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Nederlandse Sterrenkunde Olympiade 2021
Voorronde
Leuk dat je meedoet aan de voorronde van de Nederlandse Sterrenkunde Olympiade 2021!
Probeer onderstaande vragen zo goed mogelijk op te lossen. De vragen zijn niet gemakkelijk; we
selecteren per slot van rekening de 15 meest belovende jonge astronomen van Nederland! Bij het
oplossen mag je boeken en internet gebruiken. En wie weet hoor jij bij de geselecteerde inzenders
die 9, 10 en 11 juni uitgenodigd worden om in Leiden deel te nemen aan een masterclass. Deze
wordt dan afgesloten met de ‘echte’ Olympiade. De drie deelnemers met de hoogste score van
de Olympiade gaan naar huis met een prachtige Celestron telescoop.
Om geselecteerd te worden voor deze masterclass moet je de onderstaande vragen en opdrachten maken en je antwoorden en uitwerkingen uiterlijk 13 mei 2021, 23h59m uploaden op
de site van de Sterrenkunde Olympiade 2021: http://www.sterrenkunde-olympiade.nl/.
De volgende regels gelden:
• Maak de opgaven bij voorkeur met een (zwarte) pen op papier, of als Word-bestand.
Scan het handgeschreven werk in (dus geen foto’s!). Mocht je geen toegang hebben
tot een scanner, apps zoals PDF scanner of CamScanner mogen ook gebruikt worden,
maar zorg er wel voor dat het goed leesbaar is! Op het papier mag je tekst schrijven,
berekeningen doen, diagrammen maken, tabellen of plotjes plakken, of wat je zelf ook
maar nodig acht om de vragen en opdrachten goed te kunnen beantwoorden. Je dient
je werk te uploaden als Achternaam-Voornaam-NSO2021.pdf of als AchternaamVoornaam-NSO2021.docx.
• Maak de open vragen/opdrachten elk op een apart blad.
• Vermeld in ieder geval op elke pagina van je uitwerkingen je voor- en achternaam. Op de
eerste pagina vermeld je ook de volgende persoonlijke gegevens: naam, adres, e-mailadres,
school en niveau/jaarlaag.
• Ook als je niet op alle vragen een (volledig) antwoord hebt gegeven, stuur dan toch je
uitwerkingen in! De ene vraag is moeilijker dan de andere. Het is zeer aannemelijk dat
niemand alle vragen 100% goed heeft. Je hoeft de vragen ook niet op volgorde te maken.
• Bewaar zelf een kopie van je antwoorden. De juiste antwoorden worden na 13 Mei online
gezet.
• Na het opsturen van je antwoorden/oplossingen ontvang je per e-mail een ontvangstbevestiging. Mocht je vijf werkdagen na het opsturen van je antwoorden nog geen bevestiging
ontvangen hebben, neem dan contact op met ons, via info@sterrenkunde-olympiade.nl
• De inzendingen worden nagekeken door een daarvoor aangewezen commissie. Over de
uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
Heel veel succes en plezier en hopelijk zien we je 9 Juni, het NeSO 2021-team: Christiaan van
Buchem, Lucas Stapper en Harold Linnartz.
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Meerkeuzevragen

Voor de meerkeuzevragen geldt: er is altijd één antwoord goed. Bij twijfel: kies het meest
correcte antwoord!

Vraag 1
Io is een van de manen van Jupiter en is de meest vulkanisch actieve maan in ons zonnestelsel.
Waardoor komt dit?
a. Door de getijde-werkingen tussen Io en Jupiter
b. Door de Io plasma torus
c. Door actieve plaat-tektoniek
d. Door de sterke magneetvelden van Jupiter

Figuur 1: Een samengesteld beeld van Jupiter en Io. Bron: NASA/JHUAPL

Vraag 2
De eerste exoplaneet die werd ontdekt om een actieve ster was Pegasi 51b. Voor deze ontdekking
uit 1995 ontvingen Michel Mayor en Didier Queloz in 2019 de Nobelprijs. De aanwezigheid van
deze planeet werd ontdekt doordat de ster heen en weer leek te ‘wiebelen’. Hoe wordt deze
wiebel van de ster door de planeet veroorzaakt?
a. Doordat een deel van het licht van de ster bedekt wordt
b. Door de zwaartekracht van de planeet, waardoor ster en planeet rondom een gemeenschappelijk punt draaien
c. Doordat het licht van de ster wordt omgebogen
d. Doordat de ster uit zijn baan wordt getrokken

2

Nederlandse Sterrenkunde Olympiade 2021

Sterrewacht Leiden

Vraag 3
Als sterren in de laatste fase van hun leven belanden verlaten ze de hoofdreeks van het HertzsprungRusselldiagram en veranderen veelal in zogenaamde rode reuzen (zie Figuur 2). Een ster van
vergelijkbare massa als de zon kan in deze fase een straal bereiken van wel 25 keer die van de
zon, en straalt dan 170 keer meer licht uit. Hoe heet is het oppervlakte van zo’n ster? (Hint:
het oppervlakte van de zon is ∼ 5800 K).
a. 986 000 K
b. 145 000 K
c. 7 400 K
d. 4 200 K

Figuur 2: Een voorbeeld van een Hertzsprung-Russelldiagram. Hier zie je de verdeling van sterren als functie van temperatuur (x-as) en de lichtkracht (y-as). De hoofdreeks (main sequence) is
de diagonale lijn die van linksboven naar rechtsonder gaat. De rode reuzen (red giants) bevinden
zich rechts boven in dit diagram. Bron: ESO
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Figuur 3: Getijden op de aarde.

Vraag 4
De getijden van de zeeën op de aarde worden voornamelijk beı̈nvloed door de maan, zoals te
zien is in Figuur 3. De hoogtij aan de kant van de maan wordt direct veroorzaakt door de
aantrekkingskracht van de maan. Maar waar wordt de hoogtij aan de andere kant van de aarde
door veroorzaakt?
a. Centrifugale kracht veroorzaakt door de aarde en de maan die om een gemeenschappelijk
punt heen draaien
b. De maan staat verder van de verre kant van de aarde waardoor er minder kracht op het water
wordt uitgeoefend
c. De aantrekkingskracht van de zon
d. De draaiing van de aarde om haar eigen as

Vraag 5
Bij de geboorte van een ster wordt er een grote schijf van stof en gas om de ster gevormd. Dit
is het materiaal waaruit planeten ontstaan. Dat is de reden dat dit een proto-planetaire schijf
heet. Wat is de reden dat het gas in de vorm van een schijf rondom de ster draait?
a. Door het behoud van impulsmoment van de oorspronkelijke gaswolk
b. De materie van de schijf wordt op hoge snelheid uit de ster gespuwd
c. Het gas draait mee met de magneetvelden van de ster
d. Door de aantrekkingskracht van de ster
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Vraag 6
Wat is GEEN significant voordeel van het observeren met een ruimte telescoop?
a. De afstand tussen waargenomen objecten en de telescoop is kleiner
b. Straling bereikt de telescoop zonder dat dit door de atmosfeer van de Aarde wordt geabsorbeerd
c. De telescoop wordt niet beı̈nvloed door locale bronnen van straling
d. De straling wordt niet verbogen door turbulentie in de atmosfeer

Figuur 4: De Hubble ruimtetelescoop is een van de meest bekende en succesvolle ruimte telescopen die ooit in een baan om de aarde is gebracht. Bron: ESA

Vraag 7
Er zijn vele manieren om exoplaneten te detecteren. Een van die manieren is de transitie
methode. Hierbij zie je de ster minder fel worden wanneer er een planeet voor langs beweegt.
Welke van de volgende beweringen over de transitie methode is juist?
a. Een planeet ver weg van de ster kan met deze methode goed worden gedetecteerd omdat deze
vanuit ons perspectief het langst erover doet om voor de ster langs te bewegen
b. Planeten rond felle sterren zijn beter te detecteren
c. Grote planeten rond kleine sterren zijn het makkelijkste te vinden, omdat dan relatief gezien
het meeste licht wordt tegengehouden
d. Alle bovenstaande beweringen zijn juist
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Vraag 8
Herbig sterren zijn relatief zware sterren die een overmaat aan infrarood licht hebben vergeleken
met andere sterren. Waardoor wordt deze overmaat veroorzaakt?
a. Deze sterren zijn relatief koud doordat ze enorm groot zijn, ze stralen daarom meer infrarood
licht uit dan normale sterren
b. Dit is een optische illusie: er bevinden zich grote stofwolken tussen de ster en de aarde
waardoor het licht met kortere golflengtes meer geabsorbeerd wordt, waardoor de ster er
(infra)roder uitziet (denk ook aan een zonsondergang)
c. Deze sterren bevatten zware metalen die bij hoge temperaturen vooral in het infrarood licht
uitstralen
d. Rondom dit soort sterren is een grote gas schijf die redelijk koud is en dus infrarood licht
uitstraalt

Vraag 9
In het jaar 1006 werd door astronomen over de hele wereld een nieuwe ster waargenomen die
een visuele magnitude van -7.5 had, ongeveer 16 keer feller dan Venus. Nu weten we dat dit
waarschijnlijk een type 1a supernova was met een absolute magnitude van -19.3. De diameter
van het supernova overblijfsel heeft een hoekgrootte van 30 boogminuten. Hoe groot is dan de
expansie snelheid van het gas dat door de exploderende ster is uitgestoten?
a. 1.9 × 104 km s−1
b. 1.2 × 102 km s−1
c. 9.6 × 103 km s−1
d. 4.5 × 101 km s−1

Figuur 5: Het overblijfsel van de supernova SN 1006. Bron: ESO
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Vraag 10
Donkere materie wordt zo genoemd omdat we het nog nooit gezien hebben. Toch weten we dat
het bestaat. Door welke van de volgende waarnemingen weten we dat donkere materie bestaat?
a. De uiterste gebieden van een sterrenstelsel draaien veel sneller rond dan verwacht op basis
van al de zichtbare materie. Dit betekent dat er meer materie voorhanden moet zijn dan
zichtbaar is
b. Grote gebieden van sterren worden geblokkeerd door donkere wolken materie. Deze donkere
materie zendt geen licht uit, dus hebben we het nog nooit gezien
c. Licht kan door de zwaartekracht worden omgebogen. De mate van buiging hangt van de
massa af. Voor sommige sterrenstelsels gebeurt dit meer dan verwacht, dus er moet ook
meer materie in het sterrenstelsel zijn dan te zien is
d. Zowel a als b zijn juist
e. Zowel a als c zijn juist
f. Zowel b als c zijn juist
g. a, b en c zijn juist
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Open vragen

Voor de open vragen/opdrachten zul je niet alle benodigde informatie voorhanden hebben. Het
is dus goed mogelijk dat je een begrip, formule of getal (bijvoorbeeld de massa van de zon of
de maan) op internet of in een boek wilt opzoeken. Dit is toegestaan. Vermeld wel even welke
bronnen je gebruikt hebt.

2.1

Hubble’s guide to the galaxy

Het heelal dijt uit. Dit weten we door Edwin Hubble, die in 1927 ontdekte dat hoe verder een
sterrenstelsel van ons afstaat, hoe sneller het van ons af beweegt (deze wet wordt ook wel de
wet van Hubble-Lemaı̂tre genoemd naar de Belgische astronoom Lemaı̂tre die een aantal jaar
voor Hubble dit fenomeen ook al ontdekte). In Figuur 6 zie je metingen van de magnitude van
verschillende sterrenstelsels uitgezet tegen de roodverschuiving van het licht dat deze uitstralen.
Roodverschuiving maakt de golflengte van licht van een object dat van ons af beweegt langer
(het wordt ’roder’) door het Doppler effect. Hoe groter de roodverschuiving, hoe sneller het
object van ons af beweegt.

Figuur 6: Bron:https://www.pnas.org/content/101/1/8/F4

a. Bepaal uit figuur 6 de Hubble constante in km/s/Mpc (kilometer per seconde per megaparsec,
1 parsec = 3.26 lichtjaar). Maak hierbij gebruik van de formules om magnitude in afstand en
roodverschuiving in snelheid om te zetten. Hint: z ' v/c (Lukt je dit niet, dan kan je verder
werken met een waarde van 100 km/s/Mpc)
b. Gebruik de bij a) bepaalde Hubble constante om de leeftijd van het heelal te bepalen.
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Een sterrenstelsel heeft een roodverschuiving van z=0.021 en is erg plat, met een inclinatie van
30◦ (een inclinatie van 0◦ betekent dat je het sterrenstelsel van bovenaf, als het getal nul, ziet).
Op de lange as van het melkwegstelsel, op een hoekafstand van 7000 (boogsecondes, 1/3600 van
een graad) van het centrum, meten we een emissielijn van waterstofgas dat in een cirkelbaan
rond het centrum draait. We meten een golflengte van 21.009 cm voor de lijn, terwijl we voor
diezelfde lijn precies in het centrum van het stelsel een golflengte van 21.000 cm meten.
c. Bereken de afstand tot het melkwegstelsel. Geef eerst een formule om de afstand uit te kunnen
rekenen met daarin de Hubble constante en de roodverschuiving van het sterrenstelsel. (Als
dit niet lukt, reken dan verder met 100Mpc.)
d. Bepaal de afstand van het waterstofgas tot het centrum van het stelsel, en de baansnelheid
van het gas om het centrum. Hou hierbij rekening met de inclinatie! (Als dit niet lukt, reken
dan verder met 25 kpc en 300 km/s.)
e. Bereken de massa van het melkwegstelsel binnen de baan van het gas, in zonsmassa’s.
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Tijd voor zwarte gaten

In 2014 kwam de film ‘Interstellar’ van regisseur Christopher Nolan in de bioscoop. De personages uit deze film reizen, onder andere, naar een planeet die zich in een baan om een zwart
gat bevindt. Dit zwarte gat, toepasselijk genaamd ‘Gargantua’, heeft een massa van 108 keer
de massa van de zon.
a. Bepaal de Schwarzschild radius van dit zwarte gat.
Door de ontzettend sterke graviationele kracht van dit zwarte gat vindt er tijd dilatatie plaats
voor objecten die in de buurt komen. Dit is ook het geval voor de planeet die hieromheen draait.
Voor elk uur dat voorbij gaat op de planeet gaan er 7 jaar voorbij voor iemand die de planeet van
buitenaf beschouwt. Dit verschil in tijd kan door middel van de volgende vergelijking berekend
worden:
r
rS
(1)
t0 = tf 1 −
r
Waar t0 de tijd is zoals die ervaren wordt door iemand in de gravitatie put, tf de tijd zoals die
ervaren wordt door een buitenstaander, rS de Schwarzschild radius van het zwarte gat, en r de
afstand naar het zwarte gat.
b. Op welke afstand van het zwarte gat moet de planeet zich bevinden om de hierboven benoemde tijd dilatatie te ervaren?
c. Wij hebben hierbij geen rekening gehouden met de snelheid waarop het zwarte gat om zichzelf
draait. Maar, op basis van de vorige twee antwoorden, wat kan je zeggen over het beeld uit
de film te zien in figuur 7? Hint: Vergelijk de afstanden.

Figuur 7: Beeld uit de film ‘Interstellar’ (2014) van Christopher Nolan. Op de voorgrond is
een ruimteschip en ‘Miller’s Planet’ te zien. Op de achtergrond zien we het fictieve zwarte gat
‘Gargantua’. Bron: IMDB
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In de film is een scene waar de robot genaamd TARS het zwarte gat in wordt geschoten. Op
zijn traject naar het centrum van het zwarte gat ervaart TARS extreem hoge g-krachten die
verder toenemen naarmate hij dichterbij het zwarte gat komt. Een menselijk lichaam kan zo’n
9g verdragen (9x de zwaartekrachtsversnelling van hier op aarde). Aangezien een robot niet
dezelfde beperkingen heeft als een mens, gaan we ervan uit dat TARS 100g nog net aankan.
d. Welke afstand tot het zwarte gat kan TARS intact bereiken? Wat valt je op als je dit met je
antwoord van de vorige vraag vergelijkt?
Als TARS vervolgens verder reist naar het centrum van het zwarte gat zal hij uiteen getrokken
worden als een soort spaghetti sliert.
e. Leg uit waarom dit gebeurt.
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Figuur 8: Foto van een spionage satelliet van het model KH-9 Hexagon. Satellieten van dit
model zijn aan het einde van de koude oorlog door de V.S. ingezet. Bron: Wikipedia

2.3

Spies in the sky

De geheime dienst benadert jou om een satelliet te bouwen. Ze hebben een baan gevonden
op 450 km boven het aardoppervlak waar ze een satelliet in willen parkeren. Het doel van de
satelliet is om auto’s en gebouwen in detail te kunnen onderscheiden. Hiervoor is een resolutie
van minimaal een halve meter nodig in het zichtbare deel van het lichtspectrum (ga uit van 500
nm).
a. Hoe groot moet de spiegel van de satelliet zijn om dit doel te kunnen bereiken? Maak gebruik
van de formule van het rayleigh-criterium voor de hoekresolutie:
∆θ =

1.22λ
D

(2)

Waar ∆θ de hoek resolutie is, λ de golflengte, en D de diameter van de lens. (Hint: tan( xy ) '
x
y als x << y)
De medewerkers van de geheime dienst willen ook dat ze 24/7 hetzelfde stukje aarde in de gaten
kunnen houden.
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b. Waarom is dat niet mogelijk op deze hoogte?
Naar aanleiding van jouw advies wordt besloten om een andere baan voor de satelliet te zoeken.
Jij vertelt hen dat ze een geostationaire baan nodig hebben. Dat is een baan waarin een satelliet
in precies een dag rondom de aarde draait, waardoor het vanaf de aarde lijkt alsof de satelliet
stil staat. Dit is alleen mogelijk wanneer er een balans bestaat tussen twee krachten.
c. Welke krachten zijn dit?
d. Gebruikt deze krachten om te berekenen hoe hoog boven het oppervlak van de aarde een
satelliet zich moet bevinden voor een geostationaire baan.
e. Hoe groot moet de spiegel van de satelliet zijn als we op deze hoogte net zo’n hoge resolutie
als voor vraag (a) willen hebben?
f. Hoeveel groter is de spiegel vergeleken met die van de Hubble Space Telescoop? Is het een
realistische grootte denk je? Zou je de spionage telescoop met het blote oog vanaf de aarde
kunnen zien? Dat is iets wat je liever niet hebt wanneer je een spionage satelliet bouwt
natuurlijk. Geef een berekening.
g. BONUS: Op basis van je antwoorden van de vorige vragen, welk advies zou jij aan de
geheime dienst geven?
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Het Goudlokjegebied: Niet te warm en niet te koud, maar precies
goed!

Hoe warm een planeet is hangt van veel parameters af: de temperatuur van de ster, de albedo
van de planeet (ofwel de hoeveelheid licht die terug wordt gekaatst door de planeet) en de afstand
tussen de planeet en de ster. De evenwichtstemperatuur houdt rekening met al deze factoren en
is de temperatuur van de planeet (zonder atmosfeer) wanneer de hoeveelheid energie opgenomen
van de ster en uitgestraald door de planeet gelijk is. De formule hiervoor is:
r
4 L∗ (1 − A)
(3)
Tev =
16πσr2
waar L∗ de lichtkracht van de ster is, A de albedo van de planeet, σ de constante van Boltzmann
en r de afstand van de ster tot de planeet. Rond een ster is de evenwichtstemperatuur tussen
twee afstanden niet te warm en niet te koud voor vloeibaar water. Dit wordt het Goudlokjegebied
(of bewoonbare/leefbare zone, zie figuur 9) genoemd, naar het sprookje waarin Goudlokje van
pap proefde en de pap koos die niet te warm en niet te koud was.
a. Leid formule 3 af met behulp van de wet van Stefan-Boltzmann. (Hint: bedenk hoeveel licht
door de planeet wordt geabsorbeerd en hoeveel weer wordt uitgezonden en zet dit aan elkaar
gelijk).
b. Bereken de evenwichtstemperaturen van Venus, Aarde en Mars en vergelijk deze met de
werkelijke temperaturen van elke planeet. Waar komt het verschil vandaan? Maak gebruik
van het gegeven dat Venus, Aarde en Mars een albedo hebben van respectievelijk 0.75, 0.30
en 0.15.

Figuur 9: Het goudlokjesgebied (groen) waar de temperatuur precies goed is voor vloeibaar
water op het oppervlak van een planeet. Bron: Encyclopædia Britannica.
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De telescoop die je in de vorige vraag voor de geheime dienst hebt gemaakt ga je, tegen hun
wensen in, gebruiken om naar leefbare exoplaneten te jagen. Na een tijdje zie je een ster met
een lichtkracht van 25% van de zon en een effectieve temperatuur van 4800 K even minder fel
worden, namelijk met 0.0482%. Dit komt doordat een planeet voor de ster langs gaat.
c. Bereken de straal van de ster door die te vergelijken met de straal van de zon. Gebruik de
straal van de ster om de straal van de planeet uit te rekenen. (Hint: maak een schets van de
situatie! Hoeveelste deel van de ster wordt bedekt door de planeet?) Vergelijk je gevonden
straal met de straal van de aarde. Als je er niet uitkomt gebruik dan een straal van 1.3 R⊕
om mee verder te rekenen.
d. Als je ervan uitgaat dat de dichtheid van deze planeet hetzelfde is als die van de Aarde, welke
massa heeft deze planeet dan? En wat is de zwaartekrachtsversnelling uitgedrukt in g (9.81
m/s2 ) op de planeet?
Na 316 dagen vind je precies zo’n zelfde dipje in de lichtkracht van de ster en je bent ervan
overtuigd dat het dezelfde planeet is.

4
M∗
.
e. Bereken de massa van de ster, gebruikmakend van de massa-lichtkracht relatie LL∗ = M
Bereken daarna de afstand van de planeet tot de ster en bekijk of deze in de leefbare zone
rond de ster zit. Neem aan dat de planeet dezelfde albedo als de aarde heeft.
f. Waarmee hebben we tot nu toe nog helemaal geen rekening gehouden? Heeft dit een grote
invloed op de leefbaarheid van deze planeet?
Na nog eens goed te hebben gekeken naar het licht dat van de ster afkomt zie je dat er mogelijk
een object rondom de planeet heen draait op een afstand van 1.4 × 104 km. Dit is misschien
wel een maan! Een maan kan alleen niet te dichtbij een planeet zijn, anders wordt deze door
de getijdekrachten uit elkaar getrokken. De afstand waarop dat gebeurt wordt gegeven door de
Roche-limiet:

d = Rm

Mp
2
Mm

1/3
(4)

waarin Rm de straal van de maan is, Mm de massa van de maan en Mp de massa van de planeet.
g. Neem aan dat het object dezelfde grootte en massa heeft als de Maan. Bereken of het object
binnen of buiten de Roche-limiet ligt met vergelijking 4. Als deze binnen de Roche-limiet
ligt, wat zou het object dan kunnen zijn?
h. BONUS: Jij hebt deze planeet ontdekt, dus je mag het ook een naam geven! Welke naam
zou jij kiezen en waarom?

EINDE VAN DE VOORRONDE
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