W e rkbl a d Ta lk

Hoe groot is de ruimte?
Hoe groot zijn de afstanden in het heelal? Doorgaans drukken we die uit in ‘lichtjaren’, de afstand die het licht in één
jaar aflegt. Een lichtjaar is 9,4 biljoen kilometer, dat is 94 met
11 nullen erachter. Zo’n enorm getal is lastig te bevatten, dus
laten we het op een andere manier proberen.
De afstand van de aarde tot de zon heet een ‘astronomische
eenheid’ oftewel AE. De afstand tot Pluto is bijna 49 AE, die
tot de dichtstbijzijnde ster is maar liefst 63.325 AE. Anders
gezegd: als we de afstand aarde/zon 1 meter maken, is de
afstand tot Pluto ongeveer 50 meter. Maar de eerstvolgende
ster staat maar liefst 63 kilometer verderop! Tussen die ster
en ons zonnestelsel bevindt zich alleen lege ruimte.
Je kunt online verschillende tools vinden om die afstanden
inzichtelijk te maken. En als je toevallig in de buurt van Westerbork bent, kun je daar door een schaalmodel van het zonnestelsel wandelen.
Je kunt de verhoudingen in het zonnestelsel zo illustreren (de
materialen van tevoren verzamelen!):
++ Zon: een bal van 20 centimeter
++ Mercurius: een speldenknop van een millimeter of iets
kleiner
++ Venus: een peperkorrel van ongeveer 2 millimeter
++ Aarde: ook een peperkorrel
++ Mars: een speldenknop
++ Jupiter: een kastanje van ruim 2 centimeter
++ Saturnus: een hazelnoot of eikel van iets minder dan 2
centimeter
++ Uranus: een pinda of koffieboon van iets minder dan een
centimeter
++ Neptunus: ook een pinda of koffieboon
++ Pluto: officieel geen planeet meer, maar voor de liefhebbers: een kleine speldenknop, kleiner dan Mercurius!
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Afstand van de zon tot:
++ Mercurius: 10 passen
++ Venus: nog eens 9 passen
++ Aarde: nog eens 7 passen (ca. 24 meter!)
++ Mars: nog eens 14 passen
++ Jupiter: nog eens 94 passen
++ Saturnus: nog eens 112 passen
++ Uranus: nog eens 249 passen
++ Neptunus: nog eens 281 passen
++ Pluto: nog eens 242 passen.
Pluto staat op ruim 900 meter van de zon!

Melkweg
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Gebruik deze materialen om de verhoudingen tussen de zon
en de planeten te illustreren. NB: prik de spelden op een
papiertje.
Vervolgens is het mogelijk de afstanden te bekijken. Binnen
kom je niet heel ver, probeer in ieder geval de afstand tot de
aarde te halen, bijvoorbeeld in een gang.
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