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Inleiding
Introductie van de module
Deze module gaat over de levensloop van sterren: over hoe ze ontstaan, veranderen en weer verdwijnen. En over de processen die zich in sterren afspelen
en die de energie opwekken die sterren doet stralen.
De vraag die we tijdens deze module proberen te beantwoorden bestaat uit
twee delen:

Wat is de levensloop van sterren
en hoe weten we dat?

De hoofdstukken
Om deze vraag te kunnen beantwoorden gaan we stapsgewijs te werk: in elk
hoofdstuk staat een vraag centraal. In de drie Kernhoofdstukken bekijken we
de levensloop van ’gewone’ sterren, in de Keuzehoofdstukken komen speciale
onderwerpen aan bod.

Kernhoofdstukken
1. Meten aan sterren:
Wat kunnen we meten aan sterren? Hoe hebben we onze kennis over sterren vergaard? Op welke afstanden staan sterren? Hoe zijn ze opgebouwd en
hoe evolueren ze? Je kan niet naar een ster toe om experimenten te doen.
De enige manier om iets van een ster te begrijpen, is door de straling die zij
uitzendt te bestuderen.
Waarnemingen zeggen pas iets als je ze combineert met theorie, ze maken
soms dat je meer vertrouwen in je theorie krijgt, soms laten ze je twijfelen aan
je theorie.
Dit hoofdstuk gaat over de manieren waarop we met behulp van waarnemingen en theorie zo veel mogelijk te weten kunnen komen over de sterren.
2. De structuur van sterren:
Hoe zijn sterren opgebouwd? Dit hoofdstuk gaat over de bouw van sterren,
5
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welke processen de energie leveren die de ster doet stralen, en hoe je daaruit
de levensduur van sterren kunt bepalen.
3. De levensloop van sterren:
Wat is de levensloop van sterren? Dit hoofdstuk gaat over de evolutie van
sterren: hoe veranderen ze in de loop van hun bestaan?

Keuzehoofdstukken
De keuzehoofdstukken gaan nader in op verschillende typen bijzondere sterren: de oude, compacte sterren, exploderende supernova’s en de supercompacte zwarte gaten. Bovendien is er een hoofdstuk over de scheikunde tussen
de sterren.
Misschien gaat je docent een van de keuzehoofdstukken met de hele klas
behandelen. Het kan ook dat je zelf een onderwerp gaat bestuderen voor een
praktische opdracht. Hieronder volgen een aantal ideeën voor praktische opdrachten op basis van de keuzehoofdstukken. Er zijn natuurlijk ook andere
mogelijkheden. Overleg met je docent over de precieze invulling!
A. Scheikunde tussen de sterren:
Welke chemische processen vinden plaats tussen de sterren en bij de stervorming? In dit hoofdstuk kijken we naar de ruimte tussen de sterren en de
chemische processen die zich daar voltrekken.
Idee voor een praktische opdracht
• Bestudeer het hoofdstuk, in het bijzonder paragraaf A.5 of A.6 en maak
opgave 1-23 uit dat hoofdstuk.
B. Vorming en ontwikkeling van compacte sterren:
Wat gebeurt er aan het eind van het leven van hoofdreekssterren? In
hoofdstuk 3 is het leven van sterren aan de orde geweest. Als de brandstof
van de ster op is, verandert de ster in een witte dwerg of een neutronenster. In
dit hoofdstuk wordt de structuur van deze super-compacte sterren behandeld.
Ideeën voor praktische opdrachten
• Theorie van witte dwergen
Bestudeer paragraaf B.2 en maak de opgaven uit die paragraaf en opgave 2-11 uit de laatste paragraaf.
• De structuur van een witte dwerg
Bestudeer paragraaf B.2 en de opgaven. Schrijf een programma voor
je Grafische rekenmachine, of bijvoorbeeld in Excel om de structuur van
een witte dwerg te berekenen, d.w.z. de druk en de dichtheid als functie
van de straal.
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C. Supernova’s:
Wat zijn supernova’s en wat blijft er van ze over? Sommige sterren exploderen waarbij zoveel energie vrijkomt dat er tijdelijk een heel heldere nieuwe
ster te zien is: een supernova. In dit laatste hoofdstuk gaat het over de verschillende typen supernova’s, hun ontstaan, en wat er na de explosie overblijft.
Ideeën voor praktische opdrachten Lees het hoofdstuk en maak (een deel
van) de opgaven, en maak een poster over een onderdeel van het hoofdstuk,
bijvoorbeeld
• De verschillende typen supernova’s
• Energie van een zware ster-supernova
• Supernova’s en vorming van elementen Gebruik ook Hoofdstuk 3 en
Keuzehoofdstuk A
• Of combineer met het ESA/ESO-practicum 1 (zie hieronder).
D. Zwarte gaten:
Wat is een zwart gat en hoe gedraagt het zich? Soms storten sterren zo
ver in dat niets de zwaartekracht nog kan weerstaan: er ontstaat een zwart
gat, waaruit niets kan ontsnappen, zelfs licht niet. Dit hoofdstuk gaat over de
bijzondere eigenschappen van zwarte gaten.
Ideeën voor praktische opdrachten Voorbereiding: lees het hoofdstuk, in
elk geval de paragrafen D.1 en D.2, en maak opgave 5 of 6.
• Zwarte gaten en informatie
Paragraaf D.4, opdracht 4-13
• Een Zwart Gat in de Melkweg
Paragraaf D.4, opdracht 4-14
• Een Zwart Gat botst op de Aarde
Paragraaf D.4-D.6, opdracht 4-15
Andere mogelijkheden Op http://astroex.org/dutch/ staan vier practica van ESA/ESO over het meten van afstanden in de sterrenkunde.
1. Het meten van de afstand tot supernova 1987A
Te combineren met Keuzehoofdstuk B.
2. De afstand tot M100 bepaald met behulp van cepheiden
Bouwt voort op Hoofdstuk 1.
3. Het meten van de afstand van de Katteoognevel
bouwt voort op Hoofdstuk 1 en 3.
4. Het meten van de afstand en leeftijd van een bolvormige sterrenhoop
Bouwt voort op Hoofdstuk 1 en 2.
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Schrijvers van de module
Frank Verbunt groeide op in Tilburg en studeerde aan de Universiteit Utrecht
waar hij in 1982 promoveerde. Daarna werkte hij in Cambridge bij het Institute of Astronomy en in Garching bei München aan het Max Planck Institut für
extraterrestrische Physik. In 1989 keerde hij terug in Utrecht als hoogleraar
hoge-energie astrofysica.
Zijn onderzoek richt zich onder meer op neutronensterren en andere compacte objecten zoals witte dwergen en zwarte gaten.
Henny Lamers studeerde Natuur- en Sterrenkunde in Nijmegen en Utrecht
en promoveerde in 1974 bij prof. Underhill en prof. De Jager op steratmosferen. Hij was postdoc bij het Princeton University Observatory en kwam later
terug naar Utrecht om in 1981 benoemd te worden tot hoogleraar ruimteonderzoek.
Hij kreeg erkenning voor zijn wetenschappelijk werk door de toekenning
van de NASA group Achievement Award (BUSS project 1978), de toekenning
van de Schmeitz award for astronomy in the Netherlands (studies of mass
loss and stellar evolution, 1980), Honorary Brittingham Chair, University of
Wisconsin, Madison, USA (1989) en zijn benoeming tot lid van de Koninklijke
Akademie (2003).
Onno Pols studeerde natuurkunde aan de Vrije Universiteit en is in 1993
gepromoveerd als sterrenkundige aan de Universiteit van Amsterdam. Na onderzoeksbanen in Engeland, Spanje en Australie werkt hij sinds 2001 als universitair docent sterrenkunde aan de Universiteit Utrecht.
Hij doet theoretisch onderzoek aan sterevolutie en nucleosynthese, met
name in dubbelstersystemen. Voor deze module heeft bij bijgedragen aan de
hoofdstukken over de structuur en levensloop van sterren.
Jacco Vink promoveerde in Utrecht in 1999. Daarna was hij werkzaam aan
het Astrophysikalisches Institut Potsdam, in Duitsland, aan Columbia University, in New York, en bij SRON, het Nederlands Instituut voor Ruimteonderzoek
in Utrecht. Sinds 2005 is hij als universitair docent verbonden aan de Universiteit Utrecht. Zijn werk in New York werd bekostigd met een prestigieuze NASA
Chandra Fellowship, terwijl hij momenteel gebruikt maakt van een Vidi-beurs
van NWO.
Zijn werkterrein beslaat vele aspecten van de hoge energie astrofysica,
maar het zwaartepunt ligt bij de studie van supernovarestanten met behulp
van röntgentelescopen.
John Heise is sinds de jaren 70 werkzaam bij SRON, op het gebied van hogeenergie-astrofysica. Hij is de ontdekker van diverse röntgenbronnen in het
heelal en zijn onderzoeksgroep localiseerde in 1997 voor het eerst de al 25
jaar ongrijpbare gammaflitsen. Daarvoor ontving hij in 1998 de gedeelde Bruno
Rossi prijs van de American Astronomical Society.
Hij is sinds 1999 tevens bijzonder hoogleraar natuurkunde aan de faculteit
voor Natuur- en Sterrenkunde van de Universiteit Utrecht en doceert actuele
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onderwerpen uit de natuurkunde, vaak met een sterrenkundige invalshoek. Er
is een planetoïde naar hem genoemd.
Sarka Jiraskova was studentassistent voor deze module op het JCU. Zij
heeft Biologie gestudeerd aan de VU in Amsterdam en Sterrenkunde aan de
UU.
Frans Teeuw studeerde scheikunde (hoofdvakken analytische chemie en microbiologie) aan de VU. Hij werkt als leraar scheikunde en ANW aan het Koningin
Wilhelmina College in Culemborg, waar hij o.a. coördinator van de Natuurprofielen en van een aantal onderwijsvenieuwingsprojecten is.
Hij is sinds het eerste jaar verbonden aan het Junior College Utrecht als
docent scheikunde en ontwikkelaar van NLT-modules. Voor deze module schreef
hij het keuzehoofdstuk Scheikunde tussen de sterren.
Florine Meijer heeft in Utrecht theoretische natuurkunde gestudeerd, met
in de propedeuse twee keuzevakken sterrenkunde. Ze werkt nu bij het Junior
College Utrecht als onderwijsontwikkelaar en heeft de ontwikkeling van deze
module gecoördineerd.

Voorbereiding
In de eerste paragraaf van elk hoofdstuk wordt de hoofdstukvraag ingeleid
en staan opdrachten om je voor te bereiden op de stof. Bovendien is er een
Voorkennisbijlage met opgaven over belangrijke onderwerpen, waarnaar in de
hoofdstukken wordt verwezen. Je kunt de opgaven gebruiken om te controleren of je de benodigde voorkennis hebt, of om nog eens extra te oefenen. De
onderwerpen zijn:
1. Wiskunde,
2. Gravitatie en cirkelbewegingen,
3. Straling van een ster (zwarte straler, vermogen en flux, spectra),
4. Temperatuur, warmte en de gaswet,
5. Kernreacties.
In Tabel 1 vind je wat getallen die je tijdens deze module veel nodig zult
hebben, en Tabel 2 belangrijke formules.
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constante

symbool

waarde

gravitatieconstante van Newton
constante van Planck
constante van Boltzmann
constante van Stefan-Boltzmann
constante van Wien
lichtsnelheid
protonmassa
elektronmassa
atomaire massa eenheid
electronvolt (deeltjesenergie)
zonsmassa
zonsstraal
lichtkracht van de zon
effectieve temperatuur van de zon
astronomische eenheid
parsec

G
h
k
σ
kW
c
mp
me
amu
eV
M
R
L
Teff,
AU
pc

6, 67 · 10−11 N m2 kg−2
6, 6262 · 10−34 J s
1, 38 · 10−23 J K−1
5, 67 · 10−8 J s−1 m−2 K−4
2, 8978 · 10−3 m K
2, 998 · 108 m s−1
1, 67 · 10−27 kg
9, 10939 · 10−31 kg
1, 66 · 10−27 kg
1, 6022 · 10−19 J
1, 99 · 1030 kg
6, 96 · 108 m
3, 85 · 1026 J s−1
5780 K
1, 49 · 1011 m
3, 086 · 1016 m

Tabel 1: Veel gebruikte constanten, grootheden en eenheden in de sterrenkunde.

naam

formule

Derde wet van Kepler
Parallax
Fotonenergie
Effectieve temperatuur
Lichtkracht
Algemene gaswet
Einstein
Massa-lichtkrachtrelatie (gemeten)
Bindingsenergie
Vrije weglengte
Druk in centrum van ster
Straal van een witte dwerg
Tijdschaal van vrije val
Gravitatiekracht
Gravitatieenergie
De Schwarzschildstraal



verwijzing


P 2
2π

3
= G(Ma +M )
p
def
d(pc) = p(100 )
Ef = hf = hc
λ
F = σT 4

b

eff

L = 4πR2 Fb
pgas V /T = nR
E = mc2
 3,8
L
M
L = M

1.1
1.3
1.16
1.12
1.10
2.5
2.7
Figuur 2.7



EB = N mn + Zmp − m(A X) c2
RT
` = √2πd
2 pN

3.1
A.1

Pc = GM
R4
Rwd = mK M −1/3
qe
2R3
tff = 3GM
F = GMm
R2
Egr = − GMm
R
Rs = 2GM
2
c

B.3
B.6

2

A

Tabel 2: Belangrijke formules in deze module.

C.2
D.1
D.4
D.9

Hoofdstuk 1

Meten aan sterren
1.1

Inleiding

Deze module gaat over de levensloop van sterren. De basishoofdstukken 1, 2
en 3 gaan over hoe sterren in elkaar zitten, waar ze uit bestaan, waar ze de
energie vandaan halen om zo helder te stralen, en hoe ze in de loop van de tijd
veranderen.
Sterren zijn stralende gasbollen, die ontstaan uit grote gaswolken die door
hun eigen zwaartekracht instorten. Sterren kunnen blijven bestaan omdat ze
in evenwicht verkeren: de zwaartekracht probeert de gasbol samen te trekken,
en daartegenin werkt de hoge druk in het centrum van de gasbol die de buitenlagen juist naar buiten drukt.
De hoge druk wordt in stand gehouden door kernfusie in het centrum van
een ster: de kernen van atomen ‘smelten’ daar samen tot zwaardere kernen.
De vrijkomende energie houdt de temperatuur hoog, en daarmee de druk. Aan
het oppervlak verliest de ster juist energie door de straling die zij uitzendt.

Figuur 1.1: Uit dit stof en
gas in de Trifidnevel ontstaan sterren. De pilaren
zijn dichter dan hun omgeving dus overleven langer,
maar uiteindelijk verdwijnen
ze door erosie. De rode stippen zijn pasgeboren sterren
met een lage massa. Bron:
NASA, HST, WFPC2, J. Hester
(Arizona St. U) et al.

Sterren worden geboren in groepen, uit uitgebreide, koude, ijle gaswolken
(zie figuur 1.1). Na verloop van tijd valt zo’n groep sterren uiteen. De groep
waartoe de zon behoorde is inmiddels uit elkaar gevallen.
We onderscheiden open sterhopen, kleinere groepen van jonge sterren waarvan Pleiaden een voorbeeld is (figuur 1.2 links), en bolhopen, grote groepen
11
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HOOFDSTUK 1. METEN AAN STERREN

Figuur 1.2: Links: De Pleiaden (M45) zijn een sterhoop met een leeftijd van
ca. 120 miljoen jaar op een afstand van ongeveer 4 · 1018 m. Het gas bestaat uit
voorbijtrekkende wolken, en heeft niets te maken met de sterhoop.
Bron: www.flickr.com/photos/sendell/3140964855, zie ook de prachtige foto van
Robert Gendler op www.apod.nl/ap060109_nl.html.
Rechts: M3 (NGC 5272) is een bolhoop met een leeftijd van ca. 11 miljard jaar op
een afstand van zo’n 3 · 1017 m. Bron: K. Teuwen, karelteuwen.be.

oude sterren (figuur 1.2 rechts). Losse sterren worden veldsterren genoemd.
Sterhopen, bolhopen en veldsterren zijn door de zwaartekracht gebonden in
sterrenstelsels (ook wel melkwegstelsels genoemd). Onze Melkweg is een
groot sterrenstelsel bestaande uit ongeveer 2 · 1011 sterren.
Sterren onderscheiden zich van elkaar door verschillen in massa, grootte,
uitgestraald vermogen, temperatuur, samenstelling, leeftijd en levensloop. De
massa die een ster na haar vorming heeft is bepalend voor de levensloop van
die ster: sterren met een lage massa leven lang en kalm, sterren met een
hoge massa betrekkelijk kort en heftig. Onze Zon is een lage-massa ster met
een leeftijd van 4,6 miljard jaar.
Je vraagt je misschien af hoe we al die dingen weten van sterren. Immers,
het enige wat je van sterren kunt zien, zijn lichtpuntjes aan de hemel. Hoe kunnen we weten dat sterren gasbollen zijn van miljoenen jaren oud, duizenden
graden heet, op lichtjaren afstand van ons? De hoofdstukvraag bij dit hoofdstuk is dan ook de volgende:

Wat kunnen we meten aan sterren?
In dit hoofdstuk zul je zien hoe we door het combineren van waarnemingen
en theorie steeds meer te weten kunnen komen over de eigenschappen van
sterren. Een aantal gegevens van een ster kunnen we direct meten. Andere
grootheden kunnen we hieruit afleiden.

Opgave 1-1: voorbereiding: Meten en weten
Dit hoofdstuk gaat over wat we kunnen meten aan sterren, en wat we daaruit
te weten kunnen komen.
a Maak een lijst van eigenschappen die je direct aan een ster kunt meten.

1.2. DE POSITIE EN AFSTAND VAN STERREN
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b Maak een lijst van eigenschappen die je van een ster zou willen weten.
c Bespreek met een klasgenoot de verschillen tussen de lijsten. Kunnen
jullie manieren bedenken om dingen uit de tweede lijst te leren met behulp van dingen uit de eerste lijst? Welke?
In dit hoofdstuk bekijken we hoe waarnemingen antwoord geven op drie
belangrijke vragen:
• wat is de massa van sterren?
• wat is de straal van sterren?
• hoeveel energie stralen sterren uit?
Voordat we deze vragen kunnen beantwoorden moeten we er eerst achter
komen waar de sterren eigenlijk precies staan.

1.2

De positie en afstand van sterren

Voorkennis
In deze paragraaf heb je kennis over wiskunde (gonio, kleine hoeken)
en over gravitatie nodig. Zie bijvoorbeeld §1.1 en 1.2 van de voorkennisbijlage.
Aan de schaduw die de aarde op de maan werpt tijdens een maansverduistering hadden de Grieken al geconcludeerd dat de aarde een bol is; ook in
de Middeleeuwen was dit onder sterrenkundigen bekend. De bewegingen van
de zon, maan, planeten en sterren aan de hemel werden verklaard door een
ingewikkeld samenspel van om de aarde draaiende schillen waar de hemellichamen op vast zaten.
In 1543 bracht Nicolaus Copernicus een revolutie teweeg in ons denken
over het Zonnestelsel, en over het heelal, door de aarde in beweging te zetten.

1.2.1

Positie van sterren: de Copernicaanse revolutie

De zon komt op in het oosten, en gaat onder in het westen. Ook de sterren
komen op in het oosten en gaan onder in het westen. Dat kun je met eigen
ogen zien! Het lijkt wel of de sterren aan een hemelbol vastzitten, die in één
etmaal om zijn as draait (fig. 1.3).

Opgave 1-2: verwerking: Stersporen
Schat de belichtingstijd van de foto in figuur 1.3.
Omdat de zon tussen de sterren beweegt, zit die schijnbaar op een andere
hemelbol, die met een iets andere snelheid draait – en zo ook de planeten.
Copernicus verklaarde de bewegingen van zon en sterren over de hemel
door de volgende twee bewegingen aan de aarde toe te schrijven:
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Figuur 1.3: Stersporen boven Mauna Kea, Hawaii. Hoe dichter een ster bij de Poolster staat, des te hoger staat de ster boven de horizon. Bron: Peter Michaud
(Gemini Observatory), AURA, NSF, www.apod.nl/ap051220_nl.html.

• de rotatie of draaiing van de aarde: de aarde draait in 24 uur om zijn
as, en daardoor lijken de sterren aan de hemel te bewegen (fig. 1.3).
• de revolutie of omwenteling van de aarde: de aarde beweegt in een
jaar om de zon, en daardoor lijkt de zon tussen de sterren te bewegen
(fig. 1.5). De schijnbare baan van de zon tussen de sterren wordt de ecliptica genoemd.
Hij stelde verder vast dat alle planeten in een baan om de zon bewegen, en
dat alleen de maan om de aarde beweegt.
De rotatie-as van de aarde staat niet loodrecht op het baanvlak van de
aarde, maar maakt er een hoek mee van ongeveer 67 ˚ . Ten opzichte van de
sterren blijft de rotatie-as tijdens de omwenteling om de zon dezelfde kant op
staan (fig. 1.4). Het gevolg is dat wij seizoenen kennen.
Op 20 juni wijst de projectie van de rotatie-as op het baanvlak precies naar
de zon. De richting naar de zon maakt dan de kleinste hoek met de noordelijke
helft van de rotatie-as, d.w.z. de zon staat het dichtst bij de Poolster en het
noordelijkst boven de evenaar. De zon gaat bij opkomst en ondergang het
verst naar het noorden door de horizon, de dag duurt het langst, en het is
midzomer.
Op midwinter (21 december) wijst de projectie van de rotatie-as op het
baanvlak precies van de zon af, staat de zon het verst naar het zuiden en
is de dag het kortst. Daar tussenin, rond 20 maart en 22 september, staat de
projectie van de rotatie-as op het baanvlak precies loodrecht op de richting
naar de zon. Dan duren dag en nacht precies even lang: dat noemen we de
equinox. (Equinox is Latijn voor: gelijke nacht.)

1.2. DE POSITIE EN AFSTAND VAN STERREN
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Figuur 1.4: Stand van de aardas (lange lijn) t.o.v. de zon (x) op verschillende
dagen. De figuur is niet op schaal (1 AU = 23350 R⊕ ). • duidt de stad Utrecht aan
(om 12 uur s’ middags). De korte zwarte lijnstukken laten zien dat de zon in de
zomer veel dichterbij het zenit (recht boven je hoofd) komt dan in de winter.

Figuur 1.5: De baan van de aarde
om de zon. Punt 1 = de postitie van
de aarde op 1 januari, 2 = 1 februari,
etc. De richtingen naar de sterrenbeelden van de dierenriem zijn
aangegeven.

Opgave 1-3: verwerking: Positie van de zon in de sterrenbeelden
In welk sterrenbeeld staat de zon op je verjaardag?
Klopt dit met je sterrenbeeld zoals het in horoscopen gebruikt wordt? Hoe
zit dat?
De tegenstanders van Copernicus hadden verschillende argumenten tegen
hem.
Ten eerste dacht men in de Middeleeuwse natuurkunde dat een voorwerp waar geen kracht op werkt zijn snelheid vanzelf verliest. Gooi je vanaf
een draaiende aarde een steen omhoog, dan zou het aardoppervlak onder de
steen door wegdraaien, en zou de steen een eindje verder neerkomen. Dat dit
niet zo is moest dus wel betekenen dat de aarde niet draait.
Om dit bezwaar weg te nemen moest eerst de moderne natuurkunde worden ontwikkeld, door Galileo, Huygens en Newton: daarin houdt de steen zijn
oorspronkelijke snelheid, met het oppervlak van de aarde mee, en valt dus
vanaf de aarde gezien weer recht naar beneden. Hetzelfde gebeurt er wanneer je in de trein een balletje opgooit.
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Een tweede bezwaar was gericht tegen de omwenteling van de aarde om de
zon. Als de aarde om de zon beweegt verwachten we een schijnbare spiegelbeweging te zien van de sterren (zie fig. 1.6). Dit wordt de parallax genoemd.
Je kunt dit effect demonstreren door je duim op armlengte voor je ogen te
houden, en beurtelings je linker- en rechteroog dicht te doen: je ziet je duim
dan verspringen. (We komen hier in opgave 1-6 op terug.) Deze parallax werd
echter niet waargenomen, dus kon de omwenteling niet echt zijn.
De aanhangers van Copernicus kwamen tot een andere conclusie: de sterren staan véél verder weg dan men tot dan toe had gedacht. In plaats van
ruim tien keer de afstand tot de zon staan ze minstens duizend keer zo ver, en
dus is de parallax te klein om te kunnen zien. Inderdaad staan de sterren zo
ver weg, dat het pas in 1838 voor het eerst lukte om de parallax van een ster
te meten, door Bessel. Sindsdien wordt de parallax gemeten om de afstand
tot een ster te bepalen. We komen hier in het vervolg van deze paragraaf nog
op terug.

1.2.2

Afstand tot de zon

De zon is de dichtstbijzijnde ster, en daarmee de eerste waarvan we de afstand
tot de aarde willen weten. Maar hoe meten we die?
De nauwkeurigste afstandsmetingen die we kunnen doen zijn binnen het
Zonnestelsel, bijvoorbeeld de afstand tot de maan of buurplaneet Venus. Deze
meteingen worden gedaan met behulp van radar. Je stuurt een radarsignaal naar (bijvoorbeeld) Venus, en meet het tijdsverschil tussen het uitzenden
van het signaal en de ontvangst van de weerkaatste golf. Uit dit tijdsverschil
bereken je de afstand tussen de aarde en Venus.

Opgave 1-4: verwerking: Afstandsbepaling met radar
Het radarsignaal naar Venus komt na 4 minuten en 21 seconden terug.
a Hoe ver is Venus op dat moment van de Aarde?
b Het is niet mogelijk om de afstand tot de zon of andere sterren te meten
met behulp van radarreflectie. Waarom zou dat zijn denk je?

De afstand tot de zon kunnen we vrij direct bepalen met behulp van de
wetten van Kepler. Johannes Kepler beschreef aan het begin van de 17e eeuw
de bewegingen van de planeten om de zon met drie wetten.
1. De planeten bewegen in ellipsbanen, met de zon in een van de brandpunten van de ellips.
2. De snelheid van de planeet over zijn baan varieert zo, dat de voerstraal,
de lijn tussen zon en planeet, in gelijke tijdsintervallen gelijke oppervlakten bestrijkt. (Dit heet wel de perkenwet.)
3. Voor de omloopstijd P en de halve lange as a van de ellips geldt P 2 ∼ a3 :
het kwadraat van de periode P is evenredig met de derde macht van a.
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N.B.: In ons zonnestelsel zijn de meeste planeetbanen bijna cirkelvormig. De
halve lange as van de ellips is dan (vrijwel) gelijk aan de straal van de cirkel.
Een preciezere formulering van de derde wet van Kepler is de volgende:


P
2π

2
=

a3
a3
'
G(M + Mp ) GM

(1.1)

Met M de massa van de zon, Mp de massa van de planeet, en G Newton’s
gravitatieconstante.
We maken de benadering dat de som van de massa van de zon en een
planeet in alle gevallen vrijwel gelijk is aan de massa van de zon. De omloopperioden van alle planeten kunnen nauwkeurig worden bepaald. Door deze in
de derde wet van Kepler in te vullen, vinden we de verhoudingen van alle halve
lange assen van de verschillende planeetbanen. Als één afstand nauwkeurig
gemeten wordt, zijn daarmee alle afstanden bekend, en kan met vergelijking
1.1 bovendien het product GM nauwkeurig worden bepaald.
De straal (eigenlijk: halve lange as) van de baan van de aarde om de zon
wordt de astronomische eenheid (Engels: Astronomical Unit, AU) genoemd.
1AU ≈ 1, 49 1011 m.

Opgave 1-5: toepassing: Kepler en planeetbanen
De derde wet van Kepler, vergelijking 1.1, geeft het verband tussen de omloopstijd P en baanstraal r van planeten.
a Laat zien dat M + Mp inderdaad vrijwel gelijk is aan M
van de zon en die van een van de planeten in te vullen.

door de massa

b Laat met vergelijking 1.1 zien dat de (relatieve) baanstralen van de planeten gegeven worden door (P /PA )2/3 . Wat betekent relatief hier?
c Vul onderstaande tabel met de omloopstijden P van de planeten verder
aan.
planeet
Mercurius
Venus
Aarde
Mars

P
87,97 dagen
224,7 dagen
365,256 dagen
687,0 dagen

P /PA

(P /PA )2/3

1

1

We hebben nu de verhoudingen tussen de baanstralen bepaald, dus we
hebben nog één afstand nodig om alle afstanden te berekenen.
Uit de metingen met radar blijkt dat de minimale afstand tussen de aarde
en Venus 4, 10 · 1010 m is.
d Maak een tekeningetje van de situatie waarin de aarde en Venus het
dichtst bij elkaar staan. Hoe hangt die afstand samen met de baanstralen
van Venus en de aarde?
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Je kunt vergelijking 1.1 als volgt omschrijven voor Venus en de aarde:
!2/3
aV
PV
=
⇒
aA
PA
!2/3
aA − aV
PV
= 1−
.
(1.2)
aA
1 jaar
e Waarom is dat een handige formule?
f Bepaal met behulp van vergelijking 1.2 de baanstralen van de planeten
en de waarde van GM .
g De gravitatieconstante G is erg moeilijk te meten, omdat zwaartekracht
zo’n zwakke kracht is. De waarde van G is 6, 67 · 10−11 Nm2 kg−2 . Wat is
de massa van de zon volgens jouw berekening?

1.2.3

Afstanden van sterren bepalen uit parallax

Omdat de aarde in een jaar om de zon beweegt, verandert de richting waarin
we een ster zien in de loop van het jaar. Sterren die relatief dichtbij staan lijken
zich te verplaatsen ten opzichte van sterren die verder weg staan.

Opgave 1-6: verwerking: Parallax in het klein
Houdt een potlood voor je met gestrekte arm, knijp één oog dicht en kijk langs
het potlood naar een poster aan de muur. Kijk nu met je andere oog en let op
de plaats van het potlood ten opzichte van de poster.
a Wat zie je?
b Maak een tekening van de situatie.
c Hoe zou je de hoek kunnen meten waaronder het potlood ‘verspringt’?
d Hoe kun je hieruit bepalen hoe ver het potlood weg is? Schrijf een formule op en vergelijk met de antwoorden van je klasgenoten. Zijn jullie
het eens?

De halve hoek van de maximale verandering heet de parallax en wordt
aangeduid met het symbool p. Anders gezegd, parallax is de hoek tussen
de richtingen waarin een object door twee waarnemers (of één zich verplaatsende waarnemer) wordt gezien (zie figuur 1.6).
Omdat de parallax van een ster afhangt van de afstand van die ster tot
de aarde, kun je de parallax gebruiken om de afstand van een ster te meten.
Dit is zo gebruikelijk dat in de sterrenkunde de eenheid parsec is ingevoerd,
gedefinieerd als de afstand waarop een ster staat die een parallax van één
boogseconde heeft.
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Figuur 1.6: De parallax van een ster:
de positie van een ster aan de hemel
verandert als gevolg van de beweging van de aarde (A) om de zon.
De grootte van de verandering hangt
af van de afstand van de ster. De
vorm van de baan die de ster aan de
hemel beschrijft hangt af van haar
positie: aan de ecliptica beschrijft de
ster een rechte lijn, bij de ecliptische
pool een cirkel.

def

d(pc) =

1
,
p(00 )

(1.3)

Een boogseconde is een zestigste van een boogminuut, wat weer een zestigste
van een graad is, ofwel
100 =

2π
rad.
360 60 60

(1.4)

De afstanden tot sterren worden vaak gegeven in parsecs, afgekort als pc,
of kiloparsec (kpc) en megaparsec (Mpc).

Opgave 1-7: verwerking: Parsec & Parallax
a Hoe groot is de parallax van een ster die op 4 kpc afstand staat? En van
een op 4 pc?
b Hoe ver staat een ster die een parallax van 0,20 boogseconden heeft?
c Een lichtjaar is de afstand die licht in een jaar aflegt. Hoeveel lichtjaar
is een parsec?

Voor wie nog meer wil weten over het bepalen van de afstanden tot sterren,
verwijzen we naar het keuzeonderwerp De kosmische afstandsladder.

1.3

De grootte van sterren: massa, straal en dichtheid

Voorkennis
In deze paragraaf heb je kennis over gravitatie nodig. Zie bijvoorbeeld
§1.2 van de voorkennisbijlage.

20

HOOFDSTUK 1. METEN AAN STERREN

In de vorige paragraaf heb je (in het laatste onderdeel van opgave 1-5) de
massa van de Zon bepaald. Met de bekende afstand Aarde-Zon en de grootte
van de Zon aan de hemel kun je ook de straal van de Zon uitrekenen.

Opgave 1-8: voorkennis: De straal van de Zon
De Zon staat ongeveer 8,3 lichtminuten van de Aarde vandaan. De diameter
van de Zon aan de hemel is ongeveer 32 boogminuten.
a Wat zijn lichtminuten, en wat zijn boogminuten?
b Bereken de straal van de Zon in meters. Maak zonodig eerst een tekening.

Van één ster weten we nu dus de grootte: de massa en de straal. Hoe
kunnen we diezelfde dingen bepalen van andere sterren? Daarover gaat deze
paragraaf.

1.3.1

Massabepaling van dubbelsterren

De massa van een ster kunnen we alleen bepalen als er iets om die ster heen
draait: dat kan een planeet zijn, of een andere ster. In het laatste geval spreken
we van een dubbelster.
De theorie
Net als de planeten om de zon voldoen de om elkaar draaiende sterren in een
dubbelster aan de wetten van Kepler. Voor twee sterren met massa’s M1 en
M2 betekent dat het volgende. Elk van de sterren beweegt in een ellips om
het gemeenschappelijke zwaartepunt. De som van de halve lange assen van
deze ellipsen is de afstand tussen de beide sterren: a1 + a2 = a. Ze hangen
samen met de baanperiode P en de massa’s volgens de derde wet van Kepler
(vgl. 1.1), die we hier voor het gemak andersom opschrijven:


2π
P

2
=

G(M1 + M2 ) G(M1 + M2 )
=
.
a3
(a1 + a2 )3

(1.5)

De verhouding van de stralen van beide ellipsen is omgekeerd evenredig
met de verhouding van de massa’s van de sterren:
a 1 M2
=
.
a2 M1

(1.6)

Als we P , a1 en a2 kunnen bepalen, kunnen we met bovenstaande vergelijkingen de massa’s van beide sterren berekenen.

Opgave 1-9: voorkennis gravitatie: Dubbelsterren
Een dubbelster bestaat uit twee sterren die onder invloed van de gravitatiekracht
om elkaar heen draaien.
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Figuur 1.7: Banen van een dubbelster, in dit geval Sirius. Links is de relatieve
baan getekend, d.w.z. de ene ster staat stil, de ander beschrijft een ellips met
de stilstaande ster in een van de brandpunten. Rechts staan de absolute banen
van de twee sterren om het gemeenschappelijk zwaartepunt (het plusteken). De
baanperiode is ongeveer 50 jaar, de gekleurde punten zijn voor intervallen van 5
jaar, beginnend in het periastron, waar de sterren het dichtst bij elkaar staan.

a Schrijf de algemene formule voor de gravitatiekracht op.
b Leg uit dat dit de kracht van de ene ster op de andere is, én de kracht
van de andere ster op de ene.
c Hoe groot is de kracht tussen twee sterren van 0, 5M en 2, 1M op een
afstand van 15AU ?
d De twee sterren draaien om elkaar heen in ellipsvormige banen. Welke
rol speelt de gravitatiekracht dan?
Schrijf de formule op voor deze kracht.
e Voor het gemak nemen we aan dat de banen cirkels zijn. Maak een tekening van de relatieve baan van de lichtste van de twee sterren (vergelijk
figuur 1.7).
f Gebruik je antwoorden op onderdelen a en d om een formule op te schrijven voor de snelheid van de lichtste ster.
g In het algemeen hebben de twee sterren in een dubbelster dus niet dezelfde
snelheid. Toch moeten ze in dezelfde periode hun baan beschrijven. Kun
je dat begrijpen?

Opgave 1-10: verwerking: Toepassen van wet van Kepler
Wat zijn de massa’s van de twee sterren in een dubbelster met een omloopsperiode van 70 jaar en baanstralen van 5 · 1012 m en 9 · 1011 m?
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De praktijk
Misschien denk je dat dubbelsterren heel zeldzaam zijn. Dat blijkt niet het
geval: meer dan de helft van de sterren zit in een dubbelster!
We onderscheiden verschillende typen dubbelsterren, afhankelijk van wat
wij van de beweging van de twee sterren kunnen zien.
Een visuele dubbelster is een dubbelster waarvan we de banen van beide
sterren aan de hemel kunnen volgen. We kunnen voor zo’n dubbelster de
baanstralen a1 en a2 meten in boogseconden. Als we ook de afstand van de
dubbelster kunnen meten, kunnen we a1 en a2 in meters uitdrukken. Uit formules 1.1 en 1.6 vinden we dan de massa’s van beide sterren.
Een spectroscopische dubbelster is een dubbelster waarvan we in het spectrum de snelheid van één of beide sterren kunnen meten, uit de dopplerverschuiving van de golflengte van de spectraallijnen ten opzichte van de laboratoriumgolflengte: v = (∆λ/λ)c.
Voor een cirkelvormige baan geeft het product van de snelheid van een
ster met de baanperiode de omtrek van de baan van die ster:
2πa1 = v1 P

en

2πa2 = v2 P .

(1.7)

Als we de snelheden v1 en v2 kunnen meten, kunnen we met de baanperiode
de massa’s van beide sterren bepalen via formule 1.6.
In de praktijk is het bepalen van de massa gecompliceerder. In het algemeen zijn de banen van de sterren elliptisch, niet cirkelvormig. Daar komt
nog bij dat we vanaf de aarde meestal niet loodrecht op het baanvlak van de
dubbelster kijken, maar schuin.
Hoewel dubbelsterren veel voorkomen is het aantal waarvan we de massa’s
van beide sterren kunnen meten nogal beperkt. Om een visuele dubbelster
te zijn, moet een dubbelster dichtbij staan en een wijde baan hebben. Uit
de derde wet van Kepler volgt dat de baanperiode dan lang is, vaak honderden jaren. Er zijn dus zeer langdurige metingen nodig om de stermassa’s te
achterhalen. Om een spectroscopische dubbelster te zijn, moeten de sterren
juist grote snelheden hebben, waaruit volgt dat de baanperiode kort moet zijn.
Van dubbelsterren die zowel een visuele als een spectroscopische dubbelster zijn kunnen we de grootte van de baan zowel in meters als in boogseconden bepalen: dat betekent dat we van zo’n dubbelster de afstand kunnen
berekenen. Helaas zijn er erg weinig van zulke systemen.

1.3.2

Sterstralen meten

Van het gros van de sterren kunnen we de straal niet meten. Ze staan zo ver
weg dat ook met de huidige telescopen ze eruit blijven zien als puntbronnen.
Maar ook hier kunnen we gebruik maken van een bepaald type dubbelsterren.
In eclipserende dubbelsterren bewegen de sterren vanaf de aarde gezien
beurtelings voor elkaar langs en blokkeren zo elkaars licht. (Een eclips is een
verduistering.) Zie figuur 1.8. Als de sterren elkaar niet verduisteren (moment
1 in de figuur), zien wij het licht van beide sterren. Op het moment (2) dat de
ene ster net voor de ander begint te schuiven, neemt de hoeveelheid op aarde
gemeten licht van de dubbelster af. Op dat moment is de (geprojecteerde)
afstand tussen beide sterren precies gelijk aan de som van hun stralen. Als de
kleinere ster helemaal voor de grote ster staat (3), is de fractie geblokkeerd
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licht van de grote ster gelijk aan (R2 /R1 )2 . Uit deze twee gegevens samen
kunnen beide stralen afzonderlijk worden bepaald.
Hoewel vrijwel alle sterren er ook
door een telescoop uitzien als puntjes,
heeft men van enkele nabije sterren de
straal wel direct kunnen meten.
Het beste oplossend vermogen dat
gehaald wordt met een telescoop is
ongeveer 0,15 boogseconde, zelfs de
dichtsbijzijnde ster kan hiermee niet worFiguur 1.8: Een eclipserende dubbelden opgelost. (Bijkomend probleem is
ster.
dat atmosfeer van de aarde het sterbeeld ‘versmeert’.) Om toch de straal
van een ster te meten wordt gebruik gemaakt van interferometrie.

Figuur 1.9: Betelgeuze, de eerste ster waarvan de straal is gemeten. Bron: Hubble
Space Telescope, Andrea Dupree & Robert Gilliland. seds.org/hst/Btlgeuse.html

Er zijn twee technieken om met interferometrie de grootte van een ster te
bepalen. Bij fase-interferometrie breng je door twee spiegels opgevangen sterlicht bij elkaar en bekijk je de interferentiepatronen als functie van de afstand
tussen beide spiegels. Bij speckle-interferometrie gebruik je de kennis over de
aardatmosfeer om voor de versmering te corrigeren. Betelgeuze, een rode superreus, was de eerste ster waarvan de straal direct is gemeten, in 1912 door
Russell.

Opgave 1-11: verwerking: Oplossend vermogen
De meest nabije sterren (afgezien van de zon) staan op zo’n 1-3 pc van de
aarde. Bereken hoe groot zo’n ster moet zijn om door een telescoop met een
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oplossend vermogen van 0,15 boogseconden als een uitgebreid object (dus
groter dan een punt) gezien te worden.
Stel je kijkt met zo’n telescoop niet naar de sterren, maar naar iets op
‘aardse’ afstand. Bijvoorbeeld van de Dom in Utrecht naar de zendmast in
Lopik. Wat is het kleinste detail dat je dan kunt zien?

naam
α Cen A
α Cen B
Procyon A
Procyon B
Sirius A
Sirius B

massa (M )
1.09
0,90
1,50
0,60
2,12
1.00

afstand (pc)
1,347
1,347
3,497
3,497
2,637
2,637

straal (R )
1,224
0,865
2.060
1,703

Tabel 1.1: Enkele dubbelsterren dichterbij dan ongeveer 3,5 pc; van de gewone
sterren wordt ook de straal gegeven, bepaald uit interferometrie met de Very
Large Telescope.

1.3.3

Dichtheid

In de voorgaande paragrafen zagen we hoe de stralen en de massa’s van sterren worden gemeten. Door bekende stralen en massa’s te combineren vinden
we de gemiddelde dichtheid van een ster ρ.

Opgave 1-12: voorkennis: Dichtheid van de zon
Bereken de gemiddelde dichtheid van de zon en vergelijk die met de dichtheid
van de aarde. Bedenk dat de zon een gasbol is!
Als we er vanuit gaan dat de Zon een ‘gewone’ ster is, dan zijn de dichtheden van sterren kennelijk tamelijk hoog, zo rond 1,4 g cm−3 . Dat is de dichtheid
van asfalt. Overigens zullen we in de volgende paragraaf zien dat er ook veel
grotere sterren bestaan met veel lagere dichtheden.

1.4

Flux, lichtkracht en temperatuur

Voorkennis
In deze paragraaf heb je kennis over straling (zwarte stralers, flux,
spectra) en over temperatuur en warmte nodig. Zie bijvoorbeeld §1.3
en 1.4 van de voorkennisbijlage.
Deze paragraaf gaat over de informatie die we uit het licht van sterren
kunnen halen. Hierbij bedoelen we met ‘licht’ eigenlijk het hele spectrum van
electromagnetische straling. Dat bestaat uit de volgende gebieden (geordend

1.4. FLUX, LICHTKRACHT EN TEMPERATUUR

25

Figuur 1.10: Links: Optische opname van een deel van de hemel in de richting van
de Orion nevel. De helderste bron hierin is de maan, verder zijn de sterren Sirius A
(links onder) en Rigel (midden) goed zichtbaar. Rechts: röntgen opname van hetzelfde hemeldeel, nu met de Krab nevel (een supernovarest, boven midden) als
de helderste bron. Helder zijn ook Sirius B (witte dwerg, links onder) en V1055 Ori
(een dubbelster, links boven). Credits: HST (optisch), ROSAT (röntgen).

naar oplopende energieën): radio, millimeter, infrarood, visueel (zichtbaar licht),
ultraviolet, röntgen, en gamma.
Tegenwoordig zijn waarnemingen in al deze golflengtebieden mogelijk. In
figuur 1.10 staan twee opnames van hetzelfde stuk sterrenhemel, de één opgenomen in optisch en de ander in röntgen. Merk op dat een ster die in het ene
plaatje heel helder is, dat in het andere niet hoeft te zijn: de intensiteit van het
sterrenlicht varieert kennelijk met de golflengte.
Om lichtgevende voorwerpen te beschrijven, gebruiken we een ideaalbeeld:
de Planckse straler (ook wel ‘zwarte straler’ genoemd, omdat zo’n voorwerp
al het licht dat erop valt absorbeert en dus zwart is). Een Planckse straler
zendt straling uit van alle mogelijke golflengtes. De hoeveelheid straling bij
elke golflengte hangt alleen af van de temperatuur van de straler. Zie bijvoorbeeld Tabel 23 in Binas.

1.4.1

Planckse stralers en sterspectra

Flux
In de sterrenkunde noemen we de hoeveelheid energie die per vierkante meter steroppervlak, per seconde, in een golflengte-interval van een nanometer
wordt uitgestraald de flux Fλ . (Dit is dus de intensiteit per golflengte-interval,
λ
in BINAS aangegeven als dI
dλ ). De totale intensiteit, dus geïntegreerd over alle
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Figuur 1.11: Links: Planck-krommes (de flux of intensiteit per golflengte) voor
stralers met verschillende temperaturen. Ter oriëntatie is het visuele deel van het
spectrum ingekleurd. De temperaturen staan rechtsboven. Rechts: sterspectra
in het zelfde golflengtegebied, gemeten met de International Ultraviolet Explorer
(λ < 340 nm), en een spectrofotometer van Caltech (voor λ > 340 nm). (De stippellijnen zijn getekend op 365 (uv), 440 (blauw) en 550 (groen) nm en hebben te
maken met veelgebruikte filters.)

R
golflengten, wordt de bolometrische flux Fb genoemd: Fb = Fλ dλ.
In het linkerdeel van figuur 1.11 is voor vier verschillende temperaturen de
Planckse flux Fλ getekend. Bij verhoging van de temperatuur zien we
• de flux Fλ neemt op alle golflengten λ toe, en daardoor neemt ook de
bolometrische flux toe,
• de golflengte waarbij de flux Fλ het hoogst is, wordt korter.
Dit kunnen we preciezer aangeven met behulp van de volgende twee formules. Voor de bolometrische flux Fb van een Planckse straler geldt
Fb = σ T 4 ,

(1.8)

met σ de constante van Stefan-Boltzmann. Voor de golflengte waar de flux
het grootst is, geldt
λmax T = kW ,

(1.9)

met kW de constante van Wien.
In het rechterdeel van figuur 1.11, naast de Planck-krommes, staan de
spectra van enkele sterren. De globale vorm van de sterspectra lijkt veel op
die van de Planck-krommes, en ook voor sterren geldt dat Fλ en Fb toenemen
en λmax korter wordt bij hogere temperatuur.
Er zijn natuurlijk ook verschillen: zo zijn de sterspectra niet ‘glad’ maar
vertonen ze absorptielijnen. Deze lijnen worden veroorzaakt doordat het gas
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in de ster licht van bepaalde golflengtes absorbeert, en geven ons informatie
over o.a. de samenstelling van de ster. In de volgende paragrafen komen we
hier op terug.

Opgave 1-13: verwerking: De wetten van Wien en Stefan-Boltzmann
Als de temperatuur van een Planckse straler twee keer zo hoog wordt, wat
gebeurt er dan met de bolometrische flux? En met de golflengte bij maximale
flux?
De zon zendt de meeste straling uit met golflengtes in het visueel of optische gebied, 390-790 nm, waarvoor ons oog gevoelig is. Daarnaast zendt de
zon ook straling uit in het infrarood, ultraviolet, radio en röntgen.

Opgave 1-14: verwerking: De temperatuur van de zon
Neem aan dat de zon de meeste energie uitzendt op ongeveer 500 nm. Wat is
dan de oppervlaktetemperatuur van de zon?

Lichtkracht
De flux van een ster is lastig te meten. Het gaat immers om de hoeveelheid
straling die één vierkante meter van het steroppervlak uitzendt, terwijl de hele
ster er vanaf de aarde uitziet als een stipje.
Het totale uitgestraald vermogen van de ster (dus het totale energieverlies
per seconde) wordt in de sterrenkunde ook wel de lichtkracht L genoemd. L
hangt samen met de flux Fb volgens
L = 4πR2 Fb .

(1.10)

De eenheid van Fb is J s−1 m−2 , die van L is J s−1 .

Opgave 1-15: verwerking: Flux en lichtkracht
Laat zien dat L uit vergelijking 1.10 inderdaad het totale uitgestraald vermogen van de ster is.
De lichtkracht van een ster is ook niet zomaar te meten: de ster zendt in
alle richtingen straling uit, en maar een klein deel daarvan komt op de aarde
terecht. De lichtkracht hangt wel samen met de hoeveelheid energie die we
hier op aarde meten, de gemeten flux fb . Dat is de energie die per seconde
door een oppervlak van een vierkante meter stroomt, waarbij het oppervlak
loodrecht staat op de richting naar de ster.
Om het verband tussen fb en L te vinden, noemen we de afstand tot de ster
d, en bekijken een bol met straal d om de ster. Als we aannemen dat de ster in
alle richtingen evenveel energie uitstraalt, vinden we dat er per seconde door
de bol een hoeveelheid energie stroomt gelijk aan 4πd 2 fb . Als er tussen de
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ster en de bol geen energie blijft hangen, is deze energie-stroom precies gelijk
aan de lichtkracht L van de ster.
Hiermee vinden we ook een verband tussen de uitgestraalde flux F en de
gemeten flux f :
4πd 2 fb
4πR2 Fb

=L
=L

)
⇒ Fb = f b

d
R

!2
.

(1.11)

Dit betekent dat de gemeten flux fb afneemt met het kwadraat van de afstand.
Zie ook figuur 1.12.

Figuur 1.12: Afname van de flux met
toenemende afstand: als de afstand
2 (resp. 3) keer groter is, stroomt
dezelfde energie door een 4 (resp.
9) keer groter oppervlak. Daardoor
is de flux per oppervlakte-eenheid 4
(resp. 9) keer kleiner.

Om Fb van een ster te bepalen, moeten we dus de flux op of nabij de aarde
meten, en de afstand en straal van die ster bepalen.
Temperatuur
Uit de bolometrische flux van een ster definiëren we de effectieve temperatuur van die ster als de temperatuur die een Planckse straler moet hebben om
dezelfde flux uit te zenden (vergelijk maar met formule 1.8):
Fb = σ Teff 4 .

(1.12)

Met behulp van vergelijking 1.11 kun je dit omschrijven naar
L = 4πR2 σ Teff 4

(1.13)

en
r
Teff =

4

fb
σ

r

d
.
R

(1.14)

Het is nogal een klus om de bolometrische flux fb te meten – dan moeten we
immers op alle golflengten metingen doen. En om de effectieve temperatuur
te bepalen moet je dan ook nog de afstand én de straal van de ster weten.
Gelukkig kan het gemakklijker: als je goed naar figuur 1.11 kijkt, zie je dat
ook de verhouding van de fluxen op 550 en 440 nm afhankelijk is van de temperatuur, nl. kleiner wordt naarmate de temperatuur stijgt. Daarom wordt in
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de praktijk vaak het verband tussen F550 /F440 en Teff gebruikt om de effectieve
temperatuur van een ster te schatten.
Een golflengte van 440 nm correspondeert ongeveer met blauw licht, en
550 nm met groen licht: de verhouding F550 /F440 bepaalt dan ook de kleur van
de ster. En aan de kleur kun je dus zien hoe heet een ster is: hoe heter de ster,
hoe blauwer. Relatief koele sterren zijn juist rood.

Opgave 1-16: verwerking: Kleur en temperatuur
Laat zien dat vergelijkingen 1.13 en 1.14 volgen uit vergelijkingen 1.12 en
1.11.
Zou je voor het bepalen van de temperatuur ook de flux bij andere golflengtes
dan 440 en 550 kunnen gebruiken?
De kleur van een ster haal je ook uit λmax . Waarom is dat toch geen handige
manier om de temperatuur te schatten?

1.4.2

Het Hertzsprung-Russelldiagram en de hoofdreeks

In de vorige paragraaf hebben we gezien dat de hoeveelheid licht die een
ster uitstraalt, de grootte van de ster en de temperatuuur met elkaar samenhangen. Zie bijvoorbeeld vergelijking 1.13:
L = 4πR2 σ Teff 4 .
Voor zover we nu weten zijn er voor een ster met straal R nog oneindig
veel mogelijkheden voor lichtkracht en temperatuur, zo lang L, R en T samen
maar aan bovenstaande vergelijking voldoen. Maar misschien zijn er wel meer
verbanden tussen deze grootheden, die we nog niet kennen. Hoe komen we
daar achter?
Als we van heel veel sterren twee van deze drie grootheden weten, kunnen
we al die meetpunten in een diagram zetten en kijken of er een patroon zichtbaar wordt. Zo’n diagram wordt het Hertzsprung-Russelldiagram genoemd,
naar de sterrenkundigen die rond 1910 als eersten zo’n diagram maakten.
De linkerhelft van figuur 1.13 is zo’n diagram. De Hipparcos-satelliet heeft
tussen augustus 1989 en maart 1993 van 20.305 sterren de parallax en f440
en f550 gemeten met nauwkeurigheden beter dan 10%. (In de sterrenkunde is
dit heel nauwkeurig.) Deze gegevens zijn gebruikt om een diagram te maken
waarin de lichtkracht bij 550 nm1 L550 is uitgezet tegen de kleur F550 /F440 .
Het is duidelijk te zien dat de sterren in dit diagram niet willekeurig verspreid staan. De meeste sterren liggen op een band die van linksboven (grote
L, kleine F550 /F440 ) naar rechtsonder (kleine L, grote F550 /F440 ) loopt. Deze
band noemen we de hoofdreeks en de sterren die op de band liggen zijn hoofdreekssterren.
Er zijn ook sterren die boven de hoofdreeks liggen, dit zijn sterren die bij
dezelfde kleur (fluxverhouding F550 /F440 ) een grotere visuele lichtkracht L550
1 Naar analogie met de bolometrische lichtkracht (vergelijkingen 1.10 en 1.11) is de monochro-

matische lichtkracht Lλ op golflengte λ gedefiniëerd op basis van de monochromatische flux Fλ .
We kunnen Lλ berekenen als we fλ en d gemeten hebben.
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Figuur 1.13: Lichtkracht-kleur diagram (links) en lichtkracht-temperatuur diagram
(rechts) voor sterren waarvan de Hipparcos satelliet de afstand nauwkeurig heeft
bepaald. De letters boven de diagrammen geven de verschillende spectraaltypen
aan, zie het eind van deze paragraaf.

hebben. Weer andere sterren hebben juist een kleinere visuele lichtkracht
dan hoofdreeks-sterren met dezelfde fluxverhouding, en liggen dus onder de
hoofdreeks.
Om beter te begrijpen wat hier aan de hand is vertalen we dit HertzsprungRusselldiagram naar een diagram waar de totale lichtkracht en de effectieve
temperatuur tegen elkaar zijn uitgezet.
Allereerst schatten we uit de fluxverhouding F550 /F440 de effectieve temperatuur Teff . Die komt op de horizontale as.
Uit de temperatuur bepalen we de visuele flux F550 aan het steroppervlak
(bijvoorbeeld door te vergelijken met de spectra in figuur 1.11). In combinatie met de visuele lichtkracht L550 geeft dit (met een variant op vgl. 1.10)
de straal van de ster R . Met vergelijking 1.13 vinden we dan uit Teff en R de
bolometrische lichtkracht L. Die komt op de vertikale as.
Tip Om de getallen hanteerbaar te maken en het rekenwerk te
beperken, worden grootheden vaak uitgedrukt in zonseenheden, en
gebruikt men logaritmische assen (zoals in figuur 1.13).
Dit is voor je eigen berekingen ook aan te raden! In plaats van de lichtkracht L gebruik je dan log(L/L ).
Figuur 1.13 geeft het lichtkracht-temperatuur diagram voor met Hipparcos gemeten 20.305 sterren. Met stippellijnen zijn verder lijnen van constante
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straal ingetekend. Uit vgl. 1.13 volgt dat deze lijnen gegeven worden door
log

L
T
R
= 4 log eff + 2 log
L
Teff
R

(1.15)

Opgave 1-17: verwerking: Lijnen van constante straal
Laat zien dat voor een vaste R vergelijking 1.15 rechte lijnen in het lichtkrachttemperatuurdiagram beschrijft.
Wat is de steilheid van die lijnen? Klopt dat met de figuur?
De vorm van het Hertzsprung-Russelldiagram is gespiegeld t.o.v. het lichtkrachttemperatuurdiagram. Dit is het gevolg van de oorspronkelijk keuze voor F550 /F440
die hoog is als de temperatuur laag is.
We zien nu dat de hoofdreeks loopt van sterren die groot en heet zijn (rechtsboven in het diagram), naar sterren die klein en koud zijn (linksonder). In het
volgende hoofdstuk zullen we zien hoe dit met de massa van de ster samenhangt: de massa neemt op de hoofdreeks van onder naar boven toe, van
ongeveer 0,4 tot 22 M . Er zijn ook nog wel lichtere sterren, tot ongeveer
0.08 M , maar die zijn te lichtzwak om met Hipparcos gemeten te worden; en
zwaardere sterren, mogelijk tot zo’n 100 M , maar die zijn erg zeldzaam, en
staan zo ver weg dat geen parallax kan worden bepaald.
De sterren boven de hoofdreeks zijn groter dan de hoofdreekssterren: we
noemen ze rode reuzen, en als ze een heel hoge lichtkracht hebben: heldere
rode reuzen. De sterren onder de hoofdreeks zijn juist erg klein, met een straal
van net boven 0.01 R : die noemen we witte dwergen.

Opgave 1-18: verwerking: Betelgeuze in het HR-diagram
Volgens BINAS (Tabel 32B) heeft de ster Betelgeuze een lichtkracht
L = 23 000L
en een effectieve temperatuur
Teff = 3300K.
a Geef de positie van Betelgeuze in figuur 1.13 (rechts) aan
b Bereken de straal van Betelgeuze. Klopt dit met de positie van de ster en
opzichte van de hoofdreeks?
c De massa van Betelgeuze is ongeveer 10 M . Bereken de gemiddelde
dichtheid van deze heldere reus, en vergelijk die met de dichtheid van de
zon. Wat valt op?
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Figuur 1.14: Spectra van twee sterren met dezelfde temperatuur maar verschillende samenstelling. De bovenste ster bevat veel meer van de elementen
zwaarder dan helium dan de onderste.

1.4.3

Spectrale classificatie

Zoals we al aan het begin van deze paragraaf in figuur 1.11 gezien hebben,
bevatten sterspectra spectraallijnen. Deze lijnen hebben te maken met energiesprongen van electronen in atomen en moleculen, en met energiesprongen
van moleculen door veranderingen in de vibraties en rotaties van het molecuul.
Je weet al dat de energie van een foton afhankelijk is van de golflengte van
het licht:
E = hf =

hc
,
λ

(1.16)

met h de constante van Planck. Omdat we ook kunnen uitrekenen wat de
energie-overgangen zijn van de verschillende atomen en moleculen, kunnen
we uit het spectrum van de ster bepalen welke atomen en moleculen er in de
atmosfeer van de ster zitten! Enkele voorbeelden zie je in figuur 1.14.
Daarnaast geven de spectraallijnen nog meer informatie over de omstandigheden in de ster: behalve de chemische samenstelling hebben ook de temperatuur, dichtheid, de sterkte van het magneetveld, invloed op het spectrum,
net als eventuele bewegingen in de kijkrichting (door het dopplereffect).
Als voorbeeld kijken we nog eens naar de zon. Alleen in het optische spectrum van de zon zitten al duizenden lijnen. De meeste lijnen komen overeen
met neutrale en aangeslagen atomen. Bij relatief lage effectieve temperaturen, tot 4000 K, kunnen moleculen blijven bestaan. Zonnevlekken zijn koelere
gebieden op de zon (zie fig. 1.15), en in het spectrum van die vlekken zijn dan
ook enkele molecuullijnen te zien, zoals van CH en CN. In het spectrum van de
aangrenzende zonsatmosfeer zie je alleen ionen en atomen.
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Tot 1925 dacht men dat de
verschillen in de spectra werden
veroorzaakt door verschillende
chemische samenstelling van de
sterren. Er werd een classificatie
van sterspectra gemaakt, met
klassen A, B, C etc., gebaseerd
op de sterkte van verschillende
lijnen. In 1925 liet Cecilia Payne
in haar proefschrift echter zien
dat de meeste verschillen een
gevolg zijn van verschillen in
temperatuur.
Een hogere of
lagere temperatuur zorgt voor
meer of minder ionisatie en beïnvloedt zo de sterkte van de verschillende absorptielijnen. Dit
levert dus nog een methode om
de temperatuur aan het oppervlak van de ster te bepalen.
Toen duidelijk was dat de
klassen met temperatuur te ma- Figuur 1.15: Afbeelding van de fotosfeer van
ken hadden, moest de oorspron- de zon met zonnevlekken. Gefotografeerd op
kelijke volgorde door elkaar ge- 2 november 2003. Bron: Dutch Open Telescope, La Palma.
gooid worden. Op volgorde van
hete naar koele sterren zijn de
klassen O-B-A-F-G-K-M. Recentelijk heeft men de klassen L en T toegevoegd voor bruine dwergen (‘mislukte
sterren’ die niet zwaar genoeg zijn om waterstoffusie aan de gang te krijgen).
Sterren van hetzelfde spectraaltype, dus met dezelfde temperatuur, maar
een andere straal verschillen in lichtkracht (volgens vergelijking 1.10). Zij
staan dus in het Hertzsprung-Russell diagram boven elkaar. Om deze verschillen aan te geven is er ook een classificatie in lichtsterkte-klassen gemaakt:
I superreuzen
II heldere reuzen
III reuzen
IV subreuzen
V dwergen en hoofdreekssterren
Voor een nauwkeuriger onderverdeling worden cijfers toegevoegd achter de
spectraalklasse. Onze Zon bijvoorbeeld is geclassificeerd als G2V.
Opgave 1-19: verwerking: Ezelsbruggetjes
Om de volgorde van spectraalklassen te onthouden is het volgende ezelsbruggetje bedacht: “Oh, Be A Fine Guy (Girl), Kiss Me”
Verzin zelf een ander ezelsbruggetje.
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1.5

Afsluiting

We begonnen dit hoofdstuk met de volgende vraag:

Wat kunnen we meten aan sterren?
Kijk terug op het hoofdstuk aan de hand van de volgende punten:
• Welke antwoorden heb je gevonden op de centrale vraag?
• Heb je antwoorden gevonden op de vragen naar de massa en de straal
van sterren en de hoeveelheid energie die ze uitzenden?
• Bekijk nog eens je antwoorden op opgave 1-1: wil je je lijsten met wat
je kunt meten en wilt weten van sterren aanvullen? En kun je nu (meer)
verbanden aangeven tussen die lijsten?
• Ben je ondewerpen tegengekomen waar je wel meer over zou willen weten?
De volgende opgaven zijn toepassingen van de stof van dit hoofdstuk.

Opgave 1-20: toepassing: Lengte, afstand en hoekmaat
a Op welke afstand is de doorsnee van een pingpongbal, in hoekmaat, net
zo groot als de parallax van de meest nabije ster?
b Een trein van 128 m lengte staat stil op het Centraal Station Utrecht.
Wat is de hoek waaronder de trein wordt gezien door een waarnemer op
de Dom in Utrecht? De afstand CS-Dom is 700 m.

Opgave 1-21: toepassing: De banen van Sirius A en B
Bekijk de twee tekeningen in figuur 1.7.
a De twee tekeningen zijn op dezelfde schaal. Laat dit zien door in beide
tekeningen op een of meer tijdstippen de verbindingslijn tussen de twee
sterren te tekenen.
b Welke van de twee sterren is de lichtste? Hoe weet je dat?

Opgave 1-22: experiment, toepassing: Lichtkracht van de zon
Neem een gloeilamp van 100 W.
a Bepaal bij welke afstand van de lamp je evenveel warmte voelt als van
de zon op een zomerdag.
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b Bepaal hieruit de lichtkracht van de zon, met behulp van de bekende afstand aarde-zon.
c De straal van de zon heb je eerder al bepaald (in opgave 1-8). Gebruik je
antwoord (of gegevens uit BINAS) om de flux Fb van de zon te bepalen.

Opgave 1-23: keuzeopdracht: Afstanden bepalen in het heelal
Voor wie meer met het bepalen van afstanden in het heelal wil doen, zijn er de
practica van ESA/ESO. Deze zijn te vinden op astroex.org/dutch/. Zie ook de
inleiding van deze module.
De volgende keuzeopdracht is een pittige uitdaging voor wie zich in de
wiskunde achter de wetten van Kepler wil storten.

Opgave 1-24: keuzeopdracht: Afleiden van de wetten van Kepler
Laat zien dat uit de gravitatiewet van Newton de wetten van Kepler volgen.
Neem aan dat Mp  M .
a de 1e wet van Kepler: de aardbaan is een ellips, met de zon in een brandpunt
b de 2e wet van Kepler: de perkenwet
 2
a3
P
' GM
c de 3e wet van Kepler: 2π

1.6

Extra: de kosmische afstandsladder

In paragraaf 1.2.3 zagen we dat de afstand van een ster uit de parallax kan
worden bepaald. De nauwkeurigheid van de parallax zoals gemeten met Hipparcos is ongeveer 0.00100 . Als we de nauwkeurigheid op 10% willen hebben,
moet de parallax tien keer zo groot zijn als de meetfout, dat is 0.0100 , wat correspondeert met een afstand van 100 pc.
Vanaf een afstand van een kiloparsec is de parallax net zo groot als de
meetfout, dus heeft deze methode geen zin. Voor de bepaling van grotere afstanden worden daarom andere methoden gebruikt, die samen de kosmische
afstandsladder worden genoemd. Elke sport van de ladder gebruikt de vorige.
De eerste sport van de ladder is de parallax.
De tweede sport is het aanpassen van de hoofdreeks in het HertzsprungRussell diagram, waarin de monchromatische lichtkracht)
L550 = 4πd 2 f550
wordt uitgezet tegen de kleur F550 /F440 .

(1.17)
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Figuur 1.16: Links: de monochromatische lichtkracht L550 van de Cepheïden in
de Kleine Magelhaense Wolk uitgezet tegen de periode van verandering. Rechts:
de schijnbare lichtkracht, voor aangenomen ds = 1 Mpc, van drie Cepheïden in het
verre sterstelsel IC4182. De perioden van boven naar beneden zijn 42, 9,2 en
4,26 d.

We bekijken nu een sterhoop waarvan we de afstand niet kennen, bv. de
Plejaden (zie figuur 1.17), en berekenen de schijnbare lichtkracht L550s voor
een aangenomen afstand ds
L550s = 4πds 2 f550

(1.18)

De verhouding van de correcte tot de schijnbare lichtkracht wordt gegeven
door het kwadraat van de echte tot de aangenomen afstand: (d/ds )2 . In het
Hertzsprung-Russell diagram correspondeert dit met een verschuiving ∆L ge-

Figuur 1.17: Afstandsbepaling van
de Plejaden.
De blauwe stippen geven de monochromatische
lichtkracht op 550 nm weer, zoals
bepaald door de Hipparcos satelliet.
De doorgetrokken lijn is de schijnbare monochromatische lichtkracht
voor hetzelfde stuk van de hoofdreeks bij een aangenomen afstand
ds = 1 pc. Met vgl. 1.20 kan uit het
verschil de afstand tot de Plejaden
worden bepaald.
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geven door
∆L ≡ log

L550
L
d
− log 550s = log L550 − log L550s = 2 log
L550
L550
ds

(1.19)

Uit die verschuiving kunnen we de afstand d bepalen:
∆L = 2 log

d
⇒ d = ds · 100,5∆L
ds

(1.20)

In figuur 1.17 zijn de schijnbare lichtkrachten voor de sterren van de Plejaden getekend, voor ds = 1 pc. We zien dat de meeste sterren langs een lijn
liggen: dat is blijkbaar de hoofdreeks van de Plejaden. Nu nemen we aan dat
deze hoofdreeks dezelfde L550 heeft als de door Hipparcos bepaalde hoofdreeks voor nabije sterren, en we verschuiven de hoofdreeks van de Plejaden
in de figuur naar boven tot op de hoofdreeks voor nabije sterren. De afstand
waarover de hoofdreeks is verschoven is ∆L ' 4, 4 en dus zien we met vgl. 1.20
dat d ' 160 pc.
Voor elke stergroep waarvan we de sterren afzonderlijk kunnen zien, kunnen we door deze hoofdreeks-aanpassing de afstand bepalen. In de 20e eeuw
werden zo van o.a. de bolvormige sterhopen de afstanden bepaald. Met de
nieuwe 8 m telescopen kan zelfs voor nabije sterrenstelsels, bv. de Magelhaense Wolken, de afstand bepaald worden, tot ruim 105 pc.
De derde sport gebruikt de Cepheïden. Dat zijn sterren waarvan de straal
met een vaste periode varieert. Daardoor varieert ook hun lichtkracht. Henrietta Leavitt bestudeerde zulke variabelen in de Kleine Magelhaense Wolk, en
ontdekte in 1912 dat de gemiddelde lichtkracht groter is voor Cepheïden met
langere perioden. Moderne metingen van deze periode-lichtkrachtrelatie worden getoond in figuur 1.16.
Wanneer we de periode meten waarop de flux f550 van een Cepheïde verandert, kunnen we uit de periode-lichtkracht relatie de lichtkracht van die
Cepheïde bepalen. Uit de flux en de lichtkracht kunnen we dan de afstand
bepalen.
Als voorbeeld bekijken we de Hubble Space Telescope waarnemingen van
enkele Cepheïden in het verre sterrenstelsel IC4182 (figuur 1.16 rechts). De
periode van de helderste is 42 dagen. Uit de periode-lichtkrachtrelatie lezen
we af dat L550 /L550 ' 4, 2. Uit figuur 1.16 (rechts) lezen we af dat L550s /L550 '
3, 15 voor een aangenomen afstand van ds = 106 pc ≡ 1 Mpc. Het verschil is
∆L = 1.05, en met vgl. 1.20 vinden we een afstand d ' 3, 3 Mpc.
De vierde sport, tevens de laatste, van de afstandsladder is gebaseerd
supernova’s. Supernova’s zijn sterren die volledig ontploffen, en daardoor
gedurende korte tijd enorm helder worden. Aan het tempo waarmee de helderheid na het maximum weer afneemt en/of aan de lijnen die men in het spectrum ziet, onderscheidt men verschillende typen. (Meer over supernova’s vind
je in hoofdstuk C.)
Als we een supernova ontdekken in een sterstelsel waarvan de afstand
met Cepheïden is gemeten, kunnen we de lichtkracht uitrekenen met vergelijking 1.11. Zo heeft men gevonden dat de supernova’s van het type Ia bij hun
maximum allemaal dezelfde lichtkracht hebben.
In 1937 werd in IC4182 een supernova van type Ia waargenomen. Nu met
Cepheïden de afstand van dit stelsel is bepaald, kan de lichtkracht in verschil-
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Figuur 1.18: De lichtkracht van de
supernova die in 1937 in IC4182
werd waargenomen is uitgezet tegen
de tijd, in dagen voor en na het
maximum. Voor supernova’s in de
Virgo cluster en in de Coma cluster is de schijnbare lichtkracht getekend, voor een aangenomen afstand
ds = 1 Mpc.

lende fasen van de uitbarsting worden berekend. Het resultaat is getoond in
figuur 1.18.
In elk van de sterrenbeelden Virgo en Coma Berenices staat een grote
cluster van sterrenstelsels. In sommige van die sterstelsels zijn supernova’s
van het type Ia waargenomen. In figuur 1.18 zijn de schijnbare lichtkrachten
van enkele van die supernova’s getekend, voor een aangenomen afstand ds =
1 Mpc. Uit de maxima van de supernova’s in IC4182 en in Virgo vinden we
∆L ' 2, 5 voor ds = 1 Mpc, en met vergelijking 1.20 vinden we een afstand
d ' 18 Mpc voor de Virgo cluster.

Opgave 1-25: toepassing: Coma cluster
Bereken met behulp van bovenstaande gegevens en figuur 1.18 zelf de afstand van het Coma cluster.

Opgave 1-26: keuzeopdracht: Een supernova op heel grote afstand
De op aarde gemeten flux van één van de verst ooit geziene supernova Ia is
f550 = 2, 5 10−20 J s−1 m−2 nm−1 .
a Bereken de energie van 1 foton met een golflengte van 550 nm, en gebruik dit om uit te rekenen hoeveel fotonen er per seconde per vierkante
meter per nanometer van deze supernova op aarde aankomen.
b Bereken de afstand van deze supernova.

Hoofdstuk 2

De structuur van sterren
2.1

Inleiding

Aan het oppervlak van de zon heeft het gas een temperatuur van ongeveer
6000 C, daarom heeft de zon een geelachtige kleur. Er zijn ook hetere en
koelere, helderder en zwakkere, grotere en kleinere sterren dan de zon. Dat
blijkt voornamelijk te komen door hun verschillen in massa. De massa van de
zon is M = 1.99 1030 kg. Sommige sterren hebben veel meer massa dan de
zon en andere minder. Sterren hebben massa’s tussen de 0.1 en 100 M . De
zon blijkt in alle opzichten een heel normale ster te zijn.
De zon en de aarde zijn al 4,6 miljard oud en uit onderzoek van fossielen weten we dat de helderheid van de zon al die tijd ongeveer hetzelfde is
gebleven. Anders gezegd, de zon is heel stabiel, en hetzelfde geldt voor alle
andere sterren: gedurende het overgrote deel van hun lange leven veranderen
ze maar heel geleidelijk van temperatuur, straal en helderheid.
In dit hoofdstuk 2 gaan we na hoe sterren zijn opgebouwd. Hoe verloopt de
temperatuur, de dichtheid en de druk in de ster? Hoe komt het dat sterren zo
lange tijd stabiel zijn en niet instorten of verdampen? Waar komt de energie
vandaan die de sterren uitzenden? Kunnen we de temperatuur en dichtheid in
het centrum van een ster berekenen en daarmee misschien de energie productie begrijpen? Als we de structuur van sterren begrijpen, dan kunnen we met
die kennis misschien ook berekenen hoe sterren leven en sterven. De centrale
vraag van dit hoofdstuk is dus:

Hoe zijn sterren opgebouwd?
Uit de opbouw van sterren kunnen we antwoorden vinden op allerlei andere
vragen, zoals
• Hoe komt het dat sterren stabiel zijn?
• Wat is de energiebron van sterren?
• Hoe oud kunnen sterren worden?
• Kunnen we de leeftijd van sterren bepalen?
39
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Opgave 2-1: Voorbereiding: De inwendige structuur van sterren
Dit hoofdstuk gaat over de inwendige structuur van sterren. Bedenk dat sterren ronde gasbollen zijn die door hun eigen zwaartekracht bijeen worden gehouden.
a Maak een lijst van de natuurkundige grootheden (temperatuur enz) die
daarbij een rol kunnen spelen.
b Als je vanaf de buitenkant van de ster naar het centrum zou gaan, welke
van de volgende grootheden neemt dan toe of juist af: temperatuur,
druk, dichtheid. Argumenteer waarom dat zou zijn. (Hint: bedenk daarbij
dat de ster uit gas bestaat, en dat je die dus deels kunt vergelijken met
de structuur van de aard-atmosfeer)

2.2

Sterren: gasbollen in evenwicht

Voorkennis
In deze paragraaf heb je kennis over temperatuur, warmte en de
gaswet nodig. Zie bijvoorbeeld §1.4 van de voorkennisbijlage.
Een ster is een gasbol die door zijn eigen zwaartekracht bijeen wordt gehouden. In het centrum van de ster wordt energie opgewekt die aan het oppervlak wordt uitgestraald. We weten dat sterren heel lang kunnen leven, miljoenen tot miljarden jaren, en dat ze het grootste deel van hun leven stabiel zijn.
Dat betekent dus dat er een evenwicht moet zijn tussen de gasdruk die
de ster probeert te doen uitzetten en de aantrekking door de zwaartekracht,
en een evenwicht tussen de hoeveelheid energie die wordt opgewekt en de
hoeveelheid die wordt uitgestraald.

2.2.1

Hydrostatisch evenwicht

Als de aantrekking door de zwaartekracht zou winnen van de uitzettingskracht
door de gasdruk, dan zou de ster inkrimpen, en in het uiterste geval zou de ster
helemaal instorten. Anderzijds, als de uitzettingskracht door de gasdruk het
zou winnen van de aantrekkingskracht door de zwaartekracht, dan zou de ster
uitzetten en in het uiterste geval zou al het gas de ruimte in vliegen. De ster
zou dan verdampen.
Dit gebeurt duidelijk niet want sterren zijn heel stabiel. We moeten dus concluderen dat er in de sterren een evenwicht heerst tussen de aantrekking van
de zwaartekracht en de uitzettingskracht door de gasdruk. Dat moet gelden
op alle dieptes in de ster anders zouden ergens binnenin de ster nog lagen
kunnen opzwellen of inkrimpen en dan zou de ster niet stabiel zijn. We noemen
dit evenwicht tussen zwaartekracht en druk het hydrostatisch evenwicht.
Hoe ontstaat dat evenwicht? Om dat te begrijpen bedenken we eerst hoe
het zit met de aardatmosfeer. Die bestaat namelijk ook uit gas en is gemiddeld
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stabiel. (Er zijn natuurlijk wel horizontale winden en op warme dagen ook opstijgende gasbellen, z.g. thermiek, maar globaal blijft de atmosfeer ongeveer
onveranderd.)
We weten dat de druk en dichtheid in de aardatmosfeer naar boven toe
afneemt, daarom hebben bergbeklimmers op de top van Mount Everest zuurstofmaskers nodig. Hoe komt het dat de dichtheid en de druk op zeeniveau
hoger is dan op bergtoppen? Dat komt door de zwaartekracht: de lucht op
zeeniveau moet het gewicht van de lagen daarboven dragen.
Zo zit het ook met de sterren. Aan de buitenrand van een ster, d.w.z. boven
de atmosfeer van een ster, zijn de druk en dichtheid nagenoeg nul. Maar elke
meter die je van boven naar beneden afdaalt voel je het gewicht van steeds
meer bovenliggende lagen. Dit kunnen we uitdrukken in een formule.

Figuur 2.1: Het krachtenevenwicht op een gasvolume A × h in een ster. De kracht
als gevolg van het verschil in druk aan boven- en onderkant van het volume compenseert de zwaartekracht.

Laten we kijken naar een klein deel van een gaslaag met een oppervlakte
A en een dikte h op afstand r van het centrum van de ster. (Zie figuur 2.1.) Het
volume is dus A × h. Als de dichtheid van het gas ter plaatse ρ(r) is (in kg m−3 ),
dan is de massa van dat gasvolume dus mvol = ρ(r) × A × h.
Laten we de totale massa van het gas binnen de bol met straal r maar
M(r) noemen. Dan is de plaatselijke zwaartekrachtsversnelling g dus g(r) =
GM(r)/r 2 . Het gewicht van het gasvolume, dus de grootte van de zwaartekracht op dat volume, is dan
g(r) × mvol = GM(r)/r 2 × ρ(r)Ah.

(2.1)

De zwaartekracht werkt in de richting van het centrum van de ster. Omdat
de ster in evenwicht is, moet de zwaartekracht precies gecompenseerd worden door een even grote naar buiten gerichte kracht. Die wordt geleverd door
de gasdruk ter plaatse, of beter gezegd: door het verschil in druk tussen de
boven- en onderkant van het gasvolume.
We noemen de gasdruk aan de onderkant van het gasvolume pgas (r), en de
gasdruk aan de bovenkant pgas (r+h). De kracht als gevolg van het drukverschil
tussen boven en beneden is dan
Fdrukverschil = pgas (r) × A − pgas (r + h) × A

(2.2)
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Omdat er evenwicht is, is deze kracht gelijk aan de zwaartekracht die op
het gasvolume werkt:
(pgas (r) − pgas (r + h))A = GM(r)/r 2 × ρ(r)Ah

(2.3)

pgas (r) − pgas (r + h) = GM(r)/r 2 × ρ(r)h.

(2.4)

ofwel

Vergelijking 2.4 is de vergelijking van hydrostatisch evenwicht. De rechterkant van de vergelijking beschrijft het gewicht van een gasvolume van A ×
1 × h, ofwel de naar beneden gerichte kracht. De linkerkant van de vergelijking beschrijft het verschil in gasdruk aan de boven- en de onderkant van het
gasvolume en dus de netto kracht naar boven.
Wat kunnen we hieruit concluderen? In elk geval dat de druk in de ster
toeneemt naarmate je dichter in het centrum komt, net zoals bij de aardatmosfeer. Immers, het drukverschil tussen hoogte r en r + h moet resulteren in
een kracht naar buiten, dus p(r) moet groter zijn dan p(r + h). Is het verschil
in druk te klein, dan zakt het gasvolume door de zwaartekracht wat dieper de
ster in. Omdat daar ook al gas zit, nemen de dichtheid en de druk toe tot het
evenwicht hersteld is.

Opgave 2-2: De tijdsduur voor het herstel van hydrostatisch evenwicht.
Als een ster uit hydrostatisch evenwicht geraakt dan wordt de druk eventjes
wat groter of kleiner dan als de ster in evenwicht is. Door drukverstoringen
in een gas ontstaan dichtheidsgolven. Dichtheidsgolven zijn niets anders dan
geluidsgolven. Het hydrostatisch evenwicht herstelt zich dan ook op een tijdschaal die ongeveer gelijk is aan de tijd die een geluidsgolf nodig heeft om
door de hele ster te lopen, van centrum tot buitenrand.
Bereken die tijdschaal voor de zon en voor een heldere rode reus. Gebruik
dat de geluidssnelheid evenredig is met de wortel van de (absolute) temperatuur. Neem verder voor het gemak aan die sterren een gemiddelde inwendige
temperatuur hebben van ongeveer 3 · 106 K en gebruik Binas voor de geluidssnelheid en de straal van de Zon en een heldere rode reus.

De gasdruk
De druk in een gas hangt af van de samenstelling van het gas, de dichtheid en
de temperatuur. De relatie tussen die grootheden wordt beschreven door de
algemene gaswet.
pgas V /T = nR

(2.5)

Hierbij is T de temperatuur in K, V het volume van het gas, n is het aantal mol
in het volume en R = 8, 31JK−1 mol−1 is de gasconstante. Deze wet kun je ook
schrijven als
pgas V = N k T

(2.6)
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waarin N het aantal deeltjes in het volume V is en k = R/NA = 1, 38·10−23 JK−1
de constante van Boltzmann. De gasconstante R en k hangen samen volgens
k = R/NA met NA , het getal van Avogadro. (Laat zien dat dit klopt.)
Het aantal deeltjes per m3 , N /V , hangt af van de dichtheid van het gas
en van zijn samenstelling. Voorbeeld: stel dat de ster enkel uit waterstof zou
bestaan, dan zijn er per kg NA waterstof atomen. Waterstofgas is in sterren
helemaal geïoniseerd (behalve nabij het oppervlak), dus per atoom zijn er twee
losse deeltjes, een proton en een elektron. Per kg gas zijn er dus 2NA losse
deeltjes. Als de dichtheid van het gas ρ kg m−3 is dan zijn er dus 2NA ρ deeltjes
m−3 . (In werkelijkheid bestaan sterren na hun geboorte voor 70% uit waterstof
gas, 28% helium en 2% van de rest. Dan is N /V = 1.62NA ρ.)

Opgave 2-3: Gaswet voor Heliumgas
Als het het centrum van een ster helemaal uit He bestaat, dan zijn er niet
2NA ρ deeltjes per m−3 maar QNA ρ. Bereken Q.
Hint: bedenk dat He atomen zwaarder zijn dan H atomen en dat ook He
helemaal geïoniseerd is in het centrum van sterren.
In de vergelijking van hydrostatisch evenwicht kunnen we dus de druk pgas (r)
ook uitdrukken in de dichtheid ρ(r) als we de samenstelling en de temperatuur
T (r) weten. In de volgende paragraaf zul je zien dat de temperatuurstructuur
in een ster vastligt door de eis dat er behalve hydrostatisch evenwicht ook
energie-evenwicht moet zijn.

2.2.2

Energie-evenwicht

Sterren stralen. We zullen later zien dat die energie in het centrum wordt
opgewekt, voornamelijk door kernfusie. Als een ster in stabiel evenwicht is,
dan moet er per seconde precies evenveel energie worden geproduceerd als
er wordt uitgestraald.
Als de ster per seconde meer licht zou uitstralen dan er wordt opgewekt,
dan zou de ster netto dus energie verliezen en afkoelen. Dan zou de gasdruk
afnemen, de zwaartekracht zou winnen en de ster doen instorten. Anderzijds,
als een ster meer energie zou produceren per seconde dan ze uitstraalt, dan
zou de ster opwarmen. Als het gas heter wordt neemt de gasdruk toe en dus
zou de ster uitzetten en niet stabiel zijn.
Voor een stabiele star moet er dus energie-evenwicht zijn. Dit wordt soms
ook thermisch evenwicht genoemd omdat het te maken heeft met de temperatuursverdeling in een ster.
Energietransport
De energie die in het centrum van een ster door kernfusie wordt opgewekt
moet naar buiten worden getransporteerd om uiteindelijk als straling door het
oppervlak te worden uitgezonden. Dat energietransport kan op twee manieren:
door fotonen, z.g. stralingstransport of door convectieve stromingen, convectief transport.
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Stralingstransport Als de energie door de ster naar buiten wordt getransporteerd door fotonen dan gebeurt dat als volgt. In het centrum van de ster
waar de kernfusie optreedt heerst een heel hoge temperatuur. De fotonen die
daar worden gecreëerd hebben een hoge energie en zijn voor het merendeel
röntgenfotonen.

Opgave 2-4: Fotonen in het centrum van de zon.
De temperatuur in het centrum van de zon is 14 · 106 K.
Ga na met de verschuivingswet van Wien (zie Hoofdstuk 1, vergelijking 1.4.1)
dat de meeste fotonen in het centrum van de zon röntgenfotonen zijn.
Die röntgenfotonen dragen hun energie over aan het gas. Dat gebeurt
voornamelijk door verstrooiing aan vrije elektronen. Het gas in sterren is bijna
helemaal geïoniseerd, dus er zijn geen gebonden elektronen meer en er is dus
ook geen absorptie van fotonen door elektronen-overgangen mogelijk.
Elektronenverstrooiing werkt als volgt. Als een foton een vrij elektron ontmoet, dan gaat het elektron even trillen door het electrisch veld van het foton. Daarbij gaat een klein deel van de energie van het foton over op het elektron. Het foton wordt daarbij afgebogen in zijn baan, het wordt “verstrooid”,
zie figuur 2.2. (Eigenlijk wordt het heel even geabsorbeerd en meteen weer geemitteerd maar nu in een willekeurige richting, en met iets minder energie.)

Figuur 2.2: Verstrooiing van fotonen
aan vrije elektronen. Bron: Michael
Richmond,
spiff.rit.edu/classes/
phys440/lectures/opacity/thomson_
scatter.gif.

Het elektron draagt de kinetische energie die het van het foton heeft gekregen over op het gas, door middel van botsingen met andere elektronen en met
atoomkernen. Zo wordt het gas verhit door de energie die de fotonen verliezen.
Het hete gas straalt die energie weer uit door uitzending van fotonen met
een golflengte die bij zijn temperatuur past volgens de Planck-kromme. Deze
uitgezonden fotonen worden ook weer verstooid aan vrije elektronen en verhitten de lagen daarboven, enz.
Als je in een laag in de ster zou zitten dan komt straling van alle kanten
op je af, links, rechts, boven, en onder. Maar de lagen boven je zijn iets koeler
dan de lagen onder je. Je ziet dus méér straling van onderen komen dan van
boven. Dus is er “netto” gezien stralings-transport naar boven.
We zien dus dat door de voordurende verstrooiing van fotonen aan vrije
elektronen de energie van de straling aan het gas wordt overgedragen, weer
vrijkomt in de vorm van straling, die weer wordt verstooid enz. Op die manier
“lekt” de energie als ware van het centrum van de ster naar hogere lagen.
Je kunt dit vergelijken met warmtegeleiding in een pannetje water op het
vuur. De warmte die van onderen is toegevoegd geeft de moleculen een hoge
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kinetische energie (snelheid). Door botsingen met andere moleculen dragen
ze dat over aan de moleculen van de lagen daarboven waardoor het water
daar ook heter wordt, enz. Maar in dit geval gebeurt het “transport” van
de energie door de bewegende moleculen als die kleine afstanden afleggen
tussen twee botsingen. Bij stralingstransport in sterren zijn het de fotonen
die de energie transporteren door kleine afstanden af te leggen tussen twee
verstrooiingen.
Uiteindelijk bereikt de energie door het stralingstransport de rand van de
ster. Maar natuurlijk niet meer in de vorm van de röntgen-fotonen die in het
centrum zijn opgewekt. Op de reis naar boven is de energie van de fotonen
steeds aangepast aan de lokale omstandigheden. De fotonen die uiteindelijk
de ster verlaten hebben dus een energie die hoort bij de temperatuur aan de
rand van de ster. Dat is de reden dat de zon voornamelijk geel licht uitzendt,
behorend bij zijn oppervlaktetemperatuur van 5700 K.
De rand-temperatuur van de zon is 1, 7 · 10−4 keer zo laag als T in het centrum van de zon (16 · 106 K), dus de uitgestraalde fotonen hebben een gemiddelde energie die 1, 7 · 10−4 keer zo laag is als die in het centrum. De energie van een oorspronkelijke foton is dus op zijn reis naar buiten verdeeld over
gemiddeld 6000 andere fotonen1 .
Convectief transport Daar waar het energietransport door middel van fotonen niet efficiënt genoeg is, bijvoorbeeld als sterlagen niet doorzichtig genoeg
zijn, ontstaan convectieve stromingen die de energie transporteren in de vorm
van warmte.
We kennen convectie ook van de aardatmosfeer. Op warme zomerdagen
kan het aardoppervlak zo sterk verwarmd worden dat de warmte-geleiding van
de lucht niet genoeg is om die warmte af te voeren. In de onderste luchtlagen
gaan dan warme gasbellen opstijgen omdat warme lucht lichter is dan koelere
lucht. De warme gasbellen stijgen van het oppervlak op en koelere gasbellen
dalen en nemen hun plaats in tot ze op hun beurt ook weer verhit opstijgen. Zo
ontstaat dan een circulatiepatroon dat de warmte naar boven transporteert.
Dat geeft prachtige stapelwolken.
Hetzelfde kan ook gebeuren in sterren. Bij de zon bijvoorbeeld is de buitenlaag convectief tot een diepte van ongeveer 0.1 R onder de zonsrand. Dat
komt omdat de buitenlagen van lichte sterren relatief koel zijn. Bij lagere temperaturen, ongeveer onder de 105 K, is de waterstof in een ster niet meer helemaal geïoniseerd maar wordt een groot deel van de elektronen gebonden aan
H-kernen en vormt zo waterstofatomen in plaats van waterstof-ionen. Het blijkt dat waterstofatomen heel efficiënt fotonen kunnen absorberen, dus kan
straling niet efficiënt door die lagen worden getransporteerd. Om de energie
toch af te voeren ontstaan dan hete gasbellen die opstijgen en koelere bellen
die dalen.
Overigens, de borrelende lagen net onder het oppervlak van de zon zijn
verantwoordelijk voor zonnevlekken, zonnevlammen en andere uitbarstingen
aan het zonsoppervlak.
1 In populaire boekjes lees je wel eens dat de fotonen die in het centrum zijn opgewekt door hun
zwalkende beweging er 107 jaar over doen om de rand van de ster te bereiken. Dat klopt dus niet:
de fotonen die aan de rand worden uitgestraald zijn niet dezelfde fotonen die werden gevormd in
het centrum!
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Figuur 2.3: Energietransport
in de zon: in het centrum (1)
wordt de energie opgewekt
door kernfusie. De energie
wordt door de ster getransporteerd door straling, maar
in de buitenlagen (3) door
convectie.
De andere aangegeven gebieden zijn: (4) de fotosfeer,
(5) chromosfeer, (6) de
corona, (7) zonnevlekken,
(8) granulen, (9) protuberans.
Bron:
en.wikipedia.org/
wiki/File:Sun_diagram.
svg.

2.3

Kernfusie

Voorkennis
In deze paragraaf heb je kennis over kernreacties nodig. Zie bijvoorbeeld §1.5 van de voorkennisbijlage.

Gedurende het grootste deel van het leven van sterren krijgen ze hun energie door kernfusie. Atoomkernen van een licht element smelten samen tot een
kern van een zwaarder element. Daarbij wordt een heel kleine fractie van de
massa omgezet in energie volgens de beroemde wet van Einstein E = mc2 ,
waarbij c de lichtsnelheid is en m het massa-defect, d.w.z. de massa die wordt
omgezet in energie.

2.3.1

Voorwaarden voor kernfusie

Kernfusie kan alleen maar optreden in gas met een enorm hoge dichtheid
en temperatuur. Deze zijn nodig omdat de kernen van atomen een positieve
elektrische lading hebben. Het gas in sterren is namelijk geïoniseerd, dus de
negatief geladen elektronen zijn van de atoomkern losgeraakt. Door hun positieve ladingen stoten de atoomkernen elkaar af. Ze kunnen dus alleen maar
samensmelten als ze met zo’n grote snelheid op elkaar af vliegen dat ze de
afstotende kracht overwinnen. Dit vereist een hoge temperatuur. Immers, hoe
hoger de temperatuur, hoe groter de snelheid van de deeltjes. Bovendien moet
de dichtheid erg groot zijn om te zorgen dat er genoeg botsingen optreden.
Laten we de zon beschouwen. In het centrum van de zon heerst een temperatuur van T = 16 · 106 K en een dichtheid van ρ = 1, 6 · 105 kgm−3 . Dat is 1600
maal zo groot als de dichtheid van water en toch is het door de hoge temperatuur nog gas! Die hoge temperatuur komt door de kernfusie en de hoge
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dichtheid komt door het gewicht van de bovenliggende lagen.
Bij die grote dichtheid en hoge temperatuur botst een proton in het centrum van de zon ontelbare keren per seconde met een ander proton. Bij slechts
een heel kleine fractie van al die botsingen treedt fusie op. Dat komt omdat
voor H-fusie een botsingssnelheid van ca 107 m.s−1 nodig is om de afstotende
kracht te overwinnen, terwijl de gemiddelde snelheid van protonen slechts
4, 5 · 105 m.s−1 is. Slechts een heel kleine fractie van de protonen, nl. die
met de grootste snelheden, kunnen bij botsingen met andere snelle protonen
fuseren.

2.3.2

Energieproductie door kernfusie

Atoomkernen bestaan uit protonen en neutronen. Het aantal protonen wordt
aangeduid met Z en bepaalt de lading van de kern en met welk element we te
maken hebben. Tezamen met het aantal neutronen (N ) geeft dit het massagetal A = Z + N . Kernen met dezelfde Z maar een verschillend aantal neutronen
heten isotopen van dat element. De aanduiding van een bepaald isotoop is
als volgt: A X, waarbij X het element (en dus Z) aanduidt, en A het massagetal.
Dus 1 H is ‘gewoon’ waterstof met 1 proton, 2 H is ‘zwaar’ waterstof (deuterium)
met 1 proton en 1 neutron. Zie Tabel 2.1 voor meer voorbeelden.
Protonen en neutronen hebben beiden een massa van ongeveer mp = 1.67×
10−27 kg, de massa van een atoomkern is dus ongeveer Amp . Ongeveer, maar
niet precies! Het blijkt dat er een klein verschil is tussen de werkelijke massa
van een atoomkern, en de som van de massa’s van hun protonen en neutronen. Bij kernfusie reacties kan er dus een klein beetje massa verdwijnen; deze
massa wordt omgezet in energie volgens de bekende formule uit Einstein’s relativiteitstheorie: E = mc2 .
Dit is het principe van de energieproductie door kernreacties. Als het verschil in totale massa van de atoomkernen vóór en na een reactie ∆m bedraagt,
dan komt een hoeveelheid energie vrij van
E = ∆mc2

(2.7)

Bij de fusie van H tot He smelten 4 protonen samen tot een He-kern volgens
de volgende netto-reactie.
4 1 H → 4 He + 2e+ + 2ν + 2γ

(2.8)

De twee positronen (e+ = positief geladen elektron) die vrijkomen worden
meteen samen met twee vrije elektronen omgezet in energie. De twee neutrino’s (ν) hebben geen lading en bijna geen massa en vliegen dwars door de
zon heen naar buiten.
De energie die vrijkomt, komt dus van de twee hoog-energetische fotonen,
de γ-kwanten, en uit de annihilatie van de positronen.

Opgave 2-5: Ladingsbehoud bij H-fusie
Ga na dat bij de fusie van vgl 2.8 de lading behouden blijft.
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element
waterstof

isotoop
n

Z
0

A
1

massa
1.008665

1H

1
1
2
2
3
3
4
4

1
2
3
4
6
7
7
8

1.007825
2.014101
3.016029
4.002603
6.015124
7.016003
7.016928
8.005308

6
6
7
7
7
8
8
8
8

12
13
13
14
15
15
16
17
18

12.000000
13.003354
13.005738
14.003074
15.000108
15.003070
15.994915
16.999133
17.999160

10
12
14
26
28

20
24
28
56
56

19.992441
23.985043
27.976930
55.934940
55.942139

2H

helium

3 He
4 He

lithium

6 Li

beryllium

7 Be

7 Li
8 Be

koolstof

12 C
13 C

stikstof

13 N
14 N
15 N

zuurstof

15 O
16 O
17 O
18 O

neon
magnesium
silicium
ijzer
nikkel

20 Ne
24 Mg
28 Si
56 Fe
56 Ni

Tabel 2.1: Een aantal elementen en hun isotopen. De laatste kolom geeft de werkelijke massa van de kern in eenheden van mu = 1.660538 × 10−27 kg.

Opgave 2-6: Energie uit waterstoffusie
Hoeveel energie komt er nu precies vrij bij de fusie van waterstof tot Helium?
a Bereken met behulp van Tabel 2.1 hoeveel energie (in J) er vrijkomt bij
reactie 2.8.
b Bereken nu hoeveel energie er vrijkomt bij de fusie van 1 kilogram waterstof tot helium.
c Laat zien dat bij H-fusie 0,72% van de massa wordt omgezet in energie.
Wat betekent dit nu voor de zon?
De energie die de zon per seconde uitzendt, is L = 3, 83 · 1026 Js−1 . Deze
energie wordt geleverd door de fusie van H tot He.
d Laat zien dat hiervoor per seconde Nr = L /(4, 3 · 10−12 ) reacties (waarbij
4 protonen worden omgezet in een He-kern) nodig zijn.
e Bereken hoeveel kg waterstof er per seconde wordt omgezet in de zon.
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Opgave 2-7: Neutrino’s door je lichaam
De neutrino’s die in de zon worden geproduceerd verlaten de zon ongehinderd
omdat ze bijna nergens mee reageren. Ze vliegen ook dwars door de aarde en
ook dwars door ons lichaam. We kunnen berekenen hoeveel neutrino’s er per
seconde door ons lichaam vliegen.
a Bereken uit het lichtvermogen L van de zon het aantal H-fusie reacties
per seconde en het aantal neutrino’s dat daarbij wordt opgewekt.
b Hoeveel neutrino’s vliegen er dan op afstand van de aarde per seconde
door een m2 ?
c Hoeveel neutrino’s vliegen er ongeveer per seconde door je lichaam?
d Is er een significant verschil tussen dag en nacht? Waarom?

Opgave 2-8: H-fusie in de zon
Je kunt de hoeveelheid omgezet H-gas ook anders berekenen.
Ga uit van L en bereken dan met E = mc2 hoeveel massa is omgezet in
energie. Je weet dat dit 0,72% van de omgezette materie is.

2.3.3

Waterstoffusie in meer detail

Uit de reactievergelijking 2.8 lijkt het of waterstof fuseert tot Helium doordat er 4 protonen tegelijkertijd op elkaar botsen. Zo’n viervoudige botsing is
(natuurlijk) erg onwaarschijnlijk en komt dan ook zelden voor. De kans is veel
groter dat er meerdere botsingen en fusiereacties na elkaar plaatsvinden, en
dat gebeurt dan ook in de praktijk.
De fusie van waterstof tot helium (41 H → 4 He) vindt plaats via een serie reacties. Er zijn twee mogelijkheden, die de pp-keten en de CNO-cyclus worden
genoemd. Ze staan weergegeven in Figuur 2.4.
De pp-keten begint met de fusie van 2 protonen tot deuterium (zwaar waterstof),
1

H + 1 H → 2 H + e+ + ν

Hierbij wordt één proton omgezet in een neutron door middel van de zwakke
wisselwerking (β-verval). Bij dit proces komt een positron vrij (dat de lading
van het proton met zich meeneemt) en een neutrino. Het neutrino ontsnapt
uit het sterregas en neemt een klein deel van de vrijgekomen energie mee.
De rest van de energie gaat naar het positron, dat snel annihileert met een
elektron (e+ + e− → 2γ) en zo gamma-fotonen vrijmaakt. De energie van deze
fotonen wordt naar de rand van de ster getransporteerd (zie de uitleg over
stralingstransport in paragraaf 2.2.2) en daar uitgestraald.
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Figuur 2.4: Links: Fusie van waterstof tot helium (4 He) via de pp-keten.
Aangepast van http://en.wikipedia.org/wiki/Proton-proton_chain.
Rechts: Fusie van waterstof tot helium via de CNO-cyclus.
Aangepast van http://en.wikipedia.org/wiki/CNO_cycle.

Deuterium reageert vervolgens onmiddelijk met een derde proton, waarbij
wederom een gamma-foton vrijkomt en 3 He gevormd wordt. Dit reageert met
een andere 3 He kern, gemaakt via dezelfde reacties, waarbij de bekende vorm
van helium, 4 He, gevormd wordt en twee protonen vrijkomen.
De pp-keten is de belangrijkste energiebron in sterren met massa’s zoals de
zon of kleiner. Behalve de omzetting van 1 H in 4 He heeft de pp-keten twee bijeffecten: omdat de 2 H+ 1 H reactie zeer snel verloopt, wordt alle in de ster aanwezige deuterium vernietigd. De 3 He + 3 He reactie is echter relatief langzaam,
en in een schil rondom de sterkern ondergaat een deel van de 3 He niet de
laatste reactiestap. Sterren met lage massa kunnen dus behalve 4 He ook 3 He
produceren.

Opgave 2-9: De pp-keten
a Ga na dat het netto-effect van de pp-keten inderdaad 41 H → 4 He is.
b Hoeveel neutrino’s komen vrij bij de vorming van een 4 He kern?
Als er in een ster al wat zwaardere elementen aanwezig zijn, is er een alternatief voor de pp-keten: waterstof kan fuseren met koolstof, zodat
12

C + 1H →

13

N+γ

(2.9)
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De 13 N kern is onstabiel en ondergaat β-verval:
13

N→

13

C + e+ + ν,

(2.10)

waarop 13 C reageert met nog twee protonen tot achtereenvolgens 14 N en 15 O,
dat vervalt tot 15 N (Zie Figuur 2.4). Bij de reactie van 15 N met een proton wordt
(meestal) geen 16 O gemaakt, maar 12 C + 4 He, waarmee we terug zijn bij het
begin.
De 12 C-kern kan opnieuw dezelfde reacties ondergaan, vandaar dat dit de
CNO-cyclus wordt genoemd. De koolstof fungeert slechts als katalysator van
de netto-reactie 41 H → 4 He.
De CNO-cyclus vergt een wat hogere temperatuur dan de pp-keten en is
de voornaamste energiebron in sterren zwaarder dan de zon. Een belangrijk
aspect van de CNO-cyclus zijn de zeer verschillende reactiesnelheden in de
cyclus. Daarbij is de reactie
14

N + 1H →

15

O+γ

verreweg de langzaamste, en fungeert daarmee als ‘bottleneck’: er ontstaat
een opeenhoping van 14 N kernen op het circuit. Dit betekent dat, ondanks dat
het totaal aantal C+N+O kernen niet verandert, er effectief 12 C wordt omgezet
in 14 N. De CNO-cyclus speelt daarmee een belangrijke rol in de vorming van
stikstof in het heelal.

Opgave 2-10: De CNO-cylcus
In de CNO-cyclus fuseren 4 H-kernen tot een He-kern, waarbij 2 neutrinoŠs en
2 positronen vrij komen, via een cyclisch proces waarin 12 C achtereenvolgens
verandert in 13 N, 13 C, 14 N, 15 O, 15 N en weer 12 C. (Zie figuur 2.4) De deelreacties verlopen niet allemaal even gemakkelijk, en dus niet allemaal even snel.
De reactie 14 N + 1 H → 15 O verloopt het langzaamst.
Stel dat deze reactie 10 keer langzamer verloopt dan de andere reacties.
Wat betekent dat dan voor het verloop van de cyclus, en voor de concentraties
van de verschillende kernen? Dat ga je in deze opgave onderzoeken.
a Maak een Excel-tabel om de concentraties voor meer tijdstappen door
te rekenen. Doe het zo dat je gemakkelijk de relatieve snelheden kan
variëren.
Bijvoorbeeld zo:
kern
rel snelheid
N (0)
N (1)
..
.

C-12
1
100

N-13
1
100

C-13
1
100

N-14
1
1

etc
...
...

De reactiesnelheden en de beginconcentraties N (0) kies je zelf. Laat Excel
de concentraties op de volgende tijdstippen berekenen uit de concentraties op
het vorige tijdstip en de reactiesnelheden.
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b Wat is het verband tussen de reactiesnelheden en de concentraties van
(de verschillende isotopen van) N, C en O?
c Wat gebeurt er op de lange duur met de concentraties van N,C en O? En
met de concentratie He?

2.3.4

Heliumfusie

Door waterstoffusie wordt het centrum van een ster (de binnenste 10% van
de massa voor een ster als de zon, oplopend tot wel 40% voor hele zware
sterren) geheel omgezet in helium. Er kan dan geen verdere waterstoffusie
meer plaatsvinden. De energieproductie houdt dus op en het centrum van de
ster trekt samen onder invloed van de zwaartekracht.
Net als bij de geboorte van de ster neemt de temperatuur in het stercentrum
tijdens dit krimpen toe. Als het centrum zover is samengetrokken dat de temperatuur is opgelopen tot 108 K, begint de volgende fase: Heliumfusie.

Figuur 2.5: Fusie van helium tot
koolstof via de 3α-reactie.
Aangepast
van
http://en.wikipedia.org/wiki/Triplealpha_process.

In figuur 2.5 wordt het proces schematisch weergegeven. In de eerste stap
fuseren twee Heliumkernen tot een 8 B-kern. Deze kern is instabiel en valt binnen 10−16 seconde weer uiteen in twee 4 He. Voor een succesvolle reactie moet
de 8 B-kern dus binnen die tijd verder reageren met een derde 4 He-kern. Het
resultaat is een stabiele koolstofkern: 12 C.
De twee reacties vinden zo snel achter elkaar plaats, dat de drie Heliumkernen (α-deeltjes) eigenlijk tegelijk reageren. Vandaar de naam 3α-reactie.
Als er genoeg 12 C is gemaakt, reageert een deel daarvan verder volgens 12 C+
4 He → 16 O. Het eindproduct van heliumfusie is dan ook een mengsel van koolstof en zuurstof.

Opgave 2-11: Energie uit heliumfusie
In Tabel 2.1 vindt je een overzicht van de isotopen van een aantal elementen.
Gebruik deze tabel om de volgende vragen te beantwoorden.
a Bereken de energiewinst in Joule per kilogram van de 3α-reactie, en
vergelijk deze met de energieopbrengst van waterstoffusie.
b Kun je hieruit verklaren waarom de fase van heliumfusie in sterren veel
korter duurt dan de fase van waterstoffusie?

2.4. DE LEVENSDUUR VAN STERREN

reactie
4 1 H → 4 He
3 4 He → 12 C
12 C + 4 He → 16 O
2 16 O → 28 Si + 4 He
2 28 Si → 56 Fe

T
(K)
107
108
2· 108
109
2· 109
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Massadefect (%)
0,712%
0,065%
0,048%
0,032%
0,034%

Duura
(jaar)
107
106
103
1
10−2

Tabel 2.2: De belangrijkste fusie-processen in sterren. a De duur geldt voor een
ster van 15 M .

2.4

De levensduur van sterren

Sterren krijgen hun energie uit kernfusie. Na verloop van tijd moet dat proces
een keer ophouden, omdat de ‘brandstof’ op is. Hoe lang duurt dat? Daarover
gaat deze paragraaf.

2.4.1

De levensduur van de zon

Met de kennis uit de vorige paragrafen over de H-fusie in de zon kun je uitrekenen hoe lang de zon kan stralen. Neem de totale hoeveelheid beschikbare waterstof, deel dat door de hoeveelheid die per seconde fuseert, en je weet hoe
lang de zon te leven heeft. Je moet hierbij wel rekening houden met het feit
dat kernfusie alleen maar in het centrum kan plaatsvinden, waar T en ρ hoog
genoeg zijn.
De zon heeft een massa van M = 1.99 1030 kg en bestond bij zijn ontstaan
voor 70% uit H-gas. Uit nauwkeurige berekeningen van de opbouw van de zon
blijkt dat slechts 12% van de totale zonsmassa in het centrum zit waar de Hfusie plaatsvindt. Hieruit volgt dat de zon in totaal 9 miljard jaar kan stralen
met de huidige intensiteit. De zon is nu 4.6 miljard jaar oud, en dus ongeveer
halverwege zijn leven! Dit houdt in dat in het centrum van de zon al de helft
van de H is omgezet tot He.

Opgave 2-12: Levensduur van de zon
Gebruik de bovenstaande gegevens en de uitkomst van Opgave 2-6 om de
levensduur van 9 miljard jaar na te rekenen.
Als alle H in het centrum van de zon is omgezet tot He, dan zijn er in
principe nog andere fusiereacties mogelijk tot zwaardere elementen. De eerstvolgende reactie, Heliumfusie, is al aan de orde gekomen in paragraaf 2.3.4.
Tabel 2.2 geeft een overzicht van de belangrijkste achtereenvolgende reacties. Er zijn nog een groot aantal minder belangrijke tussenliggende stappen,
waarbij o.a. 14 N en 40 Ca wordt gevormd, maar die zijn weggelaten.
Tabel 2.2 toont een aantal interessante eigenschappen van de fusieprocessen in sterren.
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Figuur 2.6:
HertzsprungRussell diagram.
Op de
horizontale as staat de
kleur en oppervlaktetemperatuur van de ster, van heet
en blauw naar rood en koel,
op de vertikale as de lichtkracht in zonseenheden.
Main sequence = hoofdreeks.
Bron: European Southern
Observatory, www.eso.org.

(1) Voor elke volgende fusie-reactie is een hogere temperatuur nodig. Dat
komt omdat de betrokken atoomkernen een hogere lading hebben dus hun afstotende kracht is groter. Om dan toch te kunnen fuseren moeten de deeltjes
met hogere snelheid op elkaar botsen, dus moet het gas een hogere T hebben.
(2) Bij elke volgende reactie (behalve de laatste) is het massa-defect kleiner;
er wordt een kleinere fractie van de massa omgezet in energie. Dus levert elke
opvolgende reactie minder energie.
(3) Elke volgende fusie-fasie duurt veel korter dan de vorige. Dat is het
gevolg van de eerste twee effecten. (a) Als reacties minder energie leveren kan
de ster daar korter mee stralen. (b) De hogere T die nodig is voor elke volgende
reactie wordt in een kleiner deel van het stercentrum bereikt, waardoor steeds
een kleinere hoeveelheid materie kan fuseren. Daardoor neemt de duur van
die fasen ook af. Bijvoorbeeld: niet alle He die is gevomd in het centrum van
een ster wordt omgzet in C. Evenzo wordt slechts een deel van de gevormde C
omgezet in O, enzovoorts.
We zien in Tabel 2.2 dat alle fusie-processen na de H→He fusie het leven
van een ster maar met ongeveer 10% kunnen verlengen. Dat is voor alle sterren ongeveer hetzelfde: het grootste deel, ca 90 %, van haar leven krijgt een
ster haar energie door de fusie van H.
In hoofdstuk 1 hebben we gezien dat ruwweg 90% van de sterren in het
Hertzsprung-Russell diagram op de hoofdreeks zitten (zie Fig. 2.6). Het blijkt
dat alle sterren op de hoofdreeks bezig zijn met de fusie van H. De sterren
die niet op de hoofdreeks zitten zijn met andere fusie-processen bezig. Daar
komen we later op terug als we de levensloop van sterren behandelen.

2.4.2

De levensduur van andere sterren

We hebben uitgerekend dat de zon ongeveer 10 miljard jaar oud kan worden,
namelijk 9 miljard jaar tijdens de H-fusie en dan nog ruwweg 10% erbij. Hoe
zit dat met andere sterren?
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Sterren die meer massa
hebben dan de zon blijken
helderder te stralen. Dat
komt omdat de druk en de
dichtheid in het centrum des
te groter is naarmate de ster
zwaarder is. Bij die grotere
druk en dichtheid verloopt
het fusieproces efficiënter en
wordt er meer energie geproduceerd, dus de ster is
helderder.
Uit metingen van de massa
van sterren en hun helderheid weten we dat er voor
hoofdreekssterren een relatie is tussen massa en
lichtkracht: L/L = (M/M )3,8
(zie Figuur 2.7).
Dit betekent dat een ster
met een massa van 2M
een helderheid heeft van L =
23,8 L = 14L , en anderzijds een ster van 0,5M een
helderheid heeft van L =
0, 07L en dus veel zwakker Figuur 2.7: De gemeten Massa-lichtkrachtrelatie
is dan de zon.
voor hoofdreekssterren. De lichtkracht neemt toe
Deze eigenschap gebrui- met de mass als L/L = (M/M )3.8 .
ken we om de levensduur
van sterren te schatten. Het
idee is dat een ster die meer massa heeft dan de zon meer waterstof heeft om
te fuseren en dus in totaal meer energie kan produceren en dus langer zou
kunnen leven, maar als zij helderder is dan de zon dan jaagt zij die energie er
sneller doorheen en dat zal de levensduur juist weer verkorten. Kortweg:
levensduur

=
ofwel

tmax

=

energievoorraad
verbruik
(2.11)
M /M
1010 ∗
jaar,
L∗ /L

waarbij 1010 jaar de levensduur van de zon is.

Opgave 2-13: De levensduur van sterren
Schat de levensduur van de sterren in onderstaande tabel, gebruikmakend
van de M-L-relatie van Figuur 2.7.
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Figuur 2.8: Schematische tekening van de verandering in de hoofdreeks van een
sterhoop als de sterhoop steeds ouder wordt. Het spectraaltype van de zwaarste
ster op de hoofdreeks is gegeven. Bron: Lamers, 2001, “Bouw en Levensloop van
sterren”, p 63
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Het heelal is ongeveer 14 miljard jaar oud. Wat betekent dat voor alle sterren die ooit geboren zijn met een massa kleiner dan 0,8 M ?
Met deze simpele methode onderschat je levensduur van sterren zwaarder
dan 20M . Dat komt omdat door hun grote massa een groter deel van de ster
voldoende hoge T en ρ heeft voor fusie. Bij de zon kan ongeveer 12% van de
massa meedoen aan de H-fusie, bij een ster van 20M is dat echter ongeveer
25%. Daardoor is de levensduur van zware sterren hoger dan je zou schatten
met vergelijking 2.12. Nauwkeurige berekeningen van sterevolutie laten zien
dat de maximale leeftijd van een ster van 20M zo’n tmax = 9 miljoen jaar is,
en die van een ster van 50M nog tmax = 4 miljoen jaar.
We zien aan de resultaten dat hoe meer massa een ster heeft, deste korter
zal zij leven! Alle zware en heldere sterren die we aan de hemel vinden zijn
dus relatief recent ontstaan. Voorbeeld: de drie sterren van de gordel van het
sterrenbeeld Orion hebben allen een massa van meer dan 25M . Die sterren
zijn dus minder dan 5 miljoen jaar geleden geboren. Dat is kosmisch gezien
heel jong!

2.4.3

Leeftijdsbepaling van sterren in sterhopen

We kennen de leeftijd van de zon omdat we uit metingen van radioactief gesteente op aarde en op de maan de leeftijd van de aarde en de maan kunnen
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meten. Die blijken ongeveer 4,6 miljard jaar oud te zijn. Uit onderzoek naar
de vorming van planeten blijkt dat die vrijwel tegelijk met de zon ontstaan zijn,
dus moet de leeftijd van de zon ook 4,6 miljard jaar zijn.
Helaas kunnen we deze methode niet toepassen om de leeftijd van andere
sterren te bepalen. Zelfs als er om die sterren planeten zouden draaien kunnen we daar immers geen bodemmonsters van nemen! Daarom kunnen we de
leeftijd van losse sterren niet rechtsreeks bepalen.
Gelukkig kunnen we wel de leeftijden van sterhopen bepalen, omdat we
weten dat de sterren van een sterhoop allemaal ongeveer tegelijk zijn geboren
uit dezelfde moleculaire reuzenwolk. Voor die leeftijdsbepaling gebruiken we
de berekeningen van de levensduur van sterren van verschillende massa’s en
helderheden die we hierboven hebben afgeleid. Omdat alle sterren in een sterhoop tegelijk ontstaan zijn, kennen we de leeftijd van alle sterren van die sterhoop als we de leeftijd van de sterhoop als geheel weten.
Sterhopen bevatten bij hun geboorte sterren van allerhande massa’s, van
de zwaarste (ongeveer 100M ) tot de lichtste (ongeveer 0.1M ). In het begin zijn al die sterren bezig met H-fusie. Als we de helderheid van die sterren
meten en hun kleur of oppervlaktetemperatuur en dat in een grafiek tegen
elkaar uitzetten, dan hebben we het Hertzsprung-Russell diagram (afgekort
HR-diagram) van die sterhoop (zie Figuur 2.6 in Hoofdstuk 1).
Alle jonge sterren van een sterhoop die met H-fusie bezig zijn liggen op de
hoofdreeks; de zwaarste sterren bovenaan en de lichtste sterren onderaan.
Maar wat gebeurt er nu als de sterhoop ouder wordt?
De zwaarste sterren hebben de kortste levensduur, dus die zijn het eerst
klaar met de H-fusie en liggen in het HR-diagram dan niet meer op de hoofdreeks. Naarmate de sterhoop ouder wordt verlaten steeds meer sterren van
de hoofdreeks. De hoofdreeks wordt dus van de bovenkant af steeds korter.
Hoe korter de hoofdreeks, hoe ouder de sterhoop. Dus we kunnen de leeftijd
van een sterhoop meten door te kijken hoever de hoofdreeks zich naar boven
uitstrekt! Dit is geschetst in Fig. 2.8.
Laten we dat eens kwantificeren. Als de zwaarste en helderste hoofdreeks ster van een sterhoop een massa heeft van 20M , dan zijn alle sterren
zwaarder dan 20M dus al weg, maar die van 20M nog net niet. De hoofdreeksfase van een ster van 20M duurt 8 miljoen jaar, dus de sterhoop is net
iets jonger dan 8 miljoen jaar. Er zijn ook sterhopen waarvan de hoofdreeks
zo kort is dat de zwaarste sterren op de hoofdreeks een massa van slechts
0.9M hebben. Dat zijn de bolvormige sterhopen, die ongeveer 12 miljard
jaar oud zijn.

Opgave 2-14: De leeftijd van een sterhoop
Maak met behulp van de resultaten uit opgave 2-13 een grafiek waarin je de
leeftijd van een sterhoop uitzet tegen de massa van de zwaarste hoofdreeksster. Advies: gebruik logaritmische assen.
Gebruik deze grafiek om de leeftijd te bepalen van drie sterhopen:
• de Pleiaden (helderste hoofdreeksster heeft L = 1400L )
• de Hyaden (helderste hoofdreeksster: L = 50L )
• de bolhoop M13 (helderste hoofdreeksster: L = 0.7L ).
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2.5

Afsluiting

We begonnen dit hoofdstuk met de volgende vraag:

Hoe zijn sterren opgebouwd?
Kijk terug op het hoofdstuk aan de hand van de volgende punten:
• Welke antwoorden heb je gevonden op de centrale vraag?
• Heb je inderdaad ook antwoorden gevonden op de vragen naar de stabiliteit van sterren, hun energiebron en levensduur?
• Ben je nieuwe vragen tegengekomen waar je (nog) geen antwoord op
hebt maar wel meer over zou willen weten?

2.6
2.6.1

Extra: Voor de liefhebber
Hoe een ster stabiel blijft

We hebben gezien dat sterren stabiel zijn doordat er hydrostatisch evenwicht
is en energie-evenwicht. Hoe slaagt de ster erin die stabiliteit te behouden.
Om dat te begrijpen doen we een gedachtenexperiment.
Stel dat om een of andere reden de ster even in elkaar gedrukt wordt. Dan
neemt de druk en de dichtheid in het centrum toe. Daardoor gaat de fusie
harder, wordt er meer energie geproduceerd en wordt het centrum heter. Door
die hogere temperatuur stijgt ook de gasdruk in het centrum. De gasdruk wint
het dan van de zwaartekracht met als gevolg dat de ster weer uitzet tot hij
weer in evenwicht is.
Anderszijds, stel dat de ster even zou opzwellen, dan neemt ook de druk en
dichtheid in het centrum af waardoor er minder fusie is en dus wordt het centrum koeler en daalt ook de gasdruk. Maar als de gasdruk daalt dan wint de
zwaartekracht het van de gasdruk en trekt de ster weer samen. Het opzwellen
wordt op deze manier meteen teniet gedaan tot de ster weer in evenwicht is.
Het blijkt dat de tijd die een ster nodig heeft om verstoringen van het hydrostatisch evenwicht te herstellen niet langer is dan een paar uur (zie Opgave 2-2). Dat is zo kort vergeleken met de levensduur van een ster dat we
gerust kunnen stellen dat een ster altijd in hydrostatisch evenwicht is, zelfs
als de ster gedurende de evolutie heel langzaam in duizenden tot miljoenen
jaren groter wordt.

2.6.2

Berekenen van de opbouw van een ster

De structuur van een ster in hydrostatisch evenwicht en in energie-evenwicht
wordt beschreven door een serie natuurkundige grootheden en hun verloop
door de ster. Als r de afstand vanaf het centrum is en R∗ de straal van de ster
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dan wordt een stermodel beschreven door de temperatuur T (r), de dichtheid
ρ(r), de druk p(r), de massa binnen die straal M(r), en de energieproduktie (r)
in J.m−3 .s−1 . Bovendien moet de chemische samenstelling op elke afstand
bekend zijn. We schrijven dat als Xi (r) met X1 is het waterstofgehalte, bijv
70%, X2 is het heliumgehalte, bijv 28%, enz.
Voor een ster in evenwicht kunnen we de relaties tussen de verschillende
grootheden in wiskundige formules uitdrukken. Bijvoorbeeld de vergelijking
van hydrostatisch evenwicht, vgl. 2.4, de algemene gaswet, vgl. 2.5, de wijze
waarop de energieproduktie door kernfusie afhangt van T , ρ en de samenstelling van het gas ter plaatse, enz. Zo zijn er ook vergelijkingen die het energietransport door straling of door convectie beschrijven. Dat kan allemaal
worden beschreven in formules.
Dit levert een stelsel van wiskundige vergelijkingen die de relaties tussen
alle grootheden beschrijven. Die kunnen worden opgelost met speciaal daarvoor ontwikkelde computerprogramma’s. Uit die berekeningen volgt dan voor
een ster van een bepaalde massa en chemische samenstelling niet alleen haar
straal R∗ , helderheid L∗ en oppervlaktetemperatuur T∗ , maar ook het verloop
van alle grootheden in de ster als functie van afstand r. Dus ook de snelheid
van de fusieprocessen in elke laag. (Dat laatste wordt later gebruikt om de
hele evolutie van de ster te berekenen). De structuur van de ster is dan helemaal bekend.
Om die berekeningen en de aannamen die erin gingen te verifiëren, moet
het resultaat worden vergeleken met waarnemingen. Bijvoorbeeld: voorspelt
het model van een ster met een bepaalde massa die bezig is met H-fusie wel
de waargenomen helderheid, oppervlaktetemperatuur en straal van zo’n ster?
Zo niet, dan is er in de ster iets mis met een of meer van de aannamen. Bijvoorbeeld, er zijn fusiereacties of andere effecten waarmee niet voldoende
rekening is gehouden bij de beschrijving van de vergelijkingen of de inwendige
chemische samenstelling is anders dan was verondersteld.
Op deze manier heeft men, sinds de eerste stermodellen konden worden
berekend met computers in begin jaren zestig, de kennis over het inwendige
van sterren steeds kunnen vergroten. Het is een verbazingwekkende triomf
van onze kennis van de de natuurkunde dat we het inwendige van sterren kunnen beschrijven en zelfs de evolutie van sterren kunnen berekenen terwijl we
er niet in kunnen kijken en alleen het licht van zijn oppervlak kunnen waarnemen! Toch klopt nog niet alles.
De laatste jaren is bijvoorbeeld duidelijk geworden dat de rotatie van sterren een veel grotere invloed heeft op de opbouw van sterren dan tot dan toe
werd aangenomen. Ook de beschrijving van convectiestromen in sterren en
van de daaruit volgende menging van gassen in verschillende sterlagen is nog
niet secuur genoeg.
In het algemeen komen onze huidige stermodellen vrij goed met de waarnemingen overeen. Toch zijn er nog evolutiefasen in sterren die we niet goed
kunnen modelleren. Bijvoorbeeld de rode superreuzen of zware sterren tegen
het eind van hun evolutie.

Hoofdstuk 3

De levensloop van sterren
3.1

Inleiding

Sterren leven niet eeuwig. Ze ontstaan, leven een tijd en sterven dan.
Sterren worden geboren uit grote gaswolken die in de ruimte zweven. Hoewel die gaswolken naar aardse begrippen uiterst ijl zijn, bevatten ze door hun
enorme afmeting van vele lichtjaren toch genoeg materie om daaruit honderden tot vele duizenden sterren te vormen. De massa’s van die wolken verandert steeds doordat er gas uit de interstellaire ruimte bij komt of af gaat. De
zwaarste wolken vangen meer massa dan ze verliezen.
Als de massa van een wolk groot genoeg wordt dan gaat hij onder invloed
van zijn eigen zwaartekracht samentrekken. Bij dat samentrekken gaat de
wolk fragmenteren en die fragmenten trekken dan weer samen en worden
uiteindelijk sterren. Zo worden sterren geboren in sterhopen. Sterhopen vallen
in de loop van de tijd uiteen in losse sterren.
Sterren stralen. Dat betekent dat ze energie verliezen. Die energie krijgen ze voornamelijk door fusie-processen die zich diep in hun centrum afspelen. Door die fusie-processen verandert geleidelijk aan de chemische samenstelling in het gebied waar de fusie optreedt. Met achtereenvolgende fusieprocessen kunnen sterren heel lang stralen, maar uiteindelijk stopt de fusie.
Dan heeft de ster geen energiebron meer en komt aan haar einde.
Lichte sterren komen anders aan hun einde dan zware sterren. Lichte sterren, zoals de zon, blazen tegen het eind van hun leven de buitenlagen de
ruimte in. Wat overblijft is een prachtige min-of-meer ronde nevel met in het
midden de overgebleven pit van de ster. Zo’n pit is een heel compacte ster, een
zogenaamde witte dwerg.
Zware sterren eindigen hun leven in een enorme supernova-explosie. Daarbij wordt bijna al het gas van de ster met zeer grote snelheid van meer dan
10.000 km/s de ruimte in geslingerd. Ook hier blijft de pit van de ster over.
Maar in dit geval is de pit nog veel compacter dan een witte dwerg: het is een
neutronenster of een zwart gat.
In dit hoofdstuk bespreken we hoe sterren worden gevormd uit gaswolken.
Daarna behandelen we de levensloop van sterren.
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Wat is de levensloop van sterren?
Deze centrale vraag is op te delen in de volgende deelvragen:
• Hoe ontstaan sterren?
• Wat gebeurt er in de loop van het bestaan van sterren sterren?
• Hoe komen sterren aan hun einde?
• Wat blijft er van sterren over?
De opgave in deze paragraaf helpt je om je voor te bereiden op het hoofdstuk.

Opgave 3-1: voorbereiding: De inwendige structuur van sterren
Dit hoofdstuk gaat over de levensloop (ook wel evolutie genoemd) van sterren.
In de loop van de tijd veranderen de ster eigenschappen die we in de vorige
hoofdstukken zijn tegengekomen, zoals de straal, lichtkracht en oppervlakte
temperatuur.
a Welke processen in een ster spelen een rol bij die evolutie denk je?
In hoofdstuk 1 hebben we het Hertzsprung-Russell diagram (HR-diagram)
gebruikt om sterren te ordenen op helderheid (of lichtkracht) en kleur (of oppervlakte temperatuur).
b Teken een HR-diagram met één ster er in en geef aan hoe de positie van
de ster verandert als
i de oppervlaktetemperatuur gelijk blijft maar de straal groter wordt
ii de oppervlaktetemperatuur hoger wordt maar de straal blijft gelijk
iii ster uitzet, maar haar helderheid gelijk blijft
iv de ster krimpt, maar haar helderheid gelijk blijft
We kunnen de evolutie van een ster dus beschrijven als een “pad” door het
HR-diagram!
c Waarom kunnen we de evolutie van een enkele ster toch niet zien door
de ster bijvoorbeeld elk jaar opnieuw in het HR-diagram te tekenen?
We hebben in het vorige hoofdstuk gezien dat niet alle fasen in het leven van
een ster even lang duren. Ondanks dat we het leven van een ster niet kunnen
volgen, kunnen we met behulp van het HR-diagram toch iets zeggen over de
lengte van die verschillende fase.
d Hoe zou dat kunnen? [Hint: denk aan aantallen sterren.]
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Figuur 3.1: De Adelaarnevel: een zware interstellaire wolk op een afstand van
7000 lichtjaar met een diameter van 70 lichtjaar en een totale gasmassa van
13000 M . In dit soort zware nevels worden sterren gevormd.
Bron: hubblesite.org

3.2

Het ontstaan van sterren

De ruimte tussen de sterren is gevuld met een zeer ijl gas, het zogenaamde
interstellaire gas. Dat gas is zo ijl dat de gemiddelde dichtheid slechts 1 atoom
per cm3 is.
Het interstellaire gas is niet erg homogeen: er zijn ook interstellaire wolken.
Die hebben dichtheden van tientallen tot honderd atomen per cm3 en afmetingen van enkele tot tientallen lichtjaren. De temperatuur van die wolken is 103 à
104 K. De wolken met een T van ongeveer 104 K zenden zoveel straling uit dat
we ze zien als ijle lichtende nevels aan de hemel. Het bestaan van de koudere
wolken kunnen we alleen afleiden omdat ze in het spectrum van daarachter
gelegen sterren absorptie lijnen veroorzaken. De interstellaire wolken in ons
melkwegstelsel hebben allemaal ongeveer dezelfde chemische samenstelling
(Zie tabel 3.1). Kennelijk is het interstellaire gas goed gemengd.
Er zijn echter ook uitschieters, dat zijn de zogenaamde moleculaire reuzenwolken. Hun naam zegt het al: ze zijn enorm groot, tot 100 lichtjaar. Ze
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Waterstof
Helium
Zuurstof
Koolstof
Stikstof
Rest
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H
He
O
C
N

70 %
28 %
1%
0.4 %
0.1 %
0.5 %

Tabel 3.1: De chemische samenstelling van interstellaire wolken uitgedrukt in
gewichtspercentages.

hebben dichtheden tot 104 à 106 atomen per cm3 en bevatten 104 à 107 M
aan gas. Bovendien hebben ze een heel lage temperatuur van slechts ca 10
K. Bij die dichtheden en die lage temperatuur gaan de atomen zich binden
tot moleculen. Vandaar moleculaire wolken. De belangrijkste moleculen die
er in voorkomen zijn H2 -moleculen maar er zijn ook veel CO-moleculen. In
Hoofdstuk A over scheikunde tussen de sterren zal je meer over deze wolken
te weten komen.
Moleculaire reuzenwolken worden bijeen gehouden door hun eigen zwaartekracht die zich verzet tegen de neiging van het gas om weg te vliegen door
de gasdruk. Omdat het interstellaire gas steeds in beweging is en interstellaire wolken met elkaar botsen, kan de massa van een moleculaire reuzenwolk
geleidelijk toenemen. Naarmate zo’n wolk zwaarder wordt neemt de interne
aantrekking door de eigen zwaartekracht toe.
Als de wolk zo zwaar geworden is dat de zwaartekracht het wint van de
uitwaartse kracht door de gasdruk, dan gaat de wolk samentrekken. Eerst
gaat dat langzaam, op een tijdschaal van een paar miljoen jaar, maar in de
loop van de tijd gaat het steeds sneller, zie Figuur 3.1.

Opgave 3-2: Moleculaire reuzenwolken
We bekijken in interstellaire wolk met een straal van 100 lichtjaar, met een
dichtheid van 104 atomen/cm3 .
a Hoeveel atomen bevat die wolk?
Volgens Tabel 3.1 bestaat 70% van de massa van de wolk uit H-atomen en
28% uit He-atomen.
b Laat zien dat dan ongeveer 90% van de atomen in de wolk H-atomen
zijn.
c Hoe zwaar is de wolk (ongeveer)?
d Waarom is H2 het meest voorkomende molecuul in moleculaire reuzenwolken?

Door het samentrekken neemt de dichtheid van de wolk toe. Om een reden
die we niet goed begrijpen, maar waarbij magneetvelden waarschijnlijk een rol
spelen, gaat de krimpende wolk fragmenteren in kleinere sub-wolken die elk
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op hun beurt ook weer samentrekken. Dit fragmentatieproces gaat zover door
tot de sub-wolken een massa hebben van ruwweg 0.1 à 100 M . Die “kleine”
fragmenten trekken ook weer samen door hun eigen zwaartekracht en dat
worden uiteindelijk sterren.
Zo ontstaat uit een grote interstellaire wolk een sterhoop. Die kan honderden tot miljoenen sterren bevatten, die dus allemaal ongeveer even oud zijn.
De sterren in een sterhoop blijven niet altijd bij elkaar. Door storende invloed van zijn omgeving, bijvoorbeeld ontmoetingen met andere sterhopen of
de passages van moleculaire reuzenwolken kunnen sterhopen op heel lange
tijdschaal uiteenvallen. De leden van de sterhoop worden dan losse sterren,
net zoals de zon. De zon is ook ooit in een sterhoop geboren, maar die is in de
loop van de tijd uiteen gevallen in losse sterren.
Sterhopen van 100 tot 1000 sterren vallen uiteen binnen tien tot honderd
miljoen jaar. De zwaarste sterhopen van honderdduizenden sterren doen er
meer dan 10 miljard jaar over. Het proces van de vorming van een sterhoop
uit een samentrekkende wolk is geschetst in Figuur 3.2.

Figuur 3.2: Schets van de vorming van sterren in een sterhoop uit een grote interstellaire wolk. De wolk trekt samen door zijn eigen zwaartekracht en fragmenteert
daarbij in steeds kleinere sub-wolken. Die subwolken trekken ook samen en worden uiteindelijk sterren. Zo ontstaat uit een moleculaire reuzenwolk een sterhoop.
Veel later, na miljarden jaren, valt een sterhoop langzaam uiteen en gaat over in
losse sterren. Bron: Henny Lamers

3.3

De levensloop van de zon en andere lichte sterren met M<8 M

In deze paragraaf beschrijven we de evolutie van de zon. De evolutie van alle
sterren met een massa M < 8M verloopt ongeveer op dezelfde wijze als die
van de zon, alleen in een ander tempo zoals we in paragraaf 2.4.2 hebben laten
zien. Immers, hoe zwaarder een ster is, deste sneller verloopt haar evolutie.
De manier waarop de evolutie van sterren wordt berekend staat beschreven in
paragraaf 3.6.1.

3.3. DE LEVENSLOOP VAN LICHTE STERREN

3.3.1
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De hoofdreeksfase

We hebben in het vorige hoofdstuk gezien dat van de verschillende fusieprocessen die van waterstof de meeste energie oplevert, en dat dus de fase waarin
de ster haar energie uit H-fusie krijgt het langste duurt.
Als de ster H tot He fuseert dan is de structuur van de ster zodanig dat zij
in het Hertzsprung-Russell diagram op de hoofdreeks zit. Zware sterren zijn
het helderst en zitten hoog op de hoofdreeks, lichtere sterren zijn zwakker en
zitten lager op de hoofdreeks. Omdat sterren het grootste deel van hun leven
bezig zijn met waterstoffusie zitten in elk HR-diagram de meeste sterren op de
hoofdreeks.
Gedurende de hoofdreeksfase, die voor de zon ongeveer 9 miljard jaar duurt, neemt in het centrum langzaam het H-gehalte af en stijgt het He-gehalte.
Daarbij veranderen de straal, de helderheid en de oppervlaktetemperatuur
nauwelijks (minder dan 20%).
Daardoor blijft de ster bijna op dezelfde plaats op de hoofdreeks van het
HR-diagram. De zon is nu, 4.6 miljard jaar na zijn ontstaan, halverwege zijn
hoofdreeksfase. In het centrum van de zon is dus al de helft van alle H omgezet
in He.

3.3.2

De rode-reusfase: het begin van het einde

Als in het centrum van de zon de waterstof op is en de fusie dreigt te stoppen,
gaat de zwaartekracht het (tijdelijk) winnen, want minder fusie betekent lagere
T en p, dus een kleinere kracht naar buiten. Het centrum van de ster, en de
lagen er direct omheen, worden dan ineengedrukt. Als gas wordt samengedrukt loopt de temperatuur op. De lagen net buiten het centrum worden door
de samendrukking zo heet dat daar H-fusie op gang komt.
De zon heeft dan dus een “pit” van He-gas, met daar omheen een laag
waar H → He gefuseerd wordt en daar omheen zitten dan de lagen waar nog
geen fusie heeft plaatsgevonden en die dus nog voornamelijk uit H bestaan.
Het blijkt dat die lagen dan sterk convectief gaan worden. Deze heel dikke
convectielaag, waarin het gas “borrelt”, wordt de convectieve “mantel” van
de ster genoemd.
Door dat borrelen zullen de buitenlagen van de zon zo sterk opzwellen dat
de zon veel groter wordt dan nu het geval is: de straal neemt toe tot ongeveer
10 à 50 R en de oppervlaktetemperatuur daalt daarbij tot ca 3000 K. De zon
is dan een rode reus geworden. Zie figuur 3.3. De rode-reusfase van de zon
duurt ongeveer 109 jaar.
In de rode-reusfase neemt de helderheid van de zon sterk toe tot ongeveer
100 L . Als de zon die fase bereikt dan stijgt de temperatuur op aarde boven
de 400 K zodat de oceanen gaan verdampen en de aarde haar dampkring
verliest. Dat zal het einde van het leven op aarde betekenen. Het duurt nog
ruim 4 miljard jaar.

3.3.3

De latere evolutiefasen: heldere rode reuzen

Als de H-fusie in de schil om het centrum van de zon stopt, dan dreigt er weer
een energietekort en gaat de zwaartekracht het weer winnen van de gasdruk.
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Figuur 3.3: De structuur van een hoofdreeksster (zoals de zon) en een rode reus.
De kern van de reus bestaat uit Helium, in de rand eromheen fuseert waterstof.
Bron: European Southern Observatory (ESO)

Het centrum van de ster wordt dan nog verder in elkaar geperst, waarbij de
temperatuur in het centrum verder oploopt tot boven de 108 K.
Bij die temperatuur gaat het voorheen gevormde He in het centrum van
de ster fuseren tot C (zie Tabel 2.2). Rondom dat centrum zit dan nog een
schil waar H→He fusie optreedt en daar omheen zit dan weer een zeer grote
convectieve buitenlaag, de mantel.
De zon is dan nog verder opgezwollen tot een straal van 100 à 300 R .
De temperatuur aan het oppervlak zal dan ongeveer 2500 K bedragen maar
de helderheid kan stijgen tot 104 maal de huidige helderheid: de zon is een
heldere rode reus geworden. In het Hertsprung-Russell diagram van figuur 2.6
zitten de heldere rode reuzen bovenin de groep “giants”. Aldebaran is zo’n
ster. (Zoek die op in figuur 2.6)
We kennen veel heldere rode reuzen aan de hemel. Dat zijn dus allemaal
lichte sterren waarvoor het einde nadert. Als de zon een heldere rode reus
wordt dan zal de aarde verdampen en zelfs het gesteente aan het oppervlak
van Mars zal smelten! Deze fase waarin de zon een heldere rode reus is duurt
ongeveer 108 jaar.
We moeten wel bedenken dat het centrum van een heldere rode reus zover
ineengedrukt is, dat de “pit” van de ster, bestaande uit C en He, niet groter is
dan de aarde, en slechts 10−12 van het volume van de hele ster omvat, maar
wel ongeveer de helft van de totale massa van de ster bevat! (Zie Figuur 3.4.)
Uit waarnemingen van heldere rode reuzen blijkt dat deze sterren gaan
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Figuur 3.4: De opbouw van een
heldere rode reus. De ster is door
de convectieve buitenlagen gezwollen tot een straal van 100 à
300 R . Diep in het centrum zit
de “pit” van de ster die bestaat
uit C en He dat door fusie is geproduceerd. Daaromheen zit nog
een schil waar H fuseert tot He.
Bron:
outreach.atnf.csiro.au/
education/senior/astrophysics/
stellarevolution_postmain.html.

pulseren: ze zwellen en krimpen op een tijdschaal van ongeveer een jaar.
We weten dat omdat we de helderheid van heldere rode reuzen regelmatig
zien variëren (zie Figuur 3.5). Sommige sterren doen dat met een periode
van een paar maanden, terwijl de langzaamst pulserende sterren ongeveer
10 jaar over een pulsatie cyclus doen. De oorzaak van die pulsaties is niet
goed begrepen, maar men vermoedt dat het te maken heeft met de convectieve buitenlagen die regelmatig kunnen uitzetten en inkrimpen.
Door de pulsaties gebeurt er iets merkwaardigs: de ster stoot langzaam al
het gas in haar convectieve mantel af. Dat gebeurt ongeveer als volgt. Omdat
de ster zo ontzettend is opgezwollen, is de zwaartekracht aan het oppervlak
erg laag geworden. Elke keer als de ster uitzet krijgt het gas aan de buitenkant
een duw met een snelheid van een paar km/s. Als de ster een paar maanden
later dan weer krimpt, valt niet al het gas terug. Door de lage zwaartekracht
kan een klein gedeelte wegvliegen.
Bij iedere pulsatie verliest de ster zo ongeveer 10−5 à 10−6 zonsmassa. Na
ruwweg 105 jaar heeft de ster dan, al pulserend, de hele convectieve mantel
uitgestoten. Er blijft dan alleen de “pit” van de ster over.
Het uitgestoten gas vliegt de ruimte in. Op den duur mengt het met het
naburige interstellaire gas. Als het ongeveer 0.1 lichtjaar van de ster verwijderd is zien we het uitgestoten gas als een prachtige ringnevel rondom de
overgebleven pit van de ster. Een paar voorbeelden staan in Figuur 3.6. Deze
nevels blijven ongeveer 104 à 105 jaar zichtbaar, daarna zijn ze zo ijl geworden
dat ze niet meer opvallen.

3.3.4

Witte dwergen: de overgebleven pitten van dode sterren

De overgebleven pit van de ster bestaat alleen uit He en C, want de H-mantel
is uitgestoten. We noemen zo’n overgebleven kleine, zwakke ster een witte
dwerg. De lichtkracht van een witte dwerg is L ' 10−4 L . Witte dwergen
hebben een massa van ongeveer 0.4 tot 0.8 M en een straal die vergelijkbaar
is met die van de aarde R ' 10−2 R .
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Figuur 3.5: De helderheidsvariaties van een heldere rode reus, Mira in het sterrenbeeld de Walvis, die het gevolg zijn van periodiek uitzetten en inkrimpen van de
ster, op een tijdschaal van ongeveer een jaar. Metingen door Duitse amateurastronomen, www.bav-astro.de/sterne/cetmira.shtml

Opgave 3-3: De dichtheid van witte dwergen
Bereken met de bovenstaande gegevens de gemiddelde dichtheid van witte
dwergen.
Bij zo’n extreme dichtheid gedraagt het gas zich heel anders dan normaal
gas. We noemen dat gas “gedegenereerd”. Een van de eigenschappen van
gedegenereerd gas is dat het niet verder ineengedrukt kan worden. Het gevolg
is dat het in de kern van de ster niet heet genoeg (2 108 K) kan worden voor het
volgende fusie-proces, C+He→O. Een witte dwerg heeft dus geen energiebron
meer!
Hoewel witte dwergen geen kernfusie meer hebben stralen ze nog lang
licht uit. Dat komt omdat de witte dwergen in het centrum een temperatuur
van 108 K hebben, ze hebben dus een groot warmte-reservoir. Deze warmte
lekt van binnen naar buiten en verlaat dan de ster als straling. Door het stralen
verliest de ster warmte en koelt dus geleidelijk af. Langzaam aan worden witte
dwergen dan ook zo zwak dat we ze alleen nog kunnen detecteren als ze niet
te ver weg staan, ruwweg binnen de 103 lichtjaar.
Voor alle sterren die oorspronkelijk een massa van tussen de 0,8 en 8 M
hadden verloopt de evolutie ongeveer hetzelfde. Zij eindigen dus allemaal als
een witte dwerg. Dat zal ook het lot van de zon zijn.
Er moeten al heel veel witte dwergen zijn gevormd. Allemaal restanten van
lichte sterren die al aan hun eind gekomen zijn.
De eigenschappen van gedegenereerde witte dwergen worden apart besproken in Keuzehoofdstuk B.
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Figuur 3.6: Een aantal opnames van ringnevels die zijn ontstaan doordat sterren aan het einde van hun leven hun buitenlagen hebben uitgestoten. De nevels
hebben een diameter van ca 0.3 tot 3 lichtjaar en dijen uit met een snelheid van
25 à 50 km/s. In het midden is een zwak sterretje te zien: de overgebleven “pit”
van de ster, die voornamelijk uit He en C bestaat. De complexe vormen van de
nevels zijn vermoedelijk het gevolg van de rotatie van de sterren en van hun magneetveld. Bron: hubblesite.org/, website Hubble Space Telescope.

3.4

De levensloop van zware sterren

De levensloop van zware sterren met M > 8M verloopt ongeveer hetzelfde
als die van lichtere sterren zoals de zon. Er zijn echter twee grote verschillen.
Ten eerste duren alle levensfasen van zware sterren veel korter, omdat
zware sterren veel helderder zijn dan lichte sterren. Dit heb je in Opgave 2-13
al kunnen zien.
Bovendien doorlopen zware sterren alle fusie-fasen die genoemd zijn in
Tabel 2.2. Dat komt omdat deze sterren zo zwaar zijn dat het centrum door te
krimpen een steeds hogere temperatuur kan bereiken. We zagen eerder dat
lichtere sterren afhaken na de Heliumfusie omdat de temperatuur niet hoger
wordt dan ongeveer 1 108 K. Bij zware sterren gaat de fusie door tot en met
die van Si→Fe.
We moeten wel bedenken (zie Tabel 2.2) dat voor elke opvolgende fusiefase een hogere temperatuur nodig is. Die hogere temperatuur wordt het
gemakkelijkst bereikt in het centrum van de ster, waar het gas het meest is
samengedrukt. Daardoor is de hoeveelheid massa die aan een volgend fusieproces deelneemt steeds kleiner dan de hoeveelheid die aan het vorige proces
deelnam.
Bijvoorbeeld, er doet meer massa mee aan de fusie van H→He dan aan de
fusie van He→C fusie, enz. Het gevolg is dat de chemische samenstelling van
zo’n ster na de Si→Fe fusie een soort schilstructuur heeft, zoals aangegeven
in Figuur 3.7.
De ster is in deze levensfase een rode superreus. In het HR-diagram (zie
bijvoorbeeld Figuur 2.6) vind je deze sterren helemaal rechtsboven: het zijn de
helderste koude sterren die we kennen. De ster Betelgeuze in het Sterrenbeeld
Orion is zo’n heldere rode reus.

Opgave 3-4: De schilstructuur van een zware ster vlak voor haar dood
In figuur 3.7 staat de schilstructuur van een zware ster vlak voor haar einde.
De ster is dan een heldere rode reus. Voor een ster met massa 15 M is de
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samenstelling dan H: 10,8 M , He: 1,7 M , C: 0,2 M , O: 0,8 M , Si: 0,17
M , Fe: 1,33 M .
a Leidt af hoevel massa achtereenvolgens heeft meegedaan aan de fusiefasen van H→He, He→C, C+He→O, O→Si en Si→Fe. Licht je antwoord
toe.
b Welk percentage van de massa van de ster zit dus in de ‘pit’ van de ster?

Figuur 3.7: De interne chemische structuur van een ster met een massa van
meer dan 5 M na de fase van Si→Fe fusie. De ster is dan een heldere rode
reus. Merk op dat alle fusie zich heeft afgespeeld in een uiterst klein volume
in het centrum van de ster. Bron: outreach.atnf.csiro.au/education/senior/
astrophysics/stellarevolution_postmain.html.

3.4.1

Het einde van zware sterren

Na de Si → Fe fusie in het centrum van de ster is het afgelopen met de fusie en
gebeurt er iets dramatisch met de ster. Het centrum van de ster stort in en de
buitenlagen exploderen. Dat gebeurt om de volgende reden.
Als de fusie dreigt op te houden en de temperatuur en dus ook de druk in de
ster dus beginnenen af te nemen, dan wint de zwaartekracht het weer van de
gasdruk en wordt het centrum van de ster weer verder in elkaar geduwd. Daarbij loopt de temperatuur in het centrum op tot boven de 5 109 K. Bij die temperatuur is de straling zo energierijk dat de fotonen voornamelijk γ-kwanten
zijn.
Die γ-straling is zo intens dat het de Fe atomen kan afbreken tot He volgens
de reactie
56

Fe + γ → 134 He + 4n + ν 0 s.
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Die reactie kost energie, in plaats van dat hij energie oplevert. Het gevolg is
dat het centrum van de ster afkoelt. Bovendien komen er bij deze reactie veel
neutrino’s vrij die het centrum bijna ongehinderd verlaten en zo bijdragen aan
het energieverlies van het centrum.
Het gevolg is een plotselinge afkoeling van het centrum van de ster waardoor de gasdruk afneemt en het centrum door de zwaartekracht ineenstort.
Het centrum implodeert binnen een paar seconde!.
Terwijl het centrum van de ster ineenklapt worden de buitenlagen explosief
de ruimte in geslingerd met een snelheid van meer dat 104 km/s. Dit komt door
twee effecten.
Als het centrum van de ster instort vallen de lagen die daar omheen zitten
ook mee naar binnen waardoor de dichtheid en de temperatuur in die lagen
sterk stijgen. Die lagen bevatten van binnen naar buiten nog Si, O, C en He
dat nog niet gefuseerd is. Als de temperatuur en dichtheid in die lagen plotseling toenemen, dan gaan die elementen razendsnel fuseren. Daardoor zijn
de lagen rondom het instortende centrum een fusie-bom geworden: door de
plotselinge energie productie knallen ze naar buiten.
Bij die laatste reacties komen heel veel neutrino’s vrij. Die helpen mee aan
het uitstoten van de buitenlagen doordat een kleine fractie van de neutrino’s
toch wordt ingevangen door de buitenlagen van de ster. Zij dragen daarbij
hun impuls over op die lagen die daardoor nog extra versneld worden naar
buiten. Het gevolg is een explosie van de buitenlagen. Dus terwijl het centrum
implodeert, exploderen de buitenlagen.
Deze explosies aan het einde van het leven van zware sterren worden waargenomen als supernova’s, dat zijn plotseling oplichtende sterren die in korte
tijd wel een helderheid van 108 L kunnen bereiken. Zelfs als zo’n ster ontploft
op een afstand van 3000 lichtjaar van de aarde is hij nog altijd helderder dan
de helderste planeet Venus aan de hemel!
De laatste heldere supernova was met het blote oog te zien op het zuidelijk
halfdrond in 1987. Op 23 februari 1987 ontplofte daar een zware ster op een
afstand van 150 000 lichtjaar. Helaas was dat door de locatie aan de hemel
niet te zien in Nederland. (Supernova’s worden uitgebreid besproken in Keuzehoofdstuk C.)

3.4.2

Neutronensterren en zwarte gaten

Verreweg het grootste deel van de massa van de ster wordt uitgestoten. Blijft
er dan niets achter? Jawel, het in elkaar geklapte centrum van de ster. Hoewel
dat centrum meer dan een zonsmassa bevat is het door het instorten samengeperst tot een bolletje met een straal van ongeveer 20 km! Het materiaal
heeft dus een enorme dichtheid
Bij die dichtheid kunnen geen vrije electronen en protonen meer bestaan.
De electronen zijn als het ware in de atoomkern geperst, waar ze samen met
de protonen versmelten tot neutronen volgens de reactie p+ + e− → n.
Neutronen hebben geen electrische lading en dus ook geen electrische afstotende kracht. Daarom kunnen ze zeer veel dichter op elkaar gepakt worden dan atomen en electronen. De overblijvende pit van de ster is dan ook een
neutronenster geworden die bestaat uit neutronen-gas.
Neutronensterren zijn dus de overblijfselen van sterren die begonnen met
een massa van 8M < M∗ < 30M . (Meer over neutronensterren vind je in
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Keuzehoofdstuk B.)

Opgave 3-5: De dichtheid van een neutronenster
Bereken de gemiddelde dichtheid van een neutronenster als die een massa
heeft van 1,5 M en een straal van 11 km.
Bereken de grootte (straal) van de aarde als die de dichtheid van een neutronenster zou hebben.
Hoeveel weegt ‘een theelepeltje neutronenster’?
Als de ster oorspronkelijk een massa had van meer dan 30 M dan is de
pit van de ster die overblijft na de supernova-explosie zwaarder dan ongeveer
3 M . Die pit is dan zo compact dat het zelfs geen neutronengas kan zijn. Wat
het dan wel is weet niemand, omdat we niet weten hoe materie zich gedraagt
bij dichtheden die nog groter zijn dan die van een neutronen ster.
We weten wel dat de straal van die pit dan kleiner moet zijn dan ongeveer
3 km. Om weg te komen van een pit die zo zwaar is en zo klein zou je een
ontsnappingssnelheid moeten hebben die groter is dan de lichtsnelheid! Omdat niets een snelheid groter dan de lichtsnelheid kan hebben kan er dus niets
onsnappen van zo’n sterretje, zelfs licht niet. Zo’n pit is dus een zwart gat.
(Zwarte gaten worden uitgebreid besproken in Keuzehoofdstuk D.)

Opgave 3-6: Ontsnappen uit een zwart gat?
We weten niet hoe groot/klein de overgebleven “pit” van een zware ster met
een oorspronkelijke massa van meer dan 30 M is na de supernova-explosie.
Sommige fysici denken dat hij oneindig klein is. We weten wel zeker dat de
straal dan kleiner is dan 3 km.
a Bereken de minimum zwaartekrachtversnelling g aan het oppervlak van
een overgebleven “pit” als die een massa heeft van 4 M .
√
b Bereken nu de minimum ontsnappingssnelheid met v = 2gR.
c (extra) laat zien dat de formule uit (b) klopt.
d Hoe groot moet de straal van een pit van 4 M maximaal zijn om de
status van “zwart gat” te bereiken? Leidt daarvoor een formule af.

3.5
3.5.1

De cyclus is rond
Vorming van zware elementen

Figuur 3.8 laat zien in welke verhouding de stabiele elementen en hun isotopen
voorkomen in het zonnestelsel. Dit is gemeten aan de hand van spectraallijnen
in de zon, en tevens door chemische analyse van meteorieten. Beide methoden geven hetzelfde resultaat voor veruit de meeste elementen. Dit toont aan
dat de zon en het zonnestelsel uit één, goed gemengde gaswolk is ontstaan.
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Figuur 3.8: De verdeling van de elementen
in het zonnestelsel. Het
aantal atomen van een
bepaald isotoop staat
uit tegen het massagetal A van de atoomkern
(aantal protonen plus
neutronen). De schaal is
relatief, waarbij het aantal silicium-28 atomen
op 106 is genormeerd.

Ook metingen aan andere sterren en gaswolken geven vrijwel dezelfde verdeling te zien. Deze verdeling van elementen, ook wel de kosmische abundanties
genoemd, is dus representatief voor het heelal als geheel.
In het voorgaande heb je gezien hoe de elementen tot en met ijzer ontstaan: door kernfusie in het centrum van sterren. Elementen zwaarder dan
ijzer kunnen niet ontstaan uit fusiereacties, omdat zulke reacties energie kosten
in plaats van opleveren.
De bindingsenergie van een atoomkern is gedefiniëerd als het verschil
tussen de massa van de kern en de massa van de afzonderlijke protonen en
neutronen waaruit die kern bestaat, vermenigvuldigd met c2 :


EB = N mn + Zmp − m(A X) c2
(3.1)
Hier is N het aantal neutronen, Z het aantal protonen, en A = N + Z het totaal
aantal kerndeeltjes. A X is de naam van de atoomkern, bijvoorbeeld 4 He. De
bindingsenergie is dus de energie die vrijkomt als je de kern zou opbouwen uit
losse protonen en neutronen. Of, omgekeerd: de energie die het kost om de
kern op te splitsen in losse kerndeeltjes.
In Figuur 3.9 is de bindingsenergie per kerndeeltje, EB /A, uitgezet tegen het
massagetal A. Als EB /A toeneemt met A komt er energie vrij bij de fusie van
dat isotoop uit lichtere atoomkernen. Dit is dus het geval bij de fusie van 1 H tot
4 He, en ook bij de fusie van 4 He tot 12 C, van 12 C tot 16 O, etc. Voor ijzer, 56 Fe,
is de bindingsenergie per kerndeeltje het hoogst: ijzer is de meest gebonden
atoomkern.
Bij verdere fusie tot zwaardere elementen komt geen energie meer vrij
maar zou energie moeten worden toegevoegd. IJzer is dus het natuurlijke
eindproduct van kernfusie in sterren – dit is een belangrijk deel van de verklaring van de ‘ijzerpiek’ in de verdeling van elementen, Figuur 3.8, en van de
schaarsheid van elementen zwaarder dan ijzer. Toch bestaan er elementen
zwaarder dan ijzer, en die moeten wel in de sterren gevormd zijn. Maar dus
niet door kernfusie.
Het proces waarbij zware elementen worden gevormd is neutronenvangst.
In de ster vliegen zogenaamde vrije neutronen rond, die zijn ontstaan bij de
fusiereacties en niet gebonden zijn in een atoomkern. Zulke vrije neutronen
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Figuur 3.9: Bindingsenergie per nucleon (kerndeeltje) als functie van het massagetal A. De gebruikte eenheid van energie is mega-electronvolt, 1 MeV =
1.602 × 10−13 J.

kunnen worden ingevangen door bijvoorbeeld een ijzerkern. Op die manier
verandert de kern in een zwaarder isotoop van hetzelfde element. Immers, het
aantal protonen in de kern blijft gelijk.
Dit proces herhaalt zich tot er
een kern gevormd wordt die instabiel is: 59 Fe vervalt in 59 Co. In
de figuur staat dit proces getekend
in een N , Z-diagram, ook isotopendiagram genoemd. De blauwe pijlen geven neutronenvangst weer, de
rode pijl β-verval.

Opgave 3-7: Neutronenvangst vs. kernfusie
Net als kernfusie is neutronenvangst een manier om zwaardere elementen te
maken uit lichtere.
a Kernfusie kan alleen bij hoge temperaturen plaatsvinden. Waarom geldt
dit niet voor neutronenvangst?
b Het kost energie om zware elementen (zwaarder dan ijzer) te maken met
kernfusie. Leg uit waarom er bij neutronenvangst juist energie vrijkomt.

Als de vervaltijd van de instabiele kern korter is dat de tijd die het kost
om een nieuw neutron in te vangen, spreekt men van s-proces, vanwege slow
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neutron capture. De instabiele kern heeft dan de tijd om te vervallen tot een
stabiele kern voor er weer een neutron wordt ingevangen.
Door het s-proces kunnen alle zware stabiele elementen tot en met lood
gevormd worden. Hoe ontstaan dan de instabiele elementen, radioactieve elementen zoals uranium en thorium?
Als er erg veel vrije neutronen beschikbaar zijn wordt de tijd die het kost om
een nieuw neutron in te vangen veel korter. Een instabiele kern die door neutronenvangst gevormd is, krijgt dan de tijd niet om tussendoor te vervallen.
We spreken van het r-proces (van rapid neutron capture). Isotopen die met
het s-proces niet gevormd kunnen worden, zijn wel te maken via het r-proces.

Opgave 3-8: Producten van s-proces en r-proces
Hieronder is een deel van het isotopendiagram van een aantal zware elementen weergegeven (praesodymium, neodymium, prometium, samarium, europium en gadolinium). Stabiele kernen zijn aangegeven als doorgetrokken
vakjes en β-instabiele kernen als gestippelde vakjes. Het massagetal A van
de stabiele isotopen is aangegeven.

a Teken in het diagram het pad van neutronenvangst volgens het s-proces,
beginnend bij 141 Pr.
b Teken een aantal mogelijke paden van het r-proces, ook beginnend bij
141 Pr.
c Welke isotopen in het diagram kunnen alleen via het r-proces gemaakt
worden?
d Welke isotopen in het diagram kunnen alleen via het s-proces gemaakt
worden?
e Welke isotopen in het diagram kunnen door geen van beide processen
gemaakt worden? Hoe zouden die dan wel kunnen ontstaan?

Het r-proces vindt plaats in supernova’s, vanwege de hoge concentraties
vrije neutronen tijdens de explosieve helium-fusie. In heldere rode reuzen vind
je ook vrije neutronen, maar niet zo veel: daar verloopt alleen het s-proces.
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Figuur 3.10: Kosmische recycling: het
gas dat door stervende sterren, heldere
rode reuzen en supernova’s, wordt uitgestoten komt uiteindelijk weer in moleculaire wolken terecht, waaruit weer
nieuwe sterrenstelsels ontstaan.
In meteorieten kun je de sporen van
de stervende sterren terugvinden als
‘presolar grains’.
Bron: Larry R. Nittler, www.dtm.ciw.edu/
lrn/psg.html

3.5.2

Kosmische recycling

Het gas dat in supernova-explosies wordt uitgestoten met een snelheid van
meer dan 104 km/s verdwijnt de ruimte in. Het blijft nog duizenden jaren zichtbaar als een expanderende nevel. Na tienduizenden jaren wordt het zo ijl en
is de straling zo verzwakt dat de nevel zich oplost in het zeer ijle gas dat de
ruimte tussen de sterren vult.
Hetzelfde gebeurt met het gas dat als ringnevels de ruimte ingeblazen
wordt aan het einde van het leven van lichte sterren, zoals de zon. Al dat
uitgestoten gas mengt zich met het aanwezige interstellaire gas.
Dus een groot deel van het interstellaire gas van de moleculaire reuzenwolken waaruit de sterren werden gevormd komt weer terug in het interstellaire gas. Maar er is wel iets veranderd!
Het gas dat wordt uitgestoten door sterren aan het einde van hun leven
heeft niet meer dezelfde samenstelling als het interstellaire gas waaruit de
sterren zijn ontstaan. Het komt immers uit sterren waarin kernfusie is opgetreden, en het is dus verrijkt met de fusieproducten zoals He, C, O, Si enz. Als
de uitgestoten gassen zich mengen met het al aanwezige gas, wordt het interstellaire gas verrijkt met die fusieproducten.
Op deze manier moet er 4,6 miljard jaar geleden een moleculaire reuzenwolk zijn geweest die zo zwaar was dat hij ging samentrekken en sterren vormde. Een van die sterren was de zon. Uit het gas dat niet op de zon terecht
kwam maar er omheen draaide vormden zich de planeten. Een daarvan is de
aarde waarop wij wonen.
Omdat de wolk voor een groot deel bestond uit gas dat afkomstig was van
stervende sterren bevatte hij elementen als koolstof, zuurstof, kalk, silicium,
ijzer enz. Dat is de reden dat nu op aarde (en natuurlijk ook op de zon) al die
elementen aanwezig zijn die nodig zijn voor het leven.
Elk zuurstofatoom dat we inademen, elk kalkatoom in onze botten, elk ijzeratoom in onze rode bloedlichaampjes, elk siliciumatoom van de zandkorrels
op het strand, ze zijn allemaal ooit eens gemaakt door kern-fusie in het in-
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wendige van sterren. Wij zijn gemaakt van sterrenstof!

3.6

Afsluiting

We begonnen dit hoofdstuk met de volgende vraag:

Wat is de levensloop van sterren?
Kijk terug op het hoofdstuk aan de hand van de volgende punten:
• Welke antwoorden heb je gevonden op de centrale vraag?
• Wat weet je nu over het ontstaan van sterren?
• Wat weet je over de evolutie van lichte en zware sterren, en van hoe ze
aan hun eind komen?
• Wat heb je geleerd over de vorming van de elementen in de sterren?
• Ben je nieuwe vragen tegengekomen waar je (nog) geen antwoord op
hebt maar wel meer over zou willen weten?

3.6.1

Voor de liefhebber: berekenen van de evolutie van een
ster

De evolutie van ster wordt berekend in een serie stappen.
(a) Eerst berekent men de opbouw van een ster in evenwicht, met de chemische samenstelling die de ster bij zijn geboorte heeft gekregen, d.w.z. de samenstelling van de gaswolk waaruit de ster is ontstaan. Dat is het begin model op
tijstip t = 0.
(b) Uit het zo verkregen model van de opbouw van de ster weet men ook
in welke lagen kern-fusie optreedt en hoe snel dat gaat. Bijv. hoeveel H per
seconde wordt omgezet in He in elke laag.
Men neemt dan een tijdstap ∆t, bijv. een miljoen jaar, en berekent dan met
de fusiesnelheid van het voorgaande model hoe de chemische samenstelling
veranderd zal zijn in elke laag na die tijd ∆t. Bijvoorbeeld, als in het centrum
van de ster in een volume met een massa van 1 kg gas per seconde 10−18 kg H
wordt omgezet tot He, dan zal na 1 miloen jaar het H gehalte zijn afgenomen
met 3 10−5 kg en het He-gehalte met dezelfde massa zijn toegenomen. (Ga dat
na.) Op die manier verkrijgt men voor elke laag de nieuwe chemische samenstelling op tijd ∆t.
(c) Met die nieuwe samenstelling berekent men weer de opbouw van de
ster in evenwicht. Die zal iets anders zijn dan op t = 0. Bijvoorbeeld, de ster
kan iets groter of kleiner zijn of iets heter of kouder aan zijn oppervlak, enz.
Dat model levert weer de reactiesnelheid van de fusie-processen op alle lagen. Neem dan weer een tijdstap ∆t en bereken dan wat de chemische samenstelling van elke laag zal zijn op tijdstip t = 2∆t.
(d) Bereken zo een hele serie modellen van de ster in evenwicht door steeds
de stappen (b) en (c) te herhalen, steeds met de veranderende chemische
samenstelling. Dit levert de evolutie van de ster van zijn ontstaan tot zijn dood.

Keuzehoofdstuk A

Scheikunde tussen de sterren
A.1

Inleiding

In hoofdstuk 3 kwam aan de orde hoe in sterren allerlei atoomsoorten gevormd
worden. Daarbij speelden kernreacties een belangrijke rol. Dit hoofdstuk gaat
over de vorming van moleculen in de ruimte. Daarbij zijn chemische reacties in
de interstellaire ruimte het spel. In sterren kunnen geen moleculen bestaan:
binnen in een ster zijn de druk en temperatuur zo hoog dat atomen uiteenvallen in losse kernen en protonen.
Er is in de 20e eeuw een grote hoeveelheid molecuulsoorten in het heelal
ontdekt. We gaan in dit hoofdstuk zien waar en hoe deze moleculen gevormd
worden. Ook zullen we aandacht schenken aan de vraag of moleculen zoals
eiwitten die letterlijk van levensbelang zijn, oorspronkelijk tussen de sterren
gevormd zijn.

Welke chemische processen vinden plaats
tussen de sterren en bij de stervorming?

Deelvragen die aan de orde komen zijn
• Welke moleculen zijn er in het heelal?
• Waar zijn ze?
• Hoe weten we dat?
• Hoe worden zij gevormd?
• Zijn er ‘bouwstenen van het leven’ bij?
• Welke straling absorberen ze of zenden ze uit?
• Wat betekent die straling voor het proces van stervorming?
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De volgende opgave helpt je om je voor te bereiden op het hoofdstuk.

Opgave 1-1: Welke atomen zijn er in het heelal?
Stel m.b.v. hoofdstuk 3 een top tien van atoomsoorten samen, rangschik ze
naar abondantie.

A.2

Moleculen en stervorming

Zoals je in hoofdstuk 3 hebt kunnen lezen, ontstaan sterren uit samentrekkende
gaswolken. De stervorming kun je in een aantal fasen onderverdelen. In elke
fase spelen moleculen en chemische processen een rol.
Pre-stellaire fase In deze fase wordt de chemie gedomineerd door reacties
tussen ionen en moleculen in de gaswolk. Er worden ionen, radicalen en lange
koolstofketens (bv. C2 S, HC5 N) gevormd.
Ineenstorting wolk De wolk trekt samen en stort ineen onder zijn eigen
zwaartekracht; in het centrum vormt zich een protoster. We hebben nu te maken met hoge dichtheden en (behalve in het centrum van de wolk) lage temperaturen, zodat de meeste moleculen vastvriezen op de stofdeeltjes; oppervlaktereacties leiden tot verzadigde verbindingen vanwege het overschot aan
H, voorbeelden: O wordt H2 O, C wordt CH4 , N wordt NH3 , CO wordt CH3 OH.
Meer voorbeelden zijn te vinden in Figuur A.5.
Interactie tussen de stellaire wind en het omhullende gas leidt tot schokken,
waarbij de temperatuur lokaal tot >2000 K oploopt. Dit leidt tot de vorming van
veel H2 O via:
O + H2 → OH + H,
gevolgd door
OH + H2 → H2 O + H
Deze reacties hebben een hoge activeringsenergie en verlopen dus niet bij
lage temperaturen. Schokken kunnen ook stofdeeltjes en ijsmantels vernietigen (vorming SiO).
Protostellaire fase De wolk roteert rond de protoster, er vormt zich een
circumstellaire schijf (Engels: accretion disk). Gas en stof van de omringende
wolk regenen op de schijf en de protoster. De protoster verwarmt stof en gas
zodat de ijzen verdampen. De protoster ontwikkelt wind en blaast de omringende wolk weg, er blijft een jonge ster en bijbehorende circumstellaire schijf
over (waaruit zich planeten kunnen vormen).
Hot core fase De jonge ster zendt veel UV-straling uit die de ijzen doet
verdampen en die moleculen dissocieert. De door de verdamping van de ijzen
vrijgekomen moleculen (vooral CH3 OH en H2 O) gaan hoge temperatuur gasfase reacties aan die leiden tot complexe organische verbindingen zoals bijv
CH3 OCH3 . Zie Figuur A.11 .
1 De illustraties in dit hoofdstuk zijn van Ewine van Dishoeck, www.strw.leidenuniv.nl/
~ewine/, tenzij anders vermeld.
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Figuur A.1: Voorbeeld van een spectrum van een protoster.

In de circumstellaire schijf vinden ook chemische reacties plaats. In het
buitenste segment wordt een deel van de moleculen en stofdeeltjes van de
wolk geïncorporeerd in de schijf, dit vormt het ruwe materiaal waaruit planetenstelsels worden gevormd. Dit materiaal blijft waarschijnlijk grotendeels
onveranderd.
In het binnenste deel van de schijf, ter grootte van ongeveer 1 AE (= straal
aardbaan), kunnen energetische processen zoals bliksem, schokken, verhitting, en chemische processen als katalytische Fischer-Tropsch-reacties gas en
stof veranderen.

Opgave 1-2: Fischer Tropsch
Wat zijn “katalytische Fischer-Tropsch-reacties”? Geef voorbeelden.

Opgave 1-3: Stervorming bekijken
Zoek op de Hubble-site foto’s die de hierbovengenoemde fasen van stervorming illustreren.

In de rest van dit hoofdstuk gaan we nader in op de chemische processen
die tijdens de stervorming en in interstellaire wolken plaatsvinden.

A.3. MOLECULEN TUSSEN DE STERREN

“Lege ruimte”
Diffuse wolken
Dichte wolken
Atmosfeer van de aarde

Temperatuur (K)
?
∼ 100
∼ 10 - 100
∼300
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Aantal deeltjes per cm3
10−6
∼ 100
∼ 104 − 108
∼ 3 · 1019

Tabel A.1: Eigenschappen van interstellaire gaswolken en de aardatmosfeer

A.3

Moleculen tussen de sterren

In de ruimte tussen de sterren bevinden zich gebieden die niet helemaal leeg
zijn. Ze worden wolken of nevels genoemd en bestaan uit gas en stof. Er zijn
dichte wolken, die het licht van de sterren erachter verduisteren, en diffuse
nevels, waardoorheen je het licht van achterliggende sterren kunt zien. Bekende nevels zijn bijvoorbeeld de Orionnevel, de Krabnevel, de Adelaarnevel
(zie Figuur 3.1 in Hoofdstuk 3) en de Paardenkopnevel.

Opgave 1-4: Nevels kijken
Zoek afbeeldingen van de Orionnevel, de Krabnevel, de Adelaarsnevel en de
Paardenkopnevel. Gebruik bij voorkeur Google Sky. Met een goede verrekijker of een eenvoudige telescoop zijn enkele van deze nevels ook zelf waar te
nemen.
Zijn dit dichte of diffuse wolken, of mengsels?
Zelfs in de lege ruimte zit af en toe een deeltje, ongeveer 1 per kubieke
meter. Zo’n deeltje kan een atoom zijn, een ion zoals OH− of een compleet
molecuul. De ruimte tussen de sterren is dus niet leeg! Maar de dichtheden
van die wolken zijn wel heel klein. Zie Tabel A.1 voor een overzicht.

Opgave 1-5: Dichte wolken vergeleken met hoogvacuüm
Hoogvacuüm in een lab houdt in dat de druk in de orde van grootte ligt rond
10−5 Pa.
a Bereken (bij 298K) hoeveel deeltjes per cm3 er in dit vacuüm zijn. Gebruik de formule pV = N kT , met k de constante van Boltzmann en N het
aantal deeltjes in een volume V .
b Vergelijk je antwoord met het aantal deeltjes per cm3 in interstellaire
wolken in Tabel A.1.
Door de ontwikkeling van de ondermeer de radiotelescoop heeft men vanaf
ongeveer 1940 waarnemingen kunnen doen aan moleculen tussen de sterren.
De interstellaire gaswolken bestaan voor het grootste deel uit waterstof (∼
90%) en helium (∼ 10%). Een gering deel (< 1%) bestaat uit zwaardere atomen.
Hiervan zijn koolstof en zuurstof de belangrijkste.

82

KEUZEHOOFDSTUK A. SCHEIKUNDE TUSSEN DE STERREN

Behalve de losse moleculen die samen een ijl gas vormen, is er ook stof
in de ruimte. Dat bestaat uit stukjes vaste stof, gecondenseerd gas, meestal
silicaten. Daarin komen naast Si en O ook elementen voor als Mg en Fe. Verder
heeft men koolstofhoudende deeltjes aangetroffen.
Waterstofmoleculen zijn de lichtste moleculen in het heelal. Hiernaast
komen in gaswolken relatief veel koolstofmono-oxidemoleculen (CO) voor. Andere heel bekende moleculen die men heeft aangetroffen in interstellaire gaswolken zijn: HCN, H2 CO, NH3 en CH3 CH2 OH.

Opgave 1-6: Moleculen in interstellair gas
Geef van bovengenoemde moleculen de naam en zo mogelijk de structuurformule.

Opgave 1-7: Moleculen, ionen en radicalen in interstellair gas
Gebruik de volgende URL’s die verwijzen naar een lijst van interstellaire moleculen:
www.daviddarling.info/encyclopedia/I/ismols.html#list
www.cv.nrao.edu/~awootten/allmols.html
en.wikipedia.org/wiki/List_of_molecules_in_interstellar_
space
Zoek in een lijst naar op aarde veel voorkomende moleculen zoals H2 O,
CO2 , N2 , etc.
a Zijn die ook aangetroffen tussen de sterren? Wanneer?
b Kun je een reden bedenken waarom ze zo laat zijn ontdekt?
In de tabellen staan naast moleculen ook ionen en radicalen.
c Geef hiervan enkele voorbeelden. Wat zijn radicalen eigenlijk?

In § A.6 gaan we dieper in op enkele bijzondere moleculen.
De interstellaire wolken worden ingedeeld in drie basistypen, afhankelijk
van de samenstelling van de wolk.
• In HII-wolken komt waterstof alleen geïoniseerd voor in de vorm van
losse protonen en elektronen.
• In HI-wolken komt waterstof voor in de vorm van neutrale atomen
• In H2 -wolken tref je complete H2 -moleculen aan. In dit type wolken komen
ook veel andere moleculen voor, en ook stofdeeltjes. Deze wolken zijn de
kraamkamers van nieuwe sterren.
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De verschillende vormen van waterstof, moleculair, atomair en geïoniseerd,
kunnen in elkaar overgaan. De snelheden van deze reactieprocessen bepalen
welke vorm het meeste voorkomt en dus van welk type de wolk is.
Recombinatie (een proton en elektron die samen een H-atoom vormen) en
molecuulvorming gaan erg langzaam in interstellaire wolken omdat de dichtheden zo laag zijn. Voor de processen waarbij moleculen uiteenvallen in atomen
en atomen in protonen en elektronen is de stralingsintensiteit van belang.
Het gaat om de volgende reacties:
H2 + foton → 2H (fotodissociatie)
H + foton → H+ + e−

(foto-ionisatie)

Om een molecuul op te breken moet energie moeten toegevoerd (in de
vorm van een foton) van ten minste de bindingsenergie. Om een atoom te
ioniseren moet de fotonenergie ten minste de ionisatie-energie zijn.
Omdat de energie van een foton afhangt van de golflengte, hangt de snelheid van bovenstaande processen dus af van de beschikbaarheid van straling
met de juiste golflengte.
Opgave 1-8: Foto-dissociatie en foto-ionisatie
a Bereken o.a. met behulp van BINAS T58 de minimale frequentie van de
straling die nodig is om waterstofmoleculen in losse atomen te ontleden.
b Bereken o.a. met behulp van BINAS T22 de minimale frequentie van de
straling die nodig is om waterstofatomen in losse protonen en elektronen te ontleden.

A.4

Chemische reacties in interstellaire wolken

Uit hoofdstuk 3 kun je weten dat er door kernfusie in sterren allerlei elementen
gevormd worden. (Het meest voorkomende element blijft overigens waterstof,
zie bijvoorbeeld je tabel uit opgave 1-1.) Als een ster aan het eind van zijn
leven komt, als nova of supernova, worden de buitenste lagen van de ster de
ruimte in geworpen en gaan zo deel uitmaken van diverse stof- en gaswolken.
In de wolken komen naast waterstof en helium dus ook kleine hoeveelheden van andere elementen voor, zoals koolstof en stikstof. Als de wolken heel
groot zijn en afkoelen, gaan ze samentrekken en kunnen er weer nieuwe sterren ontstaan. In voldoende koele wolken kunnen moleculen gevormd worden.
De aanwezigheid van moleculen kan op zijn beurt het afkoelingsproces, en
daarmee het ontstaan van nieuwe sterren versnellen. Deze paragraaf gaat
over de chemie tijdens de stervorming.
Je weet nu dat zelfs in dichte wolken de dichtheid heel klein is, nog kleiner
dan wat we hier op aarde hoogvacuüm noemen. Dat betekent dat ook de kans
dat twee atomen elkaar tegenkomen heel gering is. Kunnen er dan wel moleculen gevormd worden? Het antwoord daarop is duidelijk ’ja’, want het is
aangetoond dat er diverse soorten moleculen voorkomen in de interstellaire
wolken. Voor het antwoord op de vraag hoe dat dan kan hebben we het begrip
vrije weglengte nodig.
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Vrije weglengte De vrije weglengte is een veelgebruikt begrip in de kinetische gastheorie, en kan ook gebruikt worden bij de beschrijving van interstellaire wolken. De vrije weglengte is de gemiddelde afstand die een deeltje (bijvoorbeeld een molecuul) in een gas aflegt tussen twee botsingen.
De precieze formule voor de vrije weglengte ` luidt:
`= √

RT
2πd 2 pNA

(A.1)

met R de gasconstante, T de temperatuur, d de diameter van de moleculen,
NA het getal van Avogadro en p de druk in het gas.

Opgave 1-9: Vrije weglengte in interstellaire wolken en de tijd tussen twee
botsingen
We bekijken een ‘moleculaire reuzenwolk’ (zie hoofdstuk 3) met ongeveer
10.000 deeltjes per cm3 en een totale massa van 105 M . Dit is het type wolk
waaruit sterren ontstaan.
a Bereken de vrije weglengte voor heliumatomen in deze wolk. De gegeven
dichtheid komt neer op een druk van ∼ 10−12 Pa bij een temperatuur van
10K.
b Vergelijk deze vrije weglengte met de diameter van de wolk.
c Bereken de gemiddelde snelheid van een atoom bij 10K. Gebruik de volgende formule: Ekin = 3/2kT .
d Hoe lang kan een atoom dus (gemiddeld) vrij rondvliegen voor het een
ander tegenkomt?

De botsingskans is wel klein, maar de enorm lange tijd dat de wolken bestaan,
komen veel atomen elkaar toch tegen. Verder zijn de afmetingen van interstellaire gaswolken zo gigantisch dat er verschrikkelijk veel deeltjes zijn waardoor
ook de kans toeneemt dat er ergens een reactie (tussen bijvoorbeeld C en O)
plaatsvindt. Vooral aan het oppervlak van kleine, vaste stofdeeltjes kunnen
reacties plaatsvinden.
In de gaswolken vóór hun samenballing tot sterren vinden vooral reacties
plaats in de gasfase tussen ionen en moleculen. Er worden diverse ionen, radicalen en lange koolstofketens gevormd, bijvoorbeeld HC5 N.
Een wolk die ver van sterren verwijderd is zendt meer (warmte)straling uit
dan hij aan straling opneemt. Daardoor verliest de wolk energie en gaat hij
samentrekken, en stort uiteindelijk ineen onder zijn eigen zwaartekracht. Zo
worden sterren geboren (zie ook hoofdstuk 3).
Door het samentrekken neemt de temperatuur van de wolk toe (gravitatieenergie van de deeltjes wordt omgezet in kinetische energie). Maar de totale
energie van de wolk neemt af door de uitstraling van (laagenergetische) fotonen.
(Je kunt deze situatie vergelijken met een satelliet om de aarde die in een
lagere baan terecht komt. In die lagere baan is de kinetische energie groter
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Figuur A.2: Schets van een interstellair stofdeeltje in een donkere wolk,
bestaande uit een silicaatkern met
een ijsmantel, waarbij dit ijs bestaat
uit meerdere soorten moleculen.

Vormingsprocessen
Destructieprocessen
Herordeningsprocessen

Radiatieve associatie
Oppervlaktereactie
Fotodissociatie
Dissociatieve recombinatie
Ion-molecuulreacties
Neutrale reacties

X + Y → XY + foton
X + Y : g → XY + g
XY + foton → X + Y
XY + + e− → X + Y
X + + Y Z → XY + + Z
X + Y Z → XY + Z

Tabel A.2: Typen van chemische reacties tussen de sterren

dan in de hogere baan, maar de totale energie van de satelliet kleiner. Bij een
samentrekkende wolk wordt de temperatuur, dus de kinetische energie van de
moleculen, groter terwijl de totale energie toch afneemt.)
In § A.5 zul je zien dat vooral moleculen aan die afkoeling bijdragen. Zonder
de aanwezigheid van moleculen in de wolk zou de samentrekking veel langzamer gaan. Door de aanwezigheid van moleculen wordt de stervorming dus
versneld. Tijdens het samentrekken hebben we te maken met toenemende
dichtheden en dus grotere kans de vorming van moleculen.
Door de lage temperatuur in de samentrekkende wolk vriezen de meeste
moleculen (behalve de overmaat aan H en He) vast op stofdeeltjes. Deze
stofdeeltjes bevatten dikwijls koolstof of silicaten. Aan dit ijzige oppervlak kunnen nu diverse reacties plaatsvinden. Deze leiden tot verzadigde verbindingen
vanwege het overschot aan H-atomen: O wordt H2 O, C wordt CH4 , N wordt
NH3 , zie figuur A.2.
In een volgend stadium ontstaat uit de wolk een zgn. proto-ster. Het samentrekken in de kern van de wolk gaat zo snel dat de temperatuur zodanige
waarden bereikt dat de ijsmantels om de stofdeeltjes verdampen. Dan reageren de moleculen in het zo ontstane gas bij de wat hogere temperaturen met
elkaar waarbij tamelijk complexe verbindingen ontstaan zoals bijv. CH3 OCH3
Het blijkt dat ondanks de veelheid van reacties, er slechts enkele reactietypen een rol spelen. De opbouw van complexe moleculen wordt vooral
belemmerd door harde UV-straling, die de moleculen doet ontleden: fotodissociatie. In Tabel A.2 vind je een samenvatting van de reactietypen.

Opgave 1-10: Reacties van complexe moleculen
a Leg uit waardoor in dichte wolken (hoge dichtheid) de overlevingskans
van complexe moleculen vele malen groter is dan in lichte, diffuse wolken.
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b Bedenk m.b.v. het schema in Tabel A.2 een mogelijke reactie, of serie reacties, waarmee uit water en koolstof (o.a.) koolstofmono-oxide
gevormd kan worden.
c Geef een mogelijke structuurformule van HC5 N.
d Er zijn nog langere moleculen tussen de sterren aangetroffen. Zoek
enkele voorbeelden op eerder genoemde websites.

De kennis over deze reacties is afgeleid uit spectroscopische waarnemingen (zie paragraaf A.5), maar men heeft ook in het laboratorium getracht
enige van deze processen na te bootsen. Een voorbeeld:
Waarnemingen met gevoelige telescopen doen vermoeden dat de
grootste fractie van koolstofhoudende moleculen in het heelal
voorkomt in de vorm van polycyclische aromatische koolwaterstoffen
(PAK’s), grote moleculen met veel koolstof- en waterstofatomen er in.
Hier spitste het onderzoek van Ruiterkamp zich dus ook op toe. Aanvankelijk vergeleek hij telescoopmetingen aan objecten in het heelal
met metingen aan PAK’s die hij in het laboratorium in vergelijkbare omstandigheden bracht als die in de ruimte heersen.
"Dit gaat op zich heel goed, maar als je weet hoeveel verschillende
soorten PAK’s er zijn begrijp je wat een monnikenwerk het is", vertelt
Ruiterkamp. De promovendus besloot zijn laboratoriumexperimenten
te combineren met het gebruik van computermodellen. "Door met
behulp van computermodellen de moleculen te classificeren naar
bepaalde trends, kon ik het aantal specifieke PAK’s dat we in de ruimte
moeten zoeken enorm reduceren."
Bron: “Ruimtemoleculen nagebootst in reageerbuis”, artikel op Kennislink, 19 oktober 2004, www.kennislink.nl/.

In de volgende paragraaf gaan we nader in op het belang van PAK’s.

Opgave 1-11: PAK’s
In het artikel staat dat er veel verschillende soorten PAK’s zijn. Zoek structuren op van drie verschillende PAK’s

A.5

Molecuulspectra: emissie en absorptie van laagenergetische fotonen

Moleculen hebben niet alleen kinetische energie doordat ze door de ruimte
bewegen, maar ook energie uit allerlei ’interne bewegingen’ zoals draaiingen
en trillingen. Deze energie is gekwantiseerd, net als de energieniveaus van
atomen, en kan dus alleen met bepaalde stappen toe- en afnemen.
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Figuur A.3: Ondoorlaatbaarheid van de atmosfeer voor elektromagnetische straling. Bron: www.ipac.caltech.edu/Outreach/Edu/Windows/irwindows.html

Het absorberen van fotonen met de juiste energie (dus straling met de
juiste golflengte) kan een molecuul in een hogere energietoestand brengen.
Omgekeerd kan een molecuul ’terugvallen’ naar een lagere energietoestand
(met minder trilling of draaiing) door het teveel aan energie in de vorm van
een foton uit te zenden.
Omdat elk molecuul specifieke energieniveaus heeft, kunnen we aan de
hand van het patroon van emissie- en absorptielijnen herkennen welke moleculen aanwezig zijn. Hiervoor moet het licht van die golflengte natuurlijk
wel op het meetinstrument aankomen. Dat dit niet altijd het geval is, laat
figuur A.3 zien. In de figuur staat aangegeven hoe goed straling van verschillende golflengtes door de aardse atmosfeer heendringt. Opacity is ondoorzichtigheid: als die voor een bepaalde golflengte 100% is, wordt alle straling van die golflengte geabsorbeerd. Om waarnemingen te doen in dat golflengtegebied zijn telescopen buiten de atmosfeer, bijv. op satellieten, nodig.
Voor rotaties van het hele molecuul ligt de golflengte van de geëmitteerde
fotonen in het millimeter- tot micrometergebied, dus het verre infrarood. De
aardse atmosfeer is transparant voor sommige golflengtes van deze straling.
Die kunnen dus bijvoorbeeld met radiotelescopen worden waargenomen.
Elk molecuulsoort heeft een eigen specifiek “rotatie-emissiespectrum” waaraan de molecuulsoort te herkennen is. Vaak geven de gemeten emissiespectra
echter nog niet voldoende gegevens om te beslissen met welke molecuulsoort
je te maken hebt.
Er is een tweede stralingseigenschap van moleculen die we kunnen waarnemen. Moleculen in gaswolken kunnen elektromagnetische straling afkomstig
van achterliggende sterren op specifieke wijze absorberen, zie onderstaande
figuur. Bepaalde fotonen uit het verre IR gebied kunnen dan gebruikt worden
om de rotatietoestand te verhogen. Dat leidt tot een absorptiespectrum dat
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Figuur A.4: Absorptie van sterrenlicht: het koude gas absorbeert straling van de
ster verderop in de wolk.

op aarde kan worden waargenomen
Voor de overgangen tussen de vibratie-toestanden van een molecuul, waarbij atomen of atoomgroepen binnen het molecuul ten opzichte van elkaar trillen,
zijn fotonen uit het IR-gebied nodig. Zo zorgen de vibraties ervoor dat heeft
iedere molecuulsoort zijn eigen infrarood (absorptie-) spectrum heeft.
Moleculen kunnen ook zichtbaar licht of UV-straling opnemen en die gebruiken om verschillende vibratietoestanden tegelijk te verhogen. Als het molecuul weer terugvalt naar een lagere vibratietoestand, zendt het een foton uit
in het IR gebied. Er zijn dus ook (vibratie-) emissiespectra in het IR.
Helaas kunnen we de meeste IR-spectra die met vibraties samen hangen
niet op aarde waarnemen maar moeten we de ruimte in. Bekende satellieten
voor waarnemingen in het IR-gebied zijn: IRAS (actief in 1983), ISO (1995-98),
Spitzer (2003-2009) en de Europese Herschel (lancering gepland in 2009).

Opgave 1-12: Infrarood waarnemen
Bedenk een oorzaak voor het feit dat we op aarde geen IR-spectra van interstellaire moleculen kunnen waarnemen.

Opgave 1-13: Oefenen met IR spectroscopie
Deze oefening doe je op wetche.cmbi.ru.nl/vwo/cdrom05/jmol/.
a Kies Spectroscopie Plus, Infraroodspectrometrie en doe de oefening met
methaan. NB: men verwijst naar BINAS T38A maar in de huidige BINAS
is dit T39B.
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Figuur A.5: Bij opgave 1-15: infrarood absorptiespectrum waargenomen in de
richting van protoster W33A.
Voor de eenheid Jy (Jansky) op de verticale as geldt: 1 Jy = 10−26 W m−2 Hz−1 .

b Als je de eerste oefening gedaan hebt, ga dan door met de tweede: ethaan.
c Leg het verschil uit tussen strek- en buigvibraties.

Opgave 1-14: Golflengte en golfgetal
In de vorige opgave en in BINAS zie je in het spectrum op de horizontale as het
zgn. golfgetal (cm−1 ). Dit is het aantal golven per cm. In de astronomie echter
werkt men liever met de golflengte van de infraroodstraling.
Reken nu uit wat de lengte van de golf is die past bij golfgetal 3000 cm−1 .
Druk de berekende golflengte uit in meter en micrometer (µm).

Opgave 1-15: Lezen van een spectrum
In figuur A.5 staat een spectrum van een nevel met hoge dichtheid. Je ziet bijvoorbeeld dat er silicaat in voorkomt (ook een bestanddeel van de aardkorst).
Zoek in onderstaand spectrum de piek op die bij methaan hoort, lees af bij
welke golflengte. Let op de schaalverdeling, die is niet lineair! Vergelijk met
het methaanspectrum uit opgave 1-13.

Opgave 1-16: Spectra van methanol
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Figuur A.6: Bij opgave 1-16: twee spectra van methanol.
Bronnen:
www.astrochem.org/compare.html en www.eso.org/public/outreach/press-rel/
pr-1998/pr-16-98.html

In figuur A.6 zie je twee spectra van methanol in het heelal.
NB: In het eerste spectrum betekent ’Frequency’ golfgetal, het aantal golven per cm.
a Bereken de golflengte van de door methanol uitgezonden straling van
spectrum 2 en vergelijk die met spectrum 1.
b Hoe noemen we deze typen straling?
c Welk van de twee spectra moet wel door een satelliet opgenomen zijn en
waarom?
Men verklaart de straling uit figuur 2 uit het feit dat methanol een dipool is.
Roterende dipolen zenden microgolfstraling uit als hun rotatie terugvalt naar
een lagere toestand.
d Laat zien m.b.v. een ruimtelijk model(tekening) dat methanolmoleculen
inderdaad dipolen zijn.

Opgave 1-17: Spectra van CO
In figuur A.7 zie je spectra van koolstofmono-oxide, een in de vaste fase en
twee in de gasfase. De extra lijnen die je ziet bij de gasfasespectra worden
veroorzaakt door de rotatie van de CO-moleculen.
Doordat het CO-molecuul erg veel rotatietoestanden heeft, met allemaal
verschillende energieën, ontstaat in het spectrum een fijnstructuur van absorptiepieken.
Waarom zijn die lijnen er niet in het spectrum van vast CO?
De gaswolken zijn zo koud dat de Planckse emissie voornamelijk in het
verre infrarood/microgolf gebied ligt. H en He kennen geen emissie in dat
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Figuur A.7: Spectra van vast en gasvormig CO. Bron: Van Dishoeck/Van Kempen

gebied en kunnen, ondanks hun ruime tegenwoordigheid, niet aan afkoeling
bijdragen. Maar moleculen wel: met name dipolen en complexere moleculen
kunnen relatief veel emissielijnen in dit gebied en kunnen dus veel bijdragen
aan contractie en dus aan stervorming.
Samengevat kunnen we zeggen dat we informatie over moleculen in het
heelal verkrijgen door het bestuderen van absorptie- en emissiespectra. In de
volgende opgave maak je een overzicht van de verschillende typen spectraallijnen en de processen waardoor ze veroorzaakt worden.

Opgave 1-18: Informatie uit spectra

Vul de volgende tabel verder aan.
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Proces
dissociatie
ionisatie
Vibratieovergang
Rotatieovergang
Dipoolrotaties

A.6

voorbeeld
H2 → 2H
H → p+e

methanol

energie

golflengte

mm

Complexe moleculen

In de volgende paragrafen bekijken we enkele bijzondere moleculen die tussen
de sterren voorkomen in wat meer detail. Allereerst een speciale klasse van
koolwaterstoffen, en daarna de bouwstenen van eiwitten: de aminozuren.

A.6.1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK)

Complexe moleculen zoals PAK’s hebben veel emissielijnen in het gebied waarin
koude samentrekkende wolken uitstralen. Het zijn bij lage temperaturen, zoals
in koude wolken heersen, effectieve stralers. Daarom dragen ze daar bij aan
afkoeling, en dus aan samentrekking en aan stervorming.
Koolstofatomen kunnen zich in een ring ordenen, en samen met waterstofatomen zeer stabiele moleculen vormen: zogeheten benzeenringen (zie
figuur2 A.8). In een benzeenring zit aan elk koolstofatoom precies één waterstofatoom. De koolstofatomen hechten zich aan elkaar via een directe binding. Daarnaast doneert elk koolstofatoom ook nog een elektron aan een elektronenwolk die boven en onder dit platte molecuul ligt. Deze elektronenwolk
geeft het molecuul extra stevigheid.
Koolstofverbindingen van deze soort worden aromatische verbindingen genoemd. (De term ‘aromatisch’ werd – lang voordat men wist wat atomen en
moleculen waren – gebruikt om een aantal chemische stoffen te beschrijven
die een erg bijzondere geur hebben.)
Omdat zulke moleculen uit een aantal benzeenringen bestaan (figuur A.8),
worden ze wel ‘polycyclische’ moleculen genoemd. Als ze alleen uit koolstof en waterstof bestaan, worden ze in het jargon Polycyclische Aromatische
Koolwaterstoffen of kortweg PAK’s genoemd. De simpelste PAK die bestaat
is naftaleen, dat bestaat uit twee ringen die twee naast elkaar liggende koolstofatomen gemeenschappelijk hebben. In figuur A.10 zie je enkele voorbeelden
van PAK’s.
Zoals we in paragraaf A.5 hebben gezien, kunnen we moleculen herkennen
aan hun emissiespectra. Die spectra hangen immers samen met de energieniveaus van de vibratie- en rotatietoestanden van de moleculen.
Net als bij een springveer hangt de energie van een bepaalde trilling af van
de kracht van de binding tussen de twee trillende atomen in het molecuul en
van hun massa. In figuur A.9 staan de vibratiemogelijkheden binnen een ring in
2 De figuren uit deze paragraaf komen uit het artikel “Teer en roet tussen de sterren”, 1 april
2004 Kennislink, www.kennislink.nl/
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Figuur A.8: Links: benzeen, rechts: een voorbeeld van een PAK.

een PAK aangegeven in vereenvoudigde vorm. Trillingen die de bindingshoek
tussen twee atomen veranderen noemt men ‘buigvibraties’ en trillingen die de
afstand tussen twee atomen veranderen noemt men rekvibraties.

Opgave 1-19: PAKs in uitlaatgas en interstellaire nevels
PAK’s komen ook in uitlaatgassen van auto’s voor. In de figuur zie je een
vergelijking van twee emissiespectra, één van uitlaatgassen en één van een
dichte interstellaire nevel. In beide spectra zie je twee hoofdpieken.

Welke piek hebben beide spectra gemeenschappelijk? Welke vibratie van
de PAK’s past hierbij? Licht toe met BINAS gegevens (T39B)

Opgave 1-20: Vibraties in grote PAK’s
Bekijk de structuren van PAK’s in figuur A.10.
a Ga na hoe het waterstofgehalte varieert met het koolstofgehalte.
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b Welke vibraties zullen bij C10 H22 de overhand hebben?
En welke bij C32 H14 ?
Waarom?

A.6.2

Aminozuren

In het voorgaande heb je gezien dat er tussen de sterren ingewikkelde moleculen gevormd kunnen worden. Je kunt je afvragen of er ook moleculen kunnen
vormen die van belang zijn voor het ontstaan van leven.
Basismoleculen voor het leven zijn eiwitten en DNA. Laten we eens kijken
naar eiwitten, deze zijn opgebouwd uit aminozuren. Is het denkbaar dat aminozuren ontstaan tussen de sterren, uit de moleculen die daar aangetroffen
worden? Op een enkele meteoriet zijn ze al wel gevonden. Een spectaculair
voorbeeld van wat mogelijk zou kunnen gebeuren lees je hieronder.
Een onderzoeker van de Leidse Sterrenwacht is er in geslaagd aan te
tonen dat het organische materiaal dat ontstaat bij nabootsing van
de omstandigheden in de ruimte tussen de sterren aminozuren bevat.
Aminozuren zijn de basisonderdelen waaruit eiwitten zijn opgebouwd.
De ontdekking is gepubliceerd in het nummer van 28 maart 2002 van
het gezaghebbende wetenschappelijke tijdschrift Nature.
De ontdekking werd gedaan door Guillermo Munoz Caro van het Sackler Laboratorium voor Astrofysica van de Leidse Sterrenwacht, in
samenwerking met Uwe Meierhenrich van het Centre de Biophysique
Moleculaire in Orleans (Frankrijk). In het kader van zijn promotieonderzoek bootste hij in het laboratorium het bijna perfecte vacuüm na dat
de ruimte tussen de sterren kenmerkt.
In zijn experimenten bestraalt hij een ijsmengsel van de daar het meest
voorkomende moleculen, zoals waterdamp, koolmonoxide, ammonia,
methanol en koolzuur met ‘hard’ ultraviolet licht. Zo’n ijsmengsel
vormt zich in de ruimte tussen de sterren ook in koude wolken door
condensatie van heel ijl gas op stofdeeltjes. Voor de bestraling werd
het ijsmengsel gekoeld tot slechts tien graden boven het absolute
nulpunt (10 K), overeenkomstig de temperatuur van stofdeeltjes in de
ruimte. Hard ultraviolet licht komt ook in de ruimte voor en is afkomstig van de meest massieve en hete sterren in onze Melkweg.
Bron: “Bouwstenen van leven in nagebootst ruimtestof”, Kennislink, 28
maart 2003.

In de volgende opgave ga je uitzoeken wat de mogelijkheden zijn, en wel op
een manier die in de wetenschap heel gebruikelijk is: puzzelen met structuren.

Opgave 1-21: Aminozuren knutselen uit interstellaire moleculen
Zoek in BINAS de structuren op van enkele eenvoudige aminozuren. Teken
deze structuren m.b.v. het programma Chemsketch.
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95

Ga nu in één van de lijsten (zie opgave 7.4) speuren naar moleculen die
als bouwsteen zouden kunnen fungeren voor deze aminozuren. Probeer ze in
Chemsketch te tekenen en ‘aan elkaar te plakken’. Print het resultaat of knip
en plak het in een Worddocument waar je ook de overige opgaven in verzamelt.
Probeer de door jou gevonden mogelijkheid om een aminozuur te vormen
uit te drukken in een reactievergelijking; lukt het om één van de hierboven
genoemde reactietypen hier een rol in te laten spelen?

Opgave 1-22: Biomoleculen in het heelal
Zoek op internet informatie over een “biomolecule” dat ergens in de ruimte
is aangetroffen. Schrijf een kort artikeltje (1/2 A4) waarin in elk geval de volgende dingen staan.
• Welke stof, naam en formule;
• Waar en wanneer precies ontdekt, door wie;
• Hoe is deze stof ontdekt;
• Hoe zeker is men van deze ontdekking.

A.7

Afsluiting

We begonnen dit hoofdstuk met de volgende centrale vraag:

Welke chemische processen vinden plaats
tussen de sterren en bij de stervorming?
Kijk terug op het hoofdstuk aan de hand van de volgende punten:
• Welke antwoorden heb je gevonden op de centrale vraag?
• Heb je inderdaad ook antwoorden gevonden op de vragen naar het ontstaan van moleculen tussen de sterren en de rol die zij spelen bij de stervorming?
• Ben je nieuwe vragen tegengekomen waar je (nog) geen antwoord op
hebt maar wel meer over zou willen weten?

Opgave 1-23: Keuzeopdracht: Poster over moleculen tussen de sterren
Werk één van de volgende opdrachten verder uit op een poster (A3, digitaal)
die je op de website van school (bij scheikunde) kunt plaatsen.
Je kunt kiezen uit opgaven 1-16, 1-18, 1-21, 1-22.

96

KEUZEHOOFDSTUK A. SCHEIKUNDE TUSSEN DE STERREN

Figuur A.9: Vibratiemogelijkheden bij aromaten

Figuur A.10: Structuren van polycyclische aromatische koolwaterstoffen

Keuzehoofdstuk B

Vorming en ontwikkeling van
compacte sterren
B.1

Inleiding

Eerst zendt de ster een felle flits blauw licht uit. Onmiddellijk daarna vliegt
het oppervlak met een snelheid van dertigduizend kilometer per seconde naar
buiten. Na enkele uren heeft de ster een doorsnee van honderdmiljoen kilometer, en is zij zo helder als tientallen miljarden sterren samen. De ster is een
supernova geworden, in het meest energierijke proces dat het heelal kent na
de big bang. Waar komt die energie vandaan? Van de vorming van de kleinste
ster die we kennen: een neutronenster of een zwart gat.
Hoe kan dat? Wat is er precies gebeurd? Daarover gaat dit hoofdstuk1 .
In de Kernhoofdstukken van de module hebben we gezien hoe de sterren
van de Hoofdreeks in elkaar zitten en uit welk proces zij hun stralingsenergie
halen.

Opgave 2-1: Hoofdreeks
Hiernaast zie je nogmaals het HertzsprungRusselldiagram, de ordening van sterren die
je al kent uit Hoofdstuk 1.
a Geef in het diagram aan waar de
Hoofdreeks zit.
b Uit welk proces halen deze sterren hun
energie?

1 Dit hoofdstuk is mede gebaseerd op het artikel “Vorming en ontwikkeling van compacte sterren” van Frank Verbunt uit Evolutie in Weer- en Sterrenkunde, 100 jaar Nederlands onderzoek,
samenstelling: Mat Drummen, Cornelis de Jager, Hugo van Woerden, De Koepel, Utrecht, 2001.
(www.dekoepel.nl/jubileumboek.html)
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Na verloop van tijd kan dat proces niet meer verder verlopen. De vraag is,
wat er dan met de ster zal gebeuren. Misschien heeft het iets te maken met
de sterren in het diagram die niet op de hoofdreeks liggen? Daarover gaat dit
hoofdstuk.

Wat gebeurt er aan het eind van het leven
van (hoofdreeks-)sterren?
De volgende opdracht helpt je om voorbereid aan het hoofdstuk te beginnen.

Opgave 2-2: Wat heb je nodig?
Zoek voor je aan dit hoofdstuk begint de volgende dingen op en zorg dat je
(weer) weet wat de symbolen die je daarvoor nodig hebt betekenen.
• De formule voor de gravitatiekracht tussen twee voorwerpen (zie bijvoorbeeld §1.2 van de voorkennisbijlage.)
• De formule die dichtheid, volume en massa aan elkaar koppelt
• De grootte en massa van de verschillende types sterren die je bent tegengekomen in de Kernhoofdstukken van deze module.

B.2

De theorie: van lichte ster naar witte dwerg

Figuur B.1: Doordat een lagemassa ster aan het eind van
haar leven de buitenlagen afstootte, ontstond deze Ringnevel
in de Lier.
In het midden staat de 120.000
graden hete ster-kern, die zal
koelen tot een witte dwerg.

B.2. DE THEORIE: VAN LICHTE STER NAAR WITTE DWERG
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Figuur B.2: Links: de bolvormige sterhoop M4. Rechts: detailopname, waarop
naast de gewone sterren zeer zwakke, blauwe sterren te zien zijn (omcirkeld); dit
zijn witte dwergen.

Laten we eerst eens kijken naar sterren die ongeveer zo groot zijn als onze
zon.
Een ster als de zon dankt haar bestaan aan het samensmelten in haar binnenste van waterstof tot helium. Bij deze kernfusie komt zeer veel energie vrij,
die de temperatuur en druk van het binnenste van een ster hoog houdt. Deze
hoge druk probeert de ster te laten uitzetten, terwijl de zwaartekracht de ster
juist wil laten krimpen. In een gewone ster heffen de invloeden van druk en
zwaartekracht elkaar precies op, zodat de ster stabiel is zolang de voorraad
waterstof strekt. (Zie § 2.2.)
In het binnenste van de zon is alle waterstof na ongeveer tien miljard jaar
omgezet in helium. De energie-bron is op! De kern krimpt een beetje, en in
de schil buiten de kern – waar nog wel waterstof is – worden druk en temperatuur hoog genoeg voor kernfusie. Deze schilverbranding leidt ertoe dat de
buitenlagen van de ster gestaag uitdijen, tot de ster wel honderd keer groter
is geworden. Omdat de temperatuur van de buitenlagen hierbij wat daalt, is
de zo ontstane reus rood van kleur.
De kern van helium krimpt steeds verder, waarbij steeds een nieuwe schil
fuseert. De massa van de heliumkern wordt steeds groter, tot de dichtheid
erin zo groot is dat het helium gaat fuseren tot koolstof en zuurstof. In enkele
seconden fuseert bijna de helft van alle helium, de rest doet er honderdmiljoen
jaar over, en het eind van het liedje is dat de buitenlagen van de ster worden
afgestoten, en de kern van koolstof en zuurstof overblijft met een heel dun
laagje waterstof en helium. Deze kern koelt geleidelijk af tot een witte dwerg.
In een witte dwerg is geen bron van energie meer aanwezig. Dat de zwaartekracht de witte dwerg toch niet kan laten krimpen, komt door de gedegenereerde druk.
Om dit te begrijpen doen we wat kwantummechanica, en beschouwen een
gas waarin veel elektronen zitten. Voor de meeste deeltjes, inclusief elek-
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tronen, geldt dat twee deeltjes op dezelfde plek niet dezelfde energie mogen hebben. Dit wordt het uitsluitingsprincipe van Pauli genoemd. Een ander belangrijk principe van de kwantummechanica, de onzekerheidsrelatie van
Heisenberg, vertelt ons verder dat de plaats en energie van een deeltje niet
oneindig precies bepaald zijn. Naarmate de plaats preciezer is, is de energie
minder precies.
De twee principes samen hebben voor een gas met elektronen de volgende
betekenis: als twee elektronen ver van elkaar zitten, mag het energieverschil
tussen de elektronen heel klein zijn, maar naarmate de elektronen dichter
naar elkaar toe worden gebracht moet hun energie meer verschillen. Als het
ene elektron een hele lage energie heeft, moet het andere elektron een hogere
energie hebben naarmate het dichter bij het eerste elektron komt. Als het die
energie niet heeft, wordt het van het eerste elektron weg-gehouden. Dat is de
gedegenereerde druk.
In een gewoon, ideaal gas merken we niets van de kwantummechanische beperkingen op plaats en energie. En gewone sterren bestaan geheel uit
ideaal gas. Als een gas heel koud wordt of heel dicht, zoals in een afkoelende witte dwerg, worden de kwantummechanische beperkingen merkbaar,
en raakt het gas gedegenereerd. Zo’n gas kan alleen verder worden samengeperst als er energie aan wordt toegevoegd; is die energie er niet, dan kan
ook de zwaartekracht het gas niet verder samenpersen. Daardoor blijft een
koelende witte dwerg even groot.

Opgave 2-3: Hoe groot is een witte dwerg?
Stel dat je weet hoe zwaar een witte dwerg is. Kun je dan voorspellen hoe groot
hij is? Voor gewone, aardse dingen is dat eenvoudig: de afmeting r hangt (bij
vaste dichtheid ρ) samen met de massa m volgens
r ∼ m1/3

(B.1)

a Leg dit uit.
Voor een witte dwerg is het wat ingewikkelder. Dit heeft te maken met de gedegenereerde druk die er in zo’n ster heerst.
In een ster zijn de zwaartekracht en het drukverschil met elkaar in evenwicht. Dit kun je schrijven als:
GM(r)
dP
=−
ρ
dr
r2

(B.2)

b Wat betekent het minteken in deze formule? Leidt nu af dat de druk in
het centrum van de ster (heel ruw) wordt gegeven door:
Pc =

GM 2
R4

(B.3)

met M en R de massa en straal van de ster.
Uit de druk gaan we nu de dichtheid ρ van de ster bepalen. Beschouw
hiervoor een gas met n deeltjes per kubieke meter. Het gas is volledig gedegenereerd. Dat betekent dat de deeltjes zo dicht op elkaar zitten dat ze allemaal een verschillende impuls moeten hebben. De maximale impuls noemen
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we pF (naar de Italiaan Enrico Fermi) en hangt af van de deeltjesdichtheid n:
hoe groter die dichtheid, hoe groter ook de maximale impuls. Je kunt laten
zien (maar dat doen we nu niet; zie keuze-opdracht 2-11) dat pF gegeven wordt
door
!1/3
3
pF =
hn1/3
(B.4)
4πg
waarin h de constante van Planck is en g een getal dat afhangt van het type
deeltjes en voor elektronen en neutronen gelijk is aan 2.
c Gebruik als schatting voor de druk P = npv ' npF v en laat zien dat de
druk en de dichtheid dan zo samenhangen:
P=

K 5/3
ρ ,
m

(B.5)

waarin K een constante is, evenredig met h2 , en m de massa van het
gedegenereerde deeltje.
d Combineer nu de resultaten van onderdeel b en c en laat zien dat de
straal van een witte dwerg van massa M (heel ruw) gegeven wordt door:
Rwd =

K −1/3
M
me

(B.6)

e Vergelijk dit resultaat eens met vergelijking B.1. Wat merk je op?
Als je twee witte dwergen hebt, de een acht keer zo zwaar als de ander,
welke is dan groter? Hoeveel?

Onmiddellijk na het afwerpen van de buitenlagen is de kern van een ster
nog erg heet, miljoenen graden binnenin en honderdduizenden graden aan
het oppervlak. De uitgeworpen buitenlagen van de ster vertonen zich aan ons
als een planetaire nevel, met de hete kern in het midden als een kleine ster.
Deze ster koelt af, eerst snel en vervolgens langzaam. Daarbij wordt het gas
allengs gedegenereerd en gaat de ster over in een witte dwerg. Alleen bij het
oppervlak is nog wat ideaal, niet-gedegenereerd gas, dat de atmosfeer van de
witte dwerg vormt. Na een miljoen jaar heeft het oppervlak een temperatuur
van honderdduizend graden, na een miljard jaar tienduizend graden, en na
tien miljard jaar tweeduizend graden.

B.3

Waarnemingen aan witte dwergen

Wat kunnen we eigenlijk zien van witte dwergen? Hoe weten we dat ze bestaan?
Omdat een witte dwerg veel kleiner is dan een gewone ster, is een witte
dwerg veel minder helder dan een gewone ster met dezelfde temperatuur.
Witte dwergen worden daarom het makkelijkst herkend aan hun lage helderheid. De ster Sirius beweegt in een baan om een andere, aanvankelijk onzichtbare begeleider, Sirius B. Toen Sirius B eindelijk werd gezien, bleek ze zo’n lage
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Figuur B.3: Een stuk hemel (50 bij 75 graden) rond het sterrenbeeld Orion. In
zichtbaar licht (links) is de Maan het helderst, en daarna Sirius (links onder het
midden). Links boven het midden Orion, met de drie heldere gordelsterren en de
rode reus Betelgeuze. Rechts van de Maan de kop van de Stier, met de rode reus
Aldebaran, en de Plejaden. In het röntgenplaatje van ROSAT (rechts) kunnen we
de Maan als zwak bronnetje herkennen. Links ervan staat zeer helder de Krabnevel. De bron op de positie van Sirius is de witte dwerg, Sirius B. De gordelsterren
van Orion zien we in het röntgen, Betelgeuze en Aldebaran niet. De meeste geelrood weergegeven röntgenbronnen zijn witte dwergen.

helderheid te hebben, dat haar straal slechts een honderdste van de zonsstraal moet zijn. Omdat de massa van Sirius B vergelijkbaar is met de zonsmassa, is haar dichtheid veel groter dan die van de zon.

Opgave 2-4: Dichtheid van Sirius B
a Zoek in BINAS de massa en straal van de Zon op en bepaal daaruit de
gemiddelde dichtheid.
b Sirius B heeft ongeveer dezelfde massa als de Zon en een honderd keer
kleinere straal. Wat is dan de dichtheid van Sirius B?

Een witte dwerg bestaat voornamelijk uit koolstof en zuurstof. In de atmosfeer kan nog wat helium aanwezig zijn, en wat waterstof, een klein overblijfsel
van de buitenlagen van de oorspronkelijke rode reus. Overal in de witte dwerg
zijn nog kleine hoeveelheden van de andere elementen aanwezig, zoals ook
in de zon. Als de atmosfeer voldoende koel is treedt een bijzonder effect op:
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door de grote zwaartekracht worden de zwaardere elementen naar beneden
getrokken, zodat aan het oppervlak alleen het lichtste element aanwezig blijft.
We kunnen dit zien door een spectrum van de witte dwerg te nemen, waarin
we de lijnen vinden van deze elementen. Daarbij blijkt dat er witte wergen zijn
met een puur waterstofgas aan het oppervlak, en andere met een puur heliumgas. Een klein aantal witte dwergen heeft voornamelijk koolstof en zuurstof
aan het oppervlak – die komen dus van kernen waar de buitenlagen volledig
zijn afgeworpen.
De zeer hete diepe lagen van de witte dwerg zenden röntgenstraling uit.
Helium of zwaardere elementen in de koelere buitenlagen van de atmosfeer
van de witte dwerg absorberen deze röntgenstraling. Als de atmosfeer echter
uit heet zuiver waterstof bestaat, vliegt de röntgenstraling er ongehinderd
doorheen. Witte dwergen met een atmosfeer heter dan 25 000 graden zijn
daarom bronnen van röntgenstraling.
Met de Astronomische Nederlandse Satelliet vonden Rolf Mewe en John
Heise van SRON Utrecht in 1975 dat Sirius B zo’n röntgenbron is. EXOSAT, een
satelliet van de European Space Agency, en de Duits-Brits-Amerikaanse satelliet ROSAT vonden dat veel minder witte dwergen röntgenstraling uitzenden
dan verwacht. De verklaring is dat de atmosferen van veel witte dwergen toch
kleine hoeveelheden koolstof, zuurstof en stikstof bevatten, al is hier in het
zichtbare licht niets van te zien.

B.4

De theorie: van zware ster tot neutronenster

In het centrum van een zware ster zijn druk en temperatuur hoger dan in een
lichte ster. In een ster die ongeveer tien keer zo zwaar is als de zon fuseert de
waterstof daardoor sneller tot helium: zware sterren zijn erg helder en leven
kort. Al na zo’n twintig miljoen jaar is de ster door haar waterstof in de kern
heen. Net als bij een lichte ster krimpt de heliumkern dan, terwijl de buitenlagen uitzetten.
In een zware ster fuseert het helium geleidelijk tot koolstof en zuurstof;
als het helium op is krimpt de kern verder en smelten koolstof en zuurstof
samen tot magnesium, neon en silicium, en verder tot ijzer. Al deze kernfusies
leveren energie die de ster voor instorting behoedt. Samensmelten van ijzer
tot zwaardere elementen levert echter geen energie op, het kost energie. Met
ijzer bereikt de kernfusie haar eindstation.
Nu zou men kunnen denken dat de ster haar buitenlagen afwerpt, en een
witte dwerg van ijzer nalaat. Dit gebeurt echter niet, en de reden daarvoor
is door de Indiase sterrenkundige Chandrasekhar in de 30er jaren uitgewerkt.
Een aanvankelijk zwaardere ster zal een zwaardere witte dwerg vormen.
In een witte dwerg met een hogere massa is de zwaartekracht groter: de
materie wordt daardoor dichter op elkaar geperst. Zoals we in opgave 2-3
hebben gezien, is een zwaardere witte dwerg kleiner. Als de elektronen alsmaar dichter op elkaar worden geperst, moeten ze – zoals we boven zagen –
ook steeds hogere energieën hebben.
Chandrasekhar merkte op dat volgens de algemene relativiteitstheorie van
Einstein energie met massa correspondeert, en rekende voor dat in zeer kleine
witte dwergen deze energie/massa merkbaar aan de zwaartekracht gaat bijdragen. Daardoor wordt de witte dwerg nog kleiner, de elektronen krijgen nog
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meer energie/massa, de zwaartekracht wordt nog groter, enzovoort. Een te
zware witte dwerg is instabiel en stort in. De berekende maximale massa van
een witte dwerg is ongeveer 1,4 zonsmassa. Als de witte dwerg lichter is,
kan gedegenereerde druk de zwaartekracht tegenhouden; is ze zwaarder, dan
volgt onvermijdelijk instorting.
Tijdens de instorting gaan de energierijke elektronen met de protonen uit
de ijzeratomen in neutronen over, waarna de materie vrijwel geheel uit neutronen bestaat. Bij voldoende hoge dichtheid wordt dit neutronengas gedegenereerd, en houdt verdere instorting tegen. Er ontstaat een neutronenster.
In een witte dwerg zijn het gedegenereerde elektronen die de zwaartekracht
compenseren, in een neutronenster gedegenereerde neutronen.

Opgave 2-5: Hoe groot is een neutronenster?
Een neutronenster is net als een witte dwerg gedegenereerd. Het verschil is
dat nu niet de elektronen de deeltjes zijn die voor de gedegenereerde druk
zorgen, omdat ze zo dicht op elkaar zitten dat ze niet stil mogen blijven staan,
maar de neutronen.
a Bekijk het resultaat van opgave 2-3. Wat leid je hieruit af voor de straal
van een neutronenster in vergelijking met de straal van een witte dwerg
van ongeveer dezelfde massa? Neem aan dat de constante K uit die
opgave voor de twee typen sterren ongeveer gelijk is.
b Wat betekent dit voor de dichtheid van een neutronenster?

B.4.1

Waarnemingen voorspeld

Walter Baade en Fritz Zwicky realiseerden zich in 1934 dat de instorting van
een ijzerkern van een zware ster tot een bolletje met een straal van zo’n 10
mijl een enorme hoeveelheid zwaartekrachtsenergie vrijmaakt, ruimschoots
voldoende om de buitenlagen van de ster af te werpen. Zij suggereerden dat
de vorming van een neutronenster de verklaring is van de in de aanhef van
dit artikel beschreven supernova. Het idee was moeilijk na te gaan! Een bolletje van twintig mijl kon immers onmogelijk worden gezien. . . De studie van
de Krabnevel bewees dat Baade en Zwicky gelijk hadden.

B.5

Waarnemingen: een nieuwe ster in het oude
China en de Krabnevel

Op 4 juli 1054 verscheen er een nieuwe ster aan de hemel die zo helder was
dat ze overdag duidelijk zichtbaar bleef. De sterrenkundigen in dienst van de
keizer van China rapporteerden dat de ster ten zuidoosten stond van ζ Tauri,
langzaam minder helder werd, en op 16 april 1056 voor het laatst werd gezien.
Ook in Japan, Armenië, Turkije, België, Ierland en Italië werd de nieuwe ster
gezien.
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Figuur B.4: De rest van de supernova van 1054. Het blauwe licht in de optische
foto links is afkomstig van hoog-energetische electronen in een zwak magneetveld
(synchrotronstraling), het rode licht van recombinerend waterstof (protonen die
electronen vangen). Van twee sterren in het centrum van de nevel is de ster rechtsonder de neutronenster. In het röntgenplaatje (rechts) zien we vanuit de neutronenster in het midden lopende spiralen, en loodrecht daarop twee straalstromen.
De doorsnee van de binnenste ring is ongeveer een lichtjaar.

De Krabnevel is eerste nevel in de lijst van de 18e-eeuwse Franse komeetzoeker Messier: M1. De Leidse sterrenkundige Jan Oort en China-deskundige
Julius Duijvendak namen in 1942 de Chinese kronieken nog eens nauwkeurig
door en bevestigden het in 1921 door de Zweed Knut Lundmark geuite vermoeden dat de Krabnevel het overblijfsel is van een in 1054 als supernova ontplofte ster (ook al staat de nevel ten noordwesten van ζ Tauri. . . blijkbaar heeft
de Chinese kroniekschrijver zich verschreven). Op recente foto’s is Krabnevel
groter dan op oude. Een constante uitdijïngssnelheid geeft dan een leeftijd
van zo’n duizend jaar. Dat is een extra aanwijzing dat de Krabnevel met de
ster van 1054 samenhangt.
De Krabnevel is een heldere bron van radiostraling, Taurus A, de helderste bron in het sterrenbeeld de Stier. De Rus Josip Shklovskii begreep dat de
radiostraling afkomstig is van hoog-energetische elektronen die in een magneetveld in de Krabnevel spiraliseren. Zulke straling wordt synchrotronstraling genoemd. Ook het blauwige licht uit het midden van de Krabnevel is synchrotronstraling, evenals de röntgenstraling van de nevel.
Met dit model kunnen we uitrekenen hoeveel energie de Krabnevel bevat,
en met een energieverlies van 4 · 1031 Watt (zoveel als honderdduizend zonnen!), volgt dat ze in enkele maanden door haar energie heen zou zijn. Dat
betekent dat er voortdurend energie moet worden toegevoegd om de synchrotronstraling in stand te houden. Een blauw sterretje in het midden van de nevel
werd als mogelijke energiebron aangewezen, maar hoe? Dat was onbekend.
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Opgave 2-6: Krabnevel-raadsels
In de bovenstaande paragraaf staat: “Met dit model kunnen we uitrekenen
hoeveel energie de Krabnevel bevat, en met een energieverlies van 4 · 1031
Watt (zoveel als honderdduizend zonnen!), volgt dat ze in enkele maanden
door haar energie heen zou zijn.”
a Hoe groot is de energie-inhoud van de Krabnevel volgens deze gegevens?
In 1967 ontdekten de Britten Jocelyn Bell en Anthony Hewish de eerste pulsar:
een bron aan de hemel die elke 1,3 seconde een puls radiostraling uitzendt.
Kort daarna werd ook in de Krabnevel een pulsar gevonden die elke 0,033 s
een puls uitzendt. De zeer stabiele periode wijst op een rotatie: de Krabpulsar
draait elke 0,033 s om de as.
b Als we eisen dat het steroppervlak langzamer beweegt dan de lichtsnelheid, hoe groot kan de ster dan maximaal zijn?
De enige zo kleine ster is een neutronenster. De Krabpulsar is een neutronenster!
Net voor de ontdekking van de eerste pulsars had de Italiaan Franco Pacini
beargumenteerd dat een ijzerkern van een zware ster wellicht een magneetveld
heeft, en dat dit magneetveld met de instorting mee-krimpt en versterkt wordt.
Een neutronenster zou dus een enorm sterk magneetveld hebben.
Een snel roterende magneet verliest echter energie in de vorm van elektromagnetische straling, en gaat daardoor langzamer roteren. Pacini’s model
voorspelde dus dat de Krabpulsar langzamer zou gaan roteren – en na enige
tijd werd dit ook daadwerkelijk gemeten: elk jaar wordt de rotatie-periode van
de Krabpulsar 13,3 microseconde langer.
Het product van de periode en de periode-verandering geeft de sterkte van
het magneetveld. Het magneetveld van de Krabpulsar is 3,7 ×108 Tesla, meer
dan een miljoen maal het sterkste op aarde door natuurkundigen gemaakte
magneetveld.

Opgave 2-7: Krabnevel-raadsels – vervolg
Beredeneer dat de leeftijd van de pulsar geschat kan worden door de verhouding tussen periode-verandering en periode. Wat levert dat op voor de leeftijd
van de Krabpulsar?
Een meer precieze berekening laat zien dat de geboorte van de Krabpulsar in 1054 betekent dat de pulsar toen elke 0,016 seconde om de eigen as
draaide.
De Krabpulsar vertoont niet alleen pulsen in het röntgen, maar ook in het
zichtbare licht en in andere gebieden van het elektromagnetisch spectrum.
De electromagnetische straling die de Krabpulsar voornamelijk uitzendt, heeft
een golflengte van tienduizend kilometer – veel langer nog dan radiostraling
– en wordt door het gas in de Krabnevel geabsorbeerd.
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Figuur B.5: Pulsen van de
Krab (links) en Vela (rechts)
pulsars in radio, zichtbaar
licht, röntgen- en gammastraling. Terwijl de pulsen
bij verschillende energieën
voor de Krab-pulsar gelijktijdig zijn, is dat voor de
Vela-pulsar niet het geval.
(Door de lage helderheid zijn
de optische en röntgendata
van Vela vol ruis.)
De beste analyse van
röntgen- en gammastraling
is die van Lucien Kuiper
en Wim Hermsen (SRON
Utrecht).

Opgave 2-8: Krabnevel-raadsels – de oplossing
Leg uit dat hiermee het raadsel van de Krabnevel – wat is de energiebron? –
is opgelost.
De Krabnevel en Krabpulsar vormen het directe bewijs dat de vorming van
een neutronenster gepaard gaat met een supernova; ze laten zien dat het
model van een neutronenster met sterk magneetveld een juiste schatting geeft
van de leeftijd en een goede verklaring voor de energie-voorziening aan de
nevel om de neutronenster heen.

B.6

Meer waarnemingen aan pulsars

Sinds 1967 zijn meer dan duizend pulsars ontdekt. Dankzij de Krabpulsar
weten we dat de pulsars neutronensterren zijn. De meeste pulsars hebben periodes tussen de 0,2 en 3 seconde; periode-veranderingen tussen een nanoen een microseconde per jaar, en magneetvelden tussen de tien-miljoen en
tien-miljard Tesla. Tien jaar geleden nog dacht men dat pulsars slechts enkele
miljoenen jaren oud waren, maar Dipankar Bhattacharya en Ralph Wijers uit
Amsterdam en Jan-Willem Hartman en Frank Verbunt uit Utrecht lieten zien
dat pulsars tot honderd-miljoen jaar oud zijn.

Opgave 2-9: De vorm van de bundel radiopulsen
Dat de radiostraling in pulsen de aarde bereikt, geeft aan dat de neutronenster de radiostraling in een bundel uitzendt die rondzwiept met de rotatie van
de neutronenster mee.
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Het blijkt dat die pulsen bestaan uit enkele, dubbele, of drievoudige pieken.
Laat zien dat je dit kunt verklaren door aan te nemen dat de bundel eruit ziet
als een holle kegel met daarin een kern.
Het snel-roterend magneetveld oefent een enorme elektrische kracht uit
op de aan het oppervlak van de neutronenster aanwezige elektronen, trekt
deze uit de ster, en brengt ze tot snelheden dichtbij de lichtsnelheid. In het
magneetveld zendt zo’n elektron een hoog-energetische lichtdeeltje uit, dat
zich splitst in een elektron-positron paar. Die deeltjes worden versneld, zenden
lichtdeeltjes uit die zich weer splitsen, en zo komt een regen van elektronen
en positronen, een cascade op gang. Deze elektronen en positronen zenden
radiostraling uit, maar ook zichtbaar licht, röntgenstraling en gammastraling.
Waar in het magneetveld dit precies gebeurt, vlakbij de neutronenster of veel
verder naar buiten, is nog onduidelijk.
We zagen al dat pulsars in de loop van de tijd langzamer gaan roteren. Als
ze te langzaam roteren, wordt het electrisch veld te zwak om nog een cascade
op te wekken, en houdt de radiostraling op. De neutronenster is geen pulsar
meer. In ons Melkwegstelsel bevinden zich naar schatting een miljard zulke
uitgebluste neutronensterren. Zulke neutronensterren zijn alleen waar te nemen als ze heel dicht bij de zon staan en voldoende heet zijn. De laatste jaren
is een handvol zulke objecten met de ROSAT satelliet als röntgenbron ontdekt.
De straling van deze neutronensterren komt van het hete oppervlak.
Veel pulsars worden niet gedetecteerd, omdat hun radiobundel de aarde
mist! Voor elke pulsar die we zien, zijn er tien ongezien. Verrassenderwijs zijn
verschillende neutronensterren ontdekt die alleen in zichtbaar licht, röntgenstraling of gammastraling pulsen tonen. Dit zijn vermoedelijk pulsars waarvan
de bundel radiostraling de aarde mist, terwijl de bundel zichtbare, röntgen- of
gammastraling de aarde nog raakt. Het bekendste voorbeeld van zo’n bron is
Geminga, een van de helderste bronnen van gammastraling aan de hemel, op
een paar honderd lichtjaar.
De laatste jaren zijn er twee zeer interessante groepen van zulke niet in het
radio gedetecteerde pulsars gevonden. De anomale röntgenpulsars hebben
puls-periodes van 5 à 10 secondes, en periode-veranderingen waaruit leeftijden van tienduizenden jaren en extreem sterke magneetvelden van 1010 Tesla
– honderd keer het veld van de Krabpulsar – volgen. De herhaalde zachte gammaflitsers tonen nu en dan uitbarstingen van zachte gammastraling. Tijdens
die uitbarstingen zijn in röntgenstraling periodes van enkele secondes gevonden, en periodeveranderingen die wijzen op magneetvelden van 1010 Tesla
en leeftijden van duizenden jaren. De anomale röntgenpulsars en herhaalde
gammaflitsers lijken dus sterk op elkaar, maar wat het verband tussen beide
groepen neutronensterren is, is niet duidelijk, evenmin als het verband met
de gewone pulsars. Dit zal in de komende jaren moeten worden onderzocht.
Marten van Kerkwijk, Ferdi Hulleman en Shrinivas Kulkarni zijn er in geslaagd
met de Keck telescoop een anomale röntgenpulsar in zichtbaar licht waar te
nemen. Hieruit blijkt dat het een enkele neutronenster is, zonder begeleider.
Naast de ster 1054 zijn er nog een handvol andere supernovae geweest
die zo helder waren dat ze zonder telescoop konden worden opgemerkt. Uit
Chinese bronnen kennen we supernovae uit 185 en 1181, uit Chinese en Europese bronnen een supernova uit 1006, en dan zijn er de door Tycho Brahe
en Johannes Kepler in 1572 en 1604 waargenomen supernovae. Van al deze
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Figuur B.6: Met de Very Large Telescope KUEYEN van de ESO maakten Marten van
Kerkwijk uit Utrecht en Shrinivas Kulkarni van het California Institute of Technology dit plaatje van de helderste enkele neutronenster, waarop het door de neutronenster in haar omgeving geïoniseerde gas als een rode boeggolf te zien is.

historische supernovae zijn de overblijfselen van de ontploffing, de supernovaresten, gevonden, maar verrassenderwijs is in geen enkele ervan een neutronenster gevonden! (Zie Figuur 4 van Hoofdstuk C.)
Een interessante supernovarest is de helderste radiobron in Cassiopeia,
Cas A. Uit de uitdijïng van deze bron volgt een leeftijd van ongeveer driehonderd jaar. Ook in deze supernovarest was geen neutronenster gevonden, totdat de röntgensatelliet Chandra in 1999 als allereerste waarneming een plaatje
van Cas A maakte. Eén van de herhaalde gammaflitsers staat nabij de plek
aan de hemel waar Chinese sterrenkundigen in 386 mogelijk een supernova
hebben gezien.
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B.7

Afsluiting

We begonnen dit hoofdstuk met de vraag

Wat gebeurt er aan het eind van het leven
van (hoofdreeks-)sterren?
Kijk terug op het hoofdstuk aan de hand van de volgende punten.
• Welke antwoorden heb je gevonden op de centrale vraag?
• Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de twee soorten compacte
sterren uit dit hoofdstuk?
• Wat zou je nog meer willen weten of uitzoeken over compacte sterren als
je daarvoor tijd zou hebben?

Opgave 2-10: Dichtheden
Maak een tabel met verschillende objecten en gebieden uit het heelal en hun
(typische) dichtheden. Bijvoorbeeld: een stofwolk, de atmosfeer van de zon,
de zon zelf, een witte dwerg, een neutronenster. Let goed op de eenheden en
machten van 10! Reken die dichtheden om naar een van de volgende grootheden:
• hoeveel weegt een theelepeltje van dat object?
• hoe groot is 1 kg?
• hoe ver moet je de aarde samenpersen of uitsmeren om dezelfde dichtheid te krijgen?
• hoe ver moet je jezelf samenpersen of uitsmeren om dezelfde dichtheid
te krijgen?
• ...
En vergelijk je uitkomsten onderling.

Opgave 2-11: Keuze-opdracht: De Fermi-bol
In opgave 2-3 is een formule afgeleid voor de straal van een witte dwerg als
functie van de massa van de ster. Dit is een vervolg op die opgave. Als eerste
stap heb je daarin uit het evenwicht tussen zwaartekracht en drukverschil in
de ster de volgende benadering voor de druk in het centrum gevonden:
Pc =

GM 2
R4

(B.7)

B.7. AFSLUITING

111

Uit deze druk en het gegeven dat we hier met een volledig gedegenereerd
gas te maken hebben, gaan we nu de maximale impuls van de deeltjes in het
gas bepalen. Die maximale impuls pF hebben we in de laatste onderdelen van
opgave 2-3 gebruikt om een verband te vinden tussen de straal en de massa
van een witte dwerg.
In deze opgave gaan we de maximale impuls pF van het gedegenereerde
gas van de witte dwerg bepalen. Gedegenereerd betekent grofweg dat de
deeltjes in het gas allemaal een verschillende impuls moeten hebben. Om te
kijken wat dit betekent stellen we ons het volgende voor. Van elk deeltje kijken
we wat zijn impuls is (drie componenten: (mvx , mvy , mvz ) en aan de hand daarvan krijgt het zijn eigen plek in een denkbeeldige ruimte die we de impulsruimte
noemen. In het punt (0, 0, 0) zit dus een deeltje dat helemaal stilstaat, in het
punt (1, 0, 0) zit een deeltje dat in de x-richting beweegt en impuls 1 heeft.
Voor een gedegenereerd gas geldt dat de deeltjes in een volume van 1m3
net alle plaatsen in de impulsruimte tot aan de impuls pF opvullen. (Dat is
de definitie van pF .) Omdat de impulsruimte driedimensionaal is, net zoals de
‘gewone’ ruimte, zijn dat dus alle plaatsen in een bol met straal pF .
a Maak een tekening van die bol (die de Fermi-bol heet) in de impulsruimte.
Dus teken drie assen, zet erbij wat ze voorstellen en teken de bol.
b Wat is de inhoud van de Fermi-bol?
De grootte van pF moet zo zijn, dat er precies genoeg plaatsen in de Fermibol zijn voor alle deeltjes. De vraag is dus hoe groot die plaatsen zijn. Volgens
de theorie zijn het kubusjes van h × h × h, met h de constante van Planck. Je
kunt je de Fermi-bol dus voorstellen als een opstapeling van kleine kubusjes
met zijde h.
c Hoeveel van die kubusjes passen er in de Fermi-bol?
d Vanwege een kwantummechanische eigenschap van elektronen en neutronen (‘spin’) passen er twee van zulke deeltjes in elk kubusje. (In het
algemeen noemen we het aantal deeltjes dat in hetzelfde ‘impulshokje’
past g.) Laat nu zien dat als het gas n deeltjes per kubieke meter bevat,
dit betekent dat pF gelijk is aan
pF =

3
4πg

!1/3
hn1/3 .

(B.8)

e In onderdeel c van opgave 2-3 wordt de druk geschat met P = npv '
npF v.
Laat met behulp van de Fermi-bol en de kubusjes van h3 zien dat dit niet
zo’n gekke schatting is.

Keuzehoofdstuk C

Supernova’s: ster-explosies en
wat er van overblijft
C.1
C.1.1

Inleiding
Een nieuwe ster

In november van het jaar 1572 bezocht de jonge Deense edelman, en fervent
astronoom, Tycho Brahe1 zijn oom in Zuid Zweden. Het was al een aantal
dagen slecht weer geweest, maar op 11 november2 was het helder. Tot zijn
verbazing zag hij iets totaal onverwachts, in het sterrenbeeld Cassiopeia stond
een nieuwe ster. De ster was zeer helder. Alleen planeten zijn zo helder, maar
planeten staan nooit in het sterrenbeeld Cassiopeia. Hij geloofde niet wat hij
zag, was er misschien iets mis met zijn ogen? Hij vroeg zijn bedienden of zij
ook een zeer heldere ster zagen. Ze zagen het ook, maar nog steeds kon hij
het niet geloven. Bedienden zeggen immers toch wat hun baas wil horen, en
Tycho Brahe stond bekend als een moeilijk heerschap.
Er kwam een groepje plattelanders voorbij en dus vroeg hij hun of zij ook
iets zagen. Ook zij waren verbaasd, nog nooit hadden zij zo’n heldere ster zo
hoog aan de hemel gezien. Eindelijk was Tycho Brahe overtuigd en hij pakte
zijn sterrenkundige instrumenten om zo nauwkeurig mogelijk de positie ten
opzichte van de andere sterren te meten, en de helderheid en kleur te bepalen.
Ook in de rest van Europa was de ster niet onopgemerkt gebleven. Sterker
nog, de ster was al iets eerder waargenomen, voor het eerst op 6 november
vroeg in de ochtend 6 door een zekere W. Schuler in Wittenberg, Duitsland.
Maar meer dan een jaar lang bekeek Tycho Brahe de ster en volgde hoe de
helderheid afnam en mat hij of de ster van zijn plaats bewoog. En dankzij hem
weten we nauwkeurig de positie en de helderheid van de nieuwe ster vanaf
november 1572 tot maart 1574.
In november was de ster zeer helder, zo helder als Venus en helderder dan
1 Tycho Brahe leefde van 1546-1601
2 In Tycho Brahe’s tijd hanteerde men de Juliaanse kalender, er moet 10 dagen bij opgeteld
worden om de equivalente dag in ons kalender systeem (de Gregoriaanse) te komen. De Gregoriaanse kalender is ingevoerd in 1582, al bleef men in verschillende landen nog lange tijd de
Juliaanse kalender gebruiken.
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Figuur C.1: Links: een portret van Tycho Brahe. Rechts: Twee afbeeldingen uit De
Nova Stella van Tycho Brahe (1573). Boven het titelblad, onder een schets van
de positie van de nieuwe ster in het sterrenbeeld Casssiopeia. (Bron: www.kb.dk/
tekster/DeNovaStella/index.html)

Jupiter. Op heldere dagen kon men de ster zelfs overdag zien. En ’s nachts als
er sluierbewolking was scheen hij door de wolken heen. In december was de
ster al minder helder, maar nog steeds vergelijkbaar met Jupiter. In het jaar
1573 bleef de ster zichtbaar, aanvankelijk zo helder als de helderste sterren,
maar tegen het eind van dat jaar die alleen nog zichtbaar als een zwak sterretje. Tycho Brahe bleef hem volgen, maar uiteindelijk in maart 1574 was de
nieuwe ster zo zwak dat die niet meer te zien was.3
Tycho Brahe heeft zijn waarnemingen gepubliceerd, al in 1573. Het boekwerkje staat bekend als De Nova Stella (zie figuur C.1). Later nam hij dit werk
met aanvullende gegevens op in Progymnasmata, gepubliceerd na zijn dood
in 1602.
Dit hoofdstuk gaat over supernova’s, zoals de heel heldere ‘nieuwe ster’ die
gezien werd door Tycho Brahe in de 16e eeuw. De vraag die centraal staat is
de volgende.

Wat zijn supernova’s en wat blijft er van ze over?

3 De telescoop is pas in 1608 uitgevonden, dus alle waarnemingen werden met het blote oog
gedaan.
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De volgende opdracht helpt je om voorbereid aan dit hoofdstuk te beginnen.

Opgave 3-1: Wat heb je nodig?
Zoek voor je aan dit hoofdstuk begint de volgende dingen op en zorg dat je
(weer) weet wat de symbolen die je daarvoor nodig hebt betekenen. Gebruik
de Kernhoofdstukken van deze module en zo nodig de voorkennisbijlage.
• Hoe het spectrum van een zwarte straler afhangt van de temperatuur
• Wat absorptie- en emissielijnen in een spectrum zijn
• Het doppler-effect voor licht
• De formule voor de gravitatie-energie
• Hoe de reactievergelijkingen voor kernreacties eruit zien (fusie en verval)

C.2

Waarnemingen aan supernova’s: helderheid,
spectra, en classificatie

De nieuwe ster die Tycho Brahe en zijn tijdgenoten zagen in het jaar 1572, is
was wij nu een supernova noemen. Nova betekent nieuw in het Latijn, en vele
nieuwe heldere sterren werden er mee aangeduid. Pas in de jaren 30 van de
twintigste eeuw, toen nova’s werden waargenomen in andere sterren stelsels,
werd het duidelijk dat sommige nova’s erg helder zijn, en daarom beter aangeduid konden worden als supernova’s.
Inmiddels weten we dat supernova’s de explosies zijn van sterren. De explosies zijn zo krachtig dat een supernova het einde van de ster betekent. Dit
in tegenstelling tot (gewone) nova’s. Daarbij gaat het om explosies op het oppervlak van witte dwergen (zie hoofdstuk B), die explosies zijn weliswaar zeer
krachtig, maar de witte dwerg blijft gewoon bestaan.
Supernova’s zijn veel helderder dan nova’s, maar ook vrij zeldzaam. In onze
melkweg zijn er gemiddeld zo’n 2 supernova-explosies per eeuw. Vreemd genoeg zijn er minder dan twee per eeuw waargenomen, en de laatste supernova
in ons melkwegstelsel, die gezien is met het blote oog is de supernova van het
jaar 1604. Dit betekent dat er sinds de opkomst van de moderne sterrenkunde
geen enkele supernova is gezien in ons melkwegstelsel.
Met de komst van grote telescopen is dat echter geen probleem, want supernova’s zijn zo helder dat ze waargenomen kunnen worden in ver weggelegen sterrenstelsels. Nietemin kan men meer details meten als de supernova’s
dichtbij gelegen zijn. Zo hebben we veel geleerd van een supernova ontdekt
op 27 februari 1987. Deze ging af in een naburig sterrenstelsel, de Grote Magellaense Wolk, op een afstand van 50 000 parsec.
Sinds de jaren 1930 is er veel onderzoek gedaan naar supernova’s en inmiddels weten we vrij veel over wat supernova’s zijn, zoals:
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Figuur C.2: Links: De supernova 1987A (links) naast een afbeelding van hetzelfde stukje hemel voor de explosie. De pijl laat de ster zien die uiteindelijke
explodeerde. (Bron: David Malin, Anglo-Australian Observatory www.aao.gov.au/
images/).
Rechts: Een naburig sterrenstelsel, de Grote Magelaense Wolk. SN 1987A vond
plaats in dit sterrenstelsel. Dit sterrenstelsel is veel kleiner dan ons melkwegstelsel, en is door zwaartekracht gebonden aan onze melkweg. Zoals de Maan een
satelliet is van onze aarde, zo is de Grote Magelaense Wolk een satelliet van ons
melkwegstelsel.

Figuur C.3: Lichtkrommen van supernova’s.
Links: Schematisch overzicht van lichtkrommen van verschillende type supernova’s (Filippenko, 1997).
Rechts: De datapunten laten de helderheden zien van SN 1572, zoals geschat
door Tycho Brahe en later omgerekend door Walter Baade (Baade, 1945), door de
helderheid te vergelijken met planeten en sterren. De getrokken lijn is gebaseerd
op waarneming van de Type Ia supernova SN1996X (Salvo et al., 2001).
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Figuur C.4: Optische spectra van
supernova’s, waargenomen een
week na maximale helderheid
(Filippenko, 1997). De simpelste
spectra zijn die van Type II supernova’s, duidelijk zichtbaar zijn
de waterstoflijnen. Alle andere
typen hebben geen waterstof,
maar er zijn andere onderlinge
verschillen: Type Ia hebben duidelijke silicium absorptielijnen,
Type Ib’s laten helium absorptielijnen zien, en Type Ic zowel
geen helium als silicium.

• Welk soort sterren eindigen met een supernova explosie?
• Wat blijft erover na een explosie?
• Wat is de explosie-energie?
• Welke elementen komen vrij bij de explosie?
In dit hoofdstuk zullen we deze vragen beantwoorden. Een probleem is
echter dat het inmiddels duidelijk is dat er twee zeer verschillende typen explosies zijn die we supernova’s noemen.

C.2.1

Waargenomen eigenschappen van supernova’s

Het meeste dat we weten over supernova’s hebben we geleerd door het licht
van supernova’s te bestuderen. Sinds het moderne onderzoek aan supernova’s,
begonnen in de jaren 20-30 van de vorige eeuw, zijn er belangrijke verschillen
tussen supernova’s onderling aan het licht gekomen. Hierbij gaat het om de
volgende waarneembare verschillen.
Spectrale verschillen Spectra geven informatie over de temperatuur van
een gas, de samenstelling en ook over de snelheid. Die snelheid halen we uit
de zogenaamde Dopplerverschuiving, een frequentieverandering als gevolg
van een snelheid in de richting van of weg van de waarnemer (vergelijkbaar
met de verandering van toon in de sirenes van ziekenwagens als die voorbij
komen).
Er zijn grote verschillen tussen de spectra van supernova’s (zie Fig. C.4).
Een opvallend verschil is dat sommige supernova’s absorptielijnen van waterstof laten zien (zie in Fig. C.4 het spectrum van SN 1987A) terwijl andere supernova’s heel veel absorptielijnen tonen, maar geen waterstof.
Het gebrek aan waterstof is opvallend, omdat in het heelal waterstof het
meest voorkomend element is: van alle atomen in het heelal is ongeveer 90%
waterstof, 10% helium, en de alle andere elementen kun je slechts in promillen
of minder aangeven.
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Figuur C.5: Twee sterrenstelsels uit Messier’s catalogus van nevels. Links: Messier
101 (M101) een spiraalstelsel. Ook onze Melkweg is een spiraalstelsel. Rechts:
M49, een elliptisch stelsel. In elliptische sterrenstelsels is de hoeveelheid gas
ten opzichte van sterren gering. Er vindt weinig stervorming plaats in elliptische
stelsels, en de sterren zijn over het algemeen oud.

Supernova’s zonder waterstof worden Type I supernova’s genoemd. Later
is dit weer onderverdeeld in Type Ia, Ib en Ic.
Lichtkrommen Een lichtkromme geeft de helderheid als functie van tijd weer
(Fig. C.3). Supernova’s kunnen soms jarenlang gevolgd worden. Supernova’s
hebben niet allemaal dezelfde lichtkrommen, dat hangt af van het type ster
dat explodeert.
De lichtkromme laat zien dat na geboorte een supernova snel helder wordt.
Dit komt doordat de supernova uitdijt, het stralend oppervlak wordt dus snel
groter. Door de expansie neemt langzaam wel de temperatuur af, dit zorgt
na een tijd voor een afname in de helderheid. Bovendien wordt het gas in de
buitenste lagen transparant. Het stralend oppervlak neemt dus niet zo snel
meer toe. Tenslotte hebben veel lichtkrommen een lange staart. Dit komt doordat supernova’s radio-actief materiaal bevatten, dus de koeling door expansie wordt gecompenseert door radio-actief materiaal dat het gas deels weer
verhit.
Locatie In spiraalstelsels vindt men alle typen supernova’s, maar in elliptische stelsels vindt men alleen typen (Fig. C.5), die men op grond van het spectrum (geen waterstoflijnen in het spectrum, wel siliciumlijnen) Type Ia noemt.
Elliptische stelsels bevatten alleen oude sterren (> 109 jr).

Opgave 3-2: Een schatting van de uitdijingssnelheid
Het maximum in de lichtkromme van supernova’s correspondeert met een
uitgestraald vermogen van L ≈ 1036 Watt. Dit maximum wordt bereikt zo’n
10-20 dagen na de explosie.
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Figuur C.6: Supernova-classificatie. Deze classificatie is gebaseerd op de aanwezigheid / afwezigheid van spectrale absorptielijnen en op de vorm van de lichtkrommen: in oranje zijn alle supernovatypen aangegeven met waterstofabsorptie, in blauw zonder waterstofabsorptie. Het blijkt nu echter dat een veel fundamenteler verschil is of de ster die explodeert een zware ster is (> 8 M bij de
geboorte), of juist een witte dwerg. De zware sterren zijn aangeven met de stippellijn. De exploderende witte dwerg valt samen met Type Ia.

a Neem aan dat de supernova een uitdijend oppervlak is met T = 10 000 K.
Wat is dan de straal van de supernova?
b Als dit maximum plaats vindt na 10 dagen, wat is dan de uitdijingssnelheid?

Opgave 3-3: Een methode om met Type II supernova’s afstanden te meten
De spectra van Type II supernova’s lijken relatief nog het meest op die van
een zwarte straler. Stel dat we van een Type II supernova aan de hand van
het spectrum zowel temperatuur als snelheid (Dopplerverschuiving) kunnen
bepalen, en we weten de explosie datum.
a Hoe kunnen we de afstand tot de supernova bepalen door de helderheid
te meten?
b Leid een formule af voor de afstand d als functie van de tijd t sinds de explosie, de gemeten flux f , gemeten snelheid v, en gemeten temperatuur
T.
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Supernova-typen

Op grond van de verschillende waargenomen eigenschappen (spectra, lichtkrommen) heeft men supernova’s ingedeeld in verschillende typen: Typa Ia,
Type Ib,Type Ic, en verschillende typen II (zie Fig. C.6).
Pas sinds de jaren 80 is duidelijk dat deze optische classificatie een veel
fundamenteler verschil maskeert: Type Ia supernova’s zijn fundamenteel anders dan alle andere typen. Dit blijkt voornamelijk uit de locaties: alleen Type
Ia supernova’s komen voor in elliptische stelsels. Dit duidt erop dat Type Ia
supernova’s niet de ontploffingen kunnen zijn van zware sterren (> 8 M bij
geboorte), want die leven korter dan zo’n 50 miljoen jaar, terwijl de sterren in
elliptische stelsels veel ouder zijn, vaak meer dan een miljard jaar.
Alle andere typen zijn wel explosies van zware sterren. De aanwezigheid
of afwezigheid van waterstof hangt af van de hoeveelheid materiaal dat al
tijdens het leven van de ster weggeblazen wordt. Wordt er veel weggeblazen
dan blijft alleen de kern van de ster over. Tegen de tijd dat de ster explodeert is
in de kern al het waterstof omgezet in helium (Type Ib), of in sommige gevallen
in koolstof (Type Ic).

Belangrijk: je hoeft niet te onthouden wat de verschillen precies zijn
tussen alle verschillende typen. Wel is het belangrijk te weten dat er
een belangrijk verschil is tussen Type Ia en alle andere supernova’s!

C.3.1

Zware sterren en supernova’s: implosies

Kernfusie in zware sterren
Sterren zijn gasbollen die de neiging hebben samen te drukken door hun eigen
zwaartekracht. Die druk wordt weerstaan door de interne druk van het hete
gas in het binnenste van de ster (zie hoofdstuk 3). Een ster is erg helder, dus
zij verliest energie in de vorm van straling, en koelt dus af. Die afkoeling wordt
gecompenseerd door de kernfusie in de kern van de ster: gedurende 90% procent van het leven van een ster wordt in de kern waterstof omgezet in helium.
Is het waterstof omgezet in helium dan krimpt de ster onder haar eigen
gewicht tot de kern heet en dicht genoeg is om helium om te zetten in koolstof. In de zwaarste sterren wordt vervolgens koolstof in neon, magnesium,
omgezet, en daarna volgen kernfusie stadia die leiden tot de productie van
zuurstof, silicium, zwavel en ten slotte ijzer en nikkel.
Die kernfusie-stadia duren steeds korter, en na ieder stadium krimpt de
kern. Het laatste stadium, waarbij silicium en zwavel wordt omgezet in ijzer
en nikkel duurt ongeveer een dag. De sterkern heeft dan een relatief kleine
straal: ongeveer 6000 km, ongeveer vergelijkbaar met de straal van de aarde.
Nu hebben ijzer/nikkel atoomkernen een speciale eigenschap: kernfusie
van ijzer levert geen energie op (Fig. C.7). Dus een ster met een ijzerkern kan
niet genoeg energie meer opwekken om de koeling tegen te gaan: de zwaartekracht wint en de sterkern stort in elkaar.
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Figuur C.7: De bindingsenergie per
nucleon. IJzer heeft de grootste
bindingsenergie per nucleon, die
energie is dus ooit vrijgekomen tijdens de kernfusieprocessen die ijzer
vormden. Voor elementen lichter
dan ijzer kun je energie verkrijgen
door kernfusie, voor zwaardere
elementen door kernsplijting. Uit
ijzer kun je geen energie halen door
kernfusie of kernsplijting.
(Bron:
en.wikipedia.org/wiki/
Binding_energy.)

Implosie tot een neutronenster
De ineenstorting van de kern gaat zeer snel. Tijdens die instorting wordt de potentiële energie omgezet in kinetische energie en warmte. Je kunt dit vergelijken met een bal die je laat vallen. Ook dan wordt de potentiële energie (bepaald
door de hoogte boven de grond: Ep = g × h) omgezet in kinetische energie, en
uiteindelijk (na een paar keer stuiteren) in warmte. Bij de implosie van een
sterkern moet je ieder volumetje van gas zien als een apart balletje. Bij de bal
is potentiële energie veroorzaakt door de aardse zwaartekracht, maar voor de
sterkern is het de zwaartekracht van de sterkern zelf.

Opgave 3-4: De gravitatie-energie van een sterkern
Voor een gasbol (een ster of sterkern) met een uniforme dichtheid wordt de
totale gravitatie-energie gegeven wordt door:
Epot = −

3 GM 2
.
5 R

(C.1)

a Voor de liefhebbers: laat zien dat dit klopt.4
b Reken de potentiele energie uit van een ijzerkern met een massa van
1.4 M en een straal van 6000 km.
Zodra de kern instabiel wordt vindt de implosie zeer snel plaats: de kern
stort in op een tijdschaal van een vrije val. Deze tijdschaal wordt gegeven
door:
r
2R3
tf f =
.
(C.2)
3GM

Opgave 3-5: Hoe snel implodeert de ster?
4 Hints: Wat is de gravitationele energie van een puntmassa m in een gravitatieveld van een bol
met straal R en massa M, en wat is dat voor een stukje gas met dichtheid ρ?
RR
Integratie van een functie f (r) over een bol oppervlak is 0 4πf (r)r 2 dr
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a Voor de liefhebbers: leidt een vergelijking voor tf f af door aan te nemen
dat tf f overeenkomt met de omlooptijd van een object rond een massa
M (zie hoofdstuk 1). (Deze vergelijking verschilt maar een factor < 10
van vergelijking C.2.)
p
b Laat zien dat de vergelijking C.2 overeenkomt met tf f = 1/(2πGρ).
c Hoeveel is tf f voor een sterkern met een massa van M = 1.4 M , en
R = 6000 km?

De implosie gaat door zolang de zwaartekracht sterker is dan de druk van
de kern. Door de enorme hitte die vrijkomt desintegreren alle atomen (voornamelijk ijzer) weer tot losse protonen en neutronen. De implosie stopt zodra
de toestand van de materie de enorme druk kan weerstaan, dit is het geval
wanneer de materie een dichtheid heeft iets groter dan in een atoomkern:
ρ ≈ 1018 kg m−3 .
Bij deze enorme dichtheid hebben protonen en elektronen de neiging samen
te gaan tot neutronen. Met andere woorden de implosie heeft geleid tot de
vorming van een neutronenster. (Zie Keuzehoofdstuk B) Bij de omzetting van
protonen en elektronen in neutronen komen neutrinos vrij. Neutrinos zijn zeer
lichte deeltjes5 die zich zeer makkelijk door materie heen bewegen. Hun symbool is νe 6 . Het anti-deeltje wordt weergegeven met ν̄e . De reacties die plaatsvinden terwijl de neutronenster zich vormt zijn:
p + e− → n + νe
n
→ p + e− + ν̄e
Beide reacties vinden plaats, maar terwijl de neutronenster slinkt schuift het
evenwicht naar de vorming van neutronen ten koste van de protonen en elektronen. Bij iedere reactie verdwijnt energie in de vorm van een wegvliegend
neutrino.
De theorie van neutronensterren geeft aan dat neutronensterren niet veel
zwaarder dan 2 M kunnen zijn, en niet veel groter zijn dan 12 km (straal). In
dubbelster-systemen met een neutronenster, of zelfs dubbele neutronensterren, zijn massa’s direct gemeten en de meeste neutronensterren lijken een
massa te hebben van M ≈ 1.5 M .
Voor lange tijd was het bovenstaande een goed gefundeerde theorie. Het
enige tastbare bewijs voor de theorie was het bestaan van pulsars, snel roterende neutronsterren, waarvan sommige te vinden zijn op plaatsen van historische supernova’s (zie hieronder) zoals de pulsar op de plek van SN 1054.
Een belangrijke bevestiging van de theorie kwam met de supernova SN
1987A (Fig. C.2). In de nacht dat de supernova voor het eerst gezien werd detecteerden drie onderaardse neutrino detectoren een ongewoon aantal neutrinos. De Kamiokande II in Japan detector detecteerde 12 neutrinos (Fig. C.8),
de Irvine-Michigan-Brookhaven detector in de VS detecteerde 8 neutrinos, en
de Baksan neutrino detector in de Kaukasus detecteerde 5 neutrinos. In totaal
dus 25 neutrinos. Het lijkt niet veel, maar dit is veel meer dan men normaal in
een tijdsbestek van 13 seconden detecteerde. Bovendien zijn neutrinos maar
moeilijk te detecteren, ze bewegen overal dwars doorheen.
5 Pas sinds kort weten we dat neutrinos massa hebben.
6 De e staat voor elektron neutrino, er bestaan ook muon en tau neutrinos.
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Figuur C.8: Links: de Kamiokande II neutrino detector in Japan detecteerde 12
neutrino’s op 23 februari 1987 in een tijdspanne van 2 seconden rond 7:35 (UT)
(Hirata et al., 1987). Rechts: Super-Kamiokande de opvolger van Kamiokande II.
Neutrinos laten in zeldzame gevallen een lichtspoor achter in water. Deze worden
gedecteerd door de lampachtige detectoren langs de wand van de detector.

Op het moment dat de implosie ophoudt en de kern een neutronster is
geworden verplaatst een schok zich door het invallende gas van de rest van
de ster. Het idee is dat deze schok zo krachtig is dat hij de rest van de ster
wegblaast in een explosie, die wij als een supernova kunnen zien. In computersimulaties blijkt het echter niet zo eenvoudig. De schok ontstaat wel maar is
te zwak. Een kleine hoeveelheid energie van de neutrinos helpt misschien om
die schok te versterken, maar de onzekerheden zijn groot. Er zijn dus nog veel
onzekerheden hoe een kern-implosie tot een explosie leidt. Maar het gebeurt
wel: de implosie is gedecteerd in de vorm van neutrinos; de explosies zien we
als supernova’s.

Opgave 3-6: De energie van supernova’s
De totale energie die tijdens de explosie vrijkomt is het verschil in potentiele
energie van de sterkern en die van een neutronenster.
a Bereken de vrijgekomen energie als een sterkern met een massa van
1.4M en een straal 6000 km implodeert tot een neutronenster met een
straal van 12 km.
b Type II supernova’s zoals SN 1987A exploderen met een energie van 1044 J.
Hoe verklaar je het verschil met het antwoord onder a?

Opgave 3-7: Neutrino’s afkomstig van SN 1987A
De Japanse neutrino detector Kamiokande II nam op 23 februari 1987, een
burst van 12 neutrinos waar met een gemiddelde energie van 15 MeV en een
tijdsduur van 2 sec (Hirata et al., 1987, zie Figuur C.8). Deze burst valt samen
met de supernova 1987A die zich bevond op 50 kpc afstand in de Grote Magelhaense Wolk.
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a Het melkwegcentrum ligt op een afstand van ongeveer 8000 pc. Hoeveel
neutrino’s zouden we detecteren als daar een Type II supernova zou afgaan?
p
b De vrije val tijdsschaal is gedefineerd als tf f = 2R3 /(GM). Als de kern
van een ster met M = 1.4 M en R = 2000 km op deze tijdschaal in elkaar
stort hoe snel vormt zich dan een neutronenster? Hoe verhoudt dit zich
met de tijdsduur van de waargenomen neutrinoflits?
De Kamiokande II is een tank gevuld met 1.9 × 106 kg puur water, omgeven
door lichtgevoelige detectoren, die lichtflitsje detecteren van neutrinos die
een interactie hebben met nucleonen in het water. Hirata et al. denken dat
9 van de 12 neutrinodetecties anti-neutrinos waren (reactie ν̄e + p → e+ n).
Om aan te geven hoe groot de kans op een reactie tussen twee deeltjes is,
gebruiken natuurkundigen de zogenaamde botsingsdoorsnede σ . Hoe groter
dit getal (met de eenheid van oppervlakte), hoe groter de deeltjes lijken te zijn,
en hoe groter de kans op een reactie. Als je je de reactie voorstelt als een
pijl (het ene deeltje) die een schietschijf (het andere deeltje) raakt, dan is σ de
oppervlakte van de schietschijf.
De botsingsdoorsnede voor deze interactie in water is σpν̄ (15MeV) = 7 ×
−48
10
m2 .
c Leg uit dat het aantal gedetecteerde deeltjes Ndet gegeven wordt door
Ndet = Fνe σν Np . Hierin is Np het totaal aantal protonen en Fνe de neutrinoflux (aantal/m2 ).
d Maak een schatting voor de totale energie die SN 1987A heeft uitgestraald in anti-neutrinos.

Implosie tot een zwart gat
SN 1987A heeft bevestigd dat een supernova van een zware ster volgt op de
implosie van de kern tot een neutronenster. Een neutronenster heeft een maximale massa van zo’n 2 M (niet precies bekend).
Wat gebeurt er als de instortende kern meer massa heeft dan 2 M ? Wat
dan heel waarschijnlijk gebeurt is dat de kern dan implodeert en een zwart gat
vormt. Men weet niet precies voor welke sterren dit gebeurt, maar waarschijnlijk voor sterren die zwaarder zijn dan 30 M bij de geboorte (wanneer ze op
de hoofdreeks van het HR diagram zitten).
We weten dat zwarte gaten bestaan. Er zijn een groot aantal dubbelsterren waarbij één van de sterren niet direct te zien is, heel klein is en een massa
heeft groter dan 2-3M . Door massa-overdracht zenden deze sterren röntgenstraling uit.
Overigens hoeft de implosie tot een zwart gat niet ineens te gebeuren. Het
kan dat eerst een neutronenster gevormd wordt, maar dat langzaam toch
nog wat extra gas op de neutronster valt, zodat de neutronenster alsnog implodeert tot een zwart gat.
Eén van de raadsels rond SN 1987A is dat de waargenomen neutrino’s
aangeven dat een neutronenster gevormd is, terwijl tot op heden nog geen
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neutronenster waargenomen is op de plaats van SN 1987A. Eén van de mogelijkheden is dat de neutronenster in een later stadium alsnog tot een zwart
gat geïmplodeerd is.

C.3.2

Disrupties van witte dwergen: Type Ia supernova’s

Type Ia supernova’s vinden plaats in allerlei soorten sterrenstelsels, ook in elliptische stelsels waar de sterren oud zijn. Spectra van Type Ia supernova’s
laten geen waterstof zien. Met andere woorden, Type Ia supernova’s zijn de
explosies van oude sterren zonder waterstof. Er is eigenlijk maar een soort
ster dat hieraan voldoet namelijk de witte dwerg.
Witte dwergen zijn de sterkernen van sterren die ooit geboren zijn met
massa’s minder dan ongeveer 8 M . Zoals zware sterren zetten ze waterstof
in de kern om in helium. En de wat zwaardere sterren gaan vervolgens door
in het omzetten van helium in koolstof, en eventueel koolstof in neon, magnesium en zuurstof. Gedurende hun leven verliezen deze sterren de buitenste,
waterstofrijke, lagen. Een groot verschil met zware sterren is dat uiteindelijk
de ster, na alle massaverlies, een druk hoog genoeg heeft om de zwaartekracht te weerstaan. Deze druk (zie Hoofdstuk B) wordt veroorzaakt door een
kwantummechanisch effect van elektronen. Dit betekent dat lichte sterren niet
door hoeven gaan met fusieprocessen die uiteindelijk tot een ijzerkern leiden.
Ze gaan eigenlijk met vevroegd pensioen.
Sterren met 8 M leven zo’n 108 jaar. Een ster als de zon leeft ongeveer
10
10 jaar. Het heelal is zo’n 1010 jaar oud, dus in de loop der tijd zijn er heel
wat witte dwergen gevormd, de meeste van sterren met massa tussen de 1 en
8 M . Als een ster eenmaal overgegaan is in het witte-dwergstadium dan is de
ster niet erg actief: zij koelt gewoon langzaam af. Aangezien een witte dwerg
een straal heeft van rond de 10 000 km, is het licht erg zwak.
Hoe kan zo’n kalme witte dwerg tot een supernova leiden? Het antwoord is
dat witte dwergen alleen kunnen bestaan met een massa minder dan 1.4 M .
Zou een witte dwerg groeien tot een grotere massa dan kan de interne druk de
zwaartekracht niet weerstaan. Dus om supernova te worden moet de witte
dwerg steeds zwaarder worden tot hij inkrimpt, dat zal dus gebeuren rond
1.4 M .
Op dat moment neemt de temperatuur en dichtheid in het binnenste zoveel
toe dat koolstof en zuurstof spontaan fusie-reactie aangaan. Als dit eenmaal
gebeurt zorgt de hitte van de reactie dat de fusie-reacties zich snel door de
hele ster verspreiden en de hele ster ontbrandt. Het voornaamste product
van die verbranding is nikkel isotoop 56 Ni, een radio-actief element dat vervalt
als: 56 Ni → 56 Co → 56 Fe. 56 Ni heeft een levensduur van gemiddeld 8.8 dagen en56 Co van 111 dagen. Het is dus het radio-actief verval van kobalt (Co)
dat zorgt dat Type Ia supernova’s zoals Tycho’s supernova zo lang zichtbaar
blijven.
Een vraag is nog niet beantwoord: waarom zou een witte dwerg in massa
toenemen? Het antwoord is dat dit normaal gesproken niet gebeurt, tenzij
de witte dwerg onderdeel is van een dubbelster systeem. Als de andere ster
een normale ster is die op een gegeven moment een rode reus wordt dan kan
materie van deze ster overstromen naar de witte dwerg.
In sommige gevallen leidt dat tot explosie op het oppervlak van de witte
dwerg: dit wordt waargenomen als nova’s. Is de witte dwerg echter dicht tegen
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de 1.4 M dan zorgen koolstof/zuurstof fusie voor voldoende energie om de
witte dwerg in zijn geheel te laten ontploffen.

Opgave 3-8: Een witte-dwergexplosie
Een witte dwerg met een straal van 0.01 R en massa M = 1.4 M ontploft.
a Hoeveel energie is daarvoor nodig? (Gebruik vergelijking C.1)
b Neem aan dat de witte dwerg helemaal uit zuurstof bestaat, hoeveel 16 O
(in zonsmassa’s) moet er dan minimaal omgezet worden in 56 Ni om de
ster te laten exploderen? (Gebruik m(16 O) = 15.994915 amu en m(56 Ni) =
55.942136 amu.)

C.3.3

Verschillen tussen Ia en de andere typen

Je ziet dat er belangrijke verschillen zijn tussen Type Ia supernova’s aan de
ene kant en andere supernova’s aan de andere kant: in een Type Ia supernova explodeert een witte dwerg, (in plaats van een normale ster), de witte
dwerg wordt vernietigd, terwijl bij andere typen een neutronen ster gevormd
wordt. Ten slotte: bij Type Ia explosie is de energie afkomstig van kernfusie,
terwijl bij de andere typen zwaartekrachtsenergie de energiebron is. Je vindt
dit samengevat in Tabel C.1
SN Type

Kernimplosie Supernova

Thermonucleaire explosie

Soort ster

Zware sterren (M > 8M )

Locaties

alleen spiraalstelsels (jonge
sterren)
Zwaartekracht: implosie van
de sterkern
Sterkern bestaat uit ijzer /
nikkel: kernfusie produceert
geen energie, de kern koelt &
druk in de kern neemt af: de
kern implodeert onder eigen
gewicht.
Neutronenster (bijv.
een
pulsar) schil explodeert met
5000-20000 km/s
99% neutrinos en 1% beweging / straling
vooral zuurstof, neon, magnesium, silicium
Type II, Ib, Ic

Witte dwerg in dubbelstersysteem
alle typen sterrenstelsels

Energiebron
Oorzaak

Overblijfsel

Vrijkomende
energie
Productie
Observationele
typen

Kernfusie: Ontbranding van
koolstof / zuurstof
Massa-overdracht van begeleidende ster: de witte dwerg
bereikt
maximale
massa
(1.4M ); de druk neemt toe en
zuurstof / koolstof ontvlamt
De witte dwerg wordt totaal
vernietigd en explosiesnelheden zijn 20000 km/s
100% bewegings- / stralingsenergie
vooral ijzer / nikkel
Type Ia

Tabel C.1: De belangrijkste verschillen tussen de twee klassen van supernova’s.
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Figuur C.9: De berekende uitstoot
van koolstof, stikstof en zuurstof
door de supernova van een zware
ster (Type II, of Type Ib/c) als functie van de massa bij de geboorte.
De berekeningen zijn gedaan door
Woosley & Weaver (1995).
Een
onzekerheid is of bij zwaardere sterren een neutronenster ontstaat of
een zwart gat. In het laatste geval
verdwijnt een deel van het gemaakte
koolstof en zuurstof in het zwarte
gat. Om deze reden zijn voor zware
sterren twee waarden aangegeven.

C.4

Supernovarestanten

Wat blijft er over na de explosie van een supernova?

C.4.1

Supernova’s en de oorsprong van de elementen

Zoals je weet, zijn er veel verschillende elementen. Wij zelf bestaan voornamelijk uit koolwaterstoffen, molekulen gevormd uit koolstof en waterstof
atomen. Andere belangrijke atomen zijn stikstof (bijv. in aminozuren), zuurstof en ijzer (een belangrijk atoom in hemoglobine in ons bloed).
Na de Big Bang bestond het gas in het heelal voor ongeveer 90% uit waterstof atomen en 10% helium, plus wat rest materiaal van lithium en berylium.
Er was geen koolstof, stikstof, zuurstof, of ijzer. Waar komen deze elementen
vandaan?
Het antwoord is: ze zijn gevormd in de kernen van sterren en gedurende
supernova-explosies. (Zie ook Hoofdstuk 3.) Deze elementen komen pas vrij
als ze door supernova’s de ruimte ingeslingerd worden met hoge snelheden:
Wij bestaan zelf voor een groot deel uit materiaal gemaakt in supernova explosies!
Vergelijk je de elementen geproduceerd door Type Ia supernova’s en alle
ander supernova’s dan zie je dat hun belangrijkste producten de elementen
tussen koolstof (element 12) en ijzer (element 26) zijn, maar supernova’s van
zware sterren produceren voornamelijk zuurstof, neon, en magnesium, terwijl
exploderende witte dwergen (Type Ia) voornamelijk ijzer produceren. Dit ijzer
is gevormd als radio-actief 56 Ni.
Uit het voorgaande kun je concluderen dat wijzelf tot op zekere hoogte
supernovarestanten zijn; overblijfselen van ontplofte sterren. In het algemeen
noemen we echter supernovarestanten dat wat voor zo’n honderduizend jaar
te zien is nadat een supernova heeft plaatsgevonden.
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Figuur C.10: Links: Een explosie in de lucht afkomstig van een geweerschot en
gefotografeerd met een snelle camera. De luide knal die je hoort is de schokgolf.
Deze schokgolf wordt snel na explosie bolvormig, ondanks het feit dat de energie aanvankelijk maar in één richting wordt gelanceerd. Wat deze foto ook mooi
laat zien is dat zich binnen in de schok kruitdampen bevinden. Een supernovarest
heeft min of meer dezelfde struktuur. Bron: American Scientist, 2006, G Settles
www.americanscientist.org/template/IssueTOC/issue/801
Rechts: De supernovarest van SN 1572 (die gezien is door Tycho Brahe). De afbeelding laat de röntgenstraling zien van verschillende golflengten. Groen correspondeert met silicium en rood met ijzer. De schokfront in deze afbeelding is
duidelijk gemarkeerd door een blauw/paarsige gloed.

C.4.2

Explosies en schokken

Een supernova is een explosie van een ster. Het is dus vergelijkbaar met een
bom-explosie op aarde, alleen velen malen krachtiger. Bovendien gaat de explosie af in bijna vacuüm. De dichtheid van het gas in ons melkwegstelsel is
1 deeltje per cm3 (ρ ≈ 10−21 kg m−3 ). Op aarde is de dichtheid van de lucht
ρ ≈ 1.29 kg m−3 .
Een kenmerk van een schok is dat die zich verplaatst met een snelheid
groter dan van geluidsgolven. De schok verhit inkomend gas. Je kunt ongeveer
schatten hoe heet het schokverhitte gas wordt door je in gedachten te verplaatsen naar de situatie zoals die in de schok is. Het ongeschokte gas komt
dan met grote snelheid (de schok snelheid vs ) de schok binnen. Alle gasdeeltjes voor de schok hebben een snelheid vs .
Wat de schok doet is die energie per deeltje behouden, maar de gasdeeltjes worden in alle richtingen verstrooid door botsingen met het al verhitte gas
achter de schok. Dat gas achter de schok plant zich ook voort, maar met een
snelheid minder dan de schoksnelheid. Je kunt zeggen dat de gerichte beweging van de schok omgezet wordt in een willekeurige beweging.
Omdat de temperatuur van een gas wordt bepaald door de energie van de
willekeurige bewegingen van de gasdeeltjes, verwachten we dat kT = 21 mvs2 ,
met m de massa van een gasdeeltje. Een preciezere berekening, die ook rekening houdt met de eigenschappen van het gas laat zien dat niet alle kinetische
energie in warmte wordt omgezet, waardoor de correcte formule is:
kT =

3
< m > vs2 ,
16

(C.3)
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met < m > de gemiddelde deeltjesmassa. Voor interstellair gas is < m >≈
0.6mp , met mp de protonmassa.

Opgave 3-9: De gemiddelde massa per gasdeeltje
Het interstellair gas bestaat rond supernova’s grotendeels (90%) uit geioniseerd waterstof gas (atomair, dus niet H2 ) en geioniseerd helium (10%).
Waarom is < m >≈ 0.6mp ?

Opgave 3-10: De gastemperatuur in een supernovarestant
Bereken de gastemperatuur achter een schok met een snelheid van vs =
1000 km/s.

C.4.3

De structuur en evolutie van een supernovarestant

Net zoals het geweerschot in Fig. C.10 bestaat een supernovarestant uit een
schil van geschokt gas en uit materiaal van de explosie zelf (supernovamateriaal = kruitdampen). In jonge supernovarestanten kun je eigenlijk drie gebieden onderscheiden, van buiten naar binnen: 1) geschokt interstellair gas;
2) geschokt supernovamateriaal (groen en rood in Fig. C.10b); 3) ongeschokt
supernovamateriaal dat na de supernova-explosie zelf afgekoeld is door de
snelle expansie.
Naarmate de tijd verstrijkt raakt steeds meer van het koude supernovamateriaal verhit doordat het geschokt gebied ook naar binnen uitdijt. Tegelijkertijd wordt de schok steeds groter en raakt dus steeds meer interstellair gas
geschokt: het raakt verhit en wordt in beweging gezet.
Het is duidelijk dat, zelfs als er geen energie verloren gaat, de supernovarest
steeds langzamer gaat bewegen, omdat meer en meer gas verhit wordt en in
beweging wordt gezet. De russische natuurkundige Sedov heeft laten zien dat
als het gas homogeen verdeeld is dat de schokstraal bepaald wordt door de
tijd sinds de explosie t, de energie E van de explosie en dichtheid ρ van het het
gas:

Et 2 2/5
rs = 2.002
.
ρ

(C.4)

Deze formule is geldig als er geen verdere energieverliezen optreden. Bovendien moet de opgeveegde gasmassa groter zijn dan de gasmassa die door de
supernova weggeslingerd is.

Opgave 3-11: De toename van massa in een supernovarest
Stel dat we een supernovaschil zien ter grootte van 15 pc, en dat de gemiddelde dichtheid 1 waterstof-atoom per cm3 bedraagt.
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• Hoeveel massa (in M ) heeft de schok dan opgeveegd?
• Wat overheerst in deze supernovarestant: materiaal van de ster of opgeveegd
interstellair gas?

Opgave 3-12: De evolutie van de snelheid
Laat zien dat vergelijking C.4 betekent dat voor de schoksnelheid geldt:
vs =

C.4.4

2 rs
.
5 t

(C.5)

Röntgenstraling

Zoals uit het antwoord op opgave 3-10 blijkt is het gas achter de schok zeer
heet, afhankelijk van de snelheid T ∼ 106 −108 K. Bij deze temperaturen straalt
gas röntgenstraling uit. Je kunt dit als volgt inzien. Stel dat de elektronen een
temperatuur hebben van T = 107 K. Dit betekent dat een gemiddelde elektron
een energie heeft van 21 me ve2 = kT = 1.38 × 10−16 J. Stel dat een elektron die
energie kwijtraakt door een botsing met een ander deeltje, waarbij in het maximale geval al z’n energie omgezet wordt in een foton. Volgens de formule
Eph = hν = hc/λ, met h de constante van Planck, kunnen we nu de frequentie
ν of golflengte λ uitrekenen: ν = 1.38 × 10−16 /h = 2.1 × 1017 Hz, λ = 1.44 nm.
Licht met deze frequentie/golflengte is röntgenstraling (zie de tabel Elektromagnetisch spektrum in BINAS).
Nu zijn er twee belangrijke manieren waarop zo’n energie omzetting kan
plaatsvinden: 1) een elektron botst met een ion en buigt af en zet een deel van
zijn kinetische energie om in een foton; 2) een elektron botst met een ander
elektron dat zich in een atoom bevindt, dit elektron krijgt meer energie en gaat
naar een ander energieniveau in het atoom, vervolgens gaat dit elektron weer
terug naar zijn oude niveau en zendt het verschil in energie uit in de vorm van
een foton.7
In geval 1) kan het foton elke willekeurige energie hebben met een maximum van de energie van het elektron. Met andere woorden er is een continuum aan fotonenergiën. In geval 2) zorgen de nauw bepaalde toegestane overgangen van elektronen in atomen (kwantumsprongen) ervoor dat alleen fotonen met alleen zeer nauw bepaalde energiën uitgezonden worden. Dit geeft
aanleiding tot lijnstraling en kan zowel gezien worden in optische spectra als
in röntenspectra. Die lijnen zijn zeer specifiek voor het ion. In plasma’s met
temperaturen van 106 − 108 K zijn waterstof en helium volledig geioniseerd: de
atomen zijn kaal, hebben geen elektronen meer bij zich. De lijnen die je in deze
hete plasma ziet zijn dus typisch elementen zoals zuurstof, neon, silicium en
ijzer, die al veel elektronen kwijt zijn, maar toch nog enkele elektronen over
7 Overgangen van elektronen naar hogere energieniveaus (excitatie) kan door twee oorzaken

plaatsvinden: absorptie van een foton met de juiste energie, of door botsing met een ander deeltje.
In supernovarestanten komen voornamelijk excitaties door botsingen met elektronen voor.
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Figuur C.11: Links: De supernovarest DEM L71, in de Grote Magellaense Wolk
(Fig. C.2) zoals waargenomen met de Chandra röntgensatelliet. De kleur groen
correspondeert met spectraallijnen van ijzer. De hoeveelheid ijzer in het centrum
laat zien dat het hier om een supernovarestant van een Type Ia (witte dwerg)
supernova gaat. Rechts: Het lijnenspectrum van DEM L71 zoals waargenomen
met de Europese XMM-Newton satelliet. De lijnen rond 18.5Åen 22 Åzijn afkomstig
van 7 maal en 6 maal geioniseerd zuurstof. De meeste andere lijnen zijn afkomstig
van ijzer.

Figuur C.12: Een afbeelding van
Cassiopeia A gemaakt met behulp
van de Chandra telescoop. De verschillende kleuren laten hete gassen
zien die veel zuurstof (rood), silicium (groen) en ijzer (blauw) bevatten. Deze gassen zijn afkomstig van de supernova zelf en in het
geval van silicium en ijzer grotendeels gevormd vlak voor of tijdens de
supernova-explosie. In het midden
van Cassiopeia A is een klein puntje
zichtbaar, dit is zeer waarschijnlijk de
neutronenster gevormd door de implosie van een zware ster.
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hebben. Bijvoorbeeld bij λ = 190 nm kan er lijnstraling optreden van 7 maal
geioniseerd zuurstof; dit is dus een zuurstofion met nog maar 1 elektron. Een
andere spectrale lijn die veel waargenomen wordt is bij λ = 18.5 nm, deze lijn
is afkomstig van 24 maal geioniseerd ijzer. Een voorbeeld van een röntgen
lijnenspectrum is te zien in Fig. C.11.
De tegenwoordige röntgentelescopen, die zich buiten de aardse dampkring
in satellieten bevinden, hebben een redelijk groot ruimtelijk oplossend vermogen (resolutie). Zo kan NASA’s Chandra satelliet details waarnemen met een
hoekresolutie van 0.500 , dit correspondeert met het zien van details van 1 cm
van een afstand van 4 km! 8
Het supernovarestant dat het best onderzocht is in het röntgen is Cassiopeia A. Dit is het restant van een supernova die rond 1672 afgegaan moet
zijn, maar vreemd genoeg door niemand is opgemerkt. Op dit moment is Cassiopeia A de helderste radiobron aan de hemel, maar ook in röntgenlicht is
Cassiopeia A zeer helder. De Chandra telescoop heeft 12 dagen lang deze supernovarestant bekeken om zoveel mogelijk details te vergaren. Het resultaat
is te zien in Fig. C.12.

C.4.5

Optische emissie van supernovarestanten

Vergelijking C.4 laat zien dat de schoksnelheid steeds meer afneemt. Nu blijkt gas zeer snel te koelen voor temperaturen tussen 104 − 106 K, dus oudere
supernovarestanten (> 5000 jaar) verliezen vrij snel energie, en waar dit het
geval is begint het gas juist meer te stralen in optisch licht. De koeling gebeurt
niet gelijkmatig, maar vaak juist in filament-achtige structuren (slierten), zoals
mooi te zien is in Fig. C.13.

C.4.6

Supernovarestanten met en zonder neutronensterren

In sectie C.3.1 heb je kunnen lezen dat supernova’s van zware sterren ontstaan door de implosie van een sterkern tot een neutronenster. Je verwacht
dus dat de supernovarestanten van deze supernova’s in het midden een neutronenster laten zien. In veel supernovarestanten bevinden zich inderdaad
neutronensterren. Nu blijkt er een grote diversiteit te zijn in de helderheid van
neutronensterren. Dit hangt samen met hoe jong ze zijn, hoe groot hun magneetveld is en hoe snel ze roteren.
Vlak na de implosie zijn neutronensterren zeer heet. Voor miljoenen jaren
blijven ze daardoor nagloeien. Hoe jonger ze zijn des te heter. Als ze heet
genoeg zijn aan hun oppervlak (> 106 K) dan stralen ze röntgenlicht uit, zoals
de neutronenster in Cassiopeia A (Fig. C.12). Snelroterende neutronensterren met een hoog magneetveld fungeren als een soort kosmische dynamo’s.
Ze produceren radio-straling in een nauwe bundel, die als die bundel over de
aarde scheert gezien kunnen worden met radio-telescopen, zoals die in Westerbork.
Zulke neutronensterren worden pulsars genoemd (zie ook Keuzehoofdstuk B).
Bovendien produceren ze elektronen met zeer hoge energiën, die de ruimte
rond de pulsar vult en door hun hoge energie een soort wind vormen. Doordat de elektronen afgebogen worden in het magneetveld rond de pulsar pro8 Een boogseconde (symbool 00 ) is 1/3600 van een graad.
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Figuur C.13: Een afbeelding gemaakt met de Hubble Space Telescope van de
supernovarestant N49 in de Grote Magellaense Wolk (Bron: hubblesite.org/
gallery/album/nebula_collection/pr2003020a/).

duceert zo’n wind radio-straling. Als de elektronen zeer hoge energiën hebben
kunnen ze zelfs zichtbaar zijn in het optisch licht of in röntgen.
Pulsars met zo’n wind van energetische elektronen noemen we een “pulsarwindnevel”. Die vinden we vooral rond zeer snelroterende pulsars met een
hoog magneetveld. De krachtigste pulsarwindnevel die we kennen is de “Krabnevel”, die je op de voorkant van de modulebundel kunt zien. De krabnevel is
een combinatie van een supernovarestant en een pulsarwindnevel, waarbij de
pulsarwindnevel overheerst. De windnevel is zichtbaar in radio, optische, en
röntgenstraling en is op de foto lichtblauw. De pulsar zelf heeft een rotatieperiode van 33 ms.

C.5

Afsluiting

We begonnen dit hoofdstuk met de volgende vraag:

Wat zijn supernova’s en wat blijft er van ze over?
Kijk eens terug op het hoofdstuk aan de hand van de volgende punten:
• Welke antwoorden heb je gevonden op de centrale vraag?
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• Wat zou je nog willen onderzoeken, als je er de tijd voor had?

Opgave 3-13: Extra opdracht: De afstand tot een supernova
Maak de eerste opgave van de ESA/ESO Astronomy Exercises, te vinden op
www.astroex.org/dutch/.
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Keuzehoofdstuk D

Zwarte gaten
D.1

Inleiding

De Keuzehoofdstukken over compacte sterren en supernova’s gaan over hoe
sterren aan het eind van hun leven de strijd tegen de zwaartekracht overwinnen door erg compact te worden. In sommige gevallen is de tegendruk niet
meer in staat de zwaartekracht genoeg tegen te werken om de ster in evenwicht te houden. De ster stort dan in. De strijd tegen de zwaartekracht is
definitief verloren en er ontstaat een Zwart Gat.
Maar wat is dat eigenlijk, een Zwart Gat? Daarover gaat dit hoofdstuk.

Wat zijn Zwarte Gaten en hoe gedragen ze zich?
De volgende opdrachten helpen je om goed voorbereid aan het hoofdstuk
te beginnen.
Opgave 4-1: Wat heb je nodig?
Zoek de volgende dingen op.
• De formule voor de gravitatiekracht tussen twee voorwerpen.
• De formules voor kinetische energie en gravitatie-energie.
• De formule voor middelpuntzoekende kracht in een cirkelbeweging.
• De grootte van de lichtsnelheid.
• De energie van een foton.
• De grootte en massa van de verschillende types sterren die je bent tegengekomen in de eerdere hoofdstukken van deze module.
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Figuur D.1: Simulatie van een zwart gat dat voor de Magelhaense wolk langs beweegt. Bron: http://en.wikipedia.org/wiki/File:BH_LMC.png

Opgave 4-2: Gravitatiekracht: zwak maar toch machtig
Er wordt wel gezegd dat de gravitatiekracht heel zwak is. Maar ook, dat in het
heelal de gravitatiekracht oppermachtig is. Hoe kan dat? Daarover gaat deze
opgave.
We kennen vier fundamentele krachten in de natuurkunde: de gravitatiekracht
en de elektro-magnetische kracht (elektrische en magnetische krachten worden als een enkele kracht beschouwd) en de zwakke en sterke kernkrachten.
Die laatste zijn eigenlijk alleen in atoomkernen en tussen elementaire deeltjes
belangrijk en doen op grotere afstanden niets.
a Schrijf de formules voor de gravitatiekracht en de Coulombkracht (dat is
een eenvoudige vorm van de elektromagnetische kracht) op.
b Wat is de overeenkomst tussen beide formules?
c Schrijf de waarden op van de constantes in de twee krachten. Wat concludeer je over de sterkte van de zwaartekracht vergeleken met die van
de elektromagentische kracht?
d Hoe groot zijn massa, lading, en onderlinge afstanden van gewone ‘aardse’
voorwerpen ongeveer? Geef alleen ordes van grootte. Hoe groot zijn dan
de elektrische en gravitatiekrachten tussen zulke voorwerpen?
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e Waarom speelt de elektrische kracht geen belangrijke rol bij de wisselwerking tussen hemellichamen?
f Dezelfde vraag voor ‘buitenaardse’ voorwerpen zoals sterren en gaswolken. Hoe groot zijn massa, lading en onderlinge afstanden daar?
Hoe groot zijn dan de elektrische kracht en gravitatiekracht tussen zulke
voorwerpen?
g Kun je nu begrijpen dat voor sterrenkundigen gravitatie een heel belangrijke kracht is?

D.2

Wat is een Zwart Gat?

Een zwart gat heet ‘zwart’ omdat er geen licht vanaf komt: de gravitatiekracht
van het gat is zo groot, dat niets eraan kan ontsnappen, zelfs licht niet. Hoe is
dat mogelijk?

D.2.1

Wat is ontsnappen aan de gravitatiekracht?

Bij de lancering van een ruimtecapsule geeft de stuwraket de capsule een
snelheid mee. Bij voldoend grote snelheid kan de capsule bijvoorbeeld naar
de maan. Maar daarmee is de capsule nog niet ontsnapt aan de gravitatie
van de aarde. De maan draait immers rondjes om de aarde waarbij de gravitatiekracht van de aarde dienst doet als middelpuntzoekende kracht.
Stel je nu voor dat de ruimtecapsule zo ver weg gaat, dat de gravitatie
van de aarde (vrijwel) nul is. En dat er geen andere objecten zijn (zoals de
maan, de zon, andere sterren) die elk ook weer een gravitatieveld hebben.
Welke snelheid moet de capsule bij de lancering dan meekrijgen? Die snelheid
heet de ontsnappingssnelheid van de aarde en is 11, 2 km/s. De zon heeft een
sterker gravitatieveld dan de aarde en de ontsnappingssnelheid van de zon is
dus groter (618 km/s), terwijl die van de maan juist kleiner is (2, 4 km/s).
Hoe sterker de aantrekkingskracht, hoe groter de snelheid die je minstens
moet hebben om aan die kracht te kunnen ontsnappen. Een zwart gat, waar
niets uit wegkan, moet dus wel een heel grote ontsnappingsnelheid hebben.
Maar hoe groot is groot genoeg? En hoe krijg je dat voor elkaar?
Gravitatiekracht en gravitatie-energie
Isaac Newton benoemde in de 17e eeuw voor het eerst de gravitatiekracht
en zei dat massa een kracht op afstand uitoefent die evenredig is met de
grootte van de massa en (“de omgekeerde kwadraat wet”) afneemt met het
kwadraat van de afstand r. 10 keer verder weg en die kracht is 102 = 100 keer
zwakker. De grootte van die kracht F wordt bepaald door een constante, de
gravitatiekrachtconstante van Newton meestal G genoemd, die de koppeling
tussen materie en gravitatiekracht vastlegt. Een massa m die op een bol materie (ster, aarde) ligt met massa M en straal R ligt, wordt aangetrokken met
een kracht (alsof alle massa binnen R in één punt in het centrum gedacht kan
worden)
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GMm
R2

(D.1)

Doordat de gravitatiekracht een aantrekkende
kracht is, zitten wij aan de aarde gebonden.
Anders gezegd: het “kost energie” (je moet
arbeid leveren) om tegen de gravitatiekracht
in omhoog te bewegen, zoals iedere fietser
van berg-etappes merkt. Heuvelafwaarts
komt de potentiële energie weer vrij in de
vorm van toenemende kinetische energie,
dus een toenemede snelheid.
Deze energie heet energie van plaats
of potentiële energie (of gravitatie-energie),
Heuvelafwaarts
omdat hij afhankelijk is van de plaats in het Figuur D.2:
neemt
de
kinetische
energie
gravitatieveld. De formule voor gravitatietoe. Foto van www.flickr.com/
energie ken je al:
photos/tudor/10421701/

Egr = Fgr h = mgh

(D.2)

Maar let op: dit geldt alleen zolang de versnelling g over de afstand h niet
verandert.
De versnelling van de gravitatiekracht g vind je door in de ene wet van
Newton in de andere in te vullen: F = mg met de gravitatiekracht van Newton
volgens vergelijking D.1. Dan valt de massa m weg en is de versnelling van
de gravitatiekracht g (op aarde bijvoorbeeld, met M massa aarde en R straal
aarde)
g=

GM
R2

(D.3)

Hoger boven de aarde (grotere r) is de gravitatiekracht kleiner, je kunt dus
niet eenvoudig de potentiële energie uitrekenen door kracht maal afstand te
nemen.
Het blijkt dat de gravitatie-energie Egr van een massa m het volgende oplevert: op een afstand gegeven door straal R van een bol met massa M is
Egr = −

GMm
R

(D.4)

Deze energie is negatief en neemt toe (wordt minder negatief) bij toenemende
R.
Op hele grote afstand r is de gravitatie-energie nul (omdat 1/r → 0 voor
r → ∞) Dan is de massa vrij, ongebonden, buiten de invloed van de gravitatiekracht.
Voor de potentiële energie, dus in het bijzonder voor gravitatie-energie,
doet eigenlijk alleen het verschil in die energie tussen twee plekken ertoe. Je
kunt dus kiezen waar je Egr = 0 wil hebben, door een constante op te tellen bij
de potentiële energie. Die valt in het verschil immers toch weg. We kiezen die
constante meestal zo, dat de potentiële energie op grote afstand (r → ∞) nul
is.
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Extra: berekenen van de potentiële energie op afstand R
Om de potentiële energie te berekenen moet je de kracht over de afstand integreren (over afstanden dr in kleine beetjes optellen).
Energie is kracht maal afstand. Tussen r en r + dr is de kracht
−GMm/r 2 en de afstand dr (de kracht is negatief omdat die naar het
middelpunt toe is gericht en dr van het middelpunt vandaan
is gericht).
R
Dit integreren we tussen r = R en r = ∞; gebruik dat 1/r 2 dr = −1/r.
Dan is
Z∞
GMm
GMm ∞
−GMm
= 0−
(D.5)
dr
=
Egr (R) =
2
r
R
r
R
R

Waarom zijn er sterren? We kunnen nu begrijpen waarom er sterren zijn.
Sterren ontstaan doordat zwaartekracht altijd aantrekkend is. Dat geldt niet
voor de andere drie natuurkrachten. Een ijle gaswolk zal zonder tegenkrachten
op den duur samentrekken. Daarbij komt energie vrij (gravitatie-energie). Sterren bestaan omdat de eindtoestand (afzonderlijke sterren in een lege ruimte)
een kleinere energie heeft dan de begintoestand (ijle, uitgestrekte gaswolk).

Opgave 4-3: Waarom zijn sterren zo zwaar?
Om dat te begrijpen kijken we naar de formule voor de gravitatie-energie Egr
waarin G Newton’s gravitatieconstante is. De zwaartekracht is zwak, omdat G
zo klein is. Stel dat G 100 keer zo groot is en de zwaartekracht dus 100 keer
sterker is (nog altijd heel veel kleiner dan de andere krachten).
a Hoeveel groter zou dan de massa van een ster worden? Aanwijzing:
welke massa heb je nodig om de zwaartekrachtenergie hetzelfde laten
zijn, immers die bepaalt de contractie tot een ster en de bijbehorende
temperatuursverhoging in het binnenste.
b De totale energievoorraad in een ster hangt af van de hoeveelheid materie in de ster. Hoeveel kleiner (ruwweg) is de energievoorraad in de ster
bij 100× sterkere zwaartekracht?
c De lichtkracht van de ster bij 100× sterkere zwaartekracht blijft wel ongeveer
hetzelfde. Hoeveel korter leeft zo’n ster dus ongeveer? De zon doet er
10 miljard jaar over voor alle energie op is. Hoe lang zou de zon schijnen
bij een 100× sterkere zwaartekracht?
d Het leven op aarde (ééncelligen) heeft ongeveer 3 miljard jaar nodig
gehad om tot eerste ontwikkeling te komen. Zou dat ook het geval zijn in
een heelal waarin de zwaartekracht 100 keer zo sterk is?
Deze opgave illustereert dat de grote massa van sterren rechtstreeks samenhangen met de zwakke zwaartekracht en dat er een indirect verband is tussen
de zwakke zwaartekracht en het ontstaan van leven.
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De ontsnappingssnelheid
Een voetbal is gravitationeel gebonden aan de aarde. Geef je de bal een schop
recht omhoog (beginsnelheid v) dan neemt de hoogte toe en de snelheid af.
Hoe hard moet je schoppen om uit het gravitatiekrachtsveld van de aarde te
ontsnappen en de snelheid net tot nul afgenomen is? Beter gezegd: hoe groot
moet de beginsnelheid van de voetbal dan minstens zijn?
Deze snelheid heet de ontsnappingssnelheid vontsnap . Het is de snelheid
die de ruimtecapsule bij zijn lancering minimaal moet hebben om uiteindelijk
helemaal uit het gravitatiekrachtsveld van de aarde te ontsnappen. Voor een
ruimteveer dat naar een baan om de aarde gaat (bijvoorbeeld naar het International Space Station) geldt een lagere snelheid. Hier komen we nog op terug
in vergelijking D.14.
Ontsnappen betekent dat de totale energie tenminste nul moet zijn. We
hebben immers de gravitatie-energie zo gekozen dat die op oneindige afstand
van de aarde nul is, en dichterbij negatief. De totale energie van de satelliet (of
wat het ook is dat ontsnapt), kinetische plus potentiële, is dus minstens gelijk
aan nul.
Je krijgt de grootte van vontsnap door de som van de kinetische energie en
de gravitatie-energie (D.4) gelijk aan nul te stellen, dus:
GMm
1 2
mv
=0
−
2 ontsnap
R

(D.6)

De massa m van de satelliet valt weg en de ontsnappingssnelheid wordt (we
laten het kwadraat even staan)
2
vontsnap
=

2GM
R

(D.7)

Opgave 4-4: Ontsnappen aan een neutronenster
Bereken de ontsnappingssnelheid voor een compacte ster met een massa
van 1 zonsmassa en een straal van 10 km (dat is ongeveer de straal van een
neutronenster).

D.2.2

De ontsnappingssnelheid van een zwart gat

Een van de aannames waarop Einstein zijn Speciale Relativiteitstheorie baseerde is het volgende: de lichtsnelheid is constant. Het maakt niet uit hoe
snel de bron van het licht beweegt ten opzichte van de waarnemer, in vacuüm
beweegt het licht met een snelheid die altijd gelijk is aan c = 2, 99792458 · 108
m/s.
Een van de conclusies van de Speciale Relativiteitstheorie is: niets gaat
sneller dan de lichtsnelheid c. Dit geldt voor alle soorten deeltjes en straling, en is een gevolg van het feit dat de klassieke formule voor de kinetische
energie, Ek = 21 mv 2 , voor heel hoge snelheden niet klopt: de energie neemt
veel sneller toe met toenemende snelheid, en om een massa m een snelheid c
te geven is zelfs oneindig veel energie nodig.
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Stel nu eens dat een ster zo compact is dat de ontsnappingssnelheid (iets)
groter is dan de lichtsnelheid. Dan kan niets ontsnappen, omdat niets die snelheid kan halen. De ontsnappingssnelheid hangt af van de massa en straal van
de ster volgens vergelijking D.7:
2GM
.
(D.8)
R
Een ster met een massa M heeft dus een ontsnappingssnelheid groter dan c
als voor de straal R geldt dat die kleiner is dan
2
=
vontsnap

Rs =

2GM
c2

de Schwarzschildstraal

(D.9)

Deze straal heet de gravitatiestraal, of ook (naar de ontdekker) de Schwarzschildstraal. Omdat je binnen die straal niets meer kunt waarnemen, heet die
grens ook waarnemingshorizon.
Een zwart gat is dus een object met een massa M en een straal R die
kleiner is dan de bij die massa behorende Schwarzschildstraal.
De Schwarzschildstraal voor een zonsmassa (invullen van de waarden) levert 3 km op. Persen we de zon (met een straal van 7 · 105 km) samen tot een
bolletje met een straal van 3 km, dan hebben we een zwart gat met de massa
van die van de zon.
De Schwarzschildstraal is evenredig met de massa. Voor heel kleine massa
(bijvoorbeeld een zandkorrel) is Rs heel klein, en voor superzware zwarte gaten
van een miljard zonsmassa’s, is de Schwarzschidstraal 3 miljard km. (De afstand aarde-zon heet een Astronomische Eenheid AE en is 150 miljoen km, De
Schwarzschildstraal van een superzwaar zwart gat is dus 20 AE.)
gravitatiekracht trekt ook aan licht Misschien heb je je zorgen gemaakt
over de vraag of licht echt niet kan ontsnappen aan een zwart gat. De ontsnappingssnelheid hebben we immers gevonden door kinetische en gravitatieenergie van deeltjes te bekijken. En fotonen hebben toch geen massa die wordt
aangetrokken door de gravitatiekracht?
Een welbekende conclusie uit Einsteins speciale relativiteitstheorie is E =
mc2 . Betekenis: massa is een vorm van energie. Maar ook geldt het omgekeerde: m = E/c2 . Massa is equivalent met energie. Een hoeveelheid energie
E, bijvoorbeeld een foton, wordt door het gravitatieveld van bijvoorbeeld de
aarde een beetje afgebogen, maar slechts onmerkbaar weinig. De gravitatie
vlak bij een zwart gat is echter enorm groot.
Dit betekent dat ook het licht niet kan ontsnappen uit een Zwart Gat. Het
heeft ook gevolgen voor hoe we zwarte gaten toch kunnen zien, doordat ze
het licht dat in de buurt komt, beïnvloeden. Meer hierover in paragraaf D.4.

Opgave 4-5: Zon en aarde als zwarte gaten
a De Zon heeft een straal 700 000 km en heeft 1 Zonsmassa. Wat is de
Schwarzschildstraal van de Zon?
b Een andere ster heeft een straal van 1 000 000 km en ook een massa
van 1 Zonsmassa. Verschilt de Schwarzschildstraal van deze ster met
die van de Zon? Zo ja, hoeveel dan?
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c Als je de zon samenperst tot een zwart gat, hoe verandert dan de aardbaan? (Neem alleen gravitatiekracht-effecten mee in je redenering).
d De gemiddelde dichtheid van de zon is ongeveer gelijk aan die van water,
(1000 kg/m3 ). Wat is de compressiefactor voor de zon om deze samen te
persen tot een zwart gat? Hoe groot is de dichtheid van de materie op het
moment dat de straal van de Zon gelijk is aan de Schwarzschildstraal?
e Vergelijk dit met de dichtheid van materie binnen in atoomkernen (ong.
1017 kg/m3 ). Veel groter, ongeveer vergelijkbaar of veel kleiner?
f De aarde is ruwweg 300000 keer minder zwaar dan de Zon. Hoe groot is
de Schwarzschildstraal van de aarde?
g Hoeveel groter is de factor waarmee je de Aarde moet samenpersen tot
een Zwart Gat vergeleken met de zon?
h De Schwarzschildstraal van een superzwaar zwart gat van 1 miljard zonsmassa’s is 3 miljard km. Hoe groot is nu de gemiddelde dichtheid van
materie op het moment van passeren van de Schwarzschildstraal?
i Wat valt je op in vergelijking met de vorige gevallen? Kan je een formule
geven, hoe de gemiddelde dichtheid (massa gedeeld door volume) bij het
passeren van de Schwarzschildstraal schaalt met de massa?

D.3

Hoe kan een Zwart Gat ontstaan?

Theoretisch kunnen zwarte gaten van iedere massa bestaan. Pers een zandkorrel van 20 microgram inéén tot afmetingen kleiner dan zijn Schwarzschildstraal (waanzinnig klein, 10−34 m) en je hebt een zwart gat. Men noemt dat
een micro zwart gat en het is niet duidelijk of die ook bestaan. Op die schaal,
die de Planck-afstand heet, kennen we de natuur helemaal niet en is onze
natuurkunde niet van toepassing. De theoretisch natuurkunde is naarstig opzoek naar een goede beschrijving.
Het is een gekke gedachte dat de gravitatiekracht van een voldoende ver
samengeperste zandkorrel even groot is (namelijk gekenschetst door een ontsnappingssnelheid gelijk aan de lichtsnelheid) als een zwart gat met de massa
van de zon, of als een superzwaar zwart gat van 3 miljard zonsmassa’s dat
zich schuil houdt ergens in het centrum van een melkwegstelsel. Dat komt
allemaal omdat in de gravitatiekrachtwet (zoals vergl. D.1) de factor 1/r 2 voor
kleine r onbeperkt groot kan worden (ook bij kleine massa) als r → 0. Er zijn in
de natuur tot nu toe twee manieren bekend waarmee zwarte gaten gevormd
kunnen worden.

D.3.1

Stellaire zwarte gaten

Sterren storten in aan het eind van hun leven, als alle energie is opgebrand.
Zware sterren kunnen geen nieuw evenwicht vinden als kleine compacte ster.
In de kern van de instortende ster overheerst de tot verder samenballen neigende gravitatiekracht. Er is onvoldoende tegendruk om die tegen te gaan.
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Er wordt een stellair zwart gat gevormd met een massa van een paar keer die
van de zon.
Als de kern zwaarder is dan de maximum massa van neutronensterren, kan
er geen neutronenster ontstaan en kan de ster alleen verder inéénstorten tot
de vorming van een zwart gat met een verwachtte massa van 3 tot 10 keer de
massa van de zon.

D.3.2

Superzware zwarte gaten

De andere manier vindt plaats door botsingen van sterren en gas in het centrum van sterrenstelsels zoals onze melkweg. Een sterrenstelsel is een kluit
van miljarden tot honderden miljarden sterren. Onze melkweg (een redelijk
grote) heeft ong. 200 miljard sterren. In het centrum worden superzware
zwarte gaten gevormd met massa’s van een paar miljoen tot een miljard keer
een zonsmassa.
In melkwegstelsels (sterrenstelsels), zoals onze melkweg, draaien sterren
een cirkelvormige baan om het centrum. Ze hebben impulsmoment (hoeveelheid van draaibeweging) en dat is zonder extra krachten een behouden grootheid. Onderlinge botsingen van sterren zijn uiterst zeldzaam omdat sterren zo
klein zijn t.o.v. hun onderlinge afstand (daarom zien we sterren als een puntje).
Sterren kunnen dus zonder interacties rond blijven draaien.
We zien nabije melkwegstelsels soms zo groot als een paar volle manen
aan de hemel. Sterrenstelsels hebben dus een grotere kans op botsen met
elkaar dan individuele sterren, zeker in het verleden, toen het expanderende
heelal nog een grotere dichtheid had. Bij botsingen met ander melkwegstelses kunnen gas en sterren hun impulsmoment verliezen en daardoor vallen
ze geleidelijk naar het centrum toe. Daar hoopt zich een grote hoeveelheid
massa op, die alleen maar verder inéén kan storten tot een zwart gat.

Opgave 4-6: Grote en kleine zwarte gaten
Bereken Rs van een zandkorrel, jezelf, de Melkweg,. . .

Opgave 4-7: Een zwart gat door een botsing
We bekijken twee sterren of sterrenstelsels die botsen. Voor de botsing zijn ze
even groot en met dezelfde massa, en hun straal R is groter dan de Schwarzschildstraal. Na de botsing is er één object over (ster of stelsel) met dezelfde
dichtheid als de twee originele objecten.
a Hoe groot is de straal van het nieuwe object, vergeleken met de straal R
van de originelen?
b Kan dit nieuwe object een zwart gat zijn? D.w.z. kan deze straal kleiner
zijn dan de Schwarzschildstraal?
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Hoe kun je een Zwart Gat zien?

Van een Zwart gat komt (per definitie!) geen licht af, dus we kunnen zwarte
gaten alleen indirect waarnemen: door de effecten die het heeft op zijn omgeving. Zo heeft de enorm sterke gravitatiekracht invloed op sterren in de buurt
van het gat, en zelfs op het licht dat in de buurt is.

D.4.1

Effect van de gravitatiekracht op licht

De theorie over de gravitatiekracht van Newton zegt niets over licht en houdt
geen rekening met de lichtsnelheid als maximumsnelheid.1
In Newton’s tijd en lange tijd
daarna was het niet duidelijk hoe
licht (en in het algemeen elektromagnetische straling) zich in een
gravitatieveld gedraagt. Voor een
materiedeeltje geldt dat het een
kleinere snelheid krijgt als je het bijvoorbeeld vanuit het oppervlak van
de aarde omhooggooit. Het deeltje
verliest op die manier bewegingsenergie.
Volgens de relativiteitstheorie van
Einstein geldt dit niet voor een lichtdeeltje (foton) dat omhoog wordt uitgezonden. Want die theorie zegt
Figuur D.3:
Hoe je een Zwart dat de lichtsnelheid in vacuüm alGat ziet volgens Sidney Harris, tijd constant is. Maar er moet wel
www.sciencecartoonsplus.com.
iets anders aan de hand zijn, want
de gravitatie-energie van het foton
neemt af , net als bij een omhoog geworpen steen. Dus de energie van het
foton moet afnemen.
Zoals je weet wordt de energie van een foton bepaald door de frequentie
(aantal trillingen per seconde). Als f de frequentie is van de straling, dan is de
energie E van een foton evenredig met de frequentie. De evenredigheidsconstante is de constante van Planck h, dus E = hf .
Het antwoord op de vraag hoe een foton minder energie krijgt moet dus
zijn: doordat het langzamer gaat trillen of (wat hetzelfde2 is) doordat het
licht een langere golflengte krijgt: bijvoorbeeld een “groen” foton zien we in
de richting van rood verschuiven.
Dit effect heet de gravitatieroodverschuiving en is een belangrijke consequentie van iedere complete gravitatiekrachttheorie waarin zowel licht als
materie een rol speelt. Alle moderne gravitatiekrachttheorien (waarvan de Algemene Relativiteit de belangrijkste is) voorspellen dit effect.
1 Het hele idee van “Kracht op afstand” komt op de schopstoel. Hoe zou bijvoorbeeld de gravitatiekracht van de zon gericht zijn? In de richting waarin wij de zon zien? Of in de richting waar de
zon stond toen het licht dat wij nu zien daar acht minuten geleden vertrokken was? (De afstand
aarde-zon is ong. 8 lichtminuten.)
2 de frequentie f en de golflengte λ hangen immers samen via de voortplantingssnelheid c
volgens λ = c/f .
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Figuur D.4: De Einsteinring.
In deze
schets
ontstaan
twee beelden, een
binnen
de
Einsteinring en een
erbuiten.
Bron:
en.wikipedia.org/
wiki/File:Gravity_
lens_geometry.png

Een trillend foton kan je zien als tikkende klok. Iets (een elektrisch veld)
slingert om de evenwichtstoestand, zoals ook in een slingeruurwerk. Officieel
is een seconde in het Internationale Systeem van Eenheden ook gedefinieerd
als een gegeven aantal perioden in een speciaal soort straling van een Cesium
atoom.
Uitgedrukt in het tikken van klokken heet hetzelfde effect de gravitatietijddilatatie (dilatatie is een woord uit het Latijn dat “verwijden, vergroten”
betekent). Kijken we op grote hoogte, bijvoorbeeld boven in een torenflat, naar
een klok op de begane grond dan zien we die langzamer tikken dan iemand
die gelijkvloers naar de klok kijkt. Dieper in het gravitatiekrachtsveld (begane
grond) loopt de tijd langzamer dan op de hoogste verdieping en dat blijkt concreet als je de klokken uit de verschillende verdiepingen na enige tijd naast
elkaar vergelijkt. Op aarde scheelt het een kleine fractie van een seconde op
een mensenleeftijd, dus verhuizen is niet meteen noodzakelijk. Het kleine effect is niettemin nauwkeurig gemeten in een toren van 10 meter hoog. Nabij
compacte sterren is dit effect veel groter. De zwaarkrachtroodverschuiving
komt bovenop de roodverschuiving die we waarnemen als gevolg van de snelheid van de bron van licht, het Dopplereffect.
Afbuiging van licht
Theoretisch kun je een zwart gat zien door de afbuiging van licht van een
achterliggende ster. Als ster, lens (zwart gat) en waarnemer precies op één
lijn liggen buigt licht in alle richtingen af en ontstaat een ring: de Einsteinring,
zie figuur D.4. In onze melkweg zal een toevallig passerende achterliggende
ster (kleine kans, maar heel veel sterren!) typisch in een halve dag of zo
passeren. De som van de beelden hebben een grotere intensiteit dan de ster
zonder lenswerking. Je kunt het effect dus zien als een toename van de totale
lichtintensiteit. De afzonderlijke beelden liggen te dicht bij elkaar om onderscheiden te kunnen worden. Dit heet de microlenswerking. Er zijn een paar
van dit soort gebeurtenissen waargenomen, maar er was te weinig over de
onderlinge afstanden bekend om conclusies te trekken.
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De horizon
De (denkbeeldige) bol om een zwart gat met straal ter grootte van de Schwarzschildstraal noemen we de (waarnemings)horizon van het zwarte gat. Er gebeuren daar namelijk drie bijzondere dingen.
Oneindige roodverschuiving bij de Schwarzschildstraal Het blijkt dat de
gravitatiekrachtroodverschuiving steeds groter wordt naarmate je dichter bij
de Schwarzschildstraal komt en formeel oneindig groot zou worden als je de
Schwarzschidstraal bereikt. Dat betekent dat je vanuit de aarde kijkend naar
een instortende ster, de ster steeds roder ziet worden naarmate hij dichter bij
de Schwarzschildstraal komt. Als de ster die afstand bereikt heeft, dan is hij
onzichtbaar geworden door de steeds toenemende roodverschuiving.
Vertraging van de tijd bij de Schwarzschildstraal Maar ook de gravitatietijddilatatie wordt steeds groter, gezien vanaf de aarde naarmate de ster
dichter bij de Schwarzschildstraal komt. We zien de tijd op het oppervlak van
de instortende ster (en van een meevallende waarnemer) steeds langzamer
gaan en tenslotte stoppen als de ster de Schwarzschildstraal bereikt. De oude
naam voor zwart gat is dan ook bevroren ster.
Afname van de lichtintensiteit De hoeveelheid straling die wij zien, is een
gegeven aantal fotonen per tijdseenheid. Maar met een oprekkende tijd, wordt
het interval tussen opeenvolgende fotonen steeds langer. De intensiteit neemt
in hoog tempo af, naarmate de ster dichter bij de Schwarzschildstraal komt
en is nul als de ster de Schwarzschildstraal bereikt. Samen met de roodverschuiving maakt dit dat we de ster die grens nooit zien passeren.

D.4.2

Iets draait om niets

Een goed voorbeeld is het zware zwarte gat in het centrum van onze melkweg.
(Zie Figuur D.5.) Een ster draait om een grote massa van bijna 3 miljoen keer
die van de zon, terwijl daar niets te zien is. Er zit daar dus een zwart gat van
drie miljoen zonsmassa’s. Dit is het beste bewijs voor het bestaan van een
zwart gat. Drie miljoen zonsmassa’s in een klein volumetje kun je niet anders
verstoppen. Het licht zou anders waargenomen moeten worden.
De afstand van de ster tot het centrum van de melkweg is ong. 1000 AE.
De ster heeft een periode van slechts 15 jaar (ter vergelijking: de zon draait
in 200 miljoen jaar rond het centrum van de melkweg). De snelheid v van een
sterretje met een massa m op afstand R in cirkelvormige baan rond een massa
M volgt uit het gelijkstellen van de centripetale kracht mv 2 /r nodig voor de
cirkelbeweging aan de gravitatiekracht (D.1) volgens Newton:
mv 2 GMm
=
r
r2

(D.10)

De massa m valt weg.
We drukken de snelheid uit in de baanperiode T , dan is de snelheid gelijk
aan de omtrek gedeeld door de periode, dus v = 2πr/T . Daarmee hebben de
de derde wet van Kepler afgeleid voor kleine massa’s in cirkelvormige banen:
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Figuur D.5: Een zwart gat waargenomen doordat iets (de ster S2) draait om “niets”
in het centrum van onze melkweg. Uit de periode en de halve lange as van de baan
kun je afleiden dat de massa van het gat ongeveer 3 miljoen keer de massa van
de zon is. Dit is het meest overtuigende bewijs voor het bestaan van een zwart
gat.

de verhouding van de derde macht van de straal tot de tweede macht van de
periode, geeft de totale massa in het centrum.
(2π)2r 3
= GM
T2

(D.11)

Drukken we r uit in Astronomische Eenheden (afstand aarde-zon), T in
jaren (omloopstijd aarde om de zon) en M in zonsmassa’s dan is
r3
=M
T2

(D.12)

Met afstand van de ster tot het zwarte gat van 850 AE, en de baanperi3
ode van 15 jaar, kun je de massa van het zwarte gat vaststellen op 850
= 2.7
152
miljoen zonsmassa’s.

D.4.3

Materie valt naar zwart gat

Zoals ook al geldt voor neutronensterren (zie hoofdstuk B) zijn zwarte gaten
te zien als er gas op valt. Dit gebeurt bijvoorbeeld in nauwe dubbelsterren. De
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Figuur D.6: De straalstroom van Cygnus A. Zie upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/5/58/3c405.jpg voor een ingekleurde versie.

straling die we zien is dan afkomstig van het gebied buiten de Schwarzschildstraal, waar het zwaartekrachtsveld sterk is.
Het opvallende gas wordt zo sterk verhit dat het gaat gloeien. Volgens de
verschuivingswet van Wien λm axT = kW is de golflengte waar de meeste straling wordt uitgezonden afhankelijk van de temperatuur: hoe hoger de temperatuur hoe korter de golflengte.
Sterren van ∼ 4 000K zijn roodgloeiend, sterren van ∼ 6 000K zijn witgloeiend,
sterren van ∼ 10 000K zijn blauwgloeiend, en een zwart gat met T ∼ 10 · 106 K
is röntgengloeiend.

Opgave 4-8: Röntgengloeiend gas
Het gas dat op een stellair zwart gat valt, gloeit niet in het zichtbare licht maar
in het röntgen.
Gebruik de Wet van Wien om na te gaan of dit klopt.

Een voorbeeld van een zwart gat waargenomen door de straalstroom die
geproduceerd kan worden door wegblazen (via de stralingsdruk) van opvallende materie zie je in figuur D.6. Dit is Cygnus A, de helderste radiobron aan
de hemel in het sterrenbeeld Cygnus (de Zwaan). De straalstroom is ontstaan
in het zwarte gat in het centrum van een melkwegstelsel, die binnen de cirkel
te zien is in optische straling. De straalstroom, waarin materie een snelheid
heeft van ong. de halve lichtsnelheid, strekt zich uit over zeer grote afstanden
en komt in wervelingen tot stilstand door botsing met ijl gas in de ruimte.
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D.5

Wat gebeurt er met je in de buurt van een
Zwart Gat?

Eenmaal in een zwart gat kun je niet ontsnappen. Maar wat gebeurt er als
je alleen maar in de buurt van een Zwart Gat bent? En wanneer wordt het
gevaarlijk en val je onherroepelijk de diepte in?

D.5.1

Cirkelen

De snelheid vcirk van een kleine massa m in een cirkelbaan rond een grote
massa M volgt eenvoudig door de centripetale kracht nodig om de massa met
snelheid v in een cirkel met straal r te laten bewegen, gelijk te stellen aan de
gravitatiekracht op die afstand, dus vcirk volgt uit
2
mvcirk
GMm
=
r
r2

(D.13)

dus (we laten het kwadraat even staan)
2
vcirk
=

GM
r

(D.14)

√
Merk op dat vcirk zelf dus 2 keer kleiner is dan de ontsnappingssnelheid vanaf
dezelfde straal r (formule D.7).
Houden we rekening met het feit dat de centripetale kracht mv 2 /r bij een
snelheid v van een massa m in een baan met straal r niet onbeperkt groot
kan worden omdat de snelheid niet groter kan zijn dan de lichtsnelheid, dan
kunnen we daarmee begrijpen dat er een kleinste straal r is waarin het nog
net wel mogelijk is. Bij nog kleinere straal domineert de gravitatiekracht en
zal materie in een spiraal snel verder naar binnen vallen. De precieze waarde
van de straal van de kleinste stabiele cirkelbaan blijkt uit een berekening in de
Algemene Relativiteitstheorie en blijkt 3 keer de Schwarzschildstraal Rs te zijn.

Opgave 4-9: De kleinste cirkelbaan
Bereken zelf wat de kleinste cirkelbaan zou zijn zonder relativiteit: bij welke
straal wordt volgens vergelijking D.14 de omloopsnelheid van een satelliet
even groot als de lichtsnelheid?
Een ruimteschip in een cirkelbaan rond een zwart gat kan (net als planeten)
daar eeuwig blijven rond draaien zonder extra kracht te hoeven aanwenden
zolang de straal van zijn baan groter is dan 3Rs . Pas bij een kleinere baan
laat een zwart gat zijn ‘extra’ gravitatiekracht merken en wordt een ruimteschip zonder motoren naar binnen gezogen. Met extra raketmotoren kan het
ruimteschip zich nog wel handhaven. Communicatie met de basis op aarde blijft ook mogelijk, omdat de ontsnappingssnelheid daar (op een afstand groter
dan Rs ) kleiner is dan de lichtsnelheid.
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De versnelling van de gravitatiekracht g die een stilstaand ruimteschip ondergaat op afstand r van het zwarte gat met massa M, blijkt te zijn:
g = −q

1
1 − 2GM
c2 r

GM
r2

(D.15)

Opgave 4-10: De “klassieke limiet”
Laat zien dat voor afstanden r veel groter dan de Schwarzschildstraal Rs dit
gelijk is aan de klassieke formule voor g
De kracht die het ruimteschip moet aanwenden om zich op een vaste positie te handhaven, wordt steeds groter naarmate de afstand r dichter bij de
Schwarzschildstraal komt. Op die grens, de horizon, zou de kracht oneindig
hoog moeten zijn. Vanaf dat moment is het ruimteschip echt reddeloos verloren en stort steeds verder in het zwarte gat. Zijn hulpgeroep bereikt de aarde
niet meer, maar valt mee in het zwarte gat.

D.5.2

Vallen

Stel dat een capsule uit de ruimte heel ver
weg recht naar de aarde begint te vallen,
aanvankelijk slechts langzaam. De gravitatiekracht van de aarde geeft de capsule
een versnelling. De vrije-valbeweging (zoals
bijvoorbeeld de Apollocabine net weg van de
maan) zal dus steeds sneller gaan. Zonder dampkring komt de cabine dan aan
met dezelfde snelheid (maar dan naar beneden gericht) als de ontsnappingssnelheid
bij lancering. Dat moet vanwege behoud
van energie: bij vallen wordt de afnemende
potentiële energie omgezet in toenemende
kinetische energie.
Maar wat als de capsule naar een zwart
gat valt? We zien al een probleem ontstaan
bij de Schwarzschildstraal. Naarmate de
capsule dichter bij deze straal komt, nadert
de snelheid dichter tot de lichtsnelheid.
In het algemeen geldt: krijg je uit een
klassieke redenering (bijvoorbeeld gebruik
makend van de wet van Newton) een snelFiguur D.7: Obelix valt in een
heid groter dan de lichtsnelheid dan is het Zwart Gat
resultaat fout en moet je een relativistische theorie gebruiken.
In dit geval de
zwaartekrachttheorie die de Algemene Relativiteitstheorie heet. Bekijk je de
vrije val vanaf een afstand dan moet je rekening houden met de tijddilatatie
en neemt de waargenomen snelheid af tot nul naarmate het object in vrije val
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dichter bij de Schwarzschildstraal komt. Het duurt oneindig lang (gezien vanaf
de aarde) voordat je daar aankomt.
Zit je zelf in de capsule in vrije val recht naar een zwart gat toe, dan blijkt
het resultaat uit de relativiteitstheorie een geheel andere te zijn. Je snelheid
neemt steeds meer toe en komt steeds dichter bij de lichtsnelheid maar zal
daar nooit boven komen. Je komt daar na een uiterst korte val tijd onherroepelijk om het leven. Dit verschil in visie voor twee verschillende waarnemers
is kenmerkend voor de relativiteitstheorie. Wat voor de aardse waarnemer
oneindig lang duurt, blijkt voor de piloot van de capsule een eindige tijd te zijn.

D.6

Een Zwart Gat als energiebron?

D.6.1

Energie in een cirkelbaan

Wat is de totale energie van een planeet een baan rond de zon, of van een
materie deeltje in een cirkelbaan rond een zwarte gat? Die kwestie is voor
ons belangrijk, omdat dat de energie is die vrijkomt als materie vanaf grote
afstand in een nauwe baan rond een zwart gat lopen. De kinetische energie
van een massa in een cirkelbaan bij de snelheid vcirk wordt
Ekin =

1 GMm
1 2
mvcirk =
2
2 r

(D.16)

Merk op dat dit (in absolute waarde) de helft is van de gravitatie-energie3 .
De gravitatie-energie Egr in die baan op afstand r is −GM/r. De totale energie
Etot = Ekin + Egr wordt dan (uitgedrukt in M en r):
Etot = Ekin + Egr = −

1 GMm
2 r

totale energie

(D.17)

Negatief natuurlijk want de planeet met massa m is gebonden aan de massa
M. Als een massa m van ver (totale energie nul) komt en in een cirkelbaan
terecht komt dan is dit dus de energie die vrijkomt. Het is maar de helft van
de potentiële energie omdat de andere helft gaat zitten in de snelheid in zijn
baan. Dit is de energie die we vrij kunnen krijgen door massa naar een zwart
gat te gooien! En dat kan een heleboel zijn. Een zwart gat kan een belangrijke
energiebron zijn, als er tenminste materie heenvalt.

D.6.2

Zwart Gat als energiebron

De aarde, de zon en ieder object in het heelal dat gravitationeel gebonden is
(een negatieve bindingsenergie heeft) kan ook een bron van energie zijn, eenvoudig doordat er iets op kan vallen dat heet wordt en gaat stralen, bijv. het
lichtspoor van een meteoriet. Als de snelheid van bijvoorbeeld de Apollocabine ver weg nul is, dan is de snelheid waarmee de cabine op aarde komt gelijk
aan de ontsnappingssnelheid. Het is het omgekeerde proces als bij een raketlancering: een grote potentiële energie ver weg wordt omgezet in een grote
kinetische energie op aarde. Daarom waren een hitteschild en parachutes
3 De relatie E
pot + 2Ekin = 0, zoals hier voor een cirkelbaan, blijkt heel algemeen te gelden voor
systemen in evenwicht en heet het viriaaltheorema.
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nodig om die energie kwijt te raken en de cabine af te remmen voor een zachte
landing.
Een zwart gat kan de meeste energie produceren met behulp van opvallende materie, als het ons lukt om materie zo dicht mogelijk bij het zwarte gat
te krijgen. Immers bij kleine R is de totale energie in formule D.17 het grootst.
De kleinst mogelijke cirkelbaan met straal r is voor r = 3 · Rs = 6GM/c2 .
Vullen we deze waarde in voor de totaal vrij te maken energie in formule D.17
dan is de maximum energieproductie Emax van een zwart gat
Emax =

1
mc2
12

(D.18)

Een zwart gat kan theoretisch meer dan 8% van de rustmassa-energie mc2
van opvallende materie met een massa m omzetten in energie. Dat is heel
veel! Veel meer bijvoorbeeld dan de efficiency waarmee in de zon kernfusieprocessen plaatsvinden. Kernfusie levert maximimaal ong. 0.7% op.

Opgave 4-11: Zwart Gat als energiebron in een energiecentrale op aarde.
Bij de val van materie op een Zwart Gat (accretie genoemd) kan energie vrijkomen. Een val tot 3 keer de Schwarzschildstraal geeft het maximum aan
vrijgekomen energie. De rest (materie + energie) valt mee naar het Zwarte Gat
en zien we niet meer.
a Waar blijft de rest van de energie van de opvallende materie?
b Van materie dat op een Zwart gat valt4 , komt 8% vrij5 van de totale energie volgens de formule E = mc2 bij een val tot 3× de Schwarzschildstraal.
Dat is aanzienlijk meer dan bij kernfusie op de Zon vrijkomt. Dit percentage is hetzelfde voor ieder Zwart Gat en is onafhanklijk van de grootte
van het Zwarte Gat! dus hetzelfde voor een theoretisch zwart gat van
1000 kg en een superzwaar zwart gat van 1 miljard zonsmassa’s. Kan
men met de huidige technieken zo’n Zwart Gat van 1000 kg maken? Denk
je dat een energiecentrale op Aarde op een Zwart Gat van 1000 kg kan
werken?
c Wat bepaalt het uitgestraalde vermogen (energie per seconde)? Is dit
wel of niet afhankelijk van de massa van het Zwarte Gat?
d Waardoor wordt het uitgestraalde vermogen beperkt? Is deze beperking
wel of niet afhankelijk van de massa van het Zwarte Gat?

4 De vrijgekomen energie van materie dat van ver valt op een bol met massa M en straal R is
GM/R per kilogram materie. Dat heet de potentiële energie. De val van m kilogram levert dus m
keer zoveel.
5 Het percentage van 8% is als volgt eenvoudig af te schatten. De Schwarzschildstraal is
2GM/c2 . Vul 3× deze waarde in in de uitdrukking voor de potentiele energie en je krijgt 16 c2 per
massa-eenheid. De helft hiervan zit in de Keplersnelheid van de baan op 3× de Schwarschildstraal
1 mc2 voor massa m, komt vrij in de vorm van straling uit het verhitte gas.
en de andere helft, dus 12
1 is ong. 8%. mc2 wordt de rustmassa-energie genoemd van hoeveelheid materie van massa m.
12
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Afsluiting

We begonnen dit hoofdstuk met de volgende vraag:

Wat zijn Zwarte Gaten en hoe gedragen ze zich?
Kijk terug op het hoofdstuk aan de hand van de volgende punten.
• Welke antwoorden heb je gevonden op de centrale vraag?
• Waarin verschillen zwarte gaten van de ‘gewone’ compacte sterren uit
hoofdstuk B?
• Wat zou je over zwarte gaten nog meer willen weten of uitzoeken als je
daarvoor tijd zou hebben?

D.7.1

Niet behandeld, ook interessant

Algemene Relativiteit Deze theorie kun je samenvatten in twee beweringen: (1) materie veroorzaakt een kromming in de tijdruimte en (2) testdeeltjes,
zoals astronauten en planeten volgen de meest rechte weg in die tijdruimte.
Deze rechte wegen worden geodeten in de tijdruimte genoemd. Een puur
ruimtelijk voorbeeld is een bol. Op een bol is een geodeet de meest rechte weg
tussen twee punten: een grote cirkel. Het is de kortste weg die een vliegtuig
kan nemen.
De gevolgen van Algemene Relativiteit zijn
1. de gravitatieroodverschuiving van licht en de verwante tijddilatatie: het
langzamer lopen van klokken in een gravitatiekrachtsveld
2. de afbuiging van licht aan massa en
3. de baan van een planeet heeft niet meer exact de ellipsvorm met een
constante lange as, maar de lange as van de ellipse gaat draaien.
Deze gevolgen zijn getest. Ze heten de drie klassieke testen van de Algemene
Relativiteit.
Omdat het gravitatieveld van een Zwart Gat zo sterk is, zijn de gevolgen
van de Algemene Relativiteitstheorie het best te merken vlak bij een Zwart Gat.
Ronddraaiende gaten Zwarte gaten kunnen behalve een massa M ook een
impulsmoment L hebben (“roterende zwarte gaten”) en theoretisch ook een
elektrische lading Q. De drie getallen M, L en Q specificeren een zwart gat
volledig, er is geen verder structuur. A black hole has no hair. Het zijn in dat
opzicht net elementaire deeltjes: ook een electron wordt uitsluitende gekenmerkt door massa, spin en lading. De kleinste stabiele cirkelbaan rond roterende zwarte gaten is kleiner dan 3Rs voor een baan in dezelfde richting als
de rotatie van het gat. Een roterend zwart gat kan dus een hogere energieproductie hebben.
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Quantumeffecten Er bestaat nog geen goede theorie voor de quantumgravitatiekracht, maar alles wijst erop dat door quantummechanische effecten
een zwart gat kan “verdampen” waarbij dan de massa afneemt. Deeltjes ontsnappen vlak buiten de horizon alsof het gat een temperatuur heeft, die omgekeerd
evenredig is met de massa M. Voor stellaire en superzware zwarte gaten is dit
effect volledig verwaarloosbaar, maar voor micro zwarte gaten is het effect
wel groot. Doordat de massa afneemt, neemt die effectieve temperatuur toe
en in het laatste stadium gaat dat explosief. Een micro zwart gat is dan net
een instabiel elementair deeltje.
Wormgaten We weten niet wat er gebeurt als r → 0 in een zwart gat. Dat
heet een singulariteit. De krachten die je daar voelt worden oneindig hoog. Er
zijn wel suggesties (geen complete theorie!) gedaan om dat punt te verbinden
met een ander punt in de ruimte of met een ander heelal. Die combinatie heet
dan een wormgat. Je verdwijnt in het zwarte gat en zou dan ineens elders te
voorschijn komen (en daarmee sneller dan het licht reizen en/of terug in de
tijd kunnen gaan). Als het al zou kunnen, heb je er in de praktijk niets aan: de
oneindig hoge krachten trekken alle materie uit elkaar (zelfs alle atomen, protonen en neutronen) en de onfortuinlijke tijdreiziger komt er uit te voorschijn
als uit een gehaktmolen.

D.7.2

Extra opdrachten

Opgave 4-12: Technische toepassing Algemene Relativiteit
Tegenwoordig is het corrigeren van klokken voor de hoogte een onderdeel
van onze technologische maatschappij. De TomTom in de auto (en ieder ander
satelliet-navigatiesysteem) werkt alleen als er voor de gravitatietijddilatatie
van de satellietklok gecorrigeerd wordt.
Hoe nauwkeurig moeten je tijdmetingen zijn om met satelliet-navigatie een
plaatsbepaling te krijgen die tot op 10 meter nauwkeurig is?

Opgave 4-13: Gedachte-experiment met Zwart Gat gebouwd uit GSM’s.
De ineenstorting van de kern van een supernova tot een Zwart Gat van 1 Zonsmassa duurt ong. 1 milliseconde, maar een vergelijkbaar proces voor 1 miljard
Zonsmassa duurt 1 miljard maal 1 milliseconde = 106 sec ≈ 1 maand. Tijd genoeg dus voor een gedachte-experiment.
We construeren een grote maar dunne bolvormige schil van materie bestaande uit GSM-telefoons en wel zoveel dat de totale massa 1 miljard Zonsmassa is. Binnen in de schil is het leeg en heerst geen gravitatiekracht omdat
de omsloten hoeveelheid materie nul is.
We beginnen (de beginsituatie) met een ring heel ver buiten (zeg 1000×) de
Schwarzschildstraal. De schil zal onder invloed van zijn eigen gravitatiekracht
instorten (niet gehinderd door enige tegendruk). Iedere GSM valt radieel naar
het centrum. Tenslotte wordt een zwart gat gevormd (de eindsituatie).
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Men kan eenvoudig nagaan dat de dichtheid van GSM-telefoons bij het passeren
van de 3× de Schwarzschildstraal en bij het
passeren van de Schwarzschildstraal zelf zo
laag is, dat de GSMs allemaal nog werken
(dat is een illustratie van de lage dichtheden
waarbij superzware Zwarte gaten gevormd
worden.)
Ver buiten de schil staat een GSM-extern
die met alle andere GSMs kan bellen (in ieder
geval in de beginsituatie). In het centrum staat een GSM-intern die met alle
ander GSMs kan bellen (in ieder geval in de beginsituatie).
a Hoe groot is de Schwarzschildstraal van de schil GSMs in km en uitgedrukt in Astronomische Eenheden (afstand Aarde-Zon) in de beginsituatie en in de eindsituatie?
b Wat is het verschil tussen het stadium voor en na het passeren van 3×
de Schwarzschildstaal (maar wel buiten de Schwarzschildstraal)? Met
welke telefoons in de schil kunnen we met de GSM-extern bellen? Kunnen
de telefoons in de schil met de GSM-intern bellen?
c Wat is het verschil tussen het stadium voor en na het passeren van de
Schwarzschildstraal? Met welke telefoons in de schil kunnen we met
GSM-extern en met welke kunnen we met GSM-intern bellen?
d Kan je met een GSM na het passeren van de Schwarzschildstraal met je
buurman (meest nabije GSM) bellen?

Opgave 4-14: Massa van het zwarte gat in het centrum van de Melkweg.
Een lichte ster S2 (zie figuur D.5) met verwaarloosbare massa draait om iets
heel zwaars in het centrum van de melkweg in een baan met periode van 15
jaar, de halve lange as van de ellipsbaan is R = 1000 Astronomische Eenheden
AE (afgerond getal; slechts 5 keer meer dan de baan van Pluto; 1 AE is afstand
Aarde-Zon). De ster S2 in het plaatje van het centrum van de melkweg, staat
het meest dichtbij. In het plaatje staan de posities van de ster in verschillende
jaren met een stip aangegeven, terwijl een kruis de onnauwkeurigheid in die
positie geeft. De precieze gegevens van baanperiode en straal van de baan
leiden tot een Zwart Gat van bijna 3 miljoen Zonsmassa’s.
a Hoe groot is de Schwarzschildstraal van dit Zwarte Gat in Astronomische Eenheden? Hoe ver staat de ster van het Zwarte gat uitgedrukt in
Schwarzschildstralen? Komt de ster dus in de buurt van de grens van 3×
de Schwarzschildstraal? Wat gebeurt er met een ster die wel binnen 3×
de Schwarzschildstraal terecht komt?
b We willen graag een ster ontdekken die dichter bij het Zwarte gat staat
(een zwakker ster anders zou hij nu al op de foto te zien zijn). Maak
een schatting op het oog hoeveel kleiner die baan kan zijn vergeleken
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met S2? [Gebruik daarvoor dezelfde onzekerheden als die in het plaatje
staan.] Wat is dus uitgedrukt in Schwarzschildstralen de kleinste baan
die we met de huidige nauwkeurigheden van de positiebepaling kunnen
waarnemen? De (derde) wet van Kepler zegt dat de massa M (in Zonsmassa’s) van het zware object gegeven wordt door M = R3 /P 2 als de
massa uitgedrukt wordt in Zonsmassa’s, de straal R in AE’s en de periode T in jaren. Voor de Aarde is R = 1 AE en is T = 1 jaar en dat geeft
inderdaad 1 Zonsmassa.
c Hoe groot zou de massa van het Zwarte Gat zijn als T = 10 jaar en R =
1000 AE en wat is de Schwarzschildstraal in AE’s?
d Terug naar het zwarte gat van 3 · 106 zonmassa’s. We zouden graag een
ster zoeken die dichter bij het Zwarte Gat komt. Dichter bij dan 3× de
Schwarschildstraal kan niet, dus zeg dat we graag een ster zoeken op
een afstand van 10× de Schwarzschildstraal (Rond het getal af tot iets
eenvoudigs uitgedrukt in AE). De gevolgen van de Algemene Relativiteitstheorie voor zo’n nauwe baan zijn enorm groot en dat willen we graag
verifiëren (bijvoorbeeld bij een ellipsbaan de verdraaiing van de as van
de ellips: de zgn. peri-astron verschuiving of bij een planeet om de zon
de perihelium verschuiving). Welke periode heeft die ster?
e Neem even aan dat de baan cirkelvormig is, leidt uit de omloopperiode
en de omtrek van de baan de snelheid af in km/sec. Hoe groot is de
Dopplerverschuiving van de spectraallijnen in de ster als het baanvlak in
de kijkrichting staat?

Opgave 4-15: Zwart Gat in botsingskoers met de aarde.
Als een brok materie ter grootte van de Mount Everest (zeg 2 · 1014 kg; de
massa van de zon is 2·1030 kg) in de vorm van een planetoïde op botsingskoers
met de aarde ligt, dan zit de mensheid in grote problemen. Maar zo’n ding zie
je aankomen en wellicht valt er wat aan te doen. Wat als een mini zwart gat
met dezelfde massa op de aarde afkomt?
a Wat is de Schwarzschildstraal van dit mini zwarte gat?
b Hoeveel energie kan die produceren in de val door de aarde? Dat is de
energie van materie die van ver valt naar de meestgebonden cirkelbaan
op 3× de Schwarzschildstraal. Die energie berekenen we in twee stappen.
1. De bewegingsenergie van van de cirkelbaan van een kleine massa
m rond een centraal object van grote massa M is 12 mv 2 . De snelheid in een cirkelbaan volgt uit het gelijkstellen van de centripetale
kracht mv 2 /r aan de gravitatiekracht GMm/r 2 . Doe dit en vind een
formule voor de bewegingsenergie Ekin = 21 mv 2 in een cirkelbaan
uitgedrukt in M en r.
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2. De potentiële energie Epot in die baan op afstand r is −GM/r. Wat is
de totale energie E tot = Ekin +Epot uitgedrukt in M en r? Als het goed
is vindt je een negatief getal: de bindingsenergie van de massa in
de cirkelbaan, die groter is dan de pure potentiële energie vanwege
de snelheid in de baan. Dat is dus de energie die vrijkomt als iets
van grote afstand tenslotte in een cirkelbaan op afstand r terecht
komt.
3. Zeg dat alle materiaal en energie dat binnen een straal van 3 keer
de Schwarzschildstraal Rs (met Rs = 2GM/c2 ) komt door het zwarte
gat wordt opgeslokt. Hoeveel is dan de vrijgekomen energie van
materiaal (massa m) in zijn val tot 3 · Rs ? Je krijgt een percentage
uitgedrukt in de rustmassaenergie mc2
c Als je het vorige onderdeel niet beantwoord hebt, neem dan een percentage van 10%. Zeg dat alle materiaal dat binnen een straal van 3× de
Schwarzschildstraal komt door het zwarte gat wordt opgeslokt en energie produceert met een efficiency van 10%. Als m de totale massa is die
opgeslokt wordt, dan is de energieproductie dus 10% van E = mc2 (met
c = 3 · 108 m/s, met m in kg, krijg je E in Joule). Schat m als de massa in
een cylinder met straal 3× de Schwarzschildstraal en totale lengte gelijk
aan de straal van de aarde (6000 km). Neem als gemiddeld soortelijk
gewicht 5000kg/m3 (steen heeft 3000kg/m3 maar dieper is het dichter).
d Wat denk je op basis van je antwoord op het vorige onderdeel: zal de
mensheid dit overleven?

