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Samenvatting hoorcollege VIII

n Spectraalclassificatie
n Lichtkrachtklasse

n Wat zijn sterren?
n Definitie van een ster
n Structuur van sterren
n Energieopwekking in sterren



Spectraalclassificatie

Vraag: 
Sorteer van rood naar blauw:
BTKFMO



Lichtkrachtklasse

Het spectraaltype (OBAFGKMLT) geeft een rangschikking
van sterren op grond van de temperatuur.

De breedte van spectraallijnen varieert ook door de
zwaartekracht aan het oppervlak van een ster.



HR diagram

Vraag: 
Messier 13 is een

a) Melkwegstelsel
b) Bolhoop
c) Open stercluster



Structuur van sterren

De interne structuur van sterren kan worden beschreven
door een klein aantal basisvergelijkingen.

• centrale druk
• centrale temperatuur
• lichtkracht
• L∝M3.

Verschillen in de kernfusiereacties en energietransport
resulteren in afwijkingen van deze simpele relaties.



Bron van energie

Op de hoofdreeks: fusie van waterstof tot helium is de
bron van energie die voorkomt dat een ster onder haar
eigen gewicht instort.

• De fusie van waterstof in helium volgt een serie van
“botsingen” van twee deeltjes. In sterren met
Tc<18x106K wordt helium gevormd door de p-p keten
(p-p chain).

• In hoofdreekssterren met Tc>18x106K katalyseren
C,N en O de fusie door middel van de CNO cyclus.



Zuinige sterren

De lichtste sterren (M~0.1 M☉) verbranden hun waterstof
heel langzaam. Bovendien zijn ze helemaal convectief ➙
ze kunnen vrijwel alle waterstof fuseren gedurende
10,000 miljard jaar.

Gasbollen in hydrostatisch evenwicht met (M<0.08 M☉)
kunnen geen waterstof verbranden (alleen deuterium) ➙
dit zijn bruine dwergen.



Vragen?



Onderwerpen vandaag

n Stervorming

n Evolutie van sterren

n Restproducten



Stervorming



Interstellaire medium

Het interstellaire medium (ISM) is een mix van ijl,
koud gas en stof in de ruimte tussen de sterren.

Effecten van het ISM:

• absorptie en verstrooiing van licht ➙ objecten zijn
minder helder en roder.

• gepolariseerd licht door de verstrooiing
• uitgestraalde energie op infrarood golflengtes.

Sterren vormen door de compressie van het ISM door
de zwaartekracht.



Interstellaire medium

Optisch Infrarood



Interstellaire medium

ISM: extreme condities, maar ook veel variatie

• Koude moleculaire wolken: T~10K; n>109 m-3

• Koud neutraal medium (HI gebieden): T~100K; n>108 m-3

• Warm neutraal medium: T~7000K; n~4x105 m-3

• Warm geïoniseerd medium (HII gebieden): T~104K; n~106 m-3

• Heet geïoniseerd medium (coronaal gas): T~106K; n<104 m-3

Het hete geïoniseerde gas neemt >50% van het volume in,
maar slechts een fractie van de massa. Dit zijn bubbels
veroorzaakt door supernova explosies.



Stervorming: het begin

Sterren vormen in de koude moleculaire wolken.



Stervorming: het begin

Sterren vormen door de ineenstorting van de dichtste,
koudste delen van het ISM, met dichtheden n~1012

moleculen per m3 (of 3x10-15kg/m3).

Vraag:
Hoe vergelijkt deze dichtheid met de
atmosfeer op Aarde op zeeniveau?



Stervorming: het begin

Sterren vormen door de ineenstorting van de dichtste,
koudste delen van het ISM, met dichtheden n~1012

moleculen per m3 (of 3x10-15kg/m3). Dit is nog altijd 1013x
ijler dan de atmosfeer op Aarde op zeeniveau.

Tijdens de ineenstorting neemt de dichtheid toe tot
ϱ☉~1400 kg/m3. Dit is een enorme compressie:
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Wanneer stort een wolk ineen?

Vraag:
Welke eigenschappen bepalen of een
moleculaire wolk ineen zal storten?



Wanneer stort een wolk ineen?

Voor een gaswolk met dichtheid ϱ, massa per deeltje μ en
temperatuur T is er een karakteristiek lengte, de Jeans-
lengte, die bepaalt of een wolk wel of niet ineenstort.

zwaartekrachtsenergie > kinetische energie
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Wanneer stort een wolk ineen?

De wolk is instabiel op schalen R>RJeans waar

De karakteristieke (minimale) massa van de gasbol is
de Jeans massa

Met een tijdschaal voor samentrekking:

M Jeans =
4
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Stervorming

Voor een gaswolk met n~108 atomen per cm3 en T~150K:
MJeans= 15M☉; RJeans= 0.2pc; tcollapse=105 jaar.

Wolk trekt samen ➙ dichtheid gaat omhoog met R3 ➙
Jeans-lengte wordt sneller kleiner dan de wolk zelf ➙ de
wolk fragmenteert



De protoster

In de laatste fase van de samentrekking wordt de
dichtheid zo hoog dat onderlinge atomen gaan botsen.

gravitatie-energie ➙ druk en temperatuurstijging.

Een protoster is geboren

• Balans tussen druk en zwaartekracht
• Geen kernfusie, maar de ster krimpt langzaam (hetzelfde proces

dat we voor Jupiter zagen)
• Na ~10 miljoen jaar is de temperatuur hoog genoeg voor

kernfusie➙ ster op de hoofdreeks.



Stervorming



Zero-Age Main Sequence



Tijdens de 1010 jaar op de hoofdreeks neemt de
lichtkracht van de Zon toe van 0.7L☉ tot 2.2L☉

Maar uiteindelijk is alle waterstof op. Wat dan?

Leven op de hoofdreeks

Tc ≈ Pc
µZonmp

ρZonk
≈
2GMZonµZonmp

RZonk
≈ 3×107K



Is er leven na de hoofdreeks?

kern van puur helium ➙ geen energie productie

kern wordt kleiner

zwaartekrachtenergie➙ hogere temperatuur 

waterstof fuseert in een schil 



Is er leven na de hoofdreeks?

veel hogere energieproductie

waterstof fuseert in een schil en fusie versnelt 

ster dijt enorm uit ➙ buitendelen koelen af ➙ Rode Reus

heliumkern groeit tot deze ook ontbrandt
(alleen voor sterren > 0.5M☉)



Fusie van helium tot koolstof

De fusie van waterstof in helium levert relatief veel
energie: 0.7% van de rustmassa wordt omgezet in
energie.

Maar we kunnen nog meer energie persen uit het
fuseren van helium in koolstof via het triple-𝛼 proces.



Fusie van zwaardere elementen

We kunnen nog wat energie persen uit het fuseren van
helium in koolstof, zuurstof, etc. Hiervoor zijn hele hoge
dichtheden en temperaturen (T>108K) nodig.

Dit stopt wanneer we ijzer hebben: dit element heeft de
laagste massa (=energie) per nucleon: voor zwaardere
elementen kost het fuseren energie.

3He ➙ C + energie
C + He ➙ O + energie



Fusie van zwaardere elementen



Rode reuzen
Waterstof ➙ Helium (p-p keten/ CNO cyclus)
Inert helium

Helium ➙ C/O (triple-alfa reactie)
Inert koolstof/zuurstof 

Hoofdreeks (9 Gjr)

Reuzentak (1 Gjr) Asymptotische reuzentak



Evolutie van de Zon
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Evolutie van de Zon – rode reus

Tijdens het verblijf op de hoofdreeks neemt de lichtkracht toe van
0.7L☉ tot 2.2L☉. In de volgende 109 jaar de groeit de Zon tot een
rode reus met een straal van ~170R☉ (=0.8 AE); T~3000K en
L~2300L☉ omdat waterstof wordt omgezet in een schil rond de kern.

Figuur 17.2



Evolutie van de Zon – helium flits

De elektronen in de helium kern zijn ontaard en de druk is
onafhankelijk van de temperatuur tot de temperatuur 108K
bereikt: nu begint de fusie van He➙ helium flits

Figuur 17.3



Evolutie van de Zon – horizontale tak

Na de helium flits wordt in de kern helium tot koolstof
gefuseerd en de Zon krimpt tot ~10R☉. Na 108 jaar op de
horizontale tak is de helium op begint de volgende rode reus
fase.

Figuur 17.3



Asymptotische rode reus tak

Nu zijn er twee fusie schillen: de binnenste He ➙ C en de
buitenste schil H ➙ He. De Zon is nu een asymptotische
rode reus met L~3000L☉. In deze fase is de Zon instabiel.

Figuur 17.4



De Zon – verschillende stadia
Waterstof ➙ Helium (p-p keten/ CNO cyclus)
Inert helium

Helium ➙ C/O (triple-alfa reactie)
Inert koolstof/zuurstof 

Hoofdreeks (9 Gjr)

Reuzentak (1 Gjr) Asymptotische reuzentak
(20Mjr)



Zware sterren gaan heen en weer!



Een astronomische ui!

waterstof fusie

helium fusie

koolstof fusie

zuurstof fusie

neon fusie

magnesium fusie

silicium fusie

ijzerkern 

Zware sterren fuseren steeds zwaardere elementen, tot
aan ijzer! Veel materiaal wordt weggeblazen: daar zijn wij
van gemaakt!



Variabele sterren

De hoofdreeks komt overeen
met stabiele oplossingen van de
vergelijkingen die sterstructuur
beschrijven.

Als de ster van de hoofdreeks
beweegt gaat deze door de
instability strip: deze sterren
pulseren.

Dit resulteert in verschillende
soorten variabele sterren.



Verschillende variabele sterren

Figuur 17.6

Cepheïde: 3-18M☉ superreus met periodes 1-50 dagen.
RR Lyrae: 0.5-0.7M☉ horizontale tak reus met periodes 1.5-24 uur.



Verschillende variabele sterren

Figuur 17.7: variabele eigenschappen van δ Cephei



Periode-lichtkracht relatie

P∝ 1
ρ

De periode P van de pulsatie hangt af van de
geluidssnelheid in de ster ⇒

Dus hoe lager de dichtheid, hoe langer de periode. Dit
resulteert ook in een relatie tussen de periode en de
lichtkracht.

We kunnen de lichtkracht bepalen door de periode te meten
en vervolgens de afstand schatten.



Variabele sterren

Een AGB (=asymptotic giant branch) ster is niet stabiel
maar begint te oscilleren (pulseren) rond het hydrostatisch
evenwicht. Dit leidt tot massa verlies.

Ster 
krimpt

Wordt heter

Helium ioniseert 
à dijt sterk uit

Ster koelt af

Helium 
recombineert



Evolutie van de Zon – het einde

• In de laatste fase verliest de Zon veel massa (~0.4M☉)
➙ fotondruk “wint” het van de zwaartekracht.

• De ster wordt steeds kleiner en heter.
• De ster wordt zo heet, dat de straling de omliggende

uitgestoten gassen ioniseert➙ planetaire nevel



Voor sterren zoals de Zon wordt de temperatuur in de AGB
fase niet hoog genoeg om koolstof en zuurstof te fuseren
tot neon.

Kale, zeer hete kern ter grootte van de Aarde, bestaande
uit C en O, met een dunne atmosfeer van waterstof en
helium

Er treedt geen kernfusie meer op en de kern koelt over een
periode van tientallen miljarden jaren af. Het resultaat
noemen we een witte dwerg.

Het eindproduct: een witte dwerg



Vraag:

Waarom krimpt een witte dwerg niet
verder ineen?

Het eindproduct: een witte dwerg



Het eindproduct: een witte dwerg

Witte dwergen hebben een hoge dichtheid: ϱWD~2x109 kg/m3.
Ze zijn in hydrostatisch evenwicht wat ook een hoge centrale
druk impliceert (zie vorig hoorcollege):

Als deze druk door de thermische beweging in een ideaal gas
zou worden veroorzaakt, hebben we een Tc~6x109K nodig,
terwijl de temperatuur <108K is.

De druk wordt veroorzaakt door ontaarde elektronen. 
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Ontaarde materie

Het uitsluitingsprincipe van Pauli: Elektronen in
dezelfde kwantumtoestand kunnen niet te dicht bij
elkaar komen. Dit is het gevolg van het
onzekerheidsprincipe van Heisenberg:

Elk elektron neemt een volume V~1/ne⇒Δx~V1/3=ne
-1/3 in. Als

de elektronen niet-relativistisch zijn dan is hun “Heisenberg
snelheid”:

ΔxΔp ≥ !

Δv = Δp
me
~
!ne

1/3

me



Ontaarde materie

De snelheden door het onzekerheidsprincipe leveren een
druk:

Als deze groter is dan de thermische druk, dan is het gas
ontaard (=degenerate). De druk hangt alleen af van de
dichtheid!

In combinatie met de vergelijkingen voor hydrostatisch
evenwicht vinden we dat een dergelijk object een straal heeft:
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Hoe zwaarder, hoe kleiner!

R ≈ 0.01RZon
M

0.7M Zon
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Figuur 18.1



Chandrasekhar limiet

Hoe groter de massa van de witte dwerg hoe kleiner de
straal! Maar er is een limiet wanneer de Heisenberg
snelheid Δv~c.

Als de ster zwaarder is dan de Chandrasekhar massa,
dan is de druk van de ontaarde elektronen niet
voldoende om de zwaartekracht tegen te houden.

Gedetailleerde berekeningen voor een koolstof/zuurstof
witte dwerg geven MChandra=1.4M☉.



Type Ia supernova

Witte dwergen in dubbelstersystemen kunnen materie
van de andere ster opnemen wanneer deze een rode
reus wordt en voldoende dichtbij staat.



Type Ia supernova

Witte dwergen in dubbelstersystemen kunnen materie
van de andere ster opnemen wanneer deze een rode
reus wordt en voldoende dichtbij staat.

De massa van de witte dwerg kan dan boven MChandra
uitkomen. De temperatuur wordt zo hoog dat er een
thermonucleaire reactie van koolstof begint.

De witte dwerg explodeert als Type Ia supernova!



Type Ia supernova

Materie wordt weggeblazen met
een snelheid van 20,000 km/sec
(6% lichtsnelheid).

L~5x109L☉.

Type Ia supernovae kunnen tot op
grote afstanden worden gezien.

Er is een relatie tussen de piek
lichtkracht en de snelheid waarmee
de supernova uitdooft. Dit is handig
voor kosmologie!



Restproducten

Massa Spectraaltype Restproduct

M<0.08M☉ L,T geen kernfusie; bruine dwerg

0.08M☉<M<0.5M☉ M helium witte dwerg

0.5M☉<M<5M☉ A,F,G,K C/O witte dwerg

5M☉<M<7M☉ B Ne/Mg witte dwerg

M>7M☉ O Fusie tot 52Fe en 56Ni; maar dan?

Maar wat als het restant zwaarder is dan de
Chandrasekhar massa?



Neutronenster

Wanneer de kern van ijzer de Chandrasekhar massa
bereikt dan kunnen de ontaarde elektronen de
zwaartekracht niet meer tegenhouden!

de ijzerkern stort ineen!

De protonen en elektronen worden samengeperst tot
neutronen: p+e- → n+νe.

De ineenstorting kan worden gestopt door de druk van
ontaarde neutronen. Het resultaat is een neutronenster.



Neutronenster

Het resultaat is een neutronenster met een straal:

De ineenstorting tot een neutronenster zien we als een
supernova Type Ib (sterke helium lijnen, maar geen
waterstof) of Type II (waterstoflijnen).

De restanten van de explosies zien we nog steeds.
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Supernovae

Supernovae zijn zeer zeldzaam: de laatste keer in ons
eigen melkwegstelsel was in 1604. Deze werd door
Kepler waargenomen.



Recycling in het Heelal

Bij de ontploffing ontstaan atomen veel zwaarder dan
ijzer (tot aan uranium) die het ISM worden ingeblazen.
Daar zijn wij uiteindelijk weer van gemaakt!



Pulsars

Vanwege het behoud van impulsmoment draait de
neutronenster bij de geboorte enorm snel rond: wel
1000x per seconde!

Tijdens de ineenstorting wordt het magneetveld aan het
oppervlak heel sterk.

Aan de magnetische polen wordt een smalle bundel
straling uitgezonden, die we als pulsen kunnen
waarnemen als de oriëntatie goed is: een pulsar.



Pulsars

Als de rotatie-as niet overeenkomt met de magnetische polen dan
draait de bundel rond aan de hemel als een kosmische vuurtoren:
we zien flitsen die heel regelmatig zijn; bijna net zo goed als
atoomklokken.

Figuur 18.6



Krabpulsar

PKrab=1/30 s

De Krabnevel is het resultaat
van een supernova die in 1054
werd waargenomen.



Als de neutronendruk niet genoeg is

Neutronen kunnen een hogere druk leveren omdat
neutronen zwaarder zijn dan elektronen. Maar uiteindelijk
wordt ook hun “Heisenberg” snelheid te groot.

Voor welke massa (Oppenheimer-Volkov limiet) dit
gebeurt is niet goed bekend, maar een goede schatting
is dat Mmax≈3M☉.

Sterren met oorspronkelijke massa M>18M☉ eindigen
hun korte leven met de vorming van een zwart gat.



Vragen?


