Supernova - en stjerne som dør

Hvordan en isolert stjerne utvikler seg er avhengig av stjernens masse. Utviklingen skjer raskere for
massive stjerner sammenliknet med letter stjerner. Skalaen til venstre gir stjernemassen når den
befinner seg på hovedserien. Skalaen til høyer er stjernemassen nå den er død. Dersom stjernen har
mindre masse enn 0.4 M , vil stjernen utvikle seg til en kraftløs “helium ball”. Ligger massen i
intervallet fra 0.4 M til 8 M , vil den kvitte seg med masse i løpet av sitt lange liv og ende som
en hvit dverg. En hvit dverg har en masse som er mindre enn 1,4 M (Chandrasekhar grensen).
Dersom stjernen har større masse enn 8 M, vil en kjerne-kollaps oppstå, stjerne eksploderer, vi får
en supernova. En supernova vil ende som et sort hull eller som en nøytronstjerne.

Supernovaen i 1572 fikk avgjørende betydning for Tycho Brahe sitt syn på Universet, denne
begivenhet utløste stor astronomiske revolusjonen som førte til ny forståelse av Universet. Denne
revolusjonen startet med teoriene til Nicholas Copernicus, observasjonene til Tych Brahe og Galileo
Galilei og beregningene til Johannes Kepler. Til slutt i denne kjeden av vitenskapsmenn kom Isaac
Newton og fant de fysiske lovene som styrte utviklingen av Universet. I dag vet vi at den nye
stjernen Tycho Brahe oppdaget på himmelen var en Type Ia supernova. I dag har astronomene
funnet stamstjernen som bidrog til utløsning av eksplosjonen.
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1 Supernova, nøytronstjerner og sorte hull
Astronomene hevder at stjerner rundt 8 M0 og mindre kvitter seg med største delen av sin masse og
ender som en planetarisk tåke med en hvit dverg i sentrum.
Stjerner større enn 8 M0 dør i en spektakulær supernovaeksplosjon uten å gjennomleve den
planetariske tåkefasen.

1.1

Superkjempene og deres utvikling

I sentrum av denne tåken ligger en superkjempestjerne med masse på minst 18 solmasser. Bildet
viser at denne superkjempen sender ut store mengder masse (stjernevind).Denne massen kolliderer
med interstellart støv og gass som ligger i nærheten. Superkjempen på bildet ligger i den Lille
Magellanske Sky i en avstand på 198,000 ly.
Superkjemper forbruker tyngre elementer og produserer tyngre elementer og frie nøytroner. Mange
isotoper er ikke produsert direkte i fusjonsprosessene, noen er blitt til ved såkalt nøytron innfanging.
De termonukleære reaksjonene finner sted i flere skall samtidig. Som en følge av de store
energimengder som frigis over kort tid vil de ytre lagene ekspandere raskt og en superkjempe
dannes. En superkjempe har stor luminositet og stor radius. Noen av de lyssterkeste stjernene vi
kan se på himmelen er superkjemper som for eksempel Betelgeuse og Rigel i Orion og Antares i
Skorpionen.

3

Økningen i tettheten og temperaturen i kjernen fører til suksessive termonukleære reaksjoner,
varigheten av disse blir kortere og kortere. Tabellen viser teoretiske beregninger for en stjerne som i
utgangspunktet (“zero-age mass”) har massen 25 M. Disse beregningene viser at karbonfusjonen
varer i minst 600 år, neonfusjonen i 1 år og oksygenfusjonen i 6 måneder. Den siste og korteste
kjernereaksjonene er fusjon av silisium, alt silisiumet i en 25- M stjerne vil forsvinne i løpet av en
dag.

Bildet viser strukturen i en gammel stjerne (en superkjempe) som har større masse større enn 8
M. En superkjempe oppnår en radius som er like stor som halve storaksen i Jupiters ellipsebane.
Stjernens energi kommer fra en kjerne som består av fusjonerende skall, denne kjernen er av samme
størrelsesorden som Jorden.
En superkjempe kan ikke legge et ubegrenset antall lag til ”løken” fordi silikon er det siste
grunnstoffet som fusjonerer. Når silikon fusjonerer dannes jern, jern kan ikke fusjonere fordi
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massen av kjernepartiklene i jern har nådd et minimum. Skal tyngre grunnstoffer produseres
må energi tilføres.

1.2 Aktuelle Stamstjerner



Eta Carina er en



Supernova 1987A

Stamstjernen til SN 1987A var en blå superkjempe (magnitude 12, spektralklasse B3I) i den Store
Magellanske Sky. Astronomene mener at stamstjernen er en LBV-stjerne («Luminous Blue
Variables») fordi den har kastet fra seg store mengder gass før den eksploderte. LBV-stjernene er
stamstjernene til Type II supernova. Type II supernova har sterke hydrogenlinjer i spekteret fordi
gassen i området rundt stjernen inneholder store mengder hydrogen.

1.3 Hva skjer i en supernovaeksplosjon?
Astronomene har utviklet en teoretisk modell som beskriver supernovaobservasjonene meget godt.
Jernkjernen som dannes i stjernen trekker seg sammen og temperturen øker med rekordfart til 5
milliarder grader i løpet av et tiendedels sekund. Gammastrålingen som kjernen sender ut spalter
jernatomene, restkjernene er helium, denne prosessen kalles for fotodesintegrasjon. Deretter starter
en reaksjon mellom elektronene og protonene på grunn av den enorme tettheten i kjernen, denne
reaksjonen fører til dannelsen av nøytroner og nøytrinoer. Nøytrinoene fjerner seg fra kjernen
(”nøytrinoene tapper kjernen for energi”) og den avkjøles og trekker seg sammen. Etter en kort tid
har kjernen fått en diameter på under 20 km og en tetthet over 4exp17 kg/m3. Denne tettheten svarer
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til tettheten i atomkjernene. Dersom hele Jorden ble presset sammen til denne tettheten vil
diameteren bli 300 m.
Når tettheten i supernovakjernen har oppnådd en tetthet som tilsvarer tettheten i atomkjernene vil
kjernen utvide seg litt (eng: ”core bounce”), som følge av denne utvidelsen vil kraftige trykkbølger
bli generert. På grunn av avkjølingen i kjernen vil materie i området rundt kjernen bevege seg med
stor hastighet (15% av lyshastigheten) innover mot kjernen. Det oppstår en kollisjon mellom den
utadgående trykkbølgen og materien som beveger seg inn mot kjernen. Trykkbølgen endrer
retningen på materiestrømmen og beveger seg sammen med nøytrinoene mot overflaten. Lydbølgen
møter mindre og mindre motstand, lydhastigheten øker og der bygges opp en sjokkbølge som brer
seg mot overflaten og har en ufattelig energimengde (1046 joule). Denne energien svarer til
energimengden Solen sender ut i løpet av 4,56 milliarder år. Et gigantisk lysglimt oppstår og
stjernen er blitt en supernova.
Detaljerte databeregninger for en 20 M0-stjerne viser at 96% av stjernematerien vender tilbake til
rommet som interstellart medium, byggemateriell for framtidens stjerner. I kollisjonen mellom
sjokkbølgen og stjernematerien dannes det nye atomer tyngre enn jern. Oppbygging av atomer
tyngre enn jern krever mye energi, tilstrekkelig energi oppnås i en supernovaeksplosjon.
Tunge elementer som sink, sølv, tinn, gull, kvikksølv, bly og uran blir produsert i sjokkbølgene på
vei mot overflaten i en supernovaeksplosjon. På Jorden finner vi alle disse grunnstoffene, det betyr
at vårt solsystem er dannet av supernovarester. Vår kropp består av stjernemateriale som har
vært en del av en stjerne som har dødd som en supernova.
Astronomene kan ta bilder av supernova i fjerntliggende galakser fordi luminositeten bli en milliard
ganger større enn Solens luminositet. Supernovaens maksimale luminositet tilsaver den totale
luminositeten i en galakse

1.4 En supernova i galaksen M81 i Store Bjørn

Bildene viser en supernova (1993J) i galaksen M81, avstanden til denne galaksen (a) er 12
millioner lysår. Det var en spansk amatørastronom oppdaget supernovaen (c) i Store Bjørn 28. mars
1993. Stamstjernen like før eksplosjonen var en rød superkjempe (spektralklasseklasse K0), på
bildet (b) er den nesten ikke synlig.
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1.5 En supernova i galaksen M101 i Store Bjørn

Kilde: Peter Nugent/Lawrence Berkeley National Laboratory og Palomar Observatory

Den grønne pilen peker på en ny stjerne, astronomene kaller den for M101-galaksen. Vi ser den
“nye stjernen” på de to bildene til høyre. Den “nye stjernen” ble oppdaget i august 2011.
“Den “nye stjernen” er ikke ny, men en gammel stjerne som dør, en supernova Type Ia.

. Hvite dverger i et dobbeltstjernesystem kan bli en supernova (Type Ia)
Astronomene oppdager dusinvis av supernovaer hvert år i fjerne galakser, de inndeles i klasser:
Type I (a, b c) og Type II. Det er lyskurvene og spektrallinjene som bestemmer hvilken klasse de
tilhører. Hydrogenlinjene er borte i en Type I supernova. Type II supernova har sterke
hydrogenlinjer i spekteret. Type Ia supernova manglet som nevnt hydrogenlinjer, men hadde
sterke absorpsjonslinjer av ionisert silisium (615nm). Type Ib har et spektrum med sterke
absorpsjonslinjer av helium og mangler ioniserte silisium linjer. Type Ic mangler hydrogen-,
helium- og silisium linjer i spekteret.
Astronomene tolker de ulike spektra på følgende måte: Type Ib, Ic og II er døende superkjemper,
forskjellen er at stamstjernen før eksplosjonen for Typene Ib og Ic er strippet for de ytre lagene før
den eksploderer.
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Hvite dverger i et dobbeltstjernesystem kan utvikle seg til å bli en supernova (Type Ia) når den hvite
dvergen mottar materie fra ledsager stjernen. Ledsagerstjernen er en rød kjempe i utvikling, radien
øker og tidevannskreftene sørger for masse fra den røde kjempen overføres til den hvite dvergen.
Når massen når Chandrasekhar grensen (1,4 solmasser) øker trykket på grunn av karbonet og
oksygenet fusjoner og dobbeltstjernesystemet blir en supernova når det degenererte elektrontrykket
i kjernen opphører. Type Ia supernova er en eksplosiv termonukleær supernova, i motsetning
til supernovaene (Type II, Ib, Ic), der kjernene kollapser av gravitasjonskreftene.
Supernovaene som tilhører klassene Ib, Ic og II er unge massive stjerner, 10 millioner år, mindre
enn tiden det tok Solen å nå hovedserien. Denne korte levetiden kan tyde på at de vil dø på det
stedet de ble født. Type Ia supernovaene oppdages i områder hvor ingen stjerner blir født.
.

Bildet viser at lyskurvene for de to supernovatypene: Type II og Type Ia. Det er de radioaktive
isotopene som er energikilden når eksplosjonen er over. De to eksplosjonstypene produserer ulike
isotoper. Type Ia er ansvarlig for de atomene som ligger nær jern i det periodiske systemet.
Astronomene benytter Type Ia når avstanden til galaksene skal bestemmes. Dette kan de gjøre
fordi lyskurven for disse er like.
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1.6 Rester etter en supernovaeksplosjon

NASA: Cygnus Loop nebula (RA: 20h51m27s; Dec: 31grader07´28”)
Bildet viser supernovaresten Loopen i Svanen (Cygnus). Sløyfen er dannet av sjokkbølgen i en
supernovaeksplosjon for 15 000 å siden. Avstanden ut er 2600 ly og diameteren er 120ly. Den er
tilnærmet kulesymmetrisk.
Sløyfetåken har stor hastighet vekk fra stamstjernen. Denne resten kan trigge interplanetarisk
medium (mørke skyer) og ”nye fødestuer (kulehoper) kan bygges”.
.
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NASA: Crab nebula (M1) i Taurus
Krabbetåken er også en kjent supernovarest, den eksploderte i 1054. Den har en
ekspansjonshastighet på 1450 km/s. Luminositeten er 80 000Lsol. Magnituden er 8,4

NASA: Cassiopeia A (RA:23h23,445m; Dec:58grader48,509`)
Bildet viser resten etter supernovaen: Cassiopeia A. Rester etter supernova kan oppdages på mange
bølgelengde flere hundre år etter eksplosjonen. Det oppstår stråling når supernovaresten kolliderer
med interstellart medium, ståling kan oppstå i området fra de lange radiobølgene til de korte
røntgenbølgene. Bildet til høyre er et sammensatt bilde av Cassiopeia A, et infrarødt bilde (Spitzer
Space Telescope), et visuelt bilde (Hubbel Space Telescope) og et bilde i røntgenområde (Chandra
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X-ray ). Astronomene mener at denne eksplosjonene skjedde for på slutten av 1600, i følge
læreboka har ingen sett dette utbruddet. Den siste supernovaen som er sett i vår galakse ble
observert av Kepler i 1604.

1.7 Supernova SN 1987A
Lyssterke supernovaer er meget sjeldne, bare fem er blitt oppdaget det siste år tusen som kunne sees
med det blotte øyet (1006, 1054, 1181, 1572, 1604). Alle disse fem er blitt lokalisert i vår galakse.
Supernovaen i 1572 fikk avgjørende betydning for Tycho Brahe sitt syn på Universet, denne
begivenhet utløste stor observasjonsaktivitet. SN 1987A utløste også en stor observasjonsaktivitet,
astronomene sammenliknet utviklingen med den teoretiske modellen for en supernova eksplosjon.
SN 1987A har gitt astronomene en enestående utsikt til en voldsom stjernedød.

NASA, Hubble telescope (1996) Supernova 1987A i den Store Magellanske Skyen (RA:
5h35,731m; Dec: -69 grader14,823`). Magnituden er 17,46.

Bildet viser SN 1987A og de tre ringene (linken viser en animasjon som viser hvordan disse
ringene er orientert i rommet). Diameteren på den innerste ringen er 1,3 ly. Bildet er tatt av Hubble
teleskopet i 1996 etter at teleskopet fikk forbedret sin oppløsningsevne. Hubble teleskopet har fulgt
utviklingen av den lyse ringen på bildet. Astronomene ble overasket da de fant ett sett av tre
glødende ringer. Ringene er rester etter en stjernevind fra stamstjernen som ble en rød kjempe for ca
20 000 år siden. Ringene ble synlige på grunn av UV-strålingen som oppstod etter eksplosjonen.
Der er mange spørsmål som astronomene ikke kan besvare, men astronomene vil fortsatt studere
SN1987A i framtiden, i hop om å finne svar på de uløste spørsmålene.
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Se bilde på denne adressen supernovaen SN 1987A, det var den første supernovaen som ble
oppdaget 1987
Observasjonene viset at lyset fra supernovaen kom ikke som et kort lysglimt, den fortsatte å lyse
blant annet på grunn av stråling fra radioaktive isotoper som kobolt, nikkel og titanium,
grunnstoffer som ble produsert i eksplosjonen. Disse isotopene sender ut gammastråling med kjent
bølgelende og kan av den grunn identifiseres. Astronomene har oppdaget denne strålingen ved hjelp
av gammateleskoper i bane rundt jorden. Det var den radioaktive strålingen som førte til at lyset fra
SN 1987A økte i styrke de første 85 dagene etter detonasjonen. Supernovaen ble synlig uten
teleskop flere måneder etter detonasjonen.
Ideelt burde SN 1987A bekreftet teorien om de typiske supernovaene. I SN 1987A var ikke en
typisk supernova, luminositeten økte omtrent til 108L0, en tiende del av en typisk supernova. Det
var en fordel at astronomene kjente stamstjernen, de betegnet den som en stjerne som vil lide
supernovadød. Stamstjernen var identifisert som en blå B3 I superkjempe, ikke som en rød
superkjempe. På hovedserien hadde stamstjernen en masse lik 20 M0. Astronomene regnet med at i
den tiden stjernen vandret fram og tilbake på toppen av H-R diagrammet, kvittet den seg med en
masse som svarer til 2 M0. Astronomene mener at massen på denne stamstjerne var relativ liten, av
den grunn innholdt sjokkbølgene mindre energi som kunne konverteres til lys.

”Nøytrino teleskopet” i Japan observerte økningene i nøytrino strålingen (20 MeV) 23. februar 1987
3 timer før astronomene så lyset fra den supernovaen SN 1987A. Denne tidsforsinkelsen kan
astronomene forklare, de mener at nøytrinoene dannes i det øyeblikket kjernen bryter sammen,
sjokkbølgen som kjernen danner bruker lenger tid på veien til overflaten sammenliknet med
nøytronene. Astronomene mener at denne tidsdifferansen er 3 timer. Disse observasjonene er
oppsiktsvekkende og er i overensstemmelse med teorien som forklarer
supernovaeksplosjoner.

1.8 Oppgaver
Oppgave 1
Sentralstjernen i en planetarisk tåke har en luminositet på 1000 L0. Stjernens overflatetemperatur er
100 000 K. Finn stjernens radius, enheten skal være Solens radius
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Oppgave 2

Helix (spiral) Tåken i Vannmannen ligger 450 ly fra Jorden, den har en vinkeldiameter på 1/2
grader (samme som full Måne). Bergen diameteren av tåken, benytt enhetene AU, pc og ly.
Oppgave 3

Bildet viser et visuelt bilde av den planetariske tåken M57 (Ring Tåken) i Lyren. Vinkeldiameteren
varierer, den største og minste aksen i tåken har en vinkeldiameter på henholdsvis 1  1.4 arcmin og
km

utvider seg med en hastighet på v1  20 . Hvor lang tid er det siden
s
sentralstjernen kvittet seg med de ytre lagene. Anta at avstanden ut til tåken er d1  2700 ly
2  1.0 arcmin Tåken

Oppgave 4

Sirius er den sterkeste stjernen på himmelen, Sirius er en dobbeltstjerne: Sekundærstjernen er en
hvit dverg (Sirius B), bildet er den vaskelig å se. Lysstålene på bildet er en teleskopeffekt. a)
Satellitter har nylig observert Sirius B i UV-området. I dette området er stålingen mest intens. Disse
målingene viser at overflatetemperaturen på Sirius B er 30 000 K. Finn bølgelengden for maksimal
strålingsintensitet. b) Bilde viser Sirius i det visuelle området. Hvordan vil bildet av Sirius se ut i
UV-området. Sirius (A) har overflatetemperaturen 8000 K.
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Oppgave 5
a) En hvit dverg har samme diameter som Jorden og masse lik Solen. Finn den midlere
massetettheten for himmellegemet, benytt enheten: ton/cm3. b) Hvilken hastighet er nødvendig skal
gassene fjerne seg fra overflaten
Oppgave 6
I den klassiske science-fiction boken Atomet (1960), oppdaget en fysiker en meteoritt som var en
del av en hvit dverg. Meteoritten hadde en radius på Rb  10 cm (bakset ball størrelse). Fysikeren
tok i steinen og ville bære den til sitt laboratorium. Estimer massen av denne meteoritten og
diskuter hvordan fysikeren vil klare å få den med seg til laben.

Oppgave 7
I denne oppgaven skal vi ta for oss en supernova, den har en kjernediameter på Dsn  20 km og en
tetthet på sn  4 1017 kg a) Beregn kjernens masse, benytt enhetene kg og M0. b) Beregn
3

m

gravitasjonskraften som virker på et objekt på overflaten som har massen mo  1.0 kg , sammenlikn
denne kraften med tyngden av i kg på Jorden: FJ  100 N c) Beregn unnslipningshastigheten fra
overflaten, gi svaret med enheten m/s og enheten lyshastigheten c  2.998  108

m
s
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1.9 Fasit med løsningsforslag
Oppgave 1
Sentralstjernen i en planetarisk tåke har
en luminositet på 1000 L0. Stjernens overflatetemperatur er 100 000 K. Finn stjernens radius, enheten skal
være Solens radius
Fasit med løsningsforslag
Kjente størrelser:

Lp  1000 L0

Tp  100000K

8

Tp  17 T0

26

L0  3.9  10

3

T0  5.8  10 K

W

kg

  5.67  10

4 3

K s

Verktøyet (teorien)

Energifluksen (T4) og luminositeten (L) bestemmer størrelse
(radien R) for en stjerne:

L

2

4

4   R   T

1

Løsning:

Lp

Rp explicit Rp  Tp 

2

4   Rp   Tp

1

4

Rp 

2   



1

2   5.6704 10 8 
  

  




 
8 W
   5.6704 10   2 4
 
 m K

W  
2
( 100000 K)





2 4
m  K 







   Lp 2
Tp

  L 
 p
 

2

 1 
 
 2 


  0.11 R
0



Betraktning:
Vi ser at radien er proporsjonal med kvadratroten av luminositeten og omvendt
proporsjonal med overflatetemperaturen: Rp 

Lp
Tp

2

. Dersom luminositeten fra en

stjerne antas å være konstant når overflatetemperaturen øker, vil radien avta.
Sentralstjernen har en temperatur som er 17 ganger så stor som Solens
overflatetemperatur. Dersom luminositeten fra denne stjernen er 1000 ganger større enn
Solens luminositet må radien være 10% av Solens radius.
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Oppgave 2
Helix (spiral) Tåken i Vannmannen ligger 450 ly fra Jorden, den har
en vinkeldiameter på 1/2 grader (samme som full Måne). Bergen
diameteren av tåken, benytt enhetene AU, pc og ly.

dh  450 ly

Kjente størrelser:

3

  1.8  10  arcsec

  0.5 deg

Verktøyet (teorien)


"The small angle formula" modifisert

D
d

 rad

D
d

 ( 206265 arcsec )

1 rad  206265 arcsec

D = Den lineære størrelsen på objektet med enhet som MathCad har definert
= objektets vinkeldiameter med enhet: buesekunder
d = avstanden til objektet med enhet som MathCad kjenner.
D og d kan ha forskjellig enhet i denne formelen.
Beregninger:

D 



dh
 
206265 arcsec
1

D
d

D  3.9 ly

 ( 206265 arcsec )

D  1.2 pc

5

D  2.5  10  AU

Betraktninger:
Helix Tåken er den tåken som ligger nærmest Jorden, bergningen viser at den
lineære diameteren er 3,9 ly eller 0,25 millioner astronomiske enheter.
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Oppgave 3
Bildet viser et visuelt bilde av den planetariske tåken M57
(Ring Tåken) i Lyren, Vinkelstørrelsen er. Vinkeldiameteren
varierer, den største og minste aksen i tåken har en
vinkeldiameter på henholdsvis 1  1.4 arcmin og
2  1.0 arcmin Tåken utvider seg med en hastighet på
km
. Hvor lang tid er det siden sentralstjernen
v1  20
s

kvittet

seg med de ytre lagene. Anta at avstanden ut til tåken er
d1  2700 ly

Kjente størrelser:
Verktøy (teori)

1  1.4 arcmin

v 1  20

2  1 arcmin

km
s

3

d 1  2.7  10  ly

Vi må først finne tåkens halve lineære størrelse, vi setter den lik av  1.2 arcmin . Når
hastigheten er kjent kan tilnærmet finne hvor gammel tåken er.

Beregningene:
d1 1
1
Dav 
 av 

206265
arcsec 2

Betraktninger

Dav  0.471 ly

tav 

Dav
v1

3

tav  7.06  10  yr

For ca 7000 år ble ringen dannet.
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Oppgave 4
Sirius er den sterkeste stjernen på himmelen, Sirius er en
dobbeltstjerne: Sekundærstjernen er en hvit dverg (Sirius
B), bildet er den vaskelig å se. Lysstålene på bildet er en
teleskopeffekt. a) Satellitter har nylig observert Sirius B i
UV-området. I dette området er stålingen mest intens.
Disse målingene viser at overflatetemperaturen på Sirius
B er 30 000 K. Finn bølgelengden for maksimal
strålingsintensitet. b) Bilde viser Sirius i det visuelle
området. Hvordan vil bildet av Sirius se ut i UV-området.
Sirius (A) har overflatetemperaturen 8000 K.
Kjente størrelser:

Verktøy (Teori)

TA  8000 K

TB  30000 K

Wiens lov (forskyvningsloven): Bølgelengden for maksimal strålingsintensitet for
et sort legeme eromvendt proporsjonal med temperaturen på legemets overflate.

Beregningen: a) bølgelengden for maksimal strålingsintensitet.

 Bmax 

0.0029 K m

 Amax 

TB
0.0029 K m
TA

Bmax  97 nm
 Amax  362 nm

b) bildet av Sirius i UV-område (ca 100 nm til 10 nm) vil Sirius B dominere fordi Sirius B har maks
strålingsintensitet i UV-området, Sirius A har maks stråling i det synlige området.

Betraktninger:

På grunn av den høye overflatetemperaturen sammenliknet med moderstjernen vil
Sirius B normalt ikke være synlig i det visuelle området.
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Oppgave 5
a) En hvit dverg har samme diameter som Jorden og masse lik Solen. Finn den midlere massetettheten
for himmellegemet, benytt enheten: ton/cm3. b) Hvilken hastighet er nødvendig skal gassene fjerne
seg fra overflaten.
Kjente størrelser:
Vektøy (teori)

30

M 0  1.989  10

6

RJ  6.378  10 m

kg

Volumet av en kule:
M

Massetetthet (: tetthet) er legemets masse (M) delt på volumet av
legemet (V):



Unnslipningshastigheten for et legeme:

vescap e

V

2 G M
R

Bergningene a) den midlere massetettheten for himmellegemet.

4
3
VJ     RJ
3

M0
hv 
VJ

9 kg

hv  1.83  10

hv  1.83

3

m

Beregningene b) unnslipningshastigheten for den hvite dvergen:

tonne
3

cm

v escape 

2 G M 0
RJ

3 km

v escap e  6.5  10 

s

Refleksjoner: Dersom hastigheten 20km/s er en karakteristisk hastighet for de bevegelige skallene i
en planetarisk tåke, vil disse gasse aldri fjerne seg fra tåkens sentralstjerne fordi
unnslipningshastigheten er så mye større enn skallenes radielle hastighet. Vi kan også merke oss at
interstellare gasser som fanges inn av stjerner vil nå unnslipningshastigheten når gassen treffer
stjernens overflate.
Oppgave 6
I den klassiske science-fiction boken Atomet (1960), oppdaget en fysiker en meteoritt som var en
del av en hvit dverg. Meteoritten hadde en radius på Rb  10 cm (bakset ball størrelse). Fysikeren
tok i steinen og ville bære den til sitt laboratorium. Estimer massen av denne meteoritten og
diskuter hvordan fysikeren vil klare å få den med seg til laben.
4
3
Mm  hv    Rb
3

3

M m  8  10  tonne

6

Mm  7.666  10 kg
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Oppgave 7
I denne oppgaven skal vi ta for oss en supernova, den har en kjernediameter på Dsn  20 km og en
tetthet på sn  4 1017 kg a) Beregn kjernens masse, benytt enhetene kg og M0. b) Beregn
3

m

gravitasjonskraften som virker på et objekt på overflaten som har massen mo  1.0 kg ,
sammenlikn denne kraften med tyngden av i kg på Jorden: FJ  100 N c) Beregn
unnslipningshastigheten fra overflaten, gi svaret med enheten m/s og enheten lyshastigheten
8m

c  2.998  10

s
17 kg

Kjente størrelser: sn  4  10

4

Dsn  2  10 m

3

mo  1kg

FJ  100N

m

Verktøy (teori)

M

4
3
     R 
3


Bergegninger: a) kjernens masse:

 m1 m2 
 r2 



G 

F

3

4  Dsn  
M sn  sn      

3  2  

 Msn  mo 

  Dsn  2

 
 2  

Beregninger: b) gravitasjonskraften på ett kg Fsn  G 

Bergninger: c) unnslipningshastigheten

v snescape 

2 G M sn
Dsn

2 G M

vescap e

30

M sn  2  10

12

Fsn  1  10

R

Msn  0.8 M0

kg

Fsn

N

FJ

8m

v snescape  1.495  10

s

10

 1  10

vsnescape  0.5 c

2

Betraktninger: Supernovakjernen har en kulemasse som er lik
80% av Solens masse, denne enorme massen har en diameter på
20 km. En supernovakjerne er rik på nøytroner, disse er
degenererte, det betyr at supernovakjernen har en tetthet
tilsvarer tettheten av et nøytron. Bergningen viser også at
gravitasjonsfeltet er enormt 10 millioner kraftigere enn på
Jorden. Dette enorme gravitasjonsfeltet fører til en
unnslipningshastighet på halvparten av lysfarten. Bildet til
venstre viser et røntgenbilde av Cassiopeis A, restene etter en
supernovaeksplosjon. Det må være en enorm eksplosjon siden
restene er sprett over en så stor avstand.
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