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Samenvatting in het Nederlands

Ons heelal is ongeveer veertien miljard jaar oud. Het is ontstaan in een snelle ex-
pansie van de ruimte zelf, die de populaire benaming “oerknal” heeft gekregen. Vlak
na deze oerknal zag het heelal er heel anders uit dan tegenwoordig. Het bestond uit
een soep van materie en energie waaruit na enige minuten de elementen waterstof,
helium, lithium en berilium gevormd werden. Uit dit gas, gedomineerd door de twee
lichtste elementen, ontstonden onder invloed van de zwaartekracht na enige honder-
den miljoenen jaren de eerste sterren.
Sterren ontstaan door de ineenstorting van een gaswolk die te zwaar is om tegen

zijn eigen zwaartekracht te vechten. Deze wolk stort in elkaar totdat het binnenste
van de samengeperste gasbol heet genoeg is om kernfusie te starten. Bij kernfusie
komt energie vrij. Deze wordt naar buiten getransporteerd en door de bol van gas
uitgestraald in de vorm van licht (fotonen). Een ster is geboren.
Tijdens het leven van een ster worden door de kernfusie in het sterinwendige ele-

menten gevormd die zwaarder zijn dan waterstof en helium. Eerst wordt uit waterstof
helium gemaakt en dan uit helium zwaardere elementen zoals koolstof, stikstof, en
zuurstof via een heel stappenplan. De verschillende fusiefases kunnen we zien als
verschillende fases in het leven van een ster. Dit leven wordt door sterrenkundigen
de evolutie van de ster genoemd.
Op een gegeven ogenblik is de brandstof op. De ster kan dan geen energie meer

produceren door fusie en stort in elkaar. Hoe dat precies gaat en wat er verder met
de ster gebeurt hangt af van de geboortemassa. Als de ster geboren wordt met een
massa van maximaal acht keer die van de zon dan zal ze in elkaar storten tot er een
kleine kern achterblijft die bijna geen licht meer geeft. Dit wordt een witte dwerg
genoemd. Als een ster zwaarder is dan acht keer de massa van de zon zal ze de
ineenstorting omzetten in een explosie die we supernova noemen en zal de kern van
de ster in elkaar storten tot een neutronenster, zwart gat of zal de ster helemaal niets
achterlaten. Bij dit soort explosies komt heel veel energie vrij en worden de buitenste
lagen van de ster weggeblazen. Dit gas komt in de interstellaire ruimte en verandert
de compositie van de aldaar aanwezige gaswolken.
Nieuwe sterren die uit deze gaswolken gevormd worden, zullen een iets andere sa-

menstelling hebben dan die van de generatie ervoor. Als dit proces zich vaak genoeg
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herhaalt, zijn er zoveel elementen gemaakt dat tijdens de stervorming ook planeten
kunnen ontstaan, en op één van die planeten leven wij.
De sterren die minimaal acht keer zwaarder zijn dan de zon, zware sterren, vervui-

len hun omgeving met de elementen die ze tijdens hun leven hebben geproduceerd.
Ze doen dat zoals eerder beschreven aan het eind van hun leven tijdens de supernova-
explosie maar kunnen dit ook tijdens hun leven doen in de vorm van een sterrewind.
De sterrewinden van zware sterren zijn het onderwerp van dit proefschrift.
Een sterrewind is niets anders dan de uitstromende atmosfeer van een ster. Het

licht dat de ster uitstraalt, kan een naar buiten gerichte kracht op de buitenste lagen
van de atmosfeer uitoefenen die groter is dan de naar binnen gerichte zwaartekracht.
Daardoor versnelt de atmosfeer en zal ze uitstromen als een sterrewind.
Het sterlicht oefent een kracht uit op de atmosfeer omdat fotonen door de daar

aanwezige gasdeeltjes worden geabsorbeerd. Er zijn veel verschillende manieren
waarop dat kan maar voor de wind van deze sterren is één proces erg belangrijk: een
atoom bestaat uit een kern met elektronen er om heen. Elk verschillend atoom heeft
een bepaalde structuur met een bepaald aantal energieniveaus waarin de elektronen
zich kunnen bevinden. De elektronen kunnen in een hoger energieniveau rondom het
atoom gebracht worden door een foton te absorberen. Om geabsorbeerd te kunnen
worden, moet het foton precies de juiste energie hebben om zo’n overgang tussen
energieniveaus te bewerkstelligen. De fotonenergie die het deeltje ziet, is afhankelijk
van de snelheid van dit deeltje ten op zichte van de ster. Als het deeltje versnelt,
zal het fotonen absorberen met een andere energie dan in rust. Dat betekent dat de
hoeveelheid energie die geabsorbeerd wordt afhankelijk is van de versnelling, hoe-
veel verschillende soorten atomen er zijn, de hoeveelheid van deze atomen, en de
complexiteit van de set beschikbare energieniveaus die de atomen hebben. In het al-
gemeen geldt, des te meer ingewikkelde atomen zoals koolstof, stikstof, zuurstof en
ijzer de ster bevat des te makkelijker de atmosfeer van de ster versnelt.
Door de sterrewind verliest de ster langzaam massa. Het afnemen van haar massa

heeft een belangrijke invloed op het leven van een ster. Het is daarom belangrijk
om te bepalen wat het massaverlies is als functie van de eigenschappen van de ster.
Zoals hierboven beschreven hangt de hoeveelheid massa die een ster verliest af van
de compositie van de atmosfeer. Daarom zal het e"ect bij de eerste zware sterren
die in het universum gevormd werden, en die bijna alleen uit waterstof en helium
bestonden, anders zijn geweest dan bij de zware sterren in ons Melkwegstelsel die al
heel veel verschillende soorten atomen bevatten.
In dit proefschrift wordt het massaverlies als functie van de eigenschappen van

sterren bestudeerd. Dit wordt gedaan door uit te rekenen wat de structuur van de
atmosfeer van een ster is. Er worden enkele fysische aspecten van sterrewinden be-
sproken. Ook wordt er gekeken naar het massaverlies van de eerste sterren die in het
heelal gevormd zijn.
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Hieronder wordt kort beschreven wat het onderwerp van elk hoofdstuk is:

In hoofdstuk 2 worden de e"ecten van inhomogeniteiten in de sterrewind op de
overdracht van energie van de fotonen op het atmosferische gas beschreven. Een niet
homogeen gas is in het algemeen minder e#ciënt in het absorberen van licht. We
vinden dat de totale hoeveelheid energie die van de fotonen op de sterrewind wordt
overgedragen afneemt in vergelijking met een homogene wind. Dit betekent dat de
hoeveelheid massa die een ster per jaar verliest afneemt en/of dat de uitstroomsnel-
heid kleiner wordt.

In eerdere bepalingen van het massaverlies met de methode die in dit proefschrift
wordt toegepast, werd de vergelijking die de uitstroom van het gas beschrijft niet op-
gelost. In hoofdstuk 3 worden twee manieren beschreven om dit wel aan te pakken.
Er worden nieuwe massaverliezen uitgerekend voor een grid van hete zware sterren
die dezelfde samenstelling hebben als de meeste sterren in ons Melkwegstelsel. Het
resultaat is dat we ongeveer dezelfde massaverliezen vinden als met de oude methode
voor sterren die meer dan 160000 keer zo lichtsterk zijn als de zon. Voor sterren die
minder lichtsterk zijn, vinden we dat ze geen massa verliezen. Ook waarnemingen
laten zien dat er iets heel drastisch met de sterrewind gebeurt bij deze grenslicht-
kracht. Wij denken dat het sterk afnemen van het empirisch gevonden massaverlies
voor sterren die licht zwakker zijn dan 160000 zonslichtkrachten te maken heeft met
het onvoldoende kunnen versnellen van de uitstroom.

Superzware sterren die ongeveer 50 tot 100 keer zwaarder zijn dan de zon blazen
zichzelf bijna op. Ze kunnen heel veel massa verliezen. Het gedrag van het massa-
verlies van deze sterren is niet goed bekend. In hoofdstuk 4 wordt dit bestudeerd.
Ook de overgang van het massaverlies van zware naar superzware sterren wordt be-
schreven.

In het vroege heelal werden waarschijnlijk voornamelijk zware sterren gevormd.
Deze sterren verloren in eerste instantie weinig massa omdat ze geen zware elemen-
ten met ingewikkelde sets van energieniveaus bevatten. Tijdens hun evolutie, kunnen
door mengingsprocessen de in de kern geproduceerde elementen koolstof, stikstof en
zuurstof naar de buitenste lagen van de ster worden getransporteerd. De e#ciëntie
van de menging hangt af van de rotatiesnelheid van de ster. Als de ster snel roteert,
zijn deze processen zo e#ciënt dat de hoeveelheid koolstof, stikstof en zuurstof aan
het oppervlak zo groot kan worden dat de ster wel veel massa kan verliezen. Hoeveel
massa de ster dan kan verliezen, is het onderwerp van het hoofdstuk 5.
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