niet ver-
meldd is, maar alleen de glassoort aangeduid is, is hier genomen 
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TABELL 3 

I I 

39000 AE . 
400 0 0 

4250 0 
4500 0 

4750 0 
5000 0 

5250 0 
5500 0 

5750 0 
600 0 0 

6250 0 
6500 0 
6750 0 

2 2 

1.4 55 1 0 — 6 

1.8 0 0 

2.9 5 5 

44 7 7 
6.4 0 0 

8-7 4 4 
114 4 4 
14.4 4 4 
17.7 2 2 
21.1 1 1 

24.6 4 4 

28.2 2 2 
31.7 33 10—6 

3 3 

9- 3 3 
12. 2 2 

20. 2 2 

28. 5 5 

37- 5 5 
34. 9 9 
54. 0 0 
79. 0 0 

97- 9 9 
116 6 
150 0 
206 6 

::  28 7 

4 4 

.36 5 5 

.42 5 5 

.50 6 6 

.55 0 0 

.58 0 0 

.60 0 0 

.61 0 0 

.61 1 1 

.61 0 0 

.61 0 0 

.60 8 8 

.60 8 8 

.60 0 0 

5 5 

.68 8 8 

.69 3 3 

.70 6 6 

.71 8 8 

.73 2 2 

•74 5 5 
.76 0 0 

•77 4 4 
.78 5 5 
.79 6 6 
.80 6 6 

.81 7 7 

.82 5 5 

66 |  7 

.9 0 0 

.9 2 2 

.9 4 4 

•9 7 7 
•9 9 9 

1.0 0 0 

1.0 0 0 

I.O I I 

1.0 3 3 

1.05 5 
1.0 5 5 
1.0 6 6 
1.0 6 6 

3.0 55 IO—6 

5.9 2 2 
20. 0 0 

48. 8 8 
IO I I 

156 6 
286 6 

545 5 
855 5 

1230 0 

1893 3 
3046 6 
47788 10—6 

11 — Golflengte in AE. 
00 0 

22 — E uit stralingsformule voor T=2662° zoo dat / EcÜ= 1. 
o o 

33 — AE. per mm. 

44 — Doorlatingsvermogen van den collimator. 

55 — Relatieve reflectie-coëfficiënt van het krijt , 

66 — Correctie-factor voor ongelijkmatige verlichting van 

hett krijt . 

77 — Waarde van de intensiteit per mm2 in deelen van het 
lichtt dat per mm. hoogte op den trapverzwakker valt. 

2 2 
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nn = 1,62 onafhankelijk van de golflengte. Dit geeft een factor 
(.944)""  = .708. Uit deze gegevens is het doorlatingsvermogen 
vann den collimator berekend. 

ee — De selectieve reflectie van het krijt:  Het selectieve reflec-
tievermogenn van het krijt is uitvoerig bepaald door WILSING *)
Dee gemiddelde waarde van zijn getallen is .758. In de ge-

Fig.. 7 — Opstelling van/standaard-lamp L, krij t Kr en 
collimatorr (Sp en P) 

noemdee verhandeling is de absolute waarde van het reflectie-
vermogenn niet bepaald. 

ff  — De ongelijkmatige verlichting van het krijt:  De opstelling 
vann de lamp en het krijt was zóó, dat het stuk krijt niet gelijk-
matigg verlicht was. Als gevolg van de vignetteer ing in de 
spectrograaff  werd, behalve voor het midden van het spectrum, 

1)) Helligkeitsverteilung im Sonnenspectrum. Publ. Potsdam 66 p. 34. 
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maarr een gedeelte van het objectief van den collimator gebruikt; 
voorr verschillende golflengten was dat gebied verschillend. 
Daarr verschillende punten van het objectief licht ontvangen 
vann verschillende punten van het krijt , die verschillend sterk 
doorr de standaardlamp verlicht zijn, is het effect hetzelfde 
alss voor een selectieve reflectie van het krijt . Hiervoor is op de 
volgendee manier gecorrigeerd. 

Inn Utrecht is de spectrograaf zoo goed mogelijk op dezelfde 
manierr opgesteld als in Lapland. Op de plaats van het spectrum 
werdd een spleet gezet, die slechts een smal golflengtegebied 
doorliet.. Achter de spleet kwam een brilleglas en nu werd de 
plaatss opgezocht, waar het collimator-objectief door het brille-
glass afgebeeld werd. Om deze plaats te kunnen vinden werd 
tegenn het collimator-objectief een glazen plaat met ingeëtste 
ruitjess geplaatst. Gezocht werd waar de ruitjes scherp afge-
beeldd werden. Op een stuk doorschijnend papier werd de om-
trekk van het gebruikte gedeelte van den collimator nageteekend. 
Mett een zakspectroscoopje met golflengte-schaal werd de golf-
lengtee van het gebruikte licht bepaald. Dit werd voor 9 golf-
lengtenn gedaan. Uit de teekeningen werd de plaats van het 
middelpuntt van het gebruikte collimator-gedeelte bepaald. 
Daarr de afmetingen van de opstelling bekend waren, leerde 
eenn serie eenvoudige trigonometrische berekeningen van welke 
plaatss van het krijt dat midden licht ontving. De belichtings-
sterktee van die plaats, uitgedrukt in de belichtingssterkte van 
hett punt van het krijt op de as van den collimator als eenheid, 
iss daarna als correctie-factor gebruikt. Gelukkig is de invloed 
vann die correctie niet groot. 

All ee correcties zijn grafisch geinterpoleerd en zoo noodig 
eenn eindje geëxtrapoleerd. Uit de grafieken zijn dan de waar-
denn voor de in tabel 3 gebruikte golflengten afgelezen. In de 
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laatstee kolom van tabel 3 staat het product van alle genoemde 

factoren.. De beteekenis daarvan is deze: 

Beschouww een stukje van de spleet ter hoogte van 1 mm. naast 
dee platina bandjes van den trap-verzwakker. Laat daarop licht 
vallenn van een stuk krijt , dat op dezelfde manier opgesteld is 
alss het gebruikte stuk, maar dat gelijkmatig verlicht gedacht 
wordtt en dat al het opvallende licht terugkaatst. 

Dee getallen in kolom 7 geven dan aan welk gedeelte van dat 

lichtt per mm2 in het spectrum is terecht gekomen. Zooals al 

gezegdd is is bij die berekening verondersteld dat het ge-

bruiktee stuk krij t gemiddeld .758 van het opvallende licht 

terugkaatst. . 

g—Dee absolute intensiteit: Nu moet nog de waarde van de in 
tabell  3 kolom 7 gebruikte intensiteits-eenheid bepaald worden. 
Daarbijj  is aangenomen dat het krij t al het opvallende licht 
weerr uitzendt en dat het krij t overal even sterk verlicht is als 
inn het punt dat op de as van den collimator ligt. Van het door het 
krij tt uitgezonden licht neemt de collimator een kegel met 
halvenn tophoek O op. Als het krij t per cm2, een hoeveelheid 
lichtt J ontvangt, bevat die kegel, gaande door 1 cm2, van de 
spleett een hoeveelheid J sin2 6. De waarde van sin 0 kan uit 
dee afmetingen van den collimator berekend worden. Het van 
hett objectief gebruikte gedeelte had een middellijn van 
599 mm. en de brandpuntsafstand was 270 mm. Daaruit volgt 
sinn 8 = .109. 

JJ kan afgeleid worden uit de ijking van de standaardlamp. In 
ResultsResults I p. 30 en 31 is gevonden dat bij een temperatuur van 
262000 de lamp op 20.5 cm. afstand een loodrecht op de stralen 
geplaatstee vierkante centimeter verlichtte met een sterkte van 
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viel45°-- Dan is J= ( — — ' ) ( - - - cos 450 X 5.35 io4 

12620/ / 

-—^^-wattt = 5.35io4 erg/sec. Hier was de temperatuur 2662% 
,900 x .92 

dee afstand 25 cm. en de hoek waaronder het licht op het krijt 

erg/secc = 2.71 io4 erg/sec. Per cm2, valt dan op dentrapver-
zwakkerr ,io92X2«7i io4 = 3.22 io2 erg/sec. Daar de spleet 
22 mm. breed was viel op een gedeelte ter hoogte van imm. 
6.444 erg/sec. Dit is dus de waarde van de in tabel 3 kolom 7 
gebruiktee eenheid. 

hh — De bepaling van p. Tot nu toe is er geen rekening mee 
gehoudenn dat het standaardspectrum 90 sec. en de eclips-
opnamee 3 sec. belicht is. Daarvoor moeten de intensiteiten, 
diee op de beschreven manier uit de zwartingskrommen zijn 

afgeleid,, nog vermenigvuldigd worden met I —j » waarbij p 

dee exponent van t in SCHWARZSCHILD'S formule voorstelt. 
Hett schijnbaar zoo eenvoudige vraagstuk p te bepalen bleek 

moeilijkhedenn op te leveren. Voor die bepaling kon gebruik 
gemaaktt worden van de 2 opnamen (90 en 900 sec.) van het 
standaard-spectrumm en van de twee eclipsopnamen (3 en 26 
sec).. Het standaardspectrum op het Panchromatische ge-
deeltee is in Amsterdam ook met den HARTMANN-fotometer 
doorgemetenn om een controle op de met den MoLL-fotometer 
verkregenn p- waarden te hebben. Voor de standaardspectra 
iss p bepaald uit den afstand van de twee zwartingskrommen. 

Inn de eclipsopnamen is het continue corona-spectrum ge-
fotometreerdd loodrecht op de dispersie. Voor die golflengten, 
waarbijj  in beide opnamen gemeten is, kan uit den af stand van 
dee krommen, die het verband tusschen de logarithme van de 
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intensiteitt en den afstand van het zonsmiddelpunt voorstelden, 
eenn waarde van p gevonden worden. Voor nadere bijzonder-
hedenn zie men Hoofdstuk IV. 

Zooo werden gevonden de p-waarden in tabel no. 4 

TABELL 4 

X X 

6870 0 
6560 0 
6410 0 
6110 0 
5880 0 
5830 0 
5460 0 
5300 0 
5210 0 
5050 0 

Moll l 

.6 9 9 

.6 6 6 

.6 2 2 

.5 0 0 

.8 2 2 

.6 2 2 

.8 6 6 
— — 

— — 

.7 8 8 

Hartman n n 

.7 2 2 

.6 8 8 

.6 8 8 
•7 3 3 
.8 1 1 
— — 

.85 5 

.85 5 

.7 2 2 

.81 1 

Coron a a 

— — 
— — 

.7 8 8 
— — 
— — 

.7 8 8 
— — 

.7 0 0 
— — 

11 l 

4750 0 
4470 0 
4220 0 
4140 0 
4080 0 
4000 0 
3930 0 

1 1 

Moll l 

1.0 2 2 

1.0 0 0 

1.0 6 6 
— — 

1,2 4 4 
— — 
— — 

Coron a a 

— — 

— — 

— — 

1.0 8 8 

1.1 8 8 
1.0 8 8 

Panchromatischee Ilfordplaat gemid-
deldd .75 aangenomen. 

Opta-plaatt gemiddeld 
1.055 aangenomen. 

Dezee waarden zijn uitgezet tegen de golf lengten en zoo goed 
mogelijkk vereffend. Aangenomen is dan: 

XX 69006600630060005700 5400 5100 4800 4600 4400 4200 
pp .72 .68 .66 .68 .73 .79 .86 1.03 1.00 1.01 1.07 

XX 4000 3900 
pp 1.18 1.24 

Dee verandering van p is hier geinterpreteerd als golflengte -
afhankelijkheid.. Hoe p van de golflengte afhangt is niet dui-
delijkk in de literatuur te vinden. Volgens een opmerking van 
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KRONN is er geen golflengte-afhankelijkheid. Hij deelt echter 
geenn resultaten van metingen mee. Andere schrijvers onder-
zoekenn de golflengte-afhankelijkheid, maar gebruiken bij ver-
schillendee golflengten verschillende intensiteit en zwarting 
zoodatt het effect niet zuiver beoordeeld kan worden. Volgens 
KRONN kan p ook grooter dan i worden wanneer de intensi-
teitt grooter dan de optimale intensiteit is. 't Lijk t niet waar-
schijnlijkk dat dit hier het geval is, daar hier voor de korte 
golflengtee de p veel grooter dan i wordt. En juist de inten-
siteitt van de korte golflengten is gering. 



HOOFDSTUKK II I 

DEE PROTUBERANSEN 

ii  — De Metingen: 
Dee monochromatische beelden van de chromosfeer be-

staann bijna geheel uit protuberansen. De chromosfeer zelf is 
alleenn 'daar, waar de ringetjes met de raakbanden samenval-
len,, te zien* Op die plaats is de opname echter zoo zwart, 
datt het niet mogelijk bleek met den MoLL-fotometer de ringe-
tjess te scheiden van het omliggende continue spec-trum. 
Dee chromosfeer verdwijnt tusschen de grillige schomme-
lingenn die de galvanometer vertoont als gevolg van de 
korrell  van de fotografische plaat. Daarom zijn alleen de in 
fig.. 4 met a, b en c aangeduidde protuberansen in verschil-
lendee golflengten gemeten. Daar de Nederlandsche expeditie 
geenn foto op groote schaal van de verduistering gemaakt heeft, is 
dezee figuur met toestemming van Prof. Dr. R. SCHORR te 
BergedorfBergedorf naar zijn opname gemaakt. Protuberans c. was zoo 
helder,, en als gevolg daarvan de afbeelding zoo zwart, dat 
alleenn de beide Strontiumlijnen meetbaar waren. In de andere 
golflengtenn valt de zwartheid buiten het gebied dat de zwart-
heidskrommee omvat. 

Hetwasnietmogelijkk de prismacamera zoo op te stellen dat de 
protuberansenn in alle golflengten scherp afgebeeld werden. 
Alss gevolg van de verteekening en verdoezeling die daaruit 
voortvloeit,, kan dus de verdeeling van het licht in de protu-
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beranss niet gemeten worden. Wel is de totale hoeveelheid 
lichtt in het beeld onveranderd gebleven. Die totale hoeveel-
heidd kan, juist omdat de protuberansen gescheiden van de 
chromosfeerr te zien zijn, bepaald worden. Daarvoor is noodig 
omm in ieder punt van het beeld van de protuberans de zwartheid 
tee bepalen en de daarbij behoorende intensiteit uit de zwar-
tingskrommee af te lezen. De zoo gevonden intensiteit in 
eenn punt P. (zie fig. 8) is de som van de intensiteit in het 

Figuurr 8 

beeldd van de protuberans op die plaats en de intensiteit van 
denn continue achtergrond. De intensiteit in den continue ach-
tergrondd wordt gevonden uit den uitslag van den galvonometer 
naastt de protuberans. Het uitmeten is als volgt gebeurd: 

Dee fotografische plaat is in den fotometer ook in hoogte 
verplaatsbaar.. Deze beweging wordt afgelezen op een schaal-
verdeelingg die in willekeurige eenheden verdeeld is. (De be-
wegingg is namelijk niet voor meetdoeleindengeconstrueerd). 
Dee waarden van die schaalverdeeling in mm. is bepaald door 
inn plaats vaneen plaatseen in halve mm. verdeeld glazen schaalt je 
mett het mechanisme omhoog te bewegen. Daaruit bleek dat een 
verplaatsingg over een schaaldeel met een verplaatsing van de 
plaatt in hoogte van ongeveer i mm. overeenkwam. De plaat 
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werdd nu uitgemeten met een spleet die (gemeten op de plaat) 
eenn hoogte van .1 mm. en een breedte van .016 mm. had. Die 
spleett beschreef ten opzichte van de protuberans een strookje 
Zooalss er twee in fig. 8 geteekend zijn. Daarna werd de plaat 
terugg gedraaid, een tiende schaaldeel in hoogte verzet, weer 
doorloopenn enz. Daardoor wordt het beeld van de protuberans 
geheell  door die strookjes overdekt. Toevalligerwijze komt het 
hierr zoo uit dat de strookjes aan elkaar sluiten. De gemeten 
uitslagenn worden dan in doorlatingsvermogen omgezet en 
verderr verwerkt zooals boven aangegeven is. De zoo verkregen 
intensiteitt is de intensiteit I per oppervlakte eenheid, d.w.z. 
hierr per mm2. Nu werd bij een bepaalde hoogte y de I als 
functiee van de x grafisch voorgesteld en J = ƒ Idx met een 
planimeterr gemeten. De voor verschillende waarden y be-
paaldee J werd tegen y uitgezet en j Jdy bepaald. Daarmee is 
dann bekend ƒ Jdy — j fl dxdy over de protuberans. Dit 
getall  geeft de schijnbare intensiteit van de protuberans. 

TABELL  5 Protuberans a 

I I 

*H aa 6563 
H££ 4861 
HyHy 4341 
H<55 4102 
H tt 3890 

*H ee 5876 
Hee 4472 
Hee 4026 
Sr+42i6 6 
Sr++ 4078 

Ca+(H)3969 9 

Ca+(K)3934 4 

2 2 

.511 1 
2.32 2 
.695 5 
.145 5 
.0028 8 
.0767 7 
.316 6 
.00457 7 
.00885 5 
.00702 2 

1.25 5 
.670 0 

3 3 

29i8.io~f l l 

264. . 
48.8 8 
20.0 0 

1.32 2 
1.56 6 

21.0 0 
.886 6 
.758 8 

1.06 6 
362. . 
238.10"6 6 

44 ! 

286.. 10-4 

91.0 0 

15-7 7 
8.72 2 

.892 2 
,168 8 

6.29 9 
.442 2 
.280 0 

4 77 7 
207. . 
145.. io^4 

5 5 

1851.. io22erg/sec 
590. . 
102. . 
56.5 5 

5-77 7 
1.09 9 

40.7 7 
2.86 6 
1.81 1 
3.09 9 

1341. . 
939.10222 erg/sec 
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**  Op panchromatisch gedeelte gemeten. 
i .. Golflengte. 
2.. Met planimeter bepaalde schijnbare intensiteit. 
3.. Waarde van de intensiteit, die in het instrument viel, 

buitenn den dampkring als de belichtingstijd 90 sec. was 
geweest;; in eenheden van 6.44 erg/sec. 

4.. Werkelijke intensiteit in dezelfde eenheden (kolom 3 na 
vermenigvuldigingg met 30p). 

5.. Totale intensiteit van de protuberans in erg/sec. 

TABELL  6 Protuberans b 

I I 

*H aa 6563 
H/55 4861 
Hyy 4341 
H<55 4102 

*H ee 5876 
Ca+(H)3969 9 

Ca+(K)3934 4 

2 2 

.171 1 

.411 1 

.346 6 

.0446 6 

.148 8 
.328 8 
.221 1 

3 3 

976.. io~6 

46.8 8 

24.3 3 
6.15 5 

30.0 0 

94.8 8 
78.77 i o -e 

4 4 

95.77 io~4 

16.1 1 

7.81 1 
2.68 8 
3.24 4 

54.0 0 
48.00 io~4 

5 5 

620.. io22erg/ 
104. . 

50.6 6 
17.4 4 
21.0 0 

350. . 
311. . 

sec c 

TABELL  7 Protuberans c 

I I 

Sr++ 4216 
Sr++ 4078 

2 3 4 4 

.0326 6 

.0559 9 
2.799 10 1.03 10 

8.444 1 3.80 

5 5 

6.677 io22 erg/sec 
24.0 0 

Dee uitkomsten zijn vermeld in tabel 5, 6 en 7. Met een 
voorbeeldd zal uiteengezet worden hoe de andere kolommen uit 
kolomm 2 zijn afgeleid. Voor Hy werd met den planimeter een 
schijnbaree intensiteit van .695 eenheden gevonden. Dit moet, 
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omdatt Hy op de Optaplaat gemeten is, met .77 vermenigvul-
digdd worden (zie p. 13). De waarde van de eenheid is volgens 
tabell  3 kolom 7 gelijk aan 28.0 X io - 6 van hetgeen per mm. 
hoogtee op de spleet valt. Verder moet de intensiteit nog met 
3.266 vermenigvuldigd worden om de intensiteit buiten den 
dampkringg te weten. Het product van al deze factoren, 
48,88 X 10 % vindt men in kolom 3. Deze waarde is de in-
tensiteitt die gedurende 90 sec, in het instrument had moeten 
vallenn om de zelfde zwartheid te voorschijn te roepen. Daar 

dee belichtingstijd 3 sec. was moet dit met (—) , °f  m dit 

gevall  met 3010'2 vermenigvuldigd worden. Die uitkomst, 
15.77 X i o - 4 , vindt men in kolom 4, Het getal in kolom 4 geeft 
aann welke intensiteit per sec. het instrument door een cirkel 
mett een straal van 3.0 cm. is binnen getreden. De waarde van 
dee eenheid is daarbij 6,44 erg/sec. Om de totale straling van 
dee protuberans te vinden moet de waarde uit kolom 4 verme-
nigvuldigdd worden met waarbij R de afstand van de 

j t 3 2 2 

zonn in cm. voorstelt. Met R = 149 X io13 wordt die factor 
.999 X io26. De getallen uit kolom 4 moeten dus met 6.44 X 
.999 X io26 vermenigvuldigd worden om de totale straling van 
dee protuberans te geven. Voor Hy is dat volgens kolom 5, 
1022 X io22 erg/sec. 

Dee grootste onzekerheid in deze uitkomsten wordt veroor-
zaaktt door de groote zwartheid van de opname. Zoo was voor 
HfiHfi  in protuberans a het doorlatingsvermogen van den continue 
achtergrondd slechts 3 %; in de protuberans was het minimum 
doorlatingsvermogenn .4 %, terwijl de zwartingskromme slecht 
tott .9 % ging. Bovendien was, zooals gezegd is, het gebruikte 
oppervlakk van de thermozuil zeer klein. Het doorlatingsver-
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mogenn van 3 % kwam overeen met een uitslag van 8.5 mm. 
Omm die kleine uitslagen te kunnen meten werden de krom-

menn te Utrecht met een epidiascoop vergroot nageteekend 
enn daarna gemeten. In Amsterdam stond een meetmachine 
vann HILGER ter beschikking. Daarmee werden de krommen 
tott in honderdste millimeters afgelezen. Dan is ook het sterke 
extrapoleerenn van de factor van de Optaplaat (Zie p 13) een 
bronn van onzekerheid. 

22 — De waterstoflijnen: Het is van belang de zoo verkregen 
uitkomstenn met de theoretisch te verwachten intensiteitsver-
houdingenn te vergelijken. Volgens SCHRÖDINGER en PAULI 

(Ann.. der Phys. 80 490, 1926) wordt in thermodynamisch 
evenwichtt bij een temperatuur T de intensiteit voor een lij n 
mett rangnummer / (voor Ha 1 = 3) gegeven door 

hR_ hR_ 
4 M l - 2 ) " - 3 ( 3 l 2 - 4 ) . . ( 5 l2 - 4 ) ee p k T of, met weglating 

'' 1 (1 + 2)2 HS 

ARR « 1 
15.733 10 — 

11 r  r /is 1%T 1\ 12T 
vann de constante factor 4% L = <p{\) e = <p 1) e 

Daarinn is h = 6.55 X io"2? = constante van PLANCK 

RR = 3.29 X lO15 = „ „ RyDBERG 

kk = I .37 X I0~16 = „ „ BOLTZMANN 

TT = absolute temperatuur 

Inn de veronderstelling van thermodynamisch evenwicht kan 
uitt de gemeten intensiteit de temperatuur T van de protube-
ranss bepaald worden. Daarvoor wordt de formule geschreven 

alss log - ^ = 0.4343 X 15.73 X 104 £- = 6.832 X 104 £-
cpcp (1) 12T iz 1 
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Alss log dus tegen - uitgezet wordt is het resultaat een 
<p{ï)<p{ï)  l2 

rechtee lijn, waarvan de helling door T bepaald wordt. Constan-
tee factoren in II  kunnen daarbij weggelaten worden. 

Inn verband met de onzekerheden in p zullen twee gevallen 
onderscheidenn worden; i°. p heeft de na tabel 4 aangegeven 
waarde,, 20. p is voor alle golflengten dezelfde. Daar voor het 
Opta-gedeeltee p = 1.05 tegen 0.75 voor het panchromatische 
gedeelte,, moeten in het tweede geval de waarden voor Ha nog 
mett 3030 = 2.79 vermenigvuldigd worden om ze op de Op-
ta-plaatt te herleiden. 

Inn het eerste geval zijn (behoudens de genoemde correctie) 
dee intensiteitsverhoudingen in tabel 5 en 6 kolom 3 te vinden, 
inn het tweede geval in dezelfde tabel kolom 4. 

TABELL 8 

11 a 

Ha a 

H/ï ï 
Hy y 
Hd Hd 

l-K l-K 

16.1 00 IO" 5 

7-3 7 7 
3.8 8 8 

2.2 7 7 
,97 00 icr 6 

3a a 

167. . 
5.4 1 1 

1.0 0 0 
.41 0 0 
,027 0 0 

4a a 

18. 2 2 
5.8 0 0 
1.0 0 0 

•55 5 5 
.056 8 8 

5a a 

10. 4 4 

•73 5 5 
.25 8 8 
.18 1 1 
.027 8 8 

6a a 

1.1 3 3 
.78 8 8 

.25 8 8 

.24 5 5 
,058 4 4 

11 3b 

112, , 
I.9 3 3 

1.0 0 0 

.25 3 3 
11 -

4b b 

12. 2 2 
2.o 6 6 
r.0 0 0 

•34 3 3 
— — 

5b b 

6.9 6 6 
.26 2 2 
.25 8 8 
.11 1 1 

— — 

6b b 

.75 8 8 

.28 0 0 

.25 8 8 

.15 1 1 
— — 

1.. Waterstof-lijn 
2.. 9>0) 
3.. Verhouding van de lijnen voor het geval dat p constant is 
4.. „ t, „  * t tt ti » » p met de golf-

lengtee verandert 

5.. voor kolom 3 
9?(l) io5 5 

6.. idem voor kolom 5 
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Dee letters a en b geven aan dat het voor protuberans a, 
resp.. b geldt. 

Fig.. 9 — Protuberans a 

Inn tabel 8 zijn de resultaten bij elkaar gezet. De intensiteit 
vann Hy is daaroij i gesteld. 

Inn fig. 9 en io vindt men de uitkomsten grafisch voorgesteld 
voorr protuberans a resp. b. In protuberans a is de uitkomst 
voorr H£ onzeker door de sterke extrapolatie van den factor 
voorr de Optaplaat. Daarom is het beter alleen de andere lijnen 
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voorr het afleiden van de temperatuur te gebruiken. Voor het 
gevall  dat p constant is, neemt (volgens de getrokken lijn) 

loprr - - met i toe als - met .048 toeneemt. Daaruit volgt 
<p<p (1) F 

== 6.832 X i o 4 - of T = 32800. I n het geval dat p 
.0488 T 

mett de golflengte verandert (gest ippelde lijn ) is 

— —— = 6.832 X io" - of T = 66600. 
.09755 T 

Voorr p ro tuberans b wordt op de zelfde manier voor T 3170' 

resp.. 80700 gevonden. 

Daarr dit de eerste maal is dat op deze wijze geprobeerd wordt 

Fig.. 10 — Protuberans b 

ietss over de temperatuur van de protuberansen te weten te 

komen,, kunnen de uitkomsten niet met andere waarnemingen 

vergelekenn worden. A priori zou men een temperatuur van 
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ongeveerr 55000 verwachten en de gevonden waardensluiten 
dezee waarde is. 

Inn Phys. Review April 1928 berekent FRANCIS G. SLACK 

dee door een waterstofatoom in de verschillende lijnen per sec. 
uitgestraaldee energie. Hij vindt dat een atoom dat van de 5e 
naarr den 2en kwanten-toestand gaat in Hy per sec. 1.15 X io~6 

ergg uitzendt. Daar protuberans a per sec. 102. X io22 erg als 
Hyy uitstraalde, waren daar 8.86 x io28 atomen in dien toestand 
aanwezig.. Ui t fig. 4 kan een schatting van het volume van de 
protuberanss gemaakt v/orden. Aannemende dat de protube-
ranss zich in de gezichtslijn evenver uitstrekt als loodrecht 
daarop,, werd voor het volume gevonden 4.14 x io^4 van het 
zonsvolume,, of 5.80 X io29 cm3. Per cm3, waren dan .153 
atomenn verantwoordelijk voor Hy. Aannemde dat de tempe-
ratuurr van de protuberans 55000 is, zijn er dan e29'78 = 8.5 x io12 

maall  zooveel atomen in den grondtoestand. Deze 1.3 X io12 

atomenn oefenen een druk van 9.6 X io~7 atmosfeer uit. 

Voorr protuberans b werd op de zelfde manier gevonden 
datt er 2.7 X io13 waterstofatomen per cm.3 waren, die een 
drukk van 1.9 x io~B atmosfeer uitoefenden. 

Dee dichtheid van de waterstofatomen in de diepere lagen 
vann de chromosfeer kon op deze opname niet gemeten worden. 
Dee chromosfeer zelf is op de foto alleen in de raakbanden 
vann het continue spectrum te zien. De plaat is daar zoo zwart 
datt de chromosfeerring niet van de achtergrond te scheiden 
is.. De metingen met de Cooke-spectrograaf kunnen deze 
leemtee aanvullen. In Results I p 104 is gevonden dat een laag 
vann de chromosfeer die 1 km. dik is, zich op een hoogte van 
hh km. boven de zon bevindt en vanuit de aarde gezien een 
boogminuutt lang is. per sec. naar alle zijden tezamen /\n x 2.7 

h h 

XX io20 X e 6 l7 erg sec. als Hy uitstraalt. 
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Volgenss de methode door A. PANNEKOEK in B.A.N. 158 
pp 264 aangegeven is het equivalente volume van die laag 
2.166 X io24 cm3. Aan de voet van de chromosfeer straalt die 
laagg 471 X 2.7 X io20 = 3.4 X io21 erg per sec. uit. Per cm3, 
wordtt dan 1.58 X io~3 erg uitgestraald, dus zijn er daar 136 
atomenn per cm3, in de 5e kwantentoestand aanwezig. Wan-
neerr weer aangenomen wordt dat er thermodynamisch even-
wichtt heerscht bij een temperatuur van 5500° moet dit aantal 
mett 8.5 X io12 vermenigvuldigd worden om het totale aan-
tall  waterstofatomen te krijgen. Er zijn er dan 1.15 X io15 per 
cm3,, die een druk van 8.6 X io~4 atmosfeer uitoefenen. 

Ui tt de foto van R. SCHORR werd een schatting van de ge-
middeldee hoogte van protuberans a afgeleid. Daarbij is aan-
genomenn dat de foto in het midden van de verduistering 
gemaaktt is. Dat is waarschijnlijk vanwege de symmetrie van 
dee foto. De maansstraal was 1.01 maal die van de zon en de 
gemiddeldee hoogte van de protuberans boven de maansrand 
wass .023 maansstralen. Daaruit volgt dat de gemiddelde 
hoogtee van de protuberans boven de zonsrand .033 zonsstra-
lenn of 23000 km. was. Volgens de bovengenoemde formule 

23000 0 

moett de drukking aan de voet met e 6 l 7 = 6.3 X io " 1 7 

vermenigvuldigdd worden om de drukking gp 23000 km. 
hoogtee te vinden. Natuurlijk is het zeer gewaagd de formule 
opp die groote hoogte nog toe te passen, maar het is de moeite 
waardd te zien wat het resultaat is. Ook heeft een verkeerde 
schattingg van de hoogte groote invloed op de uitkomst daar die 
hoogtee als exponent van e optreedt. 

Dee druk blijk t dan 5.4 X io" 20 atmosfeer te zijn. De druk 
inn de protuberans is veel hooger. Dat stemt kwalitatief over-
eenn met de opvatting dat de protuberansen bestaan uit atomen 
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diee door plaatselijke overmatige stralingsdruk boven sterker 
lichtgevendee deelen van het zonsoppervlak uit diepere en 
dichteree lagen omhoog gedreven worden. Daarbij zijn de 
gassenn uitgezet. 

33 — De Ca  ̂ lynen: Ook voor de Ca+ lijnen staan voldoende 
theoretischee gegevens ter beschikking om uit de gemeten 
absolutee intensiteiten de dichtheid in de protuberans af te 
leiden.. In een artikel getiteld: ,,Die Uebergangswahrschein-
lichkeitenlichkeiten im Ca+ Spectrum in Die Naturwissenschaften Febr. 
19299 deelt A. ZWAAN mede dat de overgangswaarschijnlijk-
heidd voor de H en K lij n tezamen 1.55 x i o 6 bedraagt. Een 
atoomm zendt per sec. 1.55 X io6 X hv erg uit. Met een ge-
middeldee golflengte van 3950 AE. wordt dat 7.70 X io~~4 

erg/sec.. Protuberans a straalt in de H en K lij n te zamen 
2.255 X io2S erg/sec. uit. Er zijn dus 2.92 X io28 Ca+atomen 
aanwezig,, of 5.03 X io—2 per cm3. Di t komt overeen met een 
dichtheidd van 4.3 X i o - 2 4 gram per cm3. Bij een temperatuur 
vann SS000 oefenen deze een druk van 3.74 X io—20 atmosfeer 
uit. . 

Hierr geldt in nog sterker mate als bij de waterstoflijnen 
datt het slechts om schattingen gaat. De theorie heeft de 
noodigee gegevens berekend en het ligt voor de hand die op 
dezee metingen toe te passen. Als bron van onzekerheid moet 
voorall  het extrapoleeren van de gevoeligheidsfactor voor de 
Opta-plaatt genoemd worden. In het gebied van de H en K 
lij nn stijgt de kromme zeer snel, zoodat zelfs de verhoudingen 
vann H en K niet met zekerheid bepaald kan worden. De 
uitt de tabellen 5 tot 7 verkregen verhoudingen kunnen dus 
niett gebruikt worden om iets over de zelfabsorptie te weten te 
komen. . 
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Neemtt men de uitkomsten voor wat ze zijn dan is het ver-
rassendd te zien dat de Ca+ in de protuberans ongeveer dezelfde 
dichtheidd heeft als de waterstofchromosfeer op die hoogte 
volgenss de formule van Results I zou hebben. Tevens blijkt 
datt bij gelijke lichtsterkte in de Ca+ en H lijnen de protu-
beranss veel rijker aan waterstof als aan calcium is. Van de 
waterstofatomenn zendt slechts een klein gedeelte de Balmer-
reekss uit terwijl alle Ca+ atomen bijdragen tot de H en K lijn. 



HOOFDSTUKK IV 

DEE CORONA 

ii  — De monochromatische straling 
Zooalss in Hoofdstuk I al gezegd is komen op de opname 

33 coronaringen voor. Ze zijn met het oog nauwelijks van de 
continuee achtergrond te onderscheiden. De roode en groene 
ringg zijn het beste op de 3 sec. expositie te zien, de blauwe 
daarentegenn het best op de 26 sec. expositie. Daarom is ge-
trachtt de ringen in die verschillende exposities met den foto-
meterr te meten. Gemeten werd in het midden van het continue 
spectrum,, omdat het daar het minst zwart is. De plaat werd 
inn de richting van de dispersie door den fotometer voortbe-
wogen.. Dat heeft het voordeel dat in de richting van de 
dispersiee de sterkte van de continue achtergrond over de breed-
tee van de ring niet sterk verandert. 

Inn iedere opname wordt het ringetje twee keer door den 
fotometerr doorloopen, eerst aan de kant van de lange golf-
lengte,, dan aan de kant van de korte golflengte. De registreer-
krommee moet dan twee inzinkingen vertoonen die op een af-
standd gelijk aan de middellijn van de ring van elkaar moeten 
liggen.. Die bekende afstand helpt om de ringen te herkennen 
tusschenn de schommelingen die aan de korrel van de plaat 
off  aan stofjes in de gelatinelaag te wijten zijn. De uitslag van 
dee galvanometer was één tot drie centimeter met een uitslag 
voorr de blanke plaat van 22 cm. Om de intensiteit van de ring 
tee kunnen bepalen moest de uitslag in het continue spectrum 
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geïnterpoleerdd worden in het gebied van de ring uit de uit-
slagenn naast de ring. De uitslag van de ring en van het geïnter-
poleerdee continue spectrum moesten in intensiteit omgezet 
worden,, met behulp van de zwartingskrommen. Het verschil 
inn die intensiteiten geeft de intensiteit in de ring op de geko-
zenn plaats. Het grootste verschil in uitslag tusschen de ring en 
hett geïnterpoleerde continue spectrum was 3.5 mm. voor de 
blauwee ring. 

Nadatt de intensiteit in de ring tegen de plaats op de plaat 
wass uitgezet, werd het profiel van de ring met een planimeter 
geïntegreerd.. De beteekenis van de uitkomst is deze (vergelijk 
Hoofdstukk I I I 1 ) . Dat getal stelt voor welke intensiteit er op 
dee opname gewerkt heeft in een strookje van imm. breed dat 
loodrechtt op de zonsrand staat en zoolang is als de ring breed 
is.. Voor deze schijnbare intensiteit werd gevonden 

kk .6375 5303 3987 

eenee kant van de ring .0030 .010 .018 
anderee kant v. d. ring .0064 .014 .019 
gemiddeldd .0047 .013 .0185 

Dee betere overeenstemming van de beide waarden voor de 
blauwee ring komt omdat daar de continue achtergrond het 
minstt zwart was. 

Omm uit de gevonden getallen relatieve en absolute intensi-
teitenn af te leiden moet dezelfden weg gevolgd worden als 
inn hoofdstuk III i met Hy is getoond. Daarbij houde men in 
hett oog dat de voor de roode- en groene ring gevonden inten-
siteitt met ( _ ) en die voor de blauwe ring met I — 

\ 3 // \26 

moetenn vermenigvuldigend worden daar ze op verschillende 

expositiess gemeten zijn. Bovendien moet nog vermeld worden 

ditt voor de roode ring een zwartingskromme voor 6410 AE 
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inn plaats van 6375 AE gebruikt is. Hiervoor is gecorrigeedr 
mett een factor 1,035. Al naar p constant (d.w.z. .75 voor het 
panchromatischee gedeelte en 1.05 voor het Opta-gedeelte) of 
afhankelijkk van de golflengte wordt aangenomen, vindt men dat 
dee volgende hoeveelheden licht per sec. in het instrument 
getredenn zijn door een cirkel met een straal van 3 cm. 
Tevenss is in dit lijstje de verhouding van de intensiteiten ver-
meld,, daar die door de volgende bewerkingen geen verande-
ringenn meer ondergaan. 

XX 6375 5303 3987 
pp constant 248. 108. 17.4 X 10—6 x 6.44 erg/sec. 
verhoudingg 2.30 1.00 .161 

pp veranderlijk 184, 133. 20.4 X 10—6 x 6.44 erg/sec. 
verhoudingg 1.83 1.00 .153 

Ditt is dan uitgezonden door een strookje dat op de plaat 
11 mm. breed is. Aan den hemel komt dat overeen met een breed-
tee van 12'.7. Om de intensiteit van het strookje per 1' breedte 
tee vinden moeten alle getallen door 12.7 gedeeld worden. De 
stralingg per eenheid van ruimtehoek vindt men door de uit-

R2 2 

komstt met > waarin R = 1.49 X io13 de afstand van de 

zonn in cm. voorstelt, te vermenigvuldigen. De getallen in het 
R22 1 

tabelletjee moeten dan met — X = 6.18 X io23 vermenig-
gaga 12.7 

vuldigdd worden. Zoo vindt men voor de straling per eenheid van 
ruimtehoekk van een strookje van de corona dat loodrecht op de 
zonsrandd staat, 1' breed is en zoo lang is als de corona hoog is, 

AA 6375 5303 3987 
pp constant 9.86 4.30 .693 X io20 erg/sec. 
pp veranderlijk 7.31 5.29 8.11 
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Dezee straling kan vergeleken worden met hetgeen een kwa-
draatt minuut van de gemiddelde zonneschijf per AE. en per 
eenheidd van ruimtehoek loodrecht uitstraalt. MINNAEST deelt 
inn B.A.N. 51 p79 mede hoeveel of 1 cm.2 van het zonsopper-
vlakk op die manier uitstraalt. Om de straling voor een kwadraat 

// R \2 

minuutt te vinden moeten zijn getallen met I-—-=1 = 1.75 X 

io199 vermenigvuldigd worden. Zoo wordt gevonden 
AA 6375 5303 3987 

stralingg per AE. per 24.7 27.5 19.7 X io13 erg/sec. 
cm.22 van de zon 
stralingg per kwa-
draatt boogminuut 43.2 48.1 34.5 X io32 erg/sec, 
vann de zon 

Uitt die getallen volgt welk gedeelte van de zonnestraling 
perr kwadraat boogminuut per AE. een strookje van de corona 
terr breedte van 1' monochromatisch uitzendt. Dat wordt dan 

XX 6375 5303 3987 
pp constant 2.27 .895 .200 X io— 13 

pp veranderlijk 1.69 1.10 .438 

Dee totale straling van de monochromatische ringen wordt 
uitt het bovenstaande gemakkelijk afgeleid. Voor het geval dat 
pp veranderlijk is, zendt bovengenoemd strookje in de drie 
ringenn tezamen 2.07 X 1021 erg/sec. per eenheid van ruimte-
hoekk uit. De totale straling van de geheele ringen is dan 
4?rr x 2.71 x 15.6 = 1.23 X io3 maal zooveel, of 2.54 X io24 

erg/sec. . 
Daarr de corona in het continue licht 1.36 X io27 erg/sec. 

uitstraaltt (zie hiervoor Hoofdstuk IV 2c) wordt slechts 
1.877 X io~3 gedeelte in het monochromatische licht uitge-
zonden. . 
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22 — Het onderzoek van het continue spectrum: 
aa — Het verband tusschen oppervlakte-intensiteit en ruimte-

intensiteit.intensiteit. Wanneer men onderzoekt, hoe de lichtsterkte 
vann de corona vermindert met toenemenden afstand van 
dee zon, stelt men er zich meestal mee tevreden, dit te 
doenn voor de projectie van de corona aan den hemel. 
Daarbijj  wordt de corona eigenlijk behandeld als een ver-
schijnsell  in een plat vlak. In werkelijkheid neemt de co-
ronaa de ruimte rondom de zon in en de vraag is, hoe de 
intensiteitsverdeelingg in de ruimte is, m.a.w. hoeveel energie 
err wordt uitgestraald door een kubieken centimeter op een 
gegevenn afstand van de zon Het probleem is hetzelfde als 
zichh bij de bolvormige sterrehoopen voor doet. Daar kent 
menn uit de tellingen de verdeeling van de sterren in de pro-
jectiee van den sterrehoop aan den hemel en men wenscht de 
ruimte-verdeelingg in den sterrehoop te weten. De fraaie op-
lossing,, die PLUMMER aan dit vraagstuk gegeven heeft, door 
inn deze projectie te sommeeren over een smalle strook, en uit 
dezee gesommeerde oppervlakteintensiteit de ruimteintensiteit 
aff  te leiden, kan ook voor de corona gebruikt worden. Het is 
noodigg daarbij aan te nemen, dat de uitstraling per volume-
eenheidd van de corona alleen afhangt van den afstand tot het 
zonsmiddelpuntt en dat de uitstraling maar alle zijden gelijk-
kelijkk plaats heeft. 

Beschouww een strookje te breedte dr op een afstand r van 
hett zonsmiddelpunt. De gesommeerde straling in dat strookje 
zijj  Idr. In dat strookje ziet men aan den hemel geprojec-
teerdd al het licht, dat afkomstig is uit de volume-elementen 
inn een vlakke schijf, die door het strookje loodrecht op den 
hemelboll  gebracht kan worden. Wanneer een volume-eenheid 
opp een afstand R van het zonsmiddelpunt een intensiteit 
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D(R)) naar de aarde uitstraalt, is de totale straling in die schijf 
JJJJ D (R) dv, waarbij de integratie uitgestrekt wordt over dat 
heelee vlak. Het integreeren gebeurt het eenvoudigst door 
poolcoördinatenn in dat vlak in te voeren. 

Dee integraal is dan / D (R) ZTIQ&Q&X: die voor Q2 = R2— r2 

ó ó 
00 0 

inn te voeren, geschreven kan worden als 2^dr ƒ D (R) RdR 

Datt moet gelijk zijn aan Idr. 

Dee vergelijking wordt nu 

II  = 27*ƒ D (R) RdR. 

„ . „„  - dl 
Ditierentieerenn naar r geeit — 

dr r 

-2?rrr D(r) 

ii  i dl , , . . . . , 
nff  r v r ) .- zoodat de ruimte-intensiteit door een-KK ' ~ 2Jt r dr 

voudigg differentieeren uit de waarnemingsgrootheden gevon-
denn wordt. 

Bijj  de corona kan deze methode alleen toegepast worden 
voorr strookjes, waarvoor r grooter dan de zonsstraal is. Im-
mers,, wanneer r kleiner dan de zonsstraal is, moet het ge-
deeltee van het vlak, dat binnen de zon ligt, van de integratie 
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wordenn uitgesloten. Het instrument heeft automatisch deze 
integratiee over een strook reeds volbracht, doordat elk 
puntpunt in het spectrum licht ontvangen heeft van alle pun-
tenn uit een strook evenwijdig aan de dispersie richting; 
natuurlijkk werkt elk punt met een andere golflengte, zoodat 
ditt streng alleen juist is als de fotografische werking van elke A 
lineairr met de plaats op de plaat verloopt. Is het verloop 
mett r onafhankelijk van X, dan geeft de totale intensiteit in 
eenn strook // dispersie dadelijk de strookintegraal voor het 
geheelee licht. Het probleem is nu teruggebracht tot het be-
palenn van de intensiteit in strookjes in het spectrum even-
wijdigg aan de dispersie. Uit de verandering met den afstand 
tott met midden van het spectrum is dan volgens de afgeleide 
formulee D(r) te bepalen. Om die verandering met den afstand 
tee kunnen vinden, is het noodig, het profiel van het zons-
spectrumm in een richting loodrecht op de dispersie te bepalen. 

Dezee eenvoudige methode kon hier echter niet streng toe-
gepastt worden als gevolg van de vignetteereng door den coe-
lostaat-spiegel. . 

bb — De afscherming door den coelostaat-spiegel: De corona-
cameraa met vloeistof-prisma is geconstrueerd met het doel de 
monochromatischee emissie van de corona te onderzoeken. 
Gedurendee de eclips van 1926 was de zon door wolken en 
nevelenn bedekt. Het licht, dat zij in het instrument wierpen 
veroorzaaktee een achtergrond, waarop de allersterkste chro-
mosfeer-ringenn slechts flauw te zien waren. In Lapland is 
getracht,, dat ongewenschte licht te verwijderen. Dit is gedaan 
doorr den coelostaat-spiegel 6 meter van het instrument af te 
zetten.. Zoodoende kon alleen licht uit de onmiddellijke om-
gevingg van de zon in het instrument treden. Daar het onder-
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zoekk van het continue corona-licht niet uitdrukkelijk op het 
programmaa stond, is er geen rekening mee gehouden, dat 
ookk een gedeelte van de corona daardoor afgeschermd werd. 
Ditt heeft tengevolge, dat de punten op eenigen afstand van 
hett middelpunt van de zon niet meer ten volle bijdragen in 
dee integraal, waardoor de oplossing veel ingewikkelder wordt* 

Dee coelostaatspiegel werd van uit de opening van het vloei-
stof-prismaa gezien als een ellips met assen van 18,0 en 13.3 
cm.,, terwijl de kleine as een hoek van 52°o met de horizon 
maakte.. De zonsstraal, op den spiegel geprojecteerd, kwam 
overeenn met 27.5 mm. De horizon komt op de zon overeen 
mett de richting Oost-West. Om te weten, tot welk bedrag 
dee bundel, die van een gegeven punt aan den hemel uitgaat, 
doorr den spiegel afgeschermd wordt, denke men zich een 
evenwijdigee bundel, die van de opening van het prisma uit-
gaatt *) en via den spiegel dat punt aan den hemel treft. De 
doorsnijdingg van die bundel met de projectie van den spiegel 
iss een cirkel met een middellijn gelijk aan de middellijn van 
dee prisma-opening (6.0 cm.). Valt die cirkel geheel binnen de 
ellipss die de spiegel begrenst, dan werkt dat punt met de volle 
openingg mee .Valt die cirkel geheel buiten de ellips, dan kan 
vann dat punt geen licht meer in het instrument treden. 

Dee projecties op den spiegel van de punten, die de volle 
openingg vullen, liggen binnen een ellips met assen van 12.0 
enn 7.3 cm., terwijl de projecties van de punten, die geen licht 
meerr in het instrument kunnen geven, buiten een ellips met 
assenn van 24.0 en 19.3 cm. liggen. Aan den hemel komt deze 
ellipss overeen met ellipsen, die de zon tot middelpunt hebben 

1)) In plaats van de opening van het prisma moest eigenlijk de in-
treepupill  gebruikt worden. Deze is voor verschillende golflengten ver-
schillend.. Van deze complicatie is echter afgezien. 
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mett assen van 4.4 en 2.6 respectievelijk 8.7 en 7.0 zonsstralen. 
Inn een richting loodrecht op de dispersie (in fig. 4 door een 
stippellijnn aangegeven) is het bedrag van de afscherming 
nauwkeurigg bepaald. Daartoe werd de ellips, die den spiegel 
begrensde,, op ware grootte geteekend en de genoemde cirkels 
opp de juiste plaats geteekend. Met een planimeter werd dan 
bepaaldd welk gedeelte van de cirkel nog binnen de ellips viel. 
Mett het omgekeerde van die breuk moest de intensiteit, die 
inn het overeenkomstige punt van den hemel gemeten werd, 
vermenigvuldigdd worden om de intensiteit in een volle bun-
dell  te vinden. Zoo werden in de richting loodrecht op de dis-
persiee de volgende correctiefactoren gevonden. Een punt op 
eenn afstand van 4.2 zonsstraal kan geen licht meer in het 
prismaa zenden. 

r r 

1.6 6 

1.8 8 

2 .0 0 

2 .2 2 

2*4 4 
2.6 6 

factor r 

1.000 0 

1.013 3 

1.059 9 
1.164 4 
1.342 2 
1.549 9 

r r 

2.8 8 

3.0 0 

3.2 2 

3.4 4 
3.6 6 
4-2 2 

factor r 

1.93 3 

2.38 8 
3*33 3 
4-55 5 
8.20 0 

i i 

cc — De bepaling van de profielen en de afleiding van de 
ntensiteitntensiteit per volume eenheid: Ter bepaling van de pro-

fielenn is het spectrum loodrecht op de dispersie doorgemeten 
bijj  8 verschillende golflengten; n.1. bij 3930, 4000, 4145, 
44100 en 4800 AE op de Opta-plaat en bij 5210, 5460 en 6110 
AEE op de panchromatische Ilford-plaat. Behalve voor 4410 
enn 4800 AE zijn beide opnamen (3 sec. en 26 sec. belichtings-
tijd)) zoo behandeld. Met behulp van de zwartingskrommen 
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iss daarna het zwartingsprofiel omgezet in intensiteitsprofiel. 
Dezee profielen zijn geteekend door r in zonsstralen als abcis 

(ii  zonnestraal = 1.24 mm. op de plaat) en de logarithme van 
dee intensiteit als ordinaat uit te zetten. De bij elkaar behoorende 
profielenn van Oost en West kant van de corona zijn daarbij 
gemiddeld.. Voor die golflengten waarbij in beide opnamen 
gemetenn is, zijn zoo 2 krommen verkregen, die door een ver-
schuivingg in de richting van de ordinaat tot dekking gebracht 
kondenn worden. De afstand waarover verschoven is geeft de 
schijnbaree verhouding van de intensiteiten. In werkelijk-
heidd zijn de opnamen gemaakt bij dezelfde intensiteit, 
maarr met verschillende belichtingstijden. Als bij een zelfde 
waree intensiteit de schijnbare intensiteiten, i1 en i2 zijn bij 

belichtingstijdenn tx en t2 geldt ^ — (- )P. Zoo zijn de in 
iaa Vtj / 

hoofdstukk Il h vermelde- p-waar den gevonden. 
Voorall  de opname van 26 sec. vertoont een duidelijke sluier 

vann valsch licht. Daar van een punt in een richting loodrecht 
opp de dispersie en op een afstand r = 4.2 zonsstralen geen 
lichtt in kon treden is de intensiteit die op die plaats nog in 
dee profiel afgelezen werd als valsch licht afgetrokken. Na deze 
verbeteringg konden de verschillende profielen gemakkelijk 
doorr verschuiven in de richting van de ordinaat tot dekking 
gebrachtt worden. Daarbij werd begonnen met de gedeelten 
vann de kromme in de buurt van r—1.5 op elkaar te passen. 
Voorr grootere waarden van r waren de verschillende krom-
menn dan soms nauwelijks te onderscheiden. Dat beteekent 
datt de intensiteitsafname in de corona geen afhankelijkheid 
vann de golflengte vertoonde. 

Vann de 8 krommen van voldoende lengte werd een gemid-
deldee genomen. Op dit gemiddelde werden de bovenge-



47 7 

noemdee correctiefactoren voor afscherming door de spiegel 
toegepast.. Daar bij het middelen door het heen en weer 
schuivenn langs de ordinaat de absolute waarde voorloopig 
verlorenn gegaan is, is de intensiteit voor r = i willekeurig op 
100 gesteld. Zoo werd het profiel van tabel 9 gevonden; 

TABELL 9 

I I 

0 .0 0 

.1 1 

. 2 2 

3 3 
.4 4 

5 5 
.6 6 

7 7 

.8 8 
9 9 

1 .0 0 

1 .1 1 

1 .2 2 

2 2 

1.80 0 
1.83 3 
1.86 6 
1.90 0 

2 .01 1 

2 .21 1 

2.50 0 

2.94 4 
3.62 2 
4.92 2 

10.0 0 

4 40 0 

2.50 0 

1 1 

i - 3 3 
1.4 4 

i* 5 5 
1.6 6 

i- 7 7 
1.8 8 

1.9 9 

2 .0 0 

2 .1 1 

2 .2 2 

2.3 3 
2.4 4 

2-5 5 

2 2 

1.40 0 

.940 0 

.614 4 

4 34 4 
.313 3 

.245 5 

.191 1 

.158 8 

.133 3 

. 112 2 

.098 8 

.085 5 

.076 6 

1 1 

2.6 6 

2.7 7 
2.8 8 

2.9 9 
3.0 0 

3-i i 
3.2 2 
3.3 3 

3 4 4 

3-5 5 
3.6 6 

2 2 

.067 7 

.058 8 

.052 2 

.045 5 

.040 0 

.036 6 

.033 3 

.031 1 

.029 9 

.029 9 

.031 1 

11 —Afstand van het midden in zonsstralen. Eén zonsstraal 
iss 1.24 mm. op de plaat. 

22 — Intensiteit per mm2 in willekeurige eenheden. 

Uitt dit profiel is de intensiteit per volumeeenheid afgeleid. 
Zooalss uit de tabel blijkt is de intensiteit daar waar de vig-
netteeringg begint (bij r = 1.6) nog slechts .04 van de intensi-
teitt voor r — 1.0. Er zal dus geen groote fout gemaakt worden 
alss alleen het stuk van r = 1.0 tot r = 1.6 beschouwd wordt 
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enn daarbij met de afscherming geen rekening gehouden wordt» 
Inn dat gebied is getracht het verband tusschen I en r zoo goed 
mogelijkk door een eenvoudige formule voor te stellen. Door 
probeerenn werd gevonden log I = — 5.50 log (r — .25) +.292 
off  I = io*292 (r — .25)_5'50 waarbij r in zonsstralen is 
uitgedrukt.. In het genoemde gebied is de grootste afwijking 
vann de berekende en waargenomen I slechts .07 maal de waar-
de,, zoodat deze formule bruikbaar is om verder mee te rekenen. 
Dee formule stelt echter geenszins het verloop van de kromme 
voorr r grooter dan 1.6 voor, en heeft slechts interpolatorische 
waarde. . 

Daarr de eenheden, waarin I uitgedrukt is, willekeurig zijn, 
moett voor één strookje de werkelijke totale intensiteit bepaald 
worden.. Daarvoor is gekozen het strookje, waarvoor r = 1.4 is. 

Voorr de 7 golflengten, waarvan de profielen gebruikt zijn, 
iss op het profiel voor de expositie van 3 sec. de intensiteit 
afgelezen.. Die vindt men in tabel 10 kolom 3. Zooals in Hoofd-
stukk I I uiteen gezet is, moet die schijnbare intensiteit voor 
metingenn op de Opta-plaat vermenigvuldigd worden met een 
gevoeligheidsfactor,, verder voor beide platen met een factor 
voorr de intensiteitsverdeeling in het standaard-spectrum, en 
eenn factor voor het doorlatingsvermogen van den atmosfeer. 
Dee totale factor staat in kolom 4. 

Daarnaa moeten de uitkomsten nog met 30P vermenigvul-
digdd worden. Wordt p afhankelijk van de golflengte aange-
nomen,, dan zijn de factoren, in kolom 5 vermeld. Om de 
intensiteitt in erg per sec. te vinden, moeten de getallen dan 
nogg vermenigvuldigd worden met 6.44 erg, de waarde van 
dee eenheid. Het product van al deze factoren met de waarde 
uitt kolom 3 wordt gevonden in kolom 6. 
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TABELL IO 

I I 

3930 0 
4000 0 
4145 5 
4410 0 

5210 0 
5460 0 
6110 0 

2 2 

O.O O 

6.6 6 
15.6 6 
29.3 3 

50.5 5 

54-5 5 
61.0 0 

33 4 

.016 6 
.036 6 
.280 0 

1.50 0 

.480 0 

.320 0 

.268 8 

3.677 10 4 

243 3 
1.11 1 

.678 8 

5.60 0 
10.7 7 
28.55 i o - 4 

5 5 

61.0 0 

55*° ° 
40.6 6 
31,0 0 

16.8 8 
14.2 2 
943 3 

6 6 

2.300 i o - 3 erg/mm.2 

3.09 9 
8.11 1 

20.3 3 

29.5 5 
31.3 3 
46.55 i o - 3 

11 — l in AE, 
2—— Plaats van de golflengte in het spectrum in mm. 
3—— Intensiteit voor r = 14. 
44 — Getal, waarmee de intensiteit uit kolom 3 vermenigvul-

digdd moet worden, om de intensiteit in eenheden van 644 
erg/sec.. te vinden, als de belichtingstijd 90 sec. was 
geweest. . 

55 — 30P 
66 — Energie per mm2. 

Wanneerr men deze getallen uitzet tegen de plaats op de 
plaatt en het oppervlak, dat de kromme omvat, met een plani-
meterr bepaalt, vindt men voor de totale intensiteit in het 
strookjee tusschen de golflengten 3930 AE en 6110 AE 
1.111 erg/sec. 

Dee zcnsstraal is op de plaat 1.24 mm. De intensiteit in 
eenn strookje ter breedte van een zonsstraal is dan 1.24 X 1.11 
erg/sec.. = 1.38 erg/sec. Deze uitkomst wil dus zeggen, dat 

4 4 
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eenn strookje ter breedte van dr zonsstralen op een afstand 
rr = 1.4 van het zonsmiddelpunt per sec. 1.38 dr erg in het 
instrumentt stuurt door een opening van gn cm2. Door de heele 

4*R2 2 

ruimtee is de uitstraling dan maal zoo groot, als R = 149 

XX io13cm. de afstand aarde-zon voorsteld. Na vermenig-
vuldigingg met deze factor .99 x io26 is de totale straling 
1.100 X io26 erg/sec. 

Voorr r = 14 is de waarde van C X (r—.25)-5* 60 gelijk 
C C 

aann —^en dit moet gelijk zijn aan I . I O X io26 erg/sec. of 
2.20 0 

CC = 2.50 X io26 erg/sec. Een strookje van de corona ter 
breedtee van dr, dat op een afstand tusschen 1 en 1.6 zons-
staall  gelegen is straalt dus per sec. 

II  dr = 2.50 x io20 X (r — .25)""5*50 dr erg/sec. 
Daaruitt volgt volgens de onder a afgeleide formule, dat 

-..-.. . 2.50 x io26 x 5.50 1 t x ,. ,ft 
D ( r )) = — — — — — ;  r — ^5)-6* 50 = 

2Jii  r 
== 2.19 X io26 - (r — .25)~fl*50 

Dee volume-eenheid is daarbij een kubieke zonsstraal. Om 
dee straling per cm3, te weten, moet de constante factor nog 
doorr (6.95 X io10)3 — 3.35 X io32 gedeeld worden.Tenslotte 
wordtt dan 

D(r)) = 6.65 x 10-7 x I (r — .25)-0* 50 

dee uitstaling in erg/sec. van een cm3, van de corona op r 
zonsstralen-afstandd van het middelpunt der zon. 

Inn tabel 11 is de waarde van D(r) voor verschillende r ge-
gevenn in kolom 2. 
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TABELL I I 

1.0 0 
I . I I 

1.2 2 

i-3 3 
M M 
i-5 5 
i.6 6 

ii  — 

22 — 

43.2 2 
17.4 4 
7.71 1 
3.72 2 
1.92 2 
1.04 4 

.592 2 

10 0 _ 7 7 1.99 9 
1.64 4 
1.40 0 
1.18 8 

1.01 1 
.88 8 
.78 8 

10 0 10 0 32.6 6 

15*9 9 
8.25 5 
4.72 2 
2.85 5 
1.77 7 
1.14 4 

10' ' 

rr in zonsstralen. 
Lichtt dat door 1 cm3, van de corona tusschen 3930 en 

61100 AE. uitgestraald wordt in erg/sec. 

Intensiteitt van de zonnestraling per cm2, als in 2. 

Aantall  electronen per cm3. 

Wanneerr het licht, dat de corona uitstraalt, bestaat uit door 
vrij ee electronen verstrooid licht, kan de electronendichtheid 
uitt deze getallen worden afgeleid. Een cm3, die N electronen 

8n8n Ne4 

bevatt verstrooit naar alle kanten tezamen — ^ ^ gedeelte van 

dee dichtheid van het opvallende licht. Daarbij is 
ee = 4.774 X 10-10 de lading van een electron 
mm = 9.0 X i o - 2 8 de massa van een electron 
cc = 3 x io10 de lichtsnelheid. 

Al ss dichtheid van het opvallende licht kan genomen worden 
TT T 

—— als F de netto energiestroom per cm2, voorstelt. De hoe-

8TI I 
veelheidd verstrooid licht I is dan I = — 

Ne< < 

nfc nfc ,2/-4 4 
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,, ,T I 3 m2c4 _. I 
off  N = = ^ - --X- = i .50 X 1024 -=-

FF ö7T e4 ^ F 

Ui tt de waarde van de totale zonnestraling, die volgens 
EDDINGTONN 3.78 X io33 erg/sec. bedraagt, en de zonsstraal, 
diee 6.95 x 1010 cm. is, volgt dat F aan het oppervlak van de 
sonn 6.16 x io10 erg/sec, is Daar hier alleen het gebied tusschen 
39300 en 6110 AE. onderzocht is, en zich binnen dat gebied 
.3222 gedeelte van de totale straling bevindt, moet voor F 
.3222 X 6.16 X 1010 = 1.99 x io10 erg/sec. in rekening ge-
brachtt worden. Op een andere afstand is F omgekeerd even 
redigg met r2. Zoo zijn de getallen uit tabel 11 kolom 3 gevonden. 
Kolomm 4 bevat de daaruit berekende aantallen electronen 
perr cm3. 

dd — De totale continue straling van de corona. Om de totale 
continuee straling van de corona te vinden moet de intensiteit 
perr mm2, over het oppervlak van het heele spectrum geinte-
greerdd worden. Uit het profiel van tabel 9 is bekend hoe de 
intensiteitt in een strookje, evenwijdig aan de dispersie, af-
neemtt met de afstand van het midden. Die afhankelijkheid 
iss opgegeven met r als argument, waarbij r = 1.24 mm. op 
dee plaat is. Tevens is uit het bovenstaande bekend dat de 
intensiteitt .94 die voor r = 1,4 in de tabel wordt afgelezen, 
overeenkomtt met 1.11 erg per sec. Om het intensiteitsprofiel 
tee kunnen teekenen met de afstand tot het midden van het 
spectrumm uitgedrukt in mm. als abcis en de intensiteit in 

erg/secc als ordinaat, moeten de waarden in tabel 9 kolom 1 

1.11 1 

mett 1.24 en de waarden in kolom 2 met vermenigvul-
.94 4 

digdd worden. Het oppervlak binnen de kromme stelt dan de 
intensiteitt in het halve spectrum voor, daar in tabel 9 slechts 
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dee helft van het profiel gegeven is. Op die manier wordt 
voorr de totale intensiteit die in het instrument getreden is 
gevondenn 13.7 erg/sec. De uitstraling in de ruimte is weer 

99 X io26 maal zooveel, of 1.36 X io27 erg/sec. Dit wordt 
uitgestraaldd tusschen de golflengten 3930 en 6110 AE. 

Dee zon straalt volgens EDDINGTON 3.78 X io33 erg/sec. uit. 
Inn het genoemde golflengtengebied is de straling .322 maal 
Zooveell  of 1.22 X io33 erg/sec. Daaruit volgt dat de corona 
inn het continue licht tusschen 3930 en 6110 AE. I . I I X io_G 

gedeeltee van de straling van de zon tusschen dezelfde golf-
lengtenn uitzendt. Voor de volle maan is die verhouding 
2.22 X io—6, zoodat de corona half zoo sterk zou zijn als de 
vollee maan. 



k. . 







ERRATA A 

Tengevolgee der groote spoed waarmede dit werk gereed gemaakt moest 
wordenn kwam op pag. 42 fig. 11 ondersteboven te staan. Vij f regels verder 
iss in de formule r, de onderste grens der integratie, weggevallen. 
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