Natuurkundige voordrachten I Nieuwe reeks 99

1.1 Ondergrondse oceanen op ijsmanen
Dr. ir. W. (Wouter) van der Wal
Astrodynamica en Ruimtemissies
Technische Universiteit Delft
www.tudelft.nl/staff/w.vanderwal/
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–– Een video opname van de lezing is te zien op
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–– Deze eerste lezing van het seizoen, onze KENNISMAKINGSLEZING, was vrij toegankelijk voor
70 personen vanwege COVID-19 en kon gvolgd
worden via en livestream.

Samenvatting van de lezing:
Vloeibaar water lijkt een onmisbaar ingrediënt voor
het ontstaan van leven op een planeet. Lange tijd
werd gedacht dat vloeibaar water schaars is in ons
zonnestelsel, maar in de jaren ‘90 kwamen er steeds
meer aanwijzingen dat de ijsmanen van Jupiter en
Saturnus ondergrondse oceanen bevatten. In 2001
toonden satellietmetingen inderdaad aan dat onder
het ijs van de Jupitermaan Europa een oceaan zit
met meer water dan in onze oceanen op aarde.
Sindsdien is het lijstje van hemellichamen met een
ondergrondse oceaan uitgebreid; zelfs Pluto heeft
mogelijk vloeibaar water onder het oppervlak. Hoe
komt het dat op zo’n grote afstand van de zon
vloeibaar water kan bestaan?
Tijdens deze lezing werd besproken hoe warmte
in ijsmanen kan worden opgewekt door enorme
getijdenkrachten. Ook kwamen de aankomende
ruimtemissies naar deze fascinerende hemellichamen aan de orde.

W

ater wordt gezien als één van de voorwaarden voor het ontstaan van leven.
Er is dan ook veel aandacht als er sporen
worden gevonden van water op Mars, zelfs als het
gaat om aanwijzingen voor vloeibaar water in een
ver verleden. Mars bevindt zich met de aarde in de
bewoonbare zone van ons zonnestelsel, waar de
temperatuur niet te warm en niet te koud is voor het
voorkomen van vloeibaar water op het oppervlak.
Voorbij Mars is het snel te koud voor vloeibaar
oppervlaktewater. Dat kan tot de gedachte leiden
dat vloeibaar water iets unieks is in ons zonnestelsel, maar dat blijkt niet het geval.
Veel van de grote manen in het zonnestelsel bevatten ondergrondse oceanen met soms nog meer
water dan al het vloeibare water op aarde bij elkaar.
Dat betekent dat één van de condities voor leven
niet zeldzaam is in het zonnestelsel, en wellicht ook
niet daarbuiten.
In dit artikel bespreek ik het belang van vloeibaar
water, het bewijs dat we hebben voor ondergrondse
oceanen, en de reden dat er vloeibaar water kan
bestaan onder het oppervlak van de ijsmanen. Ik
richt me vooral op Jupiter’s maan Europa (zie de
impressie in figuur 1), en Enceladus, een kleine
maan van Saturnus. Europa is voor het eerst gezien
in 1610, toen Galileo Galilei een telescoop bemachtigd had en die richtte op Jupiter. Inmiddels hebben
we veel meer mogelijkheden tot onze beschikking
door ruimtemissies die langs Jupiter vlogen of
zelfs in een baan om Jupiter gebracht zijn. Veel van
onze kennis is echter afkomstig uit natuurkundige
vergelijkingen die met behulp van de computer
voorspellingen genereren. Water en ook ijs gedragen zich volgens dezelfde natuurwetten, of ze zich
nu in een ijsmaan bevinden of hier op aarde.
Op basis van zulke natuurwetten werd al een halve
eeuw geleden beredeneerd dat de positie van
de manen en hun interactie tot gevolg hebben
dat er warmte in het inwendige wordt opgewekt
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door getijdenwerking, waardoor een ondergrondse
oceaan kan bestaan. Zulke theoretische berekeningen bevatten echter veel aannames, en echte
bevestiging liet op zich wachten tot de Galileo

satellietmissie. Deze missie en alle ontwikkelingen
die er aan vooraf gingen, liepen voor een groot deel
samen met de carrière van Dr. Margaret Kivelson [1].
Haar carrière begon net na de oorlog toen ze begon

Figuur 1: Visualisatie van de maan Europa, met een ijslaag op de oceaan. Op de achtergrond de maan IO
en Jupiter.
Bron: NASA/JPL-Caltech
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met haar studie aan de Harvard Universiteit, in een
tijd dat voor het eerst vrouwen colleges samen
met mannen mochten volgen. Via onderzoek in de
hogedrukfysica belandde ze in het onderzoek naar
het inwendige en het magneetveld van Jupiter. Al
in 1977 lag er een plan voor een ruimtemissie naar
Jupiter, wat later de Galileo-missie zou worden. Pas
in 1989 werd de satelliet uiteindelijk gelanceerd
waarna hij in 1995 aankwam bij Jupiter. De satelliet
maakte prachtige foto’s van Europa, bijvoorbeeld
van het Conamara Chaos gebied (figuur 2).
Op de foto zien we brokken die op een willekeurige
manier aan elkaar vast zitten. Het doet denken aan
zee-ijs bij Antarctica dat in blokken is gescheurd
en vervolgens weer tegen elkaar aan gevroren is.
Lijnen lopen soms door op naburige blokken, soms
zijn ze duidelijk verschoven. Al met al vormen dit
soort foto’s een sterke aanwijzing dat zich onder
de buitenste harde laag een meer vloeibare laag
bevindt van warmer ijs of zelfs water, zoals op theoretische gronden werd verwacht. Dit is natuurlijk
nog geen bewijs. Het echte bewijs werd geleverd

doordat een voorspelling die gedaan werd op basis
van het bestaan van een ondergrondse oceaan op
fantastische wijze werd bevestigd door metingen
van het magneetveld door de Galileo-satelliet,
onder leiding van Dr. Kivelson.
Het magneetveld van Jupiter is enorm sterk en
houdt stromen geladen deeltjes vast die worden
uitgestoten door de manen en langs veldlijnen van
het magneetveld naar Jupiter bewegen waar ze
prachtige auroras veroorzaken. Een gevolg van het
magneetveld is dat ruimtevaartuigen niet zonder
enorme metalen bescherming rond Jupiter kunnen
vliegen. Daarom zijn de banen van de satellietmissie Galileo sterk elliptisch met het grootste deel
van de baan ver verwijderd van Jupiter en zijn
magneetveld. Een schematische weergave van het
magneetveld van Jupiter is dat van een dipool, net
als bij de aarde, met een magnetische noord- en
zuidpool en veldlijnen die lopen van noord naar
zuid (zie figuur 3). De veldlijnen prikken in de
manen die om Jupiter heen bewegen. Als de maan
niet geleidend is, zal het magneetveld nauwelijks

Figuur 2: Het Conamara Chaos gebied op Jupiter’s maan Europa.
Bron: NASA/JPL
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verstoring ondervinden. In een geleider creëert het
magneetveld echter een stroom die ook zelf weer
een magnetisch veld opwekt, een geïnduceerd magneetveld. De Galileo-satelliet detecteerde dichtbij
Europa een kleine schommeling ten opzichte van
het magneetveld van Jupiter, die verklaard zou kunnen worden door een geïnduceerd magneetveld
in Europa. De schommeling wijst erop dat er een
geleider moet zijn in de maan en dichtbij het oppervlak. Een laag met zout water is de meest logische
verklaring, maar er zijn nog meer mogelijke verklaringen, bijvoorbeeld een eigen magneetveld van
Europa of de interactie tussen het magneetveld en
geladen deeltjes rond Europa. De vraag die er lag na
de eerste resultaten van de metingen aan het magneetveld is hoe je het geïnduceerde magneetveld
van een ‘vast’ magneetveld kan onderscheiden.
Onder leiding van Dr. Kivelson werd een experiment
bedacht dat gebruik maakt van de hoek van het
magneetveld van Jupiter. De richting van het magneetveld in Europa is afhankelijk van waar Europa
zich ten opzichte van Jupiter bevindt. Dus als de
schommelingen veroorzaakt worden door een
geïnduceerd magneetveld, zouden de metingen
aan de andere zijde van Jupiter (bijvoorbeeld links
in figuur 3) schommelingen laten zien die precies
de andere kant op staan als de eerdere metingen (rechts in figuur 3). Met de beperkte tijd en

middelen die er nog waren om extra metingen met
de Galileo satelliet te doen werd de Galileo-missie
in een andere baan gebracht, waardoor de satelliet
Europa passeerde toen deze zich aan de andere
kant van Jupiter bevond. De metingen kwamen binnen in januari 2000 en zijn weergegeven in figuur 4.
In de figuur zien we de metingen (zwarte lijn) en
de voorspelling van een geïnduceerd magneetveld
goed overeenkomen, en precies tegengesteld zijn
aan de metingen zoals die gedaan werden toen
Europa zich aan de andere kant van Jupiter bevond.
Deze omklapping zou niet plaatsvinden als het
magneetveld aan Europa vast zit, en is daarmee het
bewijs dat er een geïnduceerd magneetveld is dat
veroorzaakt moet worden door een zoutwateroceaan onder het oppervlak van Europa. Inmiddels zijn
er veel meer aanwijzingen voor de aanwezigheid
van een oceaan, via bijvoorbeeld waargenomen
variaties in de rotatie van de maan. Daaruit is duidelijk geworden dat als we al het water van Europa bij
elkaar nemen, dat een groter volume vormt dan al
het vloeibare water op aarde bij elkaar.
Voor andere manen zijn niet altijd berekeningen
van het magnetisch veld vereist om zeker te weten
dat er vloeibaar ondergronds water is. De Cassini
satelliet heeft in 2014 meerdere geisers waargenomen op de zuidpool van het maantje Enceladus

Figuur 3: Schematische weergave van het magneetveld van Jupiter als dipool, met veldlijnen die reiken
tot de maan Europa. Rechts staat het magneetveld op de plaats van Europa naar Jupiter gericht, links van
Jupiter af.
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(straal 250 km) van Saturnus. Het is fascinerend
dat geologische activiteit direct waargenomen kan
worden. Later zijn er zelfs monsters genomen van
de druppels door de Cassini-satelliet, die geanalyseerd werden met een massaspectrometer. De
resultaten toonden aan dat er naast water veel
organisch materiaal (dat will zeggen materiaal
gebaseerd op koolstofelementen) te vinden is dat
uit het binnenste van Enceladus moet komen.

Belang van vloeibaar water
Eén van de grootste ontdekkingen in de planeetwetenschap is dat er zich enorme reservoirs van
vloeibaar water in het hele zonnestelsel bevinden.
Het is moeilijk voor te stellen, een oceaan die onder
het oppervlak van de ijsmanen heen en weer klotst.
De verbeelding wordt nog meer geprikkeld als
we bedenken dat vloeibaar water een cruciale rol
speelt bij het ontstaan van leven. Eén van de redenen is dat water een goede geleider is, zoals eerder
genoemd bij het geïnduceerde magneetveld, waardoor een energiekringloop op gang kan worden
gebracht. IJs in de buitenste laag van Europa staat
makkelijk elektronen af, en via het water worden
de elektronen getransporteerd naar het gesteente
van de mantel dat de elektronen relatief makkelijk
opneemt. Zo is een energiekringloop ontstaan
waarmee complexere moleculen gevormd kunnen
worden. De bodem van Europa geeft warmte af. Al
met al lijken de omstandigheden op die van een
mid-oceanische rug, met zijn combinatie van warm
gesteente en water een belangrijke locatie voor het

ontstaan van leven op aarde. Daarnaast kunnen
door het bombardement van geladen deeltjes op
het oppervlak van Europa zuurstofatomen losgerukt worden die in het water terecht komen. Deze
cocktail maakt Europa de meeste veelbelovende
plek om te zoeken naar het ontstaan van leven in
ons zonnestelsel buiten de aarde. Dat is meer dan
genoeg reden om de maan nader te onderzoeken,
vandaar dat NASA nu de Europa Clipper ontwikkelt,
die na een lange reis zijn banen om de maan Europa
gaat draaien. Een van de hoofdwetenschappers van
deze missie is Dr. Kivelson, die inmiddels 92 is.

Vloeibaar water
Hoe kan er vloeibaar water bestaan op een plek ver
weg van de zon? Een mogelijke warmtebron is het
verval van radioactieve isotopen, dezelfde warmtebron die het binnenste van de aarde verhit. De
hoeveelheid warmte die opgewekt wordt schaalt
met het volume van het gesteente en is dus vooral
belangrijk voor de grotere lichamen en op grote
diepte. Voor Europa levert radioactieve warmte een
bescheiden bijdrage aan het smelten van de buitenste ijslaag. Een grotere bijdrage wordt geleverd
door de wrijving die ontstaat door beweging van
de ijslaag onder invloed van getijden, getijdendissipatie. Dit is vergelijkbaar met het kneden van klei
in je hand om het warmer te maken. We kennen
uiteraard de getijden op aarde die ontstaan door
de maan en de zon. De getijdenkrachten brengen
water in beweging; de bewegingsenergie kan ook
door middel van een getijdencentrale omgezet

Figuur 4: Sterkte van het magneetveld gemeten door de Galileo satelliet als functie van de tijd. De getrokken lijn geeft de metingen van januari 2000 weer, en de gestippelde lijn de voorspelling van een geïnduceerd magneetveld. De gestreepte lijn is het magneetveld zoals dat werd waargenomen toen Europa zich
aan de tegenovergestelde zijde van Jupiter bevond.
Bron: Kivelson et al. [2]
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worden in stroom. Op aarde zijn dat relatief kleine
hoeveelheden energie, vergeleken met de zonneenergie. Voor een maan dichtbij een enorme planeet
als Jupiter is de vraag of de energie opgewekt door
wrijving genoeg is om de ijslaag te smelten en de
oceaan vloeibaar te houden.
Om dat te berekenen moeten we een schematisch
model van de krachten opstellen. Eerst bekijken we
hoe de getijdenkracht ontstaat of met andere woorden waardoor de aantrekkingskracht van Jupiter
varieert. De belangrijkste reden is dat de manen
niet in een perfecte cirkelbaan bewegen. In het
punt het dichtst bij de planeet is de aantrekkingskracht het sterkst waardoor Europa iets uitgerekt
wordt (zie figuur 5). In het verste punt is de aantrekkingskracht het kleinst en zal Europa terugveren tot
een meer cirkelvormig lichaam. Voor Europa is de
aantrekkingskracht zo sterk dat de maan tientallen
meters wordt uitgerekt; voor de aarde is dat slechts
tientallen centimeters.
De warmte kan worden opgewekt in de oceaan
of in de ijslaag of zelfs in het diepere gesteente.
Waar de warmte precies wordt opgewekt heeft
gevolgen voor eventuele convectie die ontstaat
en die belangrijk is voor de chemische processen die bouwstenen van leven kunnen opleveren.
Vandaar dat veel onderzoek zich richt op de vraag
in welke laag van Europa de meeste warmte wordt
opgewekt.

Figuur 5: Schematische weergave van de variatie in
de aantrekkingskracht van een planeet door de ellipsvorm van de baan.
Bron: Marc Rovira Navarro
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Om een eerste inschatting te maken van wat de
getijdenkrachten in de oceaan doen, kunnen we
met een eenvoudige formule uitrekenen hoe snel
een golf zich kan voortplanten in de oceaan. Voor
een enorme getijdengolf ongeveer zo groot als
de maan zelf, in een relatief ondiepe oceaan van
100 km is de golfsnelheid gelijk aan de wortel van
het product van zwaartekracht en dikte van de laag.
Invullen van de waarden voor de zwaartekracht van
Europa en een dikte van 100 km laat zien dat een
golf zich in 7 uur rondom de maan kan bewegen.
Het proces in figuur 5 herhaalt zich in iets meer dan
3 dagen. Dat betekent dat de oceaan zich gemakkelijk vormt naar de getijdenkracht en er dus weinig
wrijving zal ontstaan [6].
Aan de TU Delft hebben we in samenwerking met
het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee
(NIOZ) simulaties ontwikkeld om te kijken of er
stromingen ontstaan die haaks op de aantrekkingskracht staan. We maken een model van een
bolvormige maan, met een ijslaag en oceaan van
een bepaalde dikte boven een mantel van silicaten
waar ook de aardmantel grotendeels uit bestaat.
De bewegingsvergelijkingen die we oplossen zijn
een variant van wat de getijdenvergelijkingen van
Laplace wordt genoemd, in 1776 afgeleid door deze
wiskundige. Daarmee berekenen we de energie per
tijdseenheid, oftewel het vermogen, dat opgewekt
wordt door stromingen in een oceaan van een
bepaalde dikte (figuur 6). De grijze band is het
vermogen dat Enceladus afgeeft door straling. Voor
een stabiel evenwicht moet er dus evenveel vermogen in Enceladus geproduceerd worden. Op het
eerste gezicht lijkt dat ook te gebeuren. De bovenste
curve komt een aantal keer boven de grijze band uit.
Echter dit gebeurt alleen voor een bijzonder dunne
oceaanlaag. Metingen aan de libratie (schommeling) van Enceladus wijzen uit dat de oceaan rond
de 20 km dik is. We hebben dus niet de warmtebron
gevonden die het bestaan van de oceaan verklaart.
Overigens leren we wel uit figuur 6 dat de oceaan
nooit kan bevriezen. Als de oceaan precies dun
genoeg is treedt een resonantie op waardoor er
een grote hoeveelheid energie opgewekt wordt,
weergegeven door de pieken in de figuur.
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We zijn op zoek gegaan naar een andere manier om
energie van getijden om te zetten. De aanleiding
was een regelmatig patroon van scheuren op de
zuidpool van Enceladus, de zogenaamde tijgerstrepen. De strepen doen denken aan een patroon dat
je ook ziet als je bijvoorbeeld een kopje espresso
heen en weer schudt. Kan het zijn dat in Enceladus
golven ontstaan die tegen het ijs van Enceladus
drukken en de scheuren veroorzaken? De golven
zijn inertiaalgolven, een interessant fenomeen dat
ontstaat als een vloeistof geroteerd wordt. Het
kenmerk van een inertiaalgolf is dat de beweging
altijd dezelfde hoek maakt met de rotatie-as. Een
golf ontstaat ergens als verstoring en weerkaatst
op de bodem of bovenkant van de oceaan. Als er
genoeg weerkaatsingen zijn ontstaat een herhalend
patroon van golfaantrekkers. In die golfaantrekkers
zit de meeste bewegingsenergie en wordt dus ook
de meeste wrijvingswarmte opgewekt (figuur 7).
Het blijkt dat opgeteld ongeveer 107 Watt aan
warmte wordt opgewekt terwijl het gemeten door
Enceladus afgegeven vermogen in de orde van
1010 Watt is. Ook deze oceaanstroming levert dus
niet de verklaring op, terwijl lang gedacht werd dat

de warmte in de oceaan van Enceladus opgewekt
werd. Zulke ‘negatieve’ resultaten komen veel vaker
voor dan unieke bewijzen zoals het geïnduceerde
magneetveld. De voortgang van de wetenschap
is gebaat bij het uitsluiten van verklaringen, je
zou zelfs kunnen zeggen dat dit de manier is van
wetenschap bedrijven. In overzichtsartikelen zoals
bijvoorbeeld Soderlund et al. [5] worden alle resultaten van individuele artikelen bij elkaar gevoegd.
Voor Enceladus lijkt de beste verklaring dat de wrijvingsenergie wordt opgewekt in de kern. Die kern
is namelijk poreus doordat de zwaartekracht van
het kleine maantje niet groot is. Door de getijdenkrachten moet water zich door poriën heen persen,
wat veel warmte genereert. Daarnaast is er nog
onzekerheid over het voorkomen van turbulente
stromingen die moeilijk te simuleren zijn.
Met de combinatie van metingen en computermodellen is duidelijk geworden dat een ondergrondse
oceaan eerder regel dan uitzondering is voor de
ijsmanen in ons zonnestelsel. Van de grote manen
van Jupiter hebben naast Europa ook Ganymedes
en Callisto een ondergrondse oceaan; bij Saturnus
zijn dat Enceladus en Titan [5]. Zelfs van Pluto wordt

Figuur 6: Vermogen dat wordt opgewekt in een oceaan op Enceladus als functie van de dikte van de oceaan, uitgedrukt in GigaWatt (GW). Gebaseerd op werk in [4].
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aangenomen dat er een ondergrondse oceaan
onder het oppervlakte is. Voor Europa en Enceladus
speelt getijdenwarmte een hoofdrol, maar die
speelt een kleinere rol in Titan, Ganymedes en
Callisto, waar radioactief verval waarschijnlijk de
grootste warmtebron is.
Er blijven nog veel vragen over. Hoe ziet het binnenste van de manen er uit? Zijn er meerdere ijslagen?
Hoe wordt warmte getransporteerd in de maan? Is
er stroming in het ijs waardoor er transport van de
oceaan naar buiten is, of juist transport van zuurstofrijk ijs naar de oceaan? Dit zijn allemaal effecten
die een chemische kringloop kunnen versterken.
Nieuwe ruimtemissies hebben het doel om het
oppervlak en het binnenste van de ijsmanen beter
in kaart te brengen. Naast de eerder genoemde
Europa Clipper is dat de ESA missie JUICE (figuur 8),
die een aantal maal langs Europa zal scheren en zal
eindigen in een baan om en inslag op Ganymedes.
Een van de experimenten van deze missie is het
meten van de snelheid van de satelliet met radiotelescopen, een samenwerking van JIVE in Dwingeloo
en de TU Delft. Uit kleine veranderingen in de
snelheid kan de positie tot tientallen meters nauwkeurig bepaald worden wat voldoende is om het

effect van minieme zwaartekrachtveranderingen te
meten die veroorzaakt worden door veranderingen
in de ijsdikte.
Nu we een idee hebben van het ontstaan van
vloeibaar water door getijdenwarmte kunnen we
ook voorspellingen doen voor manen bij planeten
buiten ons zonnestelsel. Exoplaneten zijn veelvuldig
waargenomen, maar exomanen liggen nog net buiten het bereik van de waarneming. Maar ze zullen
er onherroepelijk zijn. Als de maan om een grote
planeet beweegt in een baan die elliptisch genoeg
is, kunnen we voorspellen dat er waarschijnlijk
vloeibaar water onder het oppervlak is. Er is grote
kans dat er een veelvoud is van mogelijke kraamkamers voor leven, die binnenkort binnen bereik van
onze telescopen komen.
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Figuur 7: Dissipatie in inertiaalgolven in Enceladus. Door weerkaatsing in combinatie met de geometrie
van Enceladus komen de meeste golven terecht in de golfaantrekkers, waar ook de meeste energie wordt
gedissipeerd (gele kleur) [7].
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Figuur 8: Flight model van JUICE in Friedrichshafen in April 2020.
Bron: Airbus
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