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1. Doelstelling en samenvatting
♦

Waarin wordt aangekondigd waar het allemaal over gaat. Er
staat hier veel in om te onthouden. Maar onthoud vooral dit:
astrofysica is zware kost! Hou vol.

♦
Het doel van het deze inleiding op het college Het Levend Heelal bestaat uit drie delen: ten eerste, een
basis geven voor het begrijpen van wat zich in het Heelal afspeelt; ten tweede, aanwijzingen geven voor
de delen van wis- en natuurkunde die hierbij een rol spelen; ten derde, een raamwerk vormen voor de
meer gedetailleerde colleges en practica die de rest van de cursus uitmaken.

Het gaat hierbij in eerste instantie om de klassieke mechanica, en in het bijzonder de Newtonse
theorie van baanberekeningen (“hemelmechanica”). Die wordt toegepast op statische situaties (vorm en
structuur van planeten en sterren), op stationaire situaties (cirkelbanen), en op dynamische systemen
(planeetbanen, clusters van sterren, sterrenstelsels, en het Heelal). Bij de behandeling van al deze zaken
wordt geleidelijk duidelijk welke wiskundige technieken nodig zijn, en waarom. In het bijzonder zijn dat
algebra, lineaire algebra, en analyse.

De formule-nummers van zeer belangrijk materiaal zijn in de tekst met een schoppenaas ♠ aangege-
ven, bijvoorbeeld alsvolgt:

E = γmc2 (1.1) ♠
Het is aan te bevelen om eerst het globale gedrag van de variabelen in zo’n formule te onthouden, en dan
pas de (eventuele) constanten. Bijvoorbeeld, in de formule

T =
Gµ

3k
M

R
(1.2) ♠

is de relatie tussen T , M en R het belangrijkst:

T ∝ M

R
(1.3)

Deze weergave met een ‘evenredig’ symbool ∝ moet gelezen worden als

T = constante× M

R
(1.4)

en uiteindelijk, na invullen van de constanten, als Eq.(0.2) .
Paragrafen die beginnen met Ga nu zelf het volgende na zijn bedoeld als oefening om te zien

of de lezer de stof begrijpt; tevens geven deze passages een aanwijzing voor het soort vragen die op een
tentamen zouden kunnen voorkomen.

Hieronder volgt een overzicht van de samenvattingen van alle hoofdstukken uit deze notities.
Als een buitenaards wezen onze planeet zou bezoeken, en ons zou vragen wat wij over het Heelal te

weten zijn gekomen sinds we uit de bomen klommen, dan is het kortste antwoord: het Heelal bestaat
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uit deeltjes, ruimte en tijd. Op basis van deze schijnbaar eenvoudige zin kunnen we de hele natuurkunde
reconstrueren, en alle sterrenkundige toepassingen daarvan. In dit college beperken wij ons tot de ‘eerste
levensbehoeften’: de klassieke mechanica, een deel van de quantummechanica, stukjes thermodynamica,
en relativiteitstheorie.

De regels van de mechanica zijn van zeer groot belang in de sterrenkunde. Het is dus essentieel
om te weten waar die regels vandaan komen. Het blijkt dat de ‘wetten’ van de beweging voortkomen
uit bepaalde regelmatigheden in de Natuur, ‘symmetrie’ genoemd. Dat zijn: homogeniteit van tijd en
ruimte, en relativiteit van de snelheid. Uit deze symmetrieën leidt men de bewegingsvergelijkingen af.
Bij deze afleiding blijkt dat wiskundige analyse niet gemist kan worden.

Bij iedere symmetrie hoort een grootheid die niet verandert. In de klassieke mechanica zijn dat de
energie en de impuls. De klassieke bewegingsvergelijking heeft in het rechterlid nul, in het geval dat er
geen uitwendige krachten werken. Dit leidt tot behoud van impuls. De vergelijking kan in alle gevallen
eenmaal worden gëıntegreerd. Zo ontstaat een vorm waaruit blijkt dat een bepaalde grootheid bij de
beweging hetzelfde blijft. Dit is de behoudswet voor de energie.

Gewapend met de vergelijkingen van de klassieke mechanica gaan we het Heelal proberen te begrijpen.
Het uiteindelijke doel is, te berekenen hoe astronomische dingen zich gedragen. Het eenvoudigst is, om
daarbij te beginnen met dingen in evenwicht, zoals planeten en sterren. Eerst bezien wij de structuur
van planeten, in evenwicht tussen enerzijds hun zwaartekracht en anderzijds de druk van de materie
waaruit zij zijn gebouwd. Hier berekenen we de sterkte van de materie uit een simpele schatting van
materiaalsterkte.

Nu we eenmaal weten dat een voldoende grote massa bolvormig is, kunnen we schatten wat de
inwendige structuur van zo’n bol is. Wij doen dat door de bol in twee delen te splitsen: een schil en een
pit, met allebei dezelfde dikte en massa. Wij berekenen een verband tussen de massa, straal, dichtheid,
temperatuur en andere eigenschappen van de bol. Later zullen wij zien dat deze schattingen verrassend
realistisch zijn.

Nu gaan we de structuurformule van een zelf-graviterende bol uitbreiden naar zware dingen zoals
sterren. Natuurlijk bestaat een planeet of een ster niet uit een simpele schil en een pit daarbinnen.
Op basis van precies dezelfde aanpak kunnen we het veel beter doen: we nemen niet twee schillen,
maar stapelen er oneindig veel op. Uiteraard leidt dat tot een differentiaalvergelijking voor de structuur
van de bol. De oplossing hiervan is erg ingewikkeld, maar een schatting van de bijbehorende fysische
grootheden levert een uitkomst die sterk lijkt op het twee-schillenmodel. In de hier gegeven beschrijving
zijn sterren in evenwicht doordat er in hun binnenste een zeer hoge temperatuur heerst, dat wil zeggen
snelle chaotische bewegingen van de atomen. Later komen wij een soortgelijke aanpak tegen bij de
structuur van sterrenstelsels, die in evenwicht zijn door de chaotische bewegingen van hun sterren.

Nu gaan we over naar de dynamica: de snelheden zijn nu niet meer nul. De krachten worden niet
in evenwicht gehouden door een tegengestelde kracht. In alles wat volgt zullen wij meestal werken met
krachten die naar een vast punt zijn gericht. Uit de afleiding van de bewegingsvergelijking weten we dat
alleen een deeltje waarop geen krachten werken, een rechte baan doorloopt met constante snelheid. Als
de baan gekromd is, is er sprake van versnelling, en wij moeten weten hoe groot die is. Wij volgen de
berekening van Huygens. We stellen vast dat elke kromming plaatselijk op twee manieren kan worden
benaderd: door een cirkelboog en door een parabool. Het stukje cirkel wordt doorlopen met een hoeksnel-
heid en een kromtestraal. Door die af te beelden op de parabool vinden we welke versnelling overeenkomt
met dat stukje van de baan. Zo’n versnelling noemen we ‘centrifugaal’.

Een centrale kracht heeft een bijzondere eigenschap: de kracht is steeds naar een vast punt gericht.
Deze afwijking van het algemene geval betekent dat de beweging van een deeltje in zekere zin in zijn
vrijheid is beperkt. Bij zo’n beperking hoort een behouden grootheid, een ‘bewegingsconstante’. In het
geval van beweging onder invloed van een centrale kracht is dat het impulsmoment. Dat is het uitproduct
van de impulsvector en de vector van de hoeksnelheid. In een vlak reduceert dit tot het product van de
massa, de snelheid en de kromtestraal van de baan. Het behoud van impulsmoment is verantwoordelijk
voor de tweede wet van Kepler, de ‘perkenwet’.

Als voorbereiding op de algemene oplossing van de bewegingsvergelijkingen staat de cirkelbaan cen-
traal. De reden is dat in veel sterrenkundige toepassingen de kracht die op het deeltje werkt naar een vast
punt is gericht. In het geval van zo’n centrale kracht kan de hoeksnelheid van de cirkelbaan eenvoudig
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worden gevonden. In het planetenstelsel is dat de Derde Wet van Kepler.
Uit het verband tussen massa, straal en temperatuur van bollen zien wij dat in het binnenste van

een voorwerp als de Zon de temperatuur van de orde van 10 miljoen kelvin is. Onder die omstandigheden
zijn de electronen geheel los van de atoomkernen. Die kernen botsen tegen elkaar en zo kan er kernfusie
optreden, wardoor de ster kan blijven stralen. Om te berekenen hoe dat gaat moeten we weten hoe
twee protonen zo dicht bij elkaar kunnen komen dat de ‘sterke kernkracht’ ze bijeen bindt. Dit is een
toepassing van de quantummechanica. We volgen de methode van Gamow om te schatting bij welke
energie kernreacties in een ster het best verlopen.

De straling die in het binnenste van een ster wordt opgewekt ontsnapt uiteindelijk door het oppervlak.
De temperatuur daar is wel veel lager dan in het centrum van de ster, maar toch nog vele duizenden
kelvin. Om de energie die de ster verliest (de lichtkracht) te koppelen aan de temperatuur gebruiken wij
de regel van Stefan-Boltzmann.

In het geval van het eenvoudige twee-schillenmodel zagen wij voor het eerst dat er een verband
bestaat tusen de karakteristieke grootheden van een zelfgraviterende bol, zoals de massa, de straal en
de temperatuur. Omdat de lichtkracht een functie is van de oppervlakte en de temperatuur, is er een
verband tussen de massa en de lichtkracht van een ster.

2. Deeltjes, ruimte en tijd
♦

Als een buitenaards wezen onze planeet zou bezoeken, en ons zou
vragen wat wij over het Heelal te weten zijn gekomen sinds we
uit de bomen klommen, dan is het kortste antwoord: het Heelal
bestaat uit deeltjes, ruimte en tijd. Op basis van deze schijnbaar
eenvoudige zin kunnen we de hele natuurkunde reconstrueren, en
alle sterrenkundige toepassingen daarvan. In dit college beperken
wij ons tot de ‘eerste levensbehoeften’: de klassieke mechanica,
een deel van de quantummechanica, stukjes thermodynamica, en
relativiteitstheorie.

♦

Het Heelal bestaat uit deeltjes, ruimte en tijd. Het samenspel daarvan vormt de gehele (astro)fysica. Een
complete natuurkunde van deze drie (“theorie van alles”) is er nog niet. We behelpen ons met enerzijds
theorieën van deeltjes die zich in een vooraf gegeven ruimte bewegen (quantummechanica, veldentheorie),
anderzijds met ruimte-tijdstructuren waarin deeltjes passief aanwezig zijn (algemene relativiteitstheorie).

Uit dagelijkse ervaring met materie weten we dat er deeltjes zijn. Er bestaan chemische elementen
(H, O, S,. . .heel weinig soorten!), die in zeer weinig en zeer specifieke combinaties kunnen voorkomen.
Bij het analyseren van (zuivere) stoffen vinden we nooit samenstellingen van het type H2.4O0.9, maar
altijd (kleine) gehele getallen: H2O, H2SO4, en dergelijke quantumgetallen. Uit de genetica weten we,
dat erfelijke eigenschappen als herkenbare brokstukken worden doorgegeven (Mendel-wetten).

De beschrijving van deeltjes maakt gebruik van complexe amplituden, getallen van het type eiφ.
Omdat we kunnen schrijven eiφ = cosφ + i sinφ vertonen deeltjes bepaalde soorten van gedrag die aan
golven doen denken (bijvoorbeeld interferentie), maar het is onjuist om te zeggen ‘deeltjes zijn golven’.
Door dit golf-achtige gedrag kan een deeltje maar zeer weinig vaste toestanden aannemen, vandaar dat
die quantumgetallen optreden, en vandaar dat deeltjes en moleculen identiek kunnen zijn en niet, zoals
grote dingen (muizen en mensen) maar zo’n beetje op elkaar lijken.

Ruimte en tijd kunnen worden gemeten met dezelfde maat, namelijk de seconde, omdat de Natuur ons
een absolute snelheid biedt: de lichtsnelheid is (locaal) onder alle omstandigheden hetzelfde (experiment
van Michelson en Morley). Zo is de afstand tot de Maan 1.1 seconde, tot de Zon 8 minuten, tot de
Andromeda Nevel 2 miljoen jaar.

Deze en verwante merkwaardigheden zijn te ingewikkeld voor dit college, en worden later uitgewerkt,
bijvoorbeeld in de colleges quantummechanica, veldentheorie en relativiteitstheorie.
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3. Symmetrie en klassieke mechanica
♦

De regels van de mechanica zijn van zeer groot belang in de ster-
renkunde. Het is dus essentieel om te weten waar die regels van-
daan komen. Het blijkt dat de ‘wetten’ van de beweging voortko-
men uit bepaalde regelmatigheden in de Natuur, ‘symmetrie’ ge-
noemd. Dat zijn: homogeniteit van tijd en ruimte, en relativiteit
van de snelheid. Uit deze symmetrieën leidt men de bewegings-
vergelijkingen af. Bij deze afleiding blijkt dat wiskundige analyse
niet gemist kan worden.

♦
Om erachter te komen welke vergelijking(en) gebruikt kunnen worden om beweging van deeltjes te be-
schrijven moeten we eerst zien welke fysica moet worden ingebouwd. Op het eerste gezicht zou je denken
dat de vergelijking voor de baan van een deeltje een algebräısche vorm is, bv. de vergelijking van de
parabool

y = a+ bt+ ct2 (3.1)

waarin y zoiets als de hoogte van een deeltje en t de tijd. Maar het blijkt dat het niet zo gaat. Dat komt
doordat de absolute positie en de absolute snelheid van deeltjes in ons Heelal blijkbaar geen meetbare
grootheden zijn: aan niets is af te lezen wat de ruimtelijke coördinaten van een deeltje zijn. Dat is geen
‘principe’ of zo; in de studeerkamer, afgesloten van de werkelijkheid, zouden we best een heelal kunnen
verzinnen waarin deeltjes een soort inwendige kilometerteller hebben waarop je de plaats ervan kunt
aflezen. Maar het Heelal waarin wij wonen werkt niet zo. In onze natuur geldt de homogeniteit van
de ruimte: als je bij de positie van een deeltje een willekeurig vast getal optelt, verandert er niets. Dit
komt neer op een globale verschuiving van het Heelal. Met andere woorden, er geldt blijkbaar een soort
‘relativiteit van de ruimte’: de waarde van een coördinaat als zodanig is niet waarneembaar. In formule
luidt deze invariantie

�r =⇒ �r + �a (3.2) ♠
Dus is niet de absolute positie van een deeltje van belang, maar de relatieve plaats, in het bijzonder
de verandering van de plaats in de loop van de tijd: de snelheid. Dus alleen het verschil in positie
telt, vandaar dat de bewegingsvergelijking geen algebräısche vergelijking voor de positie �r is maar een
differentiaalvergelijking∗1 voor de verandering van de plaats, d�r, in een klein intervalletje van tijd, dt.
Die verandering van plaats heeft een naam, de snelheid:

�v ≡ lim
∆t→0

�r(t+ ∆t)− �r(t)
(t+ ∆t)− t

=
d�r

dt
(3.3) ♠

Merk op dat hierin niet alleen de homogeniteit van de ruimte is gebruikt (omdat we het verschil van twee
posities bepalen), maar ook de homogeniteit van de tijd (omdat we door een tijdsverschil delen, en niet
door een absolute tijdswaarde).

Nu zou je denken dat dan tenminste de vergelijking voor de snelheid v van een deeltje een algebräısche
vorm zou kunnen zijn, bijvoorbeeld

v = a+ bt+ ct2 (3.4)

maar ook dat is niet het geval. Dat komt doordat de absolute snelheid van deeltjes in ons Heelal blijkbaar
geen meetbare grootheid is: aan niets is af te lezen wat de ruimtelijke snelheid van een deeltje is. Ook
dat is geen ‘principe’; in de studeerkamer kunnen we best een heelal verzinnen waarin deeltjes een soort
inwendig wijzertje hebben waarop je de snelheid van het deeltje kunt aflezen. Maar het Heelal waarin
wij wonen werkt niet zo. In onze natuur geldt de Galilei-Huygens symmetrie, dit is de invariantie

�v =⇒ �v + �w (3.5) ♠

∗1 Zie bijvoorbeeld W.T. van Horssen, Differentiaalvergelijkingen, Epsilon Uitgaven, Utrecht 1993;
J. Grasman, Wiskundige methoden toegepast, Epsilon Uitgaven, Utrecht 1992.
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Als je bij de snelheid van een deeltje een willekeurige vaste waarde �w optelt, verandert er niets. Met
andere woorden, er geldt blijkbaar een soort ‘relativiteit van de snelheid’: de waarde van een snelheid
als zodanig is niet waarneembaar. Dus is niet de absolute snelheid van een deeltje van belang, maar de
relatieve snelheid, in het bijzonder de verandering van de snelheid in de loop van de tijd: de versnelling

�a ≡ lim
∆t→0

�v(t+ ∆t)− �v(t)
(t+ ∆t)− t

=
d�v

dt
(3.6)

Omdat alleen het verschil in snelheid telt, is de bewegingsvergelijking geen algebräısche vergelijking voor
de snelheid �v, maar een differentiaalvergelijking voor de verandering van de snelheid, d�v.

Hogere symmetrieën zijn er blijkbaar niet, want we kunnen een versnelling wèl absoluut meten
(experiment met draaiende emmer). Ook dat is iets wat ons door de Natuur wordt voorgeschoteld, en
waarvan we nog niet weten wat de diepere achtergrond is. Omdat er blijkbaar niet zoiets bestaat als
een ‘relativiteit van versnelling’ is de bewegingsvergelijking een tweede-orde differentiaalvergelijking, de
klassieke bewegingsvergelijking

d2�r

dt2
=

d�v

dt
= �a = “iets” (3.7) ♠

waarin “iets” de versnelling ten gevolge van uitwendige invloeden. Dat kan van alles zijn; in dit college
zullen wij zeer zwaar leunen op het voorschrift van de Newtonse zwaartekracht.

Om deze tweede-orde differentiaalvergelijking te kunnen oplossen, moeten wij dus zeven getallen
invoeren: de beginpositie (drie stuks), de beginsnelheid (ook 3), en de begintijd. Die laatste doet er
niet toe als de uitwendige versnelling niet van de tijd afhangt. Pas als we al deze gegevens hebben
gekozen, kunnen we (in principe, tenminste) de vergelijkingen oplossen. Dat is dus heel iets anders dan
een algebräısche functie uitrekenen! Toch hebben veel mensen zo’n spoorrails-beeld in hun hoofd als ze
aan bewegingen denken. We zien dat aardig terug in rare uitspraken van het type “het ruimtevoertuig is
uit zijn baan geraakt.”

Een stel eenvoudige gevallen kunnen wij meteen oplossen. De meest voor de hand liggende is ‘iets is
niets’:

d2�r

dt2
= 0 (3.8)

met de oplossing
�v = constant = �v0 ; �r = �r0 + �v0t (3.9)

Met andere woorden, een deeltje waarop geen kracht werkt, beweegt met constante snelheid. Let op:
snelheid is een vector, dus zowel de richting als de grootte van de snelheid blijven constant! Dit noemt
men wel de wet van de traagheid. Die komt er dus uitrollen dankzij de symmetrieën die we in de
bewegingsvergelijking hebben ingebouwd.
Oefening.
Van de klassieke oudheid tot de Middeleeuwen vond men niet de rechtlijnige beweging, maar de cirkelbe-
weging de ‘meest ideale’. Als je dit opvat in de zin van “een deeltje waarop geen kracht werkt, beweegt
met constante snelheid op een cirkel” dan zegt dit iets over een soort vervanger van de Galilei-Huygens
symmetrie. Probeer daarvoor eens een formulering te vinden.

De volgende vorm van de bewegingsvergelijking veronderstelt dat de uitwendige versnelling constant
is:

d2�r

dt2
= �g (3.10)

De oplossing hiervan is
�v = �v0 + �gt (3.11)

Met andere woorden: bij constante versnelling neemt de snelheid vanaf een gegeven beginwaarde �v0 lineair
toe (of af) met de tijd t. Dit is een eenparig versnelde beweging. De vergelijking voor �v is weer een
differentiaalvergelijking voor �x, die we oplossen als

�r = �r0 + �v0t+
1
2
�gt2 (3.12)
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Als wij even aannemen dat �g langs de y-as gericht is, vinden we de beroemde paraboolbaan

y − y0 =
vy
vx

(x− x0) +
g

2v2
x

(x− x0)2 (3.13)

Galilei heeft daar zeer veel experimenteel onderzoek naar gedaan.
Wij zien hier het optreden van de integratieconstanten �v0 en �r0. Die komen er in omdat we

zagen dat de ruimte homogeen is, dus de absolute positie van een voorwerp doet er niet toe in de
bewegingsvergelijking; de ijking �x = �x0 op tijd t = 0 moeten we dus achteraf vastleggen. Op soortgelijke
manier moet ook de beginsnelheid �v0 worden gegeven, omdat Galilei-Huygens symmetrie zegt dat absolute
snelheden er niet toe doen. Dus hebben we een tweede-orde differentiaalvergelijking, die dan ook twee
(vector-)constanten nodig heeft voor de oplossing.

4. Energie en impuls
♦

Bij iedere symmetrie hoort een grootheid die niet verandert. In
de klassieke mechanica zijn dat de energie en de impuls. De
klassieke bewegingsvergelijking heeft in het rechterlid nul, in het
geval dat er geen uitwendige krachten werken. Dit leidt tot be-
houd van impuls. De vergelijking kan in alle gevallen eenmaal
worden gëıntegreerd. Zo ontstaat een vorm waaruit blijkt dat
een bepaalde grootheid bij de beweging hetzelfde blijft. Dit is de
behoudswet voor de energie.

♦
Om de bewegingsvergelijking op te lossen moeten we dus twee integratie-stappen ondernemen. Dat is
niet altijd eenvoudig; sterker nog, in de meeste gevallen gaat het niet en moeten we numerieke methoden
gebruiken. Maar één stap is altijd uit te voeren, namelijk het vinden van de energie-integraal. Kijken we
eerst naar één dimensie. Dan hebben we

dv

dt
= a (4.1)

Dit kunnen we even anders schrijven met de truc (wiskundig behoeft dit nog wel wat onderbouwing!)

dv

dt
=

dr

dr
× dv

dt
=

dr

dt

dv

dr
= a (4.2)

Nu weten we dat, per definitie, dr/dt = v en dus

v
dv

dr
=

1
2
dv2

dr
= a (4.3)

en zodoende
1
2
v2 = E +

∫
a dr (4.4)

De constante E is de energie per massa-eenheid. We kunnen dan schrijven

1
2
mv2 −

∫
madr = constant ≡ E (4.5) ♠

Deze constante is de ‘eerste integraal’ van het mechanische systeem, een grootheid die tijdens de beweging
onveranderd blijft. Men beschrijft de vorm Eq.(4.5) weleens met de woorden ‘kinetische energie plus
potentiële energie is constant’. De hier gegeven schets is wat kort door de bocht en er zijn hier veel meer
en veel nauwkeuriger dingen over te zeggen, maar daarvoor wordt verwezen naar de colleges klassieke
mechanica. Voor de toepassingen hier is de vorm Eq.(4.5) bijna altijd voldoende.
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Uit Eq.(4.1) kunnen wij nog een behoudswet afleiden, die geldt voor een systeem van deeltjes waarop
geen netto kracht werkt. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de krachten alleen maar tussen de deeltjes
onderling werken. Voor elk deeltje, met rangnummer i, geldt

mi
dvi
dt

= miai = Fi (4.6)

Nu sommeren we over alle deeltjes, en vinden dan∑
i

mi
dvi
dt

=
∑
i

Fi = Ftot (4.7)

In een afgesloten systeem is per definitie de totale kracht Ftot nul, en dus is de totale impuls P , gedefinieerd
door

P ≡
∑
i

mivi = constant (4.8) ♠

constant. Merk op dat wij hier stiekem verondersteld hebben dat alle mi constant zijn, maar men kan
bewijzen dat dit niet hoeft, en dat toch de behoudswet Eq.(4.8) geldt. Bij dit bewijs, dat het makkelijkst
te leveren is met de ‘Lagrange-methode’, wordt gebruik gemaakt van de translatie-symmetrie van de
ruimte.

5. Vorm van planeten
♦

Gewapend met de vergelijkingen van de klassieke mechanica gaan
we het Heelal proberen te begrijpen. Het uiteindelijke doel is, te
berekenen hoe astronomische dingen zich gedragen. Het eenvou-
digst is, om daarbij te beginnen met dingen in evenwicht, zoals
planeten en sterren. Eerst bezien wij de structuur van planeten,
in evenwicht tussen enerzijds hun zwaartekracht en anderzijds de
druk van de materie waaruit zij zijn gebouwd. Hier berekenen we
de sterkte van de materie uit een simpele schatting van materi-
aalsterkte.

♦
Waarom is de Aarde een bol? Had Columbus dat kunnen uitrekenen, inplaats van het gewoon te geloven?
Een te steile berg zakt onder zijn eigen gewicht in elkaar, dus we verwachten dat Aarde niet al te puntig
kan zijn. Maar is er ook een maximale hoogte aan bergen? Hoe hoog moet een berg zijn voordat de
zwaartekracht hem verpulvert?

Een eenvoudige schatting is te maken met behulp van een garendraad. We formuleren de vraag even
een klein beetje anders: hoe hoog moet een berg zijn voordat hij breekt onder zijn eigen gewicht? Hoe
lang moet een garendraad zijn voordat die breekt onder zijn eigen gewicht? De breeksterkte van garen
is wel te schatten. ’t Is vast meer dan 100 gram en minder dan 10 kilo; een pak melk kan wel zowat aan
een draadje hangen, maar niet veel meer. Dus we schatten dat de breekkracht 1 kg is. Hoe lang is een
kilogram draad? Op een gewoon garenklosje zit 500 meter, en zo’n klosje weegt – wel, meer dan 10 gram
en minder dan een kilo, iets minder dan een ons: laten we zeggen 50 gram (maar let op het gewicht van
het lege klosje). Dus een kilo garen is 10 km lang. Conclusie: een garendraad van 10 km breekt door
zijn eigen gewicht. Dat is dan ook een schatting voor de hoogte van de hoogste berg, maar breeksterkte
is niet hetzelfde als treksterkte, rots is misschien sterker (of zwakker!) dan garen, enzovoorts. Maar het
principe blijft: op grond van recht-voor-z’n-raapse schattingen van dit type komt de astrofysicus al heel
snel de essenties op het spoor.

We kunnen dit wat nauwkeuriger uitrekenen. Twee puntmassa’s m en M op afstand r van elkaar
trekken elkaar aan met een kracht die langs hun verbindingslijn is gericht, en die een grootte heeft die
wordt gegeven door

F = −GmM

r2
(5.1) ♠
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Dit is een eendimensionale vorm van de regel van Newton voor de zwaartekracht. Laat gegeven zijn een
homogene bol met massa M1 en straal r1, en een dichtheid ρ kilogram per kubieke meter. Bouw op die
bol een half-bolvormige berg uit hetzelfde materiaal, met massa M2 en straal r2, die we veronderstellen
veel kleiner dan r1 te zijn. Voor de massa’s geldt dus dat

M1 =
4
3
πρr31 ; M2 =

2
3
πρr32 (5.2)

Dan trekken zij elkaar aan met een kracht (op kleinigheden na) gelijk aan

F = G
M1M2

r21
(5.3)

De druk P op het contactvlak is dan gelijk aan die kracht gedeeld door het oppervlak dat contact maakt:

P = G
M1M2

r21

1
πr22

(5.4)

Stoppen we alle gegevens bij elkaar, dan komt er

P = Gr1r2
1
π

M1

r31

M2

r32
=

8π
9
Gρ2r1r2 (5.5)

De waarden van P en ρ worden bepaald door de eigenschappen van het materiaal waaruit de bollen
gemaakt zijn. Hoe dan ook, bij een bepaald soort materie vinden we dat de hoogte r2 van de berg
gegeven wordt door

r2 =
β

r1
(5.6)

waarin β een of andere constante. Voor de Aarde vinden we dat r2 ongeveer 10 kilometer is, en r1 =
6372 km, zodat

β ≈ 6.4× 1010 m2 (5.7)

(het symbool ≈ betekent “ongeveer gelijk aan”). Als we dit extrapoleren naar andere objecten, dan zien
we dat r1 ongeveer gelijk is aan r2 (dwz. de berg heeft een hoogte vergelijkbaar met de afmeting van
het centrale object: sterke afwijking van de gemiddelde bolvorm) als de afmeting r zowat gelijk is aan de
wortel uit β, ofwel

r1 ≈
√
β = 255 km (5.8)

We schatten dus dat lichamen veel groter dan zo’n 200 à 300 km bolvormig zullen zijn, en kleinere
objecten onregelmatiger.

Bij de vergelijking voor r1r2 merken we nog op dat die iets anders kan worden geschreven, namelijk
door omvormen van β:

r1r2 =
9
8π

P

Gρ2
=

9
8π

1
Gρ

P

ρ
(5.9)

Wij bezien zo’n vergelijking dus van een natuurkundig standpunt, en niet als een wiskundige. We merken
nu op dat met het product van G en ρ een grootheid kan worden gevormd die een tijdschaal voorstelt:

1√
Gρ

= t = karakteristieke tijd =

{ vrije valtijd
trillingsperiode
baanperiode

(5.10) ♠

Voorts kan uit P en ρ een snelheid worden gemaakt:

√
γ
P

ρ
= s = geluidssnelheid (5.11) ♠
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De constante γ is de index van Poisson en is, in een eenatomig gas, gelijk aan 5/3. Aldus analyserend
zien we dat

r1r2 ≈ t2s2 (5.12)

ofwel, in woorden uitgedrukt (en na de kwadraten te hebben verwijderd door worteltrekking):

afmeting ≈ vrije valtijd × geluidssnelheid (5.13)

Deze relatie zullen we later terugzien als het Jeans criterium:

afmeting
geluidssnelheid

≈ vrije valtijd (5.14)

Met andere woorden: als de vrije-valtijd korter is dan de tijd die een drukgolf (geluidsgolf) nodig heeft
om een voorwerp over te steken, is dat voorwerp niet stabiel en zal ineenstorten.

Ook P/ρ kan nader bekeken worden. Uit de thermodynamica weten we dat

PV = NkT (5.15) ♠

Het aantal deeltjes N houdt verband met de massadichtheid ρ; immers, als µ de massa per deeltje is, dan
geldt

µN

V
= ρ (5.16)

Dus vinden we
P =

k

µ
ρT = 8254.63 ρT J m−3 (5.17) ♠

Door vergelijken met het bovenstaande zien we direct dat het kwadraat van de geluidssnelheid evenredig
is met de temperatuur.

Als we P willen schatten uit de breeksterkte van materie, dan merken we op dat de energie per
atoom in materie zowat gelijk is aan één electronvolt per deeltje (daarom komt er uit een enkelvoudig
staafbatterijtje nooit meer spanning dan 1 à 2 volt; een 9V batterij blijkt bij openmaken uit diverse
kleinere batterijtjes te bestaan). Een gasdruk is gelijk aan een energiedichtheid; de afstand tussen atomen
in aardse materie is zowat een nanometer (10−9 m), er zijn er dus ruwweg 1027 per kubieke meter, en
zodoende is de maximale druk die materie kan opbrengen te schatten als

P ≈ 1eV × aantal deeltjes per kuub ≈ 1.6022× 10−19 × 1027 = 1.6× 108 J m−3 (5.18)

(een batterij van een kubieke centimeter bevat dus 1600 joule; klopt dat zowat?) De massadichtheid
van materiaal aan het aardoppervlak is ongeveer drie ton per kuub, en als dit niet al te veel van het
gemiddelde afwijkt kunnen we schatten

ρ ≈ 3× 103 kg m−3 (5.19)

Uiteindelijk vinden we dan

β =
9P

8πGρ2
= 9.54× 1010 m2 (5.20)

Volgens deze berekening zou de hoogste berg op Aarde dus 15 km kunnen zijn.
Oefening.
1) Wat is de maximale hoogte van bergen op de Maan, op Ceres, en op de komeet van Halley? 2) Bekijk
plaatjes van asteröıden en satellieten, en schat hun afmetingen uit hun vorm. U zult merken dat ze
eigenlijk ronder en gladder zijn dan zou kunnen. Hoe zou dat kunnen komen? 3) Hoe groot kan een
appel zijn zonder zijn vorm te verliezen? En het steeltje? 4) Hoe hoog kan een berg in het inwendige van
de Aarde zijn? Is de Aarde van binnen wel een bol?
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6. Een twee-schillenmodel
♦

Nu we eenmaal weten dat een voldoende grote massa bolvormig
is, kunnen we schatten wat de inwendige structuur van zo’n bol
is. Wij doen dat door de bol in twee delen te splitsen: een schil
en een pit, met allebei dezelfde dikte en massa. Wij berekenen
een verband tussen de massa, straal, dichtheid, temperatuur en
andere eigenschappen van de bol. Later zullen wij zien dat deze
schattingen verrassend realistisch zijn.

♦
Het probleem van de hoogste berg kunnen we nu iets algemener bekijken. Blijkbaar is het zo dat de
zwaartekracht van een voorwerp het glad kneedt; we kunnen er dus niet aan ontkomen het hele voorwerp
als een zelfstandig en zelf-graviterend systeem te bekijken. Omdat we al zagen dat elk object van betekenis
vanzelf bolvormig wordt, veronderstellen we meteen dat we met een bolvormig voorwerp te maken hebben.
Het op te lossen probleem is dus vrij eenvoudig: de buitenlagen drukken door hun zwaarte op verder naar
binnen gelegen lagen, en die weer op lagen daaronder, enzovoorts, tot aan het centrum van de bol. De
bol kan in evenwicht blijven als er voldoende tegendruk is. Laten we die druk eens berekenen door de
bol brutaalweg in twee concentrische helften te splitsen: een deel tussen straal r = 0 (het centrum) en
straal r = R/2, en een deel van r = R/2 tot r = R (het oppervlak). We nemen aan dat de massa’s van
de binnenste bol en de daarop liggende dikke schil gelijk zijn. Ze trekken elkaar aan met een kracht

F = G
(M/2)2

(R/2)2
=

GM2

R2
(6.1)

In het vorige hoofdstuk hebben wij de zwaartekracht in evenwicht gehouden met behulp van de materiaal-
sterkte. Wij gaan dat nu wat algemener aanpakken, en stellen dat de deeltjes onderling elkaar afstoten en
zodoende een druk uitoefenen. De druk die de buitenlaag op de binnenbol uitoefent is de kracht gedeeld
door het oppervlak, en dus

P =
F

4π(R/2)2
=

GM2

πR4
(6.2)

Merk overigens op dat de veronderstelling dat de straal zowel als de massa in tweeën wordt gedeeld,
betekent dat de dichtheid van de binnenbol niet hetzelfde is als die van de buitenschil:

ρin =
M/2

4
3π(R/2)3

=
3M
πR3

(6.3)

ρuit =
M/2

4
3πR

3 − 4
3π(R/2)3

(6.4)

en dus vinden we de verhouding
ρin

ρuit
= 7 (6.5)

Uit Eq.(6.2) zien we dat de druk in een zelfgraviterende bol op eenvoudige wijze schaalt met de
massa en met de afmeting. Merk wel op dat P zeer sterk van R afhangt: met de vierde macht!
Oefening.
Wat is de druk ten gevolge van de eigen gravitatie in een appel? In de komeet van Halley? In de Aarde?
In de Zon?

De druk kunnen wij nu niet meer simpelweg schatten door een wisselwerkings-energie van ongeveer
1 eV per deeltje te postuleren. In plaats daarvan moet P volgen uit de gemiddelde eigenschappen van de
materie, dus uit thermodynamische overwegingen. Hierbij komen onder andere de temperatuur T en de
dichtheid ρ van de materie te pas. Een formule die de grootheden P en ρ met elkaar verbindt heet een
toestandsvergelijking, die dus in de plaats komt van de simpele schatting ‘1eV per deeltje’.
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Nu we eenmaal de druk hebben berekend, kunnen we ook andere thermodynamische grootheden
schatten. Door de druk uit de ideale gaswet

P =
k

µ
ρT (6.6) ♠

gelijk te stellen aan de waarde die we vonden in Eq.(6.2) berekenen we dat, in het binnenste van de bol,

k

µ
ρTin =

GM2

πR4
=

k

µ

3M
πR3

Tin (6.7)

waaruit na wat schuiven volgt dat

Tin =
Gµ

3k
M

R
(6.8) ♠

Voor de Aarde, met een massa van 5.976× 1024 kg en een straal van 6.371× 106 m, vinden we dan een
geschatte inwendige temperatuur van 2525 K.
Oefening.
Gebruik Eq.(6.8) en bereken de inwendige temperatuur van een meloen, van een mens, van Jupiter, en
van de Zon. Wat is de temperatuur van een bol met een massa zo groot als de Melkweg? Vergelijk de
berekende getallen met de waargenomen waarden. Wat is de oorzaak van de (soms enorme) verschillen?

7. Centrifugale versnelling
♦

Uit de afleiding van de bewegingsvergelijking weten we dat alleen
een deeltje waarop geen krachten werken, een rechte baan door-
loopt met constante snelheid. Als de baan gekromd is, is er sprake
van versnelling, en wij moeten weten hoe groot die is. Wij volgen
de berekening van Huygens. We stellen vast dat elke kromming
plaatselijk op twee manieren kan worden benaderd: door een cir-
kelboog en door een parabool. Het stukje cirkel wordt doorlopen
met een hoeksnelheid en een kromtestraal. Door die af te beelden
op de parabool vinden we welke versnelling overeenkomt met dat
stukje van de baan. Zo’n versnelling noemen we ‘centrifugaal’.

♦
Versnelling betekent: verandering van de snelheid. Dat is dus meer dan alleen maar verandering van de
grootte van de snelheid: ook een richtingsverandering is een versnelling, al zou de absolute waarde van
de snelheid hetzelfde blijven. Om in te zien wat zo’n richtingsverandering betekent, berekenen we het
centrifugaal-effect volgens Huygens. Een deeltje dat vanuit de oorsprong vertrekt en op de omtrek
van een cirkel met straal R beweegt, volgt een pad dat gegeven wordt door de vergelijking van een cirkel
die door de oorsprong (0, 0) gaat:

x2 + (R− y)2 = R2 (7.1)

Als het deeltje met snelheid v beweegt, en we veronderstellen dat het op tijd t = 0 in de oorsprong zit,
zien we dat het in t seconden een afstand vt langs de cirkel aflegt, en hebben we (voor zeer korte tijd t)

x ≈ vt (7.2)

(het teken ≈ voor ‘ongeveer gelijk aan’ herinnert ons eraan dat we kijken naar zeer korte (infinitesimale)
tijd t). Als x zeer klein is zal ook y zeer klein zijn, en kunnen we in de uitgeschreven vorm van Eq.(9.1)

x2 − 2yR + y2 = 0 (7.3)
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het kwadraat y2 verwaarlozen. Zo vinden we

yR =
1
2
v2t2 (7.4)

Vergelijken we dit met de uitdrukkingen Eq.(3.10-12) die we eerder vonden voor beweging onder invloed
van een constante versnelling g, dan concluderen we dat de versnelling die een deeltje ondervindt dat met
snelheid v een bocht neemt met straal R gegeven wordt door

a =
v2

R
(7.5) ♠

Dit is het centrifugaal-effect, voor het eerst berekend door Huygens. Het geldt niet alleen voor cirkel-
beweging, maar voor alle baanbewegingen, vanwege het feit dat we hadden gebruikt dat t zeer klein is.
In de limiet voor verwaarloosbaar korte tijd kan elke baan plaatselijk gezien worden als een zeer smal
sectortje van een cirkel met kromtestraal R. Wanneer we de beweging bekijken vanuit het middelpunt
van de cirkel, zien we dat de hoek φ onder welke we het deeltje zien, in de loop van de tijd verandert,
zoals de richting van je vinger verandert als je een bewegend doel aanwijst. De verandering van φ is de
hoeksnelheid Ω:

Ω =
dφ

dt
=

v

R
(7.6) ♠

Gebruiken we deze uitdrukking, dan vinden we voor de centrifugale versnelling

a = Ω2R (7.7) ♠
Deze vorm zullen we zeer uitgebreid toepassen bij het bestuderen van baanbewegingen.

Laten we eens een practisch geval uitrekenen. De Aarde draait in 24 uur eenmaal rond; omdat de
evenaar 40.000 km omtrek heeft, is de omtrekssnelheid 463 meter per seconde. De hoeksnelheid is dus
een volledige omwentelingshoek (2π) maal die snelheid gedeeld door de omtrek, ofwel 7.27×10−5 radialen
per seconde. Huygens’ centrifugaal-versnelling is dan

a⊕ = Ω2R = 0.0356 m s−2 (7.8)

Dit is maar een klein beetje vergeleken met de versnelling van de zwaartekracht aan het aardoppervlak:
die is 9.8 m s−2, dus de centrifugale versnelling aan de evenaar is maar 0.36% van de versnelling door
de zwaarte. De afwijking van een perfecte bolvorm die dit veroorzaakt is dan te schatten als 3.6× 10−3

maal de straal van de Aarde, ofwel 23 kilometer.
Oefening.
Wat is de omtrekssnelheid van de evenaar van de Zon, en van de planeten Jupiter en Saturnus? Hoe
groot zijn de daardoor veroorzaakte afwijkingen van de bolvorm?

8. Impulsmoment
♦

Een centrale kracht heeft een bijzondere eigenschap: de kracht is
steeds naar een vast punt gericht. Deze afwijking van het alge-
mene geval betekent dat de beweging van een deeltje in zekere zin
in zijn vrijheid is beperkt. Bij zo’n beperking hoort een behouden
grootheid, een ‘bewegingsconstante’. In het geval van beweging
onder invloed van een centrale kracht is dat het impulsmoment.
Dat is het uitproduct van de impulsvector en de vector van de
hoeksnelheid. In een vlak reduceert dit tot het product van de
massa, de snelheid en de kromtestraal van de baan. Het behoud
van impulsmoment is verantwoordelijk voor de tweede wet van
Kepler, de ‘perkenwet’.

♦
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Stel dat we te maken hebben met een centrale kracht, dat wil zeggen een kracht die naar een punt in
de ruimte is gericht dat zelf niet wordt versneld. Dan kunnen we dat punt als ‘vast punt’ beschouwen
en kijken naar de bewegingen zoals gezien vanuit dat punt. Die kan opgebouwd worden uit twee delen:
een beweging dwars op de kijkrichting, en een beweging langs de gezichtslijn. Eerstgenoemde wordt niet
versneld (we hebben immers een centrale kracht); alleen de tweede, radiële, beweging ondervindt een
versnelling. In een klein tijdje ∆t zien we vanuit het krachtcentrum het deeltje een hoek ∆φ afleggen,
ofwel een stukje r∆φ als het deeltje op afstand r langskomt. Het oppervlak van de driehoek die wordt
gevormd door (1) het krachtcentrum, (2) het puntdeeltje op tijd t, en (3) het puntdeeltje op tijd t+ ∆t
is dan gelijk aan

oppervlak =
1
2
r × r∆φ (8.1)

Omdat er geen dwarsversnelling is, alleen radiële versnelling, is dit oppervlak constant voor elk tijdsin-
tervalletje ∆t, en dus kunnen we schrijven

r2
∆φ

∆t
= constant (8.2)

ofwel, in de limiet voor infinitesimale tijden,

r2
dφ

dt
= Ωr2 ≡ J

m
(8.3) ♠

De grootheid Ω is de hoeksnelheid van het deeltje met massa m, gezien vanuit het krachtcentrum. De
constante J is het impulsmoment (de term ‘hoekmoment’ is een anglicisme).

Beweging onder invloed van een centrale kracht verloopt dus met constant impulsmoment. Als we
Eq.(8.3) terug volgen tot Eq.(8.1) dan kunnen we ook zeggen: bij beweging onder invloed van een centrale
kracht beschrijft de verbindingslijn tussen het krachtcentrum en het deeltje in gelijke tijden gelijke perken.
Dit is de ‘perkenwet’ van Kepler; we zien nu dat die wet veel algemener geldt dan alleen bij planeetbanen.
Ook zien we dat het merkwaardige ‘meetkundige’ karakter van die wet te herleiden is tot het feit dat de
kracht centraal gericht is. Kepler had dus in feite ontdekt dat de kracht die ons Zonnestelsel beheerst
naar een centraal punt is gericht: dat is uiteraard de Zon.

Schrander gebruik van het behoud van impulsmoment maakt het oplossen van bewegingsvergelij-
kingen heel veel eenvoudiger. Bijna altijd kan men de essenties van een bewegingspatroon op het spoor
komen door het uitbuiten van het behoud van energie en het behoud van impulsmoment. Zo kunnen we
de bewegingsvergelijkingen voor beweging onder invloed van een centrale (radiële) versnelling g schrijven
als

dv

dt
= g(r) + Ω2r = g(r) +

J2

m2r3
(8.4) ♠

Ω =
dφ

dt
=

J

mr2
(8.5) ♠

Hierin is v de snelheid langs de voerstraal (de verbindingslijn tussen het bewegende deeltje en het kracht-
centrum) en Ω de hoeksnelheid. We zullen veelvuldig gebruik maken van het gedrag van de effectieve
versnelling

geff ≡ g(r) + Ω2r = g(r) +
J2

m2r3
(8.6) ♠
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9. Massamiddelpunt
♦

Tot dusver hebben wij het centrum van de kracht als vast gegeven
genomen, maar in werkelijkheid is de toestand algemener. Omdat
krachten wederzijds zijn (het gaat altijd om een wisselwerking)
is er geen vast centrum. Posities in de ruimte zijn relatief. Van
die vrijheid kun je gebruik maken door je coördinaten handig
te kiezen. De beste keus is het stelsel waarin de som van de
posities van de deeltjes, gewogen met hun massa, nul is. Dat
massamiddelpunt fungeert als ‘vast punt’ voor de krachten.

♦
We zagen al dat in ons Heelal ruimte en tijd homogeen zijn, dat wil zeggen dat een translatie �r → �r + �x
over een constante afstand �x en de tijdtranslatie t→ t+τ geen veranderingen opleveren. Ook de Huygens-
Galilei transformatie �v → �v+ �w (een ‘snelheidstranslatie’ met constante �w) doet niets. Alleen versnelling
lijkt absoluut te zijn (draaiende emmer). Kunnen we van die vrijheid (symmetrie) gebruik maken door
een handig coördinatenstelsel (ijking) te kiezen met behulp van �x, τ en �w?

Dat kan inderdaad; het zo gevonden stelsel heet massamiddelpuntstelsel, vaak ten onrechte ‘zwaar-
tepuntstelsel’ genoemd (met de zwaartekracht heeft het in eerste instantie niets te maken). Hier kiezen
we onze coördinaten zo dat de som van alle massapunt-posities, gewogen met de massa’s, nul is:∑

i

mi�ri = 0 (9.1) ♠

De snelheid ijken we zodanig dat de massa-gewogen snelheden (impulsen) tot nul sommeren:∑
i

mi�vi = 0 (9.2) ♠

In zekere zin kunnen we de ijking Eq.(9.2) zien als de tijdsafgeleide van Eq.(9.1) (maar als er uitwendige
krachten zijn moeten we de zaak wat nader bekijken). In wat volgt zullen we vaak de benadering gebruiken
dat één van de massa’s zeer veel groter is dan alle andere. We zien uit Eq.(9.1) dat het massamiddelpunt
samenvalt met de positie van dat supermassieve deeltje.

10. Cirkelbanen
♦

Als voorbereiding op de algemene oplossing van de bewegingsver-
gelijkingen staat de cirkelbaan centraal. De reden is dat in veel
sterrenkundige toepassingen de kracht die op het deeltje werkt
naar een vast punt is gericht. In het geval van zo’n centrale
kracht kan de hoeksnelheid van de cirkelbaan eenvoudig worden
gevonden. In het planetenstelsel is dat de Derde Wet van Kepler.

♦
We bekijken eerst het Kepler-geval. Daar is de radiële kracht gegeven door Newton’s uitdrukking voor
de zwaartekracht:

�F = −GMm

r2
�r

r
(10.1) ♠

We veronderstellen eerst dat de massa van het deeltje m veel kleiner is dan de massa M ; in dat geval
kunnen we in het massamiddelpuntstelsel aannemen dat de oorsprong in M ligt, en dat M dus niet wordt
versneld. De versnelling die op m werkt is dus

�g(r) = −GM
r2

�r

r
(10.2) ♠
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Nu splitsen we de beweging als in Eqs.(8.36,37) in een radieel en een transversaal deel. De vergelijking
voor de radiële snelheid v is dan

dv

dt
= −GM

r2
+ Ω2r = geff (10.3) ♠

waarin Ω2r het Huygens centrifugaal-effect. De hoeksnelheid voldoet aan de vergelijking

Ω =
dφ

dt
=

J

mr2
(10.4) ♠

Op een cirkelbaan met straal R is geff = 0, en dus vinden we voor de hoeksnelheid (ook cirkelbaanfre-
quentie genoemd)

Ω2(R) =
GM

R3
(10.5) ♠

(We schrijven hier de constante waarde Ω(R), dwz. Ω ter plaatse r = R, om dit te onderscheiden van de
functiewaarde Ω(r). Maar in het vervolg schrijven we kortaf Ω als we de hoeksnelheid bedoelen, tenzij er
verwarring kan ontstaan.) Eq.(10.5) is de derde wet van Kepler voor cirkelbanen. Door hieruit GM
op te lossen blijkt dat

GM = Ω2R3 = Rv2
t (10.6)

waarin vt de transversale snelheid. Later zullen we zien dat deze vergelijking een aanknopingspunt biedt
om de massa van sterrenkundige objecten te bepalen. Stoppen we dit resultaat terug in Eq.(10.3) dan
vinden we, als we ook Eq.(10.4) gebruiken, dat

geff = −Ω2R3

r2
+

Ω2R4

r3
= −Ω2

(
R

r

)3

(r −R) (10.7)

Wanneer we de factoren in deze vergelijking ontleden, dan vinden we drie stukken die we binnenkort
nader zullen leren kennen:

r −R : afwijking van de cirkelbaan (10.8)(
R

r

)3

: sterkte van getijdenkracht (10.9)

Ω : frequentie van oscillatie rondom cirkelbaan (10.10)

In het geval dat het deeltje bijna op de cirkelbaan zit, dat wil zeggen r ≈ R, hebben we

geff ≈ −Ω2(r −R) ≡ −Ω2 x (10.11)

waarin x = r − R de afwijking van exacte cirkelbeweging is. Wanneer we dit nu schrijven als een
bewegingsvergelijking, dan ontdekken we dat een kleine afwijking van een cirkelbaan overeenkomt met
een radiële oscillatie, want

d2x

dt2
= geff = −Ω2 x (10.12)

met als oplossing
x = X sin(Ωt+ ψ) (10.13)

Kortom: een Keplerbaan die niet precies cirkelvormig is, kan worden beschreven als een cirkelbaan
met daar bovenop een kleine radiële oscillatie. Dat is zoiets als de epicykelbeweging volgens Ptolemaeus.
Maar het is beter dan dat, al was het alleen maar omdat Eq.(10.13) bewijst dat de frequentie waarmee
de epicykel wordt doorlopen gelijk is aan Ω: omdat ook de cirkelbaan een hoeksnelheid Ω heeft, volgt
daaruit dat de baan van het deeltje gesloten is. Maar we hebben hiermee nog niet bewezen dat de baan
elliptisch is; dat is heel veel moeilijker!
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11. Sterbouw
♦

Bij de behandeling van de Emden-vergelijking voor de structuur
van zelfgraviterende bollen hadden we nog geen rekening gehou-
den met het feit dat een zeer zware bol zo heet is dat hij straling
uitzendt. Straling is energieverlies, dus zonder compenserende
bron van energie kan zo’n bol niet stabiel zijn.

♦
Nu keren we weer terug naar de hydrostatische structuur van bollen die door hun eigen zwaartekracht
bijeen gehouden worden. We gaan daar een uitbreiding van maken die noodzakelijk is omdat blijkt dat
de temperatuur van zeer grote massa’s zo hoog is, dat een nieuw fysisch verschijnsel in aanmerking moet
worden genomen: straling. Tot dusver hadden we alleen gekeken naar het hydrostatisch evenwicht. Uit
het twee-schillenmodel maakten we de schatting in Eq.(6.8) voor de inwendige temperatuur:

T =
Gµ

3k
M

R
(11.1)

Een meer gedetailleerde beschrijving van het hydrostatisch evenwicht leidde tot Eq.(7.8) en Eq.(7.11)
(vergelijking van Emden),

d

dr

(
r2

ρ

dP

dr

)
= −4πGρr2 (11.2)

d

dr

(
r2

ρ

dργ

dr

)
= −4πG

κ
ρr2 (11.3)

Bovendien zagen we in Eq.(7.17) dat de afmeting R, de gemiddelde dichtheid ρ en de druk P in een
zelfgraviterende bol samenhangen volgens

4πG
R2ρ2

P
≈ 1 (11.4)

Gebruiken we nu de ideale gaswet

P =
k

µ
ρT (11.5) ♠

en de uitdrukking voor de massa

M =
4
3
πρR3 (11.6)

dan vinden we opnieuw een uitdrukking van de vorm Eq.(6.8) die we in het twee-schillenmodel al tegen-
kwamen:

T =
3Gµ
k

M

R
= 2.43× 10−14 M

R
K (11.7) ♠

Dit is niet exact hetzelfde als Eq.(6.8) omdat het eigenlijk om schattingen gaat. Om de echte centrale
temperatuur van een zelfgraviterende bol te vinden zou je Eq.(11.3) moeten oplossen, maar dat is nu
nog te hoog gegrepen. We zullen ons dus beperken tot schattingen van het type Eq.(11.1,7) maar dat is
genoeg om in te zien dat T in grote massaconcentraties enorm kan oplopen: vullen we in Eq.(11.7) de
waarden voor de Zon in, dan vinden we een T van bijna 70 miljoen kelvin (let wel: exacte oplossing van
de structuurvergelijking voor een ster geeft een temperatuur die een factor 5 lager is).

Deze enorme temperaturen hebben tot gevolg dat twee fysische effecten een rol gaan spelen die tot
dusver niet aan de orde zijn gekomen. In de eerste plaats is daar de straling. Hoe heter een lichaam
is, hoe meer straling het uitzendt, volgens de regel van Stefan & Boltzmann. Dat betekent dat een
zelfgraviterend lichaam eigenlijk nooit in evenwicht kan zijn, want straling betekent energieverlies, ener-
gieverlies betekent ondermijning van de gasdruk, en een tekort aan gasdruk betekent tenslotte dat de
zwaartekracht onvoldoende wordt tegengewerkt en dat de bol dus moet samentrekken. Maar hier komt
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het tweede effect te hulp: kernfusie. In het binnenste van de ster smelten atoomkernen samen. De
massa m2 van het smeltprodukt is kleiner dan de gezamenlijke massa m1 van de losse deeltjes, en het
verschil ∆m ≡ m1 −m2 komt vrij in de vorm van de bindingsenergie

∆E = c2∆m (11.8) ♠

De ster is (voorlopig!) in evenwicht als de hierbij vrijkomende energie juist genoeg is om het door straling
verloren gegane te compenseren.
Oefening.
Stel dat de hele massa van de Zon zou worden omgezet in energie. Hoeveel energie komt er dan vrij?
Hoe lang zou de Zon maximaal kunnen schijnen, met de tegenwoordige lichtkracht van 3.85× 1026 watt?
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12. Enkele nuttige boeken
♦

De volgende boeken zijn allemaal goed en nuttig. Boeken ge-
merkt met ♦ zijn speciaal aanbevolen voor mensen met weinig
bèta-achtergrond. Suggesties voor aanvullingen zijn welkom, uit-
sluitend per epost, op adres icke@strw.LeidenUniv.nl Speciaal
aanbevolen voor dit college is het boek van Zeilik & Gregory.
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Physical constants
for

Introductory Astrophysics

Physics Today, August 1996, BG9-BG16

Quantity Symbol Value Units

speed of light c 299792458 m s−1

vacuum permeability µ0 4π × 10−7 N A−2

vacuum permittivity ε0 1/µ0c
2 F m−1

Newtonian gravity constant G 6.6726×10−11 m3kg−1s−2

Planck constant h 6.626076×10−34 J s
modified Planck constant h̄ 1.0545727×10−34 J s
electron charge e 1.6021773×10−19 C
proton mass mp 1.672623×10−27 kg
neutron mass mn 1.674929×10−27 kg
electron mass me 9.1093897×10−31 kg
Thomson cross section σT 6.6652462×10−29 m2

Boltzmann constant k 1.380658×10−23 J K−1

Stefan-Boltzmann constant σ 5.67051×10−8 W m−2K−4

solar mass M� 1.989×1030 kg
solar luminosity L� 3.85×1026 W
solar radius R� 6.96× 108 m
mean Earth radius R⊕ 6.371× 106 m
Earth mass M⊕ 5.98× 1024 kg
semimajor axis of Earth orbit AU 1.496× 1011 m
reference Hubble parameter h 100 km s−1Mpc−1

3.24149×10−18 s−1

Hubble parameter H0 65 km s−1Mpc−1

2.107×10−18 s−1

parsec pc 3.085×1016 m
year yr 3.1558×107 s

9.4609×1015 m
1 km s−1 = 1.023 pc Myr−1
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