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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 



31 1 

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. 



34 4 

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. 


