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Bijlage 1 
Opdrachten voor het astrolabium 

Willem van Ravenstein 

Dit is een (vrije) vertaling van enkele problemen uit ‘The Astrolabe in Theory and 

Practice’ van Wymarc, R., & Mitchell, T. J. (2011). 

• Je docent geeft een presentatie op het werking en gebruik van het 

astrolabium. Zie eventueel het filmpje op YouTube. 

• Bestudeer het artikel ‘Hoe werkt een astrolabium?’ van Eric Kirchner uit het 

Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde.  

• Knip de onderdelen van het astrolabium uit en zet het astrolabium in elkaar 

volgens de gebruiksaanwijzing.  

 

 
 

• Beantwoord de vragen op het werkblad en kijk je antwoorden na.  

• Vul het evaluatieformulier in en lever dat in bij je docent. 

• TIP: er is op Internet heel veel informatie te vinden over de werking en het 

gebruik van het astrolabium. Ga op zoek naar die informatie als je er niet 

uitkomt.2 

                                            
2 De powerpoint, het fimpje en het evaluatieformulier zijn niet bijgeleverd. 
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Vragen 

i. Wat is de plaats van zon op 23 juli in de dierenriem? 

ii. Wat is positie van de zon in de dierenriem op 4 september? 

iii. Op welke datum staat de zon voor het eerst in het sterrenbeeld steekbok? 

iv. Welke dag hoort er bij Kreeft 23? 

v. Waar in de dierenriem is de zon op zijn maximale hoogte? Welke datum is 

dat? 

vi. Waar op de dierenriem is de zon op zijn laagst? Welke datum is dat? 

vii. Gebruik het astrolabium om de datum te bepalen van de equinox’s: dat wil 

zeggen als dag en nacht even lang zijn. 

viii. Een gnomon is een verticale stang of zuil waarvan de 

schaduw op een plat vlak valt, om de stand van de zon 

te bepalen. Neem aan dat je een gnomon hebt van 2 

meter hoogte en dat de zon op een hoogte staat van 57 

graden, wat is dan de lengte van de schaduw op de 

grond? 

ix. Gegeven een horizontale gnomon van 1 meter en een 

zonnehoogte van 25 graden, wat is dan de lengte van de schaduw op de 

muur? 

x. In welke richting staat de zon bij zonopkomst op 23 augustus? 

xi. Het is 23 juli. Hoe laat komt de zon op? Hoe laat gaat de zon onder? 

xii. Het is 23 februari. Wat is de daglengte? 

xiii. Hoe lang is het licht op 12 december? 

xiv. Op 10 augustus in de middag staat de zon op een hoogte van 52 graden. Hoe 

laat is het dan?  
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Antwoorden 

i. Dat is de eerste dag in het sterrenbeeld Leeuw. 

ii. Dat is ongeveer de 12e of 13e dag van het sterrenbeeld Maagd. 

iii. Dat is op 21 december. 

iv. Dat is 14/15 juli. 

v. In het sterrenbeeld Tweelingen op 21 juni. 

vi. In het sterrenbeeld Boogschutter op 21 december. 

vii. In de herfst is dat Vissen op 20 maart. In de lente is dat Maagd op 23 

september. 

viii. Dat is ongeveer 1,3 meter. 

ix. Dat is ongeveer 0,5 meter 

x. Op 30 graden noord van oost (120 graden) 

xi. Op 23 juli komt de zon op om 5:51 en de zon gaat onder om 21:47. 

xii. Op 23 februari komt de zon op om 7:42 en gaat de zon onder om 18:11. Dat 

is ongeveer 10:29 uur. 

xiii. Op 12 december komt de zon op om 8:42 en gaat de zon onder om 16:31. 

Dat is dan ongeveer gelijk aan 7:49 uur daglicht. 

xiv. De zon staat dan in Leeuw (18). Het is dan ongeveer 13:40 uur. 

Gebruikt materiaal 

Ik heb een opdracht gemaakt voor twee lessen VWO wiskunde B over de werking en 

het gebruik van het astrolabium. Leerlingen lezen daarvoor het artikel ‘Hoe werkt 

een astrolabium?’ van Eric Kirchner uit het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde. 

Daarna zetten ze het model van de papieren astrolabium in elkaar en maak ze 

aantal opdrachten.  

De werkbladen voor deze opdrachten staan in een bijlage. 
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