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Gravitatie en kosmologie maandag 9 september 2013

OPGAVEN WEEK 2

Opgave 1: Ons zonnestelsel is gemaakt uit gas afkomstig van een supernova. Al het uranium
op aarde is gemaakt in deze supernova. Gedetailleerde berekeningen van de fysica van supernova
explosies suggereren dat het aantal geproduceerde 235U kernen 1,7 maal groter was dan het aantal
238U kernen. Sinds hun productie vervalt 235U met een halfwaardetijd van t 1

2
= 7, 0×108 jaar en

238U met halfwaardetijd van t 1
2
= 4, 5× 109 jaar. Hoe lang geleden vond de supernova explosie

plaats, gegeven dat de verhouding 235U tot 238U zoals gevonden in gesteente gelijk is aan 0,007?

Opgave 2: Bereken de gravitationele zelfenergie (dat is de energie die vrijkomt wanneer deeltje
voor deeltje vanuit het oneindige gehaald wordt) van een uniforme bol met massa M en straal
R. Wat heeft het viriaaltheorema hierover te zeggen?

Opgave 3: De zon en andere sterren produceren hun energie door kernfusie. Een van de
fusiereacties, de proton-proton cyclus, bestaat uit de volgende reacties:

1H+ 1H → 2H+ β+ + νe
1H+ 2H → 3He + γ

(1)

gevolgd door in 10−5 van de gevallen

1H+ 3He→ 4He + β+ + νe. (2)

of in 85 procent van de gevallen

3He + 3He→ 4He + 1H+ 1H. (3)

(a) Toon aan dat het netto effect van deze reacties gelijk is aan (4 1H)→ 4He+(2β+)+ (2νe)+
(1 of 2) γ.

(b) Toon aan dat een rustenergie van 24,7 MeV vrijkomt in deze cyclus (en dan tellen we de 1,02
MeV die vrijkomt als elk van de positronen annihileert met een elektron niet eens mee).

(c) De zon straalt met een energie van ongeveer 4×1026 W. Neem aan dat dit wordt veroorzaakt
door de conversie van vier protonen naar helium, gammastraling en neutrino’s, hetgeen 26,7 MeV
vrijmaakt. Wat is het verbruik van protonen in de zon (in protonen per seconde).

(d) Hoe lang kan de zon nog schijnen op deze wijze? (neem aan dat de helft van de massa van
de zon (2× 1030 kg) door protonen gevormd wordt.

Maak zoveel mogelijk opgaven. De correct gemaakte opgaven worden als credit bij het tentamen
gebruikt (maximum 20%).


