Vragenlijst
voor de
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- Lever je antwoorden digitaal in op de website, in de vorm van een enkele
PDF. Het kan een digitaal ingevulde versie zijn van deze vragenlijst zelf
(eventueel uitgebreid met extra pagina’s voor berekeningen), of het
kunnen ingescande pagina’s zijn die je als PDF hebt gebundeld.
- Bij deze eerste ronde mag je hulp inroepen van vrienden en familie, en je
mag dingen opzoeken (bijv. online) om je begrip van de vragen te helpen.
- Zorg dat je antwoorden goed leesbaar zijn!
- Geef bij berekeningen duidelijk de stappen aan die je maakt. Als er een
redenering nodig is, schrijf deze dan ook op. Als je aannames doet, geef ze
dan duidelijk aan.
- Deze ronde bestaat uit 15 meerkeuzevragen en 8 open vragen.
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Meerkeuze vraag 1
Stel: we zien een supernovarestant aan de hemel staan met een totale hoekgrootte van 5 boogminuten.
We weten dat het restant zich op een afstand van 250 parsec van ons bevindt. Als we aannemen dat het
restant in een bolvorm is geëxpandeerd met een constante expansiesnelheid van 20 km/s, hoe lang
geleden heeft deze supernova dan ongeveer plaatsgevonden, zoals gezien vanaf de Aarde?
a)
b)
c)
d)

Ongeveer 8900 jaar geleden
Ongeveer 5.5 maanden geleden
Ongeveer 4.02 x 1020 seconden geleden
Er is niet genoeg informatie voorhanden om deze vraag te kunnen beantwoorden

Meerkeuze vraag 2
We beschouwen een interstellaire gas- en stofwolk waar licht van een bepaalde golflengte doorheen
schijnt van een veraf gelegen bron. De wolk blokkeert de helft van het invallende licht. Als we nu een
identieke kopie van deze wolk iets verderop in het pad van het licht zetten, hoeveel van het
oorspronkelijk invallende licht komt er dan nog door de 2 wolken heen?
a)
b)
c)
d)
e)

33%
50%
100%
25%
0%

Meerkeuze vraag 3
We meten op nauwkeurige wijze de schijnbare helderheid van een ster als functie van de tijd. Op een
gegeven moment zien we dat de waargenomen helderheid van de ster 1% minder is over een
tijdsinterval van 2 uur, waarna de ster haar oorspronkelijke helderheid weer toont. Dit is een fenomeen
dat we zien wanneer een planeet voor haar moederster langs beweegt; op die manier blokkeert zij een
klein gedeelte van het sterlicht. Wat kunnen we zeggen over de planeet, met de informatie die we hier
hebben?
a)
b)
c)
d)

De straal van de planeet is 1% van de straal van de ster
De omloopperiode van de planeet rond de ster is 200 uur
De diameter van de planeet is een tiende van die van de ster
De planeet is een gasreus

Meerkeuze vraag 4
Een normale neutronenster kan een massa hebben van 1.4 Zonsmassa’s en een straal van 12 km. Als we
de Maan zouden comprimeren tot dezelfde gemiddelde dichtheid als deze neutronenster, wat zou haar
resulterende straal dan zijn?
a)
b)
c)
d)

3570 cm
0.352 km
2.033 mm
3012 km

Meerkeuze vraag 5
Anne zweeft in haar ruimteschip, ergens in de vrije ruimte. Bob passeert haar met een eenparige
rechtlijnige beweging met een snelheid van 90% van de lichtsnelheid, in een identiek ruimteschip. Neem
aan dat Anne en Bob beiden een nauwkeurige manier hebben om de lengte van elkaars ruimteschepen
in de bewegingsrichting te meten. Welk van de volgende uitspraken over hun meetresultaten is waar?
a) Anne zal meten dat de lengte van Bobs ruimteschip korter is dan de lengte van haar eigen
ruimteschip, maar Bob zal meten dat Annes ruimteschip even lang is als dat van hemzelf.
b) Anne zal zien dat Bobs ruimteschip de normale lengte heeft, maar ze zal een kortere lengte
meten voor haar eigen ruimteschip.
c) Zowel Anne als Bob zal meten dat het ruimteschip van de ander korter is dan dat van henzelf.
d) Zowel Anne als Bob zal meten dat beide ruimteschepen hun normale lengte hebben.

Meerkeuze vraag 6
Lees onderstaande uitspraken over radiotelescopen:
1) Via het combineren van meerdere antennes met interferometrie kan de effectieve
openingsdiameter van de telescoop vergroot worden.
2) Hoe langer de golflengte van de waargenomen straling, hoe hoger de behaalde hoekresolutie
van de metingen aan de hemel is met een gegeven antenne.
3) Radiotelescopen stellen ons in staat om door stofwolken heen te kijken.
Kies nu een van de volgende antwoorden:
a)
b)
c)
d)
e)

Uitspraak 1 is fout
Uitspraak 2 is fout
Uitspraak 3 is fout
Alle uitspraken zijn fout
Geen van de uitspraken is fout

Meerkeuze vraag 7
Welke van de onderstaande hemellichamen heeft de grootste invloed op de getijden op Aarde?
a) De Maan
b) De Zon
c) Jupiter
d) Venus

Meerkeuze vraag 8
Wat is de meest efficiënte manier om energie vrij te maken uit massa (gegeven dat je toegang tot de
juiste omstandigheden hebt), en wat is de op één na meest efficiënte manier?
a) De meest efficiënte manier is de annihilatie van materie en antimaterie, met op de tweede
plaats de accretie van massa op een zwart gat.
b) Meest efficiënt: accretie op een zwart gat. Tweede plek: kernfusie of -splijting.
c) Meest efficiënt: materie/antimaterie annihilatie. Tweede plek: kernfusie of -splijting.
d) Meest efficiënt: kernfusie of -splijting. Tweede plek: materie/antimaterie annihilatie.
e) Meest efficiënt: kernfusie of -splijting. Tweede plek: chemische verbranding.

Meerkeuze vraag 9
Hoe verhoudt de massa van de kern van een heliumatoom zich tot de som van de massa’s van vier
waterstofkernen, en waarom?
a) De heliumkern is iets massiever, vanwege de invloed van zwaartekracht.
b) De heliumkern is even massief, omdat de componenten in beide systemen uiteindelijk dezelfde
zijn.
c) De heliumkern is iets minder massief, omdat de bindingsenergie een negatieve bijdrage levert
aan de massa.
d) Geen van bovenstaande antwoorden is correct.

Meerkeuze vraag 10
Van welk object zorgt de schaduw voor de cyclische verandering van de schijngestalten van de Maan?
a)
b)
c)
d)

van Mercurius
van Venus
van de Aarde
van de Maan zelf

Meerkeuze vraag 11
Een ster komt aan het einde van haar levensloop. Omdat kernfusie geen tegendruk meer biedt tegen de
zwaartekracht, zal de ster imploderen. Wat gebeurt er wanneer de kern van de ster een massa heeft die
boven de zogenaamde Chandrasekharlimiet zit?
a)
b)
c)
d)

De kern van de ster zal instorten tot een neutronenster.
De kern van de ster zal imploderen tot een zwart gat.
De kern zal volledig ontbonden raken, er blijft geen compact object achter.
Alle bovenstaande scenario’s zijn mogelijk.

Meerkeuze vraag 12
Wanneer we de zon observeren, ziet de zon er helderder uit in het midden dan aan de rand van de
schijf. Wat veroorzaakt dit fenomeen?
a) Het midden van de zon ziet er helderder uit doordat je bij observatie meer in de richting van de
kern kijkt, wat de bron is van het licht.
b) Het licht van de rand van de schijf moet een langere weg afleggen door de chromosfeer, waar
het wordt geabsorbeerd.
c) Licht van de randen wordt uitgestraald door lagen die niet zo diep in de fotosfeer liggen, waar
een lagere temperatuur heerst. Dit leidt tot een lagere totale intensiteit, volgens de fysica van
zwarte stralers.
d) Het licht heeft een preferentiële richting van uitstraling loodrecht op het oppervlak van de zon,
en door de sferische vorm van de zon is daardoor het ontvangen licht helderder vanuit de
richting van het centrum van de schrijf.

Meerkeuze vraag 13
Kort na de oerknal, terwijl het universum afkoelde, begonnen de eerste elementen zich te vormen uit de
beschikbare protonen en neutronen. In deze fase van het heelal was er ruwweg 1 neutron per 7
protonen. Neem aan dat alle neutronen met de protonen fuseren tot helium. Dit resulteerde in een
geobserveerde massafractie van 25% helium en 75% waterstof. Stel nu dat er 1 neutron was geweest
per 5 protonen. Wat zou dan de geobserveerde massafractie van helium zijn geweest?
a)
b)
c)
d)

25%
33%
40%
50%

Meerkeuze vraag 14
Welke van de volgende reeksen geeft de correcte chronologische volgorde in de evolutie van een ster
weer, in Engelse terminologie?
a) Pre-main sequence > horizontal branch > red giant branch > post-asymptotic giant branch >
white dwarf
b) Main sequence > horizontal branch > asymptotic giant branch > planetary nebula > white dwarf
c) Pre-main sequence > red giant branch > asymptotic giant branch > white dwarf
d) Main sequence > red giant branch > horizontal branch > post-asymptotic giant branch

Meerkeuze vraag 15
Zet de volgende omgevingen in de juiste volgorde van toenemende dichtheid:
1) een moleculaire wolk
2) de interstellaire ruimte
3) de interplanetaire ruimte
4) de intergalactische ruimte
5) de corona van de Zon
6) het sterkste vacuüm bereikt in laboratoria op Aarde
a)
b)
c)
d)
e)

4-2-3-1-6-5
6-4-2-3-5-1
3-2-6-4-5-1
4-6-2-3-1-5
2-3-6-5-4-1

Open vraag I )

a) Welk astronomisch fenomeen is hier zichtbaar?
Een ringvormige zonsverduistering/eclips (geen volledige!)
b) Waarom is het gebied omsloten door de ring even helder als de hemel er direct buiten?
Het licht dat we daar zien is verstrooid in de atmosfeer van de Aarde, en dit gebeurt in gelijke
mate naar alle kanten van de ringvormige bron.
c) Op welke andere plek in het Zonnestelsel zou je zo’n verschijnsel als hier is afgebeeld ook
kunnen zien?
Saturnus (met Epimetheus en Pandora), zie:
https://www.eclipse-chasers.com/php/SolarSystemEclipses.php

Open vraag II )

Hierboven is een foto te zien van een op afstand bediende optische telescoop in Tsjechië. De diameter
van de hoofdspiegel van deze telescoop is 500 mm.
a) De as van de grote vorkmontering is zo geplaatst dat deze een hoek maakt van 40.5 graden met
de verticaal. Waarom is deze hoek zo gekozen?
De as loop op die manier parallel aan de Aardas, zodat het volgen van objecten langs de hemel
simpel kan met een enkele volgmotor. Ook verandert op deze manier de hoek van een object in
je beeldveld niet met de tijd.
b) Neem aan dat deze telescoop op de locatie 49°54'56.2" N 14°46'54.8" O staat, en dat deze
telescoop astronomische objecten tot een minimum elevatie van 20 graden boven de horizon
kan zien. Wat is daarmee de meest Zuidelijke declinatie van astronomische objecten die we met
deze telescoop nog kunnen waarnemen?
Deze is ongeveer -20°5’3.8”.
c) Neem aan dat de zwakste sterren die zichtbaar zijn vanaf deze plek met het blote oog van
magnitude 5 zijn. Als je door een oculair gemonteerd op deze telescoop zou kunnen kijken, tot
welke magnitude zou je in dat geval maximaal kunnen zien? Geef duidelijk aan hoe je dat
berekent en welke aanname(s) je hier gebruikt.
Aannames: menselijke pupildiameter bij maximale donkeradaptatie is 7mm. De hele
hoofdspiegel van de telescoop wordt gebruikt (500 mm). De efficientie van het optische systeem
is 100%.
De telescoop vangt dus 5102 keer zoveel licht op als het Menselijk oog. Elke magnitude is een
factor 2.5 in helderheid, dus de telescoop kan 9.3 magnitudes ‘dieper’ kijken. 5 + 9.3 = 14.3, dat
is daarmee de hoogste magnitude die je door het oculair zou kunnen zien.

Open vraag III )

Stel dat we een object in de Kuipergordel bekijken vanaf de Aarde, met een optische telescoop. We
weten dat het object zich in een cirkelbaan rond de Zon bevindt, in hetzelfde baanvlak als de Aarde, en
dezelfde kant op beweegt rond de Zon als de Aarde. We bekijken hier 2 situaties. In situatie 1
(linkerdiagram) bekijken we het object gedurende 2 opeenvolgende nachten. In het diagram zien we een
klein stukje van de Aardbaan rond de Zon (gekromde lijn), met de positie van de aarde (blauwe cirkels)
aangegeven op 2 momenten die 24 uur in tijd schelen. Het object is te zien in de kijkrichting, die
nagenoeg parallel loopt aan de bewegingsrichting van de Aarde op dat moment (de Aarde beweegt naar
links in beide diagrams). Wanneer we de schijnbare positie van het object op onze foto’s van deze twee
nachten met elkaar vergelijken, zien we dat het object in 24 uur verschoven is over een hoek van 0.15
boogminuten in vergelijking met de sterren op de achtergrond.
a) Wat is de radius van de omloopbaan van het object?
Positie van Aarde is effectief constant over de 2 waarnemingen in situatie 1. We nemen aan dat de
radius van de baan van het object veel groter is dan die van de Aardbaan, gegeven de algemene regio
waar het object zich in moet bevinden (Kuipergordel). Een object in een cirkelbaan beweegt met v =
sqrt(GM/r), en heeft dus een hoeksnelheid van omega = v / r = sqrt(GM/r^3). Hier is G de algemene
gravitatieconstante, M de massa van de Zon, r de straal van de baan van het object. Alles invullen met
de juiste eenheden (converteer de hoeksnelheid naar radialen per seconde voor SI eenheden overal)
geeft een baanstraal van ongeveer 8E12 m oftewel ~53.3 AU.
3 maanden later nemen we het object opnieuw waar. Het object heeft zelf maar een heel kleine fractie
van zijn omloopbaan afgelegd in die tijd, zodat het nu voor ons op andere momenten van de nacht
zichtbaar is vanwege de veranderde positie van de Aarde - zie het diagram voor situatie 2. Wederom
doen we waarnemingen tijdens 2 opeenvolgende nachten.
b) Over een tijdsinterval van 24 uur, wat is nu de verwachte verandering in de hoekpositie van het
object, uitgedrukt in boogminuten?
Nu speelt de hoeksnelheid van de Aarde rond de Zon ook mee! We hebben voor het object zelf nog
steeds dezelfde hoeksnelheid rond de Zon, en we halen daar nu de hoeksnelheid van de Aarde vanaf.
We zullen dus zien dat het object tegen de achtergrond van sterren de andere kant op zal bewegen,
want de hoeksnelheid van de Aarde is groter! Hoeksnelheid Aarde rond Zon is 2E-7 radialen per
seconde. Hoeksnelheid object is 5E-10 radialen per seconde. Verschil is dus 5E-10 - 2E-7 = -1.995E7
radialen per seconde. Dat komt neer op 1 graad per 24 uur in retrograde richting, oftewel 60
boogminuten.

Open vraag IV )
Gegeven zijn de massa (2 x 1030 kg) en het uitgestraalde vermogen (3.8 x 1026 W) van de Zon.
a) Bereken de binnenste en buitenste radius van de leefbare zone (dat is de zone waarin de
verwachte evenwichtstemperatuur aan het oppervlak van een planeet tussen de 10 en de 80
graden Celsius is). Verwaarloos de invloed van een eventuele atmosfeer, en neem aan dat de
planeet een gelijkmatige temperatuur aanneemt. Geef aan welke andere aannames je maakt
voor deze berekening.
Aannames: uniforme temperatuur voor planeet. Zwart lichaam (albedo is 0). Ingestraald
vermogen is (pi * R_planeet^2) * P_Zon / (4 * pi * R_baan^2). Uitgestraald vermogen is volgens
Planck gelijk aan (sigma * T_planeet^4) * (4 * pi * R_planeet^2). Evenwicht tussen deze twee
(R_planeet valt weg, wat is toegestaan zolang grootte van planeet klein is in vergelijking met zijn
baan) geeft de uitdrukking T_planeet = (P_Zon / (4 * pi * R_baan^2) * 1 / (4 * sigma))^(¼).
Limieten voor T_planeet uit vraag gebruiken en oplossen voor R_baan geeft een bereik van 93
miljoen km (binnenste baanstraal, warmst) tot 144 miljoen km (buitenste baanstraal, koudst).
Deze liggen beiden binnen de straal van de Aardbaan, maar we hebben dan ook de
(verwarmende) atmosferische invloed verwaarloosd.
b) Bereken de ontsnappingssnelheid voor een object op een afstand van 1 Astronomische Eenheid
van de Zon.
Deze is ongeveer sqrt(2) keer de baansnelheid van de Aarde, ofwel sqrt(2GM/r). Komt neer op
42.2 km/s.
c) Reken uit wat de levensduur van de Zon is, aangenomen dat in totaal 10% van de massa van de
Zon in de vorm van waterstof gebruikt wordt voor kernfusie.
Waterstoffusie maakt 0.7% van de massa-energie vrij. De totale energie die we dus vrijmaken als
we 10% van de Zon laten fuseren is 0.007 * m * c^2 = 0.007 * 2e29 * 9e16 = 1.26E44 J. Deel dit
door het uitgestraalde vermogen en je krijgt een tijdschaal van 3.3E17 seconden, oftewel 10
miljard jaar.
d) (bonus) Wat is de levensduur als de zon puur zijn energie zou halen uit zijn ineenstorting door
de zwaartekracht? Ga uit van een begindiameter van de zon van 1.4 x 106 km en een
einddiameter van de helft daarvan, en beschouw het uitgestraalde vermogen als constant. Geef
eventuele verdere aannames die je nodig hebt duidelijk aan.
Aannames: Uniforme dichtheid. Bindingsenergie is daarmee 3GM^2 / 5R. Vul de beginstraal in
voor de aanvankelijke bindingsenergie en de eindstraal voor de uiteindelijke bindingsenergie.
Verschil is uitgestraalde energie. Delen door vermogen geeft tijdschaal van 6E14 seconden
oftewel 20 miljoen jaar.

Open vraag V )

Hierboven zien we een grafiek waarin de positie van een object in de buurt van de Aarde is geplot over
een bepaald tijdsinterval. De grafiek gebruikt een polair inertiaalstelsel voor de coördinaten, met het
centrum van de Aarde als referentiepunt. Als referentiewaarde voor de hoek is de richting van de Zon
gekozen als nul radialen. Het baanvlak van de weergegeven beweging valt samen met de ecliptica.
a) Welk type baan zien we hier afgebeeld?
Dit is een hyperbolische baan (te zien door te her-plotten in Cartesische coordinaten).
b) Welke natuurlijke objecten kunnen dergelijke banen vertonen?
Alle objecten die niet gebonden zijn aan Aarde maar die wel heel dicht in de buurt kunnen komen:
NEO’s, kometen, interstellaire asteroiden...
c) (bonus) Geef een schatting van de snelheid van het object op het moment van de dichtste
nadering tot de Aarde, en geef duidelijk aan welke informatie je hierbij gebruikt.
Dit kan gedaan worden door de geometrie van de baan te bekijken in Cartesische coordinaten. We
bekijken dan de hoek (Gemeten vanuit middelpunt Aarde) tussen periapsis (punt van dichtste nadering)
en een van de asymptoten van de hyperbolische baan, en we noemen deze theta. We gebruiken dan de
uitdrukking e = -1 / cos(theta) om de eccentriciteit van de baan te bepalen. Theta is ongeveer 102
graden, dus e = -1 / cos(102 * pi/180) = 4.8.

Gebruik nu de uitdrukking voor dichtste nadering en halve lange as: q = a * (1 - e). Gebruik de gevonden
eccentriciteit (4.8) en de gemeten dichtste nadering (10045 km) om a = -2643 km te krijgen (let op, a is
negatief!).
Gebruik ten slotte de uitdrukking voor de periapsis-snelheid voor hyperbolische banen: vq =
[(-GM/a)(1+e)/(e-1)]½. Gebruik de Aardmassa en algemene gravitatieconstante en vul alles in, resultaat
is v_q = ~15.2 km/s.

Open vraag VI )

a) Welk type objecten zijn zichtbaar op bovenstaande foto?
Sterrenstelsels, clusters van sterrenstelsels
b) Wat is het soort object in het centrum van de foto? Waarom is er een ring rondom het object?
Verklaar.
Het is een massief elliptisch sterrenstelsel. De ring is een achtergrondsterrenstelsel, waarvan het licht
door de zwaartekracht van het elliptische stelsel naar ons toe gebogen wordt. We zien dus het
fenomeen ‘zwaartekrachtslens’.

Open vraag VII )

We zien hier 4 opnamen van een astrofysisch verschijnsel, genomen op opeenvolgende tijdstippen A
t/m D.
a) Welk object wordt er waargenomen met deze telescoop?
De directe omgeving van de Zon (buitengebieden van de corona).
b) Waarom is er een zwarte schijf in het centrum en een donkere opening in de schijf linksonder in
elke frame?
De Zwarte schijf is een verduisteringsplaat om het felle licht van de Zon te blokkeren. Op die
manier zijn de subtielere patronen in de corona te ontwaren. De opening is de support van de
schijf.
c) Welk fenomeen zie je op de foto’s?

We zien een CME (coronal mass ejection), ofwel een zonne-uitbarsting, gevolgd door een
energetische golf in de zonnewind.
d) Wat veroorzaakt de ruis in de twee onderste frames?
De energetische deeltjes (protonen, elektronen) in de zonnewind, geassocieerd met de
uitbarsting, arriveren bij de detector en zorgen voor extra ruis.
e) (bonus) Wat is het witte object met de horizontale streep net links van de zwarte schijf in de 4
frames?
Dat is een komeet die de Zon dicht nadert (een ‘zonnescheerder’).

Open vraag VIII )

Het restant van supernova SN 1987A bevindt zich in de Grote Magelhaense Wolk. Enige tijd na de
supernova werd een ring van verhit interstellair gas zichtbaar, opgewarmd door interactie met de schok
van de supernova. Deze ring, zichtbaar in bovenstaande foto, heeft een diameter langs de lange as van
1.66 boogseconden, en een diameter langs de korte as van 1 boogseconde. We denken dat het hier een
circulaire ring betreft die er elliptisch uitziet vanwege onze schuine aanblik van het systeem. Het licht
van de meest nabije kant van deze ring bereikte ons 340 dagen eerder dan het licht van de meest
verafgelegen kant ervan.
a) Bereken nu de afstand van ons tot de Grote Magelhaense Wolk door deze gemeten
tijdsvertraging te combineren met de geometrie van het object.
Gebruik elementaire geometrie! De resulterende afstand is ~44.7 kiloparsec. De ‘officiele’
afstand tot de GMW is 49.97 kpc.

