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Voortgangstoets       NAT      6 VWO    Week 10            SUCCES!!! 
 
Noteer niet uitsluitend de antwoorden, maar ook je redeneringen (in correct Nederlands)  
en de formules die je gebruikt hebt! Maak daar waar nodig een schets van de situatie. 
Maak de opgaven in de juiste volgorde en werk netjes. 
 
 
Opgave 1 
Een neutronenster met anderhalf keer de massa van onze zon en een straal van slechts 
19 km heeft een enorme dichtheid. 
a) Bereken de dichtheid van deze neutronenster. 
Neutronensterren zijn in het 
algemeen zeer kleine, zeer 
snel roterende sterren. 
Sommige neutronensterren 
zijn vanwege hun sterke 
magneetveld enorm krachtige 
bronnen van radiostraling. De 
straling wordt uitgezonden in 
de vorm van twee jets van 
elektromagnetische- en 
deeltjesstraling die vrijkomen 
aan de magnetische polen van 
de ster. In nevenstaande 
afbeelding staat een 
zogenaamde “artist 
impression” van een 
neutronenster weergegeven. 
Op aarde worden deze jets 
waargenomen als pulserende 
radiobronnen aan de 
nachthemel. 
b) Leg uit waarom wij deze 

jets als pulserende 
radiobronnen waarnemen. 
Hint: Bedenk dat de magnetische Noord/Zuid-as niet samenvalt met de rotatie as. 

De temperatuur van neutronensterren is zo hoog dat zij het meeste vermogen uitzenden in 
het gebied van de röntgen- en gammastraling. 
c) Bereken de orde van grootte die de temperatuur minimaal moet hebben om röntgen- 

en gammastraling te kunnen uitzenden. 
De snelst draaiende neutronen ster heeft een straal van 16 km en knippert met een 
frequentie van 716 Hz. 
d) Bereken de snelheid van een punt op de evenaar van deze ster. 

Noteer je antwoord in het juiste aantal significante cijfers. 
  

Naam: Hulpmiddelen: 
BiNaS en niet-grafisch rekenapparaat 
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Opgave 2 
In nevenstaande afbeelding is een deel 
van het spectrum van een dubbelster 
weergegeven. Voor beide sterren van het 
dubbelstersysteem is de  
H –lijn van beide sterren weergegeven. 
Voor een aantal jaren is voor elk van 
beide sterren deze lijn weergegeven. 
Neem aan dat beide sterren op een 
cirkelvormige baan rond hun 
gemeenschappelijke zwaartepunt 
bewegen. Neem tevens aan dat de aarde 
zich in het vlak van deze cirkelbanen 
bevindt. 
a) Leg uit waarom in het jaar 2013 de H –lijn bij verschillende golflengten is 

waargenomen. 
b) Leg uit dat de omlooptijd van het systeem 4 jaar bedraagt. 
c) Geef in bovenstaand diagram met een letter A, respectievelijk een letter B, aan welke 

lijn bij welke ster hoort. 
 
 
Opgave 3 
Cepheïden zijn zeer grote zeer heldere sterren waarvan stralingsvermogen periodiek 
varieert omdat de ster pulseert oftewel periodiek opzwelt en krimpt. Dit type sterren is 
vernoemd naar de eerste ster van dit soort die is ontdekt namelijk Delta Cepheï. 
Henrietta Leawitt heeft een relatie ontdekt tussen de gemiddelde waarde van het 
stralingsvermogen van Cepheïden en de periode van de helderheidsvariaties. Deze relatie 
luidt: 
 

P = 1,8 10 T 
 
Hierin is Pgem het gemiddelde stralingsvermogen van de cepheïden in W  
en T periode van de variatie in het stralingsvermogen in s. 

 
Van een Cepheïde in het 
Andromedastelsel varieert het 
stralingsvermogen zoals 
weergegeven in nevenstaand 
diagram. Het Andromedastelsel 
(M31) is het dichtstbijzijnde 
sterrenstelsel. 
a) Bepaal het gemiddelde 

stralingsvermogen van deze 
ster in het Andromedastelsel. 

De op aarde waargenomen 
stralingsintensiteit van deze ster 
bedraagt 6,1 10-16 W/m2. 
b) Bereken de afstand waarop 

deze ster zich bevindt. 
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De V1 cepheïde is in de sterrenkunde een 
bekende ster omdat de afstandsbepaling van 
deze ster ertoe heeft geleidt dat men zich 
realiseerde dat niet alles wat aan de hemel staat 
tot ons melkwegstelsel behoort.  
c) Bereken hoeveel keer zo groot de afstand tot 

V1 is vergeleken met de diameter van ons 
melkwegstelsel. 

 
 
Opgave 4 
De zon bestaat uit een mengsel van elektronen en atoomkernen (plasma). Aan het 
oppervlak van de zon heeft dit plasma een temperatuur waarbij veel straling in het 
zichtbare deel van het elektromagnetische spectrum wordt uitgezonden. Men noemt dit 
lichtgevende oppervlak de fotosfeer. Buiten de fotosfeer bevindt zich gas met een lagere 
temperatuur. Als je het licht van de zon analyseert, vind je spectrum 2 van tabel 20 van het 
informatieboek BiNaS. In het continue kleurenspectrum van de zon zijn donkere lijnen 
zichtbaar. 
a) Leg uit hoe het komt dat in het spectrum van de zon donkere lijnen zichtbaar zijn. 
De meeste atoomkernen die in het plasma aan het oppervlak van de zon voorkomen, zijn 
protonen. De elektronen en de protonen kunnen vrij bewegen en kunnen met grote 
snelheid aan de fotosfeer ontsnappen. Ondanks de remmende werking van het 
gravitatieveld verwijderen ze zich soms ver van de zon. In de buurt van de aarde verstoren 
dergelijke deeltjes het radio- en telefoonverkeer. 
b) Bereken welke snelheid de deeltjes minimaal moeten hebben om de zon te kunnen 

verlaten en de aarde te bereiken. Verwaarloos hierbij de invloed van het gravitatieveld 
van de aarde. Geef je antwoord in het juiste aantal significante cijfers. 

Om de zon bevindt zich een magnetisch veld. 
Op een bepaalde plaats lopen de magnetische 
veldlijnen evenwijdig aan het oppervlak van de 
zon. Het magnetische veld is op die plaats 
homogeen. Zie nevenstaande afbeelding. 
In nevenstaande afbeelding komen de 
magnetische veldlijnen het papier uit (naar je 
toe). De magnetische inductie is 1,5·10-2 T. In 
punt P ontsnapt plasma met een snelheid v van 
6,5·105 m/s loodrecht uit de fotosfeer. Dit 
plasma bestaat uit protonen en elektronen.  
Door de lorentzkracht die deze deeltjes 
ondervinden, beschrijven ze een cirkelvormige baan. In bovenstaande afbeelding is de 
cirkelbaan PQ aangegeven die een van de twee soorten deeltjes doorloopt. De beweging 
van deze deeltjes zorgt voor een elektrische stroom I in de cirkelbaan.  
c) Leg uit of het magnetische veld binnen het cirkelsegment groter wordt of kleiner wordt 

ten gevolge van I.  
Teken daartoe eerst in bovenstaande afbeelding de richting van de elektrische stroom 
I in cirkelbaan PQ. 

d) Bereken hoe ver een proton dat bij P ontsnapt zich van de fotosfeer kan verwijderen. 
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Vlak bij de evenaar van de zon komen in de fotosfeer vaak 
donkere gebieden voor: de zonnevlekken. In deze gebieden 
bevinden zich sterke magneetpolen. De zonnevlekken 
komen in paren voor. De ene vlek is dan een magnetische 
noordpool, de andere een zuidpool. 
In nevenstaande afbeelding is het magnetische veld in de 
buurt van een paar zonnevlekken geschetst. Bij de zuidpool 
staat de veldlijn k loodrecht op het oppervlak van de zon. 
Veldlijn k is een rechte. Langs k ontsnappen vrije protonen 
en elektronen met een snelheid van 6,5·105 m/s. Als er 
geen magnetisch veld is, is deze snelheid voldoende om de 
aarde te kunnen bereiken. 
e) Leg uit of bij het getekende magnetische veld de langs 

veldlijn k bewegende protonen en elektronen de aarde kunnen bereiken. 
 


