De zon is door de mist als een witte schijf zichtbaar. De zonnevlekken, van
energie uitbarstingen, zijn goed waarneembaar (bron: KNMI)
bron: KNMI
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In overeenstemming met de WMO- definitie is er sprake
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Opkomende zon (op de voorgrond de Campbell-Stokes)

Typen zonneduur sensoren

Campbell-Stokes

Zonkracht

In de vorige eeuw is zonneschijnduur gemeten met behulp
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Campbell-Stokes (in ons land, niet meer operationeel in gebruik)

Zonkracht
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