
Het leven van een ster zoals de zon

De Rosettanevel met samentrekkende wolken
van gas en stof waaruit sterren ontstaan

Het sterrenbeeld Orion met daarin de rode reus
Betelgeuze, gefotografeerd door de ruimte-telescoop
Hubble

Planetaire nevel NGC2440 met in het midden een
witte dwerg

Tussen de sterren in een melkwegstelsel bevinden zich inter-
stellaire wolken, zeer ijle wolken van stof en gas. Volgens de
zwaartekrachtwet trekt elk deeltje in zo'n wolk de andere deeltjes
in de omgeving aan. Die samentrekkende deeltjes vormen
uiteindelijk een gasbol, een protoster.

De deeltjes in die protoster komen steeds dichter bij elkaar
waardoor de temperatuur gaat stijgen. Het duurt echter enkele
miljoenen jaren eer die gasbol licht en warmte begint uit te stralen.

Als de temperatuur in de kern oploopt tot enkele miljoenen
graden, ontstaan daar kernreacties. Waterstofdeeltjes worden in
een aantal stappen omgevormd tot heliumdeeltjes. De hierbij
geproduceerde energie belet dat de gasbol verder inkrimpt: een
nieuwe ster is geboren.

In de zon zal deze omzetting van waterstof naar helium zo'n 10
miljard jaar doorgaan. Aangezien onze zon ongeveer 4,5 miljard
jaar oud is, zal ze nog 5,5 miljard jaar in deze toestand van
evenwicht blijven.

Na uitputting van de waterstof in de kern gaat die omzetting
verder in de schil. De buitenlagen van de ster gaan opzwellen: de
ster wordt een rode reus.

De temperatuur in de kern stijgt tot een waarde van ongeveer 100
miljoen graden. Hierbij ontstaan nieuwe kernreacties waarbij
helium wordt omgezet in koolstof. Daarna leiden afwisselende
kernreacties tot een zeer onstabiele toestand. De ster gaat
afwisselend inkrimpen en uitzetten.

Tenslotte worden de buitenlagen van de ster weggeblazen. Deze
vormen een zogenaamde planetaire nevel. De evolutie van rode
reus tot planetaire nevel vergt enkele honderden miljoenen jaren.
Wat van de ster overblijft, de kern, bevat nog steeds een groot
deel van de beginmassa. Maar de ster is zo sterk samen-
getrokken, dat ze witte dwerg wordt genoemd. Zo'n witte dwerg
dooft dan langzaam uit. Het duurt nog enkele tientallen miljarden
jaren alvorens het ster-restant zo koel geworden is dat we het niet
meer kunnen waarnemen.


