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Hoeveel sterren zijn er?

Z

Ons sterrenstelsel, de Melkweg, heeft honderden
miljarden sterren. Er zijn triljoenen meer
sterrenstelsels in het heelal, elk met
ontelbare sterren. Vanaf de aarde
ziet de Melkweg eruit als een
band van licht in de nachte
lijke hemel. Als je boven
onze Melkweg kon
vliegen, zou hij eruit
zien als een glinste
rend wiel.

Sterrenstelsels
De vorm van de Melkweg wordt
een balkspiraal genoemd – een
balk in het centrum verbindt de
spiraalarmen. Sterrenstelsels
hebben verschillende vormen,
zoals deze hieronder.
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1 Centrum van het sterrenstelsel
Elliptisch

Onregelmatig

In het centrum van ons sterrenstelsel ligt een zwart
gat. Het wordt een ‘zwart’ gat genoemd omdat niets
eruit kan ontsnappen, zelfs geen licht.

Sterrenstelsels
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De grootste sterren heten superreuzen.
Zonnestels
el

De oudste
bekende ster is
13,2 miljard
jaar oud.
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1 Centrum
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De donkere
gebieden tussen
de spiraalarmen
zijn stofwolken.
Deze worden
nevels genoemd.

4 Spiraalarm
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Sp

Ons sterrenstelsel is een
spiraal met vier grote
‘armen’. Deze armen
bestaan uit sterren, gas
en stof.

iraalarm

Snelle quiz
3 Gaswolken
2 Zonnestelsel
Ons zonnestelsel telt acht planeten,
ongeveer 170 manen, en miljoenen
asteroïden en kometen. Allemaal draaien
ze rond de ster die we de zon noemen.

Ons sterrenstelsel
kent enorme
gaswolken. In de
gaswolken vormen
zich sterren, die de
wolken verlichten.

Wat is de naam van
ons zonnestelsel?
Wat is het centrum
van het zonnestelsel?
Hoe oud is de oudste
bekende ster?
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Waarom is de zon heet?
De zon is een enorme bal van
verschillende gassen. In het midden
van de zon, de zogenaamde kern,
produceren deze gassen energie in de
vorm van warmte en licht. Dit maakt de
zon heet en helder. De energie reist
vervolgens door de ruimte en bereikt
de aarde in slechts 8 minuten.
Vlekken op
de zon

Zonsverduistering

Donkere plekken op
de zon worden zonne
vlekken genoemd. Het
zijn de koelere delen
van het oppervlak,
maar ze zijn nog steeds
ongelooflijk heet.

Heet gas
De zon is niet massief.
Het is een mengsel van
twee gassen, waterstof
en helium.

Een totale zonsverduistering
vindt plaats wanneer de
maan tussen de aarde en
de zon komt en zo het
uitzicht op de zon blokkeert. De lucht wordt donker en we zien de gloeiende
atmosfeer rond de zon.
Dit is de corona.

De aarde
past 1 miljoen
keer in de zon.

De zon
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Snelle quiz
Waarvan is de zon
gemaakt?
Wat is een totale
zonsverduistering?
Welk deel van de zon
is het heetst?

Wervelingen
Enorme wervelingen van
gloeiend gas schieten
van het oppervlak van de
zon de ruimte in. Die
kunnen maanden duren.

In het midden
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Het midden van de
zon, de kern, is het
heetste deel van de
zon. Hier produceren
de gassen energie.
Die heeft 100.000 jaar
nodig om het
oppervlak van de zon
te bereiken.

Gloeiendheet
oppervlak
Door hete gasbellen
lijkt het oppervlak van
de zon korrelig. Maar je
moet nooit in de zon kijken.
Het licht is zo fel, dat het je
ogen kan beschadigen.

