
Inleiding Astrofysica

Hoorcollege III
23 september 2019



Samenvatting hoorcollege II

n Praktische aspecten:
n aangemeld op Blackboard?
n opgaven voor werkcollege I op de website

n Parallax en eigenbeweging

n Wetten van Kepler
n Baan van een planeet is een ellips
n Perkenwet
n P2∝a3



Afstand tot een ster

Vraag: 
Een ster heeft een parallax van 𝜋=0.5”. 
Wat is de afstand tot deze ster?



Afstand tot een ster

Antwoord:
a) 2 parsec
b) 412530 Astronomische Eenheden
c) 6,2x1016m
d) 6,5 lichtjaar
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Beweging ➙ Weegschaal

De massa van de Zon kan worden bepaald door de 
banen van planeten te meten: M☉=1.989x1030 kg.

Figuur 2.19



Energie van een deeltje/object:

Als E>0 dan is het object “ongebonden”: hyperbolische 
baan. Als E=0 (parabolische baan):

Ontsnappingssnelheid

E = K +U =
1
2
mv2 −G Mm

r
(vgl. 3.56)

vesc =
2GM
r

(vgl. 3.62)



Onderwerpen vandaag

nZwaartekrachtlenzen
nZwaartekrachtgolven
nHelderheid/magnitude
nDetectie van licht



Vragen?



Probleempje?

Le Verrier (1859): de baan van Mercurius overtreedt de 
wetten van Kepler!

De precessie van het perihelion is groter dan voorspeld…



Van Newton naar Einstein

F
!"
= −G Mm

r2
r̂

Eenheidsvector in radiële richting 

• Waarom een kwadratische afhankelijkheid?
• Hoe wordt de kracht overgebracht?
• Is m dezelfde als in de 2e wet van Newton?
• Worden lichtstralen ook beïnvloed?



Equivalentie principe
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De beste metingen (MICROSCOPE satelliet): mg=mi
tot op 14 cijfers achter de komma…

Waarom?



Equivalentie principe

Figuur 23.4

Einstein: mg=mi ➙ Algemene Relativiteitstheorie 

=



Equivalentie principe

Figuur 23.5

Einstein: fotonen worden afgebogen, ook al hebben ze
geen (rust)massa➙ de ruimte is gekromd door massa!



Newton vs Einstein

Newton:

• Massa bepaalt welke kracht de zwaartekracht
veroorzaakt.

• De kracht bepaalt hoe een object versnelt.

Einstein:

• Massa(-energie) bepaalt hoe de ruimte wordt gekromd.
• De kromming van de ruimte bepaalt hoe objecten

bewegen.



Principe van Fermat

Lichtstralen volgen de snelste weg ➙ gekromd als gevolg 
van zwaartekracht ➙ de stralen worden afgebogen!



Geen ontsnapping mogelijk

Zwart gat: een object waarvan de ontsnappingsnelheid
groter is dan de lichtsnelheid:

De Schwarzschild straal definieert de event horizon:
je kunt er wel in gaan, maar nooit meer uitkomen.

vesc = c =
2GM
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⇒ rS ≡
2GM
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Zwarte gaten bestaan

“Schaduw” van een zwart gat met een massa van 6,5x109M☉ in
Messier 87 (op een afstand van 53,5 miljoen lichtjaar)
waargenomen met de Event Horizon Telescope.



Zwarte gaten

Vraag: 
Waarom zijn zwarte gaten interessant?



Kromming meten

Kepler: beweging➙ massa

Maar wat als er niets te zien is? Dan valt er geen
beweging te meten…

Zou het ook mogelijk zijn om de kromming van
de ruimte te meten en zo objecten te wegen?



Het onzichtbare zichtbaar maken



Het onzichtbare zichtbaar maken

Vervorming➙ Informatie over de waterkolom
(ook al zien we het water niet!)



Sterrenkundige fata morgana’s

zwaartekrachtslensoptische lens

De wiskunde is in beide gevallen hetzelfde!



Een vervormde kijk op het Heelal

We kunnen de vervorming van de ruimte-tijd meten door de 
vormen van veel verre melkwegstelsels te meten en deze te 
middelen.



Het onzichtbare zichtbaar maken

De metingen van de vervormingen kunnen worden
gebruikt om de massaverdeling te reconstrueren.

donkere materie
geïoniseerd gas
sterren

Credits: Clowe et al.(2006)



Nog veel onderzoek nodig

• Donkere materie verdeling in kaart brengen
• Nieuwe theorie voor de zwaartekracht nodig?
• Wat is donkere materie?
• Wat is donkere energie?
• ?



Euclid is een enorme stap vooruit

De Hubble ruimtetelescoop heeft al ruim 25 jaar scherpe
data genomen, maar het beeldveld is te klein.

één Hubble opname



Euclid is een enorme stap vooruit

Euclid zal 1/3 van de hemel waarnemen met een scherpte
die vergelijkbaar is met die van de Hubble Space Telescoop.

één Euclid opname
(1/60,000ste van de survey)

één Hubble opname



Euclid komt eraan!

De detectoren en elektronica voor de VIS camera zijn in het
VK gemaakt en getest. Dit gebeurt in een schone omgeving.



Euclid komt eraan!



Veel onderzoek gaande in Leiden



Bewegende massa’s

Vraag:

Wat gebeurt er als een massa
door de ruimte beweegt?



Bewegende massa’s



Zwaartekrachtsgolven

Zwaartekrachtsgolven worden veroorzaakt door de
beweging van (massieve) objecten door de ruimte.

Daar kan enorm veel energie bij vrij komen:
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Schwartzschildstraal=“grootte zwart gat”

LGW <
c5

G
= 3.6×1052W Meer dan energie van alle sterren!



Zwaartekrachtsgolven

Ondanks de enorme energie toch lastig te detecteren.
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Amplitude 

~14km voor M=10M☉ ~20 Mpc
(6x1020m)

~1 h ~ 10-20

Dit is een vervorming van de Aarde van 10-13m. Ter vergelijking
de getijdewerking van de Maan zorgt voor een amplitude van 1m
in de oceaan.



Samensmeltende zwarte gaten



Zwaartekrachtsgolven

Vier jaar geleden zijn voor deze rimpelingen in de
ruimte-tijd voor het eerst gedetecteerd.

Het signaal is piepklein: de verandering in de lengte van de 4km
lange LIGO detector door de fusie van twee massieve zwarte
gaten was ongeveer 1/1000 van de doorsnede van een proton…



Zwaartekrachtsgolven

Het Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO)
bestaat uit twee onafhankelijke detectoren. Sinds kort is er ook een
Europees station operationeel (VIRGO).



Zwaartekrachtsgolven

Credit: Les Wade from Kenyon College



Detectie van GW150914 



Detectie van GW150914 

M1=36M☉ en M2=29M☉

Meind=62M☉
+

3M☉c2  aan energie in 
zwaartekrachtgolven!



Zwaartekrachtsgolfastronomie

The LIGO Scientific Collaboration and The Virgo Collaboration

Drie detectoren zagen GW170814 ➙ goede lokalisatie



Zwaartekrachtsgolfastronomie

The LIGO Scientific Collaboration and The Virgo Collaboration

Lokalisatie van GW170814



Zwaartekrachtsgolfastronomie

Met de detectie van GW150914 is een heel nieuw
gebied voor de sterrenkunde open gegaan.

Inmiddels zijn er andere belangrijke stappen gezet:

• Detectie van fusie van neutronensterren
• Match met elektromagnetische straling
• Detectie van fusie van zwart gat en neutronenster

En wie weet wat er nog komt. Dat deze zwarte gaten
bestonden was ook niet echt verwacht…



Vragen?



Kunnen we deze vragen beantwoorden?

n Hoe heet is het oppervlak van de Zon?
n Wat is de dichtheid aan het oppervlak van de Zon?
n Waar is de Zon van gemaakt?

Of voor sterren in het algemeen:

n Variëren de fysieke eigenschappen van sterren?
n Hoe heet is het oppervlak van Betelgeuse?
n Hoe groot is Betelgeuse?
n Wat is de samenstelling van andere sterren?



Zoek de verschillen



Wat is helderheid?

De schijnbare helderheid of flux is de ontvangen
hoeveelheid energie (per oppervlakte eenheid) van
een object, per interval van tijd.

De intrinsieke helderheid of lichtkracht L van een ster
is de hoeveelheid energie die de ster in de vorm van
elektro-magnetische straling uitzendt.



Flux(dichtheid)

De waargenomen fluxdichtheid hangt af van de afstand:

De fluxdichtheid van de Zon aan het aardoppervlak is

F = LZon
4π (1AU)2

=
3.86×1026W

4π (1.496×1011m)2
=1370Wm−2

F = L
4πd 2



Oppervlaktehelderheid

Zon gezien vanaf de Aarde

Vanaf MercuriusOppervlaktehelderheid is hetzelfde

Oppervlaktehelderheid: Ontvangen hoeveelheid straling per
oppervlakte-eenheid, interval van tijd, frequentie/golflengte,
ruimtehoek.
Intensiteit: Uitgezonden hoeveelheid straling per oppervlakte-
eenheid, interval van tijd, frequentie/golflengte, ruimtehoek.

De oppervlaktehelderheid hangt niet af van de afstand!



Filters ➙ Kleur

Figuur 13.2: Johnson-Cousins filters

‘visueel’

De kleur is de verhouding tussen fluxen ontvangen in
verschillende golflengtegebieden.



Schijnbare magnitude

De Griekse astronoom Hipparchus de sterren in 6
categorieën op basis van hun schijnbare helderheid:

De helderste zijn van de 1e magnitude (ongeveer 20
sterren); de zwakste sterren die hij kon zien van de 6e

magnitude.

In de sterrenkunde gebruiken we (helaas?) nog altijd
magnituden… bestudeer daarom§13.2 &§13.3



Schijnbare magnitude

Dit is 1.6x109 maal zwakker dan de zwakste 
ster die je met het blote oog kunt zien! 



Schijnbare magnitude

Norman Pogson (midden 19e eeuw): een verschil van
5 magnitudes komt overeen met een factor 100 in flux:

Als m2-m1=5 dan F1/F2=100.

In het algemeen:

Let op: heldere objecten hebben een kleinere magnitude!

m1 −m2 = −2.5log
F1
F2
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let op het “-” teken!



Schijnbare magnitude

De schijnbare magnitude kan worden beschouwd als
een logaritmische maat voor de flux:

m = C - 2.5 log(F),

waarbij het nulpunt zo gekozen is dat de ster Wega
(Vega; α-Lyra) een schijnbare magnitude van nul heeft.



Kleur(index)

De kleur is de verhouding tussen fluxen ontvangen in
verschillende golflengtegebieden.

De kleur(index) is een verschil in de corresponderende
magnitudes.

Bijvoorbeeld: B-V=mB-mV



Absolute magnitude

We kunnen de lichtkracht ook uitdrukken als een
magnitude: de absolute magnitude M.

Deze is gedefinieerd als de schijnbare magnitude die
een ster op een afstand van 10pc zou hebben:

m-M is de afstandsmodulus is een maat voor
de afstand.

M =m+ 5− 5log10 (d[pc])



Absolute magnitude

De lichtkracht van Betelgeuse is 100.4(4.8+5.14) =103.98 =
9462x groter dan de lichtkracht van de Zon: er zijn grote
verschillen tussen de sterren!



Vragen?


