
Sterrenkunde
Actueel (1): Het heelal, jonger dan u denkt....

De serie Ruimte en Tijd, over de oerknal en al wat daarna gebeurde, is beëindigd. Daarom
vroeg Vincent mij iets nieuws te beginnen, een verzoek, waaraan ik graag voldoe. Ik dacht
hierbij aan een rubriek, waarin de laatste ontwikkelingen over de sterrenkunde, ruimtevaart,
etc. aan de orde gaan komen: Actueel.

We beginnen met recente ontwikkelingen in de kosmologie.
De laatste aflevering van Ruimte en Tijd ging over de vraag: Dijt het heelal eeuwig uit
(weliswaar met steeds geringere snelheid), of komt deze uitdijing tot stilstand om daarna in
een steeds snellere inkrimping over te gaan? Twee factoren spelen hierbij een rol: De
uitdijingssnelheid en de totale massa van het heelal.
Deze uitdijingssnelheid werd berekend op 15km/s per afstand van 1 miljoen lichtjaar.
Stel, we bepalen m.b.v. het Doppler-effect de snelheid waarmee een stelsel zich van ons
verwijdert: 30km/s. Afstandsmetingen geven een afstand van 2 miljoen lichtjaar aan.
Echter... afstandsmetingen zijn niet altijd betrouwbaar, wat uit het volgende blijkt:
De bovenstaande uitdijingssnelheid gaf een leeftijd aan van het heelal van ruim 15 miljard
jaar (tussen 15 en 20). Daar er zich na ongeveer 1 miljard jaar sterren vormen, moeten de
oudste sterren ruim 14 miljard jaar oud zijn. Nu heeft echter Harvey Butcher (Amerikaan,
werkzaam op de sterrenwacht in Groningen) ontdekt, dat de oudste sterren slechts 10 à 12
miljard jaar oud zijn. Hoe kwam hij tot deze ontdekking? Er zijn in principe drie methoden
om de sterleeftijd te bepalen:
1. Terugrekenen a.h.v. de expansie van het heelal. Indien hieruit blijkt, dat de oerknal, zeg,

16 miljard jaar geleden plaatsvond, dan zijn de oudste sterren dus 16-1 =15 miljard jaar
oud (geen directe methode dus).

2. Een theoretische berekening (door astrofysici die zich met de ster-evolutie bezig
houden). Deze kwamen uit op een leeftijd van 16 à 18 miljard jaar (het heelal is dan dus
1 miljard jaar ouder).

3. De radiologische datering (volgens Butcher de meest betrouwbare methode). Het
principe is gebaseerd op het proces van radioactief verval (te vergelijken met de C14
methode, toegepast door geologen -zie bijlage).

Bij de kosmologische datering kijkt men naar het verval van thorium-232 tot uranium, met
een halfwaardetijd van 14 miljard jaar. Deze methode was alleen toepasbaar op meteorieten
(in laboratoria te onderzoeken). Een detectiemethode op afstand, in sterren dus, was tot op
heden onmogelijk.
Het is nu de verdienste van Butcher, dat hem dit nu gelukt is m.b.v. een bijzondere
spectrometer. Uit de karakteristieke absorptielijnen van de spectrogrammen, kan men de
hoeveelheden van bepaalde elementen aflezen. Omdat het echter niet mogelijk is de
verhouding thorium/uranium te bepalen, heeft hij neodynium (een niet -radioactief element)
als referentie gebruikt.



Het grootste probleem was de gevoeligheid van de spectrometer, welke pas sinds 4 jaar kon
worden ontwikkeld.
Wat is nu het gevolg van deze ontdekking?
Het zal u wel duidelijk zijn: In de meeste kosmologische modellen van de laatste tijd zit nu
een aanzienlijke fout!
Een kortere afstand betekent een hogere uitdijingssnelheid.
Indien eerder genoemd stelsel, dat zich met 30km/s. verwijdert, nu op 1,5 i.p.v. 2 miljoen
lichtjaar staat, dan is de uitdijingssnelheid dus niet 15, maar 20km/s per miljoen lichtjaar... En
hieruit volgt weer een jongere leeftijd van het heelal. Er bestond al een theorie, van het
inflaterend heelal, volgens welke het heelal zich na 10-35 sec. heel eventjes expandeerde, om
daarna weer in het gewone tempo uit te dijen. Dit model is dus gestaafd.
De ‘Sterevolutionisten’ hebben er echter een niet gering probleem bij!

En hoe zit het nu met de totale massa van het heelal?
Ook op dit gebied zijn nieuwe ontwikkelingen gaande, doch deze zullen we in een volgende
aflevering behandelen.

Jb Kuyt.

Bijlage: Radioactief verval.

De meeste (vooral lichtere) elementen zijn stabiel: zonder bijzondere gebeurtenissen van
buiten af (zoals contact met andere elementen, waarbij chemische reacties kunnen ontstaan),
zullen ze onveranderd blijven.
Alle elementen met een atoomnummer hoger dan 89, zijn radioactief: door veranderingen in
de kern van het atoom gaan zij over in andere elementen. Deze veranderingen kunnen zijn:
1. Overgang van een neutron in een proton en een elektron. Hierdoor neemt het aantal

protonen in de kern toe met 1 en dus ook het atoomnummer (=aantal protonen in de
kern en dus bepalend voor het element). Voor het elektron is in de kern geen plaats,
waardoor deze er met grote snelheid uitschiet (zgn. bèta-deeltje).

2. De kern stoot een pakketje van 2 protonen en 2 neutronen (een zgn. alfa-deeltje) uit de
kern. Het atoomnummer wordt hierdoor 2 lager. Bezitten twee verschillende atomen een
gelijk aantal protonen in de kern, dan is hun atoomnummer ook gelijk en behoren ze tot
hetzelfde element. Tóch kan het aantal neutronen in de kern verschillend zijn. Twee
dergelijke atomen noemt men isotopen van elkaar. Daar ze chemisch identiek zijn,
nemen ze dezelfde plaats (Grieks: isos topos) in het periodiek systeem in.

Fysisch kunnen ze echter aanzienlijk verschillen, en wel in het al dan niet radioactief zijn. Een
belangrijk voorbeeld hiervan is het element koolstof. Van de C-atomen bezit 98,9%
6 neutronen en 1,1% bezit 7 neutronen. Deze C-isotopen zijn beide stabiel (samen maken ze
meer dan 99,95% uit).
Een (zeer klein) aantal C-atomen bezitten 8 neutronen in de kern en dat blijkt teveel te zijn!
Op een bepaald moment zal een neutron dan ook door een proton vervangen worden,
waardoor het aantal protonen (was 6) op 7 komt. Het wordt dan dus stikstof (N-) atoom.



Dit proces gaat als volgt:

Linksboven: aantal nucleonen deeltje nucleonen: verzamelnaam
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1C N eo→ + −

Linksonder: positieve lading deeltje.

Het is duidelijk, dat door dit proces het aantal (14C-atomen vermindert (en het aantal N-
atomen toeneemt). Onder de halfwaardetijd van een radioactief isotoop, verstaat men de tijd
waarin dit aantal tot de helft is teruggebracht. Voor het C-14 isotoop is dit 5730 jaar. Hoe is
deze kennis toepasbaar? Een voorbeeld:
Het percentage C-14 atomen in een koolstoflaag bedraagt 25% van de normale hoeveelheid.
Hoe oud is de laag nu? 5730 jaar nadat de laag zich had gevormd (uit bijvoorbeeld
plantenresten) bedroeg he C-14 percentage nog slechts de helft: na weer 5730 jaar was er van
die helft nog maar de helft over (25%). Conclusie: de koolstoflaag is dus 5730+5730=11460
jaar oud!
Zou men de oorspronkelijke hoeveelheid C-14 atomen niet weten, maar zou men wel de
verhouding C-14/N-14 kunnen bepalen, dan komnt men er ook uit: in ons voorbeeld zou die
1:3 zijn.
Zware elementen bestaan vooral uit zgn. alfa-stralers. Een bekend voorbeeld is het isotoop
RA-226, met een halfwaardetijd van 1622 jaar. De reactie voor het Th-232 isotoop (met een
halfwaardetijd van 14 miljard jaar) is:
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(Hoe hieruit weer uranium gevormd wordt, laten we maar even buiten beschouwing!)


