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Het heelal
Het heelal, zeer groot, zeer mooi, zeer levensvijandige omstandigheden.
De mensheid staart al sinds zijn ontstaan naar de hemel en vraagt zich af wat daar
allemaal is. Tegenwoordig maken we gebruik van allerlei instrumenten om informatie uit
de verre uithoeken van het heelal te verzamelen. Vooralsnog zijn vrijwel alle
instrumenten gebaseerd op het detecteren van elektromagnetische straling, hetzij
zichtbaar licht, hetzij infrarood, hetzij radiogolven. Vrijwel het gehele elektromagnetische
spectrum wordt gebruikt. Maar het mooiste voor het menselijk oog is natuurlijk zichtbaar
licht zoals je in onderstaande opnamen van Hubble Space Telescope van NASA kunt zien.

Bovenstaande opnamen zijn van gigantische gaswolken, maar zo zijn er ook opnamen
van individuele sterrenstelsels en geëxplodeerde sterren zoals weergegeven in
onderstaande afbeeldingen.

Maar zelfs als de Hubble telescoop wordt ingesteld
op een stukje nachthemel dat voor het menselijk
oog volkomen zwart is kan na lange belichtingstijd
nog héél veel worden waargenomen. Zoals in
nevenstaande “deep field”-opname is te zien zijn er
nog duizenden sterrenstelsel.
Al deze opnamen komen van de site van NASA. Als
je nog een kijkje wilt nemen in de verre uithoeken
van het heelal, kijk dan eens bij onderstaande link:
link naar site 1).
In deze reader gaan we kennismaken met het heelal en zijn ontstaansgeschiedenis.
Tevens wordt aandacht geschonken aan het effect dat deze kennis heeft gehad op de
ontwikkeling van de mens en met name de plaatst van de mens in het grote geheel van
het heelal.
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De wereld en het heelal
Het oude wereldbeeld, het geocentrisch wereldbeeld
In de Griekse oudheid ging men ervan uit dat de aarde het middelpunt van het heelal
was en dat alle lichtpunten die aan de hemel te zien zijn om de aarde heen draaien.
Men maakte onderscheid tussen de vele lichtpunten die vaste patronen met elkaar
vormen en niet ten opzichte van elkaar bewegen en de enkele lichtpunten die wel
bewegen ten opzichte van die vaste patronen en als het ware tussen de vaste
lichtpunten door zwerven. De vaste
lichtpunten vormen met een beetje
fantasie patronen. Deze patronen
vormen de basis voor de bekende
sterrenbeelden. Zie nevenstaande
afbeelding waarin het sterrenbeeld “grote
beer” is weergegeven.
De zwervende lichtpunten die men in die
tijd kon waarnemen, waren de maan, de
zon, Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en
Saturnus. Deze lichtpunten beschreven
banen aan de hemel die een brede band
van ruwweg 20° aan de hemelbol
vormen. De sterrenbeelden die worden
gepasseerd door de zwervende
lichtpunten zijn de sterrenbeelden die tot de dierenriem, oftewel zodiak, worden
gerekend. Dit zijn de bekende sterrenbeelden Ram, Stier, Tweeling, Kreeft, Leeuw enz.
Het sterrenbeeld dat je bij je geboorte meekrijgt, is het sterrenbeeld waarin de zon staat
op het moment van je geboorte. Dat zou tenminste zo moeten zijn, maar omdat een
sterrenbeeld al sinds eeuwen wordt vergeven op basis van datums in plaats van de
daadwerkelijke positie van de zon ten opzichte van de
sterrenhemel klopt dat niet meer. De aardas wiebelt namelijk een
beetje, oftewel met een duur woord precedeert. Dit is
vergelijkbaar met een tol die scheef staat en waarvan de as
rondjes draait. De periode duurt 25800 jaar. Dit is lang, maar de
tijd van de oude Grieken is al lang geleden, dus het is wel
degelijk merkbaar. Ongeveer 2000 jaar geleden stond de zon
bijvoorbeeld rond 21 maart in het sterrenbeeld Ram,
tegenwoordig is dat echter het sterrenbeeld Vissen en het zal niet meer lang duren dan
staat de zon rond die datum in het sterrenbeeld Waterman. Kleinigheidje om te
bedenken als je de volgende keer jouw horoscoop leest.

Sterrenkunde
R.H.M. Willems

4/33

HAVO

De zwervende lichtpunten noemden de
Grieken planeten, hetgeen in het Grieks
zoiets als zwervers betekent. Daarmee
hebben de Grieken dus een veel ruimere
definitie voor het begrip planeet dan wij
tegenwoordig gebruiken. Naast de toen
bekende planeten Mercurius, Venus, Mars,
Jupiter en Saturnus werden dus ook de zon
en de maan als planeet beschouwd.
Dit geocentrische wereldbeeld is verder
uitgewerkt door Claudius Ptolemaeus
(87 – 150 n. Chr.), zodat ook
voorspellingen konden worden gedaan. Het
was een ingewikkeld model dat veel van de
waarnemingen uit die tijd goed kon verklaren. Het is 1400 jaar lang de dominante
theorie geweest. Enerzijds omdat er betere instrumenten zoals telescopen nodig waren
om nauwkeurigere waarnemingen te doen en anderzijds, zeker aan het einde van deze
periode niet in de laatste plaats, door de invloed van de Rooms Katholieke Kerk. Tegen
de tijd dat de telescoop zijn intrede doet en mensen niet langer alleen op waarnemingen
met het blote oog zijn aangewezen komt er verandering in dit wereldbeeld.
Het nieuwe wereldbeeld, het heliocentrisch wereldbeeld
In het heliocentrisch wereldbeeld wordt niet de aarde, maar de zon in het middelpunt
van het heelal geplaatst.
Nicolaas Copernicus (1473 – 1543) heeft het heliocentrisch model wiskundig
uitgewerkt. Aanvankelijk veroorzaakte zijn model geen grote opschudding, omdat de
theorie werd opgevat als een wiskundige hypothese en niet als natuurwetenschappelijk
model. De belangrijkste argumenten tegen het model van Copernicus waren als volgt:
• Als de aarde zich niet in het midden bevindt, waar vallen dan alle voorwerpen heen?
Newton was nog niet geboren en de enige theorie voor zwaartekracht was die van
Aristoteles. Volgens de theorie van Aristoteles vallen alle voorwerpen naar het
middelpunt van het heelal.
• Er zijn geen schijngestalten te zien van de planeten Venus en Mercurius.
Venus en Mercurius zouden in dat model, net als de maan, schijngestalten moeten
vertonen. De schijngestalten zijn met telescopen goed zichtbaar, maar die waren er
in die tijd echter nog niet waardoor dit fenomeen niet waargenomen kon worden.
• Sterren vertonen geen parallax.
Die parallax is er wel, maar was met de toen ter beschikking staande middelen niet
waar te nemen.
Voor parallax zie: link naar site 1).
• Volgens de Rooms Katholieke Kerk was Gods schepping het centrum van het heelal.
De mens en de aarde moesten dus wel in het centrum van het heelal staan. Al het
andere werd als godslasterlijk beschouwd.
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Het heliocentrisch wereldbeeld werd pas
serieus genomen na het werk van Galileo
Galilei (1564 – 1642) en Johannes Keppler
(1571 – 1630).
• Galilei nam met zijn telescoop de
schijngestalten van Mercurius en Venus
waar.
• Galilei nam met zijn telescoop waar dat
er manen rond de planeet Jupiter
draaien.
Galilei redeneerde dat als manen rond
een planeet kunnen draaien (en dus niet
per se rond de aarde hoeven te draaien),
waarom zouden dan de planeten niet
rond de zon in plaats van rond de aarde kunnen draaien.
• Johannes Keppler had een wiskundige beschrijving voor de planeetbanen ontwikkeld
op basis van de waarnemingen van Tycho Brahe (1546 – 1601). In dit model staat de
zon in het centrum van het heelal. De wetten van Keppler geven een wiskundig veel
eenvoudiger en nauwkeuriger model voor de planeetbanen dan het model van
Ptolemaeus of het model van Copernicus.
Het was pas rond 1800 dat men in de gaten kreeg dat de zon een ster was zoals alle
andere sterren aan de hemel en dat de zon niet het middelpunt van het heelal was.

Sterrenkunde
R.H.M. Willems

6/33

HAVO

Het huidige wereldbeeld
De zon en de planeten vormen een zonnestelsel waarbij de zon in het centrum staat en
alle planeten banen rond de zon draaien. De banen van de planeten, met uitzondering
van die van Mercurius zijn vrijwel cirkelvormig. Veel van deze planeten hebben één of
meerdere manen die rond de planeet draaien.
Met dit beeld van het zonnestelsel kunnen we een hele hoop fenomenen verklaren,
zoals de schijngestalten van de maan en planeten, de jaargetijden en dergelijke.
In onderstaande afbeelding staan de planeten van ons zonnestelsel op schaal
weergegeven. Zoals je misschien al weet wordt Pluto sinds 2006 niet meer tot de
planeten gerekend. Met de nieuwe definitie van planeet wordt Pluto samen met vele
andere brokken van soortgelijk formaat tot de dwergplaneten gerekend. Voor meer
informatie zie: link naar site 1).

Daarnaast bevindt zich tussen de banen van Mars en Jupiter nog de asteroïdengordel
bestaande uit vele brokken gesteente van allerlei formaat. Dit zijn de overblijfselen uit
de tijd dat het zonnestelsel zich gevormd heeft. Deze brokken zijn waarschijnlijk ten
gevolge van de storende invloed van de zwaartekracht van Jupiter nooit samen kunnen
klonteren tot een planeet.
Naast planeten zwerven er ook nog kometen en meteoroïden door ons zonnestelsel.
Komeet:
Dit is vaak een brok bestaande uit ijs, stof en gas. Deze beschrijft
meestal een grote ellipsvormige baan rond de zon. Kenmerkend is
vaak de staart die kometen vertonen als ze in de buurt van de zon
komen. Zie nevenstaande afbeelding.
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Meteoroïde:
Dit is een stofdeeltje, steen of stuk ijs dat door de ruimte zweeft. Het beschrijft meestal
geen vaste baan, zoals dat bij kometen het geval is, tenzij het van een komeet
afkomstig is en nog in de baan van die komeet zit.
De Perseïden-meteoroïdenzwerm is bijvoorbeeld een zwerm
meteoroïden die, naar men denkt, afkomstig is van de komeet
Swift-Tuttle. Elke zomer snijdt de aarde de baan van deze zwerm en
kunnen we een klein deel de zwerm als vallende sterren aan de
hemel waarnemen. Zie nevenstaande afbeelding.
Als een meteoroïde in de atmosfeer komt verdampt en verbrandt
deze geheel of gedeeltelijk. Het lichtspoor dat dan waar te nemen is
wordt vallende ster of meteoor genoemd. Als er iets overblijft dat
daadwerkelijk de grond raakt en daar liggen blijft noemt men dat
deel een meteoriet.
Nu we een modelmatige voorstelling hebben van hoe ons zonnestelsel zo’n beetje in
elkaar zit kunnen we eens kijken of we een paar verschijnselen kunnen verklaren met
dit model.
Jaargetijden
De verschillende jaargetijden worden veroorzaakt doordat de draai-as van de aarde niet
loodrecht op het vlak van de baan van de aarde rond de zon staat. In de zomer valt
daardoor het licht van de zon veel steiler op het aardoppervlak dan in de winter. Oftewel
in de zomer staat de zon veel hoger aan de hemel dan in de winter.
In onderstaande afbeelding is een en ander weergegeven voor Nederland. Je ziet dat in
de zomer de hoek (α) tussen het invallende licht van de zon en de normaal op het
oppervlak van de aarde veel kleiner is dan in de winter. Het zal duidelijk zijn dat
onderstaande afbeelding niet op schaal is.
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Opgave: Dag, nacht en jaargetijden
Op de evenaar staat de zon tweemaal per jaar precies recht boven de grond. Daarom is
het op de evenaar meestal erg heet en zijn er geen seizoenen zoals die in gematigde
gebieden als Nederland voorkomen. Wel is er vaak sprake van een natte en een droge
tijd.
a) Maak een schets van de baan van de aarde rond de zon.
Geef in deze schets aan op welke twee plaatsen op de evenaar de zon recht boven
de grond staat.
In Nederland is het zo dat de nachten in de winter langer zijn dan in de zomer.
b) Leg uit waarom dat zo is.
c) Leg uit of de nachten op plaatsen op de evenaar ook langer kunnen zijn in de ene
tijd van het jaar dan in een andere tijd van het jaar.
Een poolnacht is het verschijnsel dat de zon “overdag” niet opkomt. Het blijft dan
voortdurend donker.
d) Leg uit of een poolnacht zowel op de Noordpool als op de Zuidpool kan optreden.
Zo niet, op welke pool dan wel en welke niet.
e) Leg uit of je als je tijdens je zomervakantie een reis wilt maken om een poolnacht
mee te maken naar de Noordpool respectievelijk de Zuidpool moet reizen, of dat dat
niet uitmaakt.
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Zonsverduistering
Zonsverduistering wordt veroorzaakt doordat zich voor
de aarde een heel bijzondere situatie voordoet,
namelijk dat de schijnbare grootte van de zon en de
schijnbare grootte van de maan even groot zijn. De
zon is in werkelijkheid weliswaar gigantisch veel groter
dan de maan, maar omdat de zon zo ver weg staat lijkt
deze even groot als de maan. Deze bijzondere
eigenschap maakt het mogelijk dat de zonneschijf
volledig verdekt kan worden door de maan zodra deze
tussen de zon en de aarde staat. Het gevolg is dat de
maan een schaduw werpt op het aardoppervlak.
Bron bovenstaande foto: Luc Viatour / www.Lucnix.be
Iedereen die zich in deze schaduw bevindt kan een
volledige zonsverduistering waarnemen. Als de maan de zon slechts gedeeltelijk
verdekt vanuit het punt waar jij je bevindt dan zul je slechts een gedeeltelijke
zonsverduistering zien. Een en ander staat (niet op schaal) weergegeven in
onderstaande afbeelding.

Een aardig filmpje van een zonsverduistering kun je zien onder onderstaande link:
link naar filmpje 1). Voor meer informatie zie: link naar site 2).
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Opgave: Zonsverduistering
Construeer in onderstaande afbeelding in welk gebied een totale zonsverduistering
waar te nemen is en in welk gebied een gedeeltelijke zonsverduistering waar te nemen
is.

Schijngestalten
De maan vertoont schijngestalten omdat je vanaf de aarde alleen dat deel van de maan
kunt zien dat wordt verlicht. De maan draait een volledige baan rond de aarde in
27,3 dagen. Vanuit de aarde gezien duurt het zelfs 29,5 dagen om een volledige cyclus
van volle maan naar volle maan te zien. Dit verschil van zo’n 2 dagen heeft te maken
met het feit dat de aarde samen met de maan ook nog eens rond de zon draait. Waar
het nu om gaat is echter dat je in de gaten hebt dat gedurende één nacht de
belichtingstoestand van de maan niet verandert.
Het baanvlak van de ellipsbaan van de maan rond de aarde is zo’n 5° gedraaid ten
opzichte van het baanvlak van de cirkelbaan van de aarde rond de zon. Een en ander
staat (niet op schaal) weergegeven in onderstaande afbeelding.
Omdat de maan een ellipsbaan beschrijft verandert de afstand tot de aarde voortdurend
en varieert daarbij tussen 406.740 km en 356.410 km. Tevens vertoont het baanvlak van
de ellipsbaan precessie (net als de draai-as van de aarde). De periode van deze
precessie is 18,6 jaar en daarmee dus veel korter dan de 25800 jaar voor de precessie
van de aardas.
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In onderstaande afbeelding worden de diverse schijngestalten van de maan uitgelegd.
• In de binnenste ring is steeds die helft van de maan lichtgrijs weergegeven die door
de zon wordt verlicht.
• In de middelste ring is steeds dat deel van de maan lichtgrijs weergegeven dat door
de zon wordt verlicht én vanuit de aarde kan worden gezien. Bedenk hierbij dat de
tekening niet op schaal is en dat de twee baanvlakken 5° verdraaid liggen ten
opzichte van elkaar.
• In de buitenste ring is de schijngestalte weergegeven zoals je die vanuit de aarde
kunt waarnemen.

Als je dit begrepen hebt kun je zelf beredeneren hoe de schijngestalten van de planeten
Mercurius en Venus ontstaan.
Opgave: Schijngestalten van de maan
Bij nieuwe maan kun je een volledig verlichte maan aan de hemel zien staan.
In bovenstaande afbeelding zie je dat de zon links van de aarde staat en dat de maan
rechts van de aarde staat.
a) Leg uit hoe je vanuit de nachtkant van de aarde dan toch een verlichte maan kunt
zien.
Maak daartoe een geschikte schaaltekening op een A4-ruitjes papier en neem de
afstand tussen aarde en maan gelijk aan 27 cm.
Voor de nodige gegevens over aarde en maan zie tabel 31 van BiNaS.
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In nevenstaande afbeelding is een schijngestalte van de maan
weergegeven. Je ziet dat in die nacht ook het donkere deel van de
maan enigszins te zien was.
b) Leg uit hoe het donkere deel van de maan werd verlicht zodat
dat toch enigszins te zien was.
We kennen niet alleen een zonsverduistering, een
maansverduistering is ook mogelijk.
c) Leg uit hoe een maansverduistering ontstaat.
In de afbeelding op bladzijde 9 staat de ellipsbaan van de maan rond de aarde
getekend met de lange as van de ellipsbaan op de verbindingslijn tussen aarde en zon.
d) Leg uit dat met deze stand van de ellipsbaan van de baan geen volledige
zonsverduistering kan worden waargenomen vanaf welke plaats op aarde dan ook.
e) Leg uit hoe de ellips zou moeten staan zodat er wel een volledige zonsverduistering
kan worden waargenomen vanaf een punt op aarde.
Bij een volledige maansverduistering wordt de maan niet
zoals je misschien zou verwachten volledig donker, maar
wordt deze roodachtig. Zie nevenstaande afbeelding.
Een volledige maansverduistering is ook te zien in het
YouTube-filmpje onder nevenstaande link: link naar filmpje 1).
f) Leg uit waardoor de maan bij volledige
maansverduistering zo roodachtig is.
De grootte van de maan, zoals we die vanaf de aarde
Bron: Oliver Stein
waarnemen, lijkt te variëren.
g) Leg uit hoe dat komt.

Sterrenkunde
R.H.M. Willems

1)

13/33

HAVO

Eenparige cirkelbeweging
Zoals reeds gezegd beschrijven de meeste planeten (op Mercurius na) een vrijwel
cirkelvormige baan en wel met een wat grootte betreft constante snelheid.
Een cirkelbeweging die met een wat grootte betreft constante snelheid wordt
beschreven, wordt een eenparige cirkelbeweging genoemd. De tijd die nodig is om één
volledige cirkelbaan af te leggen, wordt de omlooptijd T genoemd. De snelheid
waarmee de cirkelbeweging wordt beschreven, wordt de baansnelheid v genoemd.
Er geldt:
s 2πr
v= =
t
T

Hierin is r de straal van de cirkelbaan en dus is 2πr de omtrek van de cirkelbaan.

Het zal duidelijk zijn dat er bij cirkelbewegingen twee
soorten snelheid zijn, namelijk het aantal meter per
seconde waarmee de afstand langs de baan wordt
afgelegd en het aantal rondjes dat per seconde wordt
beschreven.
De baansnelheid, zoals hierboven gedefinieerd, is de
snelheid die aangeeft met hoeveel meter per seconde
de afstand langs de baan wordt afgelegd (zie
nevenstaande afbeelding). De baansnelheid wordt
aangeduid met v en uitgedrukt in m/s.
De andere snelheid wordt de hoeksnelheid genoemd.
De hoeksnelheid behoort niet tot het HAVO-examenprogramma, maar een daaraan
gerelateerde grootheid ken je waarschijnlijk al lang. Het toerental van een beweging
geeft namelijk aan hoeveel rondjes er per minuut worden beschreven.
Twee voorwerpen die een eenparige cirkelbeweging uitvoeren met gelijk toerental,
maar verschillende straal zullen een ongelijke baansnelheid moeten hebben. Stel
voorwerp 2 beweegt op een twee keer zo grote straal als voorwerp 1 (zie bovenstaande
afbeelding). Als beide voorwerpen met gelijk toerental bewegen (dus de omlooptijd
moet voor beide gelijk zijn), zal de baansnelheid van voorwerp 2 twee keer zo groot
moeten zijn dan de baansnelheid van voorwerp 1, omdat de omtrek van cirkelbaan 2
twee keer zo groot is dan die van cirkelbaan 1.
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Middelpuntzoekende kracht
Je hebt in de vierde klas al te maken gehad met een beweging waarvoor de snelheid
constant was, namelijk de eenparige rechtlijnige beweging. Het kenmerk van deze
beweging is dat de snelheid constant is wat betreft grootte en richting. Je hebt
vervolgens geleerd dat op een voorwerp dat een dergelijke beweging uitvoert volgens
de eerste wet van Newton een resulterende kracht werkt die gelijk is aan 0 N.
De eerste wet van Newton zegt dat als de snelheid van een voorwerp constant is wat
betreft grootte en richting de resulterende kracht op dat voorwerp gelijk is aan 0 N.
Daar bij een eenparige cirkelbeweging de snelheid wel constant is wat betreft grootte,
maar niet constant is wat betreft richting, moet er dus een resulterende kracht werken
op een voorwerp dat een eenparige cirkelbeweging uitvoert.
De vector voor de baansnelheid is op elk moment
evenwijdig aan de cirkelbaan. De resulterende kracht moet
op elk moment exact loodrecht op de baansnelheid staan,
anders zou het voorwerp versnellen of vertragen (ga dit na!).
Zie nevenstaande afbeelding.
Je ziet dat de resulterende kracht op elk moment naar het
middelpunt van de cirkelbaan gericht is, daarom wordt de
resulterende kracht in het geval van een eenparige
cirkelbeweging middelpuntzoekende kracht Fmpz genoemd.
In het algemeen geldt voor de resulterende kracht: Fr = m⋅a.

In het geval van een eenparige cirkelbeweging geldt: Fr = Fmpz =

mv2
r

De middelpuntzoekende kracht is dus een resulterende kracht en geen “echte” kracht.
Als er gevraagd wordt “teken alle krachten die op een voorwerp werken”, mag je dus
nooit de middelpuntzoekende kracht tekenen, dit is namelijk de optelsom van andere
krachten (als je dit toch doet dan tel je als het ware dubbel).
Een en ander wordt ook uitgelegd in het filmpje onder onderstaande link:
link naar filmpje 1).
In onderstaande applet wordt geïllustreerd hoe de zwaartekracht en de spankracht
samen de middelpuntzoekende kracht leveren voor een kettingcarrousel.
link naar applet 2) .
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Gravitatie
Vorig schooljaar heb je in de reader over krachten de formule voor zwaartekracht
geleerd, namelijk: Fz = m·g, waarin m de massa in kilogram en g de valversnelling is.
In het algemeen geldt dat de zwaartekracht de kracht is die twee massa’s op elkaar
uitoefenen. Newton heeft deze kracht bestudeerd en gevonden dat de kracht waarmee
twee massa’s elkaar aantrekken voldoet aan:
F = FG = G ·

m1 · m2
r2

Hierin is:
• FG de gravitatiekracht in Newton;
• G de gravitatieconstante;
• r de afstand tussen de massamiddelpunten van de twee massa’s in meter;
• m1 , respectievelijk m2 , de beide massa’s in kilogram.

De gravitatieconstante G is gelijk aan 6,67·10-11 Nm2/kg2. De constante is pas 70 jaar na
de dood van Newton daadwerkelijk gemeten door Henry Cavendish (1731 - 1810).
De term zwaartekracht wordt meestal gebruikt voor de gravitatiekracht aan het
oppervlak van een hemellichaam zoals de aarde of de maan. De term gravitatiekracht is
de algemene term.
Hemelse en aardse mechanica
Isaac Newton (1642 – 1727) heeft met zijn werk een brug geslagen tussen de
zogenaamde aardse mechanica en de hemelse mechanica. Tot die tijd was alles wat
zich in de nachtelijke hemel afspeelde het werk van God. Dat betekende in die tijd dat
het niet aan de mens was om een poging te wagen Gods werk te doorgronden. Een
mens zou alleen het aardse kunnen begrijpen en zich met de studie van aardse
mechanica moeten bezighouden. Newton toonde echter aan dat de wetten die hier op
aarde gelden dezelfde zijn als die die de planeten rond de zon laten draaien en
dezelfde zijn als die die de manen rond de planeten laten draaien. Dit was een
definitieve breuk met de 2000 jaar oude theorieën van de Griekse natuurfilosofen.
Je ziet dat er een trend gaande was waarbij de mens zijn eigen positie in het heelal
steeds verder relativeerde. Bij het geocentrisch wereldbeeld was de mens de kroon op
de schepping en stond de aardse schepping in het centrum van het heelal. Bij
heliocentrisch wereldbeeld was de mens nog steeds de kroon op de schepping, maar
de aardse schepping stond al niet langer in het centrum van het heelal. Zoals reeds
eerder gezegd, kreeg men rond 1800 in de gaten dat de zon een ster als vele andere is
en het duurde dan ook niet lang meer voordat ook de zon niet langer in het centrum van
het heelal stond, maar daarover later meer.
Charles Darwin (1809 – 1882) heeft met zijn evolutietheorie, waarin hij argumenteerde
dat de mens van apen afstamt, de positie van de mens als centrum van alles nog
verder gerelativeerd.
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Opgaven
Opgave: Ganymede
Ganymede is na Europa de derde en grootste maan
van Jupiter en was het eerste doel van de
ruimtesonde Galileo na aankomst bij Jupiter in
1996. Uit zijn geringe dichtheid kan men
concluderen dat de maan voor de helft uit ijs en
voor de helft uit poreus gesteente bestaat.
Nevenstaande foto werd in 1996 door de Galileo
sonde genomen.
Ganymede heeft een straal van r = 2638 km. Hij
omrondt Jupiter op een nagenoeg cirkelvormige
baan met een straal van 1,07·109 m en een
omlooptijd van 7,16 dagen. De massa van
Ganymede bedraagt 1,49·1023 kg.
a) Bereken de baansnelheid van Ganymede.
b) Bereken de massa van Jupiter.
c) Bereken de gemiddelde dichtheid van Ganymede.
d) Bereken de valversnelling op het oppervlak van Ganymede.
e) Bereken de omlooptijd van de tweede maan van Jupiter die een cirkelvormige baan
met een straal van 670,9·106 m beschrijft.
Galileo vloog op 17 juni 1996 over Ganymede op een hoogte van 835 km om opnames
te maken van het oppervlak om deze vervolgens naar de aarde te zenden. De relatieve
snelheid van Galileo ten opzichte van het oppervlak van Ganymede bedroeg 7,8 km/s.
f) Bereken tot welke snelheid Galileo moet afremmen om in een cirkelvormige
omloopbaan op een hoogte van 835 km rond Ganymede te komen.
g) Bereken hoeveel energie minimaal nodig is om Galileo af te remmen tot deze
snelheid ervan uitgaande dat Galileo een massa van 2200 kg heeft.

Opgave: Satellietbanen
In de loop van de
geschiedenis zijn er ruim
drieduizend satellieten in
een omloopbaan rond de
aarde gebracht. Daarvan
zijn er nog zo’n
achthonderd actief. Dit
zijn satellieten van allerlei
pluimage zoals
spionagesatellieten,
communicatiesatellieten,
weersatellieten enz.
Afhankelijk van de functie
van de satelliet moet een
geschikte baan worden
gekozen.
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Er zijn twee belangrijke typen satellietbanen, namelijk de zogenaamde polaire banen en
de zogenaamde geostationaire banen. Een satelliet in een polaire baan zal een baan
beschrijven die over de Noord- respectievelijk Zuidpool gaat. Een satelliet die een
geostationaire baan beschrijft, zal op een vast punt boven het aardoppervlak blijven
hangen. Zie bovenstaande afbeelding.
a) Leg uit waarom het niet mogelijk is een geostationaire baan boven Nederland te
beschrijven zoals weergegeven in bovenstaande afbeelding.
b) Bereken op welke hoogte boven de evenaar zich de geostationaire baan bevindt.
Spionagesatellieten bevinden zich veelal in polaire banen.
c) Leg uit waarom dat zo is.
Een bekend resultaat uit de sterrenkunde is de 3e wet van Keppler. Deze wet zegt dat
er, voor voorwerpen die een cirkelbaan rond een centrale massa beschrijven, een vaste
relatie is tussen de afstand tot het middelpunt van deze centrale massa en de
omlooptijd rond deze centrale massa.
T2
= constant
r3

Dit geldt voor satellieten rond de aarde net zoals voor de planeten rond de zon.
Met andere woorden: als de straal van de baan met een factor 2 toeneemt, moet de
omlooptijd met een factor √8 toenemen om een stabiele baan te krijgen
d) Leid bovenstaande vorm van de derde wet van Keppler af.
Als je meer wilt weten over satellietbanen kijk dan eens naar de site onderstaande link:
link naar site 1).

Tot zo ver het zonnestelsel. En nu verder.
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Sterren
Als je naar de nachthemel kijkt, zie je overal sterren. De enige informatie die we over
die sterren hebben, is wat we aan elektromagnetische straling detecteren met onze
instrumenten. Als je bedenkt dat we de gehele levensloop van sterren natuurkundig
aardig kunnen beschrijven, is er blijkbaar een hele hoop informatie uit deze
gedetecteerde elektromagnetische straling af te leiden.
Hoeveel elektromagnetische straling zendt een ster uit?
Je weet dat hoe verder je van een lamp verwijderd bent, hoe minder licht je ontvangt.
Een lamp met een vermogen 100 W kun je, zelfs onder ideale omstandigheden, op een
afstand van een paar kilometer al niet meer zien. Als je sterren nog met het blote oog
kunt waarnemen als ze op afstanden van miljarden kilometers staan, moeten ze wel
heel veel vermogen uitzenden.
Het vermogen dat per vierkante meter kan worden ontvangen wordt de
stralingsintensiteit genoemd. De stralingsintensiteit wordt aangeduid met een
hoofdletter I en uitgedrukt in de eenheid W/m2. Voor de intensiteit geldt onderstaande
formule:
I=

Pbron
4πr 2

Hierin is:
• I de intensiteit in W/m2;
• Pbron het vermogen van de stralingsbron in W;
• r de afstand van waarnemer tot bron in m.

Bovenstaande formule is afgeleid op basis van de aanname dat de stralingsbron zijn
stralingsvermogen homogeen in alle richtingen uitzendt en dat er tussen de bron en de
waarnemer geen absorptie of andere storende effecten optreden. Eigenlijk staat er niets
anders dan dat het vermogen van de ster zich over een bol met oppervlakte 4πr2
verspreidt. Hoe groter de bol, hoe kleiner het vermogen op 1 m2.
De zon bevindt zich gemiddeld op een afstand van 1,496∙1011 m van de aarde. De
stralingsintensiteit die de aarde ontvangt, de zogenaamde zonneconstante, bedraagt
1,39∙103 W/m2. Op basis van bovenstaande formule volgt dan dat het
stralingsvermogen van de zon 3,9∙1026 W bedraagt.
Het stralingsvermogen van een ster wordt ook aangeduid als de lichtkracht L van een
ster.
Waardoor wordt de lichtkracht van een ster bepaald?
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De lichtkracht van een ster blijkt van twee grootheden af te hangen, namelijk de
oppervlakte van de ster die het licht uitzendt en de temperatuur van de ster. De wet van
Stefan-Boltzman geeft het verband tussen deze grootheden en de lichtkracht.
L = Pbron = σ ∙ A ∙ T 4

Hierin is:
• L de lichtkracht van de ster in W;
• σ de constante van Stefan-Boltzman (5,671∙10-8 W/m2K4);
• A de oppervlakte van de ster in m2;
• T de temperatuur van de ster in K.

Bovenstaande wet hoef je niet te kennen. Als je deze nodig hebt bij een opgave krijg je
deze erbij gegeven.
Wat is de temperatuur van een ster?
In de wet van Stefan-Boltzman staat de temperatuur van een ster. De temperatuur van
een ster is echter niet zo eenvoudig te geven als het lijkt, want het binnenste van een
ster is meerdere miljoenen Kelvin en de buitenkant slechts enkele duizenden Kelvin.
Daarnaast zijn er nog allerlei onregelmatigheden ten gevolge van stromingen,
magneetvelden en dergelijke. De temperatuur van een ster wordt daarom gedefinieerd
als de temperatuur die een homogene bol van gelijke grootte als de ster zou moeten
hebben om een gelijk stralingsvermogen uit te zenden. Deze temperatuur wordt de
effectieve temperatuur van een
ster genoemd.
Herzsprung-Russel-diagram
In het Hertzsprung-Russeldiagram staat verticaal meestal
de relatieve lichtkracht en
horizontaal de effectieve
temperatuur uitgezet. De
relatieve lichtkracht is gelijk aan
de lichtkracht van de
betreffende ster gedeeld door
de lichtkracht van de zon. Met
andere woorden L/L0 waarbij L0
dan de lichtkracht van de zon is.
Op die manier kunnen alle
sterren in dit diagram als punten
worden weergegeven. De zo
verkregen puntenwolk ziet er uit
zoals weergegeven in
nevenstaande afbeelding. Je
Bron: http://www.eso.org/public/images/
ziet dat de puntenwolk niet geheel
structuurloos is. Met name het
band van linksboven naar rechtsonder valt op. Deze band wordt de hoofdreeks
genoemd.
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Een ster zal het grootste deel van zijn actieve leven in dit stadium doorbrengen.
Witte dwergen en rode reuzen vertegenwoordigen andere stadia in het leven van een
ster.
Wat is er allemaal af te lezen in het diagram?
Het band van sterren dat van linksboven naar rechtsonder loopt wordt de hoofdreeks
genoemd. Voor deze sterren staat met paars de massa weergegeven en met groen de
levensduur. Daarnaast staat met lichtgrijs op de achtergrond de straal van de sterren
weergegeven. Je ziet dat de grote massarijke sterren linksboven staan en dat de
kleinere massa-arme sterren rechtsonder staan.
De letters O, B, A, F, G, K en M staan voor spectraalklasse van de sterren. Hierover
later meer.
Het spectrum van sterren
Door het licht van een ster te detecteren met een telescoop kunnen spectra, zoals
weergegeven in onderstaande afbeelding, worden verkregen.

Bovenstaand spectrum is afkomstig van de zon. Je ziet dat er een groot aantal
absorptielijnen zijn te zien. Deze absorptielijnen ontstaan onder andere doordat de
buitenste lagen van de ster bepaalde golflengten absorberen. Doordat elk element zijn
specifieke absorptielijnen heeft, is op die manier na te gaan welke elementen in de
buitenste gaslagen van de zon voorkomen.
De absorptielijnen in het spectrum van de zon worden de Fraunhoferlijnen genoemd.
Meer informatie over deze Fraunhoferlijnen kun je vinden onder onderstaande link:
link naar site 1).
Dergelijke spectra kunnen worden gemaakt van het licht van elke lichtbron.
Ondertussen behoort het maken van een dergelijk spectrum tot de alledaagse praktijk
van astronomen.
Het spectrum van een ster, zoals dat hier op aarde wordt gedetecteerd, geeft de
mogelijkheid om een uitspraak te doen over de chemische samenstelling van een ster.
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Opgave: Spectraallijnen van een ster
In onderstaande afbeelding wordt het spectrum weergegeven zoals dat is verkregen
voor een bepaalde ster. Er zijn zoals verwacht absorptielijnen te zien.

Bepaal welke stoffen mogelijk in de buitenste gaslagen van deze ster voorkomen.
Maak daarbij gebruik van tabel 20 uit BiNaS.
Spectraalklasse van een ster
De spectraalklasse van een ster wordt bepaald op basis van de kleur van een ster.
Eerder in dit document hebben we reeds de effectieve temperatuur van een ster
geïntroduceerd. Een andere benadering die hierop voortborduurt, is een ster te
beschouwen als een zwart lichaam. Je hebt in de reader “Straling” geleerd dat voor een
zwart lichaam de wet van Wien geldt. Deze luidt:
λmax T = k w

Hierin is:
• λmax de golflengte waarbij het maximum in intensiteit optreedt;
• T de absolute temperatuur in K;
• kw de constante van Wien.

De effectieve temperatuur van een ster is die temperatuur van een zwart lichaam
waarbij het totale per vierkante meter uitgezonden vermogen van de ster en het zwart
lichaam gelijk is.
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Door bij elke golflengte de intensiteit van de straling te meten, kan men de
stralingskromme verkrijgen zoals deze is weergegeven in bovenstaande afbeelding. In
dit diagram is de stralingskromme, zoals deze verkregen wordt voor de zon, uitgezet.
De effectieve temperatuur en de spectraalklasse vind je door de temperatuur te
berekenen waarbij het totale per vierkante meter uitgezonden vermogen van het
denkbeeldig zwart lichaam gelijk is aan het totale per vierkante meter uitgezonden
vermogen van de zon.
Op die manier vind je voor de zon een effectieve temperatuur van 5,78∙103 K.
Het diagram van een zwart lichaam met deze effectieve temperatuur staat eveneens
weergegeven in bovenstaande afbeelding.
De spectraalklasse van een ster wordt bepaald door de effectieve temperatuur van de
ster. De letters O, B, A, F, G, K en M, zoals je die in het Hertzsprung-Russel-diagram
hebt kunnen zien op bladzijde 18, staan voor de verschillende spectraalklassen van de
sterren.
De zon is een ster van het spectraaltype G.
Een en ander wordt uitgelegd op de site onder nevenstaande link: link naar site 1).
Als je goed hebt opgelet heb je opgemerkt dat een topwaarde van 501 nm overeenkomt
met groen-blauw licht. Waarom zien we de zon dat toch wit-geel?
Het antwoord bestaat uit twee argumenten:
1) De kleur die wij waarnemen wordt bepaald door alle kleuren die in onze ogen vallen.
De hersenen verwerken deze tot een kleurindruk.
2) De golflengteverdeling zoals we die aan het aardoppervlak waarnemen, is ten
gevolge van de atmosfeer iets anders. In onderstaande afbeelding staat het
spectrum aan het aardoppervlak weergegeven in relatie tot de vorige grafiek. Het
zwarte stuk aan de linker kant is UV-deel van het spectrum en het zwarte deel aan
de rechter kant is het IR-deel van het spectrum.

Je ziet dat de top aan het aardoppervlak bij groen ligt. Dit is de kleur waarvoor ons
oog maximaal gevoelig is.
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Sterrenstelsels en clusters
In de Griekse oudheid ging men ervan uit dat de aarde het middelpunt van het heelal
was en dat alle lichtpunten die aan de hemel te zien zijn om de aarde heen draaien.
Ondertussen weten we dat planeten rond de zon draaien en dat de zon een ster is
zoals de vele andere sterren aan de hemel. Sommige van die punten aan de hemel zijn,
gezien door een telescoop, echter helemaal geen punten oftewel individuele sterren. In
onderstaande linker afbeelding staat een opname van de Hubble Space Telescoop
gemaakt met een lange belichtingstijd.

Door de afstand te bepalen waarop deze lichtbronnen zich bevinden ten opzichte van
de aarde bleek dat de individuele sterren en stofwolken relatief dichtbij stonden. Dichtbij
is in deze context behoorlijk relatief, namelijk tot een afstand van zo’n 80.000 lichtjaren.
Met name echter die structuren die geen individuele sterren of stofwolken zijn staan op
enorme afstanden. In bovenstaande rechter afbeelding staan de diverse vormen van
deze structuren weergegeven. De dichtstbijzijnde van deze staat op een afstand van
zo’n 2,5 miljoen lichtjaar en de verst verwijderde op een afstand van zo’n 12,9 miljard
lichtjaar en daarmee dus een behoorlijk stuk verder weg.
Die ver verwijderde structuren blijken verzamelingen van zo’n 200 miljard sterren te zijn.
Die sterren draaien rond een gemeenschappelijk centrum. Sterren bewegen blijkbaar
niet zomaar door het heelal, maar vormen groepen. Deze groepen bewegen als een
soort eilanden door de grote leegte van het heelal. Deze grote gehelen worden
sterrenstelsels genoemd. In bovenstaande rechter afbeelding zijn de diverse vormen
van sterrenstelsels, zoals die in het heelal voorkomen, weergegeven. Ook onze zon is
onderdeel van zo’n sterrenstelsel.
Het sterrenstelsel waarin wij ons bevinden is
zichtbaar aan de nachthemel in de vorm van
een melkachtige band van stof en sterren,
vandaar de naam Melkweg.
Een sterrenstelsel wordt ook wel aangeduid
als melkwegstelsel. Ons sterrenstelsel wordt
ook wel aangeduid als Melkwegstelsel. Let
daarbij op het gebruik van hoofdletters en
kleine letters, eigennamen moeten met
hoofdletters.
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Onze Melkweg heeft een diameter van zo’n
100.000 lichtjaar. In nevenstaande afbeelding
is een tekening van de Melkweg weergegeven
in bovenaanzicht. De Melkweg is een
langzaam draaiende zeer platte schijf. Van
de zijkant gezien, zou de schijf van Melkweg
3000 lichtjaar dik zijn. In het midden van deze
schijf bevindt zich de zogenaamde “bulge”. Dit
een ruwweg bolvormige verzameling van
sterren en stof met een diameter van ongeveer
30.000 lichtjaar. De snelheid waarmee de
sterren rond het centrum van de Melkweg
draaien is afhankelijk van onder andere de
afstand tot het centrum. De Zon draait met een
snelheid van zo’n 220 km/s rond het centrum
van de Melkweg en heeft daarmee 245 miljoen
jaar nodig voor één rondje rond het centrum.
Gegevens over de Melkweg vind je in BiNaS in
tabel 32D.
Even samenvatten (van klein naar groot):
• Manen draaien rond een planeet.
• Planeten draaien om een ster.
Alles wat rond de ster draait vormt samen met deze ster een planetenstelsel.
• Sterren draaien rond het centrum van een sterrenstelsel.
Alles wat samen met deze sterren rond het centrum van het sterrenstelsel draait
vormt samen met die sterren een sterrenstelsel.
Is er nog een structuur groter dan die van een sterrenstelsel?
Oftewel vormen de sterrenstelsels ook structuren?
Antwoord, ja.
Sterrenstelsel vormen op hun beurt ook weer groepen van maximaal 1000
sterrenstelsels. Deze groepen van sterrenstelsels worden clusters genoemd. De
clusters worden bij elkaar gehouden door hun onderlinge aantrekking door middel van
de zwaartekracht.
Op de allergrootste schaal die wij kennen vormen clusters en
sterrenstelsel een soort honingraatstructuur. De sterrenstelsel en
clusters zijn dan gerangschikt langs de wanden van de cellen
van de honingraat. De sterrenstelsels en clusters vormen enorme
slierten en wanden van sterrenstelsels. De cellen zelf vormen
enorme lege ruimten waarin geen sterren voorkomen. Zie
nevenstaande afbeelding.
De slierten in nevenstaande afbeelding bestaan uit ontelbaar
vele sterrenstelsels.
De hele structuur van het heelal tot nu toe wordt ook behandeld in onderstaand
YouTube-filmpje: link naar filmpje 1).

Sterrenkunde
R.H.M. Willems

1)

25/33

HAVO

Wil je meer weten over wat er allemaal in het heelal te vinden is, kijk dan eens naar de
informatie onder onderstaande links:
link naar site 1 1)
link naar site 2 2)

Hoe is het heelal en alles wat wij daarin kunnen zien ontstaan?
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Het ontstaan van heelal
Bij de analyse van de diverse sterrenstelsels bleek er iets bijzonders aan de hand te
zijn. Het bleek namelijk dat vrijwel alle sterrenstelsels van ons vandaan bewegen.
Edwin Hubble (1889 – 1953) bewees dat vrijwel alle sterrenstelsels zich van ons
vandaan verwijderen met een snelheid die recht evenredig is met de afstand tot ons.
Bedenk dat deze ontdekking betekent dat ons sterrenstelsel dus ook niet in het centrum
van het heelal kan staan. Dat zou betekenen dat alle stelsels van ons vandaan zouden
bewegen met een snelheid die onafhankelijk is van de afstand tot ons.
Deze waarneming kan alleen worden verklaard als het heelal als geheel uitdijt. Een
veelgebruikte methode om dit aanschouwelijk te maken is een ballon met stippen. Stel
elke stip stelt een sterrenstelsel voor en het ballonoppervlak stelt het heelal voor. Blaas
de ballon op. Alle punten verwijderen zich van elkaar en het tempo waarmee twee
stippen zich van elkaar verwijderen is groter naarmate de oorspronkelijke afstand
tussen de twee stippen groter is. Dit betekent ook dat er geen middelpunt is!
Als vrijwel alle sterrenstelsels zich van elkaar verwijderen zijn ze dan ooit vertrokken
vanuit één enkel punt?
Het lijkt erop dat dit daadwerkelijk het geval is geweest. De tegenstanders van dit idee
spraken in die tijd spottend van “big bang theorie”. Deze term is blijven hangen.
De oerknaltheorie
Het heelal is zo’n 13,8 miljard jaar geleden ontstaan uit een piepklein extreem heet
volume.
Waaruit bestaat het heelal bij extreem hoge temperaturen?
In het document “Materie” heb je geleerd dat stoffen bij het absolute nulpunt in vaste
toestand verkeren. Naarmate de temperatuur wordt verhoogd, zal de stof smelten en
vloeibaar worden en vervolgens verdampen en gasvormig worden. Wat gebeurt er als
de temperatuur nog verder wordt verhoogd?
• Temperatuur in de ordegrootte van 103 K
Bij temperaturen in deze orde van grootte zullen de moleculen door de heftige
botsingen uit elkaar worden gerukt tot alleen nog maar losse atomen over zijn.
Tevens zullen de moleculen en atomen door de heftige botsingen elektronen
verliezen en dus worden geïoniseerd. In feite heb je dan een gas bestaande uit ionen
en losse elektronen. Een dergelijk gas wordt een plasma genoemd.
• Temperatuur in de ordegrootte van 1010 K
Bij temperaturen in deze orde van grootte zullen de atoomkernen door de heftige
botsingen uit elkaar worden gerukt, waardoor er een gas van losse protonen,
neutronen en elektronen ontstaat. Neutronen zijn radioactief en zullen met een
halveringstijd van 10,5 minuten vervallen. Uiteindelijk heb je dan dus een gas van
losse protonen en elektronen.
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• Temperatuur in de ordegrootte van 1013 K
Bij temperaturen in deze orde van grootte zullen ook de protonen door de heftige
botsingen in hun bestanddelen uit elkaar worden gerukt. Er ontstaat een gas van
zogenaamde quarks.
Materie bestaat bij deze temperaturen dus voornamelijk uit een gas van quarks en
elektronen.
• Temperatuur in de ordegrootte van 1028 K
Bij temperaturen in deze orde van grootte zullen de materiedeeltjes worden omgezet
in energie. Hierbij geldt E = mc2. Alle materie is dus uiteindelijk omgezet in energie.

Bovenstaande beschrijving is alles behalve volledig, maar geeft een goed beeld van wat
er met materie gebeurt als de temperatuur wordt verhoogd. Onderzoekers bij CERN en
andere instituten met deeltjesversnellers proberen door deeltjes met zeer grote snelheid
op elkaar te laten botsen deze extreem hoge temperaturen na te bootsen, zodat zij
kunnen bestuderen wat er bij deze temperaturen gebeurt.
Het heelal is bij de oerknal gestart als een extreem heet piepklein heelal. Na de oerknal
is het heelal gaan uitdijen en afkoelen. De energie wordt dan deels weer omgezet in
materie. Met andere woorden, eigenlijk gebeurt dan zo’n beetje het omgekeerde van
wat op de vorige pagina staat beschreven.
t = 0 s: oerknal
Om vooralsnog onbekende reden wordt er een enorme hoeveelheid energie vrijgezet
en begint het heelal te expanderen. Dit is de oerknal.
De temperatuur is in dit stadium zo hoog (1032 K) dat er nog geen materie kan bestaan.
Vanaf t = 10-44 s is de vorming van fotonen mogelijk, meer niet.
10-37 s ≦ t ≦ 10-10 s
In deze periode neemt de snelheid van de expansie voor zeer korte tijd exponentieel
toe. Huidige modellen gaan ervan uit dat het heelal in 10-35 s met minimaal een factor
1030 groter is geworden. Dat is een expansie van een bolletje met een doorsnede van
nevenstaande punt ● tot een bol van de grootte van de aarde in 10-35 s!
Deze extreem snelle expansie heeft ervoor gezorgd dat eventuele onregelmatige
verdelingen van energie en materie vrijwel geheel (maar niet helemaal!) gladgestreken
zijn.
De temperatuur van het heelal neemt in dit stadium af tot waarden waarbij de energie
kan worden omgezet in onder andere elektronen en quarks.
t = 10-5 s
Het heelal is nog verder geëxpandeerd en de temperatuur van het heelal is nu
voldoende laag geworden dat de quarks protonen kunnen vormen zonder dat deze
meteen weer uit elkaar worden gerukt.
t = 102 s
De temperatuur van het heelal is nu voldoende laag geworden om de vorming van de
eerste heliumkernen (en een bescheiden hoeveelheid lithiumkernen) mogelijk te maken.
Zwaardere kernen zijn niet mogelijk.
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t = 3∙105 y
Het heelal is afgekoeld tot zo’n 3000 K en daarmee kunnen de eerste waterstof- en
heliumatomen worden gevormd. Met andere woorden de elektronen kunnen gaan
binden met de kernen. Vanaf dit moment verstrooien de fotonen niet langer aan de
losse elektronen en is het heelal doorzichtig. De kosmische achtergrondstraling die we
tegenwoordig met dure satellieten proberen te meten bestaat uit de fotonen die over zijn
gebleven uit dit stadium van de ontwikkeling van de heelal.
t = 109 y
Het heelal is afgekoeld tot 15 K waardoor het mogelijk wordt dat materie onder invloed
van de zwaartekracht gaat samentrekken tot gaswolken waaruit zich uiteindelijk de
eerste sterren vormen. In deze fase ontstaan de eerste sterren en de eerste kleine
sterrenstelsels. In de loop van de tijd fuseren de kleine sterrenstelsels tot de grote
sterrenstelsels zoals we die tegenwoordig kennen.
t = 13,7∙109 y
Tegenwoordig is het heelal afgekoeld tot zo’n 3 K.
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In onderstaande afbeelding staat de geschiedenis van het heelal weergegeven.

Bron: http://www.particleadventure.org/

Deze afbeelding komt overeen met de afbeelding in tabel 32H van BiNaS.
In veel filmpjes wordt de oerknal weergegeven als een explosie die plaatsvindt in een
grote leegte. Dat is artistiek begrijpelijk, maar natuurkundig niet correct. Je kunt de
oerknal niet van buitenaf bekijken, want er is geen buitenaf.
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Het ontstaan van sterren en sterrenstelsels
Vanaf t = 3∙105 y is het heelal is een grote met gas gevulde ruimte. Dit gas bestaat uit
waterstof en helium (en een kleine beetje lithium). Zwaardere elementen komen niet
voor. De zwaartekracht is echter niet overal even groot. De inflatieperiode heeft
weliswaar de grote onregelmatigheden gladgestreken, maar niet geheel. De kleine
onregelmatigheden (waar iets meer materie is opgehoopt) oefenen een iets grotere
zwaartekracht uit. Het waterstof en het helium gaan onder invloed van de zwaartekracht
samentrekken en zo worden de eerste sterren gevormd. De sterren bewogen onder
invloed van de zwaartekracht op hun beurt ook naar elkaar toe en vormden de eerste
sterrenstelsel. In de loop van de tijd zijn de vele kleine sterrenstelsels gefuseerd tot de
grote sterrenstelsels die we tegenwoordig zien.
De eerste sterren bestonden alleen uit waterstof en helium en er waren geen planeten.
Waar komen de zwaardere elementen vandaan waarvan onder andere de planeten en
wij zijn gemaakt?
De zwaardere elementen zijn afkomstig uit de eerste sterren. De eerste sterren waren
zo groot en heet dat zij veel sneller dan de huidige sterren “opbranden”. Een ster haalt
zijn energie uit kernfusie. Kernfusie van twee waterstofisotopen geeft een heliumkern.
Fusie van waterstof en helium geeft lithium, fusie van lithium en helium geeft boor enz.
Op die manier worden de elementen tot en met ijzer gemaakt.
De echt zware elementen worden gemaakt als een ster aan het einde van zijn leven is
gekomen en deze in een supernova explodeert, hierbij komt zoveel energie vrij dat de
vorming van de zware elementen mogelijk wordt (dat kost namelijk energie). De aarde
en wij zijn dus letterlijk gemaakt van sterrenstof. Ooit zijn die zware elementen in het
binnenste van een ster gemaakt en door de ruimte geblazen. Miljarden jaren later zijn
deze kernen onderdeel van een nieuwe gaswolk die onder invloed van de
zwaartekracht samentrekt, waarna een nieuwe ster, al dan niet met planeten, ontstaat.
Het ontstaan van een planetenstelsel
Een planetenstelsel is een centrale ster met twee of meer planeten die daarom heen
draaien. Zo’n planetenstelsel ontstaat uit een stuk van een grote interstellaire gaswolk
dat onder zijn eigen zwaartekracht samentrekt. Zo’n interstellaire gaswolk kan een
diameter van wel 100 lichtjaren hebben. Tijdens deze samentrekking komt zwaarteenergie vrij. Deze vrijgekomen zwaarte-energie wordt omgezet in warmte, waardoor de
temperatuur van dat deel van de gaswolk stijgt. De druk en temperatuur in het
samentrekkende deel van de gaswolk neemt langzaam maar zeker toe. Er ontstaat een
protoster. Deze protoster zal gedurende een periode van zo’n half miljoen jaar groeien
doordat er steeds meer gas wordt ingevangen. Om precies te zijn: de groei van de
protoster door gasopname is groter dan de krimp van de protoster ten gevolge van zijn
zwaartekracht. Vervolgens begint een periode van zo’n 30 miljoen jaar waarin de
protoster gaat krimpen ten gevolge van zijn eigen zwaartekracht. In deze periode groeit
de ster dus nauwelijks nog door gasopname, maar krimpt ten gevolge van zijn eigen
zwaartekracht. Ook nu weer geldt dat door het krimpen zwaarte-energie vrijkomt
waardoor de temperatuur van de protoster stijgt. Aan het einde van deze periode zijn de
druk en de temperatuur in de protoster zo groot geworden dat kernfusie op gang komt.
De druk die door kernfusie wordt opgewekt compenseert de druk ten gevolge van de
zwaartekracht. Als dit evenwicht is ingesteld spreken we niet meer van een protoster
maar van een ster. Dit stadium kan de ster miljarden jaren lang volhouden. In dit
stadium bevindt de ster zich in de hoofdreeks van het Herzsprung-Russel-diagram (zie
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blz. 18). Onze Zon is ongeveer halverwege dit stadium van zijn leven, oftewel 4,5 van
de 10 miljard jaar zitten er op.
Zodra de waterstofvoorraad van een ster op
raakt wordt het evenwicht verstoord. De
kernfusie veroorzaakt niet meer genoeg
tegendruk en de ster zal weer verder gaan
krimpen onder zijn eigen gewicht.
Afhankelijk van de massa van de ster zijn er
nu verschillende mogelijkheden hoe de ster
aan het einde van zijn leven kan komen.
Lichte sterren eindigen als witte dwerg,
zwaardere sterren als neutronenster of zelfs
als zwart gat.
In nevenstaande afbeelding staat een
gaswolk weergegeven waarin meerdere
sterren worden gevormd. De afbeelding is
gemaakt met de Hubble Space Telescope.
Als een gaswolk (of een deel daarvan) begint samen te
trekken gaat deze ook draaien. Naarmate de samentrekking
vordert neemt de draaisnelheid toe. Dit is vergelijkbaar met
een kunstschaatster die bij een pirouette haar armen naar
haar lichaam trekt en daarbij heel snel om haar eigen as gaat
draaien. Zie nevenstaande afbeelding.
Dit effect zorgt ervoor dat de gaswolk plat wordt. Dit effect kun je
vergelijken met een pizzabodem die door de draaibeweging die de
pizzabakker het deeg laat uitvoeren steeds platter wordt.
In een planetenstelsel zit het grootste deel van de massa van de
oorspronkelijke gaswolk in de centrale ster. In het geval van ons
Zonnestelsel zit 99,9 % van de totale massa in de Zon.
Het platte stuk gaswolk dat overblijft nadat een ster is
gevormd wordt de accretieschijf genoemd (zie
nevenstaande afbeelding). Uit de accretieschijf zullen
uiteindelijk de planeten ontstaan.
De draaibeweging en de zwaartekracht houden elkaar
in evenwicht waardoor de samentrekking van de
accretieschijf stopt. Kleine deeltjes botsen met elkaar
en blijven aan elkaar plakken, waardoor grotere
deeltjes ontstaan. Die grotere deeltjes nemen niet
alleen meer kleine deeltjes op als ze daarmee botsen, maar kunnen ook fuseren met
grotere deeltjes. Dit gaat zo door totdat er een paar honderd protoplaneten zijn
ontstaan. Deze protoplaneten waren waarschijnlijk vergelijkbaar met de dwergplaneet
Pluto. Uiteindelijk begint de laatste ronde in het gevecht van eten en gegeten worden. In
het geval van ons zonnestelsel zijn uit die paar honderd protoplaneten na verder
samenklonteren 8 planeten ontstaan. Tussen Mars en Jupiter (asteroïdegordel) en aan
de rand van het zonnestelsel (Oortwolk) zijn er nog heel wat rotsblokken overgebleven
uit dit prille begin van ons zonnestelsel. Door de invloed van de zwaartekracht van de
grote planeet Jupiter zijn deze rotsblokken nooit verder kunnen samenklonteren.
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Een en ander wordt uitgelegd in onderstaande youtube-filmpjes:
Vorming van de zon: link naar filmpje 1).
Vorming van de aarde: link naar filmpje 2).
Vorming van het zonnestelsel: link naar filmpje 3).
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