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Verwijzingen naar het boek van Liddle worden met [L ”sectie”] aangegeven.

Opgave 1 [L 5]:

Olbers’ paradox zegt dat als we in een oneindig, homogeen en statisch heelal leven, het ’s
nachts even licht zou moeten zijn als overdag. Leg uit waarom, en laat dit aan de hand
van (tenminste) één relevante formule zien. Wat leid je hieruit af omtrent ons heelal?

Definities:
- Flux: De energiestroom (van fotonen) van een object (b.v. een ster) aan de hemel op
afstand R gemeten door een waarnemer op aarde per oppervlakte-eenheid en per tijdseen-
heid, de flux F , is gedefinieerd als F = L/4πR2, waarin L het door de ster (isotroop)
uitgezonden vermogen is.
- Ruimtehoek: De ruimtehoek van een ster aan de hemel, Ω, is gedefinieerd als Ω =
A/4πR2, waarin R de afstand tot de waarnemer en A de oppervlakte van de ster gepro-
jecteerd loodrecht op de gezichtslijn. De ruimtehoek wordt uitgedrukt in sterradialen. Uit
de definitie volgt dat de ruimtehoek van de hele hemel 4π sterradialen is. Een sterradiaal
is gelijk aan (180/π)2 ≃ 3283 vierkante graden oftewel 4.25×1010 vierkante boogseconden.

Opgave 2 [L 5]:

Met behulp van een simpele telescoop en camera kunnen we vaststellen dat de nachtelijke
hemel zo’n 35 magnituden minder helder is (in zichtbaar licht) dan de zon: mV = −11
per vierkante boogseconde voor de zonneschijf, en mV = 24 per vierkante boogseconde
voor de nachtelijke (maanloze) hemel. Maak hiermee een schatting van het aantal sterren
in het zichtbare heelal.

Hints en aannames:

- De WMAP satelliet heeft gemeten dat ons heelal zeer vlak en 13,7 miljard jaar oud
is.

- Neem aan dat sterren gemiddeld identiek zijn aan de zon (R⊙ = 7 × 108 m).

- Bedenk (aan de hand van Olbers’ paradox) of de waargenomen roodverschuiving
van sterren ver weg van belang is voor je schatting.

- Overleg uitgebreid met je medestudenten voordat je de werkcollege-assistent om
hulp vraagt.

- Op grond van tellingen in Hubble Space Telescope ultra-deep-field plaatjes schat
men dat er zo’n 100 miljard sterrenstelsels zijn in het thans zichtbare heelal, met
gemiddeld zo’n 10 miljard sterren. Vergelijk dit met je eigen antwoord.



- N.B. Kijk nooit door een telescoop naar de zon zonder objectieffilter: onherroepelijke
oogbeschadiging is het gevolg!

- Hoe zou je de flux van de zon kunnen meten met behulp van een gloeilamp van 100
W, een blad papier en een lineaal?

- De magnitudeschaal M is een logaritmische schaal voor de flux F en gedefinieerd
als m = −2.5 10logF + κ met κ een nader afgesproken constante.

De oplossingen zullen worden besproken tijdens de werkcollege op 18.05.2011 vanaf 15:30
in HG 01.029.
College webpagina: http://particle.astro.ru.nl/goto.html?cosmology1011


