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Praktische zaken

n Deeltentamen op 22 oktober
n 9-11uur in het Sportcentrum

n Stof
n Alle onderwerpen tot dusver, behalve de Zon.
n Voorbeeldvragen t/m E.35
n Huiswerk

n Resultaten huiswerk
n Nagekeken huiswerkset II kan op 16 oktober

16:15-18:00 in Oort 558 opgehaald worden



Samenvatting hoorcollege V

n Interactie van licht en materie
n Spectraallijnen
n Lijnverbreding

n Atmosfeer van de Zon
n Optische diepte
n Zonneactiviteit



Wetten van Kirchhoff

• 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

We kunnen veel informatie uit de analyse van het
spectrum van een ster halen.

De lijnsterkte hangt af van de chemische samenstelling,
temperatuur en dichtheid.

De vorm van de lijn geeft informatie over de fysieke
omstandigheden (temperatuur, dichtheid, magnetisme,
rotatie, etc.)

Hiermee kunnen we natuurkunde bedrijven!



Atmosfeer van de Zon

Vraag:
Welke drie lagen onderscheiden we in de
atmosfeer van de Zon?



Een doorsnede van de Zon



Variaties in oppervlaktehelderheid 

zonnevlek

Randverzwakking 
(limb darkening)



Stralingstransport

Vraag:
Hoe lang duurt het voor “een foton” om van het
inwendige van de Zon naar het oppervlak te
gaan? [R☉=695500km]



Een lange weg naar buiten

In het inwendige van de Zon is de opaciteit zo hoog dat de
gemiddelde weglengte ℓ van een foton slechts ~1cm is.

Elke keer wordt het foton verstrooid in een willekeurige
richting ➙ dronkaardswandeling (random walk):

Afgelegde afstand D=ℓ .

€ 

N

R☉=695.500 km ➙ N=5x1021

c=300.000 km/sec ➙ reistijd = 5000 jaar! 
(en in werkelijkheid nog veel langer…)    



Vragen?



Onderwerpen vandaag

n Ontstaan van planeten
n Chemische differentiatie
n Ontstaan van een atmosfeer

n Datering van ons zonnestelsel

n Temperatuur van planeten



Twee soorten planeten

In het zonnestelsel onderscheiden we

• aardachtige planeten (terrestial)
• gasreuzen (Jovian)



Twee soorten planeten

Eigenschap Aardachtig Gasreus

Massa laag (<1 M⨁) hoog (>10 M⨁)

Samenstelling rots/metaal
ϱ>3000 kg m-3

gas/ijs
ϱ<2000 kg m-3

Rotatie langzaam (P>24uur) snel (P<18 uur)

Satellieten weinig veel

Afstand tot Zon a < 2 AE a >5 AE

Kunnen we deze verschillen verklaren?



Het zonnestelsel

Figuur 8.1

Planeten

Dwerg-planeten



Wat is een planeet?

Tijdens de IAU General Assembly van 2006 in Praag is 
besloten dat een planeet als volgt is gedefinieerd:

1. Het is in een baan rond de Zon en is geen satelliet van een
andere planeet; en

2. De zwaartekracht heeft de compressiekrachten overwonnen
waardoor het een (vrijwel) ronde vorm heeft, in hydrostatisch
evenwicht; en

3. De omgeving van zijn baan heeft “schoongeveegd” (baan
dominantie).

Dankzij deze definitie is Pluto niet langer een planeet, maar
is het een dwergplaneet (voldoet niet aan vereiste #3).



Verdeling van massa

Vraag:
Welk percentage van de massa in het
Zonnestelsel nemen de planeten voor
hun rekening?



Het zonnestelsel: de feiten

De Zon bevat 99.8% van de massa in ons zonnestelsel.

De resterende 0.2% bevindt zich in een dunne schijf met 
name in de vorm van planeten. 

De planeten:

• Bewegen allemaal in dezelfde richting.
• Roteren bijna allemaal in dezelfde richting om hun as.
• Bijna al het impulsmoment in de planeten (60% Jupiter!)



Oorsprong van het zonnestelsel

Deze globale waarnemingen suggereren dat het
zonnestelsel is gevormd uit een enkele ronddraaiende
proto-planetaire schijf.

Vraag:
Hoe kunnen we deze ideeën testen?



Hoe oud is het zonnestelsel?

Hypothese: alle objecten zijn (ongeveer)
even oud.

Vraag:
Hoe kunnen we de leeftijd van objecten in
ons zonnestelsel bepalen?



Hoe oud is het zonnestelsel?

• De leeftijd van de Zon: vergelijk sterevolutiemodellen
met waarnemingen (fotosfeer en helioseismologie).

• De leeftijd van de Aarde en andere objecten
(meteorieten in het bijzonder): verhouding van
radioactieve isotopen, radiometrische datering.



Radiometrische datering

Vraag:

Is een meteoriet meer of minder
radioactief dan een baksteen?



Radiometrische datering

Het aantal radioactieve atomen N neemt exponentieel
af, maar de halfwaardetijden 𝜏0 verschillen per element:

Vraag:
Wat zijn de ideale eigenschappen voor een
goede datering?



Een belangrijke vervalreeks is:

aantal snelle stappen

206Pb.

238U/206Pb is een klok ➙ t (als er oorspronkelijk geen
lood aanwezig was…)

Radiometrische datering



Leeftijd van het zonnestelsel

De oorspronkelijke hoeveelheid 206Pb kan worden
bepaald door deze te vergelijken met die van 204Pb (dit
is namelijk geen product van een vervalreeks!)



Radiometrische datering

Vraag:

Waarom zijn meteorieten het meest
geschikt om de leeftijd van het
zonnestelsel te bepalen?



Leeftijd van het zonnestelsel

De Aarde was lange tijd vloeibaar was ➙ chemische
differentiatie: zware atomen zinken naar de kern.

Aardkern is nog steeds gesmolten (T=5000K)

Er is voldoende thermische energie om dit nog
miljarden jaren vol te houden.

Maar de geologische activiteit maakt het dateren van
de Aarde lastig, omdat de Aardkorst minder oud is.



Leeftijd van het zonnestelsel

Meteorieten zijn echte “fossielen” van het Zonnestelsel
en resulteren in een leeftijd van (4.54± 0.05)x109 jaar.

Door de abundantie van een aantal radioactieve elementen te
vergelijken kunnen we zelfs iets leren over de eigenschappen van
de gaswolk waaruit de Zon is gevormd.



Planeetvorming – stap 1

Het ontstaan van planeten is een natuurlijk gevolg van
het proces dat sterren vormt:

• Een gaswolk trekt samen door de zwaartekracht mits
de gasdruk niet te hoog is (T<10K).

• Als de gaswolk een netto impulsmoment heeft dan
vormt zich een roterende schijf.

• De ster vormt in het centrale deel en kleine klompjes
materiaal in de schijf groeien uit tot planeten.



Oorsprong van het zonnestelsel



Proto-planetaire schijven



Proto-planetaire schijven



Planeetvorming – stap 2

Condensatie

Accretie➙planetisimals (diameter ~1km).

Samensmelting



Planeetvorming – stap 2

De samenstelling van de gecondenseerde
brokken hangt af van de temperatuur:

• In de buitendelen kunnen gasrijke planeten vormen.
Als ze zwaar genoeg zijn (meer dan 15M⨁) dan
kunnen ze ook helium en waterstof vasthouden.

• In de binnendelen kunnen alleen metaal- en
siliciumrijke hemellichamen vormen.



Planeetvorming – stap 2

De protoplaneten zijn vloeibaar en zware atomen
zakken naar het centrum: chemische differentiatie.

Gasrijke atmosfeer 

Kan ook weer veranderen door chemische processen.



Vorming van de atmosfeer

De oorspronkelijke atmosfeer van de Aarde: voornamelijk
waterstof, helium, methaan en ammoniak.

Waterstof en helium verdwenen snel in de ruimte en UV
straling van de Zon vernietigde de methaan en
ammoniak.

Een secundaire atmosfeer van H2O en CO2 door
ontgassing tijdens chemische differentiatie.



Vorming van de atmosfeer

Door ontgassing tijdens differentiatie ontstond op
Aarde een secundaire atmosfeer van H2O en
CO2. Hetzelfde gebeurde bij de vorming van
Venus.

Vraag:
Waarom bestaat de atmosfeer van Venus
nu voor 96.5% uit CO2 en 3.5% N2?



Vorming van de atmosfeer

Fasediagram voor water: Mars is te koud en Venus te
heet voor vloeibaar water. Het gebied waar vloeibaar
water mogelijk is de leefbare zone (habitable zone)

Figuur 10.4



Vorming van de atmosfeer

Het CO2 kon op Aarde oplossen in water en reageren
tot onoplosbare zouten, zoals CaCO3.

Een atmosfeer van inerte moleculen, met name N2.

Mars heeft een ijle atmosfeer (P~0.006 atm) die voor
95% uit CO2 bestaat (net als Venus). Er is weinig water
omdat er geen bescherming tegen UV straling is.



Vorming van de atmosfeer

Gasreuzen: vooral waterstof en helium. Uranus en
Neptunus hebben meer methaan, waardoor zij
blauw/groen lijken.



Een atmosfeer in beweging

De banden in de atmosfeer van Jupiter ontstaan door
convectie. De grote rode vlek is een storm (3x groter
dan de Aarde) die mogelijk al 400 jaar woedt.

Yamila Miguel



Planeetvorming – schoonmaak

De planeet veegt zijn baan schoon door resterende
brokstukken aan te trekken (of weg te slingeren); dit
noemen we het zwaar bombardement.



Kraters op de Maan

De korst aan de “aardkant” van de Maan is dunner en daardoor is
er meer vulkanisme geweest dat veel kraters heeft uitgewist.



Vorming van de Maan

Figuur 9.13: deze hypothese verklaart waarom de maan vooral rots is
en de rotatie as van de Aarde niet loodrecht op de ecliptica staat.

Een brokstuk ter grootte van Mars sloeg in op de Aarde
waarbij een groot stuk afsplitste: de Maan!



Vragen?



Temperatuur op de Maan

Vraag:

Wat bepaalt de temperatuur van een planeet?



Temperatuur op de Maan

Vraag:
Wat is de het verschil in temperatuur tussen de 
“middag” en “middernacht” op de Maan?

a) Geen verschil
b) 80K
c) 250K
d) 500K



Temperaturen in het zonnestelsel

De planeten in het zonnestelsel hebben verschillende
temperaturen. Kunnen we dit verklaren?



Temperaturen in het zonnestelsel

De temperatuur aan het oppervlak van een planeet
hangt af van de geabsorbeerde flux:

Fabs=Fin(1-A)

Albedo A: fractie straling die wordt gereflecteerd ➙
A=0 voor een zwartlichaamstraler.

De albedo hangt af van de samenstelling; de Aarde
heeft A=0,4 maar de Maan A=0,07.



Temperaturen in het zonnestelsel

De hoeveelheid energie die een planeet met straal RP
absorbeert is:

inkomende flux

geabsorbeerde fractie

De planeet warmt op tot een evenwichtstemperatuur TP.
Als we dit benaderen als een zwartlichaamstraler dan is
de uitgestraalde energie:

LP = 4πRP
2σ SBTP

4 =WP



Evenwichtstemperatuur
Figuur 8.2: spectrum van Mars

Thermische emissie TP~225KThermische emissie Zon: T~5800K

Als de planeet snel roteert:



Als een planeet heel langzaam roteert, dan wordt alleen
een oppervlak Σ verhit en zal dit oppervlak met een
andere temperatuur stralen (als er geen atmosfeer is):

Dit is de hoogste temperatuur voor een hemellichaam
dat de energie alleen van de Zon krijgt.

Evenwichtstemperatuur



Temperatuur op de Maan

De maan is een langzame rotator zonder dampkring (dus
geen warmtegeleiding) met een albedo A=0.07.

De maximale temperatuur rond de evenaar wanneer de
Zon hoog staat is 388K (=115°C).

De temperatuur aan de nachtkant koelt heel snel af: aan
het eind van de nacht (na 13-14 aarddagen) is het slechts
123K (-150°C)!

De situatie is nog extremer voor Mercurius (1 “dag” duurt
176 aarddagen): de nachtkant is een van de koudste
plekken in het zonnestelsel!



Koeling van ruimtelescopen

Hetzelfde principe kan worden gebruikt om ruimtetelescopen
passief te koelen: aan de achterkant van het sterk reflecterende
zonneschild is het veel kouder!



Temperaturen van de planeten

Vraag:
Waarom zijn deze planeten warmer dan
verwacht?



Broeikaseffect



Extra energiebron

Vraag:

Jupiter en Saturnus stralen meer energie uit dan
zij van de Zon ontvangen. Hoe kan dat?



Extra energiebron

Als materiaal samentrekt wordt de potentiële
zwaartekrachtsenergie omgezet in warmte.

• Planeten worden heet geboren

• De potentiële zwaartekrachtsenergie is een
geweldige bron van energie: essentieel voor de
evolutie van sterren!



Zwaartekracht als energiebron

Stel dat de planeet een uniforme dichtheid ϱ heeft, dan is de
potentiële energie dU van de schil met straal r en dikte dr:



Zwaartekracht als energiebron

De totale potentiële energie U van een planeet met
straal R krijgen we door te integreren over alle schillen
van r=0 tot r=R:



Zwaartekracht als energiebron

Ljupiter= 4x1017W=dU/dt➙

Sinds het ontstaan van het Zonnestelsel hoeft de straal van Jupiter
slechts 2300km af te nemen (~3% van de huidige straal) om het
huidige stralingsniveau vol te houden.

Door de planeet iets te laten krimpen neemt de potentiële
zwaartekrachtsenergie af:


