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EN OVER HET CEPHEIDENPROBLEEM

ONDERZOEKINGEN OVER
DELTA CEPHEI EN O'VER HET
CEPHEIDENPROBLEEM
ACADEMISCH PROEFSCHRIFT TER VER
KRIJGING VAN DEN GRAAD VAN DOCTOR
IN DE WIS- EN NATUURKUNDE AAN DE
UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM, OP GE
ZAG VAN DEN RECTOR-MAGNIFICUS DR
H.BRUGMANSrHOOGLEERAAR IN DE FACUL·
TEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE,
IN HET OPENBAAR TE VERDEDIGEN IN DE
AULA DER UNIVERSITEIT OP VRIJDAG 17
DECEMBER 1926, DES NAMIDDAGS TE 4 UUR
DOOR

JACOBUS JOSEPHUS MARIA REESINCK
GEBOREN l'E AMSTERDAM

H.J.PARIS
AMSTERDAM MCMXXV1

Aan mijn Ouders
en aan mlJn vrouw

Bij het voltooien van mijn proefschrift betuig ik mijn
harte1ij,ken dank aan de Hoogleeraren van de Facult~it del'
Wis- en Natuurkunde voor het van hen ontvangen onder
WljS.

In het bijzonder dank ik U, Professor DE VRIES, Professor
VAN DER WAALS en Professor MANNOURY, voor al hetg,een
ik van U heb mogen leeren en voor de groote welwillendheid
waarmede Gij mij steeds uw hulp hebt verleend.
Professor PANNEKOEK, hooggeschatte Promotor, zeef veel
heb ik aan U te danken. Het was voor mij een groot voor~
recht dat ik ais assistent onder uwe leiding heb mogen wer
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INLEIDING

Met de naam cepheiden worden aangeduid aHe kortperio
dieke veranderlijken die niet tot het bedekkingstype behooren.
De cepheiden met perioden korter dan I dag vormen een
aparte groep, de RR Lyrae- of dusterveranderlijken. Zij be
hooren meestal tot de spectraaltypen A en F. De Echttoenarne
is vee! sneller dan de afname. Deze groep wordt in dit proef
schrift buiten beschouwing gelaten.
De overige cepheiden :z;ijn nag te verdee1en in twee soorten.
Bij de eerste soort is d,e lichtkromme vrijwel symmetrisch
(~ Geminomm), hij de tweede soort is de lichttoename sneller
dan de afname.
De amplitude is zelden meer dan e,en grooUeklasse.
Onrege1matigheden in de licbtkromme en secundaire
maxima komen in enke1e gevallen vaor. De periode is !2;eer
constant; alleen bij enke1e langbekende cepheiden is cen
kleine seculaire verandering aangetoond. Het spectraaltype is
meestal F of G. In het algemeen behooren sterren met een
lang,ere periode tot cen later type.
De absolute helderheid der cepheiden is groat. In over
eeDistemming daarmee vertoonen hunne spectra het z.. g.
c-karakter (sterke vonklijlnen, smalle waterstoflijnen). De
absolute magnitude neemt vrijwe1 lineair toe met afnemende
logarithme van de periode.

De radieele sne1heidl van de cepheiden is veranderlijk in
dezelfdle periodle als de lichtsterkte. De snelheidskromme is
nagenoeg het spiege1beeld van de lichtkl.:'omme. De grootste
en kleinste lichtsterkte vallen dus resp. samen met de grootste
snelheid van nadiering en verwijdering. Dit vormt een essen
tied verschilpunt met de bedekkingsveranderliiken.
Op verschiHende manieren is gebleken dat de lichtwisse1ing
gepaard gaat meteen kleurwissehng. In het minimum is de
kleur rooder dan in het maximum dus de effectieve tempera
tum lager. Het feit zelf staat vast, doch onze kwantitatieve
kennis van deze verandering in de effectieve temperatuur
is z'eer gering, doordat de waarnemingen vaak onnauwkeurig
of gering in 3ama! zijn, of doordat ze niet op een der gebruike
lijke systemen van effectieve temperaturen zijn te reduceeren.
Zooals te verwachten is, is ook het absorbtie1ijnenspectrum
veranderlijk Gewoonlijk wordlt aangegeven dat "het type"
in het maximum "vroeger" is dan in het minimum, doch de
uitkomsten van verschillende methodes zijn gedeeltelijk met
elkaar in strij,d. Ook wordlt het spectrum niet bepaald door
een parameter, doch door twee, waarvoor men b.v. kan kiezen
speetraaltype en absolute magnitude. Over de verandering
van de tweede parameter bij de cepheiden is bijna niets bekend.
Voor cen uitvoerig overzicht van de waargenomen verschijn
selen verwijs ik naar de inleiding van .,The Cepheid Problem"
van F. HENROTEAU 1). *)

De oudere theorieen vatten de veral1dedijkheid van de 1'a
diee1e snelheid oIl' als een gevoig van een baanbeweging.
Een zuiver mechanisch-optische verldaring van de verschiJll
se1en is echter onmogelijk. In de verschiUende dubbe1ster
theorieen worden dan ook allerlei phys.ische invloeden aan
genomen (weerstandbiedend!e atmospheer, absorbeerende at
mospheer, getijwerkingen, enz.). Ieder van deze theorieen
heeft haar eigenaardige bezwaren. Tegen de dubbelstertheorie
in het algemeen kan men aanvoeren de enke1voudigheid van
het spectrum, de afwezigheid van verduisteringen als bij
komstig verschijnsel,en het volgende, Zeel' afdoende argument
van SHAPLEY en EDDINGTON: Uit de absolute magnitude en de
effectieve temperatuur k~Ul men een schatting maken van de
straal en de massa van de zichtbare ster. Berekent men daar
uit de groote as van de baan die een begeleider met een otn
loopstijd gelijk aan de periode van de lichtwisse1ing zou
beschrijiven, dan vindt men dat die groote as ais regel kleine.r
is dan de middellijn van de hoofdster.
Een uitvoerige kritische behandeling van die verschiUende
dubbelstertheorieen vindt men in HDie Veranderlichen Sterne"
van Dr. J. STEIN S. J.2).
De pulsatietheorie wi! de waargenomen verschiinse1en ver
klaren door radiee1e trillingen van een enke1e ster. Verschil
lende onderzoekers hebben zich bezig gehouden met de theorie
van een triUende gasbol. Hunne beschouwingenzijl1 door
SHAPLEY toegepast op de cepheiden. SHAPLEY beschouwde
voornameli;k trillingen volgens de tweede zonale bolfunctie.
EDDINGTON daarentegen heeft de radieele trillingen mathe
matisch behande1d en aangetoond dat de pulsatietheorie in
hoofdzaak in overeenstemming is met de waarnemingen.

j

Zeer vele pogingen z;ijn gedaan om de waargenomen ver
schijnselen te verklaren.
oil) Decijfet'llotell ve1'wij:z;en 11aa1' de literaWu1'., aan het eind van dit
werk.
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Zijn onder2ioek draagt eehter in aUe opziehten cen voor
loopig karakter. De afgdeide formules b.v. gelden niet vaar
de buitenste Iagen van de ster, waarover juist de waarnemingen
direkte gegevens kunnen leveren. Of het samenvallen van de
grootste uitstraling met de grootste sne1heid van nadering
in overe,enstemming is met de pulsatietheorie, b1ijft daardoor
onuitgemaakt.
In de theorie van JEANS, die op kosmogonische basis berust
worden de oephciden opgevat ais stenen die bezig zijn zich
ite sp1itsen in twee componenten. Een mathematische behan
de1ing, die eehter slechts ais voorloopig is te beschouwen,
Itoont aan dat de theorie in hoofdzaak aan de feiten beant
woordt. Deze theorie vindt steun in de gegevens over de
massa's en temperaturen van dubbe1sterren, bedekkingsver
anderliiken en enke1voudige sterfen.
De verklaring van de veranderlijkbeid der cepheiden, het
z.g.cepheidenprobleem, is niet een op zichze1f staand pro
bleem, doch een zeer belangrijk astrophysisch vraagstuk, dat
met ve1e andere kwesties in verband staat. Het is reeds meer
malen aan1eiding geweest tot be1angrijke studies over materi.e
en straling onder stellaire omstandigheden en de oplossing
van het probkem zal op dit gebied nieuwe gegevens kunnen
verschaffen. Ook is het niet onwaarsehijnliik dat het, zooa1s
in de theorie van JEANS, in verband gebracht moet worden
met de evolutie der sterren.
Dit proefschrift gedt een overzicht van 3 onderzoekingen,
die op verschillende wijze willen bijdragen tot een oplossing
van het probleem.

In hoofdstuk I viwordt een methode aangegeven voor sys
tematische kleurmeting,en van cepheiden.. Een voorloopig
resultaat voor () Cephei wordt medegededd.
In hoofdstuk II wordt het resultaat aangegeven van een
systematisch onderzoek van sp,ectrogrammen van () Gephei
in verschillende phasen. Getraeht wordt de beide spectraaI
parameters ais functie van de phase te bepalen..
In hoofdstuk III wordt een theorie opgesteld van de atmos
pheervan een pulseerende steT voorname1Jijk met het doel om
na te gaan of de hoogste temperatuur in de buitenlagen
en de grootste uitstraHng ongeveer samenvallen met
de grootste snelheid van expansie.

STELLINGEN
I

De spHtsingstheorie van de cepheiden volgens JEANS ver~
dient de voorkeur boven de gewone pulsatietbeorie$, '0. a.
omdat z.ij rekenschap geeft van de bijzopdere plaats die de
cepheiden innemen in het diagram van RusselL

II
Bet is moge1i.jk en gewenscht voor de A~sterren 2 spec
traalparameters in te voeren en deze uit relatieve lijnintensi
teften te beflalen.

III
De roode-wig-kolorimeter van
mentee1 instrument.

WILSING 1S

geen funda

IV
De manier waarop JEANS uit de theorie vla.n het roteerertde
hee1al van KAP1'EYN de afstand vat! de zon tot het centrum
V<:ln datsysteem bepaalt t is onjuist (M~ N. 82, I22, I922).

v
Het is onwaarschijlnlijk dat kosmische f,wolken het object
vormen van HAGEN'S schattingen van lie ve1'lichting van
de heme1achtergrond.

VI

x

De afle.iding van de intensiteitsverdee1ing in het continue
X-stralen-spectrum, vo1gens H. A. KRAMERS herust niet op
het korrespondentiebeginse1 van BOHR (PhiL Mag. 46, 836.
11:92:3)·

De overeenstemming van WISNIEWSn'S theoretische waal'
den van het quantendefect met de waarnemingen, is waal'~
schijinlijk aan toeva1 toe te schrijven (Phys. Zeitschr. 11:924,

VII
De bezwaren van LEIGH PAGE tegen de gebruikelijke :£or
mu1eering der relativistische aberratieformule zijn ange
grand (Aph. Jro. 61, 70, 1925); de beschouwingen van H.
OSTEN over aberratie volgens de re1ativiteitstheorie zijn
onjuist (A. N. 224, 65, 1925).

VIII
In zijn "Geometrie del' Lage" geeft RE¥E blijk, van de
vel'houding def metriek tot de projektieve meetkunde een
onjuiste voorstelbing te hebben.

IX
De eigenschap dat. de dubbelverhouding van 4 integra1en
van de differentiaa1vergelijking van Rroc/(T[ constant is,
kan eenvoudig meetkundig worden a.angetoond met behulp
van de volgende stelling: Als gegeven zijn 4 punten A, B,
C en D en een rechte 1 (anes ineen plat vlak) en men 1aat
een punt P de reehte 1 doorloopen, dan is de dubbe1verhou
ding P, (A BCD) cen extreem in de beide punten van 1
waar een kege1~mede van de bunde! met A, B, C en DaIs
basispuntel1 aal1 1 t'aakt.

11:3·5)·

I
KLEURMETINGEN VAN/)

CEPHEI

Nauwkeurige kennis van de effectieve k1eurtemperatuur
del' cepheiden is o.a. van bdang voor de berek'ening van de
bolometrische hdderheid, de grootheid die een 1'01 speelt
in theoretische beschouwingen. De bolometrische amplitude
del' cepheiden is geringer dan de visueele; volgens berekenin- .
gen van J. HOPMANN 3) zou zij zelfs :z;eer gering en 50ms
negatief zijn.
Dat de kleur del' cepheiden verandert is ontdekt door
K. SCHWARZSCHILD~), die de photographische amplitude van
1J Aquilae ongeveer 1,5 maal zoo groot vond als de visuee1e.
Later is hetzelfde gevonden bij andere cepheiden en is deze
kleurverandering nag op vderlei andere wijzen bevestigd.
Van () Cephei is de visueele lichtkromme door zeer vee]
waarnemers bepaald (zie LmzET's verhandeling: "Les Ce
pheides" 5), waarin de gegevens tot 19I2 kritisch verwerkt
zijn). Voor de kennis van de amplitude komen als regd alleen
photometrische metingen in aanmerking. Het is te verwach
ten dat schattingen steeds een te kleine amplitude zuUen op
leveren, daar de waarnemer, onbewust van de phase, in het.
maximum de ster weI te zwak zal schatten, maar zelden te

I.•

helder, en analoog in hetminimum. Dit wordt door de uit
komsten bevestigd.
E. C. PICKERING 6) vincit uit 48 ~etingen met een nicol
photometer een amplitude van om,8S. L. TERKAN 7) met cell
Zollnerphotometer uit 24 vrij slechte en slecht vCl'dee1de
metingen offi,82 en J. STEBBINS 8), eveneens meteen nicol~
photometer uit 74 goede metingen Orn,76.
F. C. JORDAN 9) vindt uit 31 opnamen ,een photm~islleele
amplitude om,78. De magnitudes werden bepaald uit de
middellijnen der sterbeelden. In deaangenomen formule:
m = a + byD kon de schaalwaarde b voor alle platen gdijk
wOl'den aangenomen; zij werd bepaald met opnamen van de
Pleiaden en met een tralieverzwakker.
Een plwtographische lichtkromme is bepaald door C. W.
WIRTZ 10) uit 42 extrafocale opnamen,. icder met 3 expositie~
tijlden. Met twee platen, waarop ookeen opname voorkwam
van de Pleiaden, werd de schaalwaarde vastgelegd. De gevon
den amplitude is I m ,25.
B. MEYERMANN 11) maakte 30 opnamen van de ster met een
z.g. Schraffierkassette, in het algemeen onder ongunstige
omstandigheden. Het magnitl.ldesysteem werd bij dat van
WIRTZ aangesloten. De amplitude is rmao in goede over
eenstemming met die van WIRTZ, doch MEYERMANN vindt het
maximum ollla6 en het minimum aIDa I helderder dan WIRTZ.
JORDAN bepaalde tege1ijk met zijn photovisuee1e lichtkromme
oak een phot.ographische, volgens gehe.el deze1fde methode,
uit 29 opnamen. De gevonden amplitude is r lll ,35.
F. HENROTEAIU 12) vindt uit schattingen op 22 focale opnamen
een amplitude van I ill, I . Op deze methode isechter van toepas
sing hetgeen hierboven gezegd is omtrent visuee1e schattingen.
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Met de visueeleen de photographische lichtkromme, die
betrekking hebbeo. op straling met ceo. gemiddelde gol£1engte
van resp. 570 en 425 fL,fJ. ongeveer, kan men nog vergelijken
de photoelectrische lichtkromme. De maximumgevoeligheid van
een photoe1ectrische eel ligt bij 400 a 500 iLl)., bij de Rb-ce1
bij: een aanmerke1ijk grootere goUlengte dan bij pe K-cel.
P. GUTHNICK 13) heeft metingen van S Cephei verticht met
een Rb-eeL De amplitude bleek te zijn om,g8.
Bij een later onderzoek 14) vond GUTHNICK met een K-cel
ceo. amplitude I ID,05. Daarbij werden tegelijkertijd kleur
indices bepaald door de metingen te verrichten met en zonder
geelfilter. De photoe1eetrische kleurindex wisselt tusschen
- Om,92 in het maximum en - oID,85 in het minimum.
Bij al deze metingeo. hedt GUTHNICK de witte begeleider
van a Cephei meegcmeten. Deze bege1eider is met de K-eel
een keer afzonde.r1ijk gemeten en bleek toen I ro,o,? zwakker
te 2;.ijn dan het minimum van de hoofdster. N eernt men het
zelfde helderheidsverschil aan vaor de Rb-,cel,. dan worden
de amplitudes met de Rb-ce1 en met de K-cel resp. I ffi ,20 en
I ID,28. De amplitude van de kleurindex wordt door het mee
meten van de begdeider niet sterk beinvloed en is dus Om,07'
Kleurindices op dezdfde wijze bepaald met een Na-cel 15)
hebben een 4 maal nauwere schaal dan de kleurindices van
KING. Daar de K-cd ongeveer dezelfde selectieve gevodig
heid heeftals de Na-ce1, zou uit GUTHNICK'S metingen vol
gen dat de photographische amplitude ongeveer om,3 grooter
moet zijn dan de visueele.
Op verge1ijking van de intensiteit in verschillende deelen
van het spectrum, berust oak de photometre hl;terochrome van
C. NORDMANN 16). Dit is een photometer volgens ZOLLNER,

die voorzien is van een inrichting om gemakkelijk achter het
oculair verschillende Ideurfilters aan te brengen. Als zoodanig
worden gebruikt drie glazen bakjes met planparallelle wanden,
gevuld met vloeisto£oplossingen van nauwkeurig gedefinieerdc
samenstelling, die resp. het roode, groene en blauwe deel van
het spectrum doorlaten.
Voor de amplitude van 8 Cephei vindt C. NORDMANN 17)
met dit instrument, in het roode, groene en blauwe licht
resp. orn,67; oID,79 en I m ,I6. Iedere kromme berust echter
slechts op 8 avondgemidde1den.
J. HOPMANN heeft metingen verdcht van verschillende
veranderlijke sterren, meteen kolorimeter v,an WILSING 18).
Dit instrument berust op het bestaan van een (mode) glas
soort, waarvan de absorptiecoefficient voor verschillende
golflengten evenredig is met exp(a!A), waarin a een positieve
constante is, die men in het laboratorium kan bepalen. Vah
door een bag van dit glas zwarte straling van een bepaalde
temperat.uur, dan verandert door de ahsorptie de samenste1
ling daarvan in die van zwarte straling van cen lagere tempera
tuur, volgens de formule van PLANCK. De kolorimeter van
WILSING is een wigphotometer, waarbij nag in de lichtbunde1
van de natuurlijke ster een wig van deze glassoort is geplaatst.
Door verschuiving van deze wig en van de neutrale photo
meterwig, worden kleur en he1derheid van de natuurlijk,e
en van de kunstmatige ster, aan elkaar ge1ijk gemaakt. Uit de
aflezing der beide wiggen is met de formule van PLANCK
C 2!T en de bolometrische magnitude te berekenen ID).
Met dit instrument heeft HOPMANN 20) 47 metingen verricht
van ~ Cephei. Voor C 2/T 'in het maximum en minimum wordt
resp. gevonden2,I4en 3,01 ;de bolometrische amplitudeisoID ,77.

-
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21) maakte 13 opnamen v,cln het spectrum
van 8 Cephei, met het spectrum van Polaris op dezelfde pIaat.
Deze spectra werden gephotometreerd met eeo microphoto
meter volgens KOCH. Vit de voor Polaris aangenomeo waarde
C 2/T = 2,:U, voIgt voor het maximum van B Cephe.i 210 en
voor het minimum 2,). Deze metingen zijn zeer onnal.lwkeurig
en de waarden van G 2/T zi~n voer dit type in doorsnee iets
kldner dan in de schaal van HERTZSPRUNG 22). Belangrijk is
de uitkomst dat de straling van 8 Cephei niet overeenkomt met
die van een zwart lichaam. W. GYLLENBERG 23) komt tot een der
gelijk resultaat bij de cepheide S Sagittae.
SAMPSON

Vit het bovenstaande overzicht kan men zien hoe weinig
systematische onderzoekingen er bestaan over de tempera
tuurverandering van ?l Cephei. Hetzelfde geldt voor de andere
heldere cepheiden. Tach is op dit gebied zeer ved te bereiken
met uiterst eenvoudige instrumenteele hulpmiddelen.
In September 1925 ben ik begonnen met een programma
van kleurmetingen van de helderste cepheiden en tevens
van eeo aantal andere sterren van alledei kleur en he1derheid,
am de uitlwmsten te kunnen reduceeren op een der gebruike
lijkeschalen van effectieve temperaturen. Wegens het ongun
stige weer in rg2·5-26 kan ik slechts een VQorloopig resuhaat
voor!) Cephei medededen.
De metingen zijn verricht op de Sterrewacht van het St.
Ignatiuscollege te Amsterdam, met een wigphotometer vol
gens GRAFF, bevestigd aaneenequatoriaal opgeste1de kijker,
zonder drijlfwerk ,van r60 mm. opening en 21 25 M. brand
puhtsafstand. Bij alle hi,er ter sprake komende metingen was
het objectief afgedekt tot 90 mm. Het oogdopje van de pho

tometer werd vervangen door cen ander waarin :z;ich een draai
bare schijf bevond, met behulp waarvan o.a. Cien rood ell een
b1auw glas voor het oculair konden wotden gebracht. Deze
verandering werd door de firma MARTUS, te Utrecht, uitge
voerd. Het roode glas is van de glassoort F2745 en is 0,8 mm.
dik, het blauwe van F3873 is I,O mm. dik.
Met deze photometer werden de magnitudes van verschil
lende sterren bepaald in het roode licht en in het blauwe.
Het verschil van beide magnitudes kan als kleurequivalent
gebruikt worden. De methode is dus in wezen hetzelfde als
die van NORDMANN.
Dr. M. MINNAERT was zoo welwiHend de beide gla.zen in
het Natuurkundig Laboratorium te Utrecht, spectraa]photo
metrisch te onderzoeken. Voor het doorlatingsvermogen van
het roode glas vindt hij:
Golflel1gte in P.fL • • • • 710 682 65 8 636 604 57°
0··9
Doorlatingsvermogeninolo84r3 70,7 62 13 47,2 IB,5
Voor nag kleinere golflengten wordt praktisch wets meer
doorgelaten.
Met de ge.voe1igheidskromme van het oog 24) vindt men als
effectieve golflengte voor het roade glas 620 fLfL·
Vaor het blauwe glas vindt Dr. MINNAERT de volgende
getaUen:
Gal£lellgte in f1!J. • • • • • . ' 5I2
488
468
Doodatingsvermogen in DID •• I31'9
37,4 60,8
De effectieve goHlengte voar dit glas is 460 1.l.fJ.·
Ais photometerwig werd gebruikt een wig, geleend van
Prof. FREUNDLICH, taebehoorende aan de Einstein Stiftung
van het Astrophysikahsches Institut te Potsdam.
Vaor de schaalwaarde der wig bij verschiUende golflengtell
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(de schaalwaarde uitgedrukt in grMtteklassen per em.) yond

Dr.

MINNAERT:

Golf1engte in !J.p. • • • • • •• 650
573
546
43 6
Sehaalwaarde. • . . . • . • . 2.16
1.88
1.90
1.70
Er was eenige aanwijzing van kleine verschillen (tot :2 0/0)
voor verschillende dee1en van de wig..
Van de laboratoriumgegevens over de wigconstante roaak
ik bij de reductie geen gebruik orodat bij het roeten van
puntvormige lichtbronnen, alledei subjectieve invloeden aan
merkelijke systematische afwijkingen doen ontstaan 25). De
werke1ijke schaalreductie kan daarom alleen uit stermetingen
worden afgeleid. Ook bij een, ideale wig kan niet a priori worden
aangenomen dat het verband tusschen grootteklasse en schaal
ajlezing zuilJer lineair is.
Om de reductie van de sehaalaflezingen op magnituden te
bepalen werden 23 sterren in beide kleuren gemeten. De mag
nitudes mr en mil van die sterren i in het rooele en bIauwe
lieht werden' aldus berekend: Vit de visueele magnitude (pots
dam en Harvard gemidde1d met gewichten 2 en I) en de waarde
van Cz/T volgens HERTZSPRUNG 26) werd, met de tabd van
BRILL 24), de bolometrische magnituele berekend. De magni
tude voor monochromatisch Iicht van een golflengte A (uit
gedrukt in !-liS) .1s volgens de formule van PLANCK:
m" = m (b'. 01) -

, Co
1
IOOg

C
-i+ ~T'
2,5. log e + canstante. (I)
2

Met zeer groote benadering kan men fir en mb gelijk stellen
aan M O,H2 en fiO.4,ij. De wiUekeurig,e constanten worden voar
rood en blauw resp. gelij!k gesteld aan - 1,10 en - 2,20, waar
door hereikt wordt dat voor een A-ster, ongeve,er mr = fib =
m (vis).
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Nadat voor de 23 gemeten ste:;:ren de mr en mb was herekend,
werden met de methode def kleinste kwadrat,en de volgende
formules afgeleid voor de schaalaflezingen Sr en Sll:
Sr = - 197,0 + 52,5 mr - 1,4 (mr - 3,54)~
(2)
± 1,8 -1-: 0.7
(midd. fout).
Sb = - 177,0 + 47,0 mb - 1,0 (mb - 3,84)2
(3)
1,4
± 0;9
In tegenstelling met de laboratoriumuitkomsten, vinden
we voor het blauw een grootere schaalwaarde dan voor het
rood. De kwadratische term schijnt reed te zijn.
Met de formules (4) en (5) werden de schaalaflezingen in
magnitudes omgezet. Als de effectieve golflengten der kleur
filters volkomen juist waren aangenomen, z;ou voor de kleur
index K = mn - ma moeten ge1den:
K = - 1,10 + 0,62 C 2/T.
Met de methode der kleinste kwadraten vindt men echter:
K = + 0,160 + 0,505 C2 /T
(4)
± 0,086 ± 0,032
De versehillen van de met formule (4) berekende waarden
van Cz/T, met die van HERTZSPRUNG vertoonen een duiddijk
verloop met de magnitude. Groatendeds is dit daaraan toe
t,e schrijven, dat van de gemeten sterren de zwakkere gemidde1d
roader zijn, waardoor een fout in de effectieve golflengten
der filters invloed krijgt op de schaalreductie. Een bepating
van deze magn:itudefout, die naar een ruwe schatt:ing tot 0·3
in C 21T kan oploopen stel ik uit tot een definitief onderzoek
gepublieeerd kan worden, waarin een uitgebreider en meer
homogeen materiaal ter beschikk:ing staat.
Uit de vo]gende gegevens kan men zich een denkbeeld vor
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men over de nauwkeurigheid van een photometerinstelling.
De afwijkingen in mr en mb worden, behalve door mijn meet
fouten, oak veroorzaakt door fouten in de aangenomen mag
nitudes en temperaturen en in de aangenomen effectieve golf
Iengten der filters.
Door dit buiten besehouwing te laten krijgt men dus een
te groote waarde voar de midddbare fout. Men vindt op die
wijze voar de midde1hare fout van een instelling, in het rood
en in het blauw r,esp ODl,21 en om,23.
Door vergelijking van paren insteUingen die bijna onmiddel
lijk na e1kaar zij,n uitgevoerd vind ik vaor rood en blauw resp.
oID,07 en oID,ro. Door allerlei veranderende systematisehe fou
ten is de midde1bare fout voor het geheele onderzoek natuur
lijk aanmerkelijk graoter.
Een derde gegeven ]cveren de residuen van de metingen van
8 Cephei (bIz. 17). Daaruit zou volgen oro,I8 voar het rood
en OID;I6 voar het blauw.
Ais verge1ijkingsster vaor 3 Cephei werd ~ Cephei gebruilrt.
Iedere meting bestand uit 2 instellingen ap ~ en 2 op 3; in de
volgorde ~ - 3 - 3 - ~.
De metingen zij,n niet zoo nauwkeurig als we1 kon zij:o,
wegens gebrekaan oefening en omdat zij grootendee1s ver
rieht zijn bij geringe zenithsafstand, terwijl de instelling sterk
afhangt van de plaats van het oog, die bij de lastige houding
van het lichaam, weI niet steeds hetze1fde zal zijn geweest.
~ Cephei is onderhevig aan onregeImatige veranderingen
van ongeveer ol1ll,I. <; Cephei zou daarom geschikter zij:n geweest
als vergelijkobject.
De metingen werden naar de phase gerangschikt en in
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groepen van 4 a 5 samengenomen.. Daar ~ Gephei onder de
23 i;kingssterren voorkomt kanden de rnetingen lnct de £ar
m.ules (2) en (3) worden omgerekend in groatteklassen.
Tabel I geeft de groepgemidde1den voar de roode,. tabel II
die voor de blauwe metingen. In bdde tabd1en gleeft de eerste
kolom de phase in dagen na het maximum volgens HERTZ.
SPRUNG 27), kolOID 2; geeft de helderheid in grootte klassen.

TABEL I
ROODE METINGEN
..

."

Dagen

.

0,05
0,45
0,80
1135
1,74
2;01
2137
2,53
2;62
3,24
3,5 2
3,84
4,25
4,68
5,14

I

I

3.42
3.,5 8
3,64
3,87
3,73
3,85
3,94
4,05
4,06
4,10
4,16
3,95
4,15
4,03
3,46

ber. I

ber. 1

wrg.

max.

wrg..-

m

m

na

~~.~

I

346
3,52
3,65
3,78
3,86
3,90
3,9 6
3,99
4,00
4,08
4,10
4,14
4,13
3,9 2
3,55

I

II

-4
+6
-I

,

+ 9'
-13
-5
-2
+6
+6
+2

+6
- 19
+2
+[1
-9

:

wrg.

m

bel'. II

II

n

ber.

I

3,4 6
3,5 6
3,68
3,80
3,88
3,9 2
3,97
4,00
4iO I
4,09
4,[1
4,14
4,10
3,85
3,50

-4
1 +2
-4

I

+7
-IS

-7
-3

I
!
I

.

-+- 5
+5

.+

I

-+. 5
- 19
+5
+ 18
-4

-16

-17

TABEL II
BLAUWE METINGEN
.-

Dagen
na
max.

II

0.06
0,23
0,51
0,79
1,09
1,58
1,84
2,12
2>35
2,76
3>3 8
3,52
3,83
4,17
4,54
5,00
5,21

,

m
wrg.

3,9 6
4,18
4>32
4t39
4,42
4,60
4,60
4,81
4,74
4,75
5,16
4,95
5,12
4,9 6
4,49
3,97
3,99

I
:1

m

wrg.

ber. [

ber. [

4,01
4,10
4,27
4,37
4,47
4,62
4,69
4,75
4,81
4,83
4,99
5,00
5,02
4,93
4,52
4,00
3,95

-5
+- 8
+5
+2
-5
-2
-9
+6

3,99
4,03
4,18
4>30
4,4 1
4,56
4,64
4,7 1

-7
-8

4,77
4,79
4,9 6
4,9 8
5,02
4,96
4,72
4,21
4,02

wrg.

m

I

i

I

I

I

I

I

+ I7
-5

+w

I
I

+3
-3
-3
4

I

ber. II

I

ber.

n

-3
+ 15
+14
+9
+1
+4
-4
+ IO
-3
-4
20
-3

+.

+:ro
0

'.

,

-23
-24
-3

Om de metingen te vereffenen zander te veel wiUekeur,
werd aangenomen dat de vurm van de lichtkromme voor
beide kleuren identiek was met die van de photoelectrische van
GUTHNICK 25).
Vit deze kromme werd vour iedlere phase uit de tabel de

magnitude G en hare oogenblikke1ijke dagelij,ksche variatie g
afge1ezen. Daarna werdl met die methode der kleinste kwadraten
afgeleid:
tnr = + 3,918 + 0,694 G - 0,06 39 g
(5)
± 0,025 ± 0,072 ± 0,0505
fib = + 4,686 + 1,045 G + 0,197 I g
(6)
1. 0,024 ± 0,064 ±: O,047 1
In kolom 3 zijn de met deze fortnules berek,ende waarden
van mr en mb vermdd, in kolom 4 de afwijkingen in den Zln
waarneming - berekening.
De m. f. van een groepsgemidddde is oID,09 voar het rood
en oID,08 voor het blauw.
Volgens dleze berekening is de blauwe straling in phase
0,19 :-1: 0,05 dagen v6or, de roodle 0,09 ± 0,07 dagen achter
bij HERT2;SPRUNG'S formule. Het phaseverschil tusschen de
roode en die blauwe straling is dlus 0'1,28 ± ad ,og. De m. f.
schijnt er op te wijzen dat het re~e1 is. Om dit nog iets duide
]ijker aan te toonen heb ik voor mr en fib formules afgdeidl
zonder term met g. De beide andlere termen blijven dian na
genoeg ongewijzigdl.. Met deze fo,rfiules zijn de waardlen van
kolom 5 en 6 berekend. De residuen in de stij,gende tall: zijn
nu abnormaal groot.
Er is dlerhalve een sterke aanwij,dng dlat de telnperatuur
van 8 Cephei in cen punt van de stijgende tak hooger
is dan die in het overeenkomstige punt van d,e da
lende tak. Dat we deze uitkomst vindlen in den vorm van
cen phaseverschil is natuurlijk slechts een gevolg van de toe
gepaste vereffeningsmethode.
Om het groote be1ang der kwestie ]ijkt het mij gewenscht
na te gaan wat andere onderzoekers hieromtrent gevondlen
2
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hebben. De photoelectrische kllieurindex kromme van 11 Ce
phei, die bepaald is door GUTlINICK, is vrijwel symmetrisch
1. o. v. het hchtmaximum, m. a. w. de temperatuur in de stii
gende tak is hooger clan in de dalende. Het<;e1fde resultaat
voigt oak uit de waarnemingen van JORDAN en is ook gevonden
door HOPMANN (zie biz. 6-10 van dit proefschrift).
Al deze onderzoekingen bevestigen onze uitkomst. Daarom
lijkt cen nader onderzoek van deze kwestie mij zeer gewenscht.
Ben gevolg van een dergelijk phaseverschil, bij een kromme
met een steile stijgende tak is, dat de amplitude van de kleur
index, gedefinieerd met hehulp van twee bepaalde lichtsoorten,
aanmerke1ijk grooter kan zijn dan het verschil van de ampli
tuelen der lichtkrommen voor die beide hchtsoorten *).
Om de maximumwaarde van de temperatuur te kunnen
berekenen moet men het phaseverschil en de vorm der beide
lichtkrommen in de nabijheid van het maximum nauwkeurig
kennen. Tabe1 III is berekend in de onderstelling van een
phaseverschil 0.
TABEL III

De amplituden van mr en mlJ hebben volgens (5) en (6) een
m. f. van Om,O? De afzonderlij,ke waarden voor lna:ximuln
en minimum kunnen aanmerkeJijk mindel' nauwkeurig zijn,
door een fout in de meting van ~ Cephei. Deze: fout ZOtl over
gaan in de waarden van G 2/T, die daarenboven nag belmrloed
zi;n door de, op bIz. 13 besproken magnitudefout, en, voor
zoover het maximum berrdt, door het moeven behande1de
phaseverschiL
De 3 laatste kolommen van tabel 3 zijn herekend met for
mule (]I). Voor de effectieve goUlengte del' photographische
pbat is 425 fLf.l aangenomen. Het nulpunt van de photogra
phische magnitudes is zoodanig bepaald, dat voor cen A-stet,
ongeveer m (phgr) = m (vis).
De berekende visueele en photographische amplitude stem
men vrij goed met de, in het begin van dit hoofdstuk besproken
waarnemingsuitkomsren overeen. De waarden van Glf en
de amplitude van m (boll' wijken sterk aE van die welke Hop
MANN vindt. Ben nauwkeurig onderzoek is zeer gewenscht..
Bijl een definitief onderzoek zal het aanbevding verdienen
S Cephei met E Cephei te verge1i~ken en tevens E Gephei met
een groot aantal andere sterren. 8 van deze vergelijkingen
11-;;; zijn reeds uitgevoerd. Zij passen zeer goed bij de be
rekende lichtkrommen.

mr

Maximum
Minimum.
Amplitude

ID

~

• 3 A6
4,14
0,68

mlJ
C 2 /T
ID
3 ,99 2,69

m (boJ.) m(vis.) m(phgr)

4 m ,15

5,02 3>39
4,57
1,03 0,70 +0,42

3· m ,83
4,54
0,7 1

4,4)
5,64
1,19

*) Misschien is ook in deze richting, althans gedeeltelijk, eell ver
klarirng te vinden van de eenigszins verrassende uitkomst van metingen
van ~ Geminorum, verricht door C. GALLISSOT, met den photometre
heh!rochrome van NORDMANN 4'). GALLISSOT vindt in het roode, groene
en blalJwe licht ongeveer dezelfde amplitude 0"',7. Er schijnt echter
eenig phaseverschil tusschen rood en blauw in zijn metingen te zijn
aangeduid j het blauw is ongeveer 013 dagen voor. De groene metingen
zijln daarme,e tenmirnste niet in regenspraak. De kleurindex blauw-rood
heeft in die onderstelling een amplitude van Om,I5 en een minimum
onge.veer i.n het midden van de stijgende tak.

,.

Condusies:
Ie.
De amplitude van 3 Cephei in hcht met een effeetieve
OID,07 en
go1flengte van 620 VIJ. en 460 IL!1. is resp. om,68
IID t 0 3 _l. om,07.
2 e,. De effectieve temperatuur van S Cephei is in een punt
van de stijgende tak van de lichtkrom111C hooger dan in het

-
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overeenko.mstige punt van de dalende tak. Een nauwkeuriger
onderzoek is zeer gewenscht.
3 e • In het maximum en minimum van 8 Cephei is vaor de
waarde van C 2/T gevonden resp. 2,69 en 3139. De bolametri
sehe amplitude is + Om,42. Deze getaUen zijn echter :z;eer on
zeker.

II
SCHATTINGEN

VAN

LIININTENSlTEITEN
VAN

OP

SPECTROGRAMMEN

8 CEPHEt

Het spectrum der cepheidenis verandedijk met de phase.
We bepalen ons hier uitsluitend tot de verandedijkheid van
de relatieve lijnintensiteiten, bten dus de breedte en d.e abso
lute intensiteit cler lijnen gehed buiten beschouwing.
De veranderingen in het Iij nenspectrurn del: cepheiden zij n
ontdekt door S. Al.BRECHT. Deze toonde aan 20 ) dat de golf
lengte van sommige samengestelde lij!nen, waarvan de inten
siteiten der beide componenten in tegengestelde Zi11 met de
temperatuur varieeren, ,een functie is van het spectraaltype, en
dat men dus, uit de residuen van de radiede snelheden, afge
leid uit afzonderlijke lijnen, het spectraaltype kan bepalen. '
Toepassing van deze methode op de cepheiden ao) gaf als re
suitaat dat het type in het maximum ongeve,er een spectraaI
klasse vroeger is dan in het minimum.
1. LEHMANN 31) onderzocht 33 spectrogrammen van Il Ce
phei, opgenomen door Belopolsky meteen 3-prisma-spect1'O
graaf en yond daarop 8 hjnen, die goed zichtbaar waren in het
minimum, doch gehed of biina gehed verdwenen waren in het
maXimum,
In een onderzoek (2;ie bl2;. 24) van Prof. A. PANNEKOEK
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en schrijver dezes 32), verricht aan het Sterrekundig Instituut
van de Universiteit te Amsterdam, is cen aantal spectraaUij
nen gekbssificeerd naar hun gedrag t. o. v. temperatuur- en
drukverandering. 3 van de door LEHMANN aangegeven lijnen
komen daaronder voor; het ziin aUe drie laagtemperatuurlijnen,
twee ervan Z1jn booglijnen (ALL *), de dcrde is gecombineerd
met een vonklijln (AELL).
H. SHAPLEy311) heeft van 20 verschillende cepheiden, waar
onder eenige van het c1ustertype,. doch geen met symmetrische
lichtkromme, de verandering van het spectraaltype nagegaan
volgens de Harvardmethode (verge1iiking van de intensiteit del'
waterstoflijnen met die van de bagtemperatuurlijnen H en K
van Ca +). Hij vindt in al die gevallen een variati'e van onge
veer een spectraalklasse,
W. S. ADAMS en H. SHAPLEY 34) hebben het spectrum van
a Gephei ondel'z;ocht. 2ij. komen tot het resultaat, dat de water
stof1ijnen en de Fe-, Ti-, Si- en Cr-vonklijnen, in het maximum
sterkel' zijn dan in het minimum, vooral echter de lijn 4481
A van Mg +. De lijn 4227 van Ca en de andere laagtempera
tuurlijnen van Ca, Fe, Tien Cr, zijn sterkel' in het minimum.
Volgens de door ADAMS ontwikke1de methode, tel' bepaling
van het speetraaltype uit de intensiteit der waterstoflijnen vin
den z;ij een verandering van ongeveer een spectraalkbsse.
W. S. ADAMS en A. H. JOY 35)hebben deze1fde methode
toegepast hij 9 andere cepheiden. Bii 8 daarvan wordt een va
riatie van een spectraalk.lasse g,evonden, bij een echter, n.L ~
;0) A = booglijn, E = vonklijn,. AE = eell comhinatie van beide;
L = laagtemperatuurlijln, H = hoogtemperatuurlijn, verdubbding
van dez;e letters duidt aan dat een lijn het L- of H-karaber in sterke
mate bez;et.
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Geminorum is het verschil tusschen maximum en nu!UmUJiU
slechts 1/10 spectraa1k.lasse. Nadat dit is vastgeste1d komt echtet·
de opmerkJing "that the more general features of the spectra,
in particular the intensities of t!he arc lines of the va.1'ious
elements, and other characteristics which seem to be primarily
a function of general spectral type", vrijwe1 onveranderd hhj
ven. De vonkliinen zijn echte1' in het max.imum sterkel' dan in
het minimum, wat door ADAMS en JOY geinterpreteerd wordt,
niet als cen verande1'ing van type, doch als een verande1'ing van
absolute magnitude.
Van de 9 in het stuk genoemde vonklijnen komcn c1' 2 voor
onder de, door PANNEKOEK en de schrijver geklassificeerde
hjlDen. Deze twee liinen vertoonen echter een v1'ij sterke af
hanke1ijkheid van de temperatuur (beide ziin EH Iijnen) en dus
van het spectraahype. Is dit met de 7 andere ook het geval, wat
niet onwaars.chijnlijk is, dan is het zeer de vraag of de verster
king van deze lijnen door ADAMS en JOY juist geinterpretee1'd is.
Hun conc1usie over het algemeene spectrum der cepheiden
is m. i. niet aHeen in strijid met de uitkomsten van ALBRECHT 36)
en LEHMANN, doch oak met die van ADAMS en SHAPLEY over
a Cephei. De bij die ster gevonden veranderingen toch hebben
meerendee1s betreklcing op het algemeene spectrum.
HENROTEAU 37) vond dat de intensiteitsverhouding van een
bepaalde vonklijn en booglijn, beide van Titanium, bij a Ce
phei in het maximum groater is dan in het minimum. De
twee gebruikte lijnen *) zijln een hoogtemperatuurvonklijnen
een laagtemperatuurbooglijn {EHen ALL).
*) De booglijn is 4536,0 ,en niet 4535,0, zooals men uit HBNROUAO'S
golflellgten :z;ou kunnen opmaken. De zwakke lijn 4535,0 Ult B. A. N. 79
komt op zijn platen nid ah:onderlijk voor.

Merkwaardig is de uitkomst die HENIl.OTEAU, met hetzelfde
paar lijnen vindt voor de beide stenen met symmetrische licht
kramme, oc Ursae Minoris 38) en ~ Geminorum 33).. De intensi
teitsverhouding der beide lijnen schiint daar het grootst te zij,n,
ongeveer in het midden van de stijgende tak van de lichtkromme,
en het kleinst een halve periode later. De uitkomst van ADAMS
en JOY, die voor het max.imum en minimum van .~ Geminorum
hetzelfde spectraaltype vinden, stemt daarmee zeer goed overeen.
De spectra der sterren vormen cen tweedimensionale me
nib'Vuldigheid. Lagere druk verhoogt de ionisatie, maakt dus
dat de vonklijnen sterker worden vergdeken met de booglijnen.
Hoogere t,emperatuur verhoogt eveneens de ionisatie, doch
vermee1'dert tevens het aantal atomen dat in cen hoogere quan
tentoestand verkeert. Door t,emperatuurverhooging worden
dus de vonklijnen versterkt en de booglijnen verzwakt, doch te
'lens die vonk- en booglijnen, die behooren bij een hooger
energieniveau, versterkt relatief tot de ovel'ige..
Nu stemmen de verschillende onderzoekers over het spec
trum van ;;; Cephei en de verwante cepheiden, daarin overeeo,
dat in het maximum de hoogtemperatuurvonklijnen versterkt
zijln t. o. v. de bagtemperatuurbooglijnen, vergeleken met het
minimum, doch het is duidelijk dat dit verschijnsel op ver
schillende manieren kan worden geinterpretee1'd. Vandaar de
bestaande tegenstrijdigheden.
T eneinde deze op te lassen zuUen we een methode toepassen
die door PROF. PANNEKOEK en de schrijver uitgewerkt is in
B. A. N. 79 en 87, om ult het spectrum van een ster de beide
parameters: temperatuur en gasdruk *) te bepalen.

----*J

Waar we spreken over sterren die niet in evenwicht zijn liikt
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In B.A.N. 79 werden op spectrogrammen van verschillende
F en G stefren, van aHerlei temperatuuren absolute magnitude,
de intensiteiten van 159 lij.nen nauwkeurig geschat. DLlanl<ll
werden deze lijlnen ingedeeld in 3 klassen naar hun gedrag
tegenover drukverandering, en in 6 klassen naar hun gedrag
tegenover temperattlurverandering.
Met behulp van deze klassificatie kon nu '1001' ieder spectrum
waarop deze 1'591ij.neo geschat waren, een parameter p worden
afgeleid, die met de tempe1'atuur varieert, en e,en parameter q,
die tegengeste1d varieert met de druk In B.A.N. 87 is dit
reeds uito-evoerd '1001' verschiHende spectra, waal'Onder ook
"
'"
eenige maximum- en minimumspectra van cepheiden.
Het bleek dat '1001' ~ Gephei, de p in het maximum aan
merkelijk grooter was dan in het minimum, waaruit volgt
dat het spectraaltype veranderlijk is. De q was in maximum
en minimum ongeveer hetze1fde. Trouwens, een klein verschil
in druk, tusschen maximum en minimum zou, volgens de:z;e
methode, nooit met zekerheid te const:ateeren zijn, omdat q
in geringe mate ookvan de temperatuur afhangt, evenals p
van de druk. Wel is in B.A.N. 87 deze invloed zoovee1 mogelijk
gee1imlneerd, doch deze e1iminatie berust op stenen van be
t1'ekkelijk geringe absolute he1derheid, zoodat het onhekend
is in hoeverre de afge1eide fonnules toepassdijk zijn oip ste1'
ren als de cepheiden.
In dit hoofdstuk is de methode van B.A.N. 79 en 87 toe
gepast op 6, nag niet in die artike1en onderzochte spectro
g1'ammen van ;;; Cephei. De gegevens en uitkomsten van de
het mij ongewenscht de ngravitatie" als tweede parameter te nemen.
Met gasdruk is natuurliilk bedoe1d: de gasdruk op bepaalde optisch,e
diepte.
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[Q platen die nu: behandeld zijn, zijn aangegeven in tabcl IV.
Kolam I geeft cen loopend nummer, kolom 2 de tijd van
opname , kalam 3 de phase in perioden na het maximum
volgens HElRTZSPRUNGfS formule, kolom 4 een korte aanduiding
over den aard van het spectogram.. De nrs. 4, 5, 9 en 10 zijn
de reeds in B. A. N. 87 behanddde platen van de Lick-Ster
rewacht; de later toegezonden ms. 2 en 3 zij,n met hetzelfde
instrument apgenomen als deze; de nrs 7 en 8 zijn 4 rnaal
vergroote diapositieven van hetzelfde soort opnamen ais de
vorige; de nrs. I en 6 zijn platen, opgenomen door PROF.
PLASKETT te Victoria, meteen3-prismaspectrograaf. De dis
persie van de Victoriaplaten is ongeveer hetz;elfde ais die van
de Lickplaten; ze zij,n van zeer goede kwaliteit en als gelijk
soortig met de overige platen te behande1en.

TABEL IV

n~·I.
2

3

4
5
6
7
9

ro

I

Soort
plaat

I phase I

pili

q

i

I

I

8

Datum ell G.M.T. van
opname

1924 Sept. 4, 17"57 ID ,I Victoria
0,041 +20,81
u
m
1907 Sept. 23, 17 5o Lick neg. 0>370 1-18,3
1907 Sept. 23, I9 u4g m Lick neg. 1°,3851-16,5
1907 Sept. 25, Ir38m Lick neg. 0,741 I-I3,6
1907 Oct. 6 , ][9u36m Lick neg, 0,8061 + 1,2
19 24 Sept.. 3, 17u49 m i. Victoria
0,854 1
6,6
I907 Nov. I3, 17u4I III Li.ck diap. 0,87°1 14,1
1907 Oct. I2,14u31ffi Lick diap . 0,884 +I6,2
I907 Oct. 7,I7uUm Lick neg. 0,974 +32,9
1907 Oct. 7, I8u40m Lick neg.. 0,985 +33,9

-+
+-

in de genoemde artikelen. De diapositievell werden geschat
met een leesglas en verder op dezelfde manier behanddd.
De berekende waarden van p en q zijn in de 5e en 6e kolom
aangegeven. Voor de Lick-negatieven werd als m.f. van eell
3a en ± 0,9 (B.A.N. 87).
waarde van p en q gevonden, resp.
De diapositieven geven natuurlijk mindel' nauwkewll'ige waarden;
waarschijnlijk treden hie[' bovendien systematische fouten op.
Voor diapositief no. 7 werden de 3 afzonderlijke schat~
tingen gereduceerd en hetzelfde is gedaan met VictoriapIaat
no. I. De uitkomst is ~
Ie schatting
2 e schatting
3e schatting
No.
p
q
p
q
p
q
I
-+ 21a -I- 18,9
21,2 + 1716 -I- 20,)
17,4
6
-I-- I5,o + 15,6 -+ 16,8 -I- I4,8
7
+ 16,4 + 141
De gevonden p en q zijn in fig. I uitgezet tegen de phase.

+ 1717
18,1
+ i"8,2
+ 15,8
-+ 13;0
+ ][6;3
+ I5,I
12,0
+ I3,3
+ !4,7

-+

De behandding van de negatieven was gehed hetze1fde als

•

...

,

ill!

• ...
•

Fig.

0
0

A

I

I

.'

I.

De stippen steUen voor de Lick-negatieven, de open cirkehjes

-
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de Lick-diapositieven en de driehoekjes de Victoria-platen.
De kromme voo.r p stemt volkomen overe,en met
die welke Shapley 40) heeft gevonden voor het spec
traahype volgens Harvard. Met name vindt men hier de
ze1fde emelle afnamevan p na het Uchtmaximum, waar
door deze grootheid gedurende de Uchttoename grooter
is dan gedurende de Hchtafname, in goede overeen
stemming met de kolorimetrisch'e uitkomsten.
De Kramme voor q vertoont eell duidelijk vedoop. 200als
we gezien hebben kan cen kleine verandering van q, voor
zooverre zij evenredig is met de verandering van p, volgens
deze methode niet worden aangetoond. De totale verandering
van q blijft dus onbekend, De kromme voot q schijnt er echter
op te wijzen dat q een variatie heeft die in phase verschilt met
die van p.
In fig. 2 zijn p en q tegen e1kaar uitgezet. *) Bij ieder punt
+20 '~--.- -

[

I

--------~--------l

3j;;r

~--

".~ ~.~,
b---

&1

88

p
-20

·10

o

-10

Fig.

__

~I~ ~_~_ t~ee

-3D

2.

eerste decimalen van de phase aangegeven. De

*) "In tegenstelling met fig.

I in B.A.N. 87 is hier de p llaar rechts
toenemend. De verhouding van de schalen van p en q is in beide fi:
guren hetzelfde.
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punten liggen niet op een rechte Hjn, doch vedeer op eetl
ellips. Het schijnt dus dat q in de sdj.gende tak \Tan de p.
kromroe kleiner is dan in de dalende tak.. Eenige "pec
trogrammen, kart na het maximum opgenomen,. zouden ref
bevestiging van deze uitkomst .z;eer bruikbaar en zeer gewenscht
zijn.
Cone!usies :
Bij8 Cephei is in de lagen die het spectrum bepa]en:
Ie bij toenemende he1derheid de temperatuur hooger dan bij
ge1ijke afnemende he1derheid.
2e bi.j stijgende temperatuur de ionisatie waarschijnlijk ge
ringer dan bij gelij ke, doch dalende temperatuur.

-

III
THEORIE

VAN

DE ATMOSPHEER

VAN

EEN PlJLSEERENDE STER

In de inleiding hebben we gezien dat een del' theorieen
tel' verkla1'ing van de verschijnselen, die 111en bij tie oepheiden
waarneemt is de z.g. pulsatietheorie, waarin wordt aange
nomen dat een cepheide een stet is, die in radieele staande
trilling verkeert.
Alvorens de trillingen van een ster te gaan beschouwen
wHlen we eerst in het kart hespreken hoe men zieh het even
wicht van een 5te1' voorstelt.
Men neemt op goede gronden aan, dat de sterren verkeeren
in stralingsevenwicht, d.w.z. dat de temperatuurve1'deeling
zaodanig is dat zij door de daarbij passende straling niet meer
veranderd wordt, dus dat de toestand stationnair is. In dat
geval geldt vaor ieder dee! van de ste1' de vergelijking:.
uitgest1'aalde energie =
= geabsorbeerdeenergie +- geproduceerde energie,
(r)
waarin de uitgestraalde en geabsorbeerde energie volgells be
kende physische wetten moeten worden ingevuld.
K. SCHWARZSCHILD 41) heeft de theorie opgestdd van het
stral'ingsevenwicht van een vlakke atmospheer, waarin de ver
snelling de! zwaartekracht constant is en waarin geen energie
wordt geproduceerd, in de vereenvoudigende ondersteHing
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dat er aUeen straling plaats heeh radied naar buiten en naar
binnen. E. A. MILNE ~2) heeft hetzeHde vraagstuk behandeld
doch z.ander die laatste vereenvoudiging, waardoor het, 1113the
matisch vee! lastiger werd, terwijl SCHWARZSCHILD'S uitkom
sten voor de verdeeling van temperatuur en druk slechts zeer
onbelangrijk gewijzigd werden.
De thearie van een gasbal in stralingsevenwicht is uitge
werkt door A. S. EDDINGTON 43). Behalve 1n de buitenste lagen
komt zulk een gasbal avereen met een der polytrape modeUen
van EMDEN 4~). Op de buitenste lagen eehier, kunnen EDDING
TON'S fo1'mu1es niet worden toegepast. Het bleek dat de ab
sorptiecoefficient in de sterren zeer groat maet zijn (ongeveer
24), wat ook uit physische granden waarschiinlijk is.
Oak hij' een pulseerende ster is de straling de voornaamste
vorm van energieoverbrenging Stralingsevenwicht is e1' in
een triHende ster niet" integendeel is de temperatuur T, in
elk punt, een functie van de fijd. Zooals men echter een dyna
misch vraagstuk tot een statisch terug br(;ngt, door het in
voeren van traagheidskrachten, tegengeste1daan de versne:l
lingen, zoo kan men ook in het algemeen vgL (r) toepassen,
mit5 men aan de geproduceer;Ie energie, per massa- en tijds
eenheid, nog den term - C v T toevoegt, waarin c" de 8001'
teliike warmte is bi; constant volume.
De geproduceerde energie" bestaat dus uit 3 deelen: I O De
"gewone" energie productie die ook in den evenwichtstoestand
bestaat.
2 e De energiep1'oductie door de contracti.e. Deze is per
massa- en tijdseenheid HTp/p, waarin H de gasconsta11te
voorstdt vaal' een massaeenheid, en p de dichtheid.
3° De term - cv t.

-
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45) hedt de p'ulsaties van een gasbol theoretisch
behandeld. Hij hedt zich daarbij beperkt tot enke1voudig
harmonische pulsaties met infinitesimale amplitude. Doeh
zeHs dit probleem levert, wanneer men met de invloed van de
straling rekening 'houdt onoverkome1ijke mathematische moeie
lijkheden. Daarom onderstelt EDDINGTON dat bij de groote
ondoorschijnendheid van het binnenste van een ster., de pul
saties adiabatisch vedoopen; d.w.z.,. dat voor een bepaald
element van de ster voldaan wordt aan de wet van POISSON.
Het is gemakkelij,k in Ie zien waarom deze ondersteUing
zulk een groote vereenvoudiging geeft. Stelt men voor de
afstand l' van cen bepaaJd element van de ster tot het middel
punt:
r = ro (1 -+ (1) = to (r
r a sin nt);
waarm 1'0 de waarde in de evenwichtstoestand beteekent,. en
analoog voor de druk en de andere grootheden:
p= po (r + PI) = po (r -+ ps sin nt),
T = To (I -+ T 1) = To (I + 1'8 sin nt), enz.
dan blijkt het,. dat het bij. het strenge probleem onmogdijk
is rs, ps, T s, em;., zoo te bepa],en ais funetie van ro, dat aan
de voorwaarden van het vraagstuk voldaan wordt, omdat
in vgl. (I), eerste afge1eiden naa1' de tijd voorkomen, waardoor
cosinustermen optteden.
Vervangt men e,chter vgL (r) door de wet van POISSON,
dan treedt er in de verschillende voorwaarden enke! een
2'" afgeleide naar t op (n.!. de versnelling f), zoodat er enke!
sinuste1'men optreden~ en er aan de verschiUende voorwaarden
kan worden voldaan.
In dat geval varieeren alle grootheden, overal in de .ster, in
dezeljde phase, in tegenstelling met het strenge probleem,
EDDINGTON
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waarbij men zonder phaseverschiUenni.et aan alle voor
waarden kan voldoen.
Vit de adiabatische benadering is dus onmogelijk te ver
klaren, dat de grootsh~: uitstraling samenvalt met de grootste
expansiesne1heid. Volgens die benadering zou zij integendee1
moeten samenvallen met het oogenblik van het kleinste volume.
Nu heeft EDDINGTON aangetoond dat de trilling in het binnen
ste van de ster adiabatisch verloopt, zoodat zijn hoofdconclusie,

dat de uit de pulsatietheorie berekende periode met de waargeno
mene overeenstemt, VDor niet onwaars,chijnlijke waarden van de
physische constanten, door de gemaakte verw'aarloozing niet
wordt bel:nvloed. Immel'S de waarde van de periode wordt
bijna uitsluitendbepaald door de omstandigheiden in het
binnenste van de ster. In de buitenste lagen van de ster geldt
eehter de adiabatische benad'ering niet, zoorlat de mogelijkheid
open blijft dat de temperatuurvariatie in die buitenste lagen
een kwart periode vertraagd wordt. De waargenomen radiede
snelheid is natuudijk in phase gelijk met de kem, omdat
reeds op geringe diepte onder de lagen die het lijnenspectrum
bepalen~ de adiabatis,che henadering geldt.. Is er nu werkelijk
in de buitenlageneen vertraging van de temperatuurvariatie
van een kwart periode, dan is het samenvaUen van hoogste
temperatuur en grootste sne1heid van nadering verklaard.
Door het ontbreken van een mathematisehe theorie voor de
buitenlagen, was het voor Eddington niet mogdijk, na te
gaan of dit werkelijk het geval was. Het dod van dit
hoofdstuk is, te onderzoeken of de tempcratuur in
de buitenlagen werkelijk cen kwart periode wordt

vertraagd.
Dat er in de buitenlagen eenig phaseverschil moet optre
3

-
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den tracht EDDINGTON op de volgende wijze, door een alge
meene beschouwing aan te toenen:
Hij neemt aan dat in de buiteniagen van de ster "the tem
perature oscillations are determined by the heat received and
mdiated, rather than by compression and rarefaction", en ver
voIgt: It The heat flowing into this region is greatest at the
time of compression; if the temperature remained constant,
the heat leavi~g the surface would be greatest at the time of
expansion (when the surface was greatest); from these two
causes the heat contw:ned would be greatest a quarter period after
compression. This heat however causes a rise of temperature,
so that the time of maximum radiation becomes earlier; this
advance reacts on the time of maximum temperature, bringing
it also earlier; and so on. Apparently the net result is that the
time of maximum radiation is advanced to a quarter-period
after compression, with the time of maximumtemperature
about half-way between".
Vool'eerst is het de vraag of in d,e buitenlagen de
invloed van de compr,essie ,enexpansie zoo gering is
als Eddington aanneemt. Doch zelfs als dit zoo is, is het
nag de vraag of het verkregen phaseverschil weI van eenige
beteekenis is. Als de temperatuur constant bleef, dus als de
lagen e,en oneindig groote w3rmtecapaciteit hadden, zou ~e
maximale warmteinhoud een kwart periode na de compreSSle
vallen. Hoe grooter de warmtecapaciteit, hoe graoter de phase
vertr'aging is. We kunnen ons afnagen of bilj. cen redelijke
waarde van de soortelijke warmte well een phasever
schH vaneen kwart l}eriode verkregen kan worden.
EDDINGTON geeft deze1fde verklaring nog in een iets anderen
vann, daarbii meer speciaal de nadruk leggende op de ver
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grooting van het stralende oppervlak en het dunner worden def
buitenlagen:
"If we consider spheres of radii ~l and ~2 dilating with the
material of the star, the effective opacity between them dimi
nishes as the star expands, partly owing to the increase in
radiating surface, and partly owing to the obstruction being
thinned out to cover the larger sUl'face. If the temperatures
were unchanged, more heat would be let through. But the
extra leakage of heat involves cooling, so that the excess flow
.. of heat depends not on the actual opacity at the moment, but
on the lag of temperature behind the opacity-change. This
will be a maximum when the opacity is changing most rapidly.
Consequently, the greatest flow of heat occurs when the
opacity is diminishing most rapidly, i.e. when the velocity of
expansion is greatest". Nieuwe ge2;ichtspunten geeft deze
redeneering niet.
Teneinde de kwestie zoo voHedig rnogelijk te onderzoeken,
wiUen we het pulsatieprobleem, met inachtneming del' straling
oplossen voor een atmospheer volgens SCHWAR2;SCHILD. Dui
de1ijkheidshalve plaatsen we nog eens bij elkaar aUe vereen
voudigingen die we ons verool'loven:
Ie We nemeo aan ,een vlakke atmospheer. De versneHing
der zwaartekracht g, wordt overal in die atmospheer gelijk
aangenomen. Gedurende de pulsatie verandert echter g,
wordt de atmospheer over een grooter oppervlak ~~itgespreid
en kennen we haar in haar gehee1 een versneUing R toe.
2 e Er wordt aIleen een energiestroom II radieel naa1' buiten
en een andere I 2 radieel naar bil1nen aangenomen.
3 e De stralingsdruk wordt verwaarloosd.
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41) Productie van energie wordt in de evenwichtstoestand
niet aangenomen.
51) De absorptiecoefficient k wordt altijdenoveral in die
atmospheerconstant aangenomen.
6 e AIleen infinitesimale z;uiver harmoniscbe pulsaties wor
den besproken..
De lIenergieproductie" in de hierboven bedodde zin,
zij per massa- en tijdseenheid e. Is h de hoogte, gerekend
vanaf een wiUekeurig nulvlak, dan is:

- ep dh = (c ~~ + p
v

e

=-

.

Cv T

:t

:)' p db
p

+ HT.
--p
p

iN" oem de canstante van STEPHAN fl, dan worden de bdde
vergelij lcingen vaor de straling:

~I~ = _

~~

II kp -1-

= -I- 12 kp -

.! !:L T4 kp

t

+ "~ ep

(3)

t

{4)

!:L T4 kp -

ep

Vaal' de tot ale stral.ing geldt I] + 12 = ILT4; optellingen
aftrekking van (3) en (4) geeft dus voor totale straling en
voor de resulteerende buitenwaartsche energiestroom S =
I] - 12 :
dS
.
.
(s)
-dh = - c'vTp -+-.' HTp
d
(6)
- (IJ- T4)= ~ kpS
dh
Noem de optische diepte, op de gebruike1ijke wijz;e gede
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finieerd x - I, zoodat dus dx = - kpdh *). Voer dit in in
(5) en (6) en e1imineer Suit die vergelijkingen:
(Ji2
.
uk
-TI
=
cT
HT~
(7')
, . dx 2
V
p
Ingevolge de gemaahe onderstellingen, kunnen we s,chrij,ven:
T = T o (! + T I ) = T o (1 -+ Tssinnt +
cosnt),
P = po (1 .+- PI) = po (1
ps sin 11t
pc cos nt), enz. (8)
De frequentie n wordt bepaald door OUlstandigheden in
het binnenste der ster en moet bier dus <lIs gegeven worden
beschouwd. Het nulpunt van de tijd kiezen we zoo, dat in
het binnenste van de ster de cosinustermen nul zijn. Daardoor
wordt b.v. R c = gc = o.
Volgens de se onderstelling, kan de continuiteitsvergelijlcing
geschreven worden in den vorm:
R 2clx = R o2 dxo.
Daaruit voIgt:
2R 1) dx
(g)
dxo = (1
Vullen we de uitdrukkingen (8) en (9) 111 vergelijking (7)
in, dan krijgen we:
~
d2
~
LkRI d---Z T 0 4 + 4[Lk ---z (T 0 4 T 1) =
o4
IJ-k ,d~'
T
41
Xo
. Xo
d Xo

+

= Cv To T1 -

HTof\

(10)

De term die de tijd niet bevat moet = ° geste1d worden. Dit
geeft de verge1ijking van SCHWARZSCHILD:
d2

- . To~ =0,
d Xo"
waaruit SCHWARZSCHILD afleidt:
0

(II)

T o4 = T go 4i Xo
*) De letter x heeft
SCHILD.

dUll

eeo andere beteekenis dan bij

SCHWARZ
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Daarin is T go de temperatuur aan de grens van de stet III
de evenwichtstoestand. VgL (n) drukt uit dat er in de even
wichtstoestand geen energieproductie wordt aangenomen.
Met toepassing van (II) en (12) geven de overige termen
van (10):

4!J.k T go~ dd 2 (Tj xo) = e" To T1 - HTo Pl"
([3)
Xo
Uit de toestandsvergeli;king voIgt: PI = PI - T] en dus
PI = PI - Tp Dit passen we toe; we schrijven H = Cp - Cv
en stellen in (13) de sinus- en cosinustermen in 1:lnker- en rech
tedid afz.onderhjk aan elbar gelijk, Zoo ontstaan de vergelij
kingen:

Nu is gl = - 2 RlJ dus

Aan de grens is po

= - axo'/' 1('T e - y " I. pc')',
y

,

2

d (T c Xo) = - axo .'1• .'( T a - Y-'_.I • ps) •
"-,---:;
d X~
Y
Daarin is a ~"" CjJ n/41J.k T go3 en y = cp/cv.
De dynamische voorwaarde Iuidt:
dp
"
db. = - g p - pRo
Daar volgens (g), podh o
voor schrijven:

(IS)

dp
-_.
-d-h = - g - R.
po ' 0
De termen die de tijd niet bevatten geven de statische voor
waarde:
dpo = go - po dh a,
de Qverige:
(I

-

+ 2R

(POPI) - go d---"d--,-po

1)

go gl. -j-. n 2 R 0 R I

+ 2go R

1

RI

I4\/

I

n2

Ro').

go

(16)

!

Dez.e vergdijking komt bijl EDDINGTON vaal' als grensvoor
waarde; zij zou kunnen dienen am de waarde van. n te be
palen.
Vergelijking (16) is te splitse.n in:

=

l!~~'~')

pc = o.
(17) (IS)
go !
De term (y - 1) psIY in (15) heeft een eenvoudige betee
kenis. Het is oj, de, averaI in de atmaspheer gelijke waarde,.
die T.o z.ou hebben, indien de trillingen adiabatisch verliepen.
Stel dus in overeenstemming met (17):
ps

T a (ad)

= pdh (I -+- 2R 1), kunnen we hier

=

PI = -

2

-d-~;
(Ta xo)
Xo

n2Ro'
.,--) dpo.
go
POPI = 0, dus na integratie krijgt men:

d (POPI) =" -R I ( 4

-R s

y-1
= -'
-y-

-:-

pa

=

'(-I(l

11

Ro)
g:-- R e•

2

---y-~ \4:-

VoIgens (18) is pc = o. Stelt men nu nog:
{Ts - T s (ad)} Xo = y
T e Xo =:= z,
dan worden de verge1ijkingen (15) en (16):
d 2v
d 2z
. '2 = - azxo--'/· ; d--2 =
aYXo-'J. (lg) (20)
.d Xo
Xo
y/Xo en z./Xo geven een maat voor de afwijkingen van een adia
batisch proces.
De vier integratieconstanten van het stelsd (lg) (20) worden
bepaald door 2 grensconrHties voor groote waarde van Xo en 2
vaor de grens van de ster. Voor groote Xo moet gelden :
T s = T.s (ad)
T c = o.
(21) (22)
Aan de grens, dus voor x = I maet steeds de binnenwaart
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sche energiestroom 12 = 0 ~ijn, dus moet daar de totale straling
It T~ ge1ijk zijn aan de resulteerende buitenwa.artsche energie
stroom S. In vethancl met (6) wordt dus de grensconditie vaor
x = I:

d

IJ· T4 = dx(fl Pl·

Past men (9) en (12) toe en bat men de termen weg die de
tijd niet bevatten, dan vindt men na eenige herleiding:
dT l
R1

+ 2 -d Xo

= 0,

of na splitsing:

dT s
-

dxo

=

-?t R s ;

dT e

-

dxo

= o.

(~)) (24)

Door deze laatste voorwaarden wordt blijkbaar l'ekening
gehouden met de oorzaak van vergrooting van het temperatuur
verval, bij, de grootste expansie, die gdegen is in het dunner
worden det buitenlagen, wanneer ze over een grooter oppervlalk
worden uitgespreid.
We willen nu een schatting maken van de grootteorde van de
constante a die in de vergelijkingw (14) en (15) voorkomt. We
gebruiken absolute eenheden. Std het moleeulairgewicht 2,
dan is H = 4,15 X 10 7 gr. sec. -2. Std verder y = 5/3, dan
is ep = 2.H/3; Ii ~= 10,6 X w- 5 gr. sec;-3 j T go = 6000°.
De periode P nemen we gelijk aan die van 0 Cephei,5,4 dagen
= 4,7 X roO sec.; dan is n = 21tJP = Ia X 10-5 se,c.-1j k
is grooter, althans niet ved kleiner dan I. In die ondlersteUin
gen wordt a van de orde van 10- 5 •
Sehrijven we a in de vorm:
7C Cp
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dan zien we dat a van de orde is van de warmteinhoud van eell
e1ementje aan de grens van de ste.r, gedeeld door de straling
van dat e1ementje ineen periode. Dat a klein is beteeken.t, dat

ieder element, per periode, veel meeT energie moet absorbeeren: erl
weer llitstr,~len, dan het in de vorm van warmte kan bevatten.
Dit doet reeds vermoeden dat de door Eddington. bedoelde phase;
vertraging niet zeer aanzienlijk zal zijn.
Stel, om de verge1ij,kingen (19) en (20) te integreeren:
y+iz=u
;
y-iz=v
Vermenigyuldig (:20) met i, td daarna de beide vergdijkingen
op en trek ze van e1kaar af:
d 2u
",
·d··~-2 = lau Xo- !.

d2 v
-,-"2 =

dxo

Xo

.

ll!

~laVXo- ".

De algemeene oplossing *) is dan:

+ BL'I. (~ y'-::- ai x.o'!,)}
xo'/2 {A'Lf'l. (~V + ai xo'I.) + B' L'I, (~y':i- ai xo'I.)}

u = xo'l, {AI

(~ y' - ai xo'/,)

(25)

(26)
A, B, A' en B' zijn (complexe) integtaltieeonstanten. De Bes
selsehe functies zijn te ontwikke1en in eonvetgente reeksen, die
voor kleine waarden van het argument zeer sod eonvergeeren:
v=

~

lum = constante X ~n .~ I - 4

~
(n0
+

32 (n

~
I)

(n ~I- 2)"'"

~

In ons geval bevat iedere volgende term een factor a meer
dan de vorige, zoodat wanneer Xo
ro 4, met de eerst,e term
van iedere Besselsche funede kan worden volstaan. Daaruit
voIgt dat de algemeene vorm voor y en Z een lineaire uitdruk

«

king is in xo.
Dit komt daarop neer dat het rechtedid van de vergdijkin
gen (rg) en (20), dat juist dient om rekening te houden met de

T go

a = 2 k i-L Tgo~P'
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straling, volstrekt geen invloed heeft op het resuItaat. Dus de
door Eddington aangegeven vermoedelifke oorzaak van een pha
severschil heeft slechts onbeduidende invloed.

De aIgemeene oplossin:g van: (14) en (15) blijkt dus te zijn:
q
s
T s == p

Tc=r :K
Xo
o
De integratiecol1stanten p, q, r en s, moeten hepaald worden
uit de grensvoorwaarden (::;u), (22), (23) en (24). Men vindt:
p = T s (ad) ; q = -1R s ; r =c= 0 ; s = o.
In de buitenste lagen van de ster treedt dus wei een a/wi/king
op van een adiaqatisch ptoces; doch geen phaseverschil tusschen
T en R, en dus evenmin een phaseverschil tusschen een der
overige grootheden en R.
Omdat men zou kunnen betwiifelen of op een optische
1
diepte w reeds de adiabatische benadering geldt, willen we
nagaan welke vorm T s en T c op groote diepte aannemen, vol
gen.<; de formules (:~5) en (26). Vom: groote waai'den van het
argument is een Besselsche funcde te ontvvikkelen in een semi
convergente reeks. Doet men dit, dan blijkt dat T s en T c het
kar.akter krijgen van periodieke functies van xO'/" met een pe
dode van ongeveer 6000, en nog vermenigvuldigd met een
coefficient die exponentieel met xo'!, toeneemt.
Dus niet al1een is er in de buitenste lagen geen oorzaak te
vinden vaal' een phasevertraging, doch er bestaat ook geen mo
gel(ikheid, dat een kleine ajwijking van een adiabatisch praces in
de diepere fagen, naar buiten steeds toeneemt en jut'st de !cwart
phasevertraging lJeroorzaakt.
EDDINGTON'S onderstelling, dat er in de buitenlagen geen
belangrijke hoevee1heid energie door de pulsatie wordt gepro
duceerd is onjuist. Dit blijkt b.v. duiddij,k uit (I7) 46). Toch

willen. we nagaan hoe ooze uitkomsten zich irijz-igen wanneer
we dez-e onderstdling invoeren. Daartoe hebben we _in al onze
verge1ijkingcn de p en dus de T a (ad) nul te steUen. Daar (X7)
een direkt gevolg is van de dynamische voorwaarde, moeten we
er van afzien daaraan te voldoen; m. a. w. we maeten in de at
mospheer bepaalde uitwendige krachten ondersteHen. We krijl
gen dan inplaats van (14) en (IS):
d2
d2
_
_···_(Tsxo)=-axol·Tc i-d. 2(Toxo) = +axo'I·T s•
dxo2
Xo
De algemeene oplossing heeft in de buitenste lagen weer de
VOfm (27) (28) en in de diepere lagen hetzeHde karakter als de
hierboven behanddde juiste oplossing. Derhalve kan men,
oak met deze foutieve onderstdling, het bedoe1de phasever
schil niet verklaren.
In EDDINGTON'S beschouwing is sprake van de vergrooting
van het stralende oppe.rvlak en het dunner worden del' bui
tenlagen door de expanslie, terwijl toch in OOZe vgl. (I4) en (IS)
de R 1 niet optreedt. De reden is, dat R 1 in (10) aUeen voorkomt,
vermenigvuldigd met d 2T o 4/dxo 2, dus met de ellergieproductie
lin de evenwichtstoestand. Daar we deze verwaadoosd hebben *)
komt R 1 niet vocr in de termen van de X'D orde. Illdel'daad is
het door EDDINGTON bedoelde effect, de invloed van de ver
andering van de doorschij'nendheid (welke verandering van de
Ie orde is), ap de energieproductie door de pulsatie (evenecns
van de 1° orde) cen effe-ct van de 2 e orde.
M. i. zou het zeer de moeite loonen, de termen van de 2(\
orde vanuit dit gezichtspunt nadel' te beschouwen. Er is n.1.
verband tusschen de asymmetrie del' lichtkromme en het ge
1

*) Het geoorloofde van deze verwaarloozing kan worden aange!oond.
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zochte phaseverschiL De regel is immers niet dat de grootste
contractie en de grootste uitstraling juist cen kwart periode ver
schiUen, doch dat de grootste uitstraling precies samenvalt met
de grootste sne1heid van expansie, oak bij de meest asymmetri
sche lichtkrommen. Misschien wijst dit er op dat de verklaring
te 2;oeken is in de termen van de 2 C orde. Dan echter zou onze
berekening met des te grooter nauwkeurigheid van toepassing
zijn, naarmat,e de amplitude kleiner is.
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