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Reader:  Sterrenkunde 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorkennis 
Deze reader is het vervolg op de readers:  
• “Golven” van de vijfde klas: link naar reader 1) 
• “Straling” van de zesde klas: link naar reader 2) 

 

1) 2) 

http://rwi-natuurkunde.nl/aanteken/VWO/75%20Golven%20%20-%20VWO.pdf
http://rwi-natuurkunde.nl/aanteken/VWO/110%20Straling%20-%20VWO.pdf
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Het heelal 
 
Het heelal is, zeer groot, zeer mooi en er heersen 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, 
of het nu zichtbaar licht betreft of straling uit het bereik buiten het zichtbare spectrum. 
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 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 heeel 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). 
 
Vrijwel al onze waarnemingsgegevens over het heelal zijn gebaseerd op het licht dat we 
ontvangen hier op aarde. Deze reader gaat in op de informatie die uit dit licht te halen 
valt.   

1) 

http://hubblesite.org/gallery/album/entire/
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Sterren 
 
Als je naar de nachthemel kijkt zie je overal sterren. Vrijwel alle 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 bent verwijderd, hoe minder licht je ontvangt. 
Een 100 W lamp 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
4πr2

 
 
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. 
De zon bevindt zich gemiddeld op een afstand van 1,496∙1011 m van de aarde. De 
stralingsintensiteit die de aarde ontvangt (op de atmosfeer), de zogenaamde 
zonneconstante, bedraagt 1,4∙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? 
 
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 ∙ T4 
 
Hierin is: 
• L de lichtkracht van de ster in W; 
• σ de constante van Stefan-Boltzman (5,67051∙10-8 W/m2K4); 
• A de oppervlakte van de ster in m2; 
• T de temperatuur van de ster in K. 
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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 slecht 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-Russel-
diagram 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 
ziet dat de puntenwolk niet 
geheel structuurloos is. Met 
name het band van linksboven 
naar rechtsonder valt op. 
 
 
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. 
 
  

Bron: http://www.eso.org/public/images/ 
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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. 
 
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. 
 
  

1) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Fraunhoferlijnen
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Verschuiving van spectraallijnen 
Bij de analyse van de spectraallijnen van sterren valt 
op dat de spectraallijnen niet bij de “juiste” golflengte 
liggen. Voor sommige sterren liggen de spectraallijnen 
allemaal met een bepaald aantal nanometer naar 
rechts en voor andere sterren met een bepaald aantal 
nanometers naar links verschoven. In nevenstaande 
afbeelding worden de spectraallijnen in het spectrum 
van een ster (beneden) vergeleken met de 
overeenkomstige spectraallijnen uit het spectrum van de zon (boven). Je ziet dat alle 
spectraallijnen van de ster iets naar rechts zijn geschoven. Met andere woorden de 
spectraallijnen van de ster liggen bij grotere golflengten dan dat je zou verwachten. 
Twee eigenschappen van de spectraallijnen van de ster vallen op: 
• Ten eerste zijn alle spectraallijnen naar grotere golflengten geschoven.  
• Ten tweede zijn alle spectraallijnen in gelijke mate opgeschoven. 
 
Deze twee eigenschappen zijn te verklaren als de betreffende ster van de aarde 
vandaan beweegt, want dan treedt het dopplereffect op. De spectraallijnen zouden naar 
grotere waarden verschuiven als de ster van de aarde vandaan beweegt. Uit de formule 
voor het dopplereffect is eenvoudig onderstaande formule voor de verschuiving af te 
leiden. 
 
Δλ =

vster
c

∙ λ 
 
Hierin is: 
• c de lichtsnelheid in m/s; 
• vster de radiale component van de snelheid van de ster in m/s; 
• Δλ de verschuiving van de spectraallijn; 
• λ de golflengte van de spectraallijn. 

De eenheid van Δλ en λ is vrij te kiezen, als ze maar gelijk zijn. 
 
In het algemeen spreekt men van roodverschuiving als de spectraallijnen naar grotere 
golflengten zijn verschoven en van blauwverschuiving als de spectraallijnen naar 
kleinere golflengten zijn verschoven. 
 
Bovenstaande formule kan worden gebruikt om uit het licht dat hier op aarde wordt 
gedetecteerd de radiale component van de snelheid van de ster te berekenen. 
 

vster =
Δλ
λ
∙ c 

 
Het spectrum van een ster, zoals dat hier op aarde wordt gedetecteerd, geeft de 
mogelijkheid om een uitspraak te doen over radiale component van de snelheid van de 
ster. 
 
Het blijkt dat de spectraallijnen ook een zekere verbreding hebben ondergaan. Ook dit 
kan het gevolg zijn van het dopplereffect, want één helft van de ster roteert naar de 
aarde toe, terwijl de andere helft van de ster van de aarde af roteert. Op die manier kan 
de baansnelheid van de buitenste gaslagen van de ster worden bepaald. 
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Opgave: Dopplerverschuiving 
a) Leg uit waarom met dopplerverschuiving alleen de radiale component van de 

snelheid van de ster ten opzichte van de aarde kan worden bepaald. 
b) Leid bovenstaande formule af uit de formule voor het dopplereffect. 
 
Spectraalklasse van een ster 
De spectraalklasse van een ster wordt bepaald op basis van de kleur van een ster. 
Eerder in deze reader 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 = kw  
 
Hierin is: 
• λmax de golflengte waarbij het maximum in intensiteit optreedt in m; 
• T de absolute temperatuur in K; 
• kw de constante van Wien in Km. 

 
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. 

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.  
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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 5, 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. 

 
 
De evolutie van sterren van geboorte tot sterfte valt buiten de stof voor de middelbare 
school. Mocht je je hier toch in willen verdiepen, kijk dan eens naar de informatie op de 
site onder nevenstaande link: link naar site 2). 
  

1) 2) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Spectraalklasse
http://www.sterrenkunde.nl/index/encyclopedie/sterevol.html
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Opgave: Adelaarsnevel 
Een interstellaire wolk is een groot gebied in het 
heelal, van vele tientallen lichtjaren in omvang, dat 
zeer ijl gas bevat. Dit gas bestaat voor het grootste 
deel uit atomair waterstof. Onder bepaalde 
omstandigheden kan een interstellaire wolk zelf licht 
uitzenden. De wolk wordt dan een emissienevel 
genoemd. Nevenstaande afbeelding is een foto van 
zo’n nevel, de Adelaarsnevel.  
In een emissienevel wordt voortdurend waterstof 
geïoniseerd, waarna de protonen en elektronen weer 
recombineren tot atomen. Hierbij wordt zichtbaar licht 
uitgezonden. 
De lijnen van het waterstofspectrum zijn altijd terug te 
vinden in het spectrum van een emissienevel. Eén van de waterstoflijnen overheerst in 
het zichtbare spectrum, namelijk de lijn met een golflengte van 656,28 nm. 
Emissienevels hebben daardoor vaak een karakteristieke rode kleur. 
a) Voer de volgende opdrachten uit: 

• Bereken, uitgaande van de gegeven golflengte, de fotonenergie in eV van de 
overheersende waterstoflijn in het spectrum van een emissienevel. Noteer je 
antwoord in het juiste aantal significante cijfers. 

• Toon met behulp van de formule voor de energie van het waterstofatoom aan 
dat deze lijn hoort bij de overgang tussen de eerste en de tweede aangeslagen 
toestand van waterstof. 

• Geef aan of het een overgang is van eerste naar tweede aangeslagen toestand 
of andersom. 

 
Om van een interstellaire wolk een emissienevel te maken moet aan twee voorwaarden 
worden voldaan: 
1 er moet een ster in de nevel aanwezig zijn; 
2 deze ster moet vooral straling uitzenden met frequenties die groter zijn dan van 

zichtbaar licht. 
 
b) Leg uit waarom voorwaarde 2 noodzakelijk is. 
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Het valt Eva en Isa op dat 
ster HD168076 op dezelfde 
plek aan de hemel staat als 
de Adelaarsnevel. Deze ster 
wordt in de rest van deze 
opgave ‘de ster’ genoemd. 
Eva en Isa willen de 
hypothese toetsen dat de ster 
één van de sterren is die van 
de interstellaire wolk een 
emissienevel maakt. De 
planckkromme van de ster is 
in nevenstaande afbeelding 
weergegeven. 
c) Leg met behulp van 

nevenstaand diagram uit 
dat de ster aan 
voorwaarde 2 voldoet. 

d) Toon met behulp van het 
diagram aan dat de ster 
een temperatuur van  
4∙104 K heeft. 

Eva en Isa gebruiken een optische telescoop om de stralingsintensiteit van de ster te 
bepalen die op aarde wordt ontvangen. De telescoop detecteert 60% van de 
stralingsintensiteit in het golflengtegebied van 400 tot 800 nm. 
Eva en Isa meten met deze telescoop een stralingsintensiteit van 4,7∙10-11 W/m2 in dit 
golflengtegebied. Uit hun meting bepalen ze met behulp van bovenstaand diagram dat 
de totale ontvangen stralingsintensiteit op aarde van de ster 3,4∙10-9 W/m2 is. 
Het gebied onder de grafiek tussen 400 nm en 800 nm heeft een oppervlakte gelijk aan 
0,2 hokje. 
e) Voer de bepaling van Eva en Isa uit en toon aan dat de uitkomst inderdaad tussen 

3∙10-9 W/m2 en 4∙10-9 W/m2 ligt. 
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In onderstaande afbeelding is een Hertzsprung-Russelldiagram weergegeven. Op de 
verticale as staat het uitgezonden vermogen ten opzichte van de zon, op een 
logaritmische schaal. Op de horizontale as staat de temperatuur, aflopend van links 
naar rechts, eveneens op een logaritmische schaal.  

De ster is een ster op de hoofdreeks. Eva en Isa benaderen de hoofdreeks met een lijn. 
Ze gaan ervan uit dat hoofdreekssterren op deze lijn liggen. 
f) Voer de volgende opdrachten uit: 

• Toon met behulp van het Hertzsprung-Russelldiagram aan dat het uitgestraald 
vermogen van de ster gelijk is aan 2∙1032 W . 

• Bereken hiermee de straal van de ster. 
 
De Adelaarsnevel bevindt zich op een afstand van 7∙103 lichtjaar. 
g) Toon met behulp van een berekening aan of aan voorwaarde 1 kan zijn voldaan. 
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