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Innhold

Mest om hvordan stjerner blir til.

– Tåkeprat med fine bilder av stjerner og gasståker.

– Teori: hvordan stjerner fungerer, og hvordan de blir til.



Sjustjernen – Pleiadene – med refleksjonståke. Støv reflekterer stjernelyset.
Bjørn Willmann 22/11 2009.



Sjustjernen, fra NASAs Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE).
Fargekoder: blått: 3,4µm, cyan: 4,5µm, grønt: 12µm, rødt: 22µm.
Stjernene passerer tilfeldigvis gjennom en sky av gass og støv.
De har overflatetemperaturer opp til 14 000 K, ikke nok til å ionisere gassen.



Orion 22/9 2001

Stjerner:
Betelgeuse oppe til venstre.
Bellatrix oppe til høyre.
Alnitak, Alnilam og Mintaka i beltet.
Rigel nede til høyre.

Hestehode-tåken rett under beltet
(til venstre).
Orion-tåken (M42) i sverdet.
Barnards løkke til venstre for dem.

Alle disse tåkene er deler av en
kjempestor molekylær sky,
stort sett usynlig.

http://www.rocketroberts.com/
astro/images/dx212223.jpg

Copyright 1999-2012
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Orion-tåken. Terje Bjerkgård 25/12 2013.



Orion-tåken
Avstand
1344± 20 lysår.
24 lysår i utstrekning.
2000 solmasser.
Opplyst og ionisert av
Trapeset, 4 (5)
stjerner, noen doble,
i sentrum av bildet.
Lyssterkest er
θ-1 Orionis C,
overflatetemperatur
44 000 K,
spektralklasse O6.

Synlig lys,
Hubble-teleskopet,
2006.



Orion-tåken

Bilde i infrarødt fra ESOs
4,1 meters VISTA-teleskop.



Protoplanetariske skiver (protoplanetary disks, proplyds) i Orion-tåken.
Hubble-teleskopet, 2009.



Protoplanetariske skiver i Orion-tåken. Hubble-teleskopet, 2009.



Flamme-tåken, Hestehode-tåken og stjernen Alnitak.
Terje Bjerkgård 25/12 2013.



Flamme-tåken i synlig lys til venstre og infrarødt til høyre.
Bilde i infrarødt tatt med ESOs 4,1 meters VISTA-teleskop.



Flamme-tåken øverst,
til venstre for Alnitak.
Hestehode-tåken
nederst til høyre.

Bilde i infrarødt tatt med
ESOs 4,1 meters
VISTA-teleskop.



Hele Orion og litt til i infrarødt.

Molekylære skyer, som inneholder
støv og gass med mange slags
molekyler, gløder i infrarødt.

Sammensatt bilde,
fra satellitten IRAS
(Infrared Astronomical Satellite)
skutt opp i 1983.



100× 100 kvadratgrader
av himmelen i infrarødt.
Orion til venstre for
midten nederst, videre
Tyren og Perseus øverst.

Fargekode:
blått: 0,012 mm
grønt: 0,06 mm
rødt: 0,1 mm

Omregnet til temperatur:
blått: 240 K = −33◦C
grønt: 48 K = −225◦C
rødt: 29 K = −244◦C

Sammensatt bilde,
fra IRAS.



Utsnitt av Perseus i
infrarødt.

6× 6 kvadratgrader.

IC 348 til venstre og
NGC 1333 til høyre er
omringet, begge er
områder der nye
stjerner dannes.

Røntgenkilder er
markert med +

Fra IRAS.



Den åpne
stjernehopen IC 348
i Perseus, med
refleksjonståke.

Avstand 1028 lysår.
To millioner år
gammel.

400 stjerner, 30%
omgitt av roterende
skiver som kan bli til
planetsystem.

30 brune dverger med
15–80 Jupiter-masser.
3 brune dverger med
mindre enn 10
Jupiter-masser.

Bilde: Leonardi Orazi.



IC 348 i infrarødt.

Spitzer-teleskopet.



Bok-globulen
Barnard 68
i Slangebæreren
(Ophiuchus)

To solmasser.
Diameter 1/2 lysår.
Avstand 500 lysår.

Temperatur
16 K = −257 ◦C.

Synlig lys og nær
infrarødt,
ESOs 8,2 m
teleskop, 1999.



Bok-globulen
Barnard 68
i Slangebæreren

Infrarødt,
ESOs 3,6 m
teleskop, 1999.



Lille (til venstre) og Store (til høyre) Magellanske Sky. Sør er opp.
Med komet Wilson og supernova 1987A.



Store Magellanske Sky med Tarantell-tåken. Avstand 170 000 lysår.
Grønn ramme: neste bilde.



Tarantell-tåken uten og med supernova 1987A.





Tarantell-tåken (bildet foran)

Også kalt 30 Doradus.
Bildet er en mosaikk av bilder fra Hubble-teleskopet.
Det er rotert 90 grader sammenlignet med tidligere bilder.

Gassen lyser fordi hydrogen ioniseres av ultrafiolett lys fra OB-stjerner
(av spektralklasser O og B) i en stjernehop, NGC 2070.
Avstanden er 170 000 lysår.

Stjernehopen R136 til venstre for sentrum av bildet er sentral i NGC 2070.



Tarantell-tåken og superhopen R136 inne i den.
Fire av stjernene er super-lyssterke og super-massive.
En stjerne, R136a1, observeres å ha en masse på 265 solmasser.
Siden en så massive stjerne mister masse raskt, må den ha hatt over 300
solmasser opprinnelig.
Modellberegninger tyder på at en slik supermassiv stjerne blir til ved at to
massive stjerner i tett bane rundt hverandre kolliderer.
Flere stjerner har opp til 130 solmasser.
ESO – European Southern Observatory.



Superhopen R136
i Tarantell-tåken

121 stjerner er innenfor
en diameter på 15 lysår.

Mosaikk fra
Hubble-teleskopet.



Herbig–Haro-
objekt HH-34 i
Orion
Avstand 1500 lysår.

To motsatte
jetstråler,
hastighet 250 km/s,
1 lysår lange,
fra en protostjerne
før T-Tauri-stadiet.

«Fossen» til venstre
av ukjent opphav.

Fargekoder:
Blått: 429 nm
Grønt: 656 nm, Hα

Rødt: 673 nm, SII

ESOs 8,2 m
teleskop, 1999.



Klumper av materie i jetstrålen til HH-34.



Radiobilde av Cygnus A, den tredje sterkeste radiokilden på himmelen.
En million lysår lange jetstråler fra en aktiv galaksekjerne.

Avstand 700 millioner lysår.



Herbig–Haro-objektet HH 46/47
i stjernebildet Vela (Seilet)

Avstand 1400 lysår.

En jetstråle kommer mot oss ut av
en Bok-globul.
Hastighet 400 km/s.
En motsatt jetstråle innover i den
mørke skyen er usynlig her,
men synlig i radiostråling
(neste bilde).

Fargekode:
Blått: 422 nm
Grønt: 542 nm
Rødt: 672nm
og 798 nm (infrarødt)

ESOs New Technology Telescope,
2013.



Herbig–Haro-objektet HH 46/47. Forrige bilde pluss radiobilde.
Radioteleskop: Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA).



T Tauri, prototypen på en T Tauri-stjerne. Avstand 481± 2 lysår.
4 grader nordvest for Aldebaran, i retning Sjustjernen, ses blant Hyadene,
men er tre ganger så langt borte. Magnitude 10, variabel mellom 9 og 14.
Astronomy Picture of the Day 3. mai 2014, copyright Bill Snyder.



T Tauri
John Hind la merke til denne stjernen i 1852.
Til høyre for stjernen er Hinds refleksjonståke, opplyst av stjernen.
Stjernen ligger inne i en liten gass- og støvsky, Burnhams tåke.
Den er del av et dobbelt- eller trippelstjernesystem.
Karakteristisk for T Tauri-stjerner:

– Uregelmessige lysvariasjoner.
– Emisjonslinjer i spektret av hydrogen og en gang ionisert svovel, SII.
– Uvanlig sterke absorpsjonslinjer av litium.
– I Sola er litium oppbrukt ved kjernereaksjoner, den har 1% så mye

litium som meteoritter. Litium fusjoneres til helium ved 2,5 millioner
grader, det skjer antagelig i T Tauri-fasen i en stjernes livssyklus, før
fusjon av hydrogen starter opp.

– Sterk utstråling i infrarødt, fra støvskyer nær stjernen.
– To motsatte jetstråler av materie som kastes ut i stor fart.

Trolig ser vi stjernen over kanten på en roterende skive av gass og støv,
i ferd med å falle ned på stjernen, eller danne et planetsystem.



Det interstellare mediet

– Mellom stjernene finner vi gass og støv i en kompleks struktur.

– I Melkeveien mest innenfor en tynn skive, 600 lysår tykk.

– Total masse minst 10% av massen til stjernene.

– 75% av massen er hydrogen, 24% helium og 1% annet stoff.

– Den tynneste gassen har ett atom pr. liter, og ekstremt høy
temperatur: en million grader. Til sammenligning:

En liter luft har en masse på ett gram, det er 4× 1022 atomer.

– Vi lever i en boble av slik tynn og varm gass, 650 lysår i
diameter. Røntgenstråling fra alle kanter røper at gassen er der.

– En supernovaeksplosjon for 300 000 år siden kan ha blåst opp
boblen og varmet opp gassen som ble igjen.



Temperatur i rommet

Figuren viser hvordan solstrålingen like utenfor jordatmosfæren fordeler seg
over alle bølgelengder.

Den røde kurven er spektralfordelingen i følge Plancks formel
for svart stråling med en temperatur på 5776 K = 5503 ◦C.

Energitettheten i strålingen tilsvarer en temperatur på 278 K = 5 ◦C,
som er omtrent den temperaturen vi har på Jorda.



Temperatur i rommet

Solstrålingen har samme fordeling over bølgelengdene uavhengig av
avstanden til Sola, men energitettheten avtar når avstanden øker.
Den er omvendt proporsjonal med kvadratet av avstanden.

Temperatur på planetene i K = kelvin:

Teoretisk Målt Ekstreme
Jorda 278 288 185–331
Mars 225 227 186–268
Jupiter 122 165
Saturn 90 134
Uranus 64 76
Neptun 51 58
Pluto 44 44

Støvkorn i rommet mellom stjernene har temperaturer på 10–20 K.
Men de er omgitt av stråling som inneholder energirike fotoner, fordi
den kommer fra stjerner med overflatetemperaturer opp i 40 000 K.
De energirike fotonene er for få til å ionisere all hydrogengassen.



Skyer av gass og støv

Interstellare gass-skyer klassifiseres som tre typer:
HI, HII (romertall 1 og 2) og molekylære skyer.

– I en HI-sky er hydrogen i form av nøytrale atomer,
som bare kan observeres med 21 cm radiostråling.
Men HI-skyen kan inneholde observerbart støv.
Typisk tetthet: 1000–10000 atomer pr. liter.
Typisk temperatur: 100 K.

– En HII-sky lyser rødt, fordi hydrogenatomene er ionisert
av ultrafiolett lys fra varme stjerner i nærheten.
Typisk temperatur: 8000–10000 K.

– I en molekylær sky er hydrogen i form av hydrogenmolekyler, H2,
som dannes på overflaten av støvpartikler.
Støvet beskytter molekylene ved å absorbere energirik stråling.
Støvet er synlig ved at det reflekterer stjernelys og gløder i infrarødt.
Typisk temperatur: 10–20 K.



Skyer av gass og støv

Nitrogen og oksygen i vår atmosfære er ikke drivhusgasser,
fordi molekylene N2 og O2 er symmetriske.

H2 i rommet er usynlig, av samme grunn, men finnes sammen med
mange andre synlige molekyler.
HC11N med 13 atomer er observert.

Karbonmonoksid, CO, observeres med 2,6 mm radiostråling,
og brukes som indikator på H2.
For hvert molekyl CO er det 10 000–100 000 molekyler H2.

Støv utgjør 1% av massen i en molekylær sky.
Støvpartiklene dannes i materie som blåses ut fra stjerner.
Et typisk støvkorn er kanskje 1/1000 mm i diameter og består av
karbon, silikat, is.



Skyer av gass og støv

Når tettheten av en støvete gass-sky blir stor nok, ser vi den som en mørk
sky mot en bakgrunn av stjerner og lysende HII-skyer.
Hestehodetåken er et berømt eksempel.

Mørke molekylære skyer er rugekasser for utklekking av nye stjerner.

De minste mørke skyene kalles Bok-globuler, den alminnelige oppfatningen
er at de er i ferd med å trekke seg sammen og bli til stjerner.

3–4000 Bok-globuler er registrert i vår galakse, Melkeveien,
kanskje et par prosent av det totale antallet.

For å lage teorier for hvordan stjerner blir til, må vi først kunne litt
stjernefysikk.



Hydrostatisk likevekt i en gass

Se på et volum midt inne i gassen.
Denne gassboblen har en oppdrift fordi
trykk-kreftene oppover er litt større enn
trykk-kreftene nedover.
I likevekt flyter boblen akkurat:
oppdriften er nøyaktig like stor som
vekten mg der m er massen
og g er tyngdens akselerasjon.
Det betyr at trykket P må øke nedover.

For eksempel, i vår atmosfære avtar lufttrykket oppover i følge
differensialligningen

dP
dz

= −ρg ,

der ρ er tettheten (masse pr. volum, omtrent 1 gram pr. liter),
z er høyden over havet, og g = 9,8 m/s2.



Hydrostatisk likevekt

Ligningen for hydrostatisk likevekt er svært generell.
Den gjelder inne i Sola og i alle stjerner, på og i Jorda og alle planeter.
Den gjelder i vår atmosfære, og i vannet i hav og innsjøer.
Den gjelder til og med i det indre av Jorda, der stein blir flytende.
Mount Everest er så høyt som det kan bli, fordi det flyter som et isfjell.

Likevekten gjelder med svært god tilnærming, men sjelden helt
eksakt, derfor blåser det nesten alltid.

Luft som varmes opp, utvider seg og stiger opp.
Luft som avkjøles, synker ned. Det kalles konveksjon.

Til og med inne i Jorda finnes langsomme konveksjonstrømmer
som flytter på kontinentene over millioner av år.

Soloverflaten ser ut som kokende havregrøt, på grunn av konveksjon.



Sola sett med det svenske 1 meters teleskopet på La Palma i september 2007.
De små hvite flekkene skyldes konsentrerte magnetfelt som åpner vinduer til
dypere og varmere lag. Den hvite stangen tilsvarer 5000 km.



Sola

Solradien er R = 696 000 km.
Massen innenfor en radius r er Mr.
Tyngdens akselerasjon i radien r er

g =
GMr

r2 .

der G er Newtons gravitasjonskonstant.

Tettheten i radien r er ρ.

Massen Mr og trykket P varierer med
radien r i følge differensialligningene

dMr

dr
= 4πr2ρ ,

dP
dr

= −ρg .



Tilstandsligningen

For en ideell gass gjelder tilstandsligningen

PV = NkT ,

der P er trykket, V er volumet, N er antallet partikler, T er temperaturen,
og k = 1,38× 10−23 J/K er Boltzmanns konstant, en omregningsfaktor
fra temperatur, målt i K = kelvin, til energi, målt i J = joule.

Når vi lar m bety den gjennomsnittlige massen av partiklene, kan vi skrive
den samme ligningen slik:

P =
ρkT
m

.

Denne ligningen beskriver godt både luften vi puster og gassen som Sola
består av, fra ytterst til innerst.

Tettheten i sentrum av Sola er 150 kg pr. liter, altså 150 ganger tettheten av
vann, 7–8 ganger tettheten av gull, men fordi temperaturen er 15 millioner
grader, har vi likevel en nesten ideell gass.



Hva som får Sola til å skinne
Den solenergien vi mottar på Jorda er i gjennomsnitt 1366 W/m2.
Denne verdien kalles solkonstanten.
Fordi avstanden til Sola varierer over året, varierer solstrålingen
mellom 1412 W/m2 i januar og 1321 W/m2 i juli.

Middelavstanden til Sola er 1 astronomisk enhet (1 AE), 150 millioner km.
1366 W/m2 over et helt kuleskall med radius 1 AE gir luminositeten til Sola:

L = 3,84× 1026 W .

Energien kommer fra fusjon av hydrogen til helium i sentrum av Sola.
Luminositeten Lr produsert innenfor radien r øker utover i følge en ligning

dLr

dr
= 4πr2ρε ,

der ε er fusjonsenergien pr. tid og pr. masse. I sentrum av Sola er

ε = 0,0018 W/kg .

Et sovende menneske produserer 1 W/kg kroppsvarme.



Varmetransport

Fusjonsenergien må transporteres fra sentrum av Sola opp til overflaten.
Varmetransporten foregår dels ved stråling og dels ved konveksjon.
Begge prosessene avhenger av at temperaturen avtar utover.

I jordatmosfæren avtar temperaturen med rundt regnet 6 grader pr. kilometer
fra bakken og oppover, vi sier at temperaturgradienten er

dT
dz

= −6 K/km .

dT/dz er den deriverte av temperaturen T med hensyn på høyden z.
Temperaturgradienten er negativ når temperaturen avtar oppover.



Varmetransport i Sola
I Sola varierer temperaturen T med avstanden r til sentrum.
Den delen av luminositeten som transporteres ved stråling, ved radien r,
er proporsjonal med temperaturgradienten dT/dr:

L = −16πr2σT3

κρ

dT
dr

,

der σ = 5,67× 10−8 W/(m2 K4) er Stefan–Boltzmanns konstant,
ρ er tettheten (massetettheten, masse pr. volum),
og κ er en størrelse som kalles opasitet (norsk: ugjennomsiktighet).

Jo mer ugjennomsiktig materien er (jo større κ er),
jo mindre effektivt transporteres varmen ved stråling.

Fra sentrum av Sola og ut til 70% av radien er materien gjennomsiktig nok
til at varmetransporten skjer utelukkende ved stråling.
Da varierer temperaturen T med radien r i følge ligningen

dT
dr

= − κρLr

16πr2σT3 .



Varmetransport ved konveksjon

Hvis materien blir for ugjennomsiktig (dvs. hvis κ blir for stor),
oppstår konveksjon som bidrar til varmetransporten.

I grensetilfellet når konveksjon oppstår, gjelder både ligningen for
hydrostatisk likevekt og tilstandsligningen for en ideell gass,

dP
dr

= −ρg , P =
ρkT
m

.

En boble av gass varmes opp, utvider seg og stiger oppover på grunn av
oppdriften, så fort at den ikke utveksler varme med gassen omkring.
For boblen gjelder da den adiabatiske tilstandsligningen

P = konstant× ργ ,

der γ er den adiabatiske indeksen, som er forholdet mellom
varmekapasitetene til gassen ved konstant trykk og ved konstant volum.
Trykket P er det samme inne i boblen som i gassen omkring.



Varmetransport ved konveksjon

Av de tre ligningene

dP
dr

= −ρg , P =
ρkT
m

= konstant× ργ ,

kan vi utlede en formel for temperaturgradienten,

dT
dr

= −γ − 1
γ

mg
k
.

Denne såkalte adiabatiske temperaturgradienten avhenger hverken av
temperaturen T , trykket P eller tettheten ρ.

Den adiabatiske indeksen γ er 5/3 for en en-atomig gass, som i det indre av
Sola, og 7/5 for en to-atomig gass, som i vår atmosfære.

I vår atmosfære, med 79% nitrogen, N2, og 21% oksygen, O2,
er den adiabatiske temperaturgradienten 9,7 grader pr. kilometer.

Observerte verdier er mindre, i gjennomsnitt 6 grader pr. kilometer.
Det skyldes vanndampen i lufta.



Varmetransport i Sola

Den adiabatiske temperaturgradienten er en kritisk verdi:
det trengs minst så stor temperaturgradient for at konveksjon skal starte opp.
Varmetransport ved konveksjon er så effektiv at det aldri trengs noen særlig
større temperaturgradient.

Oppsummering:

En bestemt mengde energi pr. tid må transporteres opp til overflaten,
og temperaturgradienten justerer seg etter behovet for energitransport.

Hvis materien er gjennomsiktig nok, skjer all varmetransporten ved ståling.
Ellers bidrar konveksjon, og vi har den adiabatiske temperaturgradienten.



En matematisk modell for Sola

Følgende sett med ligninger gir en matematisk modell for Sola:

P =
ρkT
m

(gjelder overalt) ,

P = konstant× ργ (gjelder i et område med konveksjon) ,
dP
dr

= −ρg , g =
GMr

r2 ,

dMr

dr
= 4πr2ρ , Mr = 0 ved r = 0 ,

dLr

dr
= 4πr2ρε , Lr = 0 ved r = 0 ,

dT
dr

= − κρLr

16πr2σT3 , (all varmetransport ved stråling) ,

dT
dr

= −γ − 1
γ

mg
k
, (varmetransport delvis ved konveksjon) .



Solstrålingen

Solmodellen vår må også beskrive hvordan energien stråles ut fra overflaten.
Sola stråler omtrent som et svart legeme med temperatur T = 5776 K.
Da er fluksen av energi, energi pr. areal og tid, gitt som

F = σT4 = 6,31× 107 W/m2 ,

der σ = 5,67× 10−8 W/(m2 K4) er Stefan–Boltzmanns konstant,
Når solradien er R = 696 000 km, så er den totale luminositeten

L = 4πR2σT4 = 3,84× 1026 W .



H−-termostaten

Det vi ser som en overflate på Sola, er fotosfæren, med temperatur rundt
5000–6000 K og tetthet rundt 1/10 000 av tettheten av luft.
Til å ha så liten tetthet er fotosfæren ekstremt ugjennomsiktig, sammenlignet
med vår atmosfære. Det skyldes de negative hydrogenionene, H−.

Ved temperatur og tetthet som i fotosfæren er 3% av hydrogenatomene
ionisert (spaltet til elektroner og protoner).
Et fritt elektron som fanges av et nøytralt hydrogenatom gir et H−-ion.
Det ekstra elektronet i H−-ionet sitter løst: et foton med energi minst
0,75 elektronvolt absorberes lett og river da elektronet løs igjen.
Derfor blir gassen ugjennomsiktig.

De negative hydrogenionene dannes bare innenfor et lite temperaturintervall.
Blir temperaturen for lav, finnes ingen frie elektroner.
Blir temperaturen for høy, finnes ingen nøytrale hydrogenatomer.

Derfor fungerer H−-ionene som en termostat som regulerer
overflatetemperaturen på Sola, og på andre stjerner.



Sola er stabil

At Sola har en termostat som holder overflatetemperaturen praktisk talt
konstant, gjør den mer stabil.

Hvis Sola prøver å trekke seg sammen, går fusjonsprosessene raskere,
men energien stråles ut saktere, fordi overflatearealet minker.
Overskuddsvarmen får Sola til å utvide seg igjen.

Hvis Sola prøver å utvide seg, går fusjonsprosessene saktere,
men energien stråles ut raskere, fordi overflatearealet øker.
Avkjølingen inne i Sola får den til å trekke seg sammen igjen.



Mekanisk energi

En partikkel med masse m og hastighet v har positiv kinetisk energi

Ek =
1
2

mv2

To partikler i en avstand r har negativ potensiell gravitasjonsenergi

V = −Gm1m2

r
(G er Newtons gravitasjonskonstant)

Mange partikler tilsammen har kinetisk energi

Ek =
1
2

m1v 2
1 +

1
2

m2v 2
2 +

1
2

m3v 2
3 +

1
2

m4v 2
4 + · · ·

og potensiell energi

V = −Gm1m2

r12
− Gm1m3

r13
− Gm2m3

r23
− Gm1m4

r14
− Gm2m4

r24
− Gm3m4

r34
− · · ·



Virialteoremet

Den totale mekaniske energien er E = Ek + V .

Positiv kinetisk energi Ek og negativ potensiell energi V konkurrerer.
Sola og alle stjerner består av gass i likevekt, dvs. at
kinetisk og potensiell energi balanserer hverandre.

Den potensielle gravitasjonsenergien mellom to eller flere partikler
er omvendt proporsjonal med avstandene.
Hvis alle avstander dobles, halveres gravitasjonsenergien.
Hvis alle avstander halveres, dobles gravitasjonsenergien.
Av det følger virialteoremet for en gass i likevekt:

2Ek + V = 0 .

En gass i likevekt har negativ energi, idet

E = Ek + V = −Ek =
V
2
.



Jeans-kriteriet for gravitasjonskollaps

James Jeans utledet en betingelse for at en sky av gass skal være stabil
mot gravitasjonskollaps.

Betingelsen er at trykkbølger forplanter seg raskt nok:
skyen må ikke være større enn lydhastigheten ganger kollapstiden.
Lydhastigheten er proporsjonal med kvadratroten av temperaturen T .
Kollapstiden for en gass-sky er omvendt proporsjonal med
kvadratroten av tettheten ρ, uavhengig av størrelsen.

Den kritiske radien av en kulesymmetrisk sky er Jeans-lengden

RJ =

√
15kT

4πGmρ
,

der m er gjennomsnittlig masse av gasspartiklene.

De numeriske faktorene 15 og 4π er nokså vilkårlige, de er tilpasset
argumentet gjengitt på neste side.



Jeans-kriteriet II

Den samme betingelsen kan utledes på andre måter. For eksempel
ut fra virialteoremet: hvis skyen er stabil, må 2Ek + V = 0.
For en ideell gass med N partikler ved temperatur T er

Ek =
3
2

NkT .

En kulesymmetrisk sky med radius R, uniform tetthet ρ og masse
M = 4πR3ρ/3 har potensiell gravitasjonsenergi

V = −3
5

GM2

R
.

Ligningen 2Ek + V = 0 gir da den samme kritiske Jeans-radien RJ .



Jeans-kriteriet III

En tredje utledning er får vi ved å se på «den ytterste partikkelen».
Den har masse m, kinetisk energi E(1)

k = 3kT/2 og potensiell energi

V(1) = −GmM
R

.

Den kan akkurat så vidt unnslippe gravitasjonsfeltet fra skyen hvis
den har null energi, altså hvis

E(1) = E(1)
k + V(1) =

3
2

kT − GmM
R

= 0 .

Hvis virialteoremet 2Ek + V = 0 gjelder, så er energien E(1) til den
ytterste partikkelen negativ, og den kan ikke unnslippe, for da er

5kT − GmM
R

= 0 .

En lignende formel er betingelsen for at en planet akkurat så vidt har
lav nok temperatur og stor nok masse til å holde på en atmosfære.



Jeans-massen

Vi uttrykte Jeans-lengden RJ ved temperaturen T og tettheten ρ.
Siden masse M, tetthet ρ og radius R henger sammen ved formelen

M =
4π
3

R3ρ ,

kan vi uttrykke hvilken som helst av de tre størrelsene ved en av de
andre, når Jeans-kriteriet akkurat er oppfylt.
For eksempel har vi en Jeans-masse:

MJ = 5

√
15(kT)3

4π(Gm)3ρ
.



Jeans-massen
For en molekylær sky med 6 hydrogenmolekyler pr. heliumatom
(75% av massen er hydrogen og 25% er helium) er

m =
6× 2 + 1× 4

6 + 1
× 1,66× 10−27 kg = 3,8× 10−27 kg .

Med en typisk tetthet på 105 partikler pr. liter, ρ = 4× 10−22 kg/liter,
og temperatur T = 20 K, er da

MJ = 3× 1032 kg = 150 solmasser .

Bok-globulen Barnard 68 med to solmasser innenfor en diameter på
1/2 lysår har en tetthet ρ = 6,1× 10−20 kg/liter, og med en
temperatur T = 16 K gir det en Jeans-masse

MJ = 1,8× 1031 kg = 9 solmasser .

Siden massen angivelig er bare to solmasser, er den altså ikke i ferd
med å bli til en stjerne.
Disse tallene er kanskje for usikre til at vi kan konkludere definitivt?



Fritt fall

Hvis virialteoremet gjelder, 2Ek + V = 0, så er gass-skyen i global
likevekt, men ikke nødvendigvis i lokal likevekt.

Lokal likevekt i en kulesymmetrisk sky forutsetter at trykket P øker
innover slik at

dP
dr

= −ρg , g =
GMr

r2 .

Mr er massen innenfor radien r,
g er tyngdens akselerasjon ved radien r.

Denne betingelsen er ikke oppfylt i en gass-sky der tettheten ρ,
temperaturen T og trykket P er de samme overalt.

Når skyen kollapser, og trykkgradienten dP/dr er null,
faller partiklene fritt inn mot sentrum.



Fritt fall
Tyngdens akselerasjon ved radien r i en kulesymmetrisk gass-sky med
uniform tetthet ρ er proporsjonal med r,

g =
GMr

r2 =
G
r2

4π
3

r3ρ =
4πGρ

3
r .

Fritt fall betyr da at skyen hele tiden har en uniform tetthet,
men tettheten øker etter hvert som skyen kollapser.

Hvis skyen har tetthet ρ0 idet kollapsen starter, og kollapsen skjer ved
fritt fall, så kollapser hele skyen til et punkt i løpet av tiden

tff =

√
3π

32Gρ0
.

Eksempel: Bok-globulen Barnard 68 med ρ0 = 6× 10−20 kg/liter har

tff = 270 000 år .



Fritt fall

I praksis vil en gass-sky som kollapser, ha litt større tetthet inn mot
sentrum. Da er kollapstiden mindre for de innerste delene, slik at
skyen kollapser «innenfra og utover».

I kollapsen frigjøres gravitasjonsenergi, som varmer opp gassen.
Nå spør vi hvor raskt det skjer: hva er effekten W, definert som
frigjort graviasjonsenergi pr. tid?

Hvis skyen er kulesymmetrisk, har total masse M, radius R0 idet
kollapsen starter, og radien etter en viss tid er blitt R, så er effekten
gitt ved formelen

W =
3GM2

5R2

√
2GM

(
1
R
− 1

R0

)
.

Hvis R er mye mindre enn R0, kan vi neglisjere 1/R0 i formelen.



Fritt fall

En molekylær gass-sky er kald, 10–20 K, fordi den inneholder støv
og drivhusgasser (ikke H2, men CO og andre molekyler) som stråler
effektivt i infrarødt.
Hvis den kollapser ved fritt fall, skjer det først så sakte at all frigjort
gravitasjonsenergi stråles ut.
Da er kollapsen isoterm, den skjer ved konstant temperatur.
Den maksimale effekten skyen kan stråle ut, er luminositeten til en
stjerne med overflatetemperatur T og radius R,

L = 4πR2σT4 , σ = 5,67× 10−8 W/(m2K4) .

Setter vi L = W og neglisjerer 1/R0, får vi ligningen

4πR2σT4 =
3
5

√
2G3M5

R5 .



Fritt fall

Løsningen for radien R er

R =

(
9G3M5

200π2(σT4)2

) 1
9

.

Eksempel: for Bok-globulen Barnard 68 med to solmasser,
M = 4× 1030 kg, og temperatur T = 16 K, er

R = 8× 1013 m = 500 AE .

Når gass-skyen som kollapser, har nådd denne radien, er den ikke
lenger i stand til å stråle ut all den frigjorte gravitasjonsenergien.
Deretter vil i hvert fall noe av energien gå med til å varme opp gassen.



Fragmentering

Vi antok at virialteoremet gjelder idet gass-skyen begynner å kollapse,
at 2Ek + V = 0.

Så lenge kollapsen er isoterm, er den kinetiske energien Ek konstant,
mens den potensielle energien V blir mer og mer negativ.
Da blir 2Ek + V mer og mer negativ, og skyen fjerner seg fra
likevekttilstanden.

Ved konstant temperatur er den kritiske massen for kollaps,
Jeans-massen, omvendt proporsjonal med kvadratroten av tettheten.
Etter hvert som tettheten øker, kan derfor mindre deler av skyen
oppfylle Jeans-kriteriet og begynne å kollapse hver for seg.



Protostjerne

Når det meste av frigjort gravitasjonsenergi brukes til oppvarming, vil
gass-skyen etter hvert oppnå hydrostatisk likevekt, der 2Ek + V = 0.
Da er den blitt en protostjerne, som skinner fordi den bruker opp
gravitasjonsenergien.

Når virialteoremet gjelder, 2Ek + V = 0, er den totale energien
halvparten av den potensielle,

E = Ek + V = −Ek =
V
2
.

Hvis skyen trekker seg mer sammen, blir den potensielle energien mer
negativ. Men det kan bare skje dersom den totale energien reduseres.

Halvparten av den frigjorte gravitasjonsenergien må stråles ut, mens
den andre halvparten går med til oppvarming.

En stjerne som lever på gravitasjonsenergi har negativ varmekapasitet:
når den gir fra seg energi, blir den varmere.



Protostjerne

Vi så at en Bok-globul er nokså gjennomsiktig for infrarød stråling.
Når tettheten øker, blir gass-skyen etter hvert helt ugjennomsiktig,
Utstrålingen skjer da fra overflaten, og sentralområdene varmes opp.
Utstrålingen avtar etter hvert som overflatearealet avtar,
dermed blir også overflaten varmere.

Når gassen varmes opp, spaltes alle molekylene, støvpartiklene
fordamper, og atomene ioniseres.
Overflatetemperaturen reguleres av H−-termostaten til 3–4000 K.

En ufullstendig ionisert gass er så ugjennomsiktig at varmetransporten
hele veien fra sentrum opp til overflaten må skje ved konveksjon.
Da gjelder den adiabatiske tilstandsligningen P = konstant× ρ

5
3 .



Protostjerne
En gass med en tilstandsligning av formen P = konstant× ργ
kalles en polytrop. Polytropiske stjernemodeller er enkle å beregne.

Når den adiabatiske indeksen γ er 5/3, og stjernen har masse M og
radius R, så har den en potensiell gravitasjonsenergi som er

V = −6
7

GM2

R
.

Volumet er V = 4πR3/3.
Tettheten i sentrum, ρs, og trykket i sentrum, Ps, finner vi av formlene

ρsV = 5,99 M , PsV = −3,76 V = 3,23
GM2

R
.

Tettheten i sentrum av en polytropisk stjerne er 6 ganger den
gjennomsnittlige tettheten.

For Sola er forholdet ikke 6, men 114. Sola er ikke polytropisk!



Protostjerne

Vi finner temperaturen i sentrum fra den ideelle gassligningen,

kTs =
mPs

ρs
= 0,539

GmM
R

.

Her er m den gjennomsnittlige massen pr. partikkel i sentrum.
Vi kan prøve formelen på Sola igjen. Der er 34% av massen
hydrogen, mens 64% er helium, og 2% tyngre grunnstoffer. Det gir at

m = 1,4× 10−27 kg .

Uttrykt ved solmassen M� = 2,0× 1030 kg og solradien
R� = 7,0× 108 m er da

Ts =
M

M�

R�
R
× 1,05× 107 K .

Temperaturen i sentrum av Sola er 15,7 millioner grader, og ikke
10,5 millioner som denne formelen gir, men vår beregning av
temperaturen stemmer mye bedre enn beregningen av tettheten.



Protostjerne

Når sentraltemperaturen blir en million grader, fusjoneres døyterium.
For en polytropisk stjerne med en solmasse skjer det, i følge vår
formel, når radien er 10 solradier.

Med 10 solradier og en overflatetemperatur litt lavere enn på Sola har
protostjernen rundt regnet 50 ganger så stor luminositet som Sola.
Den er da en T Tauri-stjerne.

Når sentraltemperaturen blir 2,5 millioner grader, fusjoneres litium.
Da er radien 4 solradier, og luminositeten er bare litt større enn
luminositeten til Sola.

Når sentraltemperaturen blir 8 millioner grader, starter fusjonen av
hydrogen, og vi har en standard hovedseriestjerne.



Mange problemer under teppet
Vi har her gjemt bort mange kinkige problemer.

Det dannes et par nye stjerner pr. år i Melkeveien. Hvorfor ikke fler?

Alt i Universet roterer, med dreieimpuls (spinn) som er bevart.
Hvor blir det av dreieimpulsen når en gass-sky kollapser?

Vårt solsystem sier kanskje noe om det:
Sola har 99,9% av massen,
men planetene har 99,7% av dreieimpulsen.

Det finnes svake magnetfelt i rommet mellom stjernene.
Hva betyr magnetfeltet for kollaps av gass-skyer?
Kanskje det hjelper til, fordi det bremser rotasjon?

Bare et mindretall av stjernene er enslige.
Hvordan dannes dobbeltstjerner og multippelstjerner? Stjernehoper?

Hvordan dannes de mest massive stjernene?
Fødselsprosessene er mye forskjellige, avhengig av massen.


