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1 Meten aan melkwegstelsels 

1.1 Inleiding  
Sterrenkunde is een wetenschap die veel mooie foto’s oplevert. 
Deze foto’s worden vaak in het infrarood gedeelte van het 
spectrum gemaakt. Infrarood licht heeft een grotere golflengte 
dan zichtbaar licht. Hierdoor wordt infrarood licht minder 
tegengehouden door de (gas)wolken in onze Melkweg. Zo kan 
het infrarode licht vanuit het centrum van de Melkweg ons 
gewoon bereiken. 
 
De afgelopen jaren hebben de Hubble telescoop en de 
telescopen van ESO (European Southern Observatory) op La Silla 
en Paranal in Chili steeds spectaculairdere afbeeldingen van 
het heelal gemaakt. De telescopen zijn instrumenten die mooie 
afbeeldingen opleveren en sterrenkundigen in staat stellen om 
verder dan ooit het heelal in te turen en antwoorden te vinden 
op vragen als: ‘Wanneer zijn de eerste sterren ontstaan?’ en 
‘Hoe zien andere sterrenstelsels er uit?’ 
Al eeuwenlang stellen wetenschappers zich dit soort vragen 
over het heelal. Draait de Zon om de Aarde, of is het andersom? 
Het blijkt dat de beschrijvingen die Kepler omstreeks 1600 
maakte voor de beweging van planeten in een baan om de zon 
ook algemeen te gebruiken zijn voor relatief lichte voorwerpen 
die om relatief zware voorwerpen draaien.  
 
In het midden van het Melkwegstelsel wordt iets bijzonders 
waargenomen. In een donker gedeelte is een zeer sterke bron 
van radiogolven aanwezig, waar sterren met grote snelheid 
omheen cirkelen. Hoewel het trekken van conclusies uit dit 
soort waarnemingen in detail heel ingewikkeld is, is het wel 
mogelijk om het (in grote lijnen) zelf te doen.  
In deze module ga je berekenen dat er in het midden van onze 
Melkweg, hoogstwaarschijnlijk, een zwart gat zit. Je doet dat 
met de door telescopen vastgelegde waarnemingen van de 
beweging van een ster. Met de formules van Kepler toon je aan 
dat er een grote massa in het centrum van de Melkweg is. 
Omdat daar geen heldere lichtbron is, kan deze massa niet in 
de vorm van een ster aanwezig zijn. 
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 1.2 Voorkennis en vaardigheden 
Om aan deze module te kunnen werken heb je onderstaande 
voorkennis en vaardigheden nodig. Geef bij je docent aan 
wanneer je bepaalde onderdelen niet beheerst. 
 
Voorkennis: 

 het elektromagnetische spectrum 

 krachten 

 massa 

 goniometrische functies 

 radialen en logaritmen 

 ellipsen 

 integreren 

 limieten. 
 
Vaardigheden: 

 werken met Excel 

 practicum uitvoeren met eenvoudige practicummaterialen 

 conclusies trekken uit meetgegevens 

 natuurkunde kennis toepassen in nieuwe situaties 

 berekeningen maken met natuurkundige formules 

 natuurkundige formules met elkaar combineren tot nieuwe 
formules 

 debatteren 

 informatie zoeken op Internet en in Binas. 
 

1.3 Opbouw van de module 
De module begint met een inleiding over zwarte gaten en de 
gravitatiewet. Daarna volgt de opbouw van het heelal. Dankzij 
gravitatiekrachten draait de Maan om de Aarde, de Aarde om 
de Zon, de Zon om … iets in het centrum van het 
Melkwegstelsel. Er wordt besproken hoe de Melkweg zelf 
beweegt in het heelal. 
De wetten van Kepler beschrijven de ellipsvormige beweging 
van relatief lichte voorwerpen die om, naar verhouding zware, 
voorwerpen draaien. 
Met behulp van de wetten van Kepler en de gravitatiewet 
bereken je de massa van het vermoedelijke zwarte gat in het 
centrum van de Melkweg. 
Tot slot wordt de aanwezigheid van dit zwarte gat in het 
centrum aannemelijk gemaakt. 
 
Voor de introductie van nieuwe begrippen, formules en 
eenheden zijn kenniskaarten opgenomen. Bij enkele kaarten is 
de informatie verdiepend. Voor achtergrondinformatie zijn 
informatieblokken toegevoegd. 
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De laatste drie hoofdstukken bieden mogelijkheid tot 
verdieping. Er kan gekozen worden voor het denken over 
verschillende wereldbeelden, voor het werken met Stellarium 
(een simulatieprogramma voor hemellichamen) en voor de 
levensloop van sterren. 

 

1.4 Doelstellingen van de module 
Doel van de module “Meten aan melkwegstelsels” is dat je 
aannemelijk moet maken dat er in het centrum van ons 
Melkwegstelsel een zwart gat zit. 
  
Je zult werken met moderne astronomische waarnemingen. 
Je kijk op de exacte vakken zal zich verbreden en verdiepen. 
Je zult ervaren hoe actueel wetenschappelijk onderzoek in zijn 
werk gaat. 
Je maakt kennis met het indirect waarnemen van 
verschijnselen.  
 
Daarbij leer je: 

 werken met Excel 

 rekenen aan ellipsen 

 werken met de gravitatiewet van Newton 

 werken met het begrip centripetale kracht 

 de wetten van Kepler gebruiken 

 de massa van een zwart gat bepalen 

 werken met gravitatie-energie 

 de straal van een zwart gat berekenen 

 de afstandsvergelijking gebruiken 

 de conclusies die je trekt uit het onderzoek uitleggen en 
verdedigen. 

 
In de afsluitende toets moet je laten zien dat je, onder andere, 
de voorgaande leerdoelen begrijpt en dat je er mee kunt 
werken.  
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1.5 Beoordeling 
Opdrachten 
In de module zijn vragen en opdrachten opgenomen. De 
opdrachten leiden je van de waarnemingen in het centrum van 
de Melkweg, via de verwerking van deze waarnemingen naar 
een conclusie over de waarnemingen. 
De uitwerkingen van deze opdrachten lever je in. 
Ze worden beoordeeld en vormen 25% van het eindcijfer voor 
deze module. 
 

Toetsing 
De toets is een theoretische toets over de in deze module 
behandelde stof. 
Je moet varianten op de in deze module gemaakte opdrachten 
kunnen maken (reproductievragen). 
Verder moet je vragen kunnen beantwoorden (inzichtvragen) 
waarbij de nadruk meer ligt op het kunnen combineren van 
kennis en begrip. 
Het cijfer op de toets weegt voor 50% mee in het eindcijfer. 
 

Verdieping 
De laatste drie hoofdstukken bieden mogelijkheden tot 
verdieping.  
Je docent stelt vast welke hoofdstukken gedaan worden. 
De beoordeling bij hoofdstuk 6 is gebaseerd op je deelname aan 
het debat over het geocentrische en het heliocentrische 
wereldbeeld.  
Bij hoofdstuk 7 worden de door jou gemaakte vragen bij 
Stellarium beoordeeld.  
Voor het laatste hoofdstuk verzorg je een presentatie die 
beoordeeld wordt. Het is ook mogelijk dat je docent voor een 
andere verdiepingsopdracht kiest. 
Het cijfer voor de verdieping vormt 25% van het eindcijfer. 
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Figuur 1 - De Very Large Telescope van ESO 
De Very Large Telescope (VLT) op de Paranal-sterrenwacht (Atacama, Chili) vormt één van de 
grootste en modernste optische instrumenten ter wereld. De VLT maakt zeer scherpe 
hemelopnamen en kan, dankzij het grote spiegeloppervlak van de vier afzonderlijke telescopen, 
zeer verre en zwakke objecten in het heelal waarnemen. De witte auto voor de gebouwen geeft je 
een idee van de schaal. De spiegels van de VLT hebben een diameter van 8 meter. 
bron: ESO, European Organization for Astronomical Research in the Southern Hemisphere. 
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2 Zwarte gaten, een introductie 

 
Als je ’s nachts naar een heldere hemel kijkt zie je één groot 
lichtspektakel. De Maan en planeten, zoals Venus, Mars en 
Jupiter, produceren zelf geen licht, maar reflecteren het licht 
van de Zon. Dat geldt ook voor kometen en satellieten. 
Sterren produceren zelf wel licht. Sommige sterren lijken haast 
blauw, andere weer wat roder. Ook al zijn er enorm veel 
sterren en zenden bijna al die sterren net zoveel licht uit als 
onze Zon, of nog veel meer, het is 's nachts toch donker op 
Aarde. 
 
Als je naar de sterrenhemel kijkt zie je niet alleen puntjes en 
vlekjes, waarschijnlijk herken je ook allerlei lijntjes en figuren, 
de zogenaamde sterrenbeelden. Je zult de Grote Beer 
misschien wel herkennen of de rode ster Betelgeuze in het 
sterrenbeeld Orion. 
 
Je realiseert je vast niet dat er heel veel niet te zien is. Zware 
sterren kunnen aan het eind van hun leven exploderen. Daarbij 
worden grote gaswolken weggeblazen. De overblijvende kern 
kan in elkaar storten en een zwart gat vormen.  
Zwarte gaten zijn niet direct waar te nemen. Je kunt ze wel 
‘ontdekken’ door de omgeving van een zwart gat goed in de 
gaten te houden.  
Zwarte gaten mogen heel geheimzinnig lijken, ze bestaan uit 
hetzelfde materiaal als de Zon en de Aarde. De massa van een 
zwart gat is wel heel groot (van vijf tot miljoenen zonsmassa’s) 
en enorm samengeperst. 
 
Je kunt je een voorstelling van de aantrekkingskracht van een 
zwart gat maken door de gravitatiewet van Newton te 
bestuderen. De gravitatiewet geeft aan dat de aantrekkende 
kracht (Fgravitatie ) tussen twee massa's (M en m) toeneemt als de 
afstand (r) tussen deze massa's afneemt. 
 

2r

mM
GFgravitatie


      (1) 

waarin: 
 
 Fgravitatie = de aantrekkende kracht in Newton (N) 

 G = de gravitatieconstante die een waarde heeft van 

6,67·1011 N m2 kg2 

 M = de massa van object 1 in kilogrammen (kg) 
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 m = de massa van object 2 in kilogrammen (kg) 

 r = de afstand tussen de massa’s in meters (m). 
 

1. Vraag: het samenpersen van de Aarde 
Het aardoppervlak ligt op ongeveer 6378 km van het 
middelpunt van de Aarde. Om van de Aarde een zwart gat te 
maken, zou je de massa samen moeten persen tot een knikker 
met een diameter van 1,0 cm. Door de afname van de straal 
wordt de gravitatiekracht veel groter dan de normale 
zwaartekracht.  
Bereken hoeveel keer de gravitatiekracht toeneemt als de 
straal van de Aarde af zou nemen van 6378 km tot 0,5 cm. Geef 
je antwoord in drie decimalen. 

 
 

Als het goed is, heb je berekend dat de zwaartekracht meer 
dan een triljoen keer zo groot wordt. Dat is een miljoen tot de 
3e macht, ofwel 1018

 = 1.000.000.000.000.000.000. 
      

Doordat een zwart gat zelf zo klein is, kan de afstand tot een 
andere massa ook klein zijn. Er ontstaat dan een enorm grote 
aantrekkende kracht, wat leidt tot bijzondere verschijnselen. 
Zo is er de ‘waarnemingshorizon‘, een soort 'point of no return'. 
Niets van wat binnen deze grens is, kan nog aan het zwarte gat 
ontsnappen.  
Een voorwerp in de buurt van een zwart gat moet met een 
enorme snelheid bewegen om niet in het zwarte gat te worden 
getrokken. Je kunt dit vergelijken met satellieten in een baan 
om de Aarde. Als die een te kleine snelheid hebben, storten ze 
neer. 
 
De werking van een zwart gat kun je je voorsnellen als de 
werking van een waterval. Een kanoër die stroomafwaarts in de 
richting van de waterval vaart, zal een grens passeren waarna 
hij beslist, hoe hard hij ook stroomopwaarts peddelt, naar 
beneden zal storten. 
Hoezeer de kanoër zijn best ook doet, hij zal niet meer aan de 
waterval kunnen ontsnappen.  
 
Om uit een zwart gat te ontsnappen zou een voorwerp een 
snelheid groter dan de lichtsnelheid (300 000 km/s) moeten 
hebben. Volgens de relativiteitstheorie van Einstein is een 
grotere snelheid dan de lichtsnelheid niet mogelijk. Er kan dus 
niets, ook geen licht, ontsnappen uit een zwart gat. 
Voorwerpen verdwijnen in een zwart gat om nooit weer terug 
te keren. 
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1. Achtergrondinformatie: John Wheeler 
De wetenschapper John Wheeler (1911) bedacht de term zwart 
gat (black hole) in 1967. Hij was onder andere professor aan 
Princeton University waar hij werkte aan theorieën over 
elementaire deeltjes. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was 
Wheeler betrokken bij het Manhattan Project. Hier werden de 
atoombommen ontwikkeld die Hiroshima en Nagasaki troffen. 
Ook was Wheeler betrokken bij berekeningen aan de 
waterstofbom.  
 
Wheeler koos voor de term gat omdat voorwerpen die het 
zwarte gat tot dichter dan de waarnemingshorizon naderen niet 
aan het zwarte gat kunnen ontsnappen en zwart omdat zelfs 
licht niet kan ontsnappen.  
 

bron: http://en.wikipedia.org/wiki/John_Archibald_Wheeler 

 
In eerste instantie beschouwden veel wetenschappers zwarte 
gaten als een leuk idee, maar niet als iets dat werkelijk kon 
bestaan. Tegenwoordig zijn er overtuigende aanwijzingen dat 
er precies in het midden van ons eigen Melkwegstelsel een 
zwart gat zit.  
Jij gaat in de volgende hoofdstukken dit zwarte gat ook 
ontdekken! 

 

2.1 Het zwarte gat in het midden 
van de Melkweg 
De eerste aanwijzing voor een zwart gat in het midden van de 
Melkweg, was de waarneming van een hoogst ongebruikelijke 
bron van radiogolven in het sterrenbeeld Sagittarius (bij ons 
beter bekend als Boogschutter, zie ► 
Figuur 2) aan de zuidelijke sterrenhemel. Deze bron werd 
Sagittarius A* (SgrA*) genoemd. Het was direct duidelijk dat 
deze radiogolven onmogelijk van een ster afkomstig konden zijn 
en er werd gespeculeerd dat de geheimzinnige bron wel eens 
een zwart gat kon zijn. De radiogolven zouden dan afkomstig 
zijn van materie die met zeer hoge snelheid rondom dit zwarte 
gat beweegt. 
 
Radiogolven ontstaan zodra elektronen met een hoge snelheid 
in een magnetisch veld bewegen. In de kern van de Melkweg 
zijn snelbewegende elektronen én een sterk magnetisch veld 
aanwezig. 
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Een zwart gat is extreem klein en volkomen zwart. Hierdoor 
kun je het niet rechtstreeks zien. Je kunt een zwart gat wel 
aantonen door de volgende twee dingen in de buurt van het 
'verdachte' gebied te onderzoeken: 
 

 De snelheid van de materie die er omheen cirkelt. 

 De hoeveelheid uitgezonden licht. 
 
De snelheid zegt iets over de massa die in het gebied 
geconcentreerd is. Hoe groter de massa des te groter de 
snelheid van alles wat er omheen beweegt. Het uitgezonden 
licht geeft aan of deze massa van sterren afkomstig is of van 
iets anders.  

 

 
 
Figuur 2 - Het sterrenbeeld Sagittarius (Boogschutter)  
Een nachtopname van de hemel rondom de 'theepot'-vorm van het sterrenbeeld Sagittarius. De radiobron 
Sagittarius A* bevindt zich in het midden van de cirkel. 
bron: ESO, European Organization for Astronomical Research in the Southern Hemisphere. 
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3 Alles draait  

"Je zat daar maar te denken dat dit stuk mechaniek 400.000 
onderdelen had, allemaal geconstrueerd door de laagste 

inschrijver." 
 
David (Apollo 15 astronaut) Scott 

 
De Maan, de Zon, sterren, kometen en verschijnselen aan de 
hemel worden sinds jaar en dag vanaf de Aarde bekeken, 
bewonderd en geïnterpreteerd. Pythagoras (580 - 500 v. Chr.) 
en Aristoteles (384 - 322 v. Chr.) dachten al dat de Aarde rond 
was en dat er een heelal bestond. Vanuit de 
natuurwetenschappen zijn we geïnteresseerd in de baan van 
planeten, de samenstelling van meteorieten, de levensduur van 
sterren en het ontstaan van het heelal. Ondanks al het 
onderzoek dat al gedaan is, zijn er nog veel zaken die we niet 
weten. Het is misschien ook moeilijk om je voor te stellen dat 
er verschijnselen onderzocht worden die we niet kunnen zien, 
omdat ze zo ver weg zijn.  

 Figuur 3 – David Scott 
bron: NASA, Johnson Space Center 

In dit deel lees je over de opbouw van het zonnestelsel en 
welke plaats het heeft in het Melkwegstelsel. 

 

2. Opdrachten 
 
2.1 Cosmic voyage 
Bekijk de film Cosmic Voyage – powers of ten om een indruk te 
krijgen van afmetingen in het heelal. Gebruik de versie met 
gesproken commentaar van Morgan Freeman. Het filmpje start 
in Venetië.  
Zie ook ►URL 1 t/m 6 
  
Noteer de objecten die passen in de steeds grotere (en, later, 
de steeds kleinere) cirkels. 

 
Diameter 
(m) 

Object 

1 = 100  hoepel 

103  

106  

107  

108  

1013  

1026  
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Diameter 
(m) 

Object 

1 = 100 hoepel 

10-3  

10-4  

10-5  

10-7  

10-9  

10-15  

 

2.2 Model van het zonnestelsel 
a.  Maak met behulp van gegevens uit Binas of andere bronnen 

een model van het zonnestelsel. Verwerk hierin de Aarde, de 
Zon, de Maan en de planeten Jupiter, Mars, Mercurius, 
Neptunus, Saturnus, Uranus en Venus. 

b.  Als je in het model de Zon voorstelt als een tennisbal, hoe 
groot is Jupiter (de grootste planeet van het zonnestelsel) 
dan?  

c. Op welke afstand ten opzichte van het middelpunt plaats je 
Pluto in het model? (Pluto is de planeet van het zonnestelsel 
die het verst van de Zon verwijderd is.) 
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3.1 De Maan draait om de Aarde 
Vanaf de Aarde gezien is de Maan een in het oog springend 
hemellichaam. Soms wel, soms niet te zien. De ene keer 
helemaal vol, de andere keer met een hap eruit. Het is tot nu 
toe de enige buitenaardse plek waar mensen geweest zijn. De 
gemiddelde afstand tussen de Aarde en de Maan bedraagt 
384.400 km. De Maan doorloopt de baan om de Aarde in 27,3 
dagen. In deze tijd draait de Maan ook precies eenmaal om 
haar as. Daardoor hebben we altijd zicht op dezelfde kant van 
de Maan. De Maan weerkaatst licht van de Zon waardoor we het 
beschenen deel van het maanoppervlak op Aarde kunnen 
waarnemen.  
Afhankelijk van de plaats van de Zon, de Maan en de Aarde zien 
we meer of minder van de Maan. Wanneer de Maan precies 
tussen de Zon en de Aarde in staat, is er sprake van een 
zonsverduistering (eclips). Een maansverduistering komt voor 
wanneer bij volle maan de Aarde tussen de Zon en de Maan in 
staat.  

 
 

 
Met een verrekijker of eenvoudige telescoop kunnen we het 
maanoppervlak goed bekijken. Rond het eerste en laatste 
kwartier, wanneer het oppervlak schuin door de Zon beschenen 
wordt, zijn er veel details te zien, vooral op de grens van het 
donkere en het belichte gedeelte van de Maan.  

Figuur 4 - De Maan 
bron: NASA 

Zo kun je de verschillende kraters goed herkennen. Deze 
kraters zijn ontstaan door inslagen van meteorieten die door 
het ontbreken van een atmosfeer niet verbranden voordat ze 
het maanoppervlak bereiken. De donkere vlekken op de Maan 
worden zeeën genoemd, omdat men vroeger dacht dat die zich 
daar bevonden. Voor zover we nu weten, zijn er echter geen 
zeeën geweest op de Maan. De donkere vlekken zijn vlakke 
gebieden van gestolde lava waar sinds de uitbarsting van 
vulkanen nog geen meteorietinslagen plaats hebben gevonden. 
 
De Maan is net zo oud als de planeten van ons zonnestelsel. 
Over de wijze waarop de Maan ontstaan is verschillen de 
meningen: 

 de Maan zou afgesplitst zijn van de Aarde 

 de Maan zou ingevangen zijn toen deze langs de Aarde 
bewoog 

 de Maan zou, tegelijk met de planeten en andere manen, 
ontstaan zijn uit oermaterie. 
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3. Opdrachten 
 
3.1 Dark side of the moon 
Een beroemde CD van Pink Floyd (met onder andere  het 
nummer Eclipse) heeft de titel “The dark side of the moon” 
gekregen. 
a. Is “the dark side of the moon” in werkelijkheid altijd 

donker? Licht toe. 
b. Hoe zijn we te weten gekomen hoe “the dark side” er 

uitziet? 
 
3.2 Eb en vloed 
a.  Eb en vloed op Aarde ontstaan door de aantrekkingskracht 
van de Maan.  
b.  Per etmaal is het tweemaal eb en tweemaal vloed. 
c.  Beredeneer hoeveel vloedbergen er op Aarde zijn. 
d.  Bij springtij komt het water extra hoog. Waar zal de Maan 
zich dan bevinden ten opzichte van Zon en Aarde? 
 
3.3 Ontstaanswijze van de Maan 
a.  Verzamel via Internet voor- en tegenargumenten voor elk 
van de mogelijke ontstaanswijzen van de Maan. 
b.  Welke ontstaanswijze vinden jullie het meest 
waarschijnlijk? Licht je keuze toe. 
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2. Achtergrondinformatie: ijs op de Maan  
Eén van de belangrijkste lanceringen was misschien wel op 25 
januari 1994. Toen werd (het deep space program science 
experiment) Clementine gelanceerd. De ruimtesonde 
Clementine kreeg als taak om de Maan zeer nauwkeurig in 
beeld te brengen. Daarbij deed men een onverwachte 
ontdekking. 
 
Bij het analyseren van de beelden van de atmosfeerloze Maan 
werd namelijk ijs ontdekt! En dus water! Omdat water een 
voorwaarde is voor het voorkomen van leven, zou dit de 
mogelijkheid bieden om een maanbasis te maken als 
tussenstation voor reizen naar andere planeten. Wellicht zou 
men zelfs ooit op de Maan kunnen gaan wonen. Als mens 
kunnen we niet overleven zonder water. In principe zou het ook 
meegenomen kunnen worden vanaf Aarde, maar dat kost tussen 
de 2000 en 20.000 dollar per kg.  
 
In 1998 werden de bevindingen van de ruimtesonde Clementine 
bevestigd door de Lunar Prospector. Deze sonde maakt geen 
beelden van de Maan zoals de Clementine, maar kan met 
behulp van een neutron-spectrometer metingen doen. Deze 
metingen zijn veel preciezer. De neutronen komen in botsing 
met watermoleculen. Bij elke botsing verliest het neutron 
kinetische energie en zal langzamer gaan bewegen. Uit de 
metingen bleek dat er 10 tot 300 miljoen ton water in vaste 
vorm aanwezig is op de Maan. 
 
In 2006 vervloog de hoop van de NASA om snel een maanbasis 
te kunnen bouwen. Na het onderzoeken van radarbeelden 
kwam het Smithsonian Instituut uit Washington tot de 
conclusies dat er wel ijs is op de Maan, maar dat het niet 
bruikbaar is. Het water bestaat uit minieme ijsdeeltjes die 
overal tussen het stof verspreid liggen. Wij zijn nog niet in 
staat om van deze minieme ijsdeeltjes water te maken. Het ijs 
kan dus niet gebruikt worden als men de Maan zou willen 
koloniseren.  

 

4. Opdracht: IJs op de Maan 
Lees 2. Achtergrondinformatie: ijs op de Maan. 
Uit de metingen blijkt dat er 300 miljoen ton ijs op de Maan 
aanwezig kan zijn. Dit komt overeen met 300.109 kg. 
a. Bereken hoeveel kubieke meter ijs er op de Maan is. Ga uit 

van een dichtheid 920 kg/m3. 
b. Stel dat al dit ijs voor komt in een cilindervormige ijsberg. 

Het ronde grondvlak heeft een diameter van 1 km. Welke 
hoogte zou deze ijsberg dan hebben?  
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3.2 De Aarde draait om de Zon 
De Zon is slechts één van de vele sterren die in het heelal 
voorkomen. Het is een gasbol met een diameter van 1,4 miljoen 
km, dat is 110 keer de diameter van de Aarde. Voor ons is de 
Zon een bijzondere ster omdat zij zich in het centrum van ons 
zonnestelsel bevindt. De banen van de planeten worden vooral 
door de Zon bepaald.  

 

 
 
Figuur 5 - De Zon 
bron: NASA 

Ongeveer 4,6 miljard jaar geleden gingen rond de pas ontstane 
ronddraaiende Zon gas en stof samenklonteren. Hierbij 
ontstonden steeds grotere brokken, die soms botsten en weer 
uiteen spatten. Uit de grootste brokstukken zijn planeten 
ontstaan, uit de kleinere kometen. Alle zijn terechtgekomen in 
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een eigen baan om de Zon. Rond de meeste planeten cirkelen 
één of meer manen.  
 
De planeten die zich het dichtst bij de Zon bevinden zijn 
rotsachtig en klein (Mercurius, Venus, Aarde en Mars). De 
verder weg gelegen reuzenplaneten bestaan grotendeels uit 
gassen (Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus). Aan de 
buitenzijde van het zonnestelsel bewegen zich de kometen.  
Planeten geven zelf geen licht, zij weerkaatsen het licht van de 
Zon. Men kan ze van sterren onderscheiden doordat ze zeer 
helder zijn en niet flikkeren. Daarnaast hebben planeten geen 
vaste positie tussen de sterren, maar veranderen ze duidelijk 
waarneembaar van plaats. Dat komt doordat ze, net als de 
Aarde, rondom de Zon bewegen. Vroeger noemde men ze 
‘dwaalsterren’ (planètès = ronddwalend).  
 
Het leven van een ster begint als in een zich samentrekkende 
wolk van gas en stof de temperatuur toeneemt. Zodra de 
gaswolk, die voornamelijk bestaat uit waterstof, zich sterk 
samentrekt, beginnen de fusiereacties. 
Kernfusie ontstaat door het samensmelten van kernen. Dit kan 
alleen als de kernen zich op heel kleine afstanden van elkaar 
bevinden. In dat geval overwinnen de aantrekkende 
kernkrachten de afstotende Coulombkracht. Bij kernfusie 
komen grote hoeveelheden energie vrij. Bij de kernfusie in de 
Zon fuseren 4 waterstofkernen tot 1 heliumkern, 2 positronen, 
2 neutrino’s en straling. 

 
5. Opdracht 
In de toekomst bereikt de Zon, via het stadium rode reus, het 
stadium witte dwerg.  
a. Zoek met behulp van een boek over sterrenkunde of via 

Internet uit wat deze stadia inhouden. 
b. Gaat de mens deze stadia nog meemaken? 
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3. Kenniskaart: de proton-proton keten 
De massa van de ster bepaalt welk fusieproces voornamelijk 
optreedt. Bij sterren tot anderhalve zonsmassa vindt de 
zogenaamde proton-proton keten plaats.  
Bij deze keten botsen allereerst twee protonen 
(waterstofkernen) waardoor een deuteriumkern, een positron en 
een neutrino worden gevormd.  
Deuterium wordt ook zwaar waterstof genoemd: het is waterstof 
met een extra neutron. Het gevormde positron heeft dezelfde 
massa als een elektron, maar een tegengestelde lading. Het is als 
het ware het antideeltje van het elektron. Neutrino's hebben 
geen lading en een extreem kleine massa die nog niet goed 
bekend is. Ze ontstaan bij radioactief verval.  

 

Opeenvolgend vinden de volgende fusieprocessen plaats: 
 

  eHHH 2
1

1
1

1
1    [I] 
 

  23
2

2
1

1
1 HeHH     [II] 

 

    [III]   HHHeHeHe 1
1

1
1

24
2

23
2

23
2

 
Door bovenstaande vergelijkingen geschikt op te tellen krijg je 
onderstaande fusiereactie: 
 

   2224 24
2

1
1   eHeH   [IV] 

 

 
Figuur 6 - De proton-proton keten 
bron: ESA 
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6. Opdracht:  
Lees 3. Kenniskaart: de proton-proton keten 
a. In de natuur geldt behoud van lading. Welk deeltje zorgt er 

voor dat de lading in vergelijking I behouden blijft? Hoe 
ontstaat dit deeltje? 

b. In vergelijking IV is de massa van de heliumkern lager dan de 
massa van de afzonderlijke protonen en neutronen waaruit 
de kern is opgebouwd. Bepaal met behulp van Binas dit 
zogenaamde massadefect. 

  
Volgens de vergelijking van Einstein wordt deze ‘verloren’ 
massa omgezet in energie.  
Deze vergelijking is waarschijnlijk de meest bekende ter 
wereld:  
 

2cmE   (2) 
 
waarin: 

 E = de energie in joules (J) 

 m = de massa in kilogrammen (kg) 

 c = de lichtsnelheid in meters per seconde (m/s) 
 
c. Bereken hoeveel energie vrijkomt in de protonencyclus. 
d. De Zon straalt met een vermogen van ongeveer 3,90 x 1026 

J/s. Gebruik Binas en bereken hoe lang de Zon met dit 
vermogen kan stralen. Neem bij je berekening aan dat alle 
waterstof in de Zon kan worden omgezet in helium.  

 

3.3 De Zon draait om ...... 
De Zon maakt samen met ongeveer 1011 andere sterren, zoals 
Wega, Sirius en Betelgeuze, deel uit van het Melkwegstelsel. 

 
De dichtstbijzijnde ster, Alfa Centauri, is 4,3 lichtjaren van de 
Zon verwijderd.  
Het Melkwegstelsel heeft een diameter tussen de 70.000 en 
100.000 lichtjaren. Je kunt vanaf de Aarde in maanloze nachten 
de Melkweg zien als een lichte band aan de hemel. Je kijkt dan 
precies in het vlak van ons Melkwegstelsel. Onze Melkweg heeft 
de vorm van een platte pannenkoek met spiraalarmen en 
bestaat voornamelijk uit sterren, stof (silicaten en koolstof) en 
gaswolken (waterstof, helium, koolstof- en 
siliciumverbindingen) Dit geheel draait rond om het centrum 
van het Melkwegstelsel. 
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Figuur 7 - Een melkwegstelsel, NGC4414 
bron: Hubble Heritage Team (AURA/STScI/NASA/ESA) 

 
De Zon bevindt zich halverwege een spiraalarm, op 25.000 
lichtjaar van het centrum, en doet 230 miljoen jaar over één 
rondje. Tot nu toe heeft de Zon, en dus ook de Aarde, ongeveer 
20 keer dit rondje afgelegd. 
 
7. Vraag 
Bereken de baansnelheid van de Zon om het centrum van het 
Melkwegstelsel. 
Gebruik gegevens uit Binas tabel 5. 

  
Een melkwegstelsel dat veel op ons eigen Melkwegstelsel lijkt is  
NGC 7331 (zie ► 
 
Figuur 8).  
In NGC 7331 komen de massa, het aantal sterren, de vorm van 
de spiraalarmen en de snelheid waarmee nieuwe sterren, 
ontstaan overeen met ons eigen Melkwegstelsel. Met de zeer 
gevoelige Spitzer Space Telescope konden de onderzoekers NGC 
7331 'ontleden'. Hier zijn Zichtbaar: de spiraalarmen 
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(roodbruin), de centrale verdikking (de bulge, in lichtblauw) en 
een ring waarin sterren ontstaan (geel). 

 

 
 

Figuur 8 - NGC 7331 
bron: NASA / JPL-Caltech 

 

3.4 Het heelal 
Naast ons Melkwegstelsel zijn er nog ongeveer 100 tot 200 
miljard andere sterrenstelsels, ook vaak melkwegstelsels 
genoemd. Een voorbeeld is de Andromedanevel, die met het 
blote oog waar te nemen is.  
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Figuur 9 - Andromedanevel 
bron: foto door John Lanoue 

 
Sterrenstelsels blijken zich van elkaar af te bewegen, zodat er 
sprake is van een uitdijend heelal. De sterrenstelsels die het 
verst verwijderd zijn, hebben daarbij de grootste snelheid. Dat 
wijst op een explosie in het verleden, waarbij de “brokstukken” 
verschillende snelheden meegekregen hebben. We noemen dit 
de Big Bang (zie Figuur 10) 
 
De ontdekker van deze uitdijing van het heelal was Edwin 
Hubble. Volgens zijn berekeningen was het heelal 10 miljard 
jaar oud. Met de huidige kennis, onder andere verkregen door 
experimenten met de satelliet WMAP, wordt de ouderdom van 
het heelal geschat op 13,7 miljard jaar. Meer informatie over 
WMAP vind je bij ► URL 2.  
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 Figuur 10 – De geschiedenis van het heelal 
Bron: Cern, Microcosm 
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4. Achtergrondinformatie: Hubble 
De Amerikaanse astronoom Edwin Powell Hubble (1889-1953) 
ontdekte dat melkwegstelsels met verschillende snelheden 
bewegen en dat ze van ons af bewegen. De snelheid waarmee 
ze bewegen is groter naarmate de afstand Aarde - 
Melkwegstelsel groter is. Dit is te bepalen door de 
dopplerverschuiving van bekende spectraallijnen te bekijken.  
In Figuur 111 is de relatie tussen afstand en snelheid uitgezet. 
 

 
Figuur 11 - Snelheid van melkwegstelsels 
 
De zogenaamde wet van Hubble kan in een eenvoudige formule 
worden uitgedrukt:  
 

rHrv  0)(       (3) 

 
waarin: 

 v(r) = de snelheid waarmee het sterrenstelsel zich van ons 
verwijdert in kilometers per seconde (km/s) 

 r = de afstand tot de Aarde in Megaparsec (Mpc) 

 Ho = de Hubbleconstante in kilometers per seconde per 
Megaparsec (km·s-1·Mpc-1). 

 
 
De Hubble telescoop werd op 24 april 1990 gelanceerd met 
behulp van de Space Shuttle Discovery. De telescoop legt op 
593 km hoogte een rondje om de Aarde af in ongeveer 97 
minuten. De Hubble telescoop is van grote waarde voor de 
astronomie. Er zijn ontdekkingen gedaan die zonder deze 
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telescoop niet mogelijk waren geweest. Het bijzondere aan de 
telescoop is dat hij met het hele spectrum van infrarood licht, 
via zichtbaar licht tot aan ultraviolet licht kan meten. 
Daarnaast heeft al het nieuws rond de Hubble telescoop ervoor 
gezorgd dat meer mensen geïnteresseerd raakten in 
astronomie. De Hubble telescoop zal tot ongeveer 2010 
gebruikt worden.  
Hubble is niet de enige ruimtetelescoop. Ook de Spitzer 
ruimtetelescoop en het Chandra Rontgen Observatorium 
draaien hun baantjes om de Aarde. In 2013 wordt de James 
Webb ruimte telescoop gelanceerd. Deze telescoop heeft een 
spiegeldiameter van 6 meter om infrarode stralen op te vangen. 

 

8. Vraag 
Kies een punt in het diagram van figuur 11 en bereken de 
Hubbleconstante met behulp van formule 3. 

 

9. Opdracht 
Bekijk op ►URL 3 een 3D model van de Hubble telescoop. 
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4 De wetten van Kepler 

 
" Als we wisten wat we deden, heette het geen onderzoek." 
 
" Het meest onbegrijpelijke van het heelal is dat het begrijpelijk 
is." 

 
Albert Einstein (natuurkundige, 1879-1955) 

 
In de 17e eeuw ontdekte Johannes Kepler dat de banen van de 
planeten niet precies cirkels zijn, maar ellipsen. Met behulp 
van de aantekeningen van Tycho Brahe zette hij de Zon en de 
banen van de verschillende planeten op papier. Dat hij dit 
enorm goed gedaan heeft, blijkt wel uit het feit dat zijn model 
gedurende de daarop volgende vier eeuwen niet gewijzigd is.  
Keplers wetten blijken zeer algemeen te gelden. Je kunt ze 
toepassen op alle relatief lichte voorwerpen die om relatief 
zware voorwerpen heen draaien. Wij passen de wetten van 
Kepler toe op de beweging die ster S2 om radiobron SgrA* 
maakt. 
De 3 wetten van Kepler zijn als volgt: 

Figuur 12 – Albert Einstein 1)  Planeten bewegen in elliptische banen rond de Zon. De Zon 
staat hierbij in een brandpunt van de ellips. 

bron: official Nobel Prize in Physics 
photograph 

 
2)  De voerstraal van de Zon naar de planeet (een denkbeeldige 

lijn tussen het middelpunt van de Zon en het middelpunt 
van een planeet) beschrijft in gelijke tijden ∆t gelijke 
oppervlakten A . Deze oppervlakten worden ook wel 
perken genoemd. Daarom wordt de 2e wet van Kepler ook 
wel de perkenwet genoemd. 

 
A

constant
t





       (4) 

 
waarin: 

 A  = de door de voerstraal beschreven oppervlakte in 
vierkante meters (m2) 

 t  = de tijd in seconden (s). 
 
3) De derde machten van de halve lange assen a van de 

planeetbanen verhouden zich als de kwadraten van hun 
omlooptijden T in jaren.  
Later werd aangetoond dat de omlooptijd T berekend kan 
worden door: 

3
2

2

)(

4
a

mMG
T 





 (5) 
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waarin: 

 T = de omlooptijd in seconden (s) 

 G = de gravitatieconstante in N m2 kg-2 

 M = de massa van de Zon in kilogrammen (kg) 

 m = de massa van de planeet in kilogrammen (kg) 

 a = de halve lange as in meters (m). 
 

In de volgende paragrafen gaan we verder in op de wetten van 
Kepler. 
 

4.1 De eerste wet van Kepler 
Ellipsen zijn belangrijke meetkundige vormen in de astronomie. 
De baan die een planeet om een ster beschrijft, is een ellips. 
De ster bevindt zich dan in een brandpunt van de ellipsbaan. 
Ook de baan die een ster volgt rond een superzwaar zwart gat 
is een ellips. Het zwarte gat is dan één van de brandpunten van 
de ellips. 
In figuur 13 staat een ellips. De lijn met lengte a wordt de 
halve lange as genoemd. De lijn met lengte b wordt de halve 
korte as genoemd. Een ellips heeft twee brandpunten. Een 
ellips met midden (0,0) wordt beschreven door de volgende 
relatie: 
 

1
22
















b

y

a

x
      (6) 

 
waarin: 

 x = de positie op de x-as in meters (m) 

 y = de positie op de y-as in meters (m) 

 a = de halve lange as in meters (m) 

 b = de halve korte as in meters (m). 
 

Om hier in de praktijk iets mee te kunnen doen, moet je meer 
weten over de ellips.  
Lees 5. Kenniskaart: ellipsen en maak de opdrachten. 
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Figuur 13 - Een elliptische baan rond de Zon 
Een ellips waarbij de brandpunten, de halve lange as en de halve korte as getekend zijn. 
 
 
 

5. Kenniskaart: ellipsen                                                               
In figuur 14 staat een ellips, waarbij de belangrijkste 
onderdelen zijn aangegeven. 
 
Een ellips is de verzameling van alle punten, waarvan de som 
van de afstanden tot twee punten (de brandpunten) gelijk is. 
Deze som is gelijk aan de lengte van de lange as (= 2a) van de 
ellips. 

 

Bovendien geldt: a2 = b2 + c2. 
 
Nadat je de volgende opgaven hebt gedaan ben je in staat om 
de brandpunten van een willekeurige ellips te bepalen. 

 

10. Opdracht: een ellips tekenen 
 
a. Teken op een vel millimeterpapier een assenstelsel waarbij 

de x-as en de y-as beide van –10 cm tot 10 cm gaan. Prik 
het vel met punaises op een stuk zachtboard.  

Prik twee punaises vast in de punten (8, 0) en (8, 0). De 
twee punaises vormen de brandpunten van de ellips. 

b. Maak een touwtje met een lengte van iets meer dan 20 cm 
vast aan de beide punaises. Zorg ervoor dat tussen beide 
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potlood het touw strak en teken een ellips door rond te 
gaan met het potlood. 

c. Bepaal a, b en c van de door jou getekende ellips. 
d. Laat met behulp van de a die je net hebt bepaald, zien dat 

de lengte van het touw gelijk is aan 2a (de lengte van de 
lange as van de ellips). 

e. Bewijs algemeen dat geldt: touwlengte = 2a. 
f. Laat met behulp van de a, b en c die je net hebt bepaald, 

zien dat: a2 = b2 + c2. 
g. Bewijs dat voor een ellips geldt: a2 = b2 + c2. 

 

11. Opdrachten bij 5. Kenniskaart: ellipsen 
 
11.1 Bloemperk 
Je wilt in de tuin een ellipsvormig bloemperk maken, met een 
lange as van 6,5 m lang. De korte as moet 3,5 m lang zijn. Je 
zet de ellips uit met een touw en twee paaltjes die je in de 
grond slaat. 
a. Hoe lang moet het touw zijn? 
b. Bereken hoe ver de beide paaltjes uit elkaar moeten staan. 

  
11.2 Ellips met twee boompjes Figuur 14 – Een ellips tekenen 
Twee boompjes staan 15 m uit elkaar. Je maakt een stuk touw 
zo aan beide boompjes vast dat zich tussen de boompjes 20 m 
touw bevindt. Daarmee construeer je een ellips.  
Bereken de lengte van de korte as van de ellips. 
 

11.3 Ellips 1 
Hieronder zie je een tekening van een ellips. De tekening is op 
ware grootte 
a. Bepaal a en b van deze ellips (in centimeters). 
b. Bepaal c van deze ellips. 
c. Teken de beide brandpunten op de goede plaats in de ellips. 
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11.4 Ellips 2 
Voor de bovenste helft van de ellips geldt de formule 

2

2
1

x
y b

a
    

en voor de onderste helft 
2

2
1

x
y b

a
   . 

a. Laat zien dat de functie voor de bovenste helft klopt. 
b. Teken de ellips met a = 10 en b = 6. 
c. Teken de beide brandpunten in de ellips. 
d. Vergelijk je tekening met de tekening van 5. Kenniskaart: 

ellipsen 
e. Plot de ellips op je grafische rekenmachine. Zorg ervoor dat 

de schaalverdelingen langs de x-as en de y-as even groot 
zijn. 
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4.2 Waarnemingen in het centrum 
van het Melkwegstelsel 
Om de baan van een ster rond het centrum van de Melkweg te 
bepalen, moeten er veel problemen opgelost worden. Het is 
zeer moeilijk om sterren in de buurt van het centrum van de 
Melkweg waar te nemen doordat er grote hoeveelheden 
sterren, gaswolken en stof tussen de Aarde en het midden van 
de Melkweg zitten. Hierdoor wordt het waargenomen beeld 
mistig. Je probeert als het ware om 's nachts door een bewolkte 
lucht naar de sterren te kijken. Met zichtbaar licht is dit niet of 
nauwelijks mogelijk. 
Infrarood licht heeft een grotere golflengte dan zichtbaar licht. 
Hierdoor wordt infrarood licht minder tegengehouden door de 
(gas)wolken in onze Melkweg. Zo kan het infrarode licht vanuit 
het centrum van de Melkweg ons gewoon bereiken. 

 
Figuur 15 - Een infrarood foto van het centrum van de Melkweg 
De twee pijltjes in het midden markeren de positie van zwart gat kandidaat Sagittarius A* in het 
centrum van de Melkweg. De onderste gele balk geeft de hoekafstand van 1 lichtjaar (ongeveer 8 
boogseconden) aan. 
bron: ESO, European Organization for Astronomical Research in the Southern Hemisphere 
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Op foto's van het centrum van de Melkweg, genomen op 
achtereenvolgende tijden, is te zien dat de sterren in de buurt 
van het centrum zich verplaatsen. 
 
Een probleem bij het bepalen van de baan van een ster om het 
centrum van de Melkweg is de omlooptijd. Zo is de omlooptijd 
van de Zon om het centrum van de Melkweg ongeveer 230 
miljoen jaar. In een mensenleven kun je dus maar een heel 
klein stukje echt meten. De rest moet je via berekeningen 
bepalen.  
 
Eén ster in het bijzonder, genaamd S2, heeft een veel kortere 
omlooptijd om het centrum van de Melkweg. S2 heeft namelijk 
een omlooptijd van minder dan 16 jaar waardoor het wél 
mogelijk is om een volledige rondgang te meten.  
De baan van S2 en nog enkele andere sterren in de buurt van 
SgrA* kan bekeken worden in een filmpje bij ►URL 4 en bij 
►vaklokaal NLT. 
 
In figuur 16 staat de positie van S2, bekeken vanuit een positie 
loodrecht op het baanvlak. Als je deze waarden uitzet in een 
spreadsheet, kun je zien welke baan de ster beschrijft.  
In kolom 1 van figuur 16 staat de datum waarop de positie van 
ster S2 gemeten werd (2000,500 betekent exact in het midden 
van het jaar 2000).  
In kolom 2 en 4 staan de x en y coördinaten van de ster. De 
eenheid is boogseconden. De positie wordt weergegeven ten 
opzichte van het veronderstelde zwarte gat in het centrum van 
de Melkweg.  
In kolom 3 en 5 staan de meetonzekerheden in de bepaling van 
de coördinaten. 

Datum (jaar) x  
(boogseconde) 

dx 
(boogseconde)

y
(boogseconde)

dy
(boogseconde) 

1992,226 0,104 0,003 -0,166 0,004
1994,321 0,097 0,003 -0,189 0,004
1995,531 0,087 0,002 -0,192 0,003
1996,256 0,075 0,007 -0,197 0,010
1996,428 0,077 0,002 -0,193 0,003
1997,543 0,052 0,004 -0,183 0,006
1998,365 0,036 0,001 -0,167 0,002
1999,465 0,022 0,004 -0,156 0,006
2000,474 -0,000 0,002 -0,103 0,003
2000,523 -0,013 0,003 -0,113 0,004
2001,502 -0,026 0,002 -0,068 0,003
2002,252 -0,013 0,005 0,003 0,007
2002,334 -0,007 0,003 0,016 0,004
2002,408 0,009 0,003 0,023 0,005
2002,575 0,032 0,002 0,016 0,003
2002,650 0,037 0,002 0,009 0,003
2003,214 0,072 0,001 -0,024 0,002
2003,353 0,077 0,002 -0,030 0,002
2003,454 0,081 0,002 -0,036 0,002
  

Figuur 16 - Coördinaten van ster S2 
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12. Opdracht: bepaling van de halve lange as 
Je kunt de halve lange as a van de ellipsvormige baan van de 
ster bepalen door de coördinaten van S2, zoals weergegeven in 
figuur 16, uit te zetten in een assenstelsel. De coördinaten van 
ster S2 staan al in een spreadsheet, ►vaklokaal NLT. 
 
a. Maak van de meetgegevens een grafiek waarbij je de x en y 

waarden uitzet. Je grafiek bevat alleen meetpunten. Print 
de grafiek die ontstaat. 

b. Geef in je grafiek de meetonzekerheid aan voor elk 
meetpunt. Je kunt dit doen door lijntjes te tekenen met de 
lengte van de fout. 

c. Teken een op het oog zo goed mogelijk passende ellips door 
de punten in je grafiek. In verband met de 
meetonzekerheid hoeft de ellips niet exact door alle 
punten te gaan. 

d. Meet de halve lange as a en de halve korte as b in 
boogseconden. Reken dit om naar een lengte in lichtdagen. 
Gebruik hiervoor 6. Kenniskaart: eenheden in de 
sterrenkunde. 

e. Om te kijken of je de juiste waarden voor de halve lange as 
a en de halve korte as b hebt gevonden kun je de gevonden 
waarden invullen in de spreadsheet. Als de gevormde ellips 
precies samenvalt met de ellips van de baan van de ster 
dan heb je de juiste afstanden bepaald.  

6. kenniskaart in de sterrenkunde 
In de sterrenkunde hebben we te maken met zeer grote 
afstanden. Het is daarom verstandig om voor deze afstanden 
aparte eenheden af te spreken.  
 
Astronomische Eenheid 
De Astronomische Eenheid (A.E.) is een afstandsmaat die vooral 
gebruikt wordt om afstanden binnen het zonnestelsel aan te 
geven. Afgesproken is dat de gemiddelde afstand van de Aarde 
tot de Zon precies één astronomische eenheid bedraagt. Deze 
afstand is nauwkeurig bekend en bedraagt 149.597.870,69 km.  
 
Lichtjaar 
Omdat de afstanden van de Aarde tot de sterren vele malen 
groter zijn dan de afstand van de Aarde tot de Zon is het 
gebruik van de astronomische eenheid voor deze afstanden niet 
erg praktisch. Een meer voor de hand liggende eenheid is het 
lichtjaar. Eén lichtjaar is de afstand die het licht in één jaar 
aflegt. Eén lichtjaar is 9,4607 · 1012 km. 
 
Parsec 
Voor nog grotere afstanden wordt de parsec (afkorting pc) als 
afstandsmaat gebruikt.  
Een ster of ander voorwerp staat op een afstand van 1 parsec 
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tot de Zon als de afstand Aarde – Zon (de Astronomische 
Eenheid (zie hierboven)) vanaf die ster een zichthoek van 1 
boogseconde heeft. Eén parsec komt overeen met 3,26 
lichtjaar.  
Voor afstanden tussen sterrenstelsels wordt vaak de 
megaparsec (1 Mpc = 106 pc) gebruikt.  
 
Zonsmassa  
Sterren en sterrenstelsels hebben een zo grote massa dat bij 
gebruik van de S.I.-eenheid kilogram de waarden erg groot zijn. 
Het is in de astronomie gebruikelijker om de massa van de zon 
als eenheid te nemen. Eén zonsmassa mzon komt overeen met 
1,989 . 1030 kg.    
Boogseconde 
Bij waarnemingen wordt vaak de hoek gemeten waarin een ster 
of ander bewegend voorwerp ten opzichte van de Aarde 
verschuift.  
Deze verschuivingen worden in boogseconden uitgedrukt. Een 
boogseconde is een zestigste deel van een boogminuut. Een 
boogminuut is weer een zestigste deel van een graad. Een 
boogseconde is dus een klein deel van een graad. 

Eén boogseconde is 
3600

1
deel van 1° en dus 

1296000

1

6060360

1



 deel van een cirkel.   

Als een ster zich aan de hemel beweegt, kun je met behulp van 
de hoek p in boogseconden bepalen welke afstand R de ster 
heeft afgelegd. Je hebt dan ook de afstand d van de Aarde tot 
de ster nodig. Zie de figuur hieronder.  

 

d 

R 

p 

Omdat de hoek erg klein is, zullen de schuine zijde en de 
aanliggende zijde van hoek p vrijwel even lang zijn. Met behulp 
van de volgende formule kun je de waarde van R, de afstand 
die de ster heeft afgelegd, uitrekenen als p en d bekend zijn. 
 

d

R
p        (7)  sin

 

 p = de hoek in boogseconden (o) 

 R = de afstand die de ster heeft afgelegd in meters (m) 

 d = de afstand van de Aarde tot de ster in meters (m). 
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13. Vraag bij 6. Kenniskaart: eenheden in de sterrenkunde 
a.  Reken na, met behulp van Binas, dat één lichtjaar 

overeenkomt met 9,4607 · 1012 km (Een jaar duurt 
gemiddeld 365,25 dagen). 

b.  Hoe vaak kun je in één jaar van de Aarde naar de Zon en 
weer terug vliegen als je raket met de lichtsnelheid zou 
vliegen? 

c.  Hoe vaak kun je in één jaar om de Aarde vliegen op een 
hoogte van 250 km boven de evenaar? De snelheid van je 
raket is gelijk aan de lichtsnelheid. 

 

14. Vraag bij 6. Kenniskaart: eenheden in de sterrenkunde 
a.  Bereken met hoeveel lichtjaren 1pc overeenstemt. Geef je 

antwoord in 4 decimalen . 
b.  Voor een ster op een afstand van 8000 pc (dat is 8,0 kpc) 

komen 2 boogseconden ongeveer overeen met 92 lichtdagen. 
Reken dat met behulp van bovenstaande informatie uit. 

c.  Reken uit hoeveel radialen 2 boogseconden zijn (360° = 2π 
radialen). 

d.  Bij zeer kleine hoeken geldt dat de waarde van de sinus 
gelijk is aan de waarde van de hoek in radialen. Ga dit na 
voor de hoek van 2 boogseconden. 

e.  Leid met behulp van vraag b en c de volgende formule af (p 

in boogseconden):
d

R
p  8,206264  

 

4.3 De tweede wet van Kepler (de 
Perkenwet) 

De Perkenwet houdt in dat de voerstraal van de Zon naar de 
planeet in gelijke tijden ∆t gelijke oppervlakten A  beschrijft. 
De voerstraal is een denkbeeldige lijn tussen het middelpunt 
van de (relatief zware) Zon en het middelpunt van een (relatief 
lichte) planeet.  
In formulevorm kan dat worden weergegeven als: 
 

A
constant

t





      (4) 

 
(Zie ook de openingsbladzijde van hoofdstuk 4.) 

 
In Figuur 17 zie je twee even grote perken, die in een gelijke 
tijd doorlopen zijn. Om in gelijke tijden gelijke perken te 
kunnen doorlopen zal de baansnelheid van de planeet hoger 
worden naarmate de planeet dichter bij de Zon staat.  
In de applet van ►URL 5 is dit goed te zien. 
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Figuur 17 - Keplers perkenwet 
bron: wikipedia Nederland 

 
Kepler leidde zijn wetten af voor de planeten om de Zon. 
Hierin was de omlooptijd T van een planeet de tijd om een 
volledige ellipsbaan om de Zon te beschrijven. Keplers wetten 
gelden zeer algemeen; óók voor de baan van S2 om SgrA*. Je 
kunt zodoende met behulp van je geprinte ellipsvormige baan 
van S2 uit opdracht 12 en de tweede wet van Kepler de 
omlooptijd van ster S2 bepalen.  
 
In de tijd dat de ster één keer rond het zwarte gat gaat, 
doorloopt de voerstraal, de lijn tussen het zwarte gat en de 
ster, de totale oppervlakte van de ellips. De oppervlakte Aell 
van een ellips is: 
 

baAell         (8) 

 
waarin: 

 Aell = de oppervlakte van de ellips in vierkante meters (m2) 

 a = de halve lange as in meters (m) 

 b = de halve korte as in meters (m). 
 

De tweede wet van Kepler zegt dat de voerstraal tussen het 
zwarte gat en de ster in gelijke tijdseenheden stukken met een 
gelijke oppervlakte doorloopt. Uit formule 4 volgt dus: 
 

ellA

A

T

t 



 waarin T de omlooptijd voorstelt. 

Bijvoorbeeld: na de helft van de omlooptijd (
2

T
t  ), zal de 

voerstraal de helft van de oppervlakte van de ellips (
2
ellA

) 

doorlopen hebben.  
Algemeen geldt dus dat de voerstraal in een tijd ∆t die de ster 
erover doet om van positie 1 naar positie 2 te bewegen, een 
oppervlakte doorloopt van: 
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ellA
T

t
A 


       (9) 

 
waarin: 

 ΔA = de door de voerstraal doorlopen oppervlakte in 
vierkante meters (m2) 

 Δt = de tijd in seconden (s) tussen de twee gemeten posities 

 T = de omlooptijd in seconden (s) 

 Aell = de oppervlakte van de gehele ellips in vierkante 
meters (m2). 

 
Om de omlooptijd T met behulp van deze formule te bepalen, 
moet je dus eerst ∆A, ∆t en Aell bepalen. 

 

15. Opdracht: bepaling van de omlooptijd 
De nauwkeurigheid van deze methode kun je vergroten door de 
ellips uit opdracht 12 eerst op een stuk karton te plakken en 
dan pas uit te knippen. Let er wel op dat je de lijm goed 
verdeelt. Ook kun je de ellips vooraf vergroten met een 
kopieerapparaat. 
 
a. Knip met behulp van een schaar de ellips van opdracht 12 

uit. Weeg de uitgeknipte ellips op een weegschaal met een 
nauwkeurigheid van tenminste 0,01 g. Hiermee kun je (de 
massa van) Aell bepalen. 

b. Knip vervolgens de oppervlakte die nog niet gepasseerd was 
door de voerstraal weg, en weeg het overgebleven papier 
opnieuw. Op deze manier krijg je (de massa van) ∆A. Als je 
echte oppervlaktes wilt bepalen, dan moet je de massa’s 
van het papier omzetten in vierkante boogseconden. Omdat 
je echter alleen de verhouding tussen ∆A en Aell nodig hebt, 
is hier nu geen reden voor.  

c. Bereken T met behulp van formule 9 door gebruik te maken 
van de massa’s van de verschillende delen van de ellips. De 
waarde van ∆t kun je bepalen met behulp van de data van 
de metingen uit figuur 16. Vergelijk het verkregen resultaat 
met dat van je docent. 
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4.4 De derde wet van Kepler 
Volgens Kepler verhouden de derde machten van de halve lange 
assen a van de planeetbanen zich als de kwadraten van hun 
omlooptijden T in seconden. Later werd aangetoond dat de 
omlooptijd T berekend kan worden door: 
 

3
2

2

)(

4
a

mMG
T 





     (5) 

 
(Zie ook formule 5 op de openingsbladzijde van hoofdstuk4.) 
 
De omlooptijd T van een planeet is de tijd die nodig is om een 
volledige ellipsbaan om de Zon te beschrijven. In Keplers derde 
wet heb je twee van de volgende drie grootheden (de 
omlooptijd T, de halve lange as a en de totale massa M + m) 
nodig om de ontbrekende grootheid te kunnen berekenen.  
 
16. Vraag: de massa van de Zon en de Aarde 
Bereken de gezamenlijke massa van de Zon en de Aarde door 
gebruik te maken van Keplers derde wet. De halve lange as van 
de ellips die de Aarde beschrijft, is 150 miljoen kilometer en de 
omlooptijd is 1 jaar.  

 
Kepler publiceerde zijn wetten in 1609 en 1619. Een kleine 70 
jaar later, in 1687, liet Isaac Newton zien dat je de drie de 
wetten van Kepler kunt afleiden uit de universele gravitatiewet 
(zie figuur 18). Deze wet beschrijft de aantrekkende 
gravitatiekracht tussen 2 voorwerpen die allebei een massa 
hebben.  

 

m*m Fg Fg

r  
 

 
Figuur 18 - Gravitatiekracht 

 
De gravitatie laat een steen op de Aarde vallen, houdt de Maan 
in haar baan om de Aarde, houdt de Aarde in haar baan om de 
Zon en sterren in hun baan om een zwart gat. 
 
In feite is de beweging van de planeten om de Zon 
onderworpen aan slechts één wet, de gravitatiewet. Hiermee 
toonde Newton aan dat de ‘aardse’ wetten van de mechanica 
ook voor hemellichamen gelden, wat voor zijn tijdgenoten zeer 
opmerkelijk was. 
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Het is niet eenvoudig om de wetten van Kepler af te leiden uit 
de gravitatiewet, maar als je uitgaat van een cirkelvormige 
baan van een planeet is dit wel mogelijk. Je gaat daarbij uit 
van een planeet met massa m die een cirkelvormige baan met 
straal r beschrijft om de Zon, die een massa M heeft (zie ook 
Figuur 199). 

 

M

r

m

Fg

v

 
Figuur 19 - Gravitatiekracht op een planeet 
 
 

De middelpuntzoekende kracht die ervoor zorgt dat de planeet 
in zijn baan blijft, wordt geleverd door de gravitatiekracht, 
zodat geldt: 
 

2

2

:
r

MmG

r

vm
ofwelFF gmpz





    (10) 

 
waarin: 

 Fmpz = de middelpuntzoekende kracht in Newton (N) 

 Fg = de gravitatiekracht in Newton (N) 

 m = de massa van het eerste voorwerp (planeet) in 
kilogrammen (kg) 

 v = de baansnelheid van het eerste voorwerp (planeet) in 
meters per seconde (m/s) 

 r = de straal van de baan in meters (m) 

 G = de gravitatieconstant in N m2 kg-2 

 M = de massa van het tweede voorwerp (Zon) in 
kilogrammen (kg). 
 

Hoe je Keplers derde wet kunt afleiden zie je in 7. Kenniskaart: 
Keplers derde wet voor cirkelbanen. 
 
In het bovenstaande voorbeeld wordt uitgegaan van de Zon en 
een planeet. De derde wet van Kepler geldt echter ook weer 
voor de beweging van ster S2 om SgrA*. Ook nu heb je immers 
te maken met een relatief grote massa waar een kleinere massa 
omheen beweegt. 
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17. Vraag: bepaling van de totale massa 
Bereken met behulp van de derde wet van Kepler, de gevonden 
omlooptijd (uit opdracht 15) en de gevonden halve lange as (uit 
opdracht 12), de totale massa van het zwarte gat SgrA* en de 
ster S2. 

  

7. Kenniskaart: Keplers derde wet voor cirkelbanen                                           
De middelpuntzoekende kracht die ervoor zorgt dat de planeet 
in zijn baan blijft, wordt geleverd door de gravitatiekracht, 
zodat 
 

2

2

:
r

MmG

r

vm
ofwelFF gmpz





    (10) 

 
waarin: 

 Fmpz = de middelpuntzoekende kracht in Newton (N) 

 Fg = de gravitatiekracht in Newton (N) 

 m = de massa van het eerste voorwerp (planeet) in 
kilogrammen (kg) 

 v = de baansnelheid van het eerste voorwerp (planeet) in 
meters per seconde (m/s) 

 r = de straal van de baan in meters (m) 

 G = de gravitatieconstante in N m2 kg-2 

 M = de massa van het tweede voorwerp (Zon) in 
kilogrammen (kg) 

 
Als de planeet de volledige baan van de cirkel beschreven 
heeft, dan heeft hij een afstand 2πr afgelegd. Dit doet hij in 
een omlooptijd T.  
 

Aangezien geldt 
t

s
v   kun je v ook schrijven als: 

T

r2
 

 
Als je dit invult in formule 10 krijg je: 

22

22

2

4
2

r

MmG

Tr

rm

r
T

r
m



















 

 
 
Kruiselings vermenigvuldigen levert: m · 4 · π2 · r2 · r2 = r · T2 · 
G · m · M 
Wegdelen van m en r geeft: 4 · π2 · r3 = T2 · G · M 
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Als je T2 over wilt houden moet je delen door G · M.  

Je krijgt dan: 
MG

r
T





32

2 4 
    (11) 

 
waarin: 

 T = de omlooptijd in seconden (s) 

 r = de straal van de baan in meters (m) 

 G = de gravitatieconstante in N m2 kg-2 

 M = de massa van het tweede voorwerp (Zon) in 
kilogrammen (kg) 

 
Je ziet dat deze formule vrijwel overeen komt met de derde 
wet van Kepler. Omdat je hier te maken hebt met een 
cirkelvormige baan is de halve lange as a gelijk aan de straal r 
van de cirkel. Het blijkt dus dat de gravitatiewet van Newton 
universeel bruikbaar is.  
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5 Is er echt een zwart gat? 

 
 

The questions are clear, and deceptively simple. 
But the answers have always seemed well  

beyond our reach. Until now. 
 

Stephen Hawking (natuurkundige, 1942) 
 
 

Bij de metingen van S2 zagen we dat deze ster met een grote 
snelheid in een ellipsbaan om het centrum van de Melkweg 
beweegt. De grote snelheid van de sterren in het centrum van 
de Melkweg wijst erop dat er een grote massa in het midden 
aanwezig is. Dit kan zowel een zwart gat zijn als een cluster 
van vele sterren. In dit hoofdstuk zullen we nagaan welke van 
de twee opties de meest waarschijnlijke is.  
Metingen laten zien dat sterren massa’s hebben in de orde van 
grootte van 0,08 tot ongeveer 120 keer de massa van de Zon. 
De totale massa, die je in opdracht 17 berekend hebt, is veel 
groter. Dus, onafhankelijk van het soort ster waar we mee te 
maken hebben, heeft de ster een te verwaarlozen massa in 
vergelijking met de massa waar hij omheen draait.  

Figuur 20 – Stephen Hawking 
Bron: NASA 

Dat er een zwart gat of een cluster van vele sterren in het 
midden van de Melkweg zit, is dus een zeer aannemelijke 
aanname. Het verschil tussen deze beide twee mogelijkheden is 
dat sterren licht uitzenden en dat een zwart gat dit niet doet. 

 

5.1 Magnitudes 
Als je op een heldere avond naar de sterrenhemel kijkt, zie je 
heldere en zwakke sterren. De helderheid van de ster wordt 
bepaald door het soort ster en door de afstand van de ster tot 
de Aarde. Sommige sterren zijn helder, maar lijken erg zwak 
doordat ze ver weg staan. Andere sterren zijn zwak, maar 
lijken juist heel helder doordat ze ‘dichtbij’ de Aarde staan. Als 
we vanaf de Aarde naar een ster kijken, zien we een puntje 
licht. Met een telescoop is het net zo. Er is geen structuur te 
zien, alleen maar licht. Het licht kan ons iets vertellen over het 
soort ster, de levensfase waarin de ster zich bevindt, de 
samenstelling van de ster en de afstand tot de Aarde.  
 
Om verschillen in sterren te bepalen maken we gebruik van een 
indeling in helderheidklassen. We noemen dit een indeling in 
magnitudes. Hierbij geldt dat de zwakste sterren een hoge 
magnitude hebben en de helderste sterren een lage magnitude. 
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De schijnbare magnitude m van een ster is een maat voor de 
helderheid zoals we deze vanaf de Aarde waarnemen. Je meet 
deze helderheid ten opzichte van een referentiester. Dit is een 
ster waarvan de helderheid bekend is. In formulevorm wordt de 
schijnbare magnitude gegeven door: 
 













ref
ref I

I
mm log5,2      (12) 

 
waarin: 

 m = de schijnbare magnitude van de ster (zonder eenheid) 

 mref = de schijnbare magnitude van de referentie ster 
(zonder eenheid) 

 I = de intensiteit van de ster in Watts per vierkante meter 
(W/m2) 

 Iref = de intensiteit van de referentie ster in Watts per 
vierkante meter (W/m2). 

 
Uit de formule is ook af te leiden dat zwakkere sterren (sterren 
met een kleine lichtintensiteit) hogere magnitudes hebben en 
heldere sterren lagere magnitudes. 
 
Sirius is de helderste ster die we ’s nachts met het blote oog 

kunnen zien. Sirius heeft een schijnbare magnitude m van 1,4. 
Bij volle maan is de schijnbare helderheid van de maan 

ongeveer 12,7.  
Je kunt nu berekenen dat de maan ongeveer 3,3·104 keer 
helderder is dan Sirius: 
 

2,5log 12,7 1,4 2,5log M
ref

ref S

II
m m

I I

   
             

 

Dus 2,5log 11,3M

S

I

I

 
 

 
 en daaruit volgt 4,5210 33.113M

S

I

I
  . 

 
Met de schijnbare magnitude beschrijf je de helderheid van een 
ster ten opzichte van een voor jou bekende ster. De schijnbare 
magnitude geeft aan hoe helder je een ster waarneemt, maar 
zegt niets over de eigenschappen van de ster. 
Om de eigenschappen van een ster goed te kunnen vergelijken, 
is het begrip absolute magnitude M ingevoerd. 
 
De absolute magnitude M van een ster is gedefinieerd als de 
schijnbare magnitude die de ster zou hebben als deze op een 
afstand van 10 parsec ten opzichte van de Zon zou staan. 
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In Figuur  zie je het sterrenbeeld Orion. Linksboven zie je 
Betelgeuze, een rode koele ster. Rechtsonder zie je Rigel, een 
blauwe hete ster. 

 

 
Figuur 21 - Het sterrenbeeld Orion, met Betelgeuze en Rigel 
bron: NASA 

 

5.2 De afstandsvergelijking 
Er staan maar weinig sterren op 10 parsec afstand van de Zon. 
Om de absolute magnitudes van een ster uit te kunnen rekenen 
kunnen we de zogenaamde afstandsvergelijking gebruiken: 
 

5log5  DMm      (13) 

 
waarin: 

 m = de schijnbare magnitude (zonder eenheid) 

 M = de absolute magnitude (zonder eenheid) 

 D = de afstand tot de Zon in parsec (pc). 
 

De afstandsvergelijking kun je gebruiken om de afstand van een 
object te bepalen, maar ook om de magnitudes te bepalen. Van 
de laatste mogelijkheid zullen we in deze paragraaf gebruik 
maken. Voordat we verdergaan met onze zoektocht in het 
centrum van de Melkweg maak je eerst een paar oefenopgaven 
om je te leren hoe je met de afstandvergelijking om moet 
gaan. 
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18. Opdrachten 
 
18.1 Oefenen met de afstandsvergelijking 
De ster Betelgeuze is de rode ster bij de ‘linkerschouder’ van 
het sterrenbeeld Orion. Het is een rode superreus. Met het 
blote oog kun je zien dat de ster een duidelijk oranjerode tint 
heeft. Betelgeuze heeft een schijnbare magnitude van m = 0,45 

en een absolute magnitude van M = 5,14. 
 
a. Bereken de afstand D van de Aarde tot Betelgeuze. 
b. Hoeveel lichtjaar is dat? 
c. En hoeveel kilometer? 
 
De absolute magnitude M is gedefinieerd als de schijnbare 
magnitude die een ster zou hebben als hij op een afstand van 
10 parsec van de Zon staat. 
 
d. Zou het niet juister zijn om deze afstand ten opzichte van de 

Aarde te meten?  
Waarom maakt het niet uit of we de afstand ten opzichte 
van de Zon of van de Aarde meten? 

 
Wega is de helderste ster in het sterrenbeeld Lier en maakt 
deel uit van de zogeheten Zomerdriehoek. Wega heeft een 
absolute magnitude van M = 0,58.  
 
e. Bereken de schijnbare magnitude van Wega als deze op 10 

parsec zou staan (de afstand is in werkelijkheid 7,76 
parsec). 

 
18.2 Een zwart gat of vele sterren? 
Voor een eerste bepaling kun je aannemen dat de massa die je 
berekend hebt in opdracht 17 toebehoort aan sterren met 
dezelfde eigenschappen als de Zon. De massa van de Zon is 
ongeveer 1,989 · 1030 kg. 
 
a. Hoeveel zonnen nzon zijn nodig op de positie van SgrA* (het 

midden van de Melkweg) om ervoor te zorgen dat de totale 
massa overeenkomt met de berekende massa? 

b. Het stralend vermogen van de Zon is ongeveer 3,85 · 1026 W. 
Welk stralend vermogen verwacht je bij de gemeten massa 
als je uitgaat van de aanname ‘veel zonnen’? 

c. Bereken de schijnbare helderheid van de Zon als deze zich in 
het centrum van de Melkweg zou bevinden. Neem voor de 
afstand D tot het centrum van de Melkweg ongeveer 8,0 
kpc. De absolute magnitude van de Zon is +4,83. 

d. Wat zou de schijnbare helderheid zijn als nzon zonnen op 
positie SgrA* aanwezig zijn?  
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Astronomen hebben gemeten dat er vrijwel geen licht 
afkomstig is vanuit het centrum van de Melkweg. Dit kun je ook 
zien in figuur 15. Het licht afkomstig van positie SgrA* is minder 
dan van de omliggende sterren.  
 
e. Probeer nu aan de hand van je antwoord op vraag d en de 

schijnbare magnitude van de nog duidelijk zichtbare ster 
Betelgeuze uit opdracht 18.1 te beredeneren of er op 
positie SgrA* een grote hoeveelheid sterren is of dat er 
sprake is van een zwart gat. 

 
 
Om bij opdracht 18.2e een conclusie te kunnen trekken moest 
je een flink aantal stappen doorlopen. In figuur 22 staat een 
samenvatting. 
 

 
Stap Opdracht Doel Nodig 

1 12 Bepalen van de halve 
lange as a 

metingen van S2 
kenniskaart ‘Ellipsen’  

2 15 Bepalen van de 
omlooptijd T 

Stap 1 

2e wet van Kepler, ellA
T

t
A 


  

3 17 Bepalen van de totale 
massa in het centrum 

Stap 1 en 2 

3e wet van Kepler, 3
2

2

)(

4
a

mMG
T 





 

4 18.2 a, b Bepalen bijpassend 
stralend vermogen 

Stap 3 
Gegevens van de zon 

5 18.2 c, d Bepalen bijpassende 
schijnbare helderheid 

Stap 4 
Afstandsvergelijking, 5log5  DMm  

6 18.2 e  Vergelijken en 
conclusie trekken 

 
Figuur 202 - Samenvatting 
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5.3 Grote en kleine zwarte gaten 
Waarschijnlijk heb je in de vorige opdracht de conclusie 
getrokken dat zich in het centrum van de Melkweg een zwart 
gat bevindt.  
Je zult je nu misschien afvragen of alle zwarte gaten net zo 
zwaar zijn. Een zwart gat wordt gedefinieerd als een voorwerp 
waaruit zelfs het licht niet kan ontsnappen.  
De snelheid die nodig is om aan een zwaar voorwerp, 
bijvoorbeeld een planeet of zwart gat, te ontsnappen, wordt 
ook wel de ontsnappingssnelheid genoemd. De snelheid die je 
moet hebben om aan een bolvormig lichaam met massa M en 
straal r te ontsnappen, kun je berekenen met de volgende 
formule:  
 

r

GM
V gontsnappin

2
       (14) 

 
waarin: 

 Vontsnapping = de ontsnappingssnelheid in meters per seconde 
(m/s) 

 G = de gravitatieconstante in N m2 kg-2 

 M = de massa van het bolvormige lichaam in kilogrammen 
(kg) 

 r = de straal van het lichaam in meters (m). 
  

Uit deze formule (zie ook 10. Kenniskaart: 
ontsnappingssnelheid) blijkt dat de ontsnappingssnelheid niet 
alleen afhankelijk is van de massa van het zwarte gat, maar ook 
van de straal. Er zullen dus best zwarte gaten mogelijk zijn met 
een kleinere massa dan het zwarte gat in SgrA*. Deze zullen dan 
echter wel een kleinere straal hebben. 
 
Ruwweg onderscheiden we twee soorten zwarte gaten. Er zijn 
zogenaamde stellaire zwarte gaten, die ontstaan door het 
ineenstorten van een ster aan het einde van de levensloop. 
Verder zijn er de superzware zwarte gaten, die tot miljoenen 
zonsmassa’s zwaar kunnen zijn en die zich bijvoorbeeld in het 
midden van sterrenstelsels bevinden. 
 

8. Achtergrondinformatie: Schwarzschildstraal 
Eerder noemden we de waarnemingshorizon, een point of no 
return, een grens rondom het zwarte gat. Deze grens is met 
behulp van de formule te bepalen door voor vontsnapping de 
lichtsnelheid c in te vullen. De straal Rs die nu te bepalen is 
heet de Schwarzschildstraal. Binnen deze straal Rs, kan niets 
meer ontsnappen aan het zwarte gat. We vinden:  
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2

c
  (15) 

GM
Rs

 

 Rs = de Schwarzschildstraal in meters (m) 

 G = de gravitatieconstante in N m2 kg-2  

 M = de massa in kilogrammen (kg) 

 c = de lichtsnelheid in meters per seconde (m/s) 

 
 

9. Achtergrondinformatie: Karl Schwarzschild 
Karl Schwarzschild (1873-1916) was een Duits fysicus en 
astronoom. Al op jonge leeftijd kreeg hij privéles in de 
wiskunde en bouwde hij enkele kleine telescopen. Op 16-jarige 
leeftijd bestudeerde hij dubbelsterren en bracht twee artikelen 
over hun banen uit. Vier jaar later ging hij studeren in 
München, waar hij drie jaar later een dokterstitel behaalde.  
 
Na zijn afstuderen in 1897 werd hij aangenomen bij een 
observatorium waar hij 4 jaar later professor werd.  
 

bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Karl_Schwarzschild 

 

 
Figuur 21 - Karl Schwarzschild 
bron:  Wikipedia 
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10. Kenniskaart: ontsnappingssnelheid 
Leerlingen met natuurkunde kunnen onderstaande afleiding 
volgen, voor leerlingen zonder natuurkunde is vooral het 
resultaat van belang. 
Een lichaam met massa m dat zich op een hoogte van h meter 
boven het aardoppervlak voortbeweegt met een snelheid van v 
m/s heeft zowel kinetische energie als zwaarte-energie. De 
formules voor kinetische energie en zwaarte-energie zijn: 
 

2

2

1
mvEkin        (16) 

mghEz     (17) 

 
waarin: 

 Ekin = de kinetische energie in joules (J) 

 Ez = de zwaarte-energie in joules (J) 

 m = de massa in kilogrammen (kg) 

 v = de snelheid in meters per seconde (m/s) 

 g = de zwaartekrachtversnelling in meters per seconde 
kwadraat (m/s2) 

 h = de hoogte in meters (m) 

 

Als je een steentje omhoog gooit met een snelheid v, stijgt het 
tot een hoogte h en keert daarna weer terug doordat de 
zwaartekracht het omlaag trekt. Tijdens de tocht omhoog heeft 
de zwaartekracht (negatieve) arbeid verricht en is de 
kinetische energie omgezet in zwaarte-energie. Als h zeer groot 
is, neemt Fz af en mogen we mgh niet meer gebruiken voor de 
zwaarte-energie. De negatieve arbeid die de zwaartekracht 
over een kleine afstand ∆r verricht is: 
 

r
r

GmM
W 

2
 

 
In dit geval gebruiken we ∆r omdat we van het centrum van de 
Aarde uitgaan.  
M is de massa van de Aarde. 
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Tussen r = R en r = r verricht de zwaartekracht de arbeid:  
 

 





r

R

r

R
g R

GmM

r

GmM

r

GmM
dr

r

GmM
W

2  

 
Door deze arbeid verandert de zwaarte-energie Ez. Laten we r 
tot ∞ naderen, dan volgt  
voor Ez op afstand r van het centrum:  
 

( ) ( ) 0z
GmM

E r met E
r z    . Een voorwerp met massa m 

heeft op het aardoppervlak (r = R) dus een zwaarte-energie 

z
GmM

E
R

  . 

 
Het minteken staat erbij omdat we te maken hebben met een 
aantrekkende kracht. 
 
Een voorwerp kan alleen aan een planeet ontsnappen als het op 
het aardoppervlak voldoende kinetische energie bezit om de 
negatieve zwaarte-energie tot 0 te laten toenemen. Dan moet 
gelden: 
 

R

GmM
mv 2

2

1
oftewel  

2GM
v

R
 . 

 
De minimale snelheid die het voorwerp moet hebben wordt de 
ontsnappingssnelheid v0 genoemd. We vinden dus: 
 

0
2GM

v
R

       (18) 

 
waarin: 

 v0 = de ontsnappingssnelheid in meters per seconde (m/s) 

 G = de gravitatieconstante in N m2 kg-2 

 M = de massa van de planeet in kilogrammen (kg) 

 R = de straal van de planeet in meters (m). 

Figuur 24 - Ontsnappingssnelheid 

0 R r 

m 

Z ∆r 

NLT2-v108 Meten aan Melkwegstelsels 55 

 



19. Vraag: wanneer krijg je een zwart gat? 
a.  Bereken de ontsnappingssnelheid vanaf de Aarde. Maak 

gebruik van Binas. 
b.  Bereken de ontsnappingssnelheid als de straal van de Aarde 

maar 0,5 cm is. 
c.  Bereken tot slot de ontsnappingssnelheid als de Aarde weer 

z’n echte straal heeft, maar een massa van 2200 keer de 
massa van de Zon. 

 
Uit de voorgaande berekeningen blijkt dat je van de Aarde op 
twee manieren een zwart gat kunt maken: je kunt de Aarde 
comprimeren of je kunt een enorme hoeveelheid massa 
toevoegen.  
 
De straal van de Zon is ongeveer honderd keer zo groot als de 
straal van de Aarde. De tweede methode betekent dus eigenlijk 
dat je een object met 2200 keer de massa van de Zon 
samenperst tot een voorwerp met een straal die meer dan 
honderd keer kleiner is dan de straal van de Zon. Dat kun je 
een behoorlijk extreme mate van samenpersen noemen.  
 
De cruciale eigenschap die een zwart gat ook werkelijk tot een 
zwart gat maakt, is dan ook niet de massa of de straal, maar de 
‘compactheid’. Dit is de verhouding tussen de massa en de 
straal. Met behulp van de eerder genoemde ‘compactheid’ zou 
je kunnen concluderen dat je ook zwarte gaten kunt maken van 
kleine massa’s als je ze maar genoeg samenperst. In de 
onderstaande opdracht wordt daar verder op in gegaan. 
 

20. Vraag: als je zelf een zwart gat was 
a.  Neem de massa van je eigen lichaam en bereken de straal 

die nodig is om een ontsnappingssnelheid te krijgen die 
gelijk is aan de lichtsnelheid. Je moet jezelf tot een bol met 
een dergelijke straal samenpersen om jezelf in een zwart gat 
te veranderen. 

b.  Vergelijk het antwoord op vraag a met de straal van een 
atoom. De straal van een atoom is ongeveer 10-10 m en van 
een kern is ongeveer 10-15m. 
Is het mogelijk om zelf een zwart gat te worden? 
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5.4 Tot slot 
Je hebt gezien dat alles, de Zon, de Aarde en zelfs jijzelf, een 
zwart gat kan zijn, als je het maar compact genoeg kunt 
maken. Toch zijn er in het heelal alleen maar zwarte gaten 
gevonden die een grotere massa hebben dan de massa van onze 
Zon.  
 
In sommige gevallen hebben ze zelfs een veel grotere massa, 
zoals de door jou onderzochte SgrA* in het centrum van de 
Melkweg. Dit is niet geheel onverwacht. Je vervalt zelf niet zo 
maar spontaan tot een zwart gat. Er zou een zeer speciale 
‘samenpers-machine’ voor nodig zijn die niet voor handen is. 
Ditzelfde geldt voor de Aarde. Deze zal niet uit zichzelf in 
elkaar schrompelen. De Aarde is stevig genoeg om ervoor te 
zorgen dat de binnenste lagen van de Aarde de bovenste lagen 
kunnen dragen.  
 
Alleen in sterren die veel zwaarder zijn dan de Zon is de 
materie in het midden niet altijd in staat om de bovenste lagen 
te ondersteunen. Zo’n ster zal net als de Zon licht en warmte 
produceren. Op een bepaald moment is deze fusiebrandstof op 
en zal de ster ophouden met schijnen. Op dat moment kunnen 
de binnenste lagen van de ster de druk van de buitenste lagen 
niet meer dragen en zal de ster ineen schrompelen tot een 
zwart gat. Astronomen noemen een dergelijke gebeurtenis een 
supernova. 

5.5 Is er nog meer? 
Omdat er geen informatie uit een zwart gat kan ontsnappen, 
weten we niet hoe wat er in een zwart gat gebeurt. Door 
wetenschappers en sciencefictionschrijvers wordt er druk 
gespeculeerd over wat er allemaal aan de hand zou kunnen zijn 
in een zwart gat. Misschien zou een zwart gat verbonden 
kunnen zijn met een zogenaamd wit gat. Dit witte gat zou zich 
dan bevinden in een andere tijd in het heelal of in een ander 
heelal. Alles wat door het zwarte gat ‘opgeslurpt’ wordt, zou 
dan op dit andere punt verschijnen. Een zwart gat dat zo’n 
uitgang heeft wordt een ‘wormgat’ genoemd. Er is geen bewijs 
voor het bestaan van zulke wormgaten. Door de enorme 
krachten die er in de buurt van een zwart gat werken, lijkt het 
zeer onwaarschijnlijk dat er iets ongeschonden door een zwart 
gat kan bewegen. We weten het echter niet zeker, want 
niemand is ooit bij een zwart gat in de buurt geweest! 
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6 Verbreden en verdiepen:  

Het wereldbeeld van Aristoteles tot 

Kepler  

Ongeveer 2000 jaar geleden hielden Aristoteles en Ptolemaeus 
zich al bezig met het heelal. Volgens hen stond de Aarde in het 
middelpunt van het universum. We noemen dit wereldbeeld het 
geocentrische wereldbeeld (Geo = Aarde).  

 

 
Figuur 225 - Het geocentrisch wereldbeeld 
bron: Cosmographia, Antwerp, 1539 
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Hiervan uitgaande werd het volgende beeld van het universum 
opgesteld: 

 de Aarde staat onbeweeglijk in het middelpunt van het 
universum 

 de hemellichamen draaien rond de Aarde en beschrijven 
zuivere, cirkelvormige banen 

 het universum wordt begrensd door de sfeer (bol) van vaste 
sterren die in tegenovergestelde richting van de planeten 
draaien 

 de sterren staan allemaal op dezelfde afstand van de Aarde. 
In de loop van de Middeleeuwen merkte men dat de posities 
van sterren veranderen en dat de planeten niet in exacte 
cirkelbanen bewegen. Een mogelijke verklaring was dat de 
Aarde ook beweegt.  
Copernicus was de eerste die vraagtekens zette bij het 
geocentrische wereldbeeld en in detail schreef over het 
heliocentrische wereldbeeld. Hierbij staat de Zon (Helios = Zon) 
in het middelpunt en bewegen de planeten om de Zon. Toen hij 
aanvoelde dat niet de Aarde, maar de Zon in het centrum van 
het universum stond, schreef hij daarover een kort geschrift.. 

Figuur 23 – Nicolaus Copernicus  
bron: Portrait aus Rathaus in Thorn – 1580 

11. Achtergrondinformatie: Copernicus (1) 
Nicolaus Copernicus (1473-1543) was een belangrijk wiskundige, 
arts, jurist en sterrenkundige. Hij wordt beschouwd als de 
grondlegger van de heliocentrische theorie, waarin de Zon in 
het midden van het zonnestelsel staat en de planeten om de 
zon draaien. Dit leidde tot een omwenteling in het 
wetenschappelijk denken en in het wereldbeeld (de 
Copernicaanse revolutie). 

bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Nicolaus_Copernicus 

 
Rond 1530 schreef hij zijn belangrijkste werk over de 
omwentelingen van de hemelse sferen. Door de Zon als 
middelpunt te nemen, was Copernicus in staat om de dagelijkse 
beweging van de sterren te verklaren en de banen van de 
planeten eenvoudiger te beschrijven. 
 
In zijn tijd was het zeer gevaarlijk om te beweren dat de Aarde 
slechts één van de vele planeten is. Dit werd gezien als 
godslastering. Daarom verborg Copernicus het manuscript en 
werd het pas gepubliceerd, toen Copernicus op zijn sterfbed 
lag. 
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12. Achtergrondinformatie: Copernicus (2) 
Er werden vele tegenargumenten aangevoerd tegen het 
manuscript van Copernicus. Een paar tegenargumenten uit de 
wetenschappelijke wereld waren:  
  
“Maar als de Aarde van west naar oost draait, dan zou een 
steen die in de lucht wordt gegooid, een stukje verder 
terugvallen naar het westen” 
 
“Maar als de Aarde om zichzelf draait, dan zouden we toch 
voortdurend een wind moeten voelen die in tegengestelde 
richting waait.” 
 
Kortom, twijfels alom 

 
 

Kort samengevat kan het heliocentrische wereldbeeld van 
Copernicus zo beschreven worden: 

 de Zon staat in het middelpunt van het universum 

 de Aarde staat niet stil, maar draait in 24 uur om haar as 
Figuur 27: Voorblad van Nicolaus 
Copernicus’ De revolutionubus orbium 
coelestium, Basel, 1566 

 de Aarde en de planeten beschrijven een cirkelvormige 
baan om de Zon 

 de Maan beschrijft een cirkelvormige baan om de Aarde 

 de beweging van de sterren is slechts schijn. 

 

 

Figuur 248 - Het heliocentrisch wereldbeeld 
bron: Andreas Cellarius, Harmonia Macrocosmica, 1708 
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Na Copernicus waren er meer astronomen die openlijk 
twijfelden aan het geocentrische wereldbeeld. Zij droegen 
daardoor bij aan een veranderend inzicht van de positie van de 
Aarde in de ruimte. 
Digges gaf in 1576 aan dat sterren niet allemaal op dezelfde 
afstand van de Aarde staan en dat het universum zich tot het 
oneindige uitstrekt. Wel gaf hij nog aan dat de buitenste sfeer 
van het universum identiek is aan de hemel. 
Bruno schreef in 1584 een artikel over de oneindigheid van het 
universum. Daarin beweerde hij ook dat er vele werelden zijn. 
Door speculatief denken gaf hij in dat artikel aan dat: 

 het universum oneindig is en dus geen welbepaald 
middelpunt heeft 

 de sterren oneindig talrijk zijn en verspreid in de oneindige 
ruimte 

 er een oneindig aantal werelden is 

 verandering niet beperkt is tot het wereldse en geen teken 
van onvolmaaktheid is.  

Hij moest zijn ideeën bekopen met acht jaar gevangenis en de 
dood op de brandstapel op beschuldiging van ketterij. 
 
 
Tycho Brahe heeft samen met zijn medewerkers een grote 
bijdrage geleverd aan de bepaling van de planeetbanen. Zij 
deden dit met een voor die tijd ongekende precisie. De 
instrumenten die ze gebruikten, hadden ze zelf gemaakt. Die 
instrumenten hadden een nauwkeurigheid van 2 boogseconden. 
Dit was een enorme prestatie, zeker als je bedenkt dat in die 
tijd de telescoop nog niet bestond.  
In 6. Kenniskaart: eenheden in de sterrenkunde kun je meer 
over boogseconden lezen. 
 

13. Achtergrondinformatie: Brahe 
Tycho Brahe (1546-1601) werd drie jaar na de dood van 
Copernicus geboren en had het geluk dat de toenmalige koning 
van Denemarken, Frederik II, een enorme voorliefde voor 
astronomie had.  
Om Brahe zijn werk zo goed mogelijk te laten doen, deed deze 
hem het eiland Hveen in de zeestraat van Kopenhagen cadeau, 
zodat hij in absolute rust de hemel zou kunnen afzoeken. Nadat 
er op het eiland onder andere een kasteel en een sterrenwacht 
gebouwd waren, bracht Brahe met een tiental medewerkers de 
hemel zo goed mogelijk in kaart.  

Figuur 29 – Tycho Brahe, portret 

bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Tycho_Brahe 

Bij het uitwerken van de resultaten ging Brahe echter in de 
fout. Hij kwam in de knel tussen de twee theorieën van dat 
moment, de theorie van Ptolemaeus (ondersteund door de 
kerk) en de theorie van Copernicus (ondersteund door de 
geleerden). Om niemand tegen het hoofd te stoten bedacht hij 
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een derde theorie. Dit Tychoonse systeem bevat de volgende 
gedachtegang: 

 het universum bevat 2 centra: de Aarde en de Zon 

 de Aarde staat onbeweeglijk in het centrum, daar omheen 
draaien de Maan, de Zon en de sterren 

 de andere planeten draaien om de Zon.  
Brahe vond het idee dat de Aarde draaide absurd. Om dit aan 
te tonen schoot hij twee kogels af met een kanon. De ene kogel 
schoot hij naar het westen en de andere naar het oosten. Als de 
Aarde zich gedurende de reis van de kanonskogels zich ook 
maar een beetje zou hebben bewogen, zouden de twee 
afstanden verschillend uitvallen. Aangezien ze echter gelijk 
uitvielen dacht Brahe het bewijs in handen te hebben dat de 
Aarde onbeweeglijk was.  

 
Figuur 30 - Het Tychoonse systeem 

 
Op zijn sterfbed vertrouwde Brahe het Tychoonse systeem toe 
aan zijn favoriete leerling, de jonge Johannes Kepler. Deze was 
echter te zeer geboeid door de theorie van Copernicus om de 
theorie van de twee middelpunten te aanvaarden. Kepler 
zweeg hierover, zodat de stervende Tycho het niet zou horen, 
maar na zijn begrafenis maakte Kepler gebruik van Brahe's zeer 
nauwkeurige metingen om de beroemde wetten van Kepler te 
kunnen beschrijven. 
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14. Achtergrondinformatie: Kepler 
Kepler (1571– 1630) werd opgeleid tot protestants geestelijke, 
maar werd leraar wiskunde aan de Protestantse Hoge School in 
Graz (Oostenrijk). Hij werd assistent van Tycho Brahe in Praag, 
Hofmathematicus bij keizer Rudolf II, Landschaps mathematicus 
in Linz en wetenschapper en hofastroloog bij Wallenstein. 
Kepler keerde zich tegen de gebruikelijke astrologie maar 
meende dat astrologie ook wetenschappelijk te bedrijven zou 
zijn. Kepler hield zich ook bezig met speculaties over 
kosmologie, droeg bij aan de optica en schreef zelfs vroege 
sciencefiction. 

bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Kepler 

Figuur 31- Johannes Kepler 
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7 Verbreden en verdiepen: Stellarium 

 
Stellarium is gratis software waarmee je de sterrenhemel voor 
elke locatie en elke datum of tijd kunt afbeelden. Je kunt 
Stellarium downloaden via ►URL6.  
 
Stellarium is een krachtig programma waarmee je je computer 
in een miniplanetarium verandert.  In Stellarium zijn niet 
alleen de hemellichamen van ons eigen zonnestelsel 
opgenomen, maar ook meer dan een half miljoen bekende 
sterren, nevels en sterrenstelsel. Je kunt de sterrenbeelden 
terugvinden en allerlei gegevens over sterren uitlezen.  
Na het doorlezen van deze korte handleiding, ben je in staat 
om met Stellarium te werken. Je kunt het programma 
gebruiken voor een paar kleine onderzoeken aan de 
sterrenhemel. 

 
 

Figuur 32 - Openingsscherm 
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7.1 Starten 
Start Stellarium en bekijk het eerste venster. Je ziet een 
overzicht van de hemel. Dat kan er bijvoorbeeld zo uit zien: 

 

 
Figuur 33 - Een sterrenhemel 

 
De twee menubalken zijn voldoende om met het pakket te 
werken. We bespreken een aantal van de menuopties. De 
andere opties kun je eenvoudig zelf onderzoeken. 
 

7.2 Het configuratievenster 
Stellarium is standaard ingesteld op Parijs. Om je eigen huis of 
je school als standaardlocatie in te vullen, ga je naar het 
configuratievenster. Je klikt op ‘locatie’. 
Door de lengtegraad en de breedtegraad in te vullen stel je 
Stellarium in op de door jou gewenste locatie. Vergeet niet om 
je positie op te slaan. 

 

21. Opdracht: locatie aanpassen Figuur 34 - Het configuratievenster 
Zoek de lengtegraad en de breedtegraad van je eigen huis op en 
vul deze in in Stellarium. Je kunt de gegevens op Internet 
eenvoudig vinden, bijvoorbeeld bij Google Maps. 
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Als je de locatie goed hebt ingevuld kun je nu exact dezelfde 
sterrenhemel weergeven, die je ook ziet als je ’s avonds uit je 
raam kijkt!  
 
Als je in hetzelfde configuratievenster het tabblad ‘rendering’ 
bekijkt, zie je de instellingen voor de sterrenhemel weergave. 
Vink de onderdelen aan die je wilt afbeelden op de 
hemelprojectie. 

22. Opdracht: sterrenbeelden 
Vroeger zag men aan de sterrenhemel bepaalde patronen of 
figuren waaraan men macht toeschreef. Meestal staat in deze 
figuren een aantal heldere sterren. Dat de sterren dicht bij 
elkaar staan, in hetzelfde vlak, is maar schijn. De sterren lijken 
in een groepje te staan, maar vaak staat de ene ster veel 
verder weg dan de andere. 
Beeld de sterrenbeelden op de sterrenhemel af. Welke 
sterrenbeelden herken je? 

 

7.3 Een object zoeken 
In Stellarium is het mogelijk om een object te zoeken. Klik in 
de menublak op het vergrootglas. Er verschijnt een zoekvenster 
waarin een aantal mogelijke zoektermen al in worden 
weergegeven. Let er op dat de zoektermen in meerdere talen 
voorkomen. 
 
Als je de Maan als zoekterm invult, zie je dat de Maan met 
haakjes aangegeven wordt in het midden van je beeld. Het is 
nu eenvoudig om het beeld van de maan groter te maken door 
in te zoomen met de ‘page-up’ en ‘page-down’ toetsen. Je 
kunt ook zoomen met het scrollwiel van je muis. Door het beeld 
geschikt te zoomen en te slepen kun je een mooie afbeelding 
van de sterrenhemel maken. Van een groot aantal objecten is 
fotomateriaal in Stellarium opgenomen. Je kunt zo een indruk 
krijgen van het object. 

23. Opdracht: objecten opzoeken in Stellarium 
a.  Hoeveel manen heeft Jupiter? Welke manen van Jupiter kun 

je vinden met Stellarium? Waarom staan juist deze in 
Stellarium? 

b.  Zoek Betelgeuze en de Krabnevel eens op en probeer in te 
zoomen. Wat zijn de verschillen? 

c.  Zoek het sterrenbeeld Boogschutter op. Probeer het gebied 
van SgrA* te vinden en maak een printscreen van dit gebied. 
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Kijk vanavond naar de sterren. Kun je het gebied van SgrA* 
herkennen? 

7.4 De tijd instellen 
In het configuratievenster kun je de huidige tijd instellen. 
Rechts onderin Stellarium staat een kleine menubalk om de tijd 
te controleren. Je kunt de tijd langzamer en sneller laten 
lopen. Ook kun je de huidige tijd weer terugroepen. 

 

24. Opdracht: hemelobjecten herkennen 
Maak een afbeelding van de sterrenhemel van deze avond. 
Beeld de sterrenbeelden en de namen van de sterren en 
planeten af. Kijk vanavond of je de genoemde objecten kunt 
herkennen. 
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8 Verbreden en verdiepen: De levensloop 

van sterren 

 
In het heelal bevinden zich ontelbaar veel sterren. Deze sterren 
zijn allemaal gevormd uit een ijle hoeveelheid materie. In 
miljoenen jaren tijd vindt het proces plaats van geboorte, 
evolutie en sterven van de ster. Uiteindelijk zal de ster 
verworden tot een witte dwerg, een neutronenster of een 
zwart gat.  
 
De evolutie van een ster wordt ook wel de levensloop genoemd. 
De totale massa is bepalend voor de levensloop van de ster. 
 

8.1 Het ontstaan van een protoster 
In ons Melkwegstelsel bevinden zich tussen de sterren zeer ijle 
wolken of nevels, de zogenaamde interstellaire materie. De 
interstellaire materie bestaat voornamelijk uit gas (waterstof 
en helium) en deels uit zeer fijne stofdeeltjes (waaronder 
koolstof en silicaten).  
 
Door de lichtdruk van omliggende sterren wordt zo’n ijle wolk 
een klein beetje ingedrukt. De deeltjes komen dichter in 
elkaars buurt en op een gegeven moment gaat de 
gravitatiekracht tussen de deeltjes een rol spelen. De deeltjes 
gaan elkaar aantrekken en in de ijle wolk ontstaan 
dichtheidsverschillen.  
 
In de verdichtingen komen de deeltjes steeds dichter bij elkaar 
te liggen. Ze botsen vaker en de snelheden nemen toe. Doordat 
de gemiddelde snelheid van de deeltjes toeneemt, stijgt de 
temperatuur in de wolk waardoor de wolk warmtestraling gaat 
uitzenden. Dit is infrarode straling. Op het moment dat de wolk 
warmtestraling gaat uitzenden spreken we van het ontstaan van 
een protoster. Als de massa van de protoster groot genoeg is 
kan een ster ontstaan. Bedenk hierbij dat het proces, van ijle 
gaswolk tot ster, wel 100 miljoen jaar kan duren! 
 
De nevels waarin sterren ontstaan worden wel eens 
interstellaire kraamkamers genoemd. Een bekend voorbeeld 
hiervan is de Paardenkopnevel in het sterrenbeeld Orion.  
 

NLT2-v108 Meten aan Melkwegstelsels 68 

 



 
Figuur 35 – De Paardenkopnevel   
bron: NASA 

Wat er uiteindelijk met een protoster gebeurt, is afhankelijk 
van de massa van de krimpende gaswolk.  
In Bruine Dwergen wordt de temperatuur in de kern niet hoog 
genoeg om de fusiemotor op te starten. Het sterstadium wordt 
niet bereikt. De protoster blijft warmtestraling uitzenden maar 
zal uiteindelijk afkoelen en verworden tot een donkere massa 
in het heelal, een zogenaamde zwarte dwerg.  
Een bruine dwerg is een object groter dan een planeet en 
kleiner dan een ster. De temperatuur varieert tussen 1000 en 
3500 Kelvin. De massa blijft onder de 0,08 zonsmassa’s.  
Zodra de massa van de samentrekkende wolk groter is dan 0,08 
zonsmassa’s, kan de temperatuur in de kern boven de 10 
miljoen Kelvin stijgen. Bij dergelijke temperaturen kan 
waterstof fuseren tot helium. In 3. Kenniskaart: de proton-
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proton keten is dit fusieproces al uitgebreid beschreven. Zodra 
de fusiemotor start spreken we van de geboorte van een ster.  

 

8.2 De lichte sterren 
Het eindstadium van alle lichte sterren is de ontwikkeling tot 
een witte dwerg. Witte dwergen zijn de naakte kernen van 
sterren. Er vindt geen kernfusie meer plaats. De witte dwergen 
stralen slechts energie uit waardoor ze geleidelijk afkoelen en 
verworden tot zwarte dwergen.  
Witte dwergen hebben een grootte vergelijkbaar met de Aarde. 
De temperatuur varieert tussen 4000 en 85000 Kelvin. De massa 
van een witte dwerg bevindt zich tussen 0,02 en 1,4 
zonsmassa’s. Er zijn ongeveer 300 witte dwergen ontdekt. 
In de zeer lichte sterren (tot 0,4 zonsmassa’s) bereikt al het 
waterstof de hete kern waar het kan fuseren tot helium. Het 
helium verspreidt zich door stroming in de gehele ster. 
Zoals je gezien hebt in 3. Kenniskaart: de proton-proton keten, 
neemt bij elke fusie het aantal deeltjes af. Er zijn 4 
waterstofkernen nodig voor de vorming van 1 heliumkern. Door 
de afname van het aantal deeltjes krimpt de ster en stijgt de 
temperatuur. Dit proces gaat door totdat er geen waterstof 
meer aanwezig is voor de waterstoffusie. De totale 
temperatuur in de kern wordt, door de geringe massa van de 
ster, niet hoog genoeg om heliumfusie te starten. 
Dit betekent, dat nadat de waterstoffusie is afgelopen de ster 
langzaam zal afkoelen. Dit stadium is al besproken; de ster is 
nu een witte dwerg. 
In lichte sterren met hogere massa (tot 4 zonsmassa’s) bereikt 
slechts een deel van de waterstof de kern om te fuseren tot 
helium. In de kern neemt door waterstoffusie het aantal 
deeltjes af waardoor de heliumkern krimpt. Doordat de 
kerntemperatuur sterk toeneemt, kan in de laag om de kern 
waterstoffusie starten. De fusie in deze schil zorgt ervoor dat 
de kern van extra helium voorzien wordt, waardoor deze 
zwaarder en heter wordt. Sterren waar in een buitenste schil 
fusie optreedt, zwellen sterk op. We noemen deze sterk 
opgezwollen sterren Rode Reuzen. 
Zodra de kern van dergelijke sterren heet genoeg wordt, kan 
helium fuseren tot koolstof. De kern wordt heter en de ster 
expandeert. Hierdoor koelen de buitenste lagen in de ster af 
waardoor ze krimpen en vervolgens weer heter worden. 
Als er geen helium meer is, krimpt de koolstofkern sterk 
waardoor de temperatuur hoog genoeg wordt om in een schil 
rondom de kern heliumfusie te starten. De fusie in deze schil 
zorgt ervoor dat de kern van extra helium voorzien wordt. 
Hierdoor wordt de kern zwaarder en heter, maar niet meer 
heet genoeg om koolstof fusie op te starten. 
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Al met al ontstaat er een instabiele toestand van krimpen en 
uitzetten waarbij de buitenlagen van de ster uiteindelijk 
worden weggeblazen. Deze buitenlagen vormen vervolgens een 
planetaire nevel waarin nieuwe stergeboortes kunnen 
plaatsvinden. 
De overgebleven kern, waarin de fusie inmiddels is gestopt, is 
verworden tot een witte dwerg en zal langzaam uitdoven. 
In Figuur 33 zie je een plaatje van de Hubble telescoop. Het 
betreft een planetaire nevel van een stervende zonachtige ster. 
De nevel is Eskimonevel genoemd omdat de vorm ervan lijkt op 
een gezicht in een muts met bontkraag 

 
 
Figuur 36 – De Eskimonevel, NGC 2392 
bron: NASA/ESA 
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8.3 De zware sterren 
Het eindstadium van alle zwaardere sterren is een 
neutronenster of een zwart gat. De levensloop van de zware 
sterren gaat echter veel sneller. Zodra de fusie in de schil 
buiten de kern start, zwelt de ster op tot een super rode reus. 
De straal van zo’n super rode reus kan zo groot worden als de 
afstand van Saturnus tot de Zon. Een aantal fusieprocessen 
wisselen elkaar af. Na waterstoffusie en heliumfusie wordt 
koolstof tenslotte omgezet in zuurstof, neon, magnesium, 
silicium, zwavel en ijzer. De temperatuur die de kern bereikt 
kan ruim 1 miljard Kelvin zijn! 
IJzer kan niet zomaar verder fuseren tot zwaardere kernen. De 
fusie in de kern stopt, waardoor de kern zeer instabiel wordt. 
Door de hoge gravitatiekracht stort de kern ineen. Zodra de 
massa van de kern groter wordt dan 1,4 zonsmassa stort deze 
binnen 1 seconde in elkaar. Protonen en elektronen worden op 
elkaar geduwd en versmelten tot neutronen. 
Wat nu ontstaat, kun je het beste vergelijken met een groot 
gebouw waarbij je de onderste verdieping laat exploderen. Het 
fundament waar de rest van het gebouw op steunt verdwijnt 
waardoor ook de hoger gelegen verdiepingen zullen instorten. 
In de ster storten, door de ineenstorting van de kern, de 
buitenlagen ook in. De enorme hoeveelheid energie die 
daarmee gepaard gaat, zorgt voor een drukgolf die de 
buitenlagen van de ster ver uiteen het heelal in blazen. Een 
dergelijke explosie van een ster noemen we een supernova. 
Een supernova-uitbarsting gaat gepaard met een enorme 
lichtkracht. De explosie is gigantisch. De ster vlamt op met de 
kracht van honderden miljoenen tot meer dan een miljard 
zonnen. Geschat wordt dat er in ons Melkwegstelsel gemiddeld 
één tot drie supernova's per eeuw optreden. 
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Figuur 37 - Supernova 
bron: NASA 

Als de massa van de overgebleven kern tussen 1,4 en 3 
zonsmassa’s ligt spreken we van het ontstaan van een 
neutronenster. 
Wanneer de massa groter is, ontstaat een zwart gat. 
In Figuur 35 zie je de evolutie van de sterren nog eens in 
schema uiteengezet. 
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Figuur 38 – Evolutie van sterren 
bron: Marc Verheijen, Kapteyn Instituut 

25. Presentatieopdracht 
Verdiep je in één van de volgende onderwerpen en houd er een 
presentatie over voor de klas. Gebruik hierbij de 
►werkinstructie presenteren in de NLT Toolbox. Bij de 
presentatie gebruik je Powerpoint. Gebruik hierbij de ► 
werkinstructie powerpointpresentatie in de NLT Toolbox. De 
presentaties worden beoordeeld. 
Kies een van de volgende onderwerpen: 

 sterrenhopen 

 zonnespectrum en fraunhoferlijnen 

 spectraaltypen van sterren (Herzsprung-Russeldiagram) 

 interstellaire materie, donkere materie 

 het voorkomen van verschillende elementen in het heelal 
(abundantie) 

 de toekomst van het heelal.  
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9 Bronnen 

9.1 URL-lijst 
URL 1 Youtube 

www.youtube.com 
>zoekwoorden: cosmic voyage 

URL 2 WMAP 
http://map.gsfc.nasa.gov/m_mm/mr_age.html 
informatie over WMAP 

URL 3 Esa 
http://sci.esa.int/science-
e/www/object/index.cfm?fobjectid=31384 
Hubble telescoop 

URL 4  Max Planck Instituut 
http://www.mpe.mpg.de/ir/GC/index.php 
Sterren rondom een zwart gat 

URL 5 Applets-site  
http://www.virtueelpracticumlokaal.nl/ph_nl/ke
plerlaw2_nl.htm 
Applet perkenwet 

URL 6 Stellarium 
http://www.stellarium.org/nl/ 
>software Stellarium downloaden 

 

9.2 Overige bronnen 
Boeken & tijdschriften 
 Morrison, D., Planeten verkend, (1996), Beek, Natuur en 

Techniek. 

 Roth, G.D., Sterren en planeten, herkennen en waarnemen, 
(1999), Baarn, Tirion. 

 Schilling, G., Handboek Sterrenkunde, (2003), Abcoude, 
Fontaine Uitgevers B.V. (ISBN 90 5956 0021) . 

 Schilling, G., Evoluerend heelal, de biografie van de 
kosmos, (2003), Abcoude, Fontaine Uitgevers B.V. (ook op 2 
cd’s, info op http://www.home-academy.nl) 

 Schilling, G., Wat was er voor de oerknal?, en andere 
kwesties die het voorstellingsvermogen te boven gaan, 
(2002), Haarlem, Aramith. 

 Schilling, G., Zijn wij alleen in het heelal?, en andere 
intrigerende vragen over buitenaards leven, (2002), 
Haarlem, Aramith. 

 SLO, ANW-voorbeeldmateriaal heelal 
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 Stafleu, D., En toch beweegt zij, geschiedenis van de 
natuurkunde van Pythagoras tot Newton, (1992), Meppel, 
Uitgeverij Boom (ISBN 90 5352 0538) 

 Stichting De Koepel, Sterrengids, Jaarboek en handboek 
voor de waarnemer, voor het blote oog, de verrekijker en 
de telescoop, Utrecht 

 Stichting De Koepel, Zenit, Tijdschrift over sterrenkunde - 
weerkunde - ruimteonderzoek. Maandblad, Utrecht 

 
 

Internetsites 
http://hubblesite.org/explore_astronomy/black_holes/ 
http://www.rug.nl/sciencelinx/blackholegame/index.html 
http://www.sterrenkunde.nl/ 
http://www.astronomie.nl/ 
http://www.powersof10.com/index.php?mod=explore 
http://www.allesoversterrenkunde.nl  
http://www.astro.uva.nl 
http://www.fys.ruu.nl/~strous/AA/nl/index.html 
http://www.lnqs.com/ruimtevaart/ 
http://users.skynet.be/sky03361/html/reis.html 
http://www.astro.rug.nl/~weygaert/InleidingStk2/onderwerpe
n/MWSUNLOCATION.HTML 
http://www.astro.uu.nl/~sluys/Hemel/verklaar.html#boogseco
nde 
http://www.astro.rug.nl/EDUCATION/Aantekeningen/16jan08.
pdf 
http://www.windows.ucar.edu/cgi-
bin/tour_def/people/people.html 

 

Natuurkundige rekenmachine voor het omrekenen van 
astronomische eenheden 
http://jumk.de/calc/lengte.shtml 
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http://www.fys.ruu.nl/%7Estrous/AA/nl/index.html
http://www.lnqs.com/ruimtevaart/
http://users.skynet.be/sky03361/html/reis.html
http://www.astro.rug.nl/%7Eweygaert/InleidingStk2/onderwerpen/MWSUNLOCATION.HTML
http://www.astro.rug.nl/%7Eweygaert/InleidingStk2/onderwerpen/MWSUNLOCATION.HTML
http://www.astro.uu.nl/~sluys/Hemel/verklaar.html#boogseconde
http://www.astro.uu.nl/~sluys/Hemel/verklaar.html#boogseconde
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