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Ditt proefschrift bestaat uit twee delen. Het eerste is een obser-
vationelee en interpretatieve studie van de variabiliteit op lange 
tijdschaall  (dwz. enkele jaren) van schijven rond Be-sterren. Het 
tweedee deel gaat over de variaties op korte tijdschaal (uren) in 
dee profielen van absorptielijnen van pulserende (dwz. trillende) 
sterren,, met als doel het bepalen van de pulsatieparameters uit 
spectroscopischee waarnemingen. 

1.. Equatoriale schijven rond Be-sterren 

Meerr dan een eeuw geleden werd de eerste ster met spectraal-
lijnenn in emissie ondekt. Deze ster, 7 Cas, werd daarmee het pro-
totypee van een groep hete sterren, de Be-sterren. Minstens 20% 
vann alle B-sterren zijn Be-sterren; sommige Be-sterren kunnen 
zichh tijdelijk voordoen als gewone B-sterren. Belangrijke eigen-
schappenn van de Be-sterren zijn hun snelle rotatie, complexe 
emissielijnprofielen,, en een exces van continuum emissie in het 
optischh en infrarood. Be-sterren zijn variabel op tijdschalen van 
urenn tot jaren, zowel in de lijnprofielen als in de helderheid 
inn het optisch en infrarood. Ondanks vele pogingen daartoe is 
err geen oorzaak aan te wijzen voor het Be-fenomeen in zijn 
algemeenheid. . 

Be-sterrenn hebben soms lange tijd een equatoriale gasschijf 
omm zich heen, waarin geïoniseerde waterstof recombineert en 
daardoorr de emissielijnen vormt. Het gas in de schijf veroor-
zaaktt vrij-vri j en vrij-gebonden continuum emissie, wat de 
helderheidd in het infrarood verklaart. Een van de fundamentele 
problemenn in de fysica van Be-sterren is het vormingsmecha-
nismee van de equatoriale schijf. De variabiliteit van Be-sterren 
wordtt voor een belangrijk deel veroorzaakt door veranderingen 
vann de dichtheid van de schijf. 

1.1.1.1. Visueel en infrarood continuum 

Dee emissie van Be-sterren bestaat uit fotosferische straling 
enn een bijdrage van de equatoriale gasschijf. Omdat de op-
tischee diepte van de vrij-vri j en vrij-gebonden emissie van de 
schijff  golflengteafhankelijk is, bevat de helling van de spectrale 

energieverdelingg informatie over de dichtheidsverdeling in de 
schijf.. Daarom kan men met behulp van fotometrische helder-
heidsbepalingenn in het visuele en infrarode deel van het spec-
trumm de radiële dichtheidsgradiënt en de dichtheid aan de basis 
vann de schijf bepalen. In het algemeen komen de aldus afgeleide 
waardenn van de radiële dichtheidsgradiënt overeen met die van 
schijvenn waarin het gas langzaam naar buiten stroomt. 

Inn de Hoofdstukken 2 en 5 onderzoeken we de variabiliteit 
opp lange tijdschaal van de visuele en infrarode helderheid van 
dee heldere Be-sterren 7 Cas en X Per. De schijf van X Per is 
ergg veranderlijk en soms zelfs niet aanwezig. Om die redenen 
iss X Per een zeer geschikt object om de vorming van schijven 
rondd Be-sterren te bestuderen. Met behulp van een eenvoudig 
schijfmodell  leiden we in Hoofdstuk 5 de groei- en afbreeksnel-
heidd van de schijf in X Per af. 

1.2.1.2. V/R variabiliteit 

Dee dubbelgepiekte emissielijnen van veel Be-sterren zijn ver-
anderlijkk op een tijdschaal van jaren tot decennia. De sterktes 
vann de violette (V) en rode (R) piek in het profiel veranderen 
tegengesteldd en cyclisch (echter niet strikt periodiek), wat duidt 
opp variabiliteit in de schijf. De modellen die zijn voorgesteld om 
dee V/R variatie te verklaren zijn óf gebaseerd op afwisselende 
periodess van in- en uitstroom van gas in de schijf, óf op het niet 
axisymmetrischh zijn van de schijf. In het laatste geval zou er 
sprakee kunnen zijn van de invloed van een begeleider (in een 
dubbelster),, of van pulsaties in de schijf. 

Afwisselendee periodes van in- en uitstroom zullen zeker 
leidenn tot V/R variaties, maar zeker ook tot veranderingen in 
dee radiële dichtheidsverdeling in de schijf, en daarmee tot ver-
anderingenn in de spectrale energieverdeling van de Be-ster. In 
Hoofdstukk 2 relateren we de variaties in de helling van de 
spectralee energieverdeling van 7 Cas met de V/R variaties, en 
concluderenn dat het model dat uitgaat van in- en uitstroom in 
dee schijf niet consistent is met de waarnemingen. 
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1.3.1.3. Discrete absorptiecomponenten 

Uitt ultraviolette spectroscopie blijkt dat hete sterren stra-
lingsgedrevenn winden hebben. Bij Be-sterren bestaat naast de 
equatorialee schijf ook deze snelle stralingsgedreven wind, die 
opp hogere breedtegraden van de ster af waait. In spectra van 
77 Cas werden in 1979 voor het eerst smalle blauwverschoven 
absorptiecomponentenn in de sterrewindlijnen van een Be-ster 
gevonden.. Later werden in de meeste O-sterren (de heetste ster-
ren)) en Be-sterren deze discrete absorptiecomponenten (DACs) 
gevonden.. De DACs zijn een signatuur van lokale dichtheids-
verhogingenn in de snelle wind, die van de ster af bewegen op 
eenn tijdschaal die langer is dan die van de stroom in de wind 
zelf. . 

Hett was bekend dat er voor de Be-sterren 7 Cas en 59 Cyg 
eenn correlatie bestaat tussen de aanwezigheid van DACs (vari-
abiliteitt in de snelle wind) en de V/R variabiliteit (variabiliteit 
inn de equatoriale schijf)- In Hoofdstuk 3 verdiepen we ons in 
dezee correlatie in het geval van 7 Cas. We leiden af dat de 
kolomdichtheidd van de opeenhopingen in de snelle wind is 
verbondenn aan de fase van de V/R variabiliteit, en we maken 
aannemelijkk dat dit het gevolg is van pulsaties in de schijf. 

1.4.1.4. Schijfpulsaties 

Eenn elegante verklaring voor de V/R variaties wordt gegeven 
doorr het model met pulsaties in de equatoriale gasschijf. In 
datdat model wordt verondersteld dat de beweging van het gas 
quasi-Keplerss is. De elliptische banen van het gas om de ster 
schikkenn zich zo dat er als functie van azimuth één dichtheids-
verhogingg en één dichtheidsverlaging in de schijf ontstaat. Dit 
patroonn draait langzaam rond de ster; de invloed van verschil-
lendee krachten bepaalt of het patroon zich in de richting van de 
Keplersee rotatie in de schijf (prograde) of juist in tegengestelde 
richtingg (retrograde) beweegt. 

Inn Hoofdstuk 4 laten we zien dat het V/R gedrag van de 
emissielijnenn van de Be-ster /31 Mon consistent is met een pro-
gradee schijfpulsatie. 

1.5.1.5. Samenvattend... 

Wee hebben kwantitatief de variaties op lange tijdschaal van de 
schijvenn van twee Be-sterren geanalyseerd, en hebben daarmee 
hethet aantal mogelijke verklaringen van de V/R variabiliteit kun-
nenn beperken. In kwalitatieve beschouwingen hebben we laten 
zienn dat het model met pulsaties in de schijf het best bij de 
waarnemingenn past. Tevens hebben we voor het eerst de groei-
snelheidd van een schijf van een Be-ster bepaald, wat essentiële 
informatiee geeft voor studies naar het vormingsmechanisme van 
dezee schijven. 

2.. Niet-radiële pulsaties in vroeg-type roterende sterren 

Dee theorie van niet-radiële pulsaties van sterren bestaat al meer 
dann een eeuw en is ouder dan de radiële pulsatietheorie. Pas 
inn de jaren ' 50 werd duidelijk dat waarneemgegevens van een 

vroeg-typee ster erop duidden dat sterren naast radiëel ook niet-
radiëell  (dwz. golvend) kunnen pulseren. 

Dee Zon is de best bestudeerde niet-radiëel pulserende ster 
(helioseismologie);; ook voor verre sterren is het vanwege ver-
beterdee waarneemtechnieken nu mogelijk om af te leiden dat 
zee niet-radiëel pulseren. Op veel plekken in het Hertzsprung-
Russelll  diagram zijn groepen van sterren gevonden die niet-
radiëell  pulseren. Het onderzoek dat in het tweede deel van dit 
proefschriftt wordt beschreven, behandelt de variaties van de 
absorptielijnprofielenn van pulserende hete sterren, zoals S Scuti 
variabelen,, 0 Cephei variabelen en £ Ophiuchi variabelen. Deze 
sterrenn hebben pulsatieperiodes van enkele uren. 

Eenn belangrijke drijfveer voorde studie van pulserende ster-
renn is het vooruitzicht van asteroseismologie. Met behulp van 
dee waargenomen pulsatiegegevens is het in principe mogelijk 
omm de interne structuur van de sterren te peilen. Hiervoor is het 
echterr wel vereist dat de waarneemgegevens leiden tot overtui-
gendee identificatie van de mogelijke pulsatiemodes (zie Figuur 
22 van Hoofdstuk 1). Voor niet-radiële pulsaties is het van belang 
omm de bolfunctie-indices £ en m, die de pulsatiemode karak-
teriseren,, uit de waarnemingen te bepalen. In dit proefschrift 
wordtt een bestaande methode om de pulsatieparameters af te 
leidenn verder ontwikkeld en op betrouwbaarheid getoetst, en 
vervolgenss toegepast op enkele sterren. 

2.1.2.1. Identificatie van pulsatiemodes 

Dee niet-radiële pulsaties delen het oppervlak van de ster in 
stukkenn met verschillende snelheidsvelden en temperaturen. 
Alss de amplitude van de pulsaties groot genoeg is, kunnen 
dee pulsatiebeweging en bijbehorende temperatuurvariaties in 
dee waarnemingen worden teruggevonden. De temperatuurvari-
atiess geven aanleiding tot helderheidsvariaties die fotometrisch 
kunnenn worden gemeten. De mogelijkheden om met behulp 
vann fotometrie de pulsatiemodes te identificeren blijken echter 
beperkt. . 

Dee temperatuurvariaties leiden ook tot variabiliteit in de ab-
sorptielijnprofielen.. Evenzo leidt de pulsatiebeweging tot lijn-
profielvariatiess door Dopplerverschuiving van het licht in het 
lijnprofiel.. Door de rotatie van de ster wordt de variabiliteit 
opp het steroppervlak Dopplerverschoven afgebeeld in het lijn-
profiel,, wat een patroon van pieken en dalen veroorzaakt dat 
vann blauw naar rood door het lijnprofiel beweegt. 

Verscheidenee methoden om spectroscopisch pulsatiemodes 
tee identificeren zijn voorgesteld. Zo is er een methode om met 
behulpp van de variaties in de statistische momenten van de 
lijnprofielenn de pulsatiemodes af te leiden. Daar de momenten-
variatiess alleen detecteerbaar zijn voor pulsatiemodes met een 
lagee bolfunctie-index l, is deze methode niet altijd toepasbaar. 

Eenn andere methode maakt gebruik van het feit dat door 
dee Dopplerverbreding van de absorptielijnen (als gevolg van de 
rotatiee van de ster) een positie in het lijnprofiel overeenkomt 
mett een bepaald gebied op het steroppervlak. Voor ieder 
golflengtepuntt in het lijnprofiel wordt een Fourier-analyse 
vann de variabele intensiteit gedaan, en met behulp van de 
faseïnformatiee als functie van golflengte kan dan de pul-
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satiemodee worden geïdentificeerd. In de Hoofdstukken 6 en 
77 onderzoeken we voor welk deel van de parameterruimte deze 
methodee toepasbaar is, en vinden we dat de betekenis van de 
resultatenn van deze methode anders is dan wat oorspronke-
lij kk werd gedacht. Aan de hand van toepassingen op bestaande 
waarnemingenn van de sterren e Per en Q Oph laten we zien dat 
vroegeree identificaties mogelijk herzien moeten worden. 

Uitt recent werk is de vraag gerezen hoe de Coriolis- en cen-
trifugaalkrachtenn de pulsaties in roterende sterren beïnvloeden. 
Daarmeee verbonden is de vraag of de uit waarnemingen 
afgeleidee waarden van de pulsatieparameters t en m worden 
beïnvloedd door deze rotatieëffecten. In de Hoofdstukken 6 tot 
enn met 8 beschouwen we dit probleem, en laten we met be-
hulpp van een model dat de Coriolis-effecten bevat zien dat voor 
lagee waarden van de index l de rotatieëffecten belangrijk wor-
den.. Voor roterende sterren kan een radiële pulsatie dezelfde 
lijnprofielvariatiess geven als die van sommige niet-radiële pul-
satiemodes. . 

Inn Hoofdstuk 9 analyseren we een groot aantal spectra van 
dee pulserende ster 0 Cep. We identificeren de pulsatiemodes 
mett behulp van beide bovengenoemde methoden die elk lei-
denn tot dezelfde conclusie. Overeenkomend met ultraviolette 
sterrewindlijnenn vinden we in de optische fotosfeerlijnen ken-
merkenn van rotationele modulatie, die teruggevoerd kan worden 
tott de aanwezigheid van een magnetisch veld. 

2.2.2.2. Concluderend... 

Dee eerste stappen voor daadwerkelijke asteroseismologie zijn 
gezet.. We hebben aangetoond dat de lijnprofielvariabiliteit ge-
noegg informatie bevat om belangrijke pulsatieparameters te 
kunnenn afleiden. Het is nu tijd om onze analysetechnieken op de 
waarnemingenn toe te passen. Op dit moment bestaan echter te 
weinigg geschikte waarnemingen; lange tijdreeksen van spectra 
zullenn verkregen moeten worden. 




