
Eene nieuwe theorie van de zon
.

Dr. a. BBESTEH legt er den nadruk op, dat de gassen, waaruit

zulk een ster bestaat, door geen wand begrensd
, bij hunne versprei-

ding alleen aan de algemeene aantrekking gehoorzamen. Dientenge-

volge is in alle deelen van een bolvormig oppervlak, waarvan het

middelpunt der ster ook het middelpunt is, de scheikundige samen-

1 Essai d’une théorie du, soldi el des étoiles variables. .Delft, J. Waltman Jr. 1889.

Een onzer landgenooten, dr. A. BRESTER leeraar aan de hoogere

burgerschool te Delft, heeft zijne denkbeelden aangaande de oorzaak

van tal van verschijnselen, die de veranderlijke roode sterren en de

zon vertoonen, wereldkundig gemaakt en aan het oordeel der astro-

nomen onderworpen.¹ Waar oordeelen onze taak niet kan zijn, wenschen

wij alleen de lezers van het Album opmerkzaam te maken op eene voor-

stelling, die in menig opzicht met vroegere opvattingen strijdt en,

naar ons voorkomt, de groote verdienste heeft in de noodwendige ge-

volgen van scheikundige werkingen, wier mogelijkheid door niemand

zal worden geloochend, de gemeenschappelijke oorzaak te zoeken van

een aantal verschijnselen. Het onderling verband daartusschen wordt

duideljjker dan vroeger in het licht gesteld.

Ook volgens deze voorstelling bestaan zonnen of sterren uit twee

gedeelten: het inwendige, waarvan het buitenste gedeelte, de photo-

sfeer, wit licht (d. w. z. eene vereeniging van lichttrillingen van allerlei

breekbaarheid) uitstraalt en dus in den spektroskoop een onafge-

broken spektrum zou vertoonen, en het uitwendige gedeelte of de

chromosfeer samengesteld uit gassen, die slechts lichtstralen van be-

paalde breekbaarheid uitstralen en dus een spektrum geven, dat

slechts uit door donkere gedeelten gescheiden strepen bestaat. In het

spektrum der zon ontbreken daardoor gedeelten, die in het onafgebroken
spektrum aan bepaalde lichtstralen beantwoorden of komen donkere

strepen voor; de gassen van den chromosfeer slorpen toch uit het

witte licht van de photosfeer die lichtstralen op, welke zij zelve

kunnen uitstralen.
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stelling dezelfde, maar verschilt deze in elk zoodanig bolvormig opper-

vlak , naarmate de straal van den bol grooter of kleiner gedacht wordt.

Naarmate de deeltjes van een gasvormig bestanddeel zwaarder zijn,
zullen zij zich tot op een minder grooten afstand van het middel-

punt verspreiden; mogen wij uit de waarneming van de spektra der

hemellichamen afleiden
,

dat zich daar van onze aardsche grondstoffen

bevinden, die spektra leeren tevens, dat de zwaardere grondstoffen

zich meer in de nabijheid van de kern en dat alleen de grond-
stoffen met de kleinste atoomgewichten zich in de buitenste lagen
bevinden. Dl samenstelling van een hemellichaam zal dus van laag tot

laag verschillen. Ook in dit opzicht is dr. Bitester niet met algemeen

aangenomen denkbeelden in strijd; zoo komt b. v. lockyer, die de

aardsche grondstoffen op de zon voor ontleed houdt, tot de uitkomst,
dat in de atmosfeer der zon het onderscheid in de samenstelling
der lagen hierop neerkomt, dat de grondstoffen in de inwendige
heetere lagen in andere «bestanddeelen ontleed zijn dan in de meer

naar buiten gelegen lagen, waar de temperatuur lager is. lockyer

zegt met zooveel woorden, dat de dampkring van de zon uit

in haar samenstelling van elkander verschillende lagen bestaat, die

elkander orageven als de vliezen van een ui.

Voordat nu gesproken wordt over het nieuwe beginsel, waarvan

dr. uresteh bij zijne verklaring uitgaat, gaat eene korte herinnering
vooraf omtrent hetgeen men onder dissociatie verstaat. Wanneer houts-

kool in de lucht wordt gegloeid, ontstaat er koolzuur ten koste van

de verbrandende koolstof en van de zuurstof, die voor deze ver-

branding noodig is. Het gloeien van de houtskool toont, dat de

vorming, van dit koolzuur gepaard gaat met ontwikkeling van warmte.

Oppervlakkig zou men meenen hieruit te mogen afleiden, dat beneden

eene bepaalde temperatuur koolstof en zuurstof naast elkander kunnen

bestaan
, terwijl zij samen boven dien bepaalden warmtegraad verhit zich

tot koolzuur moeten verbinden. Doch deze meening zou onjuist zijn.
Voor het eerst is door deville aangetoond, dat koolzuur bij verhit-

ting tot 13Q0
0

weder in zijne bestanddeelen wordt ontleed; er be-

staat dus eene zekere ruimte van temperatuur (als ik mij zoo mag

uitdrukken), waarbinnen de grondstoffen koolstof en zuurstof zich

met elkander zullen verbinden; beneden de grens van die tempera-
tuur kunnen zoowel de grondstoffen naast elkander als het gevormde
koolzuur blijven bestaan; boven de grens van die temperatuur wordt

koolzuur weder ontleed. Eene ontleding van eene samengestelde stof,
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als in het laatste geval wordt bedoeld, heet eene dissociatie. Eene ge-

ringe afkoeling van de hij de dissociatie ontstane stoffen kan vol-

doende zijn om hereeniging van het gescheidene tot stand te brengen.
Ook dan brengt de vorming van de verbinding eene bepaalde hoeveel-

heid warmte voort.

Dat dergelijke dissociatie-verschijnselen zeer algemeen zijn, mag

hier alleen worden vermeld. Bij zeer hooge temperaturen bestaan

grondstoffen naast elkander, die zich bij lagere temperaturen met

elkander kunnen verbinden.

De witgloeiende toestand van de photosfeer van zonnen en sterren

maakt, dat daar aan het aanwezig zijn van scheikundige verbindingen
niet kan worden gedacht. Lockyer onderstelt zelfs, dat onze aardsche

grondstoffen er eene splitsing hebben ondergaan. In de buitenste

lagen van de chromosfeer daarentegen zal de afkoeling der gasmassa

eenmaal zoover voortgaan, en is zij bij vele sterren reeds zoover

voortgeschreden
,

dat grondstoffen zich met elkander kunnen verbin-

den. Zijn hier nu, zoo redeneert dr. brbsteb, twee grondstoffen A

en B aanwezig, die eene verbinding AB kunnen vormen, dan hangt
het tot stand komen van AB ook af van de aanwezigheid van

andere gasdeeltjes ,
die voor de vorming van AB onnoodig zijn.

Zijn er een groot aantal deeltjes vermengd met A en B, dan

knnnen zij de verbinding daarvan verhinderen, evenals knalgas (een

mengsel van waterstof en zuurstof) door eene inductievonk niet wordt

aangestoken, wanneer het met ll j2
maal zijn volumen aan lucht

vermengd is.

Zoo gaat de afkoeling voort; A en B worden langzamerhand afge-

koeld tot beneden de temperatuur, waarbij zij zich tot AB zouden

verbinden, wanneer de deeltjes A en B niet met een te groot aantal

deeltjes van anderen aard waren vermengd. Deze toestand wordt nu een

overgedissocieerde toestand genoemd. De uitstraling ,
de oorzaak der afkoe-

ling , houdt aan; in de buitenste lagen van de chromosfeer verdicht

zich een gedeelte der gassen tot wolken, die het licht, dat van binnen

komt, onderscheppen. Toch moet die overgedissocieerde toestand

eens ophouden ; ten eerste wordt de afstand tusschen de deeltjes A

en B bij voortgaande afkoeling steeds kleiner en ten tweede zullen

de molekulen AB (dus van dat gedeelte, dat reeds uit A en B

ontstaan is) en de molekulen fy-, die te zamen de verbinding van A

en B onmogelijk maakten, zich verdichten. Hier zou m. i. de vraag

kunnen worden gedaan waarom juist die deeltjes fy- zich zullen ver-
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dichten? blijven zij gasvormig, neemt dan hun aantal binnen eene

bepaalde ruimte niet toe in dezelfde evenredigheid als dat van

A en B?

Eindelijk komt de vereeniging tot stand met de daaraan verbonden

vvarmte-ontwikkeling; de wolken, die hingen boven de laag, waar de

verbinding A15 ontstond, worden gasvormig en onderscheppen het licht

niet meer. Zoo wordt verklaard het langzaam voor den dag komen

van te voren donkere sterren
,

zoo ook de veranderlijkheid van het

licht van roode sterren. Dat bij deze laatsten maximum en minimum

van licht mot elkander afwisselen , dat in de opeenvolging van deze

afwisseling langzamerhand verandering komt, het is op dit standpunt

volkomen begrijpelijk.

Wat het laatste punt betreft wordt herinnerd, dat de scheikundige

samenstelling over dén bolvormig oppervlak, waarvan het middelpunt

der ster het middelpunt is, wel overal gelijk is, maar dat zij ver-

schilt
,

naarmate de straal van zulk een bolvormig oppervlak grooter

of kleiner genomen wordt. Behalve de grondstoffen A en B kunnen

dus aanwezig zijn grondstoffen A' en B' enz., die op haar beurt in

een toestand van overdissociatie geraken.

Waar dr. brester nu deze voorstelling ook op de zon toepast,

komt hij op verscheidene punten in strijd met algemeen aangenomen

denkbeelden. De buitenste lagen der zon zijn nog niet zoover afge-

koeld, dat ook hier wolken het licht onderscheppen. Toch heeft ook

hier afkoeling plaats en vertoont zich de overgedissocieerde toestand;

houdt deze op, heeft de verbinding plaats en gaat daarmede eene

aanzienlijke warmte-ontwikkeling gepaard, dan vertoonen zich uit-

barstingen van warmte. De gassen boven de plaats, waar de warmte

wordt voortgebracht, vertoonen een gloed, die zich van het dichtst

bijgelegen gedeelte naar het verder afgelegen voortplant. Als zoodanig

worden hier de protuberansen beschouwd, die gewoonlijk als hevige

uitbarstingen van gassen, als krachtige verplaatsingen worden be-

schouwd. Zoo noemt b. v. lockyek het ontstaan en verdwijnen binnen

één uur
vdn protuberansen, zoo groot als twaalfmaal den aardbol,

een alledaagsch verschijnsel; is eene beweging met eene snelheid van

100 mijlen in de sekonde volgens hem niet ongewoon; schat hij de snelheid

soms op 250 mijlen in de sekonde. Het bezwaar van dr. brester tegen

de geregelde laagsgewijze samenstelling der zon (zoo straks lieten wij

duidelijk de woorden van lockyeu hooren) bij zulke hevige beroeringen
,

die alles behalve zeldzaam zijn, is o. i. zeer gerechtvaardigd. Lockyer
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zegt naar aanleiding van het verdwijnen der protuberansen, dat er

redenen zijn om aan te nemen, dat de stof daarbij niet naar haar

vroegere plaats terugkeert, maar dat haar toestand, en wel be-

paald haar warmtegraad, aan die der nieuwe omgeving gelijk ge-

worden is. Bij dr. brester is in het geheel geen sprake van ver-

plaatsing van gasmassa’s, maar alleen van veranderingen in haar

temperatuur. Eene uitbarsting van den Krakatau, kinderwerk met

de onderstelde hevige bewegingen , bracht den dampkring der aarde

lang buiten de gewone orde; protuberansen, die voortdurend en

overal op de zon zich vertoonen, zouden de laagsgewijze samenstelling

van de chromosfeer niet kunnen opheffen !
Een tweede belangrijk punt, waarin de nieuwe beschouwing van

de zon inderdaad nieuw is, is dit, dat de deelen der zon, die in

een zelfde bolvorraig oppervlak gelegen zijn
,

dezelfde temperatuur
moeten hebben. Was dit niet het geval, er zouden opstijgende

stroomingen en daarnaast dalingen plaats hebben, zoodat al weder

de laagsgewijze gelijke samenstelling van de chromosfeer zou op-

houden te bestaan. Maar op dit standpunt moet aan poriën, zonne-

vlekken en fakkels dezelfde temperatuur worden toegekend. Zonne-

vlekken worden hier voorgesteld als gaten in de photosfeer, die dezelfde

temperatuur hebben als de omgevende photosfeer; stralen zij, zooals

de ervaring leerde, minder warmte uit, zij behoeven daarom niet

minder warm te zijn; een verschil in uitstralend vermogen kan dat

onderscheid ook te weeg brengen. Het verschil tusschen de vlekken

en de haar omringende photosfeer zou hierin bestaan, dat ten ge-

volge van plaatselijke warmte-ontwikkelingen de eenigszins verdichte

photosfeer hier en daar geheel gasvorraig wordt.

Waarom die vlekken eene kegelvormige gedaante hebben, waarom

de photosfeer langs de randen der vlekken een weinig uitpuilt en

een sterkeren glans heeft dan elders, hoe de wenteling der zon om

baar as een bepaalden invloed heeft op de gedaante der vlekken en nog

andere bijzonderheden tracht dr. a. bresïek. op zijn standpunt te ver-

klaren. Is de vorming van zonnevlekken het gevolg van de vorming
van

gassen uit eenigszins verdichte stoffen, dan zal de grootere

ruimte, die voor de ontstane gassen noodig is, ook een voorbijgaande

storing in de onderste lagen van de chromosfeer veroorzaken; ver-

schijnselen, die hierop wijzen, zijn soms door young en lookyeb waar-

genomen.

De bolvormige photosfeer is door een gasvormig omhulsel omgeven,
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dat aan de polen eene zekere afplatting heeft verkregen en waarvan

dus het buitenste gedeelte tegenover den aequator van de zon op

grooteren afstand van de photosfeer is dan aan de polen. De af-

koeling van hot gasvormig omhulsel is dus hier het sterkst en de

toestand van overdissociatie zal dus aan den aequator niet volkomen

dezelfde gevolgen hebben als aan de polen der zon. Twee gordels,

op gelijken afstand aan weörskanten van den aequator, zullen in dit

opzicht volkomen met elkander kunnen overeenstemmen. Van daar

volgens dr. bbesteb de invloed der breedte op de samenstelling, de

hoogte en de menigvuldigheid der protuberansen, van daar volgens

hem dikwijls de verschijning der vlekken in bepaalde, aan weers-

kanten van den aequator even ver verwijderde gordels.

De temperatuur van de zon is zóó hoog, dat verdichting van mole-

kulen niet ondersteld worden mag. Waarom komt hier dan toch een

einde aan den toestand van overdissociatie ? De vermindering van het

aantal molekulen fy,, die de vereeniging van A en B en dus de uit-

barsting van warmte een tijdlang tegenhoudt, wordt hier gezocht in

eene scheikundige verbinding van eenige dier molekulen fy-, die hier

wel door één teeken werden voorgesteld maar toch van zeer onder-

scheiden aard zijn. Vermindert daarbij het aantal molekulen , dan

wordt de kans op vereeniging van A en B tegelijk grooter. Maar-

zoo zou men nog eens kunnen vragen , waarom verhindert de tegen-

woordigheid van A en B dan de vereeniging niet van die ongelijk-

soortige molekulen, die behooren tot alles wat door het teeken

wordt voorgesteld?

Aan dr. brester een bewijs van belangstelling te geven in zijn

arbeid en daarvoor in ruimeren kring belangstelling te wekken is

het doel van dit referaat. Mochten wij reeds vernemen
,
dat de bekende

amerikaanscbe astronoom c. a. young in hoofdtrekken gunstig over

de verklaring der zon van onzen landgenoot denkt, deze laatste smake

de voldoening, dat ook door zijn arbeid de wetenschap een stap

worde vooruitgebracht. G. Doijer+ van+Cleeff


