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Examentraining voor natuurkunde, 4-5-6 vwo  

Sterren kijken in de Andes 

Bekijk het tv-programma ‘Sterren kijken in de Andes’. Beantwoord daarna onderstaande vragen. 
Het programma vind je hier: Labyrint. Of ga naar www.schooltv.nl/labyrint_afleveringen. 
‘Sterren kijken in de Andes’ is aflevering 13. 

 

1. De ALMA-telescoop 

De aflevering gaat over het ontdekken van moleculen in de ruimte. De astronomen die gebruik 

maken van ALMA om moleculen te vinden, kijken naar de absorptie- en emissiespectra van deze 

moleculen. 

1a. Beschrijf kort wat er gebeurt bij absorptie door moleculen en wat er gebeurt bij emissie. 

In de aflevering wordt gezegd dat ALMA gevoelig is voor straling met een golflengte tussen de  
0,3 en 9,6 mm. 
 

1b. Bereken het energiebereik van de energieovergangen die ALMA kan meten. 

De ALMA-telescoop is een van de gevoeligste telescopen ter wereld in het microgolfgebied. In het 

infraroodgebied van het elektromagnetisch spectrum ziet ALMA echter heel weinig. 

1c. Leg uit hoe het komt dat ALMA wel geschikt is om microgolven te detecteren, maar niet om 

infrarode straling te detecteren. 

Doordat ALMA met zo veel schotels werkt, kan hij heel nauwkeurig meten. Door de schotels verder 

uit elkaar te zetten, kan ALMA een gedetailleerde opname maken van een heel klein gebied aan de 

hemel. Hiervoor maakt de telescoop gebruik van interferentie. 

1d. Beschrijf hoe ALMA gebruikt maakt van interferentie. 

2. Sagittarius B2 

Sagittarius B2 is een interstellaire gaswolk op ongeveer 25.000 lichtjaar van de aarde, en een van 

de grootste moleculaire wolken in ons melkwegstelsel. In deze wolk zijn bijna alle moleculen 

gevonden die tot nu toe in de ruimte zijn waargenomen. Sagittarius B2 staat niet stil ten opzichte 

van de aarde. De wolk heeft 2 verschillende snelheidscomponenten: één die met 64 km/s van ons 

af beweegt, en één die met 82 km/s van ons af beweegt. Op de volgende pagina is een gedeelte 

van het absorptiespectrum afgebeeld.  

http://www.ntr.nl/player?id=NPS_1219111
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NTR: Schooltv, Hilversum april 2013 

 

Figuur 1: Een gedeelte van het spectrum van Sagittarius B2 

 

In het weergegeven spectrum zie je twee negatieve pieken in het intensiteitsspectrum, wat wil 

zeggen dat er op deze twee golflengtes minder straling wordt waargenomen dan je zou 

verwachten. De afname in straling wordt veroorzaakt door absorptie van deze golflengtes in de 

gaswolk. Slechts één energieovergang is verantwoordelijk voor deze beide pieken. 

2a. Leg uit hoe het komt dat er twee pieken zichtbaar zijn. 

2b. Bereken bij welke golflengte de geobserveerde energieovergang plaatsvindt. Ga uit van de 

negatieve piek met de grootste uitwijking.  

2c. Bepaal met behulp van Binas binnen welk golflengtegebied deze straling valt. 

In dit geval blijkt uit eerdere metingen dat het om een isomeer van cyanomethanimine (C2H2N2) 

gaat, een klein organisch molecuul. In een laboratorium is voor verschillende isomeren uitgezocht 

welke energieovergangen in de buurt van de gemeten frequentie zitten. De bijbehorende energieën 

zijn hieronder weergegeven.  

Q-cyanomethanimine: 7,915 10-15 eV 

N-cyanomethanimine: 7,916 10-15 eV 

E-cyanomethanimine: 7,918 10-5 eV 

2d. Bereken welke isomeer van cyanomethanimine te zien is in het onderdeel van het spectrum 

van Sagittarius B2 in figuur 1. 

 


