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Oplossing van Olber’s paradox?

Vraag: 
We leven niet in een oneindig, eeuwig,
statisch Heelal, omdat het ’s nachts donker is.

Lord Kelvin: Zou absorptie van het sterlicht
een mogelijke uitweg kunnen zijn?



Samenvatting hoorcollege IV

n Detectie van licht
n Typen telescopen (refractor vs reflector)
n Aberratie en oplossend vermogen
n Effecten van de dampkring

n Zwartlichaamstraling
n Lokaal thermodynamisch evenwicht
n Planck spectrum, wet van Wien
n Wet van Stefan-Boltzmann, effectieve temperatuur



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



Sterren als zwartelichaamstralers

Sterren zijn bij goede benadering zwartlichaamstralers!



Rode reus

Vraag: 
Aan het eind van haar leven wordt de Zon een rode
reus met een straal die 200x groter is dan de huidige
met een effectieve temperatuur van ongeveer 4000K
(70% van de huidige waarde).

Wat is de lichtkracht van de Zon in dit stadium?



Rode reus

Antwoord:
a) 140 L☉
b) 40000 L☉
c) 1 L☉ (blijft gelijk)
d) 10000 L☉



Lichtkracht van een zwart lichaam

De lichtkracht van een bolvormige zwartlichaamstraler
met straal R en temperatuur T is (Stefan-Boltzmann):
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Vragen?



Onderwerpen vandaag

n Interactie licht en materie

nDe Zon
n Optische Diepte
n Het oppervlak van de Zon
n Zonneactiviteit



Afwijkingen van Planck spectrum

Figuur 13.1

Spectrum van Vega



Atomaire processen

Fotonen kunnen op verschillende manieren met atomen
interageren.

foto-excitatie botsings-excitatie

Absorptie van energie wordt geabsorbeerd ➙ atoom in een 
aangeslagen toestand.

Figuur 5.3



Atomaire processen

Fotonen kunnen op verschillende manieren met atomen
interageren.

spontane emissie gestimuleerde emissie        botsing de-excitatie

Figuur 5.4

Verval uit aangeslagen toestand ➙ emissie van foton



Atomaire processen

Als de energie hoog genoeg is, kan het elektron
ontsnappen en is het atoom geïoniseerd. Het
omgekeerde proces heet recombinatie.

foto-ionisatie botsings-ionisatie

Figuur 5.5



Bohratoom

Het Bohr model voor een waterstof(achtig) atoom stelt
ons in staat om een aantal belangrijke lijnen de spectra
van sterren te verklaren.

Figuur  5.1

1Å=10-10nm



Atoomstructuur

Voor een atoom met atoomnummer Z is de energie in baan
met kwantumnummer n:

(1 eV =1.602×10−19J)

Als een elektron in een waterstofatoom van niveau n2 naar n1
vervalt dan wordt er een foton uitgezonden met golflengte

En = −13.6eV
Z 2
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Waterstoflijnen

Figuur 5.2

Ly-α: n=2  ➙ n=1 (121.6 nm)
H-α: n=3   ➙ n=2 (656.3 nm)
H-β: n=4   ➙ n=2 (486.1 nm)
Pa-α: n=4 ➙ n=3 (1875 nm)

Lyman limiet: n=∞ ➙ n=1 (91.18 nm)
Balmer limiet: n=∞ ➙ n=2 (364.6nm)



Afwijkingen van Planck spectrum

Figuur 13.1

Spectrum van Vega
Teff~10000K

H-β (486.1 nm)

H-α (656.3 nm)

H-ɣ (434 nm)

H- δ (410 nm)



Het spectrum van de Zon



De Zon: de chemische samenstelling

Met een model van het spectrum kunnen we de
chemische samenstelling bepalen.
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Het spectrum van gasnevel
C

redit: Steve Broadbent
(http://sebastro.hom

eip.net)

http://sebastro.homeip.net/


Verschillende spectra

Continuüm spectrum

Emissie spectrum

Absorptie spectrum



Emissie en absorptie spectra



Wetten van Kirchhoff

Het waargenomen spectrum is het resultaat van een
balans tussen de verschillende processen en de
geometrie van het systeem.

• Een gas met een hoge dichtheid produceert een 
continuüm spectrum.

• Een ijl gas gezien tegen een hete, gloeiende 
achtergrond veroorzaakt een absorptie spectrum.

• Een ijl gas gezien tegen een koele, donkere 
achtergrond veroorzaakt een emissie spectrum.



Informatie uit spectraallijnen

Spectraallijnen

Aanwezigheid van chemische elementen

Kunnen we meer informatie uit de analyse van
het spectrum van een ster halen?



Informatie uit spectraallijnen

Vraag: 
Zien alle spectraallijnen er hetzelfde uit?



Hoe dun kan een lijn zijn?

Onzekerheidsprincipe van Heisenberg: ΔE≳ℏ/Δt

De energie van een overgang is iets onzeker

Elke lijn heeft een minimale (natuurlijke) breedte 

Voor de Ly-α lijn Δλ/λ≈2x10-8. Voor een verboden
overgang is Δt groot: deze lijnen zijn scherper.

Δt ~10-8 s voor een toegestane lijn
Δt ~1 s voor een verboden lijn



Lijnprofiel

De atomen en moleculen in een gas met temperatuur T>0
bewegen willekeurig, maar we kunnen toch gemiddelde
eigenschappen berekenen.

Als het gas in thermodynamisch evenwicht is, dan wordt
de verdeling van snelheden van de deeltjes gegeven door de
Maxwell-Boltzmann verdeling:

met m de massa, T de temperatuur en k de Boltzmann
constante (k=1.38x10-23 JK-1).

F(v)dv = 4π m
2πkT
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Lijnprofiel

vp =
2kT
m vrms = v2

1/2
=

3kT
m



Lijnprofiel

De gemiddelde kinetische energie per deeltje is gelijk:

De emissielijn (of absorptielijn) zal iets verschoven zijn
door het Doppler effect:

De breedte van de verdeling van snelheden hangt af
van de temperatuur. Idem voor de spectraallijn.

E = 3
2 kT

λobs = λ0 1+
v
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Thermische verbreding

De beweging van de gas deeltjes veroorzaken een
thermische verbreding van de lijn.

Er zijn nog een aantal (gerelateerde) effecten die het
lijnprofiel veranderen.

Δλ
λ

≈ 3×10−7µ−1/2 T
1K (μ gemiddelde moleculair gewicht)



Lijnprofiel

• Turbulente Doppler verbreding: chaotische beweging van
gaswolken (dus niet de deeltjes alleen). Dit hangt niet af van het
moleculair gewicht, en is niet gerelateerd aan de temperatuur.

• Rotationele Doppler verbreding: als een ster roteert dan
varieert de snelheid (tenzij we naar de pool kijken). Alle lijnen
laten hetzelfde patroon zien.

• Botsingsverbreding: als de dichtheid te groot is zodat we
atomen niet meer als geïsoleerde systemen kunnen zien. De
energieniveaus veranderen door het elektrische veld van
naburige atomen.

• Zeeman verbreding: als er een magnetische veld is, dan
kunnen de energieniveaus splitsen. Zo kunnen magnetische
velden gemeten worden.



Informatie uit spectraallijnen

De vorm van een spectraallijn geeft informatie
over de fysieke omstandigheden:

• Temperatuur
• Dichtheid
• Magnetisme
• Rotatie
• …

Astrofysica!



Vragen?



Dichtheid van de Zon

Vraag: 
Hoe vergelijkt de gemiddelde dichtheid van de
Zon met de dichtheid van water?

a) Ongeveer gelijk aan de dichtheid van water
b) Veel groter dan de dichtheid van water
c) Veel lager dan de dichtheid van water



De Zon

MZon=2x1030kg en RZon=696000km 

gemiddelde dichtheid van ~1400 kg/m3

Lzon=3,8x1026W
Teff=5778K

De Zon is relatief massief/helder, maar niet uitzonderlijk. 



De Zon: fotosfeer



Hoe diep kunnen we in de Zon kijken?

De kans dat een foton geabsorbeerd wordt hangt af van de 
werkzame doorsnede σ (cross-section) van de deeltjes in 
het gas en de deeltjesdichtheid n.

I0 I

Δx

dI
I
= −nσΔx   ⇒  I(x) = I0e

−nσ x ≡ I0e
−τ (x )

Zie: Figuur 5.9



Hoe diep kunnen we in de Zon kijken?

De optische diepte 𝜏 bepaalt hoever we kunnen zien:

𝜏 ≪ 1: optisch dun, of transparant
𝜏 ≫ 1: optisch dik, of ondoorzichtig

De gemiddelde afstand die een foton kan afleggen is
de gemiddelde weglengte (mean free path)=(nσ)-1;
het is de afstand waar de optische diepte van 𝜏=0 naar
𝜏=1 gaat.



Bron van opaciteit

In de fotosfeer levert H- de belangrijkste bijdrage aan
de opaciteit.

Veel “metalen” hebben lage ionisatie-energieën 𝜒 en
zijn gedeeltelijk geïoniseerd in de fotosfeer: deze extra
elektronen kunnen (licht) binden aan waterstof:

H + e- → H- + ɣ (𝜒 =0.75 eV)

Dit werkt alleen als de dichtheid hoog is en
2500K<T<10000K. Dus hoog in de fotosfeer stopt het
proces en is de atmosfeer transparant.



Randverzwakking

Figuur 7.2

T=6100K

T=5500K



Variaties in oppervlaktehelderheid 

zonnevlek

Randverzwakking 
(limb darkening)



Granulen

Granulen zijn convectiecellen (gasbellen) die aan het oppervlak
komen, met een typische grootte van 1000km en een levensduur
van 10 minuten.



Granulen

https://youtu.be/W_Scoj4HqCQ



Zonnevlekken

https://youtu.be/icjym2uEs5Q



Zonnevlekken: magneetvelden

De lagere temperatuur wordt veroorzaakt door de extra druk
van sterke magnetische velden, die de convectie
bemoeilijken.



Zonnevlekken: magneetvelden

Het bestaan van de sterke magneetvelden kan worden
aangetoond door middel van Zeemansplitsing van spectraallijnen.



Zonnevlekken: magneetvelden

De druk in de zonnevlek moet in balans zijn met de
druk in de fotosfeer:

ρkTS
mp

+
B2

2µ0

 =  
ρkTp
mp

zonnevlek fotosfeer

B =
2µ0ρk(Tp −TS )

mp

Met ϱ≈3.5x10-4 kg/m3 en Tp-TS=1800K ⇒ B≈0.1T

het gemiddelde magneetveld aan 
het oppervlak is 0.001-0.1T 



Zonnevlekcyclus 
De frequentie van zonnevlekken varieert met een periode van 11
jaar, waarna ook de polariteit omdraait (een hele periode is dus
eigenlijk 22 jaar). De breedte waarop ze vormen neemt ook af
gedurende de cyclus.



Differentiële rotatie van de Zon

We kunnen zonnevlekken volgen: de Zon roteert, maar
de rotatie periode hangt af van de breedte. Daardoor
raken de magneetlijnen verkoopt: zonneactiviteit.



Chromosfeer

De chromosfeer is de laag direct boven de fotosfeer en
pas goed te zien tijdens een volledige zonsverduistering.
Het bestaat uit een ijl, heet gas en produceert dus een
emissiespectrum (vooral Hα maar ook Helium!)

Hα



Chromosfeer

De temperatuur loopt in de chromosfeer op van T~4400K aan de
onderkant tot T~9000K op 2500km hoogte. Dit is het gevolg van
uitbarstingen, spicules, in de fotosfeer die hete deeltjes op grote
hoogte brengen.

spicules



Chromosfeer

Hα

De dynamica van de chromosfeer wordt bepaald door de
magneetvelden. Deze kunnen “koel” gas omhoog tillen in een
protuberans (=prominence). Sommige kunnen heel groot worden!



Protuberans

https://youtu.be/HFT7ATLQQx8



Corona

De corona is de buitenste laag van de atmosfeer van de
Zon en is 106x minder helder dan de fotosfeer. De corona is
heel heet: ~1-2x106K!



Atmosfeer van de Zon

Figuur 7.6

Nog geen goede 
verklaring voor 
deze sprong in 
temperatuur.



Een doorsnede van de Zon



Een kijkje in het inwendige
De fotosfeer “trilt” en dit kunnen we gebruiken om het inwendige
van de Zon te bestuderen. De frequenties van trillingen hangen
namelijk af van dichtheid als functie van straal. Helioseismologie
stelt astronomen in staat om modellen van sterren te testen.



Zonnewind

Aan de buitenkant van de corona kunnen deeltjes ontsnappen 
aan de zwaartekracht van de Zon: de zonnewind.

Vanwege de hoge temperatuur:

en op grote afstanden hebben steeds meer deeltjes een 
snelheid die hoger is dan de ontsnappingssnelheid:

vrms =
3kT
mp

≈160 km/s T
106 K

vesc =
2GMZon

r
≈ 620 km/s r

RZon
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Zonnewind

Op een afstand van 1 AE heeft de zonnewind een snelheid van
vwind~400km/s en een deeltjesdichtheid nwind~107/m3, of een
massa dichtheid ϱwind~10-21kg/m3.

Als we aannemen dat de zonnewind een constante flux heeft,
dan verliest de Zon massa met een vaart van:

Dat kan de Zon zich wel veroorloven…

dM
dt

= 4πr2 dr
dt
ρ ≈108kg/s ≈10−14MZon /jaar.



Zonnestormen en auroras



Vragen?


