
Vad händer med solen när den dör?

Stjärnor som väger mindre än cirka 8 gånger solens massa 
kommer efter några miljarder år att bli s.k. Asymptotic Giant 
Branch-stjärnor (AGB-stjärnor). I sista stadiet innan stjärnan dör 
blir den, under några miljoner år, flera hundra gånger större och 
förlorar en stor del av sin massa i en stark stjärnvind. Det bildas 
då ett expanderande hölje av gas och stoft kring stjärnan. AGB-
stjärnor blir då universums största och kallaste stjärnor. Slut-
ligen bildas en planetarisk nebulosa och en vit dvärg. De allra 
flesta stjärnor kommer att dö som AGB-stjärnor, även solen.

STÖRST OCH COOLAST – AGB-STJÄRNOR
Institutionen för astronomi vid Stockholms universitet presenterar:

Hur forskar vi och varför?

På Institutionen för astronomi studerar vi stjärnans vind, höljet 
runt stjärnan och hur dessa påverkar omgivningen. Forskningen 
är baserad på observationer tagna med teleskop i t.ex. Sverige, 
Chile och Australien samt på Hawaii och Kanarieöarna. Dessutom 
utvecklar  vi teoretiska modeller av de omgivande höljena för att 
kunna bestämma deras fysikaliska och kemiska egenskaper. 
Gasen och stoftkornen som kastas ut av AGB-stjärnor bildar så 
småningom nya stjärnor, och en stor del av alla grundämnen 
som finns i universum kommer från AGB-stjärnor. De är därmed 
en viktig faktor i den kemiska utvecklingen av galaxer och spelar 
även en indirekt roll i uppkomsten av liv i universum.

Ett stort hölje av gas och stoft kring AGB-stjärnan R Scl. 
Skalet uppstod under en kort tid (ett par hundra år) för 

cirka 3000 år sedan, när stjärnvinden ökade kraftigt. 
Källa: H. Olofsson/HST-ACS.

Strukturen hos en AGB-stjärna med ett omgivande 
hölje. AGB-stjärnor är en av de största producenterna 
av grundämnen i universum. Dessa förs av stjärn- 
vinden ut i den kosmiska rymden. Källa: P. Woitke.

Teleskop som vi använder (fr. v.): APEX-teleskopet i Atacama-öknen i Chile (Källa: ESO); NTT i Chile (Källa: ESO); rymdteleskopet Hubble 
(Källa: NASA/STScI); JCMT på Mauna Kea i Hawaii (Källa: Robin Phillips); Onsala Rymdobservatorium utanför Göteborg (Källa: OSO). 

Om du vill veta mer, kontakta oss gärna på 

www.astro.su.se

Bakgrundbild: AGB-stjärnan CW Leo. Källa: Peter Tuthill (Chatterton Astronomy Department).


