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Lees alle vragen zorgvuldig voor je begint! Schrijf naam en studentnummer

op de eerste bladzijde. Nummer de bladzijden van je werk.

Je kunt de volgende grootheden nodig hebben:

1 AU = 149 miljoen km

1 pc = 3.18 × 1016m

massa van de zon 1M� = 2 × 1030kg

Hubble constante 70km/s/Mpc

Gravitatieconstante G = 6.67 × 10−11kg−1m3s−2

1. Beschrijf in het kort:

a.) een witte dwerg;

b.) de hoofdreeks;

c.) de Jeans massa;

d.) de Hubble classificatie van melkwegstelsels.

2. Wat is de wet van Hubble?

Wat betekent ‘de critische dichtheid van het heelal’?

Beschouw een bol die met het heelal mee uitdijt. Je mag aannemen dat de dichtheid
overal in het heelal gelijk is, en dat de zwaartekracht aan het oppervlak van de bol slechts
wordt bepaald door de massa binnenin de bol. Leid de volgende bewegingsvergelijking af
voor een deeltje op het oppervlak van de bol:
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waar R(t) en ρ(t) de straal en dichtheid van de bol zijn. Hoe schaalt ρ(t) met R(t)? Giet
de bewegingsvergelijking in de vorm van een vergelijking voor de expansiefactor a(t) =
R(t)/R0, waar R0 de huidige straal van de bol is.

Demonstreer dat er een oplossing van deze vergelijking is met de vorm a(t) = (t/t0)
2/3

(t0 is een constante), en leg uit waarom dit de oplossing voor critische dichtheid is.

Bewijs dat als het heelal de critische dichtheid heeft, met Hubble constante H0, de
tijd sinds de oerknal gelijk is aan 2/(3H0). Hoeveel jaar is dat?

De oudste sterren in de Melkweg hebben leeftijden van ongeveer 14 miljard jaar.
Bespreek dit resultaat kort.

Ga door naar blz. 2



3. Geef twee redenen waarom infrarood-sterrenkunde van groot belang is gebleken voor
het bestuderen van stervormingsgebieden.

4. Twee sterren, met massa’s gelijk aan 1 en 2 maal die van de zon, draaien in een
cirkelbaan om elkaar heen, op onderlinge afstand a = 3AU. Een omwenteling duurt 6
maanden. Teken de banen van beide sterren ten opzichte van het zwaartepunt van het
systeem.

Wat zijn de baansnelheden van de sterren, en hoe hangen die af van a?
Beschrijf hoe het spectrum van dit systeem verandert met de tijd. Je mag aannemen

dat we het systeem precies van opzij waarnemen.

5. Wat is een pulsar?
Door de krachten op een deeltje aan het oppervlak van een pulsar te beschouwen, toon

aan dat de dichtheid van een pulsar met rotatieperiode T tenminste
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is. Wat zijn typische periodes voor een pulsar, en dus typische dichtheden?

6. Wat is een Hertzsprung-Russel diagram? Maak een schets, en geef duidelijk aan wat er
wordt geplot, en in welke richting.

Hoe kan het worden gebruikt om (a) afstanden en (b) leeftijden van sterhopen te
bepalen?

7. Een ster heeft een parallax van 0.12”. Wat is de afstand tot die ster?
De schijnbare V-magnitude van de ster is 8.3. Wat is haar absolute magnitude MV ?
Wat is de verhouding tussen de absolute helderheid van deze ster en van de zon?
De oppervlaktetemperatuur van de ster is 4000K. Om wat voor een ster gaat het hier?
Wat is dan de straal van de ster?
[De zon heeft absolute magnitude MV � = 4.84, straal R� = 684.000km, en opper-

vlaktetemperatuur T� = 5780K.]

8. Hoe weten we dat onze Melkweg draait? En dat melkwegstelsels donkere materie
bevatten?


