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Praktische aspecten

n Indeling werkgroepen (zalen in Huygens):

n WG1: Silvan Toet, GORLB: DM 0.13
n WG2: Aniek van Ogtrop, GORLB: DM 1.15
n WG3: Christiaan Dik, GORLB: EM 1.09
n WG4: Marieke Visscher: GORLB: EM 1.09
n WG5: Gerben Jolink, HL 207 (zaal wisselt regelmatig!)
n WG6: Amalia Villarrubia, GORLB: DM 1.09

n Vergeet de inleveropdracht niet!



Samenvatting hoorcollege III

n Algemene Relativititeitstheorie
n Zwaartekrachtlenzen
n Zwaartekrachtgolven

n Helderheid
n Definities van lichtkracht, flux, intensiteit
n Schijnbare en absolute magnitude



Magnitude van een dubbelster

Vraag: 
Twee sterren met schijnbare magnitude m
staan zo dicht bij elkaar dat we ze waarnemen
als een enkel systeem. Wat is de magnitude
die we meten?



Afstand tot een ster

Antwoord:
a) m+0.75
b) m-0.75
c) m-0.3
d) 2m



Magnitude

De schijnbare magnitude is een logaritmische maat voor
de flux:

m = C - 2.5 log(F),

De absolute magnitude is een maat voor de lichtkracht en
is gedefinieerd als de schijnbare magnitude die een ster op
een afstand van 10pc zou hebben:

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

M =m+ 5− 5log10 (d[pc])



Lichtkracht, fluxdichtheid, etc.

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

De fluxdichtheid F van een ster is de hoeveelheid energie
dat door een oppervlak van 1m2 (loodrecht op de richting van
de lichtstralen) gaat. Deze hangt af van de afstand:

Oppervlaktehelderheid: Ontvangen hoeveelheid straling per
m2, per interval van tijd, frequentie/golflengte, ruimtehoek.
Deze hangt niet af van de afstand.

F = L
4πd 2



Vragen?



Onderwerpen vandaag

nDetectie van licht
n Interactie licht en materie



Je oog als camera

Vraag: 
Waarom is het oog geen geschikte camera
voor modern sterrenkundig onderzoek?



Detectie van licht

Ons oog is een kleine camera, maar het is niet echt
handig voor nauwkeurige, reproduceerbare metingen:

• Opening van de pupil is klein (5mm).
• De staafjes in je oog zijn niet gevoelig (ook geen kleur!)
• Je kunt niet lang integreren (~0.1s) om fotonen op te vangen.
• Signaal opgeslagen in je geheugen: lastig te delen.

Deze problemen zijn met moderne technologie opgelost:

• Digitale opnames➙ combineren tot lange integratie
• Grotere telescopen➙ grotere gevoeligheid (meer licht)



Meer licht opvangen…

De “40 foot” telescoop (1789) van William Herschel had een 
spiegel met  een diameter van 48 inch (=1.2m).



Eerste glasplaat foto gemaakt door John Hershel (zoon
van…) en bedenker van het woord fotografie in 1839.

Dankzij de langere integratietijden kunnen we met
dezelfde telescoop zwakkere objecten zien!

Langer licht opvangen…



Charge-Coupled Device

Opnames met een CCD (=charge coupled device) kunnen
digitaal worden gemanipuleerd/gecombineerd.



Charge-Coupled Device

CCDs hebben een hoge gevoeligheid voor optische golflengtes.



Grote cameras

Mozaïek camera voor de Sloan Digital Sky Survey (SDSS)



Hubble eXtreme Deep Field (XDF)

Dit is de diepste opname van een klein stukje hemel, opgebouwd uit
waarnemingen met de Hubble Space Telescope die over een
periode van 10 jaar zijn gemaakt.



Grotere telescopen

Yerkes (40’’=102cm lens)

Refractortelescoop Spiegel telescoop

Isaac Newton Telescoop (250cm spiegel)



Probleem met lenzen

We willen de lens zo groot mogelijk maken om zo veel
mogelijk licht op te vangen. Maar het volume (en dus
het gewicht) schaalt als D3.

• De ophanging aan de randen en het grote gewicht in
het midden zorgt voor vervormingen van de lens.

• Een zware lens aan het uiteinde van de kijker
vervormt bovendien de telescoop zelf.

• Tot slot hangt de breking af van de golflengte. Dit leidt
tot chromatische aberratie (of kleurschifting).



Chromatische aberratie

Figuur 6.6

Door chromatische aberratie is het focus voor blauw licht
korter dan dat van rood licht: de opname is niet volledig in
focus wanneer we over groot golflengtebereik waarnemen.



Chromatische aberratie

Dit kan worden voorkomen door het gebruik van samengestelde 
lenzen, wat de lens veel duurder maakt.



Spiegeltelescopen

In plaats van een lens, kunnen we een parabolische spiegel 
gebruiken om het licht te focusseren. Het gewicht neemt niet 
zo snel toe en we kunnen dus grote spiegels maken.

Primaire focus

Figuur 6.7



Spiegeltelescopen

Spiegel van de één van de vier VLTs met een diameter van 8.2m

De afwijkingen moeten kleiner zijn dan λ/4!



Gesegmenteerde spiegels

Er zijn beperkingen aan de grootte van een enkele spiegel
die we kunnen maken (financieel en technisch). Daarom
gebruiken de grootste telescopen samengestelde spiegels.

Keck telescoop



Gesegmenteerde spiegels

De samengestelde ELT spiegel heeft een diameter van 39m



Hoe groter hoe beter

Grotere Spiegel

Meer fotonen!

Maar er is nog een (potentieel) voordeel



Oplossend vermogen

Diffractie: hoe groter de opening, hoe kleiner de hoek
waaronder de golven constructief optellen. Dit bepaalt hoe
scherp een telescoop kan “zien”.

Resolutie, oplossend vermogen of diffractie limiet
van de telescoop (Rayleigh criterium):

θmin[rad]=1.22
λ
D



Turbulentie in de dampkring



Turbulentie in de dampkring

Zelfs op de beste locaties zijn de beelden nooit scherper dan
0.3” (en ~1” is typisch). Dit noemen we de seeing.



Turbulentie in de dampkring



Zo min mogelijk atmosfeer!

We kijken het liefst naar het zenit! Of in ieder geval
wanneer een object culmineert.

Dan is de airmass = 1/cos(zenit hoek) het kleinst.



Adaptieve optiek



Adaptieve optiek



Soms zelfs geen atmosfeer

Om waarnemingen te doen op golflengtes waar de atmosfeer niet
transparant is, moeten we telescopen boven de dampkring
brengen; idem voor scherpe foto’s: ruimtetelescopen.

Gamma-Röntgen-
UV

(Ver-)infrarood, sub-mm



Soms zelfs geen atmosfeer



Waarnemen op lange golflengten

Dwingeloo Radiotelescoop

Voor radiostraling (λ>1mm) is de golflengte is groot
genoeg om het signaal als elektrische stroom te meten,
te manipuleren en op te slaan.

Wel lastig om ‘scherp’ te zien θ = 1.22 λ/D: 21cm/25m=0.6°



Oplossend vermogen vergroten

Omdat we het signaal kunnen opslaan en manipuleren, kunnen we
telescopen “aan elkaar koppelen” in een interferometer.
De maximale resolutie wordt bepaald door de grootste afstand
tussen de afzonderlijke elementen.

Westerbork synthese radiotelescoop: 14 telescopen met Dmax=2.7km 



Low-Frequency Array (LOFAR)

Dankzij krachtige computers kan een synthetische telescoop
berekend worden: we hebben geen spiegels nodig!

Huub Röttgering

Reinout van Weeren



Very Long Baseline Interferometry

Telescopen over de hele wereld nemen
tegelijkertijd dezelfde radiobron waar,
welke (later) gecorreleerd worden.

Huib Jan van Langevelde



Event Horizon Telescope

Een virtuele telescoop met een grootte van de Aarde
met het doel een scherpe afbeelding te maken van
het gebied rond het zwarte gat in het centrum van de
Melkweg.

Remo Tilanus



Atacama Large Millimeter Array

De Atacama Large Millimeter Array is een internationaal project
waarbij voor het eerst hoge resolutie en gevoeligheid op deze
golflengtes worden behaald.

Jacqueline Hodge, Ewine van Dishoeck, Michiel Hogerheijde



Protoplanetaire schijf met ALMA



Vragen?



Flux als functie van golflengte

Plaatjes en fluxen geven nuttige informatie,
maar de flux als functie van golflengte geeft
nog meer informatie.

Het spectrum is intrinsiek aan een object.

Astrofysica!



Spectrograaf

Met een spectrograaf kunnen we het licht
uiteenrafelen voordat het wordt gedetecteerd.

Figuur 6.16



Spectrale energie-distributie

Figuur 13.1

Sterren stralen niet evenveel energie uit op elke golflengte. De 
flux als functie van golflengte (of frequentie) is het spectrum.

Spectrum van Vega



Kunnen we deze vragen beantwoorden?

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?

Ja! Met een zorgvuldige analyse van spectra.



Sterren als zwartelichaamstralers?



Sterren als zwartelichaamstralers?

Vraag:
Waarom zijn sterren bij goede benadering
zwartlichaamstralers?



Zwartlichaamstraler

Een object dat alle straling uit de omgeving absorbeert
(zwart – dus reflecteert niks) zendt energie uit volgens
de stralingswet van Planck.

Dit noemen we een zwartlichaamstraler (black body).

Het spectrum van een zwartlichaamstraler is alleen een
functie van de temperatuur!



Wat is temperatuur?

De kinetische temperatuur ➙ een maat voor de
gemiddelde kinetische energie per deeltje.

De snelheidsverdeling wordt gegeven door de
Maxwell-Boltzmann verdeling en de gemiddelde
kinetische energie is:

In deze ruimte hebben alle moleculen dezelfde kinetische
energie ~0.038 eV en dus dezelfde temperatuur T=293K.

1
2
m v2 =

3
2
kT



Thermodynamisch evenwicht

Als alle componenten van een systeem dezelfde
temperatuur hebben, dan is het systeem in
thermodynamisch evenwicht.

Geïsoleerde systemen neigen naar dit evenwicht,
omdat warmte verplaatst van hogere T naar lagere T
als gevolg van de 2e hoofdwet van de thermodynamica.

In de praktijk is een systeem nooit in perfect evenwicht,
maar kan in veel situaties wel lokaal als dusdanig
beschouwd worden.



Lokaal thermodynamisch evenwicht

De vrije weglengte is de gemiddelde afstand die een
deeltje in een gas aflegt tussen botsingen. Bijvoorbeeld op
zeeniveau is dit ~40nm.

Als de vrije weglengte veel kleiner is dan de schaal waarop
de temperatuur verandert, dan kunnen we lokaal
thermodynamisch evenwicht (LTE) aannemen.

Fotonen in de atmosfeer zijn niet in LTE, maar in het
inwendige van sterren is de dichtheid zo hoog dat we LTE
kunnen gebruiken!

Planck spectrum!



De stralingswet van Planck

Het spectrum is alleen een functie van temperatuur:

Voor hν≪kT (Rayleigh-Jeans limiet):

Voor hν≫kT (Wien limiet):

Iν (T ) ≈
2kT
c2

ν 2

Iν (T )∝ν
3e−hν /kT

Iν (T ) =
2hν 3

c2
1

ehν /kT −1



Planck spectrum

Figuur 5.14

10,000K

2,000K

Rayleigh-Jeans limiet Wien limiet



Kleur ∼ Temperatuur

Figuur 5.15



De stralingswet van Planck

De verschuivingswet van Wien geeft de golflengte
waar het spectrum piekt :

De totale uitgestraalde energie wordt gegeven door de
wet van Stefan-Boltzmann:

€ 

λmax = 0.002898 /Teff [m]

Itot =
2π 5

15
k 4

c2h3
T 4 ≡σ SBT

4

σ SB = 5.669×10
−8Wm−2K 4

constante van Stefan-Boltzmann



Sterren als zwartlichaamstralers

Lichtkracht + Temperatuur ➙ Grootte 

We kunnen de effectieve temperatuur Teff definiëren:

Dit is de temperatuur die de ster met lichtkracht L en straal R
zou hebben als het een perfecte zwartlichaamstraler zou zijn.

Teff ≡
L

3πR2σ SB
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Geen perfecte zwartlichaamstralers

De afwijkingen van een perfect zwart lichaam worden
veroorzaakt doordat de atmosferen van sterren
steeds ijler worden, waardoor de aanname van LTE
niet altijd opgaat.

Hoe goed de benadering door een zwart lichaam is
hangt af van de temperatuur en het golflengtebereik
waarin we geïnteresseerd zijn.



Vragen?


