Sterrenkunde 1A:
Beweging van hemellichamen

Vijfde druk, september 2000

Uit het voorwoord bij de 1e druk
Bijna alle informatie over het heelal buiten ons eigen zonnestelsel komt uit waarnemingen van elektromagnetische straling: licht, radiogolven, röntgen- en gammastraling, etc. Meestal begint een
inleidend college sterrenkunde daarom met een behandeling van de basiseigenschappen van elektromagnetische straling, gevolgd door de afleiding van de eigenschappen van sterren uit waarnemingen
van sterlicht (dit is een van de grote triomfen van de astrofysica). In dit college pakken we het
anders aan. De licht- sterfysica komen aan de orde in het college Sterrenkunde IB. Het onderdeel
Sterrenkunde 1A is gericht op een beschrijving van de topografie, kinematica en dynamica van de
hemellichamen. Wat zijn er voor objecten in het heelal, hoe groot en hoe ver verwijderd zijn ze,
hoe bewegen ze, en onder invloed van welke krachten maken ze die bewegingen. Dit maakt het
mogelijk zeer snel te komen tot het schetsen van een fysisch wereldbeeld en direct door te stoten tot een aantal van de belangrijkste resultaten en vraagstukken van de moderne sterrenkunde:
planetenstelsels, relativistische objecten, ontbrekende materie, het uitdijend heelal. Het gaat hier
naar mijn mening om onderwerpen waar ieder beschaafd mens iets van zou moeten afweten, en
zeker een beta-wetenschapper. De benodigde fysica zal vooral bestaan uit (klassieke en speciaalrelativistische) mechanica. Af en toe zal een beroep gedaan moeten worden op resultaten over
electromagnetische straling en andere takken van de natuurkunde die pas later in detail aan de orde
kunnen komen.
Doel van het college
Een klein aantal basisbegrippen uit de sterrenkunde leren beheersen. Belangrijker, een idee hebben
van de meest fundamentele eigenschappen van het heelal om je heen, ordes van grootte kunnen
schatten, weet hebben van onzekerheden. Kennis maken met de kernvragen van de moderne sterrenkunde.
Aanvullende informatie
Aanbevolen leerboek; wel erg dik: “An Introduction to Modern Astrophysics”, B.W. Carrol and
D.A. Ostlie, Addison-Westley, 1996. Van de vele Amerikaanse boeken met kleurenplaatjes zijn
“Universe” van W.J. Kaufmann III, Freeman & Co., 1994 of later en “Discovering Astronomy” van
R.R. Robbins et al., John Wiley and Sons, goede keuzes. Je kunt ook eens in de volgende, wat
oudere, leerboeken kijken: “The New Cosmos”, A. Unsöld, Springer 1977; “The Physical Universe”,
F. Shu, Oxford Univ. Press, 1982. Een belangrijke bron van up-to-date informatie is natuurlijk het
Web. De adressen veranderen nogal snel. Gebruik de zoekmachines.
Bij de vijfde druk
Updates tot 2000 en correcties. In vierde druk toegevoegd: onderwerpen uit de klassieke mechanica
die van belang zijn bij het begrijpen van de bewegingen van hemellichamen.

M. van der Klis
michiel@astro.uva.nl
22 augustus 2000
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1

Schaal van het heelal

Sterrenkunde is de natuurkunde van alles buiten de aarde. Omdat de natuurwetten op
aarde hetzelfde zijn als in de rest van het heelal, is er een sterke wisselwerking tussen de
“aardse” natuurkunde en de sterrenkunde. Resultaten uit het lab, en van de theoretische
natuurkunde, kunnen worden toegepast op zaken in het heelal. Omgekeerd voert de natuur
in het heelal experimenten uit die in een aards laboratorium nooit uitgevoerd zouden kunnen
worden, en die vragen opwerpen waar we anders nooit zouden zijn opgekomen.
Het gaat in de sterrenkunde over objecten die groot en ver verwijderd zijn, en dat beı̈nvloedt
uiteraard de werkwijze van een sterrenkundige. Misschien nog wel belangrijker voor de
manier waarop een sterrenkundige denkt zijn echter de enorme schaalverschillen (Fig. 1).
De aarde is ∼10 000 aardstralen van de zon verwijderd1 , de afstand tot de dichtstbijzijnde
ster (Proxima Centauri) is ∼108 maal de straal van de zon, enzovoorts. Het zichtbare heelal
is zo’n 1020 maal zo groot als de aarde. De tijdsduren waar het in de sterrenkunde over gaat
hebben een dergelijk dynamisch bereik: de leeftijd van het heelal is tenminste 1020 maal zo
groot als de tijd waarin sommige neutronensterren (zie §7) eenmaal om hun as wentelen.
Tijd en ruimte zijn in het heelal sterk verknoopt. De eindige lichtsnelheid c zorgt ervoor dat verafstaande objecten door ons gezien worden zoals ze lang geleden waren. Een
veel gebruikte lengte-eenheid is het lichtjaar, de afstand die het licht in een jaar aflegt.
Daar c ongeveer 300 000 km/s bedraagt, is een lichtjaar ongeveer 365.25 × 24 × 60 × 60 ×
300 000 ≈9.5 1012 km. Een ster op x lichtjaar afstand zien we dus zoals hij er x jaar geleden
uitzag.
Sterrenkundigen proberen te komen tot een kwantitatieve beschrijving van het heelal in
termen van fysische grootheden. Sommige van de meest nauwkeurige metingen van een
fysische grootheid komen uit de sterrenkunde (zie §7.1). Door de grote afstanden leveren
fysische metingen aan hemellichamen echter vaak resultaten op die relatief onnauwkeurig
zijn. Misschien nog wel meer dan in veel andere exacte wetenschappen is het daarom van
belang met de resultaten van metingen voortdurend hun onzekerheden (“fouten”) mee te
nemen (je hoort ook vaak de kreet “error bars”, naar de balkjes waarmee deze onzekerheden
in grafieken worden aangeduid). Metingen zonder bijbehorende kwantitatieve foutenschattingen zijn waardeloos. Statistiek, de wiskundige discipline die zich onder meer bezighoudt
met de vraag hoe om te gaan met getallen waarmee een onzekerheid geassocieerd is, speelt
daarom in de sterrenkunde een belangrijke rol.
Een statistische techniek die zo belangrijk is dat hij vaak min of meer “onbewust” wordt
toegepast, is de methode van het doen van een groot aantal metingen en middelen van de
resultaten. Als een meting van de een of andere grootheid een resultaat x oplevert met een
statistische onzekerheid (“fout”) van σ, dan doet men n onafhankelijke metingen
Pn xi , i =
1, · · · , n van deze grootheid en berekent vervolgens het gemiddelde x ≡ (1/n) i=1 xi . Als
nu elke individuele meting dezelfde onzekerheid σ heeft, maar wel onafhankelijk
is van alle
Pn
andere metingen,
dan
leert
de
statistiek
dat
de
fout
σ
in
de
som
x
gegeven
wordt
som
i
i=1
pPn
√
2 = σ n, zodat de fout in het gemiddelde σ gegeven wordt door
door σsom =
σ
x
i=1
σx =

1
σ
σsom = √ .
n
n

De statistische onzekerheid neemt af als de wortel uit het aantal metingen.
1 Het symbool ∼ wordt in de sterrenkunde gebruikt voor: “ongeveer”. Verder gebruik ik ≡ voor “is per
definitie gelijk aan” en ≈ voor “is ongeveer gelijk aan”.
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Figuur 1: Lengte- en tijdschalen.
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Een probleem bij deze techniek om de metingen preciezer te maken vormen de systematisch fouten. Systematische fouten zijn, in tegenstelling tot statistische fouten,
niet onafhankelijk van elkaar maar komen in elke meting terug (simpel voorbeeld: een
maatlat die iets te lang is) en zullen dus niet “uitmiddelen”. Als de systematische
fouten klein zijn zullen ze in een individuele meting in het geheel niet opvallen, terwijl
ze in het gemiddelde, dat bij grote n steeds preciezer wordt, een steeds belangrijker
rol gaan spelen. In de praktijk bepalen de systematische fouten daarom meestal de
grens aan de bereikbare nauwkeurigheid.

Twee van de meest gebruikte woorden in de sterrenkunde zijn lengteschaal en tijdschaal.
Deze woorden worden gebruikt als men het heeft over orde van grootte schattingen, in dit
geval van afmetingen en tijdsduren. Een orde van grootte schatting is een schatting met een
impliciete error bar: over het algemeen wordt zo’n schatting afgerond tot de dichtstbijzijnde
macht van tien, met de implicatie dat de werkelijke waarde waarschijnlijk ergens tussen de
0.1 en 10 maal de aangegeven waarde zal liggen, en hopelijk tussen de, zeg, 0.3 en 3 maal.
Ook andere vormen van afronden worden wel gebruikt om impliciet nauwkeurigheden aan te
geven. Soms is de onnauwkeurigheid groter, en wordt een bereik aan schaalgroottes gegeven
als volgt: “grootheid xyz is 1013−15 ”.
De diameters van de binnenplaneten (Mercurius, Venus, aarde, Mars; 4.89 108 ,
12.1 108 , 12.8 108 en 6.79 108 cm) hebben dus dezelfde lengteschaal (109 cm), en hun
baanbeweging (88, 225, 365, 687 dagen) speelt zich af op dezelfde tijdschaal (107 s). In
het hier gegeven voorbeeld weten we de stralen en omloopsperioden van deze planeten
precies; toch kan het nuttig zijn ze op deze manier op één hoop te gooien. In dit geval
bijvoorbeeld om de binnenplaneten te contrasteren met de buitenplaneten (Jupiter,
Saturnus, Uranus, Neptunus; diameters ∼1010 cm, omlooptijden ∼108 s) Vaak is de
bepaling van een lengteschaal of een tijdschaal echter meteen de beste meting die er
gedaan kan worden.

Een orde van grootte schatting is dus niet hetzelfde als een slag in de lucht. Het is een
weloverwogen kwantitatieve bepaling met een grote, maar wel te kwantificeren onzekerheid.
Omdat het totale bereik aan lengte- en tijdschalen zo groot is, zijn orde van grootte schattingen, zoals de bepaling van de lengteschaal van een astronomisch object, of van de tijdschaal
waarop een astronomisch proces zich afspeelt, zeer belangrijk.
Waarschuwing: In de sterrenkunde worden nogal wat niet-SI eenheden gebruikt. Zo
worden lengtes vaak in cm inplaats van m, en massa’s in g in plaats van kg uitgedrukt
(het cgs stelsel). De cgs energie-eenheid is de erg. 1 erg = 10−7 Joule. We zagen al de
lengte-eenheid lichtjaar; verderop kom je ondermeer nog de Astronomische Eenheid,
de parsec en de Ångström tegen, allemaal lengte-eenheden.

2

Het heelal “om ons heen”

In dit hoofdstuk geef ik een zeer korte beschrijving, van binnen naar buiten, van onze plaats
in het heelal in termen van de steeds grootschaliger fysische structuren die je van de aarde
weg reizend tegenkomt. Op sommige van de objecten die hier aan de orde komen ga ik later
in het college nog dieper in.
Van binnen naar buiten redenerend, is het aardig om je te bedenken dat sommige
fundamentele eigenschappen van het inwendige van de aarde (Fig. 2), maar 6400 km
onder onze voeten, nog onbekend zijn. Zo is niet duidelijk wat de oorzaak is van
het raadselachtige verschijnsel dat iedere 100 000 jaar of zo de polariteit van het
aardmagnetisch veld omslaat. Het zou kunnen dat dit iets te maken heeft met de
rotatie van de aardkern (de binnenste 2500 km van de aarde, die naar men denkt uit
vast nikkel-ijzer bestaat). De fysica van de aardatmosfeer en het klimaat is een ander
voorbeeld van een terrein waar het onderzoek in volle gang is.

Op het aardoppervlak zelf krijgen we soms al de kans om voorwerpen uit het heelal te
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Figuur 2: Doorsnede van de aarde.
bestuderen. Meteorieten zijn, meestal steen- of ijzerachtige, brokstukken en gruis die uit
de interplanetaire ruimte op aarde neervallen. Het lichtverschijnsel (“vallende ster”) dat
je ziet als een meteoriet de atmosfeer binnendringt heet een meteoor. Meteoorzwermen,
perioden van verhoogde meteooraktiviteit, treden jaarlijks op vaste data op als de aarde in
zijn baan door een gebied gaat met een hogere dichtheid van zulk interplanetair gruis (vaak
afkomstig van een komeet). De meeste meteorieten zijn zo klein (een paar milligram) dat ze
al verbrand zijn voor ze het aardoppervlak bereiken, maar sommige slaan een grote krater.
Heel zelden gaat het om een levensbedreigende inslag (bijvoorbeeld de inslag bij
Yucatan aan het einde van het Krijt, 65 miljoen jaar geleden, die waarschijnlijk een
einde maakte aan het tijdperk van de dinosauriërs). In dat soort gevallen gaat het
om inslag van een kleine (∼10 km) planetoı̈de (p. 9) of een komeet (p. 9). De meeste
meteorieten zijn waarschijnlijk ontstaan door onderlinge botsingen van planetoı̈den,
en door het uiteenvallen van kometen, maar sommige bestaan uit gesteente dat door
een meteorietinslag van de maan of Mars losgemaakt moet zijn. Sommige, zeldzame,
meteorieten bevatten veel koolstof, en zelfs vrij ingewikkelde organische stoffen zoals
aminozuren (de bouwstenen van eiwitten). In augustus 1996 claimden McKay, Gibson
en anderen in een in het Antarctische ijs gevonden meteoriet afkomstig van Mars
aanwijzingen te hebben gevonden voor fossiele resten van bacterieel leven. Andere
meteoriet-experts betwijfelen dit echter.

Figuur 3: Posities van aardsatellieten. Links: lage banen. Rechts: alle banen. De geostationaire ring op 35800 km hoogte is duidelijk zichtbaar.
Het eerste wat je buiten de atmosfeer tegenkomt, is iets wat we zelf gemaakt hebben: de
kunstmatige aardsatellieten (Fig. 3). Duizenden satellieten (en brokstukken) draaien in ba7

nen tussen de 200 en 36000 km hoogte boven het aardoppervlak; 200 km is zo ongeveer de
laagste baan die een aardsatelliet kan beschrijven. In lagere banen verliest een satelliet door
wrijving met de aardatmosfeer snel energie en stort neer. De omloopperiode op 200 km
hoogte is ongeveer 90 min (zie §4 voor de berekening hiervan). Op 35 800 km hoogte is de
omloopperiode 24 uur, dus dit is waar een satelliet die in de juiste richting (recht boven de
evenaar en met de aarde mee) draait stil lijkt te hangen boven het aardoppervlak: hier bevinden zich de geostationaire satellieten, bijvoorbeeld communicatiesatellieten zoals ASTRA
en weersatellieten zoals Meteosat.

Figuur 4: Links: Doorsnede van de deeltjesgordels van de aarde. Rechts: De aardmagnetosfeer, vervormd door de invloed van de geladen deeltjes uit de zonnewind.
Het magneetveld van de aarde, dat zijn oorsprong moet vinden in dynamoactiviteit in het
inwendige van de aarde, vangt electrisch geladen deeltjes van de zon en uit de interstellaire
ruimte in, die samen de deeltjesgordels vormen (ook wel: stralingsgordels of, naar de ontdekker, Van Allen gordels; Fig. 4). Deze gebieden van verhoogde deeltjesdichtheid, tussen
4000 en 16000 km boven de aarde, werden ontdekt met de eerste aardsatellieten. Bij de
magneetpolen kunnen de geladen deeltjes uit de stralingsgordels de aardatmosfeer bereiken.
De interactie van deze deeltjes met de atmosfeer leidt tot de lichtverschijnselen van de aurora
(op ons halfrond het “noorderlicht”). De invloed van het aardmagnetisch veld strekt zich
uit tot 50 000–100 000 km; daarbuiten overheerst het magneetveld van de zon (Fig. 4).

Figuur 5: De maanbaan. De baan van de maan (rechts) schommelt heen en weer door een
ruimte die de vorm heeft van aan autoband (links). De schommelingen zijn in de figuur
sterk overdreven: in werkelijkheid varieert de afstand aarde-maan in de loop der tijd met
ongeveer 10%.
Op 380 000 km hoogte vinden we natuurlijk de maan, omloopperiode 4 weken. Door de
storingen van de zon en de andere planeten is de maanbaan erg ingewikkeld (Fig. 5). Bekend
verondersteld mag worden dat de aarde om de zon draait, met een omloopperiode van 1 jaar.

8

Ieder beschaafd mens zou moeten weten wat de oorzaak is van het dag-nacht ritme, de
seizoenen, wat een maansverduistering (maaneclips) is, en wat een zonsverduistering.
Het is verbijsterend te constateren hoeveel mensen hier geen idee van hebben, of een
verkeerd idee. Weet jij de juiste antwoorden? Zoek het anders zelf op, bijvoorbeeld
in een van de leerboeken genoemd op pagina 1.
Opgave. Wat zelf-testvraagjes: Staat de aarde in de zomer dichterbij of verderweg
van de zon dan in de winter? Wat is de datumgrens? Hoe lang duurt je verjaardag?
Wat duurt langer, een maansverduistering of een zonsverduistering, en waarom?

De zon is de dichtstbijzijnde ster. De afstand tot de zon is ongeveer 150 106 km, zijn straal is
700 000 km, oppervlaktetemperatuur 5800 K en zijn energiebron, waar al het leven op aarde
op gebaseerd is, kernfusie. De sterfysica komt aan de orde in het college Sterrenkunde IB. De
planeten (Fig. 6), van binnen naar buiten: Mercurius, Venus, aarde, Mars (dit zijn de rotsachtige “binnenplaneten” met afmetingen vergelijkbaar met die van de aarde: 0.4–1 R⊕ , waar
de straal van de aarde R⊕ =6400 km), Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus (de veel grotere, 4–10 R⊕ , gasachtige, buitenplaneten) zijn in de laatste decennia uitgebreid onderzocht
met ruimtevaartuigen, en er bestaat zeer veel gedetailleerde kennis over hun eigenschappen
en die van hun manen. Dit komt uitgebreid aan de orde in het college Sterrenkunde IIA
(Zonnestelsel) in het tweede jaar. Deze acht planeten bewegen zich in concentrische, bijna
cirkelvormige banen om de zon, die alle bijna in hetzelfde vlak liggen. De afstand van de
aarde tot de zon (de straal r⊕ van de aardbaan dus) heet de Astronomische Eenheid (1 AE
∼150 106 km), het vlak van de aardbaan heet de ecliptica. De binnenste, kleine planeet
Mercurius staat op 0.4 AE van de zon. Mars, half zo groot als de aarde, op 1.5 AE. Jupiter, met 11 aardstralen de grootste planeet, staat op 5 AE en Neptunus op 30 AE. Tussen
Mars en Jupiter draaien duizenden planetoı̈den (ook asteroı̈den) om de zon, met afmetingen
van kleine planeetjes (de grootste, Ceres, heeft een straal van 1000 km) tot gruis. Sommige
planetoı̈den hebben afwijkende banen; sommige daarvan snijden de aardbaan en heel zelden
komt zo’n “Earth-crosser” relatief dichtbij de aarde (binnen een paar 105 km). Er bestaan
projekten om dit soort planetoı̈den te vinden (wat niet eenvoudig is als ze niet vlakbij de
aarde zijn) en in de gaten te houden; sommigen menen dat ze een voldoende groot risico voor
het leven op aarde inhouden om verdergaande maatregelen (“nuke’m”) te rechtvaardigen (zie
impact.arc.nasa.gov).
Volgens de huidige inzichten zijn de bekende buitenste planeet Pluto, en zijn relatief grote
en nog niet zo lang bekende maan Charon misschien slechts de twee grootste van de vele
“ijsdwergen” of “trans-neptunians” in de koude, donkere buitendelen van het planetenstelsel.
Deze objecten zouden qua samenstelling wel eens veel kunnen weghebben van kometen (ijs,
stof, gruis, en rots).
Aanwijzingen hiervoor zijn de kleine afmetingen van Pluto en Charon (stralen 1200
en 600 km), hun lage massa (samen maar 0.0024 M⊕ ) en hun afwijkende baan om de
zon. Die baan is veel meer elliptisch dan van de andere planeten—de afstand tot de
zon varieert tussen 30 en 50 AE— en heeft een veel grotere helling ten opzichte van
de ecliptica. Andere, pas sinds 1992 ontdekte ijsdwergen (met boeiende namen als
1992 QB1 en 1993 FW) zijn waarschijnlijk ongeveer tien maal kleiner dan Pluto. De
paar honderd bekende ijsdwergen staan (nu) op 30 tot 50 AE van de zon en hebben
stralen tussen de 100 en 500 km. Ieder jaar worden er tientallen van deze objecten
ontdekt. In totaal schat men het aantal grote (>100 km) Kuiper-gordel objecten op
meer dan 100 000; daarnaast zijn vermoedelijk nog miljarden kleinere lichamen (5–
100 km) in dit gebied. Er is nog weinig bekend over de verder dan 50 AE verwijderde
gebieden.

Kometen [zie http://www.ifa.hawaii.edu/faculty/jewitt/comet.html] zijn hemelichamen die voor een groot deel uit bevroren water en gassen bestaan, gemengd met stof; het
zijn “vuile sneeuwballen” met afmetingen van zo’n 10 km. De meeste kometen bevinden
zich, onopvallend, ver van de zon; als door een baanverstoring een komeet het binnenste
zonnestelsel induikt vormt zich onder invloed van zonnestraling en zonnewind (zie hieron-
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Figuur 6: Het planetenstelsel. Links: relatieve afmetingen van zon en planeten. Rechts:
planeetbanen op schaal; boven de banen van de binnenplaneten (de buitenste cirkel is de
baan van Jupiter), onder, op een tien keer kleinere schaal, de banen van de buitenplaneten
(de binnenste cirkel is de baan van Jupiter).

der) de bekende staart door verdamping van het vuile ijs. De staart wijst altijd ongeveer
van de zon af. Hij sleept dus niet achter de komeet aan: als de komeet zich weer van de zon
verwijdert dan steekt de staart vooruit (Fig. 7).
Uit de banen van kometen door de binnendelen van het zonnestelsel valt op te maken dat
er zich een groot aantal moeten bevinden in de Kuiper gordel, het gebied van de ijsdwergen
tussen de 30 en 100 AE van de zon. Er is wellicht niet veel verschil tussen komeetkernen en
ijsdwergen, al zijn de ijsdwergen die in de Kuiper gordel zelf worden gevonden wel veel groter
dan de kometen die we alleen kennen doordat ze af en toe vanuit de Kuiper belt door het
binnenste zonnestelsel trekken. Enorme aantallen kometen moeten zich verder bevinden in
de zogenaamde Oort wolk, rondom het zonnestelsel. Ook dit is weer opgemaakt uit de studie
van komeetbanen door het binnenste zonnestelsel. De Oort wolk is niet direct waargenomen
maar het bestaan ervan lijkt wel zeker. Hij strekt zich uit van zo’n 3000 tot 100 000 AE van
de zon, en moet, met 1012−13 kometen, ongeveer 100 maal de massa van de aarde bevatten.
De omvang van de wolk is zo groot, dat als naburige sterren (de dichtstbijzijnde, Proxima
Centauri, staat op 275 000 AE) ook kometenwolken hebben deze bijna in de “onze” moeten
overlopen. Het zijn waarschijnlijk de verstoringen door de zwaartekracht van nabije sterren
en gaswolken die ervoor zorgen dat kometen uit de Oort cloud richting zon worden gestuurd.
Behalve door zijn zwaartekracht (die de banen van de planeten, kometen etc. bepaalt) en
licht, doet de zon nog op andere manieren zijn invloed op de omgeving gelden. Langs de
veldlijnen van het magneetveld van de zon stroomt een gestage “wind” van geladen deeltjes
naar buiten met een dichtheid van ∼10 deeltjes per cm3 . Pas op een afstand van zo’n 60120 AE van de zon verwacht men dat de zonnewind wordt afgeremd. Hier botst hij met een
snelheid van zo’n 400 km/s, op het lokale interstellaire gas en vormt een schok. Er bestaan
geen directe waarnemingen van deze schok, noch van de nog verder naar buiten gelegen
grens (de heliopause) van de zonnewind en bijbehorende magnetische veldlijnen van de zon
(de heliosfeer). Buiten de heliosfeer heeft het lokale gas een dichtheid van 0.1 deeltjes per
10

Figuur 7: Baan van een komeet door het binnenste zonnestelsel. De staart wijst altijd van
de zon af.
cm3 , en stroomt waarschijnlijk met een snelheid van zo’n 25 km/s langs het zonnestelsel.
Met grote aandacht wordt daarom nog steeds gelet op de metingen van de deeltjestellers
van de interplanetaire sondes (de Pioneers en de Voyagers) die het planetenstelsel inmiddels
verlaten hebben.
Pioneer 10, gelanceerd in 1972, staat nu op 76 AE van de zon. Dit was lange
tijd het verst van de zon verwijderde door mensen gemaakte voorwerp. Pionier 11
(1973) is niet meer aktief omdat de stroombron is uitgeput, maar Pionier 10 werkt
na 28 jaar nog steeds. De Voyager 1, gelanceerd in 1977, staat nu op 77 AE van
de zon en heeft in 1998 Pionier 10 “ingehaald”. Dit is sinds die tijd het verste door de mens gemaakte voorwerp. Voyager 2 (1977) staat op 61 AE. De Voyagers kunnen nog tot 2030 aktief blijven en er is een goede kans dat ze voor
die tijd de heliosfeer, het gebied van de zonnewind, zullen hebben verlaten. (Zie
http://nssdc.gsfc.nasa.gov/space/helios/heli.html)

Figuur 8: Afmetingen van nabije sterren (binnen de 12 lichtjaar), inclusief de zon.
De dichtstbijzijnde ster na de zon is het rode dwerg-sterretje Proxima Centauri, op 4.23 lichtjaar, dat met de dubbelster α Centauri (4.35 lichtjaar) een drievoudig systeem vormt. In de
onmiddelijke omgeving van de zon, binnen de 12 lichtjaar, bevinden zich 9 sterren die in
11

Figuur 9: Nabije sterren (binnen de 12 lichtjaar). Posities in de ruimte gezien vanuit de
richting van het sterrenbeeld Stier. De sternummers van Fig. 8 en 9 stemmen overeen.

Figuur 10: Heldere sterren in de bekende sterrenbeelden Orion en Grote Beer staan op
tientallen tot honderden lichtjaren afstand.
afmeting vergelijkbaar zijn met de zon. Verder zijn er 16 rode dwerg-sterretjes bekend, en
twee witte dwergen (Fig. 8, 9). Dit geeft een aardige indicatie van de sterpopulatie in het
melkwegstelsel: kleine sterren, zoals de zon en kleiner, zijn veruit in de meerderheid. Veel
van de heldere sterren die aan de hemel met het blote oog te zien zijn behoren juist tot de
minderheid die groter zijn dan de zon en een veel grotere lichtkracht hebben (Fig. 10). Dit
is een selectie-effect veroorzaakt door het feit dat heldere sterren nu eenmaal tot op veel
grotere afstanden zichtbaar zijn. Selectie-effecten treden in de sterrenkunde overal op; je
moet je altijd afvragen of wat je ziet wel representatief is voor wat er bestaat, of dat er een
12

bias (afwijking) is doordat sommige zaken gemakkelijker te zien zijn dan andere.
Nog in 1996 werd er een nabije ster ontdekt: de rode dwerg GJ 1061, op een afstand
van maar 12.06 lichtjaar. Er zouden zich nog wel meer lichtzwakke objecten in de
onmiddelijke nabijheid van de zon kunnen bevinden. Onbekende zware planeten die
in de verre buitendelen van het planetenstelsel ronddraaien (”Planet X”, ”Nemesis”)
bijvoorbeeld. Het is onbekend waar zich het dichtstbijzijnde zwarte gat of de dichtstbijzijnde neutronenster bevinden (zie §7). De dichtstbijzijnde bekende neutronenster
(§7) zou Geminga kunnen zijn. Dit is de helderste bron van gamma-straling aan de
hemel, in 1973 ontdekt met de Amerikaanse SAS-2 satelliet. In 1992 bleek het een
zwakke röntgen-pulsar (§7) te zijn, en dus een neutronenster (zie §7). In 1996 werd
zijn parallax (§3.2) gemeten met de Hubble Space Telescope: de afstand is ongeveer
160 pc.

Figuur 11: Kaart van de lokale super-bubble. Interstellair gas is “weggeveegd” uit de omgeving van de zon; dit heeft aan de randen van de bubble verdichtingen van het gas opgeleverd,
waar zich vervolgens nieuwe sterren zijn gaan vormen.
Tussen de sterren bevindt zich verspreid de interstellaire materie, grotendeels (99%) gas, en
een klein beetje stof. De interstellaire materie is veel minder opvallend dan de sterren zelf.
Het stof is waarneembaar in de rode verkleuring (“reddening”) dat het veroorzaakt van het
licht van verre sterren, en door zijn thermische (“warmte”) straling in het infrarood. Het
gas (grotendeels waterstof) is zichtbaar in radiostraling. Tot een afstand2 van zo’n 100 pc
van de zon is de dichtheid van het interstellaire gas, met 0.05–0.1 deeltjes/cm3 , kleiner
dan gebruikelijk in het melkwegstelsel, en de temperatuur hoger (105 –106 K). Er is sprake
van een lokale “superbubble” in het interstellaire gas (Fig. 11), waarschijnlijk veroorzaakt
door explosies van sterren en sterren met extreem sterke winden die in het verleden (40
miljoen jaar geleden) hier hebben plaatsgevonden. De vorming van de nabije neutronenster
Geminga in een sterexplosie, waarschijnlijk pas 300 000 jaar geleden, zou hier een ook rol
bij gespeeld kunnen hebben. Buiten deze lokale bel is de dichtheid van het interstellaire gas
gemiddeld zo’n 1 cm−3 , maar dit varieert enorm. De bel om de zon is niets bijzonders, er
zijn heel veel van zulke “gaten” in de interstellaire materie. Daarnaast zijn er wolken met
dichtheden tot 106 /cm3 en meer. Uit de interstellaire materie worden de nieuwe sterren in
het melkwegstelsel gevormd, en sterren stoten tijdens hun leven weer materie uit. Omdat in
sterren door kernfusie waterstof in zwaardere elementen wordt omgezet, neemt het gehalte
aan zware elementen geleidelijk toe.
Het interstellaire gas bestaat grotendeels (>90%) uit atomair en moleculair waterstof
(H, H+ en H2 ), maar andere elementen (He (7.5%), O (0.8%), C (0.4%), N (0.1%) en
moleculen (CH, CN, OH, H2 CO, H2 O, NH3 , CO) komen er ook in voor.
2 1 pc

= 1 parsec = 206265 AE = 3.26 lichtjaar (zie §3.2).
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Figuur 12: Links: Zijaanzicht van ons melkwegstelsel. Rechts: Bovenaanzicht.
De zon bevindt zich aan de rand van een van de spiraalarmen van ons melkwegstelsel
(Fig. 12), op zo’n 8 kpc van het centrum3 . Het melkwegstelsel als geheel is een vrij platte
schijf met een centrale verdikking (de “galactic bulge”) bestaande uit zo’n 1010−11 sterren
(en gas en stof). De straal is zo’n 25 kpc. Deze schijf is ingebed in een bolvormige, veel ijlere
halo, waarin sterren en de zogenaamde bolvormige sterrenhopen (elk bestaande uit een paar
105 sterren) zichtbaar zijn. Uit de beweging van de sterren is af te leiden dat het grootste deel, misschien wel 90%, van de materie die de zwaartekracht produceert onder invloed
waarvan de sterren bewegen, niet zichtbaar is. Het is onbekend om wat voor materie het
hier gaat (geen sterren, gas of stof). De aard van deze “ontbrekende materie” is een van de
grote vraagstukken van sterrenkunde (zie §8).
Behalve spiraalvormige melkwegstelsels, zoals het onze, zien we in het heelal buiten ons
melkwegstelsel ellipsoı̈dale (elliptische) en onregelmatig gevormde (irregular) melkwegstels.
Rondom ons melkwegstelsel, op afstanden van 50 en 60 kpc, draaien twee kleine, onregelmatige melkwegstelsels, de Grote en de Kleine Magelhaanse wolk (Large and Small Magellanic
Cloud; LMC en SMC).
Zo’n 200 miljoen jaar geleden moet een van de twee Magelhaanse wolken dicht langs
het melkwegstelsel zijn gekomen; de nawerking hiervan is nog te zien als een band
waterstofgas die zich over 180◦ langs de hemel uitstrekt en die door de zwaartekrachtwisselwerking uit het melkwegstelsel moet zijn gesleurd.

Ons melkwegstelsel vormt samen met twee andere spiraalstelsels (de grotere Andromedanevel
[M31] en de kleinere M33 in het sterrenbeeld de Driehoek [Triangulum]), de twee Magelhaanse wolken en nog zo’n 30 kleinere melkwegstelsels de lokale groep (Fig. 13). Een stuk
of 10 kleine melkwegstelsels staan in de buurt (binnen de 200 kpc) van ons melkwegstelsel,
een stuk of 15 andere staan in de buurt van M31. M31 en ons melkwegstelsel staan 770 kpc
uit elkaar.
De Lokale Groep is, met 30 melkwegstelsels binnen een volume4 van 1 Mpc3 , de grootste
groep binnen de 10 Mpc; er zijn nog 7 andere van dit soort kleine groepen binnen dit volume
van 34 π(10 Mpc)3 = 4000 Mpc3 , met elk tussen de 5 en 17 melkwegstelsels. Er zijn ook een
paar “losse” melkwegstelsels in dit volume, maar het is duidelijk dat melkwegstelsels een
neiging tot “klonteren” hebben.
3 1 kpc=1 kiloparsec=1000 pc.
4 1 Mpc=1 megaparsec=106

pc.
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Figuur 13: Tekening van de lokale groep, op schaal. De afstand tussen de twee grootste
melkwegstelsels, het onze en M31 is 770 kpc.
In 1994 werd er op 3 Mpc afstand een nieuw groot spiraalstelsel ontdekt met de radiotelescoop in Dwingeloo. Dit stelsel (“Dwingeloo 1”) was tot dan toe aan de aandacht
ontsnapt omdat het achter het stof en gas in het vlak van ons eigen melkwegstelsel verborgen ligt. In 1996 bleek vlakbij nog een tweede melkwegstelsel te liggen,
Dwingeloo 2.

Figuur 14: Fotografische opname van het centrale deel van de Virgo cluster. De twee grote
elliptische melkwegstelsels M86 (midden) en M84 (rechts) hebben ieder een diameter ongeveer
gelijk aan de afstand tussen ons melkwegstelsel en M31.
Op 16 Mpc afstand, in de richting van het sterrenbeeld Maagd bevindt zich de Virgo cluster
(Fig. 14). Dit is het dichtstbijzijnde voorbeeld van een “rijke” cluster van melkwegstelsels.
Hij bestaat uit meer dan 2200 melkwegstelsels, waarvan 250 grote, en heeft een diameter
van zo’n 3 Mpc. De grootste melkwegstelsels in de Virgo cluster hebben een diameter vergelijkbaar met de afstand tussen M31 en ons melkwegstelsel. Ze zijn dus bijna zo groot als
onze hele lokale groep! Dit soort elliptische reuzenmelkwegstelsels is waarschijnlijk gevormd
door samensmelting van meerdere “normale” melkwegstelsels.
Hoewel, zeker op grotere afstanden, de rijke clusters het meest opvallen, bevindt naar schatting slechts 20% van alle melkwegstelsels zich in dit soort clusters. De meeste zitten in
kleinere groepen zoals de Lokale Groep en kleiner. Een andere nabije rijke cluster is de
Coma cluster, op 90 Mpc afstand en met waarschijnlijk zo’n 104 melkwegstelsels, waarvan
alleen de 1000 helderste waarneembaar zijn.
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Net als bij de beweging van de sterren in ons (en andere) melkwegstelsels, valt ook uit de
beweging van melkwegstelsels in clusters weer op te maken, dat clusters veel meer massa
bevatten dan in de vorm van melkwegstelsels te zien is (§8). Clusters bevatten behalve
melkwegstelsels ook diffuus gas (met 1–20 keer zo veel massa als de sterren), maar dat is lang
niet voldoende om de ontbrekende materie te verklaren. In de Coma cluster, bijvoorbeeld,
is de massa van dit intracluster gas 20 keer die van de sterren in de melkwegstelsels, maar
alles bij elkaar is dit nog maar 10% van de totale massa van de Coma cluster.
Metingen van de snelheden van melkwegstelsels en clusters van melkwegstelsels laten zien,
dat deze over het algemeen van ons af bewegen. Hoe groter de afstand, hoe hoger de
vluchtsnelheid: voor iedere Mpc verder weg is de vluchtsnelheid gemiddeld 70 km/s hoger
(de Hubble-constante is ongeveer 70 km/s/Mpc). Op deze uitdijing van het heelal komen
we terug in §8. Uit de vluchtsnelheid van verre melkwegstelsels valt dus op deze manier de
afstand te schatten.

Figuur 15: Links: De posities van 2175 nabije melkwegstelsels binnen de 50 Mpc, op één
vlak geprojecteerd, met ons melkwegstelsel in het centrum. De lokale supercluster steekt naar
rechts uit. Het dichte deel is de Virgo cluster. De lege taartpunten zijn door stof en gas in ons
eigen melkwegstelsel onwaarneembare stukken heelal. Rechts: Melkwegstelsels in een dunne
plak heelal tot vluchtsnelheden van 15 000 km/s. De filamentaire grootschalige structuur van
het nabije heelal is duidelijk te zien. Het lichaam van het “mannetje” is de Coma cluster.
Uit metingen van de vluchtsnelheden, en dus van de verdeling van de melkwegstelsels in de
binnenste 200 Mpc om ons heen (dus tot vluchtsnelheden van 15000 km/s), valt op te maken
dat de Virgo cluster het centrum vormt van een lokale supercluster (Fig. 15), een platte
ellipsoidale verzameling melkwegstelsels met een diameter van zo’n 40 Mpc. De Lokale Groep
ligt aan de rand van deze supercluster. Superclusters blijken gezamenlijk een soort sponsof draderige structuur te vormen, bestaande uit onderling verbonden filamenten waarin
de dichtheden van de melkwegstelsels hoog zijn, met daar tussenin gebieden met weinig
melkwegstels. Grote stukken heelal zijn zo goed als leeg, de zogenaamde “voids”. De aard
van deze grootschalige struktuur van het heelal wordt de laatste jaren, door volhardend
meten van posities en afstanden van melkwegstelsels, steeds duidelijker (Fig. 15). Platte
structuren met afmetingen van minstens 150 Mpc (o.a. de ”Grote Muur”) zijn duidelijk
waarneembaar.
Wat is er te vinden buiten dit kleine, lokale stukje heelal? Met de Hubble Space Telescope
zijn nog clusters van melkwegstelsels te bestuderen tot op afstanden5 van een paar Gpc
5 1 Gpc=1 gigaparsec=109

pc.
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(1 Gpc=1000 Mpc); het verst verwijderde melkwegstelsel dat we kennen staat op 4 Gpc. Er
zijn duidelijke aanwijzingen dat een paar miljard jaar geleden het heelal er anders uitzag: zo
zijn er op deze afstanden talrijke onregelmatige kleine blauwe melkwegstelseltjes te vinden.
Wellicht klonteren de kleine stelsels later samen tot spiraalstelsels. Tot ongeveer even ver
weg zijn de quasars te zien. Dit zijn vermoedelijk grote zwarte gaten (met massa’s van
miljoenen maal die van de zon) in het centrum van sommige melkwegstelsels, waarbij door
accretie (het invangen van materie, zie §7) enorme hoeveelheden energie wordt vrijgemaakt.
De golflengte van het licht dat wij ontvangen van de verre melkwegstelsels is een stuk langer
dan toen het werd uitgezonden: dit staat bekend als de kosmologische roodverschuiving z,
gedefinieerd als
λ − λ0
z=
λ0
waar λ de waargenomen golflengte is en λ0 de oorspronkelijk uitgezonden golflengte. Voor
de verst verwijderde melkwegstelsels en quasars is z∼5. Geinterpreteerd in termen van een
vluchtsnelheid betekent dit dat deze objecten met zo’n 95% van de lichtsnelheid van ons af
bewegen (zie §5). Een betere manier om het proces van kosmologische roodverschuiving te
beschrijven is door te zeggen dat de afmeting van het heelal is sinds het licht werd uitzonden
met een factor z + 1 = 6 is toegenomen, en dat de golflengte van het licht is “meegerekt”.
De afstand is in deze gevallen niet meer te schatten door alleen van de Hubble-constante
gebruik te maken, daar deze “constante” in de loop van de tijd verandert. Bovendien
moet je je afvragen wat je met “afstand” eigenlijk bedoelt in een heelal dat terwijl het
licht naar ons toereist zo sterk van afmeting verandert! Van nog eerder in de ontwikkeling
van het heelal, uit de tijd dat het heelal ongeveer 1100 keer zo klein was als nu, stamt de
3 Kelvin achtergrondstraling, microgolf-straling overgebleven van de oerknal (§8).
Over de periode tussen de tijd dat het heelal 1100 en 6 keer zo klein was als nu
bestaan geen waarnemingen, maar in principe zijn zulke waarnemingen wel mogelijk.
Rechtstreeks waarnemingen doen aan processen in de vorming van het heelal van voor
z = 1100 wordt moeilijk, omdat het heelal toen nog niet, zoals nu, transparant was
voor straling. Volgens sommige, nog speculatieve theorieën (inflatietheorieën) is er in
de eerste 10−32 s van het heelal een enorme schaalvergroting (inflatie) opgetreden en
is het heelal zo’n 1052 keer zo groot als het stukje van een paar Gpc dat wij ervan
kunnen zien (de precieze getallen zijn in verschillende versies van deze theorieën nogal
verschillend).

3

Plaatsbepaling en afmetingen

Om de plaats van een hemellichaam in het heelal vast te leggen zijn drie getallen nodig.
Het meest gebruikte coordinatenstelsel gebruikt bolcoordinaten: de richting naar het hemellichaam wordt vastgelegd door twee hoeken: rechte klimming (Eng.: right ascension),
symbool α en afgekort RA en declinatie (δ en Dec). Het derde benodigde getal is de afstand
d.
Rechte klimming en declinatie van een hemellichaam zijn vrijwel onmiddelijk vrij nauwkeurig
te bepalen. Deze twee hoeken leggen de plaats van een object op de hemel”bol” vast op een
overeenkomstige manier als bij geografische coordinaten op de aarde; RA is het equivalent
van de geografische lengte, Dec van de breedte. Het coordinatenstelsel zit vast aan de sterren
(dus de coordinaten van een ster zijn constant en hangen niet van het uur van de dag af).
Het stelsel is zo gekozen dat de hemelnoord- en -zuidpool recht boven de noord- en zuidpool
van de aarde liggen; op de hemelnoordpool is de declinatie +90◦ , op de hemelequator 0◦
en op de hemelzuidpool −90◦ (Fig. 16); de rechte klimming wordt gemeten vanaf een vast
punt tussen de sterren (het lentepunt, dat is het punt waar vanaf de aarde gezien de zon
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Figuur 16: Rechte klimming α en declinatie δ.
in zijn jaarlijkse baan langs de hemel in de lente de hemelequator kruist). Booggraden (◦ )
worden onderverdeeld in boogminuten (0 ) en boogseconden (00 ); (arcminutes en arcseconds).
Er gaan 60 boogminuten in een graad en 60 boogseconden in een boogminuut. De rechte
klimming wordt meestal in uren uitgedrukt; 24 uur komt overeen met een volledige cirkel
van 360◦ (dus 1 uur = 15◦ ). Deze uren (h ) worden ook weer onderverdeeld in minuten
(m ) en seconden (s ). De coordinaten van een ster worden meestal als volgt gegeven: RA
12h 13m 11s , Dec −24◦ 120 5400 .
Omdat de stand van de aardas in de ruimte niet constant is maar elke 26000 jaar een
kegel beschrijft (precedeert), moet bij een stercoordinaat ook altijd het tijdstip (de
“epoch”) opgegeven worden. Meestal gebruikt men 1950.0 of 2000.0. Het omrekenen
van de rechte klimming en declinatie van de ene epoch naar de andere heet het
“precederen van de coordinaten.

Meer details over hoe een ster te vinden aan de hemel komen aan de orde in het sterrenkundig
praktikum. Veel sterrenkundigen weten overigens over dit onderwerp niet veel meer dan hier
beschreven staat: elke moderne telescoop beschikt over een richtsysteem dat automatisch
de juiste RA en Dec instelt (het is wel aardig als je er genoeg van afweet om niet op sterren
onder de horizon te richten natuurlijk. . . ).
Het grote hete hangijzer is de afstand. Dit is een grootheid die niet eenvoudig te bepalen
is. Een blik op de hemel maakt dit duidelijk: de richting van een ster is evident, maar de
sterren lijken allemaal even ver weg (ongeveer zo ver als de horizon, zou je denken, maar
veel mensen schatten de diameter van de maan als hij hoog aan de hemel staat op 5 cm, wat
erop wijst dat voor hen de subjectieve afstand tot de hemelbol zo’n 6 m is). De werkelijke
afstanden zijn natuurlijk zeer groot.
Er bestaat een groot aantal manieren om de afstand tot hemellichamen te schatten. Vrijwel
allemaal zijn ze op twee hoofdprincipes gebaseerd. De geometrische methodes gaan er van
uit dat je een afmeting of een snelheid kent en hem tevens geprojekteerd op de hemel kan
waarnemen. De fysische methodes veronderstellen dat je weet hoeveel elektromagnetische
straling (licht bijvoorbeeld) een hemellichaam uitzendt en dat je tevens kan meten hoeveel
straling bij de aarde aankomt. Ik bespreek hier kort de basisprincipes. Afstandsbepaling
vormt een van de centrale problemen in de sterrenkunde en zal ook later nog aan de orde
komen.
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3.1

Radialen; kleine hoeken

De definitie van de radiaal (symbool: rad) mag bekend worden verondersteld. In Fig. 17 is
AB een boog van een cirkel met middelpunt O. De grootte van hoek θ in radialen is per
definitie gelijk aan de lengte van cirkelboog AB gedeeld door de straal van de cirkel OA. Als
dus de straal van de cirkel r is en de booglengte s dan is de hoek θ ≡ s/r rad. Je ziet aan
deze formule dat een hoek dimensieloos is (lengte gedeeld door lengte). Een hoek van 360◦
komt overeen met 2π rad, omdat de omtrek van een cirkel 2πr is. In de praktijk wordt vaak
de eenheid rad weggelaten. Als er sprake is van een hoek van bijvoorbeeld 0.1, of van π/2,
zonder eenheid, dan worden radialen bedoeld.

B
s
θ
O

A

r

Figuur 17: Definitie radiaal.
In de sterrenkunde hebben we vaak te maken met hoeken die je aan de hemel meet; deze
hoeken zijn meestal erg klein. Voor een kleine hoek θ geldt: sin θ ≈ tan θ ≈ θ, waar θ in
radialen is uitgedrukt. Dit volgt direct uit de definities van sinus en tangens en die van de
radiaal (Ga na!): als θ klein is dan is de loodlijn vanuit A op OB ongeveer even lang als
de boog AB, nl. s, en zijn de aanliggende en schuine zijden van de zo ontstane driehoek
beide ongeveer even lang, nl. r (Fig. 18). Je kunt hetzelfde resultaat ook afleiden uit de
1
reeksontwikkeling van sin x of tan x voor kleine x: sin x = x− 16 x3 + 120
x5 −... ≈ x (x  1).
Voor kleine θ geldt dus: s ≈ rθ (θ in radialen). Let op: s moet wel ongeveer loodrecht op
beide lange zijden van de driehoek staan.
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s

θ

s

θ

s

r
Figuur 18: Kleine hoeken.

3.2

Geometrische afstandsbepaling

De meest secure manier om de afstand tot een hemellichaam te bepalen is door het meten
van de parallax. Deze methode werkt echter alleen voor relatief nabije objecten. Door de
beweging van de aarde om de zon bewegen de dichtstbijzijnde sterren in de loop van het
jaar schijnbaar heen en weer ten opzichte van de verre sterren en melkwegstelsels (Fig. 19).
Hoe dichter een ster bij de zon staat, hoe groter deze schijnbare beweging is. Het hoekje 2p
waarover we de ster in een jaar heen en weer kunnen zien gaan hangt af van de afstand d
tot de ster en de diameter 2r⊕ van de aardbaan, die bekend is (r⊕ =1 AE, zie pag. 9). 2p is
ook de hoek waaronder vanuit de ster de diameter van de aardbaan gezien wordt. Simpele
trigonometrie geeft tan(p) = r⊕ /d (Fig. 19).
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Figuur 19: Parallax. Door de beweging van de aarde om de zon lijkt nabije ster over een
hoekje 2p heen en weer te bewegen ten opzichte van de verre achtergrondsterren.
Het hoekje p heet de parallax en is altijd klein (van de dichtstbijzijnde ster, Proxima Centauri, is de parallax p=0.77200 ), dus als p in radialen is uitgedrukt krijg je voor de afstand
d = r⊕ /p.
De afstand tot de ster is gelijk aan de straal van de aardbaan gedeeld door de parallax van
de ster in radialen. In de praktijk worden parallaxen altijd uitgedrukt in boogseconden. Er
gaan 360 × 60 × 60/2π = 206265 boogseconden in een radiaal, dus d = 206265r⊕ /p00 , waar
p00 de parallax in boogseconden is. Als r⊕ in kilometers wordt uitgedrukt dan is d ook in
kilometers. Maar, in de praktijk wordt voor d de eenheid parsec (pc) gebruikt, gedefinieerd
als “de afstand van een ster met een parallax van 1 boogseconde”. We zien dat deze afstand
gelijk is aan 206265r⊕ , dus 1 pc = 206265 AE = 3.1 1013 km=3.26 lichtjaar. Gebruiken we
nu links en rechts de parsec als lengte-eenheid dan zie je door invullen dat
d=

1
pc
p00

Deze manipulaties met eenheden verdienen geen schoonheidsprijs, maar leveren dus uiteindelijk wel een simpel formuletje op: de afstand tot de ster in parsec is gelijk aan de inverse
van zijn parallax in boogseconden.
De Europese Hipparcos-satelliet heeft de nauwkeurigheid waarmee sterposities en dus parallaxen gemeten kunnen worden opgevoerd tot beter dan 0.00100 , en bovendien het aantal
sterren met dergelijke nauwkeurige posities enorm doen toenemen, tot ∼120 000. Met deze
methode zijn dus nu de afstanden van sterren tot op 100 pc afstand die door Hipparcos
gemeten zijn tot 10% nauwkeurig bekend.
Nabije sterren bewegen niet alleen ten gevolge van de parallax schijnbaar ten opzichte van de
achtergrond, maar ook door hun beweging door de ruimte ten opzichte van de zon werkelijk.
Dit heet de eigenbeweging. Hij kan een paar boogseconden per jaar bedragen. De eigenbeweging wordt meestal gegeven in termen van µα en µδ , de componenten van de beweging
aan de hemel in de richting van respectievelijk toenemende RA en Dec in boogseconden per
jaar. Voor nabije sterren is de eigenbeweging het grootst; µα en µδ kunnen dan een paar
00
/yr bedragen.
Opgave. Het gaat hier om sterren op slechts enige parsec afstand. Hoe groot is de
hieruit af te leiden relatieve snelheid tussen de zon en zo’n nabije ster in km/sec?
Voor zeer nabije objecten zoals planeten is het ook mogelijk om parallaxen te bepalen
door te meten vanuit twee ver uiteenliggende plaatsen op aarde.

Een ander voorbeeld van geometrische afstandbepaling doet zich voor als de afmeting R van
een voorwerp bekend is, en ook aan de hemel gemeten kan worden. Wat je aan de hemel
meet is natuurlijk de hoek θ waaronder je het voorwerp ziet.
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Opgave. Leid zelf de relatie af tussen de afmeting R in AE, de afstand d in pc en de
hoek θ in boogseconden. Deze uitdrukking kan natuurlijk ook gebruikt worden om
de afmeting van een object waarvan de afstand bekend is te bepalen.

Een derde voorbeeld is het geval van een symmetrisch expanderende gaswolk (bijvoorbeeld
na de explosie van een ster) waarvan we zowel de werkelijke expansiesnelheid v in km/s
kunnen meten met behulp van het Doppler-effect (zie §5), als de expansie θ̇ aan de hemel in
boogseconden per jaar.
Opgave. Hier is de notatie θ̇ gebruikt voor de tijdsafgeleide dθ
. Ook hier valt weer
dt
met simpele redeneringen een relatie te vinden tussen de expansiesnelheid v in km/s,
de toename van de afmeting van de wolk gezien aan de hemel θ̇ in 00 /jaar, en de
afstand d in pc. Eigenlijk is dit dezelfde techniek als hierboven, met R = vt en
θ = θ̇t. De symmetrie van de expansie is natuurlijk een veronderstelling.

3.3

Fysische afstandsbepaling

Bij fysische afstandsbepalingen gaat het om methoden die gebruik maken van de 1/r2 wet
(de “inverse-square law”). Voor straling die in vacuum vanuit een punt P in alle richtingen
gelijkelijk (isotroop) wordt uitgezonden geldt dat de energieflux, de hoeveelheid energie
die per seconde door een vierkante cm gaat, afneemt met het kwadraat van de afstand.
Dit volgt direct uit de wet van energiebehoud: door een boloppervlak met straal r1 om P
(oppervlakte 4πr12 ) moet evenveel stralingsenergie gaan als door een boloppervlak met straal
r2 (oppervlakte 4πr22 ).
We krijgen dus
L = 4πd2 f
waar L de lichtsterkte (luminosity) van de ster is en f de flux op afstand d. De cgs-eenheid
van L is dus erg/s; die van f erg/s/cm2 (SI: Joule/s en Joule/s/m2 ).
De flux f kan met geschikte fotometers direct gemeten worden; de kunst is natuurlijk
om achter L te komen als je d niet weet! Voor “normale” sterren is met behulp van
spectroscopische klassificatie een goede schatting van de lichtsterkte te maken. Dit
zal aan de orde komen in Sterrenkunde Ib. Drie belangrijke methoden voor grotere
afstanden, waar het moeilijk wordt sterspectra waar te nemen, maken gebruik van
Cepheı̈den, heldere pulserende sterren waarvan de pulsperiode een maat is voor de
lichtsterkte, spiraalvormige melkwegstelsels, waar de zogenaamde Tully-Fisher relatie
een (vrij ruw) verband geeft tussen de lichtsterkte van het melkwegstelsel en zijn rotatiesnelheid, en supernovae, explosies van zware sterren die tot op zeer grote afstand
zichtbaar zijn en waarvan sommige typen een bekende lichtsterkte hebben.

3.4

Magnituden

Helderheden van sterren en andere objecten worden in de sterrenkunde algemeen uitgedrukt
in magnituden. De schijnbare magnitude m van een ster met een flux f is gedefinieerd als
m = −2.5 log

f
= −2.5 log f + C0
f0

Hier staat “log” voor de logaritme met grondtal 10. f0 is een calibratieflux is die afhangt
van het “fotometrisch systeem”, dat heel precies de golflengte van het licht definieert waarin
de meting van f gedaan wordt (f0 is dus heel precies de hoeveelheid energie die door ons in
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de gekozen golflengte-band per cm2 per seconde wordt ontvangen van een calibratiester; C0
is natuurlijk niets anders dan +2.5 log f0 ).
De magnitudeschaal is dus logaritmisch; een factor 100 in flux correspondeert met een verschil van 5 magnituden (Ga na!). Bovendien is de schaal zo gedefinieerd dat een kleinere
magnitude correspondeert met een grotere helderheid. Als dus een ster 10 keer zo helder
wordt (zijn flux met een factor 10 toeneemt) dat wordt zijn magnitude 2.5 lager.
Twee sterren met magnitudes m1 en m2 hebben dus een fluxverhouding f1 /f2 gegeven door
m1 − m2 = −2.5 log

f1
f1
⇐⇒
= 10−0.4(m1 −m2 ) ,
f2
f2

waar f1 en f2 de fluxen van de twee sterren zijn. (Ga dit na.) Zichtbare sterren hebben
magnitudes tussen −1.5 en 6.5, Venus kan een magnitude −4.5 bereiken en de zon heeft
een magnitude van −26.5. De zwakste objecten die zijn waargenomen met de Hubble Space
Telescope hebben een magnitude van ∼+30. Deze objecten zijn dus schijnbaar 2.5 1022 maal
zwakker dan de zon. We zien weer het enorme bereik in ordes van grootte (Fig. 20); voor
dat soort situaties is een logaritmische schaal zeer geschikt.
De absolute magnitude M van een ster is de schijnbare magnitude die de ster zou hebben
op een afstand van 10 pc. Wegens de 1/r2 wet geldt
f10
L/4π102
d2
=
=
,
f
L/4πd2
100
waar f de op aarde gemeten flux is, f10 die op 10 pc afstand van de ster, en d de afstand van
de aarde tot de ster in pc. Door in deze uitdrukking links en rechts de −2.5 log te nemen
vinden we:
m − M = 5 log d − 5
(Ga dit na.)
De grootheid m − M heet de afstandsmodulus.
Opgave. Bereken de absolute magnitude van de zon. Is de zon op 10 pc afstand nog
met het blote oog te zien?
Opgave. Een ster heeft een afstandsmodulus van 13.3. Wat is zijn afstand in pc?

4

De wetten van Kepler en Newton en ons planetenstelsel

De baanbeweging van de planeten in ons eigen planetenstelsel is al sinds enige milennia een
onderwerp van studie. Deze onderzoekingen hebben aan de basis gelegen van het ontstaan
en de ontwikkeling van de natuurkunde. De drie wetten van Kepler (1571-1630), die vrij
nauwkeurig de beweging van de planeten beschrijven, zijn nog steeds in algemeen gebruik.
Newton (1642-1727) leidde zijn zwaartekrachtwet onder meer af uit Kepler’s resultaten,
en toepassing van Newtons vergelijkingen op het planetenstelsel leiden tot bijna perfecte
resultaten. De kleine relativistische afwijkingen in de baanbeweging van Mercurius vormden
omstreeks 1910 een van de eerste tests van de algemene relativiteitstheorie van Einstein
(1879-1955).
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Figuur 20: De magnitudenschaal.
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Uit nauwkeurige waarnemingen, ondermeer door Tycho Brahe (1546-1601), van de beweging
van de planeten aan de hemel wist Kepler het volgende af te leiden:
Eerste wet van Kepler: De planeten bewegen zich in ellipsbanen, met de zon in een van
de brandpunten van de ellips.
Tweede wet van Kepler (wet der perken): De voerstraal van de zon naar een planeet
bestrijkt in gelijke tijden gelijke oppervlaktes.
Derde wet van Kepler (harmonische wet): Voor de halve lange assen a van de ellipsbanen van de planeten en hun omloopperiodes P geldt P 2 /a3 = constant.
(Met “voerstraal” wordt bedoeld “verbindingslijn”.)

Figuur 21: Keplerwetten. De zon staat in het brandpunt van de elliptische baan van de
planeet. De planeet doet over AB even lang als over CD.
Figuur 21 illustreert de eerste twee Keplerwetten. De ellipsvormigheid van de baan is in het
zonnestelsel vooral van veel belang voor de banen van de kometen, omdat die zeer sterk van
een cirkel afwijken. In hun aphelion, op hun grootste afstand van de zon, ergens tussen de
100 en 100 000 AE bewegen ze wegens Keplers tweede wet erg langzaam: de voerstraal is
daar enorm lang. In het perihelion, soms een stuk minder dan 1 AE, schieten ze met grote
snelheid langs de zon. Kometen hangen dus erg lang in de Oort wolk, en besteden maar
weinig tijd in het binnenste planetenstelsel.
Ten gevolge van de derde wet van Kepler neemt in het zonnestelsel naar buiten toe de
omlooptijd P toe als a1.5 . Daar de omtrek van de baan toeneemt als a, volgt dat de
baansnelheid v naar buiten toe afneemt als de wortel uit de afstand: v ∝ a−0.5 . Dus:
grotere banen worden ook nog eens met lagere snelheid doorlopen, zodat de omlooptijd
meer dan evenredig met de omtrek van de baan toeneemt.
Dit is een voorbeeld van een redenering in evenredigheden.

P ∝ a1.5

∧

v ∝ a/P

=⇒

v ∝ a−0.5

betekent in feite

P = c1 a1.5

∧

v = c2 a/P

=⇒

v = c3 a−0.5 ,

met c1 , c2 en c3 constanten. Hier is c2 = 2π en c3 = c2 /c1 maar dat “interesseert ons
even niet”.
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4.1

Kinematica van kromlijnige beweging

De afleiding van Newton’s zwaartekrachtwet uit de Keplerwetten is een historisch voorbeeld
van een situatie die in de sterrenkunde veel voorkomt. We zien de beweging van hemellichamen, of kunnen die uit sterrenkundige metingen afleiden, en maken daaruit op welke
krachten er op die hemellichamen moeten werken. De beschrijving van de beweging van
lichamen staat in de mechanica bekend als de kinematica; het voorspellen van bewegingen
op grond van de krachten die ze op elkaar uitoefenen als de dynamica. We bekijken in deze
paragraaf de kinematica van een puntmassa die een willekeurige baan volgt, en leiden af
welke versnellingen die puntmassa ondergaat (waaruit dus weer via Newtons tweede wet
(§4.2) volgt welke krachten er kennelijk op die puntmassa werken).
We beschrijven de positie van de puntmassa P in de ruimte met een positievector r, die vanuit
de oorsprong naar P wijst (Fig. 22). Hier en in de rest van deze syllabus geven we vectoren
aan met vetgedrukte symbolen. In een coordinatenstelsel (X,Y,Z) ziet deze vector er dus in
zijn componenten uitgeschreven uit als (rx , ry , rz ). In termen van de eenheidsvectoren i, j
en k in de positieve X, Y en Z richting: r = irx + jry + krz .

Figuur 22: De positievector r en de eenheidsvectoren in de X, Y en Z richting i, j en k.
De puntmassa P beweegt met willekeurige snelheid langs een willekeurige baan door de
ruimte, dus de positievector is een functie van de tijd: r(t). Per definitie geldt nu dat de
snelheidsvector van P gegeven wordt door
v(t) ≡

dr
= ṙ
dt

en de versnellingsvector door
a(t) ≡

dv
d2 r
= 2 = v̇ = r̈
dt
dt

(Hier is de “fluxie” notatie gebruikt: een punt boven een grootheid betekent: afgeleide naar
de tijd nemen, twee punten: tweede afgeleide naar de tijd.) Fig. 23 geeft de interpretatie
van het nemen van de tijdsafgeleide van r: op tijdstip t is de positievector r(t), een tijdje
∆t later, dus op tijdstip t + ∆t is de positievector r(t + ∆t) = r(t) + ∆r. Dus v = ṙ = dr/dt
is de limiet voor ∆t → 0 van de verschilvector gedeeld door het tijdsinterval: ∆r/∆t =
(r(t + ∆t) − r(t))/∆t. Voortaan zullen we bij dit soort differentiaalquotiënten niet meer
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expliciet over het nemen van de limiet spreken en het bovenstaande direct beschrijven als
v = dr/dt = (r(t + dt) − r(t))/dt. We nemen verder aan dat alle tijdsafgeleiden van de baan
altijd bestaan en dat er dus geen onfysische sprongen of knakken in de baan zitten.

dr
r (t+dt)
r (t)
Figuur 23: De tijdsafgeleide van de positievector r is de snelheidsvector dr/dt.
In principe is met het bovenstaande eigenlijk alles al gezegd. We kunnen nu namelijk zonder
moeite de uitdrukkingen opschrijven voor de componenten van de snelheid en de versnelling
in de X, Y en Z richting als
v = iṙx + jṙy + kṙz
en
a = ir̈x + jr̈y + kr̈z .
Opgave. Ga dit na! Gebruik de formule voor het differentiëren van het product van
een willekeurige scalar a (een getal) met een willekeurige vector v:
d(av)
d
dv
da
(av) =
=a
+v ,
dt
dt
dt
dt
en bedenk dat de eenheidsvectoren i, j en k constante richting en lengte hebben.

Voor veel praktische toepassingen (o.a. die welke we in §4.2.1 bespreken) is het echter
buitengewoon handig om v en a niet in (X,Y,Z) componenten te ontbinden, maar in componenten die meer rechtstreeks te maken hebben met de baan. We bekijken twee van zulke
manieren van ontbinden: een ontbinding in de richting van, en loodrecht op, de positievector r (radiëel en transversaal), en een ontbinding in de richting van, en loodrecht op,
de snelheidsvector v (tangentiëel en normaal). In beide gevallen worden dus de snelheidsen versnellings-vectoren niet in drie, maar in slechts twee componenten ontbonden. In het
eerste geval (§4.1.1) is dit mogelijk, doordat we ons beperken tot banen in een (vast) plat
vlak. In het tweede geval (§4.1.2) beschouwen we ook de beweging in een plat vlak, maar nu
draait en beweegt het platte vlak mee met de baanbeweging, zodat deze beschrijving voor
willekeurige banen geldig is. Het is niet nodig om de formules van deze ontbindingen uit het
hoofd te kennen, maar het is belangrijk om te begrijpen wat de achterliggende gedachte is.
Onderstaande beschrijvingen zijn voor elke baan toepasbaar; in dit college gebruiken we als
voorbeeld vooral de eenparige cirkelbeweging.

4.1.1

Radiële en transversale componenten van de beweging

In deze sectie beschouwen we de beweging van puntmassa P in een vast plat vlak V . Beschrijf
deze beweging met een positievector r in het vlak die een hoek θ maakt met de positieve
X-as. De vector r ligt altijd in V , en dus liggen v en a ook altijd in V (ga na). We ontbinden
de beweging in een radiële en een transversale component, respectievelijk in de richting van,
en loodrecht op r. Dit doen we met behulp van twee eenheidsvectoren in V , namelijk r1 , de
eenheidsvector in de richting van r, en θ1 , de eenheidsvector loodrecht op r1 (zie Fig. 24; θ1
wijst in de richting van toenemende θ).
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In tegenstelling tot de eenheidsvectoren i, j en k, zijn r1 en θ1 dus niet constant.
Hun lengte is wel constant (=1), maar hun richting verandert mee met de richting
van r.

dr
dr r1
r(t+dt)

r (t)
θ1
r

r1

θ

r dθ θ1

dθ
x

θ

x

Figuur 24: Links: de eenheidsvectoren r1 en θ1 . Rechts: ontbinding van dr in de richting
van deze twee eenheidsvectoren.
In §4.1 zagen we dat snelheid v = dr/dt. De vector r is geheel bepaald door zijn lengte
r ≡ |r|, en zijn richting, uitgedrukt in de hoek θ die hij maakt met de positieve X-as. De
verandering dr die r in een tijdje dt ondergaat bestaat dus uit een verandering dr ≡ d|r| in
zijn lengte, en een verandering dθ in zijn richting (zie Fig. 24). Nu is dθ een kleine hoek, dus
de lengteverandering van r gebeurt bijna helemaal (en in de limiet voor t → 0 helemaal) in
de richting van r. Om dezelfde reden (zie §3.1 over driehoeken met een kleine hoek) is de
beweging loodrecht op r in tijdje dt gelijk aan rdθ. Je ziet dus:
dr = dr r1 + rdθ θ1 =⇒ v =

dr
dr
dθ
=
r1 + r θ1 = ṙr1 + rθ̇θ1 .
dt
dt
dt

Let wel op: dr = d|r| is dus niet gelijk aan |dr|, omdat de verandering van een vector
niet alleen bestaat uit een verandering van zijn lengte, maar ook van zijn richting.

De grootheid θ̇ = dθ/dt staat bekend als de hoeksnelheid van P ten opzichte van de oorsprong. Hiervoor wordt vaak het symbool ω gebruikt.
De radiële en transversale componenten van de versnelling a = dv/dt kunnen met
toepassing van dezelfde redeneringen worden gevonden. Schrijf v(t) = vr (t)+vθ (t) =
vr r1 +vθ θ1 , waar vr en vθ dus de componenten van v zijn in de richting van r1 en θ1 .
In een tijdje dt draaien vr en vθ allebei over dezelfde kleine hoek dθ, en worden ieder
een stukje dvr , respectievelijk dvθ langer. Je krijgt op dezelfde manier als hierboven:
dvr = dvr r1 + vr dθ θ1 en dvθ = dvθ θ1 − vθ dθ r1 (ga aan de hand van een tekeningetje
na waar het minteken vandaan komt). Omdat we uit de boven afgeleide uitdrukking
voor de snelheid, v = ṙr1 + rθ̇θ1 , weten dat vr = ṙ en vθ = rθ̇ krijg je uiteindelijk:
a = v̇ = (r̈ − rθ̇2 )r1 + (2ṙθ̇ + rθ̈)θ1 .
De termen met r̈ en θ̈ zijn in deze uitdrukking niets anders dan de versnellingen
die nodig zijn om het “versneld langer worden” en het “versneld draaien” van de
positievector te bewerkstelligen. Het grappige is, dat ook als de positievector slechts
met een constante snelheid langer wordt of draait er al versnellingen nodig zijn. De
term met rθ̇2 is de versnelling naar de oorsprong toe (de centripetale versnelling)
die nodig is om de afstand van P tot de oorsprong constant te houden als hij met
hoeksnelheid θ̇ om de oorsprong draait. De term met 2ṙθ̇ is de zijwaardse versnelling
(de Coriolisversnelling) die nodig is om de hoeksnelheid constant te houden, als P
zijn afstand tot de oorsprong wijzigt.
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4.1.2

Tangentiële en normale componenten van de beweging

In deze sectie beschouwen we de beweging langs een willekeurig driedimensionaal pad, en
we definiëren een variabel plat vlak V (t) waarin de beweging zich op elk moment afspeelt.
De redenering lijkt erg op die in §4.1.1, met dit verschil dat daar V een vast vlak is door
r en v waar a ook in moet liggen om aan de eis te voldoen dat de beweging geheel in V
plaatsvindt, terwijl hier V een variabel vlak is door v en a, waar r in het algemeen niet in
ligt. De afleiding volgt dezelfde stappen.
We ontbinden de beweging in een tangentiële en een normale component, respectievelijk in de richting van en loodrecht op de baanbeweging, (dus in de richting van
en loodrecht op de snelheidsvector v). Dit doen we met behulp van twee eenheidsvectoren in V (t), namelijk T1 , de eenheidsvector in de richting van v, en N1 , de
eenheidsvector loodrecht op T1 wijzend in de richting van toenemende θ (zie Fig. 25).

dv

dv T 1

T1
N1
v (t+dt)

vdθ N 1
v (t)

r

dθ
θ

x
Figuur 25: Links: de eenheidsvectoren T1 en N1 , respectievelijk in de richting van en loodrecht op de baan. Rechts: ontbinding van dv in de richting van deze twee eenheidsvectoren.
In Fig. 4.1 zagen we dat versnelling a = dv/dt. De vector v is bepaald door zijn lengte
v ≡ |v|, en zijn richting, uitgedrukt in de hoek θ die hij maakt met de positieve X-as
(dat is dus niet dezelfde θ als in §4.1.1). De verandering dv die v in een tijdje dt
ondergaat bestaat dus uit een verandering dv ≡ d|v| in zijn lengte, en een verandering
dθ in zijn richting. Nu is dθ een kleine hoek, dus de lengteverandering van v gebeurt
bijna helemaal (en in de limiet voor t → 0 helemaal) in de richting van v. Om dezelfde reden (zie §3.1 over driehoeken met een kleine hoek) is de snelheidsverandering
loodrecht op v in tijdje dt gelijk aan vdθ. Je ziet dus:
dv = dv T1 + vdθ N1 =⇒ a =

dv
dv
dθ
=
T1 + v N1 = v̇T1 + v θ̇N1 .
dt
dt
dt

De tangentiële versnelling is niets anders dan de langs de baan gemeten snelheidsverandering.
De normale versnelling is nodig om bochten te maken. Hij staat loodrecht op de tangentiële
versnelling en wijst naar binnen ten opzichte van de bocht. Hoe scherper de bocht (dus hoe
sneller θ varieert) en hoe hoger de snelheid v, hoe sterker de benodigde normale versnelling.

4.1.3

Kinematica van de eenparige cirkelbeweging

Bekijk nu eens het geval van cirkelvormige banen die met constante snelheid doorlopen
worden, wat althans voor de planeten in ons planetenstelsel een goede benadering is. Dan
reduceert de eerste wet van Kepler dus tot de opmerking dat de planeten in cirkels bewegen
met de zon in het middelpunt, en de tweede wet van Kepler tot de opmerking dat ze dat
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met constante snelheid doen. In de derde wet van Kepler wordt a de straal r van de cirkel.

v
θ1

r

r1

a

Figuur 26: Orientatie van de bewegingsgvectoren bij eenparige cirkelbeweging.
Voor zulke “eenparige cirkelbeweging”, beschreven met een positievector r vanuit het middelpunt van de cirkel zijn ṙ, r̈ en θ̈ uit §4.1.1 allemaal gelijk aan nul (ga na), zodat de
uitdrukking voor de snelheid wordt: v = rθ̇θ1 =⇒ v = rθ̇. De uitdrukking voor de versnelling reduceert tot a = −rθ̇2 r1 . Invullen van θ̇ = v/r geeft a = −(v 2 /r)r1 . De enige
versnelling die er dus kennelijk nodig is voor eenparige cirkelbeweging is een centripetale
versnelling met grootte v 2 /r. Dat klopt ook wel: omdat v niet mag veranderen, kan er
geen component van de versnelling in de richting van v zijn. De uitdrukking uit §4.1.2 geeft
hetzelfde resultaat (Ga na; merk op dat N1 tegengesteld is gericht aan r1 .)

4.2

Dynamica; de bewegingswetten van Newton

In deze sectie combineren we de bovenstaande kinematische beschrijving van bewegingen met
de dynamica zoals die wordt beschreven door de wetten van Newton: de drie bewegingswetten en de zwaartekrachtwet. De bewegingswetten mogen bekend worden verondersteld
maar voor de overzichtelijkheid herhaal ik ze hier kort. De zwaartekrachtwet van Newton
komt in §4.2.1 aan de orde.
Eerste wet van Newton: een lichaam waar geen krachten op werken is in rust of voert
een eenparige rechtlijnige beweging uit.
Tweede wet van Newton: als op een lichaam met constante massa m een kracht F werkt
dan ondergaat dat lichaam een versneling F volgens F = ma. (Meer algemeen geldt F = ṗ,
waar p = mv, zie §6.3.)
Derde wet van Newton: als lichaam 1 op lichaam 2 een kracht F12 uitoefent, dan oefent
lichaam 2 op lichaam 1 een even grote maar tegengesteld gerichte kracht F21 uit. Dus
F12 = −F21 .
We zien dat de tweede wet van Newton de eerste wet van Newton bevat: als F =
0 dan a = v̇ = 0, dus v = const. Merk verder op dat de begrippen massa en
kracht hier tegelijk opduiken; in de klassieke mechanica zijn deze twee grootheden niet
onafhankelijk van elkaar te definiëren. De derde wet van Newton is een uitdrukking
van de wet van impulsbehoud; zie §6.3.

De bewegingswetten stellen ons in staat om uit de krachten die op een voorwerp werken de
versnellingen, en dus de beweging van het voorwerp te voorspellen. Omgekeerd kun je uit
29

de waargenomen versnelling van een voorwerp opmaken welke krachten er op werken. Bij
eenparige cirkelbeweging is de grootte van de centripetale versnelling a = v 2 /r. Er moet
dus een kracht naar het centrum toe werken met een grootte van F = mv 2 /r, waar m de
massa is van het cirkelende voorwerp.

4.2.1

Zwaartekracht; afleiding derde wet van Kepler voor een cirkelbaan

Experimenteel is vast te stellen, dat voorwerpen elkaar aantrekken met een kracht die gegeven wordt door Newtons gravitatiewet (zwaartekrachtwet):
F =

GmM
r2

De kracht F die twee puntmassa’s m en M op elkaar uitoefenen is evenredig met beide massa’s en omgekeerd evenredig met hun onderlinge afstand r in
het kwadraat.
De gravitatieconstante G is experimenteel te bepalen als G =
6.67 10−8 cm3 g −1 s−2
(6.67 10−11 m3 kg −1 s−2 ).
De derde wet van Kepler is nu uit de wetten van Newton af te leiden door de voor de
cirkelbaanbeweging vereiste centripetale versnelling gelijk te stellen aan de versnelling veroorzaakt door de zwaartekracht. Neem M voor de massa van de zon en m voor de massa
van de planeet. De centripetale versnelling van de planeet in een cirkelbaan is v 2 /r; de
centripetale kracht is dus mv 2 /r. Deze kracht is de zwaartekracht van de zon op de planeet,
dus mv 2 /r = GM m/r2 , zodat we voor de baansnelheid v (de cirkelsnelheid) vinden:
r
GM
v=
r
De baansnelheid is natuurlijk gelijk aan de omtrek van de baan gedeeld door de omlooptijd
(de baanperiode P ): v = 2πr/P , zodat
P2
4π 2
=
r3
GM
de derde wet van Kepler. We zien nu waar de constante in deze wet vandaan komt. (Dezelfde
uitdrukking geldt onveranderd voor ellipsbanen, als je voor r de halve lange as a van de ellips
invult.) Het grote belang van de derde wet van Kepler zit hem erin, dat met behulp van
deze wet uit twee op afstand waarneembare grootheden, de omloopperiode P en de straal
(bij een ellips: halve lange as) r van de baan de massa M bepaald kan worden. Uit het feit
dat de aarde op een afstand van r⊕ =1 AE≈150 106 km in P⊕ =1 jaar om de zon loopt, volgt
direct de massa M van de zon:
M =

4π 2 a3⊕
4 × 3.142 × (150 1011 cm)3
=
= 2 1033 g.
2
−8
GP⊕
6.67 10 cm3 g −1 s−2 (365 × 24 × 60 × 60 s)2

Opgave. Wat is nu de massa van de aarde, gegeven dat een geostationaire satelliet op
35 800 km hoogte “hangt”? (Het juist antwoord is 6 1027 g. Als je antwoord 3.6 1027 g
was, wat was je dan vergeten?)

4.2.2

Tweelichamenprobleem

In de bovenstaande afleiding van de derde wet van Kepler hebben we net gedaan of de zon
stilstaat. In werkelijkheid zullen twee hemellichamen om een gemeenschappelijk zwaartepunt
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draaien (Fig. 27). Het zwaartepunt van twee massa’s m1 en m2 met onderlinge afstand r
bevindt zich op r1 van m1 en r2 van m2 , met r1 /r2 = m2 /m1 . Door links en rechts 1 op te
tellen is eenvoudig in te zien (ga na) dat
m2
m2
m1
r1
=
⇐⇒ r1 =
r ⇐⇒ r2 =
r,
r2
m1
m1 + m2
m1 + m2
waar r = r1 + r2 .

r2

r1
m1

Z

m2

Figuur 27: Het zwaartepunt van twee massa’s verdeelt hun verbindingslijn in twee stukken
waarvan de lengtes zich omgekeerd verhouden als de massa’s.
De cirkelbaanbeweging van twee massa’s om hun gemeenschappelijk zwaartepunt zal dus
verlopen als geı̈llustreerd in Fig. 28: op elk moment is de onderlinge afstand tussen de twee
massa’s r = r1 + r2 maar m1 beschrijft een cirkel met straal r1 en m2 een cirkel met straal
r2 . De snelheden v1 en v2 van de twee massa’s verhouden zich net zo als hun baanstralen,
omdat v1 = 2πr1 /P en v2 = 2πr2 /P . De centripetale kracht op m1 is dus

2
m1 v12
m1 2πr1
4π 2
4π 2 m1 m2
=
= 2 m1 r 1 = 2
r.
r1
r1
P
P
P m1 + m2
Omdat deze kracht nog steeds geleverd wordt door de zwaartekracht van massa m2 , die zich
op een afstand r = r1 + r2 bevindt, geldt:
4π 2 m1 m2
Gm1 m2
r=
2
P m1 + m2
r2
De uiteindelijke, meer precieze versie van de derde wet van Kepler wordt dus:
P2
4π 2
=
3
r
G(m1 + m2 )
(Voor een ellipsbaan geldt weer dezelfde formule, met voor r, r1 en r2 ingevuld de halve
lange assen a, a1 en a2 van de ellipsen.)

m1
r1

Z

r2
m2
Figuur 28: Twee lichamen in een baan om elkaar heen draaien om hun gemeenschappelijk
zwaartepunt.
In het geval van de zon en een planeet is het massaverschil zo groot (mzon +mplaneet ≈ mzon ),
dat het zwaartepunt vlakbij de zon ligt (binnen in de zon zelfs), dus de benadering van een
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stilstaande zon is vrij goed, maar voor nauwkeurig werk moet de beweging van de zon om het
zwaartepunt van het zonnestelsel meegenomen worden (zie §6.1). Jupiter heeft een massa
van ∼0.001 M , terwijl de massa van, bijvoorbeeld, de aarde ten opzichte die van de zon
2
vrijwel te verwaarlozen is. Dus PJup
/a3Jup is ∼0.1% kleiner dan 1 jr2 AE−3 . (Ga dit na.)
De volledige beschrijving van de beweging van de planeten brengt ook de onderlinge zwaartekracht van de planeten in rekening. Dit leidt tot zeer ingewikkelde uitdrukkingen voor de
precieze banen. De gravitatietheorie van Einstein, de algemene relativiteitstheorie, leidt nog
tot kleine correcties op de Newtoniaanse beschrijving van het zonnestelsel.

5

Snelheidsmeting; het Dopplereffect

Een belangrijk deel van onze kennis van het heelal is gebaseerd op een fysisch verschijnsel
dat ons in staat stelt om iets te weten te komen over de snelheid van hemellichamen zonder
dat we ze hoeven te zien bewegen. Het gaat hier om het zogenaamde Dopplereffect.
Met behulp van een spectrograaf is het mogelijk het licht van een ster te ontleden in zijn
afzonderlijke golflengtes, van lang (rood) via geel, groen en blauw tot kort (violet).
Rood licht heeft een golflengte van ongeveer 600 nm, violet licht van 400 nm.
Vaak wordt de eenheid Ångström (Å, spreek uit “ongstreum”) gebruikt:
1 nm=10−9 m=10 Å.

Figuur 29: Spectraallijnen in het zonnespectrum. De golflengte is aangegeven in Ångström.
In zo’n spectrum zijn vaak een groot aantal donkere lijnen te zien, de spectraallijnen
(Fig. 29). Deze ontstaan doordat in de atmosfeer van de ster atomen aanwezig zijn die
licht van die precieze golflengte absorberen. De golflengtes van spectraallijnen zijn in het
laboratorium vast te stellen. Met een sterspectrograaf zijn ze in het licht van een ster ook
nauwkeurig te meten. Het blijkt dan, dat de spectraallijnen van de ster bij een iets andere
golflengte liggen dan in het lab gemeten: de lijnen zijn verschoven. Dit is een gevolg van
het Doppler effect.
Dit effect treedt ook bij geluid op: het geluid van een naderende racewagen klinkt
hoger dan van een zich verwijderende (zie Fig. 30).

Stel dat de ster beweegt met een snelheid v, onder een hoek θ met de gezichtslijn (de lijn
tussen ster en waarnemer, dus de lijn waarlangs de waarnemer naar de ster kijkt). Definieer
nu de radiële snelheid vr van de ster als de snelheidscomponent langs de gezichtslijn:
vr = v cos θ

(Fig. 31). Een positieve radiële snelheid correspondeert met beweging van ons af, en vice
versa. Stel dat de ster licht uitzendt met een laboratoriumgolflengte λ0 . Door het Doppler
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Figuur 30: Het klassieke Doppler effect. De geluidsbron beweegt naar links. De waarnemer
links hoort een hoger geluid, de waarnemer rechts een lager geluid.

vr
θ

v

Ster

Waarnemer
Figuur 31: Radiële snelheid.
effect zal de waarnemer een golflengte λobs meten, waar λobs = λ0 + ∆λ volgens
∆λ
vr
=
λ0
c

(niet-relativistisch, dus voor v c)

Dit is als volgt in te zien. Licht kan worden beschreven als een sinusvormige golf
(Fig. 32) met golflengte λ0 die wordt opgewekt door een oscillerend electron met
trillingstijd ∆t. De golf plant zich voort met de lichtsnelheid c, dus λ0 = c∆t (ga na).

λ0
e-

c
Figuur 32: Lichtgolf.

De tussenpoos tussen het uitzenden van een maximum van de sinus en het volgende
maximum is dus ∆t = λ0 /c. De ster beweegt zich met een radiële snelheid vr . Op
zeker tijdstip wordt het eerste maximum uitgezonden, een tijdje ∆t later het tweede.
In dat tijdje ∆t beweegt de ster zich een afstandje ∆t vr van de waarnemer af, dus
het tweede maximum doet er ∆tvr /c langer over om de waarnemer te bereiken dan
het eerste. De tussenpoos die de waarnemer tussen de twee maxima ziet is dus
∆tobs = ∆t + ∆tvr /c = ∆t(1 + vr /c). Omdat voor de waarnemer de lichtsnelheid ook
c is, meet hij een golflengte λobs = c∆tobs . We zien dus (ga na) dat



λobs = λ0 1 +

vr
c
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=⇒

∆λ
vr
=
λ0
c

Voor positieve vr , dus beweging van ons af, is ∆λ positief en wordt het licht van de ster dus
iets roder. Voor vr < 0 wordt het licht iets blauwer. Deze kleurverschillen zijn echter klein,
en daarom moeilijk rechtstreeks waar te nemen. De golflengteveranderingen zijn echter zeer
goed vast te stellen door de spectraallijnverschuivingen te meten. Alle spectraallijnen komen
in het spectrum ∆λ verderop te liggen. Door samen met het sterspectrum een ijkspectrum
op te nemen afkomstig van een lichtbron in de spectrograaf zijn de lijnverschuivingen onmiddelijk duidelijk.
Het gaat dus in dit niet-relativistische geval alleen om de component van de snelheidsvector
langs de gezichtslijn; beweging loodrecht op de gezichtslijn heeft geen effect. Door dit soort
metingen van vr te combineren met metingen van de eigenbeweging (§3.2) zijn de grootte
en richting van de beweging van sterren in de ruimte vast te stellen.
Bovenstaande afleiding is niet relativistisch. In het relativistische geval heeft beweging loodrecht op de gezichtslijn wel een effect. Men spreekt wel van het transverse
Doppler effect, maar in feite is dat niets anders dan de tijddilatatie (zie college relativiteitstheorie). Het is niet moeilijk om te zien wat de relativistische uitdrukking
voor het Doppler effect is als je je realiseert dat de boven gegeven afleiding, op een
aspect na, geheel in het frame van de waarnemer is gedaan, en onder aanname van
een voor iedereen constante lichtsnelheid. Dat ene aspect is de veronderstelling dat
de trillingstijd van het elektron ∆t voor ster en waarnemer hetzelfde is. Uit de speciale relativiteitstheorie weten we dat dat niet juist is: de waarnemer zal wegens de
tijddilatatie een factor γ langere trillingstijd zien, waar γ = (1 − v 2 /c2 )−1/2 . Verder
is de afleiding hetzelfde, zodat hetrelativistische
 resultaat wordt
v
λobs = γλ0 1 + cos θ
c
Als θ = 0 (beweging langs de gezichtslijn) krijg je
λobs
=
λ0

6

r

1 + v/c
.
1 − v/c

Dubbelsterren en planetenstelsels

Meer dan de helft van alle sterren blijkt bij nadere beschouwing dubbel, of zelfs meervoudig,
te zijn: het gaat om twee of meer sterren die om elkaar heen wentelen. De studie van de
baanbeweging van sterren in dubbele en meervoudige stelsels is van groot belang, omdat
hierdoor met toepassing van welbekende resultaten uit de mechanica fundamentele eigenschappen van sterren (met name massa’s) rechtstreeks bepaald kunnen worden. Zelfs kan,
in relativistische dubbelstersystemen, de juistheid van de algemene relativiteitstheorie tot
op grote nauwkeurigheid worden getest, en kunnen in dat soort systemen, indirect, exotische
verschijnselen als bijvoorbeeld gravitatiestraling worden waargenomen (zie §7).
Sommige dubbelsterren zijn aan de hemel met een telescoop waarneembaar als twee sterren
die langzaam om elkaar heen bewegen (de visuele dubbelsterren). Voor de meeste dubbelsterren geldt echter, dat ze niet te “scheiden” zijn. Zij verraden het feit dat ze dubbel
zijn door periodieke veranderingen in lichtsterkte veroorzaakt door onderlinge bedekkingen (eclipsen), of door snelheidsvariaties. Veranderingen in snelheid van de twee sterren in
een dubbelster worden gemeten met spectroscopische methoden. Zulke dubbelsterren heten
daarom spectroscopische dubbelsterren.
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6.1

Spectroscopische dubbelsterren

In spectroscopische dubbelsterren zie je periodieke verschuivingen in de spectraallijnen optreden, die wijzen op periodieke veranderingen in de radiële snelheid. Deze worden veroorzaakt door de baanbeweging van de ster (Fig. 33). De radiële snelheidskromme geeft de
radiële snelheid als functie van de tijd. Voor een cirkelbaan heeft deze kromme een sinusvorm. Op de twee van ons uit gezien “buitenste” punten B en D van zijn baan zal de ster
de grootste radiële snelheid van ons af of naar ons toe hebben.

v

B

v
φ

v

vr = v sin φ
φ

C

A

Waarnemer
vr

K

v

D

v

A

B

C

D
Time

A
φ

Figuur 33: De vorming van de radiële snelheidskromme van een ster in cirkelbaan ABCD
voor i=90◦ . Als i 6= 90◦ dan is de baan “gekanteld” om de lijn BD.
Toch hoeft vr op deze punten niet gelijk aan de baansnelheid te zijn: dit hangt af van de
hoek die het baanvlak maakt met de gezichtslijn. Als bijvoorbeeld het baanvlak loodrecht
staat op de gezichtslijn (de inclinatie i is dan 0◦ ), dan is de radiële snelheid altijd nul. Alleen
als we precies van opzij tegen de baan aankijken (de gezichtslijn ligt in het baanvlak; de
inclinatie is 90◦ ), dan is op de twee uiterste punten B en D de radiële snelheid gelijk aan de
baansnelheid.

Figuur 34: Relatie tussen snelheid en radiële snelheid op punten B en D van de baan in
Fig. 33.
De juiste waarde van vr op punten B en D is K = v sin i, waar i de inclinatie van de baan is;
dit is de hoek tussen baanvlak en hemelvlak (Fig. 34). De radiële snelheid wordt als functie
van de positie van de ster in zijn baan gegeven door vr = K sin φ = v sin i sin φ (Fig. 33).
Dit zie je door eerst in het baanvlak de snelheidsvector op de lijn AC te projecteren,
en daarna deze geprojecteerde vector op de gezichtslijn te projecteren.

De grootheid K is dus de amplitude van de waargenomen radiële snelheidskromme. Voor
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elliptische banen treden ten gevolge van de wet der perken snelheidsveranderingen op en zijn
de radiële snelheidskrommes ingewikkelder.
Een meting van K kan gebruikt worden om iets te zeggen over de massa’s van de sterren. Als
we de radiële snelheidsamplitude K1 van ster 1 kennen, dan kan uit de derde wet van Kepler
zoals afgeleid in §28 rechtstreeks de zogenaamde massafunctie f (m2 ) van ster 2 worden
afgeleid
m32
P
f (m2 ) =
sin3 i =
K3
(m1 + m2 )2
2πG 1
(Deze afleiding wordt op het werkcollege gedaan.)
Je ziet dat, voor vaste m1 en i, hoe groter de massa van ster 2, hoe sneller ster 1 in zijn baan
beweegt. Dat is logisch, omdat ster 1 zich beweegt onder invloed van de zwaartekracht van
ster 2. Dus de beweging van ster 1 zegt iets over de massa van ster 2!
Als we behalve K1 ook nog K2 kunnen meten, dan hebben we twee vergelijkingen met twee
onbekenden en kunnen we beide massa’a afzonderlijk oplossen (op de factor sin i na). Dit
soort metingen levert een van de belangrijkste controles op van de theorieën van sterstructuur. Deze komen aan de orde in het college Sterrenkunde 1b. Er blijkt goede overeenstemming tussen theoretische en gemeten massa’s. De helderste sterren (8×105 maal zo lichtsterk
als de zon) hebben massa’s van 60 M .
Omdat i tussen de 0 en 90◦ ligt is sin i tussen 0 en 1. Omdat verder m1 > 0, levert een
meting van K1 van ster 1 met deze uitdrukking een ondergrens voor m2 op (voor de niet
meetbare ster 2 dus): met zekerheid geldt m2 > P K13 /(2πG) (ga na). Dit is van groot belang
bij ondermeer het meten van de massa’s van zwarte gaten (zie §7). Als de ondergrens niet
interessant is, dan moet je op de een of andere manier aan schattingen voor m1 en i zien
te komen (hiervoor bestaan bijvoorbeeld spectroscopische methoden). Deze situatie doet
zich voor bij het zoeken naar andere planetenstelsels. Omdat het daar vaak gaat om nabije,
normale sterren is m1 over het algemeen goed te schatten uit het sterspectrum.

6.2

Andere planetenstelsels

Het eerste planetenstelsel buiten het onze werd in 1992 ontdekt rondom een radiopulsar.
Meer hierover in §7. Sinds 1995 worden steeds nieuwe ontdekkingen van onzichtbare, planeetachtige begeleiders van gewone sterren gemeld. Veel sterren lijken dus, net als de zon,
planetenstelsels te hebben. Het vinden en bestuderen van planetenstelsels buiten het onze
is natuurlijk van evident belang voor het begrip van ons eigen planetenstelsel, en voor het
inschatten van de kans op leven elders in het heelal.
De radiële snelheidsvariaties van een zon-achtige ster ten gevolge van zelfs een zware planeet
als Jupiter zijn maar zeer klein. Omdat MJup =1.9 1030 g, M =2.0 1033 g en PJup =11.9 jaar,
is de baansnelheid van de zon om het zwaartepunt van het zon-Jupiter systeem v =12 m/s,
minder dan een duizendste van de snelheid van Jupiter om de zon: v /vJup = MJup /M . De
verschuiving van de spectraallijnen ∆λ
λ = v /c die je verwacht, bedraagt dus maar een paar
honderdmiljoenste van de golflengte. In de praktijk maakten systematische fouten het lang
onmogelijk om dit soort kleine snelheidsveranderingen te meten. Met nieuwe ijktechnieken
(“absorption cell spectrometry”) en door een groot aantal zeer nauwkeurige metingen te
verrichten en zo de statistische fouten in de radiële snelheidsmetingen terug te dringen is
het mogelijk geworden om zulke kleine verschuivingen in sterspectraallijnen waar te nemen.
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Figuur 35: De radiële snelheidskromme van de ster 51 Peg. Het moet hier gaan om een
planeet met een massa van minimaal (en volgens de ontdekkers niet veel meer dan) 0.47 MJup
in een baan met een periode van 4.2 d.

Figuur 36: Voorbeelden van planetenstelsels rond nabije sterren vergeleken met ons eigen
planetenstelsel.
Kleine, periodieke radiële snelheidsvariaties zijn inmiddels gerapporteerd in 46 van de meest
nabije sterren (Fig. 35). Zorgvuldige analyses wijzen er volgens de ontdekkers op dat het hier
niet gaat om de een of andere tot nu toe onbekende soort oppervlakte-pulsaties van sterren
(die natuurlijk ook tot kleine snelheidsveranderingen aanleiding kunnen geven), vervorming
van de spectraallijnen of dergelijke effecten. Het lijkt dus inderdaad te gaan om planeten met
massa’s tussen de 0.5 en 13 maal die van Jupiter, die over het algemeen erg dicht om hun ster
draaien (zie Fig. 36). Bij de ster HD 209458 ligt het baanvlak van de planeet precies langs de
gezichtslijn en kan elke 3.5 dagen (de baanperiode van de planeet) de kleine lichtverzwakking
worden waargenomen wanneer de planeet voor zijn ster langstrekt. In een geval (υAnd) is
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er zelfs een stelsel van drie planeten afgeleid uit de complexe radiële snelheidskromme. De
precieze massa’s van de begeleiders van deze sterren zijn over het algemeen niet bekend,
omdat de massaschatting afhangt van de inclinatie van de baan, en die kan niet uit radiële
snelheidvariaties worden opgemaakt (§6.1; bij HD 209548 weten we dat i dicht bij de 90
graden is; de massa van de planeet is daar 0.69±0.05 maal die van Jupiter).
Sommige van de eigenschappen van deze nieuw ontdekte planetenstelsels zijn nogal
onverwacht, vooral de nauwe banen en korte baanperiodes van de Jupiter-massa planeten. Selectie-effecten zullen zeker een rol spelen: planeten met langere baanperioden geven kleinere radiële snelheidsvariaties, die bovendien pas na langere tijd een
volledige radiële snelheidskromme opleveren. De nieuwste ontdekkingen worden bijgehouden op www.obspm.fr/planets en op exoplanets.org. Er bestaat een groot
aantal plannen om nabije planetenstelsels nog op andere manieren te proberen te
ontdekken (direct afbeelden met interferometrie, zeer nauwkeurige metingen van slingeringen in de eigenbeweging, bedekkingen van de sterren door hun planeten.)

6.3

Kunnen we er komen? Impulsbehoud en de raketvergelijkingen

Het onderzoek van ons eigen planetenstelsel is sterk veranderd sinds we in staat zijn om
instrumenten, met behulp van raketten, naar de planeten te sturen. Het onderzoek met
telescopen op afstand bleek in grote lijnen juiste conclusies te hebben opgeleverd, maar de
bezoekjes met ruimtesondes hebben ook verassend laten zien hoe beperkt die conclusies soms
waren ten opzichte van de hele werkelijkheid. Het ligt dus voor de hand eens na te gaan
hoever we met deze “hands-on” methode van onderzoek kunnen komen.
De werking van een raket berust op de wet van impulsbehoud. De impuls p van een deeltje
met massa m en snelheid v is gedefinieerd als
p = mv
De algemene vorm van de tweede wet van Newton luidt:
F = ṗ
de kracht op een deeltje is gelijk aan de tijdsafgeleide van zijn impuls, en als F = 0, dan is
d
mv = ṁv +mv̇ krijgen we voor het speciale
de impuls constant. (Daar dus geldt F = ṗ = dt
geval van deeltjes van constante massa (ṁ = 0) de bekende uitdrukking F = mv̇ = ma).
Nu kan elk mechanisch systeem beschreven worden in termen van de deeltjes waaruit het
bestaat en de krachten die die deeltjes op elkaar uitoefenen. Beschouw een systeem bestaande
uit twee deeltjes die uitsluitend krachten op elkaar uitoefenen (er werken dus geen externe
krachten op het systeem). Wegens Newton’s derde wet (§4.2) oefenen de twee deeltjes even
grote maar tegengestelde krachten op elkaar uit: F12 = −F21 . Hieruit volgt ṗ1 = −ṗ2 =⇒
ṗ1 + ṗ2 = 0 =⇒ d/dt(p1 + p2 ) = 0 =⇒ p1 + p2 = const. De totale impuls is constant. Voor
een systeem met meer dan twee deeltjes waarop geen externe krachten werken geldt deze
conclusie ook, omdat Newton’s derde wet voor elk tweetal deeltjes uit het systeem opgaat.
Dit staat bekend als de wet van impulsbehoud, een van de meest fundamentele wetten van
de natuurkunde.
Een raket werpt naar achteren stuwstof uit en beweegt daardoor zelf naar voren. Hierbij
verliest de raket massa, dus dit is een voorbeeld van een situatie waar de massa niet constant
is en botweg toepassen van F = ma niet werkt. De simpelste manier om dit proces te analyseren is door rechtstreeks gebruik te maken van de wet van impulsbehoud: als aanvankelijk
de raket plus brandstof stilstaan dan is de totale impuls van het systeem nul. Als stuwstof
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naar achteren wordt uitgestoten dan moet de som van de impuls van uitgestoten stuwstof
en voortbewegende raket nog steeds nul zijn.
We bekijken eerst het niet-relativistische geval. Beschouw een raket met een massa die aanvankelijk, inclusief brandstof, Mstart bedraagt, en aan het eind, als alle brandstof verbrand
is, Mend . De brandstof wordt met een snelheid ve ten opzichte van de raket naar achteren
uitgestoten; hierdoor gaat de rest van de raket met een snelheid v naar voren, zodanig dat
de totale impuls van het systeem van raket plus brandstof niet verandert. Zowel M , de
massa van de raket inclusief de nog niet uitgestoten brandstof, als v, de snelheid van de
raket, hangen af van de tijd.
Als per tijdsinterval dt een massa −dM wordt uitgestoten (dM is negatief omdat de massa
M van de raket afneemt, dus de uitgestoten massa is −dM > 0) dan heeft deze een impuls
−(v − ve )dM . Dit wordt gecompenseerd door een toename van de impuls M v van de raket
volgens ṗraket = −ṗbrandstof , dus
dM
dv
dM
dM
dM
1
d
(M v) = (v − ve )
=⇒ M
+v
=v
− ve
=⇒ dv = −ve dM.
dt
dt
dt
dt
dt
dt
M
R
Deze differentiaalvergelijking is eenvoudig te integreren (bedenk dat (1/x)dx = ln x, met
ln de natuurlijke logaritme; grondtal e). Als de aanvankelijke snelheid van de raket v = 0
is, dan levert integreren voor de eindsnelheid vend
vend =

vZend

dv = −ve

0

M
Zend

1
Mstart
Mstart
dM = ve (ln Mstart −ln Mend ) = ve ln
=⇒
= evend /ve .
M
Mend
Mend

Mstart

De eindsnelheid hangt dus af van de massaverhouding tussen begin- en eindmassa van de
raket, en neemt helaas slechts langzaam toe als je meer brandstof meeneemt: de vereiste
hoeveelheid brandstof neemt exponentieel toe met de eindsnelheid. (De reden hiervoor is
dat alle brandstof meeversneld moet worden, wat weer extra brandstof vereist, etc.) De
uitstroomsnelheid van de brandstof is voor de beste huidige raketten (met waterstof en
zuurstof als brandstoffen) ∼4600 m/s. Dit levert zoals bekend raketten op die geschikt zijn
voor exploratie van ons eigen zonnestelsel (hoewel het jaren duurt om bij de buitenplaneten
te komen). Als de raket binnen de 100 jaar bij Proxima Centauri, op 4 lichtjaar afstand, moet
zijn, moet je toch wel denken aan snelheden van 0.1c (denk aan de versnel- en afrem-fases
van de reis). Je hebt het dan over een massaverhouding van
Mstart
= evend /ve = e6522 = 102832 .
Mend
Dat lukt dus niet! Het is duidelijk dat er een veel betere raket nodig is.
Neem, om de grenzen te verkennen, eens aan dat je de ideale raket hebt, met als
brandstof materie en antimaterie die door volledige annihilatie worden omgezet in
een bundel gamma-straling die met de lichtsnelheid naar achteren uitstroomt. Hier is
een relativistische analyse nodig. Neem weer een raket waarvan de massa van Mstart
naar Mend afneemt, en een beginsnelheid van v = 0. We schrijven de vergelijkingen
van energiebehoud en impulsbehoud op. Vóór de start is er alleen de rustmassaenergie van de raket plus brandstof Mstart c2 ; de impuls is 0. Als alle brandstof op is,
is Erad de energie in de gamma-straling en dus Erad /c zijn impuls. De totale energie
van de inmiddels snel bewegende raket is Mend γc2 , en zijn impuls Mend γv. Hier is
weer γ = (1 − v 2 /c2 )−1/2 , met v de eindsnelheid van de raket. Je krijgt dus:
Energiebehoud: Mstart c2 = Erad + Mend γc2 .
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Impulsbehoud: 0 =

Erad
− Mend γv.
c

Elimineer nu Erad . Met wat algebra Tip:

p

γ 2 − 1 = γv/c vind je:

Mstart
1
p
.
=
Mend
γ − γ2 − 1
Voor v = 0.1c geldt γ = 1.005 zodat de vereiste massaverhouding in dit ideale geval
1.1 wordt: je hoeft maar 10% van de nuttige lading aan brandstof mee te nemen
(5% materie, 5% antimaterie). Zelfs bij een gewenste eindsnelheid v = 0.9c is de
massaverhouding maar 4.4. Voor een onbemande ruimtesonde heeft het niet veel zin
om de snelheid hoger op te voeren: het kost veel energie en levert weinig tijdwinst
op. Voor bemande missies ligt dit wat anders: bij extreem relativistische snelheden
zal de bemanning door tijddilatatie in op de boordklok gemeten vrij korte tijd erg
ver weg kunnen komen (van de aarde uit gezien verloopt er veel meer tijd). Zelfs
met een ideale raket is het nog niet eenvoudig om extreem relativistische snelheden
te halen: voor γ = 1000, een tijddilatatiefactor nodig om binnen 100 jaar boordtijd
een groot deel van het melkwegstelsel te doorkruisen, is al een massaverhouding van
2000 nodig. Uiteindelijk zal je dus toch aan andere technieken dan raketvoortstuwing
moeten denken. Heb je ideeën?

6.4

Waar is iedereen? De vergelijking van Drake

Het is onbekend of er buitenaardse beschavingen bestaan. Om de kans te berekenen om met
een dergelijke beschaving in contact te komen heeft Drake voorgesteld de volgende formule
te gebruiken.
N = R∗ fp ne f` fi fc L,
waar N het huidige aantal “communicerende” beschavingen is, R∗ de stervormingssnelheid
(in sterren per jaar), fp de fractie van alle sterren die planeten heeft, ne het gemiddelde
aantal planeten per planetenstelsel geschikt voor leven, f` fractie van alle geschikte planeten
die leven ontwikkelt, fi fractie van planeten met leven die intelligentie ontwikkelt, fc fractie
van planeten met intelligentie die interstellaire communicatie ontwikkelt, en L gemiddelde
levensduur van een communicerende beschaving (in jaren).
Deze formule is natuurlijk niets anders dan een manier om ons gebrek aan kennis te organiseren, maar het is wel aardig om te zien hoe sommige van de factoren (zoals R∗ en
fp ) geleidelijk aan door sterrenkundig onderzoek duidelijker worden. De basisgedachte achter deze “vergelijking van Drake” is een redenering uit de populatiestatistiek, die ook in
de sterrenkunde bij de studie van de evolutie van populaties van sterren veelvuldig wordt
toegepast.
Neem eens het vereenvoudigde geval van een populatie van sterren. Op tijdstip t bevat
deze populatie N∗ (t) sterren. Ieder jaar worden er R∗ nieuwe sterren gevormd uit het
interstellaire gas, dit getal is constant. Maar er sterven ook sterren, waarvan de nucleaire
brandstof is uitgeput. Stel dat elke ster even lang leeft, namelijk L∗ jaar. Als je met
nul sterren begint dan zal N∗ eerst toenemen. Na L∗ jaar beginnen de oudste sterren
te sterven en wordt N∗ constant: er sterven dan elk jaar evenveel sterren als er geboren
worden. (Als de sterren niet allemaal even lang leven dan kun je eenzelfde redenering houden
voor een aantal klassen van sterren met elk hun eigen levensduur.) Na een jaar bevat de
populatie R∗ sterren, na twee jaar 2R∗ etc., dus na L∗ jaar zijn er Neq = R∗ L∗ sterren.
Het evenwichts (equilibrium) aantal sterren bedraagt Neq . De vergelijking van Drake heeft
dezelfde structuur, het is een vergelijking die evenwicht veronderstelt tussen vorming en
vergaan van communicerende beschavingen, en N is een evenwichts-aantal, alleen is hier
de vormingsnelheid van communicerende beschavingen geschreven als R∗ fp ne f` fi fc , dus
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als de stervormingssnelheid maal de kans dat een ster een planeet heeft waarop zich een
communicerende beschaving ontwikkelt.
De schattingen van N lopen wild uiteen, vooral wegens de onzekerheid in laatste 5
termen in de vergelijking Drake. Het begint er echter wel op te lijken dat fp niet
een erg klein getal kan zijn. Een recente statistische studie van de radiële snelheidsvariaties van 76 nabije zon-achtige sterren, waarvan 8 met bekende planetenstelsels,
leverde als resultaat op dat er nog 29 andere planetenstelsels onder deze sterren te
detecteren zouden kunnen zijn.

6.5

De vorming van sterren en planetenstelsels – impulsmoment en
behoud van impulsmoment

Impulsmoment (ook wel: draai-impuls, hoekimpuls; in het Engels altijd: angular momentum), de “hoeveelheid draaiing” van een fysisch systeem is wellicht de belangrijkste grootheid
bij de studie van bewegingen in het heelal. De reden hiervoor is dat net als impuls (zie §6.3)
ook impulsmoment weer een behouden grootheid is, en anders dan bewegings-energie (zie
§7.2) niet in iets anders (zoals warmte of straling) kan worden omgezet. Alle hemellichamen
draaien zowel om hun eigen as als om andere hemellichamen heen. Ze hebben dus allemaal
impulsmoment, en de enige manier waarop ze er van af kunnen komen is door het ergens
anders op over te dragen. Bij het berekenen van hoe hemellichamen bewegen is behoud van
impulsmoment daarom een basiswet waar je voortdurend op terugvalt. Alvorens over te
gaan tot de definitie van impulsmoment en de afleiding van de behoudswet, is het nodig een
aantal andere aspecten te bekijken van vectoren.

6.5.1

Vermenigvuldigen van vectoren

Er bestaan twee manieren om vectoren met elkaar te vermenigvuldigen.
Het scalaire product of inproduct van twee vectoren a en b:
a · b = ab cos θ
waar a = |a| de lengte van a is en b = |b| de lengte van b, en θ de hoek tussen beide
vectoren. Dit “dot-product” levert dus een scalair getal op. Je ziet meteen dat a · b = b · a.

Figuur 37: Twee vectoren met onderlinge hoek θ.
Nu is b cos θ niets anders dan bk , de lengte van de projectie van b op a, ofwel van de
component van b in de richting van a (“langs” a; “evenwijdig aan” a). (Ga dit in Fig. 37
na met behulp van de definitie van de cosinus.) Je kunt dus schrijven a · b = abk . Net zo is
a cos θ de lengte ak van de projectie van a op b, en geldt dus ook a · b = ak b.
Je ziet meteen, dat als a loodrecht staat op b geldt a · b = 0, en als a evenwijdig is aan b
dan is a · b = ab. Dit betekent dus dat voor de eenheidsvectoren in de x, y en z richting i, j
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en k geldt: i · j = i · k = j · k = 0, en i · i = j · j = k · k = 1. Nu is het simpel om het scalaire
product in componenten uit te schrijven: als a = ax i + ay j + az k en b = bx i + by j + bz k
dan is a · b = ax bx + ay by + az bz . Ga dit na! Verder zie je dat ax = a · i, en net zo voor de
andere componenten van een vector.
Met het scalaire product kun je dus de component van een vector in de richting van een
andere vector vinden. Dit is een operatie die we in de kinematica van de kromlijnige beweging
(§4.1) al veel hebben toegepast, en die ook bij de definitie van het begrip arbeid weer zal
opduiken §7.2.
De tweede manier om vectoren met elkaar te vermenigvuldigen is het vectorproduct of
uitproduct. Deze vermenigvuldiging (het “cross-product”) van a en b levert een vector
a × b op die loodrecht staat op beide oorspronkelijke vectoren (Fig. 38) en die een lengte
heeft die samenhangt met de sinus van hun onderlinge hoek θ:
|a × b| = ab sin θ

en

(a × b) · a = (a × b) · b = 0

De richting van a × b wordt bepaald met de bekende kurketrekkerregel (Fig. 38): draai
a over hoek θ naar b, dan wijst a × b in de richting waarin een kurketrekker beweegt
als je hem die kant op draait. Uit deze regel zie je meteen dat a × b = −b × a. Voor
het standaard (rechtshandige) coordinatenstelsel in §4.1: i × j = k. Bij je rechterhand:
wijsvinger × middelvinger staat in de richting van duim (als je je wijsvinger recht houdt en
je middelvinger kromt...).

Figuur 38: Uitproduct a × b. Het coordinatenstelsel is hier zo gekozen dat het vlak door a
en b het XY vlak is, maar het uitproduct is natuurlijk gedefinieerd voor elk tweetal vectoren.
De lengte van a × b is dus ab sin θ. Nu is b sin θ niets anders dan b⊥ , de lengte van de
component van b loodrecht op a ofwel de lengte van de projectie van b op een lijn loodrecht
op a. (Ga dit in Fig. 37 na met behulp van de definitie van de sinus.) Je kunt dus schrijven
|a × b| = ab⊥ . Net zo is a sin θ de lengte a⊥ van de component van a loodrecht op b, en
geldt dus ook |a × b| = a⊥ b.
Als a evenwijdig is aan b dan is a × b = 0 en als a loodrecht staat op b dan is de lengte van
het vectorproduct |a×b| = ab. Ga zelf na wat de negen verschillende mogelijke uitproducten
van de eenheidsvectoren i, j en k opleveren, en hoe a × b er in componenten uitgeschreven
uitziet.
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Als je thuis bent in matrixen, het antwoord op de laatste vraag is
a×b=

i
ax
bx

j
ay
by

k
az
bz

Je gebruikt het vectorproduct dus als je de component van een vector loodrecht op een
andere vector wilt vinden, iets wat ook al in §4.1 aan de orde kwam, en we gaan dit product nu gebruiken bij de definitie van het impulsmoment. Het is al wel duidelijk dat het
vectorproduct iets met draaien, en de richting waarin je draait, te maken heeft.

6.5.2

Impulsmoment

Het impulsmoment van een deeltje met massa m ten opzichte van een willekeurig vast punt
O is
J = r × p = r × mv
waar r de positievector is die van O naar het deeltje wijst en p de impuls en v de snelheid van
het deeltje zijn. De grootte van het impulsmoment is dus J = mrv sin θ = mrv⊥ = mr⊥ v,
waar r⊥ de component van r loodrecht op v is en v⊥ de component van v loodrecht op r.
Als er geen kracht op het deeltje werkt, dan is wegens impulsbehoud (§6.3) p en dus v
constant. Het deeltje voert dan een rechtlijnige beweging uit en dus is ook r⊥ constant. Ga
dit met een tekeningetje na! Dit betekent dus dat ook J dan constant is.

Figuur 39: Impulsmoment J = r × mv.
Als er op het deeltje wel een kracht F werkt, hoe zal dit J dan beinvloeden? Bereken de
tijdsafgeleide van J:
d
J̇ = (r × p) = ṙ × p + r × ṗ.
dt
Nu is ṙ × p = v × mv = 0, omdat v en mv evenwijdig zijn, en r × ṗ = r × F, wegens de
tweede wet van Newton (§6.3). Dus:
J̇ = r × F ≡ N
N = r × F heet het koppel (torque) van de kracht F ten opzichte van het punt O. Als het
koppel nul is dan verandert het impulsmoment niet. De vergelijking N = J̇ is geheel analoog
aan de vergelijking F = ṗ die we eerder zagen in §6.3. Als F = 0 dan is p constant, dit is
de wet van behoud van impuls, als N = 0, dan is J constant, dit is de wet van behoud van
impulsmoment.
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Wanneer is het koppel N nul? Natuurlijk als F nul is. Maar N kan ook nul zijn als F
dat niet is, namelijk als F evenwijdig is aan r. Dit doet zich bijvoorbeeld voor bij een
zogenaamde centrale kracht, die gericht is naar (of vanaf) een bepaald punt. Op een deeltje
dat vanuit O een centrale kracht F ondervindt werkt een koppel ten opzichte van O gelijk
aan N = r × F = 0 omdat r en F evenwijdig zijn: ze hebben een onderlinge hoek nul (of π),
en de lengte van N is dus rF sin 0 = 0 of rF sin π = 0. Een deeltje dat dus onder invloed
van zo’n centrale kracht een baan beschrijft heeft een constant impulsmoment ten opzichte
van O. Zwaartekracht is een voorbeeld van een centrale kracht: de zwaartekracht van de zon
op de planeten is altijd gericht naar de zon. Planeten in hun baan hebben dus een constant
impulsmoment ten p
opzichte van de zon. Omdat de snelheid
pvan een planeet
√ in zijn baan, de
cirkelsnelheid v = GM/r is geldt dus J = mv⊥ r = mr GM/r = m GM r, waar m de
massa van de planeet is, M de massa van de zon en r de straal van de baan. Hogere banen
hebben dus een groter impulsmoment; J ∝ r1/2 .
Net als bij impuls (§6.3) kunnen we ook bij impulsmoment weer laten zien dat in een systeem
van deeltjes waar de deeltjes alleen krachten op elkaar uitoefenen (geen externe koppels) het
impulsmoment behouden is.
Beschouw het geval van twee deeltjes. Op deeltje 1 werkt een kracht F1 en dus een
koppel N1 = r1 ×F1 die leidt tot een verandering van het impulsmoment van J̇1 = N1 ,
en net zo voor deeltje twee. Maar, er geldt weer Newton’s derde wet: F1 = −F2 . De
som van de twee werkende koppels is N1 + N2 = r1 × F1 + r2 × F2 = (r1 − r2 ) × F1 .
Maar r1 − r2 is de vector die van deeltje 2 naar deeltje 1 wijst, en de kracht van
deeltje 2 op deeltje 1 is daaraan evenwijdig gericht, dus het vectorproduct is weer nul.
De som van de koppels is dus nul, hetgeen betekent dat J̇1 + J̇2 = N1 + N2 = 0, en
dus dat het totale impulsmoment constant zal zijn: J1 + J2 = constant. Voor een
systeem met meer dan twee deeltjes geldt hetzelfde, omdat weer Newton’s derde wet
voor elk paar deeltjes in het systeem opgaat.

6.5.3

Vorming van sterren en planetenstelsels

Sterren en planetenstelsels vormen zich uit dichte wolken in het interstellaire gas. Dat
soort wolken heten “moleculaire wolken” omdat hun spectra lijnen van allerlei moleculen
te zien geven. De meeste gaswolken zijn echter stabiel en trekken zich niet samen. Pas
als een gaswolk een voldoende dichtheid heeft gekregen om zich onder invloed van zijn
eigen zwaartekracht samen te trekken, kunnen zich sterren vormen. Dan begint al snel het
impulsmoment van de wolk een overheersende rol te spelen.
De oorsprong van het impulsmoment van de wolk kan bijvoorbeeld liggen in grootschalige
turbulente stromingen in het gas waaruit de wolk is ontstaan. Je kunt je ook voorstellen dat
twee langzaam elkaar inhalende wolken zijn samengeklonterd; dat levert voor de resulterende
wolk een netto impulsmoment op. Het is mogelijk dat aanvankelijk de deeltjes in de wolk
min of meer willekeurig door elkaar heen bewegen, maar door onderlinge botsingen (wrijving
in het gas) waarbij tegengestelde impulsmomenten elkaar opheffen zal er uiteindelijk een
situatie ontstaan waarbij alle deeltjes dezelfde kant op draaien en hun banen elkaar niet
meer kruisen. De wolk als geheel draait (niet noodzakelijkerwijs overal even snel) om een
as, de rotatieas van de wolk. De deeltjes draaien in die situatie in evenwijdige cirkelbanen
rondom die rotatieas van de wolk. (Het totale impulsmoment van de wolk verandert dus
door het gekrioel en de botsingen niet, omdat impulsmoment een behouden grootheid is
(§6.5.2).)
Aannemende dat externe koppels ten opzichte op de wolk te verwaarlozen zijn, is dus het
totale impulsmoment Jwolk behouden. Onder invloed van de zwaartekracht bewegen alle
deeltjes in de wolk zich naar het centrum toe. Zolang een individueel deeltje zijn impulsmo-
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ment behoudt (dit hoeft niet want een deeltje kan ook impulsmoment op een ander deeltje
overdragen, maar dan neemt het impulsmoment van dat andere deeltje dus toe, zie hieronder), dan geldt voor dat deeltje dus J = r × mv = constant en dus J = mrv⊥ = constant.
Omdat r afneemt, het deeltje gaat immers naar het centrum toe, moet dus de transversale
component van de snelheid v⊥ evenredig toenemen. Hier is echter een grens aan! Als de
snelheid gelijk wordt aan de baansnelheid van het deeltje die we in het hoofdstuk over cirkelbeweging (§4.2.1) hebben afgeleid zal het deeltje niet meer verder naar binnen vallen, maar
in een cirkelbaan blijven draaien.
Bij het berekenen van de cirkelbaan van een deeltje om de rotatieas van de wolk is
de centripetale kracht de component van de zwaartekracht die naar het centrum van
de cirkelbaan toe is gericht, de component loodrecht op de rotatieas dus (Fig. 40).

De zwaartekracht blijft de deeltjes naar het centrum toe trekken. Deeltjes boven en onder
het equatorvlak ondervinden een kracht naar het centrum die ontbonden kan worden in een
kracht naar het equatorvlak toe en een kracht naar de rotatieas toe. Naar de as gaan deze
deeltjes niet, zij hebben immers al de cirkelsnelheid, maar naar het equatorvlak toe kan wel.
De wolk zal zich dus samentrekken tot een platte schijf waarin alle deeltjes dezelfde richting
op draaien en die nog steeds hetzelfde impulsmoment Jwolk heeft.

J

F

J
F

Figuur 40: Vorming van een protoplanetaire schijf uit een bolvormige wolk (in doorsnede
getekend). Deeltjes in de wolk ondervinden een kracht naar het centrum; wegens behoud van
impulsmoment van de wolk leidt dit tot een afplatting inplaats van een algehele samentrekking.
Deze protoplanetaire schijven worden inderdaad in het heelal waargenomen; vooral met de
Hubble Space Telescope zijn ze goed te zien, bijvoorbeeld bij de Orion nevel. In deze
schijven vormen zich de planeten door het aangroeien van kleine stofdeeltjes tot steeds
grotere objecten. Deze schijf-geometrie, die dus direct voortkomt uit de wet van behoud van
impulsmoment, is de reden dat in een planetenstelsel alle planeten ongeveer in een vlak en
in dezelfde richting hun baanbeweging uitvoeren.
In het midden van de schijf vormt zich de ster (Fig. 41). Dat betekent dus dat de meeste
deeltjes zich in het centrum concentreren. De enige manier waarop de deeltjes dit kunnen
doen is door impulsmoment over te dragen aan andere materie. De waarnemingen duiden
op een aantal processen die hier bij helpen. In de protoplanetaire schijf kan door wrijvingsprocessen impulsmoment naar buiten wordt getransporteerd, waardoor aan de rand van de
schijf het impulsmoment toeneemt en de deeltjes daar in steeds hogere banen om de ster
terecht komen, terwijl materie in het centrum naar binnen stroomt. Door veel zeer jonge
sterren en protosterren met een schijf er nog omheen wordt verder een sterke materie-jet
(een straalstroom; “bipolar outflow”) uitgestoten; vermoedelijk verdwijnt de materie in deze
jet draaiend, dus met medeneming van impulsmoment, uit het systeem. Tenslotte stoten
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Figuur 41: Vorming van een ster in het midden van een protoplanetaire schijf. Impulsmoment wordt afgevoerd in de bipolar outflow en in materie aan de buitenrand van de schijf.
dit soort sterren sterrewinden uit (als de zon maar veel sterker). De met de (proto-)ster
meedraaiende magnetische veldlijnen kunnen een grote hoeveelheid impulsmoment overdragen van de ster op deze wind (die dan dus ook weer “draaiend” het systeem verlaat). Het
eindresultaat van al deze processen is in ieder geval dat van het totale oorspronkelijke impulsmoment Jwolk van de wolk waaruit ons zonnestelsel zich heeft gevormd vrijwel niets in
de zon zelf is terecht gekomen. Terwijl de zon 99.9% van de massa van het zonnestelsel
bevat, zit maar 2% van het impulsmoment van het zonnestelsel in de rotatie van de zon (het
leeuwendeel zit in de baanbeweging van Jupiter).

7

Relativistische objecten

In het heelal worden door natuurlijke processen extreme fysische “experimenten” uitgevoerd
waar men in aardse laboratoria in de verste verte niet aan toe komt. Een van de belangrijkste
voorbeelden van dit soort experimenten is de vorming van compacte objecten, hemellichamen die onder invloed van hun eigen zwaartekracht zijn ineengestort tot extreme dichtheid:
neutronensterren en zwarte gaten. De processen aan het eind van het leven van een ster
die leiden tot de vorming van compacte objecten van stellaire massa komen verder aan de
orde in het college Sterrenkunde Ib. We bekijken hier enige van de eigenschappen van deze
objecten.
Een maat voor de compactheid van een hemellichaam (en elk ander voorwerp) is zijn plaats
in het massa-straal diagram. Fig. 42 toont zo’n diagram. Linksboven bevinden zich de meest
compacte objecten (die met grote massa bij kleine straal): de zwarte gaten. Neutronensterren bevinden zich ter hoogte van de sterren, net iets rechts van de zwarte-gaten lijn. Merk
op hoe het gebied van de “gewone” (uit atomen samengestelde) voorwerpen voor grotere
massa de zwarte-gaten lijn steeds dichter nadert.
Opgave. Trek een lijn van constante dichtheid in dit diagram die door het punt
“people” gaat.

Neutronensterren zijn ineengestorte sterren met een massa van minstens 1.4 M , en een
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Figuur 42: Massa-straal diagram.
straal van slechts ∼10 km. Ze bestaan grotendeels uit dicht opeengepakte neutronen; de
dichtheid van de materie in een neutronenster is van de orde van die van een atoomkern
(∼1014 g/cm3 ). Het inwendige van een neutronenster is de enige bekende plaats waar macroscopische hoeveelheden van dit soort dichte materie voorkomen. De eigenschappen van
de fundamentele wisselwerkingen tussen elementaire deeltjes, die de eigenschappen van materie bij deze dichtheid bepalen, zijn niet goed bekend. Door neutronensterren te bestuderen
kunnen we dus meer te weten komen over het gedrag van elementaire deeltjes bij hoge dichtheid. Er zijn honderden neutronensterren bekend; ze zijn uiteraard onderwerp van levendige
studie.
Zwarte gaten zijn de configuraties van ruimte-tijd waarvan de algemene relativiteitstheorie
voorspelt dat die rond elk massapunt voorkomen. Volgens de theorie hebben zwarte gaten
allerlei bizarre eigenschappen. Het gaat hier om een aantal van de meest fundamentele
voorspellingen van de algemene relativiteitstheorie. De beroemdste voorspelling is zonder
twijfel die van de vorming van een bolvormig oppervlak, de event horizon (“informatiehorizon”) met een straal (de Schwarzschildstraal)
rSchw =

2GM
c2

rondom een massapunt met massa M . Behoudens quantummechanische effecten werkt de
horizon als een een-richting membraan: deeltjes en straling kunnen er wel in maar nooit
meer uit. Er bestaan een stuk of tien astronomische objecten die vrijwel zeker een zwart gat
bevatten, en er zijn enige honderdduizenden vermoedelijke zwarte gaten bekend.
Er zijn behalve de event horizon nog talloze andere voorspellingen van de algemene
relativiteitstheorie over zwarte gaten. Veel van de meest bizarre aspecten van een
zwart gat zitten volgens de theorie veilig verborgen achter de horizon en zijn alleen
waarneembaar voor een waarnemer die het zwarte gat binnen gaat. Een voorbeeld
van een voorspelling die van buiten te testen is, is die van gravitationele tijddilatatie:
in een zwaartekrachtveld loopt de tijd (van een afstand gezien) langzamer. Nabij
een zwart gat verloopt, gezien door een waarnemer op afstand, elk fysisch proces dus
langzamer naarmate je dichter bij de horizon komt. Op de horizon staat de tijd stil.
Dit betekent dat een deeltje dat in een zwart gat valt gezien vanuit een waarnemer
op afstand steeds langzamer beweegt en uiteindelijk op de horizon blijft “plakken”
(vanuit het deeltje gezien is dit niet zo; dit gaat “gewoon” door de horizon heen en
bereikt in een eindige tijd het centrum).
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Het centrale massapunt, de singulariteit, wordt ook in de algemene relativiteitstheorie niet volledig beschreven—algemeen neemt men aan dat hiervoor een quantumgravitatietheorie nodig is. De algemene relativiteitstheorie laat echter zien, dat altijd
als een voorwerp zich binnen zijn Schwarzschildstraal samentrekt er een zwart gat
ontstaat, en dat alle massa zich dan in het centrum in een singulariteit samenbalt.
De algemene relativiteitstheorie is zo succesvol, dat er maar door weinigen wordt
getwijfeld aan de realiteit van deze voorspellingen. Toch is het testen ervan van
groot belang, daar het hier gaat om voorspellingen in een regime (van zeer sterke
zwaartekrachtvelden) waar nog geen waarnemingen van bekend zijn.

Het basisprobleem bij het waarnemen van compact objecten is dat ze niet, zoals kernreacties
bij sterren, een energiebron in hun centrum hebben die leidt tot het uitzenden van straling.
De meeste zwarte gaten en neutronensterren in ons melkwegstelsel zijn dan ook nog niet
gevonden. Er zijn bijzondere omstandigheden nodig om ze waarneembaar te maken: op de
een of andere manier moet er een energiebron worden aangeboord die tot het uitzenden van
straling leidt (of het bestaan van een geheel donker compact object moet worden afgeleid
uit de effecten van hun zwaartekracht). In de praktijk zijn er tot nu toe twee van dat soort
bijzondere energiebronnen gevonden: rotatie en accretie.

7.1

Radiopulsars – impulsmoment en traagheidsmoment van een
vast lichaam

Figuur 43: Radiopulsen van de 1.5 milliseconde radiopulsar PSR 1937+214.
De meeste neutronensterren die we kennen ontlenen de energie voor de straling die ze uitzenden aan hun rotatie. We ontvangen periodiek, met tussenpozen van iets meer dan een
milliseconde tot een paar seconden (afhankelijk van de ster) pulsen radiostraling van ze
(Fig. 43), en ze heten daarom radiopulsars. Om te begrijpen wat er precies gebeurt bij zo’n
“rotation powered pulsar” is het nodig te kijken naar de mechanica van roterende vaste lichamen. Dit is een ingewikkeld onderwerp, maar gelukkig is een neutronenster in zeer goede
benadering een zuivere bol, en de symmetrie dit dit oplevert maakt de berekening van het
impulsmoment en de energie van de rotatie van de ster eenvoudiger.
De bol roteert om een as door zijn middelpunt. De hoeksnelheid ω van deze rotatie is
constant; per tijdseenheid draait de bol dus over een hoek ω om zijn as. Wat zijn nu
het totale impulsmoment J en de rotatie-energie E van de bol? We kunnen ons de bol
opgebouwd denken uit een groot aantal (n) deeltjes met massa’s mi , i = 1, ..., n. Het
totale impulsmoment is dan de som van de impulsmomenten van deze deeltjes en de totale
energie is de som van hun kinetische energieën (§7.2). Het blijkt dat

J = Iω

en E = 12 Iω 2
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waar het traagheidsmoment (moment of inertia) I gegeven wordt door een sommatie over
alle deeltjes

I≡

n
X

mi d2i

i=1

De di zijn de afstanden van de deeltjes tot de rotatieas (Fig. 44).
Omdat de snelheid waarmee deeltje i zijn cirkel
de P
rotatieas beschrijft gelijk is
P om
aan vi = di ω (ga na), zie je dat J = Iω =
mi d2i ω =
mi vi di . Dat lijkt dus op
de definitie van het impulsmoment van een massapunt ten opzichte van een punt O
(§6.5.2), met in plaats
de afstand
P van
P r 2tot O de afstand di tot de rotatieas. Verder
is E = 12 Iω 2 = 12
mi d2i ω 2 = 12
mi vi , de som van de kinetische energieën van de
deeltjes.

ω

mi

di

vi

Figuur 44: Een massieve bol draait met een hoeksnelheid ω om zijn rotatieas. In de bol
draait deeltje i op afstand di van de rotatieas met snelheid vi = ωdi in een cirkel om de as.
Deze uitdrukkingen voor J en E lijken erg op p = mv en E = 21 mv 2 . Het traagheidsmoment
I vervult bij rotatie dezelfde rol als massa bij lineaire beweging.
Bovenstaande uitdrukkingen gelden niet alleen voor een bol maar voor een hele klasse
van symmetrische vaste lichamen. Voor een homogene bol met massa M en straal R
geldt I = 52 M R2 ; voor andere lichamen krijg je een ander getal maal M R2 , waar R
een karakterstieke maat is van het lichaam ten opzichte van de rotatieas.

Een neutronenster die als radiopulsar waarneembaar is ontleent de energie voor het uitzenden van de radiopulsen aan zijn rotatie. Deze neutronensterren zijn sterk gemagnetiseerd,
met aan hun oppervlak magnetische veldsterktes van 109 tot 1012 Gauss (het magnetisch veld
aan het oppervlak van de aarde is ∼1 Gauss; 1 Gauss = 10−4 Tesla). Bewegende magneten
wekken electrische velden op; de bij een roterende magnetische neutronenster opgewekte
velden zijn sterk genoeg om bij de magneetpolen een stroom van geladen deeltjes, tegen de
enorme zwaartekracht in tot relativistische snelheden te versnellen. Deze versnelde geladen
deeltjes produceren bundels electromagnetische straling, ondermeer radiostraling, en deze
bundels zwaaien als vuurtorenlichten, met de rotatie van de neutronenster mee, door het
heelal (Fig. 45).
Met deze bundels wordt rotatie-energie en impulsmoment aan de ster
onttrokken, en het gevolg van dit proces is dat de ster (heel) geleidelijk aan langzamer gaat
draaien. Als zo’n bundel over de aarde strijkt meten wij een puls radiostraling. De pulsperiode van zo’n radiopulsar is dus de rotatieperiode van de neutronenster. Onregelmatigheden
49

die in de rotatieperiode gemeten worden verschaffen informatie over de inwendige struktuur
van de neutronenster. Er zijn meer dan 1000 radiopulsars bekend.

Figuur 45: Model van een radiopulsar. De magneetpolen vallen net als bij de aarde niet
samen met de rotatiepolen.
De meeste radiopulsars zijn enkele sterren, maar sommige zitten in dubbelsterren. Dit zijn vaak de radiopulsars met de kortste rotatieperiodes, de zogenaamde
milliseconde radiopulsars (met periodes van ongeveer 1.5 tot 100 ms). In enkele van deze
gevallen is de begeleidende ster ook een neutronenster
Er zijn nog geen gevallen bekend van twee radiopulsars die om elkaar heen draaien,
of van een radiopulsar en een zwart gat in een baan om elkaar heen. Hier wordt
wel naar gezocht, ondermeer met de PuMa pulsarmachine op de grote Nederlandse
radiotelescoop te Westerbork.

Milliseconde radiopulsars vormen een uniek experiment in de natuur. Wegens de wet van behoud van impulsmoment is zo’n pulsar een bijna ideale klok, die elke rotatieperiode een “tik”
(radiopuls) geeft. De “1.5 milliseconde pulsar” PSR 1937+214, een “alleenstaande” pulsar,
heeft bijvoorbeeld een pulsperiode van 0.001 557 806 448 872 750± 0.000 000 000 000 000 030 s,
een van de nauwkeurigst bekende waardes in de fysica.
De pulsperiode van PSR 1937+214 verandert heel langzaam, met een, ook heel goed
bekende, snelheid ten gevolge van het verlies aan energie en impulsmoment. De
bovenstaande pulsperiode is voor 1982.2

Ten gevolge van het Dopplereffect verandert de gemeten pulsperiode met de onderlinge
snelheid van aarde en pulsar. Het gaat hier om hetzelfde effect als bij de trillingstijd van
het licht (§5), alleen is de periode hier veel langer (namelijk: de rotatieperiode van de
neutronenster in plaats van de trillingsperiode van een elektron). Als de aarde de pulsar
nadert is de gemeten pulsperiode dus iets korter, en vice versa. In metingen aan milliseconde
pulsars zijn de bewegingen van alle planeten en vele manen en planetoı̈den in ons zonnestelsel
terug te vinden via de minuscule verstoringen die ze in de aardbaan teweegbrengen.
In PSR 1937+214 is zelfs het algemeen-relativistische effect nog aan te tonen dat bij
volle maan alle klokken op aarde iets langzamer gaan lopen (en daardoor de pulsar
iets sneller lijkt te pulsen) dan bij nieuwe maan (Fig. 46). De reden hiervoor is dat bij
volle maan de aarde dichterbij de zon staat dan bij nieuwe maan. Volgens de algemene
relativiteitstheorie lopen klokken in een zwaartekrachtveld langzamer naarmate het
veld sterker is.

Een milliseconde pulsar in een dubbelstersysteem bestaande uit twee neutronensterren is
perfect om gravitatiewetten mee te testen. Je hebt dan een bijna ideaal systeem, bestaande
uit twee “massapunten”, en een ervan is een bijna ideale klok. De beste tests van de algemene relativiteitstheorie zijn dan ook gedaan met behulp van dit soort dubbelsterren.
Het meest bekende voorbeeld is de pulsar PSR 1913+16. Deze heeft een pulsperiode van
0.059 029 997 929 613± 0.000 000 000 000 007 s (1950.0).
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Figuur 46: Afwijkingen in de aankomsttijden van de pulsen van PSR 1937+214 als functie
van de maanfase.
Met deze pulsar is onder meer voor het eerst het bestaan van zwaartekrachtstraling
aangetoond zoals die in de algemene relativiteitstheorie wordt voorspeld. De gravitatiegolven onttrekken energie aan de baanbeweging van de dubbelster, wat ertoe leidt
dat de baanperiode (die ongeveer 7 uur en 45 minuten bedraagt) met een snelheid
van 2.427±0.026 10−12 s/s afneemt.

Tot nu toe zijn alle voorspellingen van de algemene relativiteitstheorie die met dit soort
relativistische dubbelsterren zijn getest tot op de (zeer hoge) precisie van de metingen uitgekomen.

Figuur 47: Afwijkingen in de pulsperiode van PSR 1257+12 wijzen op de aanwezigheid van
drie planeten in banen om deze pulsar.
Ook het eerste bewijs voor een planetenstelsel buiten het onze is gevonden uit waarnemingen
van een milliseconde radiopulsar. De pulsar PSR 1257+12 vertoont, zelfs na alle correcties
voor bewegingen van de aarde rondom het zwaartepunt van ons eigen zonnestelsel, en voor
alle mogelijke relativistische effecten, nog kleine periodieke afwijkingen in de pulsperiode
(Fig. 47). Net als bij de Dopplerverschuivingen in de spectraallijnen van gewone sterren
besproken in §6.1 en 6.2 kunnen deze afwijkingen vertaald worden in kleine bewegingen van
de neutronenster onder invloed van de zwaartekracht van planeten.
Bij PSR 1257+12 gaat het om (minstens) drie planeten, met baanperiodes van 25 tot
100 dagen en massa’s van 0.015, 2.8 en 3.4 maal die van de aarde. Het bewijs dat
het hier inderdaad alleen maar kan gaan om drie hemellichamen van deze massa’s die
in banen om de pulsar lopen is geleverd: de direct na de ontdekking van dit planetenstelsel in 1992 voorspelde kleine storingen in de banen van de planeten door hun
onderlinge aantrekkingskracht (zoals die in ons eigen planetenstelsel ook optreden)
zijn inmiddels gevonden.
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7.2

Accretie op neutronensterren en zwarte gaten – energie en snelheid van een deeltje in een zwaartekrachtveld

Bij het proces van accretie valt er materie op een hemellichaam. Accretie komt in allerlei
astrofysische omstandigheden voor, bijvoorbeeld als een ster materie overdraagt aan een
andere ster, bij de vorming van een ster en planeten uit een protoplanetaire schijf, bij het
invangen door een hemellichaam van gas en stof uit de interstellaire materie, etc. Accretie op
compacte objecten is het meest efficiënte proces van energieopwekking dat we in de natuur
kennen. Alle bekende zwarte gaten, en ook veel neutronensterren, zijn gevonden door de
enorme hoeveelheden hoogenergetische straling die dit oplevert. Om beter te begrijpen hoe
dit werkt bekijken we de energie van een deeltje dat beweegt in een zwaartekrachtveld.
Hierbij komt ook de snelheid van beweging onder invloed van de zwaartekracht weer aan de
orde waarover we in §4.2.1 al het een en ander hebben afgeleid.
Natuurlijk moeten we hierbij niet vergeten dat in de omgeving van neutronensterren en
zwarte gaten de zwaartekracht zo sterk is, dat de bijbehorende karakteristieke snelheden
(baansnelheid, vrije-val snelheid, ontsnappingssnelheid) van de orde van c worden. Voor een
precieze beschrijving van de beweging van deeltjes in de omgeving van compacte objecten is
de algemene relativiteitstheorie nodig. Toch kun je zelfs in het geval van compacte objecten
met (zorgvuldig toegepaste) klassieke mechanica al een heel eind komen. We bekijken eerst
in het algemeen de begrippen arbeid en energie bij beweging onder invloed van een kracht,
en passen dit vervolgens toe op de zwaartekracht.
Beschouw een bewegend deeltje met massa m (Fig. 48). Op het deeltje werkt een willekeurige
kracht F, die op willekeurige wijze afhangt van de positie van het deeltje in zijn baan en van
de tijd. Wat zal er gebeuren met de bewegingsenergie (kinetische energie) van het deeltje?
Zoals bekend is de kinetische energie van het deeltje gegeven door Ekin = 12 mv 2 waar v de
snelheid van het deeltje is. De kinetische energie hangt dus alleen van de grootte v = |v|
van de snelheidsvector v af en niet van zijn richting.
In een tijdje dt zal de energie toenemen van Ekin = 12 mv 2 naar Ekin + dEkin = 12 m(v +
dv)2 . Hier is weer dv = d|v|, de verandering van de grootte van de snelheidsvector. Nu is
(v + dv)2 = v 2 + 2vdv + (dv)2 ≈ v 2 + 2vdv; omdat dv klein is, is (dv)2 verwaarloosbaar. Je
ziet dat dEkin = mvdv (ga na).
Uit de tweede wet van Newton weten we: F = m(dv/dt) =⇒ dv = Fdt/m, dus om het
verband tussen de kracht en de verandering van de bewegingsenergie te vinden willen we
dEkin uitdrukken in dv. Nu is dv niets anders dan de component van dv evenwijdig aan v
(zie Fig. 25 in §4.1.2), dus kunnen we er mooi gebruik van maken dat het inproduct (§6.5.1)
van twee vectoren oplevert: de lengte van de ene vector maal de lengte van de component
van de andere vector evenwijdig aan de eerste. In ons geval geldt dus: v · dv = vdv. Je
ziet dus: dEkin = mvdv = mv · dv = v · Fdt = Fdt · (dr/dt) = F · dr, waar dr weer de
verandering van de positievector van het deeltje is (zie Fig. 23 in §4.1), dus het afstandje
waarover m in tijdje dt beweegt. Kennelijk is de energieverandering van het deeltje alleen
afhankelijk van de afstand dr waarover hij beweegt en de component van de de kracht F in
de richting van die beweging, en dus niet van de massa m of de snelheid v van het deeltje!
Om te benadrukken dat dr een vectortje is dat in de richting van de baan wijst, en dat dus
door het optellen van al deze vectortjes de lengte van de baan s wordt verkregen, noemt
men in deze context dr meestal ds (Fig. 48).
In het bovenstaande hebben we aangenomen dat F de enige kracht is die op het deeltje werkt.
Ook als er nog andere krachten werken (bijvoorbeeld een wrijvingskracht) blijft gelden dat
de energie die de kracht F aan het deeltje levert F · ds is. Die energie gaat in dit meer
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Figuur 48: Arbeid dW = F · ds.
algemene geval niet per se in de kinetische energie van het deeltje zitten maar wegens de wet
van energiebehoud moet hij ergens blijven. Men noemt deze energie de arbeid W (work) die
de kracht op het deeltje verricht:
dW = F · ds
De arbeid dW is dus gedefinieerd als het inproduct van de twee vectoren F en ds. Het is
een scalair getal met een waarde gelijk aan Fk ds = F dsk = F ds cos θ (zie §6.5.1 als deze
notaties niet meteen duidelijk zijn). De arbeid over een langer stuk baan krijg je door de
dW waardes van een groot aantal stukjes ds bij elkaar op te tellen. Dit doe je door middel
van een lijnintegraal langs de baan. De arbeid die F op het deeltje verricht over het stuk
baan van punt A naar punt B is

W (A → B) =

Z

B

F · ds

A

Als F de enige kracht is die op het deeltje werkt, dan is dW = dEkin en krijg je dus
W (A → B) =

Z

B

dEkin = Ekin (B) − Ekin (A)

A

de op het deeltje verrichte arbeid is gelijk aan de toename van de kinetische energie van
het deeltje. W kan natuurlijk zowel positief als negatief zijn (bij welke richting van F en
ds zal dit zo zijn?), dus door de werking van de kracht kan de kinetische energie hetzij
toenemen (als de door F op het deeltje verrichte arbeid positief is) hetzij afnemen (als de
arbeid negatief is).
Een kracht is conservatief als voor elke twee punten A en B de arbeid W (A → B) onafhankelijk is van de vorm van de baan die het deeltje van A naar B volgt, en onafhankelijk
van de tijd. De verrichte arbeid hangt dan dus alleen af van het begin- en eindpunt van de
baan. Als A gelijk is aan B dan is dus de verrichte arbeid gelijk aan nul: de eenvoudigste
baan van A naar A is die waarbij je helemaal niet beweegt, en dan is de afgelegde weg nul
en dus de arbeid nul. Voor meer ingewikkelde banen van A naar A is de arbeid dus ook nul:
bij een conservatieve kracht is de arbeid over elke gesloten baan gelijk aan nul. Dit betekent
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weer dat W (A → B) = −W (B → A) (ga na). Een dergelijke kracht heet dus conservatief,
omdat de energie die door de kracht in het deeltje gestopt is bij beweging van A naar B er
bij de omgekeerde beweging van B terug naar A weer helemaal uitkomt (of vice versa). Een
voorbeeld van een niet-conservatieve kracht is wrijving; wrijvingskrachten zijn altijd tegen
de bewegingsrichting in gericht en verrichten dus altijd een negatieve arbeid op het deeltje
(het deeltje verliest energie).
Een voorbeeld van een conservatieve kracht is de zwaartekracht (en elke andere in de tijd
constante centrale kracht).
De reden dat een constante centrale kracht conservatief is, is dat zo’n kracht alleen
afhangt van de afstand r tot het centrum en uitsluitend gericht is langs de lijn naar
het centrum. Daarom zal dW = F · ds gelijk zijn aan F dr, waar F de grootte is van
de kracht en dr de verandering in de afstand r (ga na). De tussen twee willekeurige
punten A en B verrichte arbeid is dus ook alleen afhankelijk van het verschil in afstand
van A en B tot het centrum.

Bij een conservatieve kracht is het dus zinvol om te spreken over het energieverschil tussen
twee punten: dat verschil hangt niet af van de weg waarlangs je van het ene punt naar het
andere beweegt. Het is dan mogelijk een functie Epot de definiëren die aan elk punt A in
de ruimte een zogenaamde potentiële energie Epot (A) toekent zodanig dat W (A → B) =
RB
F · ds = Epot (A) − Epot (B). Let goed op het teken in deze definitie. Bij beweging met de
A
kracht mee (ds heeft een component in de richting van F) verricht de kracht een positieve
arbeid en neemt de potentiële energie af. (“De potentie van de kracht om nog positieve
arbeid te verrichten neemt af.”) Bij beweging tegen de kracht in neemt de potentiële energie
toe en verricht de kracht negatieve arbeid op het deeltje (met andere woorden, er is een
andere kracht nodig die arbeid verricht tegen F in). Zoals we net zagen verandert als F
de enige kracht is die op het deeltje werkt de kinetische energie juist tegengesteld aan de
potentiële energie, en je vindt natuurlijk

Etot = Ekin (A) + Epot (A) = Ekin (B) + Epot (B) = constant

bij beweging onder invloed van een conservatieve kracht is de som van kinetische en potentiële
energie behouden. Bij beweging met de kracht mee is het verschil in potentiële energie tussen
A en B de hoeveelheid energie die vrijkomt, bijvoorbeeld in de vorm van kinetische energie.
Bij beweging tegen de kracht in is het de energie die moet worden gespendeerd om het
deeltje van A naar B te verplaatsen. (Bij een niet-conservatieve kracht zoals wrijving gaat
er energie “verloren” in de vorm van warmte. De energie is dan dus ook behouden, maar
een deel van de energie is niet meer beschikbaar voor de beweging van het deeltje.)
We bekijken het geval van beweging in een zwaartekrachtveld waarbij de bewegingsrichting
altijd langs de verbindingslijn met het centrum is. Dan geldt dus dat F altijd een hoek van
0 of π maakt met ds.

Figuur 49: Deeltje in een zwaartekrachtveld.
Beschouw een hemellichaam met massa M . De arbeid W die de zwaartekracht verricht als
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een deeltje met massa m van r1 naar r2 beweegt (Fig. 49) is

W (r1 → r2 ) =

Z

r2

r1

GM m
−GM m
dr =
2
r
r

r2

=
r1

GM m GM m
−
r2
r1

Hier is voor F dus de zwaartekracht ingevuld, en voor s de afstand r tussen M en m
genomen. Het minteken Rvoor de integraal staat er omdat F en ds tegengesteld gericht
1
zijn. Verder is gebruikt xn dx = n+1
xn+1 . Ga na!

We zien dus dat een goede keus voor de potentiële energie functie is

Epot (r) = −

GM m
r

Omdat potentiele energie alleen gedefiniëerd is aan de hand van de verschillen in energie
tussen twee punten mag er in principe een constante energie bij Epot opgeteld worden, maar
de bovenstaande definitie is de handigste en de algemeen gebruikelijke. Je ziet dus dat Epot
in het oneindige nul is en verder altijd negatief.
Iets eleganter is het nog om te werken met de potentiaal
V (r) = −

GM
,
r

de functie behorend bij het zwaartekrachtveld waaruit je voor elke massa m de potentiële energie kunt berekenen met Epot (r) = mV (r)

Hoe dichter bij het centrum, hoe kleiner (“negatiever”) Epot . Als dus de zwaartekracht de
enige kracht is die er werkt (vallen, baanbeweging) dan geldt: hoe dichter bij het centrum
hoe groter de kinetische energie, dus hoe hoger de snelheid. Hoe verder van het centrum,
hoe groter Epot . Als er dus energie wordt gespendeerd (bijvoorbeeld door een raket) om het
deeltje tegen de zwaartekracht in verder van het centrum te tillen, dan geldt dus: hoe groter
het gewenste hoogteverschil, hoe meer energie er nodig is.
Opgave. Maar een verandering in hoogte met, bijvoorbeeld, 1 km kost niet natuurlijk
altijd evenveel energie. Vergelijk W (1 → 2 km) met W (100 → 101 km).

We leiden met behulp van het bovenstaande nu twee karakteristieke snelheden af voor de
beweging van een deeltje in een zwaartekrachtveld. De vrije-val snelheid is de snelheid
waarmee een deeltje dat met beginsnelheid nul vanuit het oneindige “vrij” (d.w.z. slechts
onder invloed van het zwaartekrachtveld) naar een lichaam toevalt, op afstand r aankomt.
De ontsnappingssnelheid is de snelheid die het deeltje op afstand r aanvankelijk omhoog moet
hebben om nét te kunnen ontsnappen aan de omgeving van het lichaam (de snelheid die
hij aanvankelijk moet hebben om “met snelheid nul in het oneindige te kunnen arriveren”).
Deze twee snelheden zijn aan elkaar gelijk. Ze kunnen nu eenvoudig worden afgeleid met
behulp van een energieargument.
Beschouw het proces waarbij het deeltje met beginsnelheid nul vanuit het oneindige naar het
hemellichaam valt. Bij het vallen neemt de snelheid v van het deeltje en dus Ekin = 21 mv 2
toe. In de beginsituatie zijn Epot en Ekin beide nul. De totale energie Etot = Epot + Ekin is
dus ook nul. Wanneer het deeltje eenmaal op r arriveert is wegens energiebehoud Etot nog
steeds nul, dus voor zijn vrije-valsnelheid vf f (r) (zijn “free fall velocity”) geldt: 0 = Etot =
Epot + Ekin = −GM m/r + 12 mvf2 f (r), dus
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vf f (r) =

r

2GM
r

p
(Ga na.) Omgekeerd geldt, dat als het deeltje op r een snelheid v = 2GM/r omhoog heeft,
de totale energie ook nul is (ga dit na). Hij zal dus bij zijn beweging van het hemellichaam
af, waarbij hij geleidelijk aan Epot wint en aan Ekin verliest, het oneindige kunnen bereiken
(met eindsnelheid nul). De ontsnappingssnelheid vesc (“escape velocity”) is dus gelijk aan
vf f :

vesc (r) =

r

2GM
r

Alle bovenstaande redeneringen gelden natuurlijk voor elke afstand r tot het centrum van
het hemellichaam en dus ook voor de afstand R overeenstemmend met de straal ervan.
Opgaven. Wat is dus de ontsnappingssnelheid van het oppervlak van de aarde
(verwaarloos de atmosferische wrijving)? En van het oppervlak van de zon? Van
1 AE van de zon?

We hebben in §4 al gezien, dat de cirkelsnelheid van een deeltje in een cirkelvormige Keplerbaan met straal r om een lichaam met massa M

vcirc (r) =

r

GM
r

√
bedraagt. We zien dus dat de cirkelsnelheidpmaar een factor 2 lager ligt dan de ontsnappingssnelheid. Voor ruwe schattingen is GM/r derhalve een aardige waarde voor de
karakteristieke snelheid van een deeltje dat gebonden is in een zwaartekrachtveld: veel hoger
dan anderhalf keer deze waarde zal de snelheid niet zijn, want dan ontsnapt het deeltje, veel
lager zal hij ook niet zijn, want dan zou het deeltje in een lagere baan moeten zitten. Dit
is een belangrijk resultaat dat in de sterrenkunde voortdurend wordt gebruikt bij orde van
grootte schattingen en statistische toepassingen. Wij zullen dit ook doen bij berekingen over
de “donkere materie” en over de uitdijing van het heelal (§8).
We passen het bovenstaande nu toe op neutronensterren en zwarte gaten. Bekijk eerst
het geval
p van een deeltje dat op een neutronenster valt. R = 10 km, M = 1.4 M , dus
vf f = 2GM/R = 0.64c, en Ekin = 12 mvf2 f = 0.2mc2 . Het deeltje komt met een aanzienlijke fractie van de lichtsnelheid op het oppervlak van de ster aan, en heeft een kinetische
energie die een aanzienlijke fractie van zijn rustmassa-energie (mc2 ) bedraagt. Als het deeltje op het oppervlak wordt afgestopt, dan komt deze energie vrij in de vorm van warmte en
straling. Ter vergelijking: bij de meest energetische kernreacties (waterstof-fusie) komt minder dan 0.01mc2 vrij. Accretie op compacte objecten is de meest efficiënte bulk-energiebron
die we in de natuur tegenkomen – alleen annihilatie van grote hoeveelheden antimaterie
(waarbij mc2 geheel vrijkomt) zou dit in theorie kunnen overtreffen. De reden hiervoor is
dus de compactheid van deze objecten (de grote waarde van M/R) die leidt tot zeer hoge
karakteristieke snelheden en enorme potentiële-energie verschillen tusen het oppervlak en
het oneindige.
De vrije-val en ontsnappingssnelheid van een neutronenster bedragen dus ongeveer 0.2c. In
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het geval van een zwart gat vinden we met onze klassieke beschrijving dat op de horizon
(op een afstand RSchw = 2GM/c2 van het centrum) de vrije-val en ontsnappingssnelheid c
zijn (ga dit na). Dit klopt dus met het algemeen relativistische resultaat dat van binnen de
horizon niets, zelfs licht niet, kan ontsnappen. Of accretie op een zwart gat leidt tot het
uitstralen van veel energie hangt af van hoe de accretie-stroming precies verloopt: het is
mogelijk dat de meeste energie met de materie mee het zwarte gat in verdwijnt.
Zoals eerder al vermeld: het toepassen van klassieke mechanica is hier natuurlijk niet
strikt juist. Dit kan je bijvoorbeeld zien door de zwaartekracht op een voorwerp
dat stilstaat op de Schwarzschildstraal uit te rekenen: de klassieke (Newton) formule
geeft hier een eindige waarde, terwijl in werkelijkheid op de horizon stil blijven staan
onmogelijk is (de “kracht is er oneindig”). Dat de klassieke ontsnappingssnelheid
vanaf de Schwarzschildstraal precies op c uitkomt is meer geluk dan wijsheid. Maar:
alleen echt vlakbij de horizon zijn de afwijkingen groot; een paar Schwarzschildstralen
naar buiten kloppen de klassieke uitdrukkingen al weer ongeveer.

7.3

Röntgendubbelsterren

Een van de situaties waarin zich accretie op zwarte gaten en neutronensterren kan voordoen
is wanneer ze zich bevinden in een baan om een gewone ster. Ze vormen dan dus met deze
gewone ster een dubbelster. Als de baan nauw genoeg is, zal er gas uit de atmosfeer van de
gewone ster overstromen naar het compacte object en accreteren. Het zal uiteindelijk op het
oppervlak van de neutronenster of in het zwarte gat terecht komen (Fig. 50). Bij dit proces
wordt röntgenstraling uitgezonden. Dit soort dubbelsterren bestaande uit een gewone ster
en een compact object heten daarom röntgendubbelsterren (X-ray binaries). Er zijn een
paar honderd röntgendubbelsterren bekend.

Figuur 50: Röntgendubbelster. De gewone ster (rechts) is vervormd door de zwaartekracht
van de nabije compacte ster, die zich in het midden van de accretieschijf (links) bevindt.
Gas uit de atmosfeer van de ster stroomt richting compacte ster en voedt de schijf.
Het impulsmoment dat het gas heeft ten gevolge van de baanbeweging van de gewone ster
rondom het compacte object verhindert dat het gas zonder meer op het compacte object
neervalt. Het vormt eerst een platte roterende schijf met het compacte object in het centrum,
de accretieschijf. In de accretieschijf wordt impulsmoment naar buiten afgevoerd, zodat de
materie naar binnen kan spiraleren en uiteindelijk op het compact object kan neervallen.
(Dit lijkt dus wel wat op een protoplanetaire schijf, maar het verschil is dat hier bijna alle
massa in het centrum van de schijf is geconcentreerd.) Zoals we in §7.2 zagen kan bij dit
proces bij neutronensterren 20% van de rustmassa-energie mc2 van de accreterende materie
in de vorm van röntgenstraling vrijkomen. Bij zwarte gaten is het mogelijk dat bijna alle
energie in het gat verdwijnt, en soms lijkt dit in de waarnemingen ook zo te zijn, maar door
de hitte die ten gevolge van de wrijving in de accretieschijf optreedt kan in dit geval 6 tot
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zelfs meer dan 40% van mc2 worden uitgestraald, weer meest in de vorm van röntgenstraling.
De hoeveelheid materie die op het compacte object valt kan zo’n 10−8 M /jaar zijn.
Opgave. Hoeveel straling zal dit in het geval van een neutronenster opleveren?
Vergelijk dit met de lichtsterkte van de zon, 3.8 1026 Watt.

Deze enorme hoeveelheid straling is tot op grote afstand waarneembaar (met behulp van
satellieten, aangezien de aardatmosfeer ondoorlaatbaar is voor röntgenstraling) en vormt
een van de beste manieren om compacte objecten op te sporen.
Er
zijn
momenteel
4
belangrijke
röntgensatellieten
aktief
waarmee
röntgendubbelsterren worden waargenomen: de grote observatoria XMM-Newton
van de ESA (X-ray Multiple Mirror; gelanceerd met de Ariane 5 op 10 december
1999), en Chandra van de NASA (op 23 juli 1999 met de Shuttle gelanceerd), de
Italiaans-Nederlandse Beppo SAX (Satellite per Astronomia X, gelanceerd 30 april
1996), en de RXTE (Rossi X-ray Timing Explorer, 31 december 1995) van de NASA.

De technieken uit §6.1 kunnen worden gebruikt om de massa te meten van de compacte
objecten in röntgendubbelsterren. Men meet de radiële snelheidskromme van de gewone
ster door de Dopplerverschuiving van zijn spectraallijnen waar te nemen, en kan dan dus
de massafunctie f (m2 ) = (m2 sin i)3 /(m1 + m2 )2 = P K13 /(2πG) bepalen (met m2 de massa
van het compacte object, m1 die van de gewone ster, i de inclinatie, P de periode en K1 de
radiële snelheidsamplitude van de gewone ster).

Figuur 51: De massa-straal relatie van een neutronenster voor verschillende theorieën (hier
afgekort met MF, TI, etc.) over de eigenschappen van materie bij zeer hoge dichtheid.
Een aantal voorbeelden van metingen van massa’s van vermoedelijke zwarte gaten (Cyg X-1,
A0620−00) zijn ook aangegeven.
Fig. 51 geeft een massa-straal diagram van neutronensterren voor verschillende theorieën
over elementaire deeltjesinteracties. Merk op dat neutronensterren van hogere massa een
kleinere afmeting hebben: de grotere zwaartekracht perst de materie verder samen. Merk
ook op dat voor elke theorie er een massa is waarboven er geen oplossingen bestaan voor de
straal. Neutronensterren van deze massa’s storten in tot een zwart gat. Hoewel de maximum mogelijke massa van een neutronenster dus afhangt van de precieze eigenschappen van
elementaire deeltjes bij zeer hoge dichtheid, kan op grond van zeer algemene overwegingen
afgeleid worden dat deze vrijwel zeker onder de ∼3 M zal liggen. Als dus een compact
object in een röntgendubbelster een massa blijkt te hebben van meer dan deze massa, dan
is het vrijwel zeker een zwart gat. Omdat zoals we zagen in §6.1 de massafunctie een absolute ondergrens oplevert voor m2 , is het meten van de massafunctie van compacte objecten
in röntgendubbelsterren dus een goede manier om zwarte gaten te vinden. Op deze ma58

nier zijn er een tiental goede tot zeer goede zwart-gat kandidaten gevonden, met geschatte
massa’s van 3 tot meer dan 10 M . In deze systemen probeert men nu door studie van de
röntgenstraling achter de precieze eigenschappen te komen van de gasstroming die in het
zwarte gat verdwijnt, en zo de voorspellingen van de algemene relativiteitstheorie over de
vervormde ruimte-tijd te testen.

7.4

Aktieve kernen van melkwegstelsels

Een andere plaats waar in het heelal vermoedelijk zwarte gaten voorkomen zijn de zogenaamde aktieve kernen van melkwegstelsels (active galactic nuclei of AGN). Dit zijn zeer
heldere, puntvormige objecten in het centrum van sommige melkwegstelsels, die vaak naast
licht ook röntgen- en radiostraling uitzenden. De totale lichtsterkte van dit soort objecten kan enorm zijn, tot 1015 L (of 104 keer de lichtsterkte van ons melkwegstelsel). Men
vermoedt dat het hier gaat om superzware zwarte gaten, met massa’s van 105 tot 1010 M ,
waar door accretie (in dit geval van sterren en gaswolken uit het omringende melkwegstelsel)
grote hoeveelheden energie worden vrijgemaakt. Het is niet duidelijk hoe deze zwarte gaten
aanvankelijk gevormd zijn, maar het is wel duidelijk dat ze in de loop van de levensduur
van een melkwegstelsel aanzienlijk in massa kunnen groeien door het accretieproces. Mogelijk bevat elk melkwegstelsel (ook het onze) een centraal zwart gat, maar zijn de meeste
niet aktief (bijvoorbeeld doordat er bijna geen accretie optreedt). Er zijn honderdduizenden
zwakke röntgenbronnen aan de hemel bekend die waarschijnlijk allemaal aktieve kernen van
melkwegstelsels zijn. Een belangrijke groep, de quasars, zijn tot op zeer grote afstanden
in het heelal waarneembaar. Quasars zijn de helderste AGN. Ze zijn over het algemeen zo
lichtsterk, dat het omringende melkwegstelsel niet te zien is (het wordt overstraald door de
centrale puntvormige bron). Dit verklaart de naam van deze AGN: “quasi-stellar objects”.

Figuur 52: De reistijd van het licht afkomstig van verschillende punten van een hemellichaam
verschilt ruwweg ∆t = R/c, waar R de grootte van het hemellichaam is.
De belangrijkste aanwijzingen dat het bij AGN om zwarte gaten gaat, zijn enerzijds massabepalingen die worden uitgevoerd door de karakteristieke snelheden van gas of sterren in de
omgeving van deze objecten met behulp van Dopplerverschuiving van hun spectraallijnen
te meten, en anderzijds schattingen van de maximale afmetingen van deze objecten uit hun
lichtsterkteveranderingen (de afmetingen van een zwart gat, zelfs van deze massa’s, zijn veel
te klein om over intergalaktische afstanden direkt te kunnen waarnemen). De schattingen
van de afmeting R maken gebruik van de volgende redenering: Als een hemellichaam binnen
een tijdsbestek ∆t aanzienlijk van lichtsterkte verandert, dan kan zijn afmeting niet veel
groter zijn dan R = c∆t, omdat zelfs als de helderheidsverandering overal in het hemellichaam tegelijk plaatsvindt, er nog een tijd R/c zal verlopen tussen het tijdstip dat het licht
van het dichtstbijzijnde punt en het licht van het verst verwijderde zichtbare punt van het
hemellichaam ons bereikt (Fig. 52).
Het is duidelijk dat het hier gaat om een orde van grootte schatting; het precieze
verloop van de waargenomen lichtsterkte hangt van allerlei details zoals de geometrie
van het hemellichaam af.

Het blijkt dat op deze manier soms een afmeting voor de AGN wordt gevonden die van de
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orde is van RSchw . Ondanks de onzekerheden is dat een goed argument voor de aanwezigheid
van een zwart gat. Een rechtstreekse aanwijzing hiervoor is ook dat in sommige gevallen de
waargenomen snelheden van de orde van c lijken te zijn.
Opgave. Wat zegt dit over de compactheid M/R?

7.5

Jets

Zowel bij röntgendubbelsterren als bij aktieve kernen van melkwegstelsels worden soms
relativistische jets waargenomen. Dit zijn nauwe bundels, waarin met relativistische snelheid
(dus v van orde c) materie wordt uitgestoten. Er bestaat geen algemeen geaccepteerd model
van het proces dat in de binnendelen van de accretieschijf zorgt voor de enorme deeltjesversnelling die deze jets produceert. Meestal zijn er twee jets, die in tegengestelde richting
worden uitgestoten, naar men vermoedt loodrecht op de schijf (Fig. 53). De hoge snelheden
van de materie in de jets leidt ertoe dat er allerlei speciaal-relativistische effecten te zien
zijn.

Figuur 53: Doorsnede van de accretieschijf en de jet in een AGN.

7.5.1

SS 433

Een voorbeeld hiervan is de röntgendubbelster SS 433. In dit op het eerste gezicht niet zo
erg bijzondere sterretje werden in 1978 merkwaardige spectraallijnen ontdekt, die periodiek,
met een periode van 164 dagen en met een amplitude van ∆λ/λ van meer dan 9% door het
spectrum heen en weer bewogen. Er blijken twee sets van zulke spectraallijnen te zijn, die
in tegengestelde fase bewegen (Fig. 54).
Opgave. Zou het hier om de radiële snelheidskromme van de dubbelster kunnen
gaan? Bereken de massafunctie van een dubbelster met een dergelijke radiële snelheidsamplitude. Gewone sterren kunnen een massa van maximaal ∼100 M hebben.
Conclusie?

De interpretatie van deze merkwaardige radiële snelheidskrommen is, dat de lijnen gevormd
worden in twee relativistische jets die door de accretieschijf in tegengestelde richtingen worden uitgestoten (Fig. 55). De jets precederen met een periode van 164 dagen, dat wil zeggen,
ze beschrijven in 164 dagen een kegel waarvan de top bij het centrale compacte object ligt
(het is niet bekend of het hier om een neutronenster of een zwart gat gaat). Deze precessie
hangt waarschijnlijk samen met een overeenkomstig “waggelen” van de accretieschijf.
De atomen die in de twee jets de spectraallijnen produceren bewegen dus met een relativistische snelheid naar ons toe of van ons af, onder een hoek θ met de gezichtslijn die periodiek
varieert door de precessie van de jets.
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Figuur 54: De spectraallijnverschuivingen van SS433 als een functie van de fase van de 164
dagen periode.

Figuur 55: Schets van het model van SS433.
In §5 zagen we, dat het relativistische Doppler effect er in een dergelijke situatie voor zal
zorgen dat de waargenomen golflengte λobs van de straling gegeven wordt door


λobs
v
= γ 1 + cos θ
λ0
c
met λ0 de rustgolflengte. De geometrie van de situatie is zodanig, dat er maar één stand is
waarin beide jets dezelfde hoek met de gezichtslijn maken: dit doet zich voor als θ = 90◦ . Op
dat moment is cos θ nul en zal de golflengte van het licht van beide jets dezelfde verschuiving
vertonen: die overeenkomend met de tijddilatatiefactor γ. Op deze punten zullen de radiële
snelheidskrommen van de twee jets elkaar dus snijden. In Fig. 54 is af te lezen dat dit zich
voordoet bij λobs /λ0 = 1.036. De tijddilatatie γ = (1−v 2 /c2 )−1/2 wordt hier dus rechtstreeks
waargenomen, en heeft een waarde van 1.036. De jets hebben dus een uitstroomsnelheid van
v = 0.26c. De gehele geometrie van de precederende jets (tophoek van de precessiekegel, hoek
tussen as van de kegel en de gezichtslijn) is uit de radiële snelheidskrommen af te leiden. Een
prachtige bevestiging van dit model kwam uit latere waarnemingen met radiotelescopen, die
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lieten zien dat het in de jets uitgestoten gas op grote afstand van het systeem grote “kurkentrekkervormige” wolken vormt die precies de vorm hebben die op grond van de uit de radiële
snelheidskromme afgeleide geometrie was voorspeld.

7.5.2

Superluminal motion

Een ander relativistisch verschijnsel dat aan jets kan worden waargenomen is op het eerste
gezicht in ernstige mate in strijd met de speciale relativiteitstheorie. Als de op de hemel
gemeten snelheid van in de jets zichtbare materieklompen (“blobs”) (in boogseconden per
jaar) met behulp van de bekende afstand van het object wordt omgezet in km/sec, dan
is het resultaat groter dan c. De blobs lijken dus sneller te bewegen dan het licht! Deze
superluminal motion werd voor het eerst gezien in jets bij aktieve kernen van melkwegstelsels, maar later ook in zwart-gat kandidaten in ons eigen melkwegstelsel (Fig. 56).

Figuur 56: Superluminal motion in de radio-jets van GS 1915+105, een röntgendubbelster
en zwart-gat kandidaat in ons eigen melkwegstelsel. De cirkel rechtsboven geeft het oplossend
vermogen van de radiotelescoop weer, het lijntje onderaan geeft de schaal (1”).
Fig. 57 laat zien wat hier gebeurt. Een blob met een snelheid v die de aarde onder een hoek
φ met de gezichtslijn nadert zal in een tijd ∆t van A naar B bewegen, en een afstand v∆t
afleggen. Een signaal dat de blob vanuit A richting aarde uitzendt bereikt de aarde na een
tijd d/c, waar d de afstand van de aarde tot punt A is. Een signaal vanuit punt B bereikt
de aarde na een tijd d/c − (v∆t cos φ)/c; het doet er dus ∆t(v/c) cos φ korter over omdat B
dichterbij de aarde is dan A. Omdat het signaal vanuit B een tijd ∆t later wordt uitgezonden
dan dat vanuit A (zo lang doet de blob er immers over om van A naar B te komen), is de
tijd die op aarde verloopt tussen ontvangst van het signaal uit A en dat uit B gelijk aan
∆t(1 − (v/c) cos φ). (Ga dit na!) Deze tijd is dus korter dan de tijd ∆t die de blob erover
doet om van A naar B te bewegen. In de tijd ∆t(1 − (v/c) cos φ) zien we de blob over een
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afstand v∆t sin φ opzij bewegen. De gemeten zijwaardse snelheid is dus
vtrans =

v sin φ
1 − (v/c) cos φ

en deze snelheid kan groter dan c zijn terwijl v < c, zoals de speciale relativiteitstheorie
voorspelt.

Figuur 57: Superluminal motion model.
Opgaven. Onder welke voorwaarden zal dit gebeuren? Welke jet nadert ons en welke
verwijdert zich in Fig. 56?

8
8.1

Melkwegstelsels en kosmologie
Rotatiekrommen

In ons eigen melkwegstelsel (zie Fig. 12) draaien alle sterren, en dus ook de zon, in banen
om het centrum onder invloed van de zwaartekracht van alle in het melkwegstelsel aanwezige massa. Door metingen van de Dopplerverschuiving van sterren en andere objecten
verspreid over de melkweg is het mogelijk de snelheid van deze baanbeweging te meten als
functie van de afstand tot het centrum. Uit de manier waarop deze snelheid afhangt van de
afstand tot het centrum, is af te leiden hoe de massa over het melkwegstelsel verdeeld is.
Als bijvoorbeeld alle massa in het centrum geconcentreerd was dan zou, zoals we al zagen
in §4 de rotatiesnelheid afnemen als r−0.5 , met r de afstand tot het centrum. Natuurlijk
zit niet alle massa van het melkwegstelsel in het centrum. Echter, uit tellingen van aantallen sterren blijkt, dat de sterren wel vrij sterk naar het centrum geconcentreerd zijn. Als
functie van r neemt de sterdichtheid af als ∼ r−3.5 (vaak wordt ook een exponentiëel model
gebruikt). Je verwacht dus, zeker in de buitendelen van de melkweg, een sterke daling van
de rotatiesnelheid.
Fig. 58 toont de werkelijke rotatiekromme van een aantal spiraalvormige melkwegstelsels.
De rotatiekromme van ons eigen melkwegstelsel ziet er net zo uit. Het is duidelijk dat de
verwachting van een sterk dalende snelheid naar buiten toe niet wordt waargemaakt: de
rotatiekrommen van spiraalstelsels zijn in de buitendelen vrij vlak.
We kunnen de totale massa van het melkwegstelsel in het geval van een vlakke rotatiekromme
ongeveer schatten door aan te nemen dat de massa bolsymmetrisch om het centrum verdeeld
is. Zoals op het werkcollege wordt afgeleid, voelt een ster met massa m op afstand r van
het centrum dan alleen de zwaartekracht van de massa Mr binnen de bol met straal r. Voor
een cirkelbaan kun je, net als in §4.2.1 schrijven
r
GMr
v=
r
waar v de baansnelheid is. Met een rotatiekromme die tot op afstanden r van zeker 25 kpc
vlak is bij een snelheid v van ∼230 km/s, vind je een totale massa binnen de bol met straal
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Figuur 58: Rotatiekrommes van spiraalvormige melkwegstelsels.
r van Mr = 3 1011 M . Aan zichtbare materie (sterren, gas en stof) is er maar 9 1010 M .
Er is kennelijk een grote hoeveelheid extra materie die wij niet kunnen waarnemen, de
donkere materie (dark matter; vroeger ook wel ontbrekende materie of missing mass genoemd).
Het gaat hier niet om gas en stof. Dit is op verschillende manieren waarneembaar en
heeft een massa van maar zo’n 10% van die van de sterren. Rekening houdend met de
precieze vorm van de rotatiekromme en afwijkingen van bolsymmetrie kun je laten zien
dat de ontbrekende materie zich bevindt in een ruwweg bolvormig gebied, de donkere halo,
rondom het melkwegstelsel met een straal van minstens 25 kpc (en wellicht veel groter,
getallen tot >200 kpc worden wel genoemd) en een massa van tussen de 70% en 90% van de
totale massa van het melkwegstelsel. Voor andere melkwegstelsels vindt men vergelijkbare
waardes.

8.2

WIMPs, MACHOs en gravitatielenzen

Verderop in dit hoofdstuk zullen we nog andere aanwijzingen zien voor de wat onthutsende
conclusie dat we maar een klein deel, vermoedelijk zelfs minder dan 10%, van de massa
om ons heen kunnen waarnemen. Het is onbekend waar de overige 90% uit bestaat. Twee
populaire ideeën zijn dat het om (i) elementaire deeltjes (de zogenaamde “weakly interacting
massive particles”, of WIMPs) of (ii) donkere objecten zoals zwarte gaten, kleine donkere
sterren, planeten, etc. (de “massive compact halo objects”, of MACHOs) zou kunnen gaan.
WIMPS, als ze in voldoende aantallen bestaan om de donkere materie te zijn, zouden vrij
zware deeltjes moeten zijn, die zich maar weinig aantrekken van gewone materie; bijvoorbeeld, zware neutrino’s. Deze deeltjes zouden overal voorkomen en in principe zou het mogelijk moeten zijn ze in het laboratorium aan te tonen. Diverse experimenten zijn opgezet
om WIMPS te vinden, maar nog zonder succes.
De sterrenkundige zoektocht naar de hypothetische MACHOs heeft inmiddels heroı̈sche
vormen aangenomen. Omdat deze objecten, als ze bestaan, kennelijk te weinig straling produceren om gevonden te worden, is de enige overblijvende manier om ze te vinden gebruik te
maken van het feit dat ze in ieder geval een zwaartekrachtveld hebben. Volgens de algemene
relativiteitstheorie zal ieder zwaar voorwerp een kromming in de omringende ruimte-tijd
veroorzaken die op passerend licht als een lens werkt. Het eerste bewijs hiervan werd al in
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1919 gevonden, toen tijdens een zonsverduistering de posities van sterren nabij de rand van
de zon werden gemeten. De sterren bleken verschoven te zijn met precies de 1.75” die de
theorie voorspelt. Tegenwoordig kunnen de effecten van gravitatielenzen op vele plaatsen
aan de hemel rechtstreeks worden gezien, in de vorm van luminous arcs (lichtende boogjes),
meestal veroorzaakt door de lenswerking van een ver verwijderd zeer zwaar melkwegstelsel
op het licht van een nog veel verder verwijderd melkwegstelsel of quasar (Fig. 59).

Figuur 59: Luminous arcs veroorzaakt door de algemeen-relativistische lenswerking van een
voorgrond-melkwegstelsel op het licht van een heldere achtergrond-quasar.
Wat zal er nu gebeuren als in ons eigen melkwegstelsel een MACHO voor een verre ster
langs beweegt? Door de lenswerking van de MACHO zal gedurende enige tijd het licht van
de ster richting aarde versterkt worden. (Er zullen zich ook luminous arcs vormen, maar die
zijn voor deze kleine afstanden veel en veel te klein om waar te nemen.) Uit de sterkte en de
tijdsduur van deze gebeurtenis (meestal enige dagen tot weken) kan het een en ander over
de bewegingssnelheid van MACHO en ster, hun onderlinge aftand aan de hemel en over de
massa van de MACHO worden afgeleid. Er is echter een probleem: ook al zit de donkere
halo vol met MACHOs, dan nog zal het uiterst zelden voorkomen dat een MACHO precies
voor een gegeven ster langstrekt.
Om deze reden zijn er een aantal enorme waarneemprogramma’s opgezet, waarin met behulp van grote CCD camera’s en uitgebreide computeruitrusting tientallen miljoenen sterren
tegelijkertijd in de gaten worden gehouden. Sommige van deze programma’s richten zich
op de centrale delen van ons melkwegstelsel, andere kijken naar de Magelhaanse wolken. In
beide gevallen zijn er zeer grote aantallen sterren per vierkante boogminuut te zien, wat de
kans op het zien van een “lensing event” vergroot.
Deze inspanningen zijn niet voor niets geweest: er zijn inmiddels honderden lensing events
gezien (Fig. 60). Het lijkt erop dat misschien wel 50% van de donkere materie bestaat uit
objecten van zo’n 0.5M . Dit is echter nog erg onzeker, en de metingen gaan voort.
Als bijproduct leveren de MACHO projekten een enorme rijkdom aan andere resultaten op. Zo zijn er vele duizenden nieuwe variabele sterren ontdekt, en vele sterren in
een nieuw, uiterst zwak melkwegstelsel dat nog dichterbij staat dan de Magelhaanse
wolken. Dit nieuwe melkwegstelsel (pas in 1994 in een andere studie toevallig ontdekt), in het sterrenbeeld Sagittarius, heeft een afmeting aan de hemel van 20◦ ! Door
zeer zorgvuldige metingen te doen aan een MACHO event terwijl het nog aan de gang
is, is het bovendien mogelijk om vast te stellen of hetzij de ster hetzij de MACHO
wellicht dubbel is, of planeten heeft. Dit laatste kan ook geprobeerd worden in het
geval van een melkwegstelsel dat een achterliggende quasar “lenst”. Zo kan je dus in
pricipe planetenstelsels bestuderen in ver verwijderde melkwegstelsels.
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Figuur 60: Lichtkromme van een lensing event van een ster in de centrale delen van het
melkwegstelsel.

8.3

Clusters van melkwegstelsels

Studies van clusters van melkwegstelsels (zie §2) leiden in versterkte mate tot dezelfde conclusie als die van rotatiekrommes van melkwegstelsels: de meeste materie in het heelal is
niet te zien. Als voorbeeld bekijken we het geval van de Coma cluster (zie pag. 14).
De 1000 zichtbare melkwegstelsels van deze cluster hebben karakteristieke radiële snelheden
v ten opzichte van de gemiddelde snelheid van de cluster als geheel van zo’n 1000 km/s.
De straal R van de cluster is zo’n 3 Mpc. We kunnen nu ruw de massa M van de cluster
schatten
p door voor de karakteristieke snelheid in een zwaartekrachtveld weer te gebruiken
v = GM/R. Het antwoord is M = v 2 R/G = 1015 M .
Dit is wel een erg ruwe schatting. We vergeten hier bijvoorbeeld dat we alleen de
radiële snelheden kunnen meten, dus langs de gezichtslijn, dat de zwaartekracht zal
variëren met de afstand tot het centrum van de cluster, dat de snelheden van de
melkwegstelsels allemaal van elkaar verschillen, dat ze niet allemaal even ver van
het centrum zitten, etc. Een meer zorgvuldige schatting, die gebruik maakt van het
viriaaltheorema uit de statistische mechanica, levert een getal op dat driemaal zo
groot is.

De zichtbare massa van de Coma cluster, in de vorm van melkwegstelsels, is ∼1013 M . De
meeste massa (99%) “ontbreekt” dus. Ook het hete diffuse gas in de cluster, waarvan de
massa via zijn röntgenstraling kan worden gemeten, kan deze discrepantie niet verklaren:
het heeft een massa van op zijn hoogst 1014 M . De metingen aan de beweging van melkwegstelsels in clusters leveren dus hetzelfde resultaat op als die aan sterren in melkwegstelsels:
er is veel meer zwaartekracht dan uit de zichtbare massa verklaard kan worden.

8.4

De uitdijing van het heelal

Uit metingen van de Dopplerverschuiving van de spectraallijnen van melkwegstelsels blijkt,
dat ze bijna allemaal van ons af bewegen, en wel met een radiële snelheid v die evenredig
toeneemt met de afstand d:
v = H0 d
De evenredigheidsconstante H0 is de Hubble constante, naar Hubble die in 1929 deze wet
ontdekte. Het is natuurlijk niet zo dat ons melkwegstelsel toevallig in het centrum van het
heelal staat en alles van ons af beweegt. Het heelal lijkt meer op een krentenbrood dat aan
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het rijzen is, met de krenten in de rol van melkwegstelsels: alle melkwegstelsels bewegen
van alle andere melkwegstelsels af doordat het “deeg” (de ruimte-tijd) uitzet. De oorzaak
van de wet van Hubble is dus een gelijkmatige uitdijing van het heelal. Door terug te
rekenen is het mogelijk na te gaan hoe lang geleden alle melkwegstelsels op een hoop hebben
gezeten. Aannemend dat de snelheden niet veranderen (maar dat is natuurlijk niet correct,
dus dit is weer een orde van grootte schatting, dit keer van de tijdschaal van de leeftijd
van het heelal, de zogenaamde Hubble tijd) is dat dus d/v = H0−1 . De Big Bang theorie
beschrijft hoe het heelal in een “oerknal” (big bang) begon als een klein object van enorme
energiedichtheid, en hoe door de expansie en afkoeling de materie, de lichte elementen en de
3 Kelvin achtergrondstraling (p. 15) zijn onstaan.
Om H0 te meten, is het nodig voor een groot aantal melkwegstelsels v en d vast te stellen. Het
meten van v met het Dopplereffect is relatief eenvoudig (hoewel het een hele klus is om van
hele zwakke melkwegstelsels en quasars aan de rand van het waarnemingsvermogen een goed
spectrum op te nemen). Men redeneert altijd in termen van de zogenaamde roodverschuiving
(dit is dus de kosmologische roodverschuiving van p. 15):
z=

∆λ
λ0

Het grote probleem is natuurlijk het bepalen van de bij de roodverschuivingen z behorende afstanden d. Hiervoor is het nodig om een groot aantal verschillende methodes van
afstandsbepaling, te beginnen met parallaxen, aan elkaar te koppelen (zie ook §3.3), die
achtereenvolgens geschikt zijn voor steeds grotere afstanden, de zogenaamde afstandsladder.
De Hipparcos satelliet, die parallaxen tot op veel grotere afstanden kan vaststellen dan met
aardse telescopen mogelijk is, en de Hubble Space Telescope, die Cepheı̈den in de Virgo cluster kan waarnemen (zie nogmaals §3.3) hebben het mogelijk gemaakt een paar van de meest
onzekere stappen in de afstandsladder te elimineren of beter te calibreren. Het resultaat
hiervan is geweest dat na een langdurige wetenschappelijke strijd over de vraag of H0 nu 50
of 100 km/s per Mpc bedraagt, de meest recente metingen er nu op wijzen dat de waarde
70±7 km/(s Mpc) is.
Opgave. Als dit waar is, wat is dan de Hubble tijd?

Een probleem met het antwoord op bovenstaande opgave is dat sommige sterren vermoedelijk
ouder zijn dan dit, en daarmee dus langer hebben geleefd dan de Hubble-tijd. Of dit echt
een probleem is hangt natuurlijk af van de precieze leeftijd van het heelal, niet van een orde
van grootte schatting ervan. Om die vraag te beantwoorden is het nodig na te gaan hoe de
snelheid van de uitdijing van het heelal als functie van de tijd verandert. Het antwoord op de
vraag of het heelal ooit in de toekomst weer ineen zal storten, of altijd blijft uitdijen hangt
ook hiervan af. Het gaat hier in feite om de vraag: is de zwaartekracht van alle materie
voldoende om de huidige expansie te stoppen, of niet?
Om het antwoord op bovenstaande vraag te vinden beschouwen we een bol met straal r
rondom een willekeurig punt P in het heelal. Melkwegstelsels op r van P vluchten weg met
een snelheid v = H0 r. Als de dichtheid van het heelal ρ is, danp
is de massa binnen
de bol
p
Mr = 43 πr3 ρ, en de bijbehorende ontsnappingssnelheid vesc = 2GMr /r = 8πGr2 ρ/3.
Het heelal zal blijven uitdijen als de snelheid van deze melkwegstelsels de ontsnappingssnelheid overtreft:
r
8
3H02
H0 r >
πGr2 ρ =⇒ ρ <
3
8πG
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Deze fundamentele uitdrukking uit de kosmologie geeft de zogenaamde kritische dichtheid
ρcrit =

3H02
8πG

Als de dichtheid van het heelal groter is dan de kritische dichtheid zal de expansie ooit stoppen en overgaan in een ineenstorting, zo niet dan blijft het heelal altijd uitdijen. De waarde
van de kritische dichtheid is ∼10−29 g/cm−2 , veel groter dan de dichtheid van de zichtbare
materie, en, voorzover nu valt na te gaan, waarschijnlijk ook groter dan de dichtheid van
zichtbare en donkere materie samen. Dit laatste is echter onzeker.
We hebben de kritische dichtheid hier met de Newtoniaanse zwaartekracht-theorie
afgeleid. De algemeen-relativistische afleiding leidt tot hetzelfde resultaat, en geeft
tevens antwoord op een aantal problemen met de Newtoniaanse afleiding.

Figuur 61: Meting van schijnbare magnitude en roodverschuivingen van heldere melkwegstelsels (punten), en de voorspelde relaties voor verschillende waardes van q0 (krommes).
In het bovenstaande hebben we geredeneerd in termen van alleen de zwaartekracht. Het is
natuurlijk mogelijk dat er nog andere, onbekende, grootschalige krachten werken behalve de
zwaartekracht, bijvoorbeeld voortkomende uit de door Einstein voorgestelde “kosmologische
constante” Λ. Dit kan in principe worden vastgesteld door de verandering van de uitdijingssnelheid te meten, en deze te vergelijken met die welke verwacht wordt op grond van
de zwaartekracht van alle materie in het heelal. Zulke metingen zijn in principe mogelijk,
omdat waarnemingen aan het verre heelal tevens waarnemingen aan het verleden zijn en
dus informatie kunnen verschaffen over de uitdijingssnelheid van het heelal zoals die vroeger
was. Als door het “tegenwerken” van de zwaartekracht het heelal geleidelijk aan langzamer
gaat uitdijen, dan zullen verre sterrenstelsels (die we zien zoals het vroeger was, dus toen ze
nog sneller bewogen) een grotere roodverschuiving hebben dan je op grond van de wet van
Hubble zoals die geldt voor nabije stelsels verwacht.
Opgave. Wat betekent dit voor de leeftijd van het heelal? Zal deze groter of kleiner
zijn dan de Hubble tijd?

De effecten van de snelheidsverandering van de uitdijing van het heelal worden pas op zeer
grote afstand zichtbaar, en zijn dus zeer moeilijk te meten. Fig. 61 laat een aantal voorspelde krommes zien voor verschillende waardes van de zogenaamde vertragings-parameter
q0 (deceleration parameter). Hoe groter q0 , hoe sterker de uitdijing in de loop van de tijd
afneemt. Voor heelalmodellen met Λ = 0 zal voor q0 < 0.5 het heelal blijven uitdijen; voor
q0 > 0.5 zal het na verloop van tijd weer gaan inkrimpen en uiteindelijk in een “big crunch”
ineenstorten. De meest recente metingen wijzen er, nogal verrassend, op dat q0 wel eens
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kleiner dan nul zou kunnen zijn, met andere woorden, de uitdijing van het heelal versnelt!
Dit zou betekenen dat Λ niet nul is en er de een of andere afstotende kracht in het heelal
heerst waarvan we de aard niet kennen. Of dit nu werkelijk het juiste antwoord is moet nog
blijken. Het is een van de doeleinden van de reuzentelescopen met effectieve spiegeldiameters
tot 10 m waarvan er al enige bestaan en die op het moment overal ter wereld in aanbouw
zijn om het antwoord op vragen van deze aard te vinden.

Figuur 62: Tekening van de vier Europese 8.2 m telescopen op een afgevlakte bergtop in de
Andes in Chili. Met de eerste van de vier (Antu) is in op 25 mei 1998 de eerste opname
gemaakt, de laatste telescoop (Yepun) zal later dit jaar (2000) worden voltooid. (European
Southern Observatory)
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