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 LEES O�DERSTAA�DE GOED DOOR: 

 

 ►  DIT TE�TAME� OMVAT VIER OPGAVES 

 

   OPGAVE 1: 2.5 PU�TE� 

   OPGAVE 2: 2.5 PU�TE� 

   OPGAVE 3: 2.5 PU�TE� 

   OPGAVE 4: 2.5 PU�TE� 

 

   ► EE� FORMULIER MET A�TWOORDBLAD HORE�D BIJ OPGAVE 

  3 IS O�DERDEEL VA� DIT TE�TAME� E� MOET MEE WORDE� 

  I�GELEVERD. 

 

 ► EE� FORMULIER MET AA�VULLE�DE I�FORMATIE   

  IS BIJGEVOEGD. 

  

 ► BELA�GRIJK:  

  MAAK IEDERE OPGAVE OP EE� SEPARAAT BLAD, OMDAT DE 

  OPGAVES AFZO�DERLIJK WORDE� �AGEKEKE�. 

 

 ► SCHRIJF OP IEDER BLAD JE �AAM E� STUDE�T�UMMER 

 

 ► SCHRIJF DUIDELIJK E� WERK OVERZICHTELIJK 

 

 ► KLAD WORDT �IET �AGEKEKE� 

  

 ► HET GEBRUIK VA� EE� REGULIERE REKE�MACHI�E IS  

  TOEGESTAA� 

  

 ► BIJ CO�STATERI�G VA� FRAUDE WORDT VERDERE   

  PARTICIPATIE AA� HET TE�TAME� UITGESLOTE� 

 

 ► HEEL VEEL SUCCES ! 

  

   



OPGAVE 1 

 

In de Tabel staat voor een zevental lichtklasse V sterren de absolute magnitude en 

temperatuur gegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Bij welke golflengte stralen ster #2 en ster #6 het meeste licht uit ? 

 

b) Voor ster #3 wordt een parallax gemeten van 0.14”. Bereken de schijnbare magnitude 

 van deze ster op Aarde. 

 

c) Bereken de straal van ster #1. 

 

d) Voor ster #4 wordt een flux gemeten van 10
-10
 Wm

-2
. Op welke afstand staat deze ster 

 van de Aarde ? 

 

e) Leid voor ster #5 een waarschijnlijke massa af.  

 

f) Geef deze sterren weer in een Hertzsprung-Russel diagram. Teken voor ster #4 – 

 grofweg – het volledige evolutie traject startend bij de proto-stellaire fase. 

 
 

OPGAVE 2 

 

a) Een ster heeft coordinaten (α,δ) = (3h,45
o
).  Stel, je bevindt je op de noordpool;  

 teken dan de positie van deze ster aan het hemelgewelf (zie voorbeeld) voor een 

 sterretijd van 0 uur en 12 uur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Voor een spectroscopisch dubbelster systeem varieert een bepaalde golflengte voor de 

 ene ster periodiek met 0.2 nm en voor de andere ster met 0.25 nm. Beredeneer waarom 

 beide sterren niet dezelfde massa kunnen hebben. 

 

c) Een object heeft een roodverschuiving van z = 3.5. Bereken voor een Hubble 

 constante H = 70 km/s / Mpc de afstand D waarop dit object zich bevindt. 

 

# M T 

1 -6.8 28000 

2 +0.1 9900 

3 +2.6 7400 

4 +5.0 6000 

5 +5.8 4900 

6 +6.7 4130 

7 +7.8 3480 

 



d)  De Hubble Space Telescope heeft een diameter van 1.5 meter. De European – Extreme 

 Large Telescope krijgt een diameter van 39 meter. Hoeveel scherper is de E-ELT in 

 vergelijk met de HST voor een golflengte van 525 nm. Waarom wordt dit in de 

 praktijk niet gehaald ? 

 

e)  Noem drie soorten kosmische kilometer paaltjes en beschrijf kort het principe hoe 

 deze gebruikt kunnen worden om afstanden in het heelal te bepalen. 

 

 

OPGAVE 3 

 

Gegeven is een ster waar twee exoplaneten omheen draaien. 

 

a) De temperatuur van een planeet kan worden afgeleid uit: Tplaneet = T* (R*/2d)
1/2
, 

 waarbij R* de straal van de ster is en d de afstand is tussen ster en planeet. Je mag 

ervan uit gaan, dat er geen broeikas-effecten optreden.  

 Gegeven is, dat de temperatuur op planeet 1 twee keer zo hoog is als op planeet 2. 

Bereken de verhouding van de baansnelheden v1/v2 van beide planeten. 

 

b)  Bereken de massa van de ster wanneer planeet 1 een omlooptijd heeft van 4 jaar en 

 zich op een afstand 299 miljoen km bevindt. 

 

c)  Op dit moment wordt in de atmosfeer van exo-planeten naar zogenaamde bio-markers 

 gezocht; moleculen die zouden kunnen duiden op de aanwezigheid van leven op zo’n 

 planeet. Geef aan hoe zo’n meting spectroscopisch in zijn werk zou kunnen gaan. 

 

In de onderstaande figuur is de lichtcurve van een transit van een van de twee exoplaneten 

weergegeven. We nemen aan dat de straal van de ster gelijk is aan die van de zon (R = Rzon). 

Ga ervan uit dat de planeet precies voorlangs over het midden van de ster beweegt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)  Bereken de baansnelheid van de planeet om de ster. 

 

e) Bereken de straal van de planeet. 

 

 



OPGAVE 4 

 

Spiraalstelsels vertonen een rotatiekromme die snel stijgt voor kleine r (r is de afstand tot het 

centrum) en die constant wordt voor grote r, zoals weergegeven met curve B in het linker deel 

van de figuur. 

 

a.  Bepaal wat voor massaverdeling een constante rotatiekromme oplevert: dat wil 

 zeggen, bepaal welke α in M(r) ~ r
α
 leidt tot v(r) = constant. 

 

b.  Op basis van de helderheidsverdeling van het stelsel verwachten we echter 

 rotatiekromme A (linker figuur) waar te nemen. Dit is de rotatiekromme van materie 

 die draait om  een puntmassa in het centrum. 

 Wat is een verklaring voor het feit dat we toch kromme B waarnemen in plaats van 

 kromme A? 

 

c.  De rotatiekromme van de Melkweg is te bepalen door te kijken naar radiële 

 snelheden langs de gezichtslijn. Deze vertonen een piek in het subcentrale punt. Stel 

 nu dat we kijken langs de gezichtslijn op galactische lengte l = 40
o
: wat is dan de 

 hoeksnelheid van het subcentrale punt om het Melkwegcentrum? Gebruik hierbij dat 

 de hoeksnelheid van de zon om het Melkwegcentrum ω(rzon) = 8.8 .10
-16
 rad/s is en 

 neem aan dat alles wat we zien zich in het vlakke deel (v(r) = constant) van de 

 rotatiekromme bevindt. 

 

d.  Noem twee verschillen tussen de Tully-Fisher relatie en Faber-Jackson relatie. Welke 

 van de twee relaties is op stelsels als de Melkweg van toepassing? 

 

e.  In de rechter figuur zijn de rotatiekrommen voor twee spiraalstelsels weergegeven. 

 Laat zien dat de absolute magnitude van stelsel B, MB = -22.10, als gegeven is dat de 

 absolute magnitude van stelsel A MA = -20.52 is.



 ANTWOORDBLAD BEHOREND BIJ OPGAVE 3 

 

NAAM: 

 

STUDENTNUMMER:



OVERZICHT VAN (AFGERONDE) CONSTANTES IN SI EENHEDEN ZOALS DIE 

VOOR HET TENTAMEN GEBRUIKT MOGEN WORDEN 

 
     Schijnbare magnitude v.d. zon            m        =     -26.75 

 


