Leksjon 12: Stjerneutvikling fra fødsel til død

Astronomene studerer stjerner i ulike faser og setter sammen en historie som beskriver utviklingen
av stjernene vi ser på himmelen
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1 De fire utviklingstrinnene
1.1 Trinn 1: Interstellare skyer:
En stjerne utvikler seg fra en interstellar mørk sky av stjernestøv. Oriontåka og emisjonståken
NGC 3603 er eksempler på interstellare støvskyer. Stjernestøvet og gassene i disse mørke
skyene kan komme fra supernova eksplosjoner, planetariske tåker og rester etter Big Bang. En
ytre påvikning fører til rotasjon av den mørke skyen og stjernedannelse i skyen. Denne fasen
kan vi populært kalle for unnfangelsen.

Oriontåka

Emisjonståka NGC 3603

Et nytt solsystem i Oriontåka

Oriontåka
Bildet viser den kjente tåken i stjernebildet Orion, den ligger midt i sverdet og er et bevis for at
interstellare tåker eller skyer eksisterer i universet. Oriontåka er fødestue for nye stjerne, avstanden
ut til tåken er omtrent 1500 ly. Spektrallinjene beviser at det er gasser tilstedet i tåken. En
interstellar tåke er en kombinasjon av gass og støv som samles i rommet mellom stjernene. I tåkens
sentrum finnes fire unge stjerner, stjernene danner hjørnene i et trapes (spektraltype O, B).
Stjernene sender ut ultrafiolett stråling, det er denne strålingen som får tåken til å lyse. En tåke som
lyser kaller astronomene for en emisjonståke. En lysende tåke kalles også for et hydrogen 2
område (H-II) fordi hydrogenet i tåken er ionisert. Prosessen som får hydrogenet til å lyse kalles
for rekombinasjon. Hydrogenet fanger inn et elektron, elektronet gjennomfører kaskadehopp
nedover på energinivåene til atomet og sender ut energi i hvert hopp. Et av hoppene foregår fra nivå
3 til nivå 2, i denne overgangen sender hydrogenet ut det røde lyset (hydrogen - alfa linjen).
Emisjonståka NGC 3603
Bilde viser emisjonståken NGC 3603, tåken har en spesiell rødlig farge fordi lyset fra tåken
passerer gjennom interstellart støv på sin vei til Jorden. Det var Robert Trumper som i 1930 viste at
en del av lyset forsvinner på veien fra tåken og til teleskopet og at grunnen er det interstellare støvet
mellom tåken og Jorden. Det blåe lyset spredes ut i alle retninger når det passerer tåkeskyene.
Støvet filtrer med andre ord vekk en del av det blåe lyset og stjernene ser tilsynelatende kaldere ut
(de har fått en mørkerød farge). Astronomene kaller denne prosessen for interstellar ”reddning”
(rødming). Legg merke til at dette blåe lyset er lysforurensning, dette lyset ødelegger
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fargefordelingen (RGB-fagene) i objektet. Kameraet Starlight Xpress 26 har et filter som setter den
blå bakgrunnsstrålingen til naturlig grå.
Et nytt solsystem i Oriontåka
Bildet viser en protosol Oriontåka, protosolen lyser før planetene er ferdig dannet. Disse
observasjonene støtter teorien om at stjernene også dannes av et interstellar tåke. Vi ser en støvsky
rundt en nyfødt stjerne, astronomene kaller den for protoplanetarisk skive. Astronomene mener at
denne skiven består av 99 % gass og 1 % støv. Skiven er et skyggebilde, bakgrunnsbelysningen
klarer ikke å trenge gjennom støvet. Skiven kan være et nyfødt planetsystem, slik som vårt
solsystem så ut for 4,5 milliarder år siden. Skiven er den største (17 ganger diameteren av vårt eget
solsystem) av flere protoplanetariske skiver som er observert av Hubble teleskopet

1.2 Trinn 2: Stjernedannelse i støvpilarene:
Den mørke skyen kan utvikle seg til støvpilarer (Ørne tåka, Hestehode tåka, Trifid tåka). En
støvpilar inneholder mange nyfødte stjerner, disse ligger gjemt bak et slør av gasser og støv. I dette
øyeblikk blir stjerner dannet overalt i universet. ”Enorme glødende støvpilarer står vakt over sine
krybber og soler seg i lyset av nærliggende, nyfødte stjerner”. De nyfødte stjernene blir oppdaget av
Hubble teleskopet fordi dette teleskopet har evne til å se gjennom gass og støv. En av Hubbles mest
spennende oppdagelser var observasjon av støvskyer rundt nyfødte stjerner inne i dypet av
Oriontåka. Her kan vi se skapelsen av nye solsystemer der planeter tilslutt blir dannet.

Ørne tåka (Hubble 1995)

Hestehode tåka

Trifid tåka

Ørne tåka
Bilde viser Ørne tåka, de tre søyler av gass (7000 ly) i stjernehopen M16. For noen hundre
tusen år siden ville Ørne tåken sett mindre dramatisk ut. Den ville vært en vanlig mørk tåke
med protostjerner. Det er frigitt masse fra protostjernene som har ført til utviklingen av
støvpilarene slik vi ser dem i dag på bildet. De største stjernene i denne tåken har nådd
hovedserien. De minste stjernene er på vei mot hovedserien, protostjernene er på bildet hyllet
inn i et hylster (eng: cocoon) av gass og støv og er av den grunn ikke synlige på bildet.
Varme og lyssterke stjerner i tåken ligger bak den øvre kanten av synsfeltet og sender ut UVstråling. Denne strålingen bryter ned pilarene og gjør dem diffuse (materien fordamper). De
“tynne fingrene” som strekker opp av pilarene er fødestuene, inne i denne tåken ligger den
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nyfødte stjernen. De røde lyspunktene i pilarene er nyfødte stjerner som kan sees fordi tåken
rundt fødestuen er forsvunnet.

Foto: ESA infrarødt, omtrent 200 mikrometer
Et nytt bilde av Ørnetåken tatt av ESAs Herschel Space Observatory (17. januar 2012). Vi ser
de tre søylene litt under midten av bildet. Den lengste av dem er hele syv lysår. Forskerne
håper dette bildet kan vise flere detaljer fra innsiden av pilarene. Disse detaljene kan bidra til
økt forståelse av hva som skjer i tåken når stjerner fødes. Bildet viser nye solsystemer, fire
nederst i bildet.

Hestehode tåka
Bilde vise Hestehode tåken, den kommer opp fra ”en sjø av gass og støv” og er her fotografert
av Hubble teleskopet. Dette nærbilde av Hesteskotåken bilde ble frigitt i 2001, 11 år etter
oppskytningen. Hesteskotåken er en kald og mørk sky av gas og støv. Vi ser skyggebildet av
tåken mot en lysere tåke. Øverst til venstre ser vi en ung stjerne som er delvis er innhyllet i
sitt fødselshylster. Det er strålingen fra denne nyfødte stjernen som bryter ned fødestuen. Det
er strålingen fra de massive stjernene som ligger utenfor bildet som har formet hestehodet.
Hestehode ble første gang oppdaget på en fotografisk plate sent på 1800 tallet, den er
lokalisert i stjernebildet Orion syd for Zeta Orions. Zeta Orion er den av de tre stjernen i
Orions belte som ligger lengst øst. Den er vanskelig å få øye på selv for en dyktig
amatørastronom med et godt teleskop (Vi kan gjøre et forsøk).
Trifid tåken
Bilde viser Trifid tåken (9000pc eller 28000lysår) i Sagittarius, den er også en fødestue for
stjerner, vi ser at fødestuen blir revet i stykker av den intense stråling fra nærliggende massive
stjernen som ligger omtrent 8 lysår unna tåken og i den retningen den tynne stengelen peker.
Denne stjerneaktiviteten er et glimrende eksempel på at livssyklusen for en stjerne er truet av
sterke nabostjerner.
Den andre tynne jetten som peker litt mot oss blir produsert i den tette tåken, den har omtrent
en lengde på omtrent ¾ lysår. Jetten eller gass-strålen har en kilde som er en meget ung
stjerne i utvikling og som er nedgravd i skyen. Astronomene mener at denne jetten vil bli
ødelagt av strålingen fra den massive stjernen. Bildene et tatt gjennom fargefiltre som skiller
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ut emisjon fra hydrogen, ionisert svovel og ionisert oksygen. Fargene er ikke ekte, men de
antyder hvordan øyet vill oppfatte tåken.

1.3 Trinn 3: Stjerneutvikling i stjernehoper:
Det hender at mange stjerner blir født i samme interstellar sky. Er skyen eller gasspilarene
store nok kan de utvikle seg til hoper av stjerner med ulik størrelse. Stjernene i en kule
hop vil kanskje leve side om side gjennom hele livet, som barndomsvenner følger
hverandre gjennom hele livet. Men selv om stjernene i en hop har samme alder, har de
ofte ulik masse, og det betyr at en disse vil utvikler seg veldig forskjellig. De røde
stjernene kan utvikle seg til en planetarisk tåke. De største stjernene kan utvikle seg til å
bli en supernova. M80 i Skorpionen, Omega Centauri (se "Stjerners natur", bilde på side
1) og den åpen stjerne hop NGC 290 i den Lille Magellanske sky er tre flotte stjernehoper.

Kulehopen M80

Omega Centauri

Åpen stjernehop NGC 290

Kulehopen M80
Bilde viser kulehopen M 80 i Skorpionen, stjernene i hopen er født samtidig og inneholder
stjerner med forskjellig masse. Bildet viser mange røde kjemper, de har samme masse som
Solen men er i slutten av livet sitt. Solen vil ende som en rød kjempe om 7,6 milliarder år.
M80 eller NGC 6093 er en av de tetteste kulehopene i Melkeveien, den ligger omtrent 28 000
ly fra Jorden og i stjernebildet Skorpionen. M80 innholder flere hundre tusen stjerner som
holdes i hopen av gravitasjonskreftene mellom stjernene og har omtrent samme alder. For
astronomer som har stjerneutvikling som sitt forskningsfelt vil observasjon av kulehoper være
av spesiell interesse. De er født omtrent på samme tid og samme omtrent samme avstand fra
Jorden. Astronomene har oppdaget at stjernene i en kulehop har utviklet seg forskjellig på
grunn av ulik masse.
Omega Centauri
Bilde viser Omega Centauri. Sentrum av denne kulehopen inneholder 10 millioner stjerner
og er blant de største kulehopene som roter rundt sentrum av Melkeveien. Avstanden til
kulehopen er 17 000 lysår. Noen astronomer hevder at mellomstort sort hull (40000
solmasser) befinner seg i sentrum av hopen. Astronomene har observert at stjernene roterer
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raskere enn forventet om sentrum av kulehopen, en observasjon som støtter teorien om et
mellomstort sort hull i sentrum av kulehopen Omega Centauri.
Åpen stjernehop NGC 290
Bilde viser den åpne stjerne hopen (NGC 290) i den Lille Magellanske sky. Bildet er tatt 18.
april 2006 og er det beste bildet som Hubbleteleskopet har tatt av den åpne stjernehopen. Den
Lille Magellanske sky er den minste av to dverggalakser som roterer rundt Melkeveien,
oppkalt etter Ferdinand Magellan (1480-1521), en kjent sjøfaren fra Portugal. Denne flotte
stjernehopen er omtrent 200 000 lysår unna og har en størrelse på 65 lysår. Astronomene
kaller denne samlingen av stjerner for en åpen hop fordi den har en irregulær form. Stjernene i
åpne hoper driver fra hverandre fordi gravitasjonskreftene mellom stjernene i disse hopene er
svake. Stjernene på bilde er alle relativt unge stjerner og ble født i samme interstellare sky, de
har forskjellig masse og kjemisk sammensetning. Både den Lille og den Store Magellanske
skyen inneholder mange gasståker og stjerne hoper. Det er trolig vekselvirkningen med
Melkeveien som har ført til den store stjernefødselsraten som observeres i disse kulehopene.

1.4 Trinn 4: Stjernedød /Supernovaeksplosjon eller planetarisk tåke:
Menneskets eksistens er kun et øre lite øyeblikk sammenliknet med livet til en stjerne. Så det
å se overgang mellom to stadier i en stjernes liv er ren flaks. I løpet av sine 15 produktive år
har Hubble latt oss observere at noen stjerner eldes. Teleskopet har produsert ”filmer” hvor vi
kan se store forandringer i livet til en stjerne, forandringer som har skjedd i løpet av den
veldige korte tiden i astronomisk sammenheng. De mest massive stjernene ender sine liv på et
katastrofeaktivt vis, de ødelegger seg selv i en kjempemessig stjerneeksplosjon, såkalte
supernova. I noen strålende måneder etter eksplosjonen er supernovaen det mest lyssterke
objektet i hele universet, den skinner sterkere enn alle stjernene til sammen i den galaksen den
tilhører.

7

Krabbetåken
Bildet til venstre viser Krabbetåken (M1 eller NGC 1952) et mosaikkbilde av flere Hubble
bilder. Krabbetåken (6500 lysår) er rester etter en supernova eksplosjon som skjedde i år
1054. Begivenheten ble den gang beskrevet av kinesiske og japanske astronomer.
Krabbetåken er meget lyssterk, har en luminositet som er 75000 sterkere enn Solen og kan
derfor sees med et lite teleskop. Hvorfor er Krabbetåken så lyssterk? Den inneholder ingen
unge stjerner som kan sørge for energi til H II emisjonsområder, ingen termonukleære finner
sted i den sentrale nøytronstjernen. Astronomene mener at den hurtigroterende
nøytronstjernen i sentrum av Krabbetåken har nok energi til å lyse opp Krabbetåken (Wheeler
og Pacini). Radioastronomene har funnet at perioden for pulsaren i Krabbetåken øker med 3.8
exp(-8) s pr dag, en økning i perioden fører til tap i rotasjonsenergi, et tap som gir lys til
Krabbetåken. Hvordan kan denne rotasjonsenergien overføres til elektromagnetisk ståling?
Det ”uhyggelige” blåe lyset i Krabbetåken fører til svaret. Et tilsvarende blått lys ble første
gang produsert her på Jorden i 1947, utstyret som ble benyttet har fått navnet synkrotron. Det
blåe lyset kommer fra relativistiske elektroner som spinner i det kraftige magnetfeltet fra den
rotende nøytronstjernen. Nøytronstjernen er som en fyrlykt, den sender ut 30 radiopulser pr
sekunder. På grunn av denne periodiske radiostrålingen blir nøytronstjernen kalt for en Pulsar
Astrofysikerne menter at sentralstjernen i Krabbetåken ikke kan være en hvit dverg. En hvit
dverg ville bryte sammen ved denne raske rotasjonsfrekvensen. Det var den irske astronomen
som i 1844 tegnet tåken slik han så stjernen, han brukte et 36 tommers teleskop. Tegningen så
ut som en krabbe. De oransje glødetrådene er rester etter stjernen som inneholder hydrogen.
Den blåe glødetråden i ytterkantene er nøytralt oksygen. De grønne glødetrådene er ionisert
svovel. De gløderådene sender ut lys fra dobbeltionisert oksygen.

Supernovaen 1987A
Siden oppskytningen i 1990 har Hubble kunne følge dramaet med supernovaen 1987A, den
nærmeste eksploderende stjerne i nyere tid. Teleskopet har overvåket de tre gassringene som
omgir supernovaeksplosjonen, ringene er rester etter en stjernevind fra stamstjernen som var
en rød kjempe for ca 20 000 år siden. Hubble har observert strålende områder langs den ene
ringen, de ligger ordnet som perler på et kjede. Stamstjernen var en B3I superkjempe, den
hadde en masse på hovedserien som var 20 ganger større enn Solens masse.
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Men ikke alle stjernene ender sine liv i en voldsom eksplosjon. Stjerner som likner Solen
vår kjøles ned når de går tom for hydrogen. Sentrum av kjernen kollapser og forbrenner
tyngre elementer og forårsaker dermed en ekspansjon av de ytre lag slik at disse lekker sakte
ut i rommet. I dette stadiet av en stjernes liv kalles den for en rød kjempe. Solen kommer til å
bli en rød kjempe om noen milliarder år (ca 7 milliarder år). Da vil den ekspandere så mye at
den kommer til å svelge både Merkur og Venus, samt vår egen jordklode. Men disse røde
kjempene vil utvikle seg videre. De kan fremdeles bli til noe ekstraordinert, en planetarisk
tåke.

Helix tåken

Bildet viser Helixtåken (NGC 7293). Sentralstjernen i Helixtåken er hvit dverg. Hvite dverger
har masse mindre enn 1,4 solmasser.
En av de første hvite dvergene som ble oppdaget er sekunderstjerne til Sirius, den sterkeste
stjernen på himmelen. Det var i 1844 at astronomen German Friedrich Bessel oppdaget at
Sirius beveget seg fram og tilbake på himmelen. Ledsageren Sirius B ble først oppdaget i
1862 av astronomen Alvan Clark. Nylige satellittobservasjoner i UV-området viser at den
hvite dvergen har en overflatetemperatur på 25 200 K.
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En hvit dverg er en død stjernerest, den vil gradvis avkjøles og bli en usynlig diamant. Når
temperaturen i den hvite dvergen reduseres vil karbon ionene ikke lenger bevege seg fritt, de
vil danne gitre og den hvite dvergen vil tilslutt bli en flott diamant. Diamant er krystallisert
karbon, astronomene har målt seg fram til at mellom 30 og 80 % av den hvite dvergen er
krystallisert karbon altså en diamant. Observasjon av dobbeltstjernen Sirius viser at tettheten
for en hvit dverg er omtrent 109 kg/m3. En full teskje full av hvit dverg materie vil veie 5,5
tonn, like mye som en elefant.
Når 60 % av Solens masse samles i en kule som er på Jordens størrelse er massetettheten så
stor at elektrontrykket er uavhengig av temperaturen, vi ser da elektronene er i en degenerert
tilstand. En hvit dverg har en uvanlig sammenheng mellom masse og radius. Chandrasekhar
var en pioner på teoretiske studier av hvite dverger han viset at ingen hvite dverger kan ha
større masse enn 1,4M0. Det er grensen for hvor mye trykk degenererte elektroner kan oppnå.
Det betyr at alle hvite dverger har masser som er mindre enn 1,4M0.

Ring tåka

Bildet vise Ringtåken eller M57 som astronomene kaller den. Ringtåken er en meget kjent
planetarisk tåke og består av et skall av glødende gass med en døende stjerne i midten. Bildet
viser at den stjernen i midten ligger inne i en sky av varm gass. Tåken har en diameter på
omtrent ett lysår og avstanden ut til tåken er omtren 2000 lysår og den ligger i Lyren. Fagene
er tilnærmet riktige. Spekteret av lyset som tåken sender ut viser hvilke gasser som er
tilstedet. Det er ionisert nitrogen sender ut det røde lyset, ionisert oksygen gir grønt lys og
helium gir det blåe lyset. Det er UV-stråling fra sentralstjernen som fører til at vi kan se tåken.
Sentralstjernen har en overflatetemperatur på 120 000K. (Høsten 2011 tok UiA-studenter
bilder Ring tåka)
Hubbles skarpe syn har vist at planetariske tåker er som sommerfugler: ikke to er like.
Hubbles strålende vakre samling av planetariske tåker viser overraskende inn viklede glødende
mønstre. Fra sin unike plass høyt over den forstyrrende atmosfæren er Hubble det eneste teleskopet
som kan observere i full detalj de svulmende ytre skallene til disse døende stjernene. For noen
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planetariske tåker er det som om en kosmisk vannspreder lager jet stråler som strømmer ut i motsatt
retninger.
De kjemiske elementene som blir produsert inne i stjernene når de levde, blir ført tilbake til rommet
rundt stjernen og således blir til råmaterialet for nye generasjoner stjerner, planter og kanskje andre
former for liv.

Dagens bilde

1.5 Hovedseriestjerner som har masse mindre enn 0,4Mo (0,4 solmasser) kalles for
røde dverger.

Bilde viser modell av en rød dverg, disse har masse mindre enn 0,4Mo og større enn 0,08Mo.
Modellen viser at hydrogen strømmer inn i kjernen og heliumet strømmer ut av kjernen. Denne
stjernetypen ender som en heliumstjerne.
85 % av alle stjernene i Melkeveien galaksen er røde dverger, disse vil leve lenge på hovedserien og
vil først forlate hovedserien når alt hydrogenet i heles stjernen er brukt opp. Beregningene viser at
røde dverger kan leve flere hundre milliarder år på hovedserien. Til sammenlikning har universet
eksistert i 13,7 år.

1.6 Røde kjemper kaster masse tilbake til rommet
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Bilde viser en kjempestjerne kaster gass ut i rommet. Bilde viser kjempen HD 148937 og den røde
hydrogengassen rundt stjernen.
Røde kjemper kaster masse tilbake til rommet fordi diameteren er stor og gravitasjonsfeltet på
overflaten er svakt. Dette massetapet oppdager astronomene i spekteret, absorpsjonslinjene viser blå
forskyvning. Blåforskyvningen i røde kjemper tilsvarer en hastighet på omtrent 10 km/s.

1.7 Hvordan beregnes levetiden for hovedseriestjerner? (Boks 19-2 side 501)

Bilde viser Hvor lenge en stjerne er på hovedserien er avhengig av hvor mye hydrogen som er i
kjernen og hvor fort det forbrukes.

En stjerne er en hovedseriestjerne så lenge hydrogen går over til helium i kjernen. Vi antar at f er
den delen av stjernemassen som går over til energi når hydrogen fusjoner til helium. Den totale
energien som frigis når hydrogen går over til helium (M er stjernens totale masse):
E

2

fMc
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Denne energien frigjøres i løpet av den tiden stjernen oppholder seg på hovedserien. Stjernens
luminositet vil være:
2

fM c
t

L

Vi løser dette uttrykket mhp t og vi får:
t

 fMc2
L

Stjernens levetid på hovedserien er proporsjonal med massen og omvendt proporsjonal med
luminositeten.

Bilde viser hvordan massen er avhengig av luminositeten. Astronomene har undersøkt denne
avhengigheten nøye og funnet ut at luminositeten følger følgende avhengighet:

L

3 5

k1 M

Dette uttrykket settes inn i utrykket for oppholdstiden og vi får
2

t
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M
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Konstantene f og k1 er ukjente størrelser. Vi antar her at de har samme verdi for alle stjerner på
hovedserien kan vi finne oppholdstiden i forhold til Solen.
t
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M 
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Dersom en stjerne har en massen 4 ganger større enn solen, vil stjernens levetid være: (se også
oppgave 19.2 i oppgavesamlingen)
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1.2 10 år
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400 MÅr

Stjerne vil oppholde seg omtrent 400 millioner år på hovedserien
Levetiden på hovedserien avtar med økende masse på stjernen.
2.5

 M0 
t 
 t
 M  0

(se oppgave 9)

1.8 Trippel alfa-prosessen i røde kjempestjerner

Bilde (c) viser at helium fusjonerer til karbon og oksygen i sentrum av en rød kjempestjerne når
temperaturen når 100 millioner kelvin. Denne prosessen kalles for en trippel alfa – prosess.
Hydrogen-brenning i skallet fører til færre atomer i kjernen, trykket reduseres og stjernen trekker
seg sammen og temperaturen øker. Helium begynner å brenne når temperaturen når 100 millioner
grader, som et resultat av denne høye temperaturen er helium i kjernen blitt en energikilde.
Helium fusjon foregår i to steg (se formelsamlingen).
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Stepp 1: Den høye temperaturen fører til et enormt trykk, heliumkjernene kommer i kontakt med
hverandre og fusjoner til den ustabile isotopen beryllium (8Be).
4
2He

+ 2He4 -> 4Be8 + 2He4 + 

Stepp 2: Før berylliumisotopen spaltes fusjonerer den med en ny heliumkjerne, som en følge av
denne prosessen dannes den stabile karbonisotopen med tolv kjernepartikler.
8
4Be

+ 2He4 -> 6C12 + 

I disse prosessene blir to gammafoton dannet (netto frigitt energi er 7,3MeV).
Stepp 3: Karbonisotopen fusjonerer med en ny heliumkjerne, den stabile oksygenisotopen med 16
kjernepartikler blir dannet pluss ett gammafoton.
12
6C

+ 2He4 -> 8O16 + 

Både oksygenet og karbonet dannes av ”asken” etter hydrogenforbrenningen. Disse grunnstoffene
er viktige atomer som at vi mennesker kan fungere, vi puster oksygen og kroppen vår er blant annet
bygd opp av karbonisotoper.
Trippel alfa prosessen stabiliserer stjernen og hydrotermisk likevekt gjenopprettes. Fusjon av
helium i kjernen til de røde kjempene varer ikke lenge sammenliknet med fusjon av hydrogen når
stjernen var en hovedseriestjerne. Solen vil for eksempel brenne helium i bare omtrent 100
millioner år, ikke lang tid sammenliknet med tiden Solen er på hovedserien omtren 12 milliarder år.

1.9 Populasjon I og II stjerner

Bilde 20: Viser spektra for Populasjon I og II stjerner. a) Metallfattig Populasjons II stjerner (unge
stjerner).
b) Metallrik Populasjon I stjerne (gamle stjerner) Alle grunnstoffer som har større atomnummer
enn hydrogen og helium definerer astronomene som metaller.
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Stjerner i de yngste klyngene (de fleste stjernene er hovedseriestjerner) er metalliske, de tyngste
elementene er fremtredene i stjernespektrene. Astronomene kaller disse stjernene for Populasjon I
stjerner. Solen er en relativ ung Populasjon I stjerne. De eldste klyngene er metallfattige. Disse
stjernene kalles for Populasjon II stjerner. Bildet viser spekteret for disse to populasjonene. Metall
linjene dominerer i Populasjon I stjernene. Hydrogenlinjene er sterkes i spekteret for Populasjon
II stjernene.
Hvorfor observere astronomene denne spektralforskjellen som danner grunnlaget for denne
inndelingen i disse to populasjonsgruppene?
H-R diagrammet viser at de minst massive stjernene har en alder som er sammenliknbar med
universets alder 13,6 milliarder år. Disse Populasjon II stjernene er dannet av hydrogen og helium,
”restene” etter den eksplosive opprinnelsen til Universet (Big Bang). De eldste massive Populasjon
I stjernene er dannet av restene etter døde stjerner som har kastet gasser og støv tilbake til rommet.
Vi har sett at massive stjerner produserer metaller i trippel alfa prosessen.
Vår Jord og vi mennesker er et bevis for at Solen er en Populasjon I stjerne, en metallstjerne. Alt
oksygenet og karbonatomene som vi drar nytte av her på Jorden er produkter av heliumfusjon i
tidligere stjernegenerasjoner som har død og har gitt tilbake atomene til rommet. ”Vi er barn av
stjernene”, er et uttrykk som mange astronomer benytter når de skal popularisere sine teorier.

1.10 HR-diagrammet for Solen ble født til den dør

Bilde viser H-R diagrammet for Solen fra livet på hovedserien til den ender som en hvit dverg. I
dag har Solen levd mindre enn halve livet på hovedserien. Utviklingssporet for Solen i bildet viser
at Solen etter hovedserien går dramatiske tider i møte.

1. Solen er på hovedserien i 12 milliarder år.
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I dag befinner Solen seg på hovedserien og er 4,56 milliarder år gammel. I kjernen går
hydrogen over til Helium (PP-1: 85% og PP2: 15%). Om 7,44 milliarder år vil Solen forlate
hovedserien, da er hydrogenet i kjernen brukt opp.
2. Solen er på den røde kjempe grenen i 230 millioner år
På den røde kjempe grenen trekker kjernen seg sammen og temperaturen øker i kjernen,
stjernens ytre lag utvider seg samtidig som overflatetemperatur avtar. I denne fasen beveger
stjernen seg til høyre og opp i H-R diagrammet. Når Solen nærmer seg slutten på denne
grenen er temperaturen i kjernen blitt så høy at hydrogenet i skallet utenfor heliumkjernen
fusjonerer. Solen har da en heliumkjerne og et skall som brenner hydrogen. Solen er nå blitt
en rød kjempe og etter 12,23 milliarder år er radien økt med en faktor 100.
3. Solen er 90 millioner år på den horisontale grenen
Den horisontale grenen starter når temperaturen i kjernen er blitt så høy at heliumet i
kjernen fusjonerer i et glimt (helium flash). I stjerner som har større masse (2- 3 M0) skjer
heliumfusjonen gradvis. I løpet av tiden på den horisontale grenen fylles kjernen med
karbon og oksygen, avfallsstoffene etter heliumfusjonen. Hydrogenet vil fortsatt fusjonere i
skallet utenfor heliumområdet. Stjernen beveger seg i starten ned og til venstre i H-R
diagrammet og tilslutt går til venstre på den horisontale grenen. Solen blir en rød kjempe for
andre gang
4. Solen er på den asymptotiske kjempe grenen (AGB) i 45 millioner år.
Den asymptotiske kjempe grenen starter når heliumfusjonen i kjernen opphører. Så lenge
Solen befinner seg på denne grenen vil helium og hydrogen fusjonere i skallene utenfor
oksygen/karbonkjernen. Kjernen vil trekke seg sammen samtid med at de ytre lagene
utviser seg. Luminositeten øker og overflatetemperaturen avtar. I H-R diagrammet vil den
asymptotiske kjempe grenen bevege seg til venstre og opp. Når stjernen når enden på den
asymptotiske grenen starter utviklingen av Solen som en planetarisk tåke (punkt 6 i
utviklingen).

Bildet viser strukturen av en gammel AGB stjerne som har samme masse som Solen
(moderat masse). På slutten av sitt liv vil Solen bli en flott rød AGB stjerne. Stjernen vil ha
en kraftløs kjerne (restene etter heliumfusjonen), helium vil fremdeles fusjonere i skallet
utenfor kjernen og hydrogen har sluttet å brenne. Det sentrale “ildstedet” har en dimensjon
av størrelse omtrent som Jorden.

17

På grunn av den effektive fusjonen av helium i skallet, vil en hovedseriestjerne som Solen
kunne oppnå en luminositet på 104 L0 som AGR stjerne, denne voldsomme luminositeten vil
føre til at Mars og gassplanetene vil fordampe og forsvinne. Solens ytre lag vil nå ut til
Jordens ellipsebane. Merkur og Venus vil bli slukt av Solen.
5. Solen når sin maksimale størrelse etter 12,365 milliarder år
Solen har oppnådd en radius som er over 100 ganger større enn radien Solen hadde på
hovedserien. Deler av de ytre lag vil bevege seg ut i rommet. Kjernen vil trekke seg
sammen, temperaturen blir ikke høy nok til at fusjonsprosessene kan opprettholdes.
6. Solen blir en planetarisk tåke. Stjernen ytre lag kastes vekk og kjernen kommer til syne, av
den grunn stiger overflatetemperaturen dramatisk.
7. Fusjonsprosessene avsluttes og er blitt 50 000 år eldre enn utviklingssteget 5.
Solen har mistet en stor del av den massen som holdt den varm, av den grunn opphører
fusjonsprosessene. På 50 000 år har overflatetemperaturen endret seg fra ca 3500K til over
200 000K, luminositeten har i denne perioden vært konstant radien har endret seg fra over
100 Rsol til under 0,1 Rsol. Solen vil avkjøles, energien forsvinner ut i rommet som
elektromagnetisk stråling. Radien avtar og temperaturen avtar.
8. Solen ender til slutt som en hvit dverg 100 000 år etter energiproduksjonen opphørte (steg
7) Karbonet og oksygenet vil ikke klare å trekke seg sammen, de er i en degenert tilstand.
Lyset er intenst på grunn av den høye temperaturen. Solen er dømt til å tilbringe resten av
evigheten med å lekke resten av sin varme gradvis ut i verdensrommet. Etter mange
milliarder år vil den hvite dvergen nå det absoluttet nullpunktet på minus 273 grader celsius.
Astronomene har målt seg fram til at ca 50% av den hvite dvergen er krystallisert karbon
altså en diamant. Solen vil om ca 7 milliarder år kanskje se ut som Helix tåken, den hvite
dvergen vil avkjøles og tåken vil slutte å lyse. HR-diagrammet viser denne avkjølingsfasen,
luminositeten og overflatetemperaturen avtar.

1.11 Oppgaver
Oppgave 1
Utgår
Oppgave 2
Utgår
Oppgave 3
På et stadium i "svangerskapet" hadde protosolen en luminositet på 1000L0 og en
overflatetemperatur på 1000 K. Hvilken radius hadde protosolen på den tiden. Svaret skal ha
enhetene: km, R0 og AU
Oppgave 4

18

I løpet av 4,56 milliarder år har Solens radius økt med 6%. I dag er radien 696 000 km. Finn radien
Solen hadde for 4,56 milliarder år siden.
Oppgave 5
a. Bergen Solens unnslipningshastigheten for Solen i dag.
b. Beregn Solens unnslipningshastigheten når Solen er blitt en rød kjempe. Anta at massen er den
samme som i dag og radiusen er 100 ganger større.
c. Forklar hvorfor en rød kjempe kan miste mer masse enn en hovedseriestjerne.
Oppgave 6
Hvor mye hydrogen forsvinner i løpet av de 12 milliarder årene Solen befinner seg på hovedserien. Vi
må anta at Solens luminositet er konstant i denne tiden. Finn også hvor stor del av Solens totale masse
vil denne hydrogenmengden være.
Oppgave 7
Utgår

Oppgave 8
Solen som en rød kjempe vil ha en luminositet som er 2000 ganger større enn dagens verdi. Vi antar
at Jorden opprettholder termisk likevekt, det vil si at st strålingsenergien som treffer Jorda vil øke
med en faktor 2000 og den reflekterte energien øker med samme faktor. Anta at Jorden har en
overflatetemperatur på 14 grader celsius. Finn Jordens overflatetemperatur.

Oppgave 9
a. Beregn hvor lenge en stjerne med masse 9 M0 vil oppholde seg på hovedserien.
b. Beregn hvor lenge en stjerne med masse 0,25 M0 vil oppholde seg på hovedserien.
c. Sammenlikn svarene i a og b med Solens levetid på hovedserien.

1.12 Fasit med løsningsforslag

Oppgave 3
L0  LSol

Fasit med løsningsforslag
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Kjente størrelser:
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Oppgave 4
Fasit med løsningsforslag
R0  696000km


Kjente størrelser:

R1 1.06

Verktøyet (teorien)

R0
R1 
1.06

Løsning:

Betraktning:

R0
5

R1  6.57  10  km

4

R0  R1  3.94  10  km

Solens radius øker fordi trykket reduseres i kjernen, trykket reduseres fordi
fusjon av hydrogenkjernene fører til færre partikler i Solens kjernen (fire
hydrogenkjerner går over til en heliumkjerne). Trykkreduksjonen fører til at
Solens kjerne trekker seg sammen. Temperaturen i kjernen og Solen radius vil
øke med omtrent 40000 km i løpet av 4,56 milliarder år.

Oppgave 5
Fasit med løsningsforslag
Kjente størrelser:
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Oppgave 6
L0  LSol

Fasit med løsningsforslag
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L0  3.9  10

Kjente størrelser:
Verktøyet (teorien)
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Den totale energimengden som blir frigitt i løpet av 12 milliarder år er
. Vi har beregnet hvor stor energimengde som frigis ved fusjon
av fire hydrogenkjerner til en heliumkjerne (
). Vi kan beregne
antall fusjonsprosesser som vil forekomme i løpet av Solens levetid på Solen
( 3.354 1055J). Det vil forsvinne
hydrogen i løpet av tiden på
1.477
hovedserien eller 15% av hydrogenmassen vil forsvinne.
Solen
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J
44
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Oppgave 8
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Obs! Dere må regne med SI-enheten kelvin.
Fasit med løsningsforslag
Kjente størrelser:
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Løsning:
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LJ  1.971  10
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TJ1  
 4   R 2  
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4
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Betrakning:

Jordens overflate temperatur vil øke til 1600°C (eller 1919K)etter Solen er
blitt en rød kjempe dersom vi antar at vi antar at temperaturstålingen øker
med en faktor 2000.

Oppgave 9
Fasit med løsningsforslag
Kjente størrelser:

Verktøyet (teorien)

Ma  9 M0

t
t0
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Mb  0.25 M0

 M0 
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Betraktning:

11

t b  3.8  10  yr

ta
t0

tb
t0

 0.412 %

 3200 %

En stjerne med masse 9 M0 har en levetid på hovedserien som er 0,4% av
Solens levetid på hovedserien. En stjerne med masse 0.25 M0vil ha mye lenger
levetid, hele 3200% lenger levetid på hovedserien sammenliknet med Solens
levetid på hovedserien.
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