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Samenvatting g 

Alss sterren met een massa tussen ongeveer 1 en 8 keer de massa van de Zon tegen het 
eindee van hun brandstof voorraad geraken, zwellen ze zo sterk op dat als de Zon dat zou 
doenn ze met gemak de Aarde zou verzwelgen. De buitenkant van zulk een ster wordt erg koel 
(nogg altijd tussen 2000 en 3000°C) en ziet er daardoor rood uit: een Rode Reus. Ze blijven 
helderderr worden, tot duizenden keren zo helder als de Zon nu is. Dit evolutie stadium heet de 
Asymptotischee Reuzentak ("Asymptotic Giant Branch", AGB) en kan gezien worden als het 
sterfbedd van de ster: AGB sterren verliezen meer dan de helft van hun massa totdat alleen een 
kleinee harde pit overblijft, een Witte Dwerg, die langzaam afkoelt en uitdooft. 

Hett massaverlies van AGB sterren wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een combinatie 
vann het periodiek uitdijen en inkrimpen (pulseren) van de buitenlagen van de ster, en het 
vormenn van stof rondom de ster waardoor het sterlicht het uitgeworpen materiaal als in een 
windd kan wegblazen. Hierdoor verrijken AGB sterren de ruimte tussen de sterren met nieuw 
gass en stof. Uit dit materiaal worden later weer nieuwe sterren geboren... en mogelijk ook 
planetenn waarop Leven kan gedijen. De pulsatie en de stofvorming zijn geen van beide volledig 
begrepenn fenomenen, en daarom is het nog niet mogelijk om uit te rekenen hoe snel een AGB 
sterr zijn massa verliest. 

Dee buitenlagen van AGB sterren borrelen als een pan kokend water. Dit proces heet convec-
tiee en is nog niet goed begrepen. Hierdoor is het niet helemaal duidelijk hoe een AGB ster zich 
preciess gedraagt. Door de convectie kan, in speciale omstandigheden, nieuw materiaal (vooral 
koolstof)) dat is gevormd in de kern reactor in het centrum van de ster naar de zuurstofrijke 
buitenkantt worden getransporteerd. Aldus kan de ster veranderen in een koolstof ster. In zware 
AGBB sterren is de binnenkant van de convectielaag voldoende heet om het koolstof om te zetten 
inn vooral stikstof en zuurstof en in dat geval wordt de vorming van een koolstof ster verhinderd. 

Omm wat van een ster te weten te komen (helderheid, afmeting) is het belangrijk om de 
afstandd tot de ster te kennen. In de verzameling van miljarden sterren waar onze Zon aan 
deelneemt,, de Melkweg, is dat vaak niet goed mogelijk. De Melkweg heeft twee kleinere buren 
inn de vorm van de Kleine en Grote Magelhaense Wolken ("Small/Large Magellanic Cloud", 
SMC/LMC),, die elk voor zich miljarden sterren bevatten en waarvan de afstanden goed bekend 
zijn.. Ondanks het feit dat sterlicht dat we nu uit deze sterrenstelsels zien is uitgezonden in een 
verledenn toen er nog Neanderthalers en Mammoeten op Aarde rondliepen, staan de Magelhaense 
Wolkenn dichtbij ons. Dit maakt ze bij uitstek geschikt om de eigenschappen van individuele 
sterrenn te bestuderen en onderling te vergelijken. 

Veell  is geleerd over AGB sterren door het zoeken naar en bestuderen van AGB sterren in 
dee Magelhaense Wolken. Omdat AGB sterren zich omhullen met stof is het echter vaak niet 
meerr mogelijk om de ster zelf te zien, en veel studies van AGB sterren gingen voornamelijk over 
dee sterren die nog niet zo sterk door omringend stof zijn verduisterd. Het stof rondom AGB 
sterrenn is warm (kamer temperatuur) en straalt daarom als een infrarood kacheltje. De in het 
beginn van de jaren tachtig gelanceerde satelliet IRAS was de eerste telescoop die gevoelig genoeg 
wass om het infrarode licht van het stof rondom massa verliezende AGB sterren te registreren. 
Sindsdienn is het mogelijk geworden om in stof gehulde AGB sterren in de Magelhaense Wolken 
tee bestuderen, en zo meer te weten te komen over de manier waarop deze sterren hun massa 
verliezenn en sterven. 
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Mij nn proefschrift gaat over het bestuderen van de stoffige AGB sterren in de Magelhaense 
Wolkenn die door de IR AS satelliet zijn geregistreerd. De eerste twee jaar heb ik dat gedaan 
vanuitt de Europese Zuidelijke Sterrenwacht ("European Southern Observatory", ESO) door 
vanaff  de Aarde met verschillende waarneem technieken te proberen om de ster door het stof 
heenn te zien en de temperatuur en samenstelling ervan te bepalen, en om te meten hoe veel 
materiee er door de ster wordt uitgestoten en hoe snel dat gebeurt. Daarna, in Amsterdam, 
hebb ik de mogelijkheid gekregen om nog beter deze sterren en hun stofschillen te onderzoeken 
mett behulp van een enorme hoeveelheid waarnemingen gedaan met de opvolger van IR AS, de 
infraroodd satelliet ISO. 

Hett blijkt dat een hoop (een paar honderd in totaal) AGB sterren in de Magelhaense Wolken 
niett eerder zijn opgemerkt vanwege het omringend stof dat hen verduistert. Omdat het vooral de 
verduisterdee AGB sterren zijn die op het eindpunt van hun leven zijn aanbeland en waarvoor het 
massaverliess belangrijk is geworden, gaat het om sterren van een belangrijk soort dat voorheen 
nogg niet goed kon worden bestudeerd. Ik heb ongeveer vijfti g verduisterde AGB sterren in 
detaill  bestudeerd, en van nagenoeg allemaal ben ik te weten gekomen hoe helder ze zijn en 
watt de samenstelling van hun buitenkant is (zuurstofrijk of koolstofrijk). Het blijkt dat, in 
tegenstellingg tot wat lang was gedacht, ook zware AGB sterren koolstofster kunnen worden, 
maarr alleen vlak voordat ze doodgaan. Er is dan nog kans om zuurstofrijk stof rondom de ster 
aann te treffen. 

Doorr het vergelijken van de verdeling van het door een verduisterde AGB ster uitgezonden 
lichtt over het gehele spectrum aan mogelijke kleuren, en door het vergelijken van de eigenschap-
penn van de stofschillen rondom AGB sterren in de Magelhaense Wolken met die in de Melkweg, 
hebb ik hun massaverliezen kunnen meten en vergelijken. Heldere en koele AGB sterren blijken 
snellerr hun massa te verliezen dan zwakke en warme AGB sterren. Het meest intense massaver-
liess dat voorkomt kan alleen worden verklaard als het sterlicht meerdere keren met het stof 
botstt voordat het uit de stofschü kan ontsnappen. Het massaverlies van een verduisterde AGB 
sterr domineert volledig de verdere evolutie: de ster verliest het grotendeel van haar massa nog 
voordatt de kern reactor merkbaar door de brandstof voorraad heen raakt. 

Dee wind waarmee een AGB ster het stof en gas wegdrijft heeft een hogere windsnelheid 
naarmatee het metaalgehalte hoger is. Metaal rijkere AGB sterren vormen meer stof. Maar 
ondankss het feit dat het metaalgehalte van sterren in de Magelhaense Wolken en de Melkweg 
meerr dan een factor tien uiteenlopen, lijken de totale massaverliezen (stof én gas) van deze AGB 
sterrenn niet af te hangen van het metaalgehalte. Dit is een belangrijk nieuw gegeven voor het 
begrijpenn van de evolutie van sterren en sterrenstelsels en de verrijking van de ruimte tussen 
dee sterren. 


