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11 

Inleiding en samenvatting 

11.1 Inleiding 

De theorie van sterevolutie is van fundamenteel belang voor veel takken van de ster
renkunde, zoals af stands- en leef tijdsbepaling, galactische evolutie, en kosmologie. Be
trouwbare tests voor de theorie van sterevolutie zijn echter schaars. Het bestuderen 
van pulserende sterren is sinds Eddington (1926) een zeer vruchtbare methode gebleken. 
Vroeger dacht men dat slechts een relatief kleine groep sterren pulseert. Mede dankzij 
de enorm verbeterde detectoren heeft men zich gerealiseerd dat het pulseren van ster
ren eerder regel dan uitzondering is. Het vakgebied van de sterseismologie, dat als doel 
heeft de meetbare pulsatie-eigenschappen van sterren te relateren aan hun inwendige 
bouw, is daarom van onschatbaar belang als voornaamste test van de sterevolutie
theorie. Het onderzoek dat in dit proefschrift beschreven wordt heeft als voornaamste 
doelstelling de verwezenlijking van sterseismologie dichterbij te brengen. 

Eerst zal ik de relevante concepten waarop het werk gebaseerd is op eenvoudige 
wijze proberen uit te leggen. In paragraaf 11.6 zal ik een samenvatting van het proef
schrift geven. 

11.2 Trillingen 

Het fenomeen dat centraal staat bij sterseismologie is het pulseren van sterren, waarbij 
trillingen over het steroppervlak lopen. Trilling is een fundamenteel verschijnsel in de 
natuur. Zo zijn de geluiden die door muziekinstrumenten worden voortgebracht alle 
veroorzaakt door trillingen. Naast het trillen van bijvoorbeeld de snaren van een gitaar 
of piano, het trillen van een kolom lucht in een fluit of kerkorgel, zijn in principe alle 
bestaande objecten in de natuur in een toestand van trilling te brengen. 

Wanneer een object in trilling gebracht wordt, dan zal deze oscillatie geleidelijk 
stoppen door het optreden van demping; de amplitude (de maximale uitwijking) neemt 
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dus af. Indien het object met enige regelmaat aangeslagen wordt dan is het mogelijk dat 
de trillingen aanhouden, maar de amplitude van de trilling blijft dan in het algemeen 
kleiner dan de amplitude van het aanslaan. Echter, wanneer een object in trilling wordt 
gebracht met ongeveer de natuurlijke frequentie van het object dan wordt de amplitude 
van de trilling vele malen groter dan die van de aanslag. Hier spreekt men van reso
nantie. Bij een resonantie wordt dus energie toegevoegd. 

Wat het gevolg kan zijn van resonantie wordt goed geïllustreerd door het instorten 
van de Tacoma Narrows brug in de Verenigde Staten, in 1940. Slechts vier maanden na 
het gereed komen ervan veroorzaakte een storm een fatale resonantie van de brug (zie 
Figuur 11.1). 

De natuurlijke frequentie is de frequentie waarmee een trilling zich "thuis voelt" in 
het object. De precieze frequentie wordt bepaald door, en is dus kenmerkend voor, 
de eigenschappen van het object. Constructiefouten, zoals bij de Tacoma Narrows 
brug, kunnen tegenwoordig voorkomen worden door al in de ontwerpfase rekening 
te houden met de trillingseigenschappen van het bouwwerk. Met name in gebieden 
waar veel aardbevingen optreden is een dergelijke aanpak van onschatbaar belang bij 
de constructie van moderne bruggen, schoorstenen en wolkenkrabbers. 

Het behoeft geen betoog dat wanneer een object in een toestand van trilling ver
keert, de eigenschappen van deze trilling mede bepaald worden door de eigenschap
pen van het object. De meeste aardse objecten zijn dusdanig complex dat ook de trillin
gen die deze objecten vertonen uiterst ingewikkeld zijn. Voor een goed begrip hiervan 
is het daarom noodzakelijk om eerst de trillingen van eenvoudige voorwerpen te be
grijpen. 

In een ideale vaste snaar zijn de manieren waarop trillingen kunnen optreden goed 
bekend: er treden knopen en buiken op, waarvan het aantal afhankelijk is van de 
trillingsmocfe (zie Figuur 11.2). Om een trillingsmode van een snaar aan te duiden kan 
dus worden volstaan met het aantal knopen en buiken te vermelden. De trillingsfre
quentie van de snaar hangt af van de mode. In de tweede afbeelding in Figuur 11.2 is 
de frequentie twee maal zo hoog als in de bovenste afbeelding (de grondtoon), omdat de 
trillende lengte tussen twee knopen twee maal zo kort is. Van belang is dat meerdere 
trillingen tegelijkertijd in de snaar aanwezig kunnen zijn. De grondtoon klinkt bij de 
mode waarbij er slechts één buik is. De andere modes, dus met méér buiken en knopen, 
heten boventonen. Elk van deze staande trillingen heeft een bepaalde amplitude, die 
een maat is voor de geluidsterkte bij de betreffende frequentie. 

De lengte en spanning van de snaar zijn verantwoordelijk voor de specifieke tril
lingseigenschappen ervan. Echter, de relatieve sterkte van de verschillende modes (de 
boventonen) is afhankelijk van hoe de trillingen in de snaar aangeslagen worden. Het 
geheel aan grond- en boventonen bepaalt het frequentiespectrum van de snaar. Bij een 
echte snaar, zoals bijvoorbeeld een pianosnaar, spelen de spanning in de snaar en ma
teriaaleffecten een dusdanige rol dat de frequentie niet precies verdubbelt bij de eerste 
boventoon. Er is een veel ingewikkelder model nodig om het trillingsgedrag van de 
snaar te voorspellen uit de materiaaleigenschappen. Omgekeerd is het in principe mo
gelijk om uit de analyse van het frequentiespectrum de materiaaleiegenschappen en 
de spanning af te leiden. Een dergelijke werkwijze hanteert men in de seismologie: uit 
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11.2. Trillingen 

Fig. 11.1. Zijaanzicht van de Tacoma Narrows brug tijdens de fatale resonantie in 
1940, waardoor de brug enkele minuten later instortte 

Fig. 11.2. Drie trillings-
modes in een snaar. 
In een vaste snaar is 
de trillingsmode aan te 
duiden door het aantal 
knopen. In het plaatje 
zijn enkele knopen 
aangegeven met N en 
buiken met A. 
Elke mode wordt een
voudig aange
duid door een geheel 
getal: het totaal aantal 
knopen 
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de waargenomen trillingen na een al dan niet kunstmatige aardbeving leidt men met 
een geschikt model de eigenschappen van het aardinwendige af. 

Fig. 11.3. Enkele modes van een cirkelvormig membraan. Modes worden hier 
gekarakteriseerd door zowel cirkelvormige als rechte knoopüjnen, en hun aantal 
wordt aangeduid door l respectievelijk m. De bovenste afgebeelde rij toont (v.l.n.r.): 
£=0, 1, en 2, met m=0. De onderste rij toont (v.l.n.r.): i~\ en m=\, 1=1 en ra=2, en 
1=2. en m=\ 

Een snaar is tamelijk eenvoudig. De trillingsmodes van een ideaal cirkelvormig 
membraan is een stap ingewikkelder. Hiervoor heeft men twee gehele getallen nodig 
om de mode uniek te beschrijven (zie Figuur 11.3). Het eerste getal geeft het aantal 
rechte knooplijnen, terwijl het tweede getal het aantal cirkelvormige knoopüjnen aan
duidt. De frequenüeverhoudingen van de modes zijn hier, zelfs in het geïdealiseerde 
geval, geen gehele getallen meer. 

Een aan één zijde vastgeklemd vierkant glazen plaatje heeft een groot aantal tril
lingsmodes waarvan de vorm sterk afhankelijk is van de manier waarop de trilling 
aangeslagen wordt. De beschrijving van knoopüjnen vergt in zo'n geval meer dan 
alleen de aanduiding met een paar getallen. Bij muziekinstrumenten is het trillingspa
troon over het algemeen nog veel gecompliceerder. Enkele voorbeelden van trillings
modes van de klankkast van een gitaar zijn afgebeeld in Figuur 11.4. 

Dat het bestuderen van dergelijke trillingen ook praktische toepassingen kan heb
ben blijkt uit studies van de carillonklok, die qua trillingseigenschappen een relatief 
eenvoudig instrument is. Een klassieke carillonklok bevat na juiste stemming als een 
van de boventonen een kleine terts, terwijl de meeste andere westerse instrumenten 
zoals de snaren van een piano een grote terts bevatten. Door een goed model op te 
stellen en dit door te rekenen met een computerprogramma kon men de vorm van de 
klok zo kiezen dat de boventonen een grote terts bevatten, zoals in de 'grote terts klok' 
van de Koninklijke Eijsbouts te Asten. 
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11.3. Pulserende sterren 

Fig. 11.4. Enkele eenvoudige trillingsmodes van de kast van een gitaar. De modes in 
een gitaar zijn zeer sterk afhankelijk van de gedetailleerde opbouw van kast. Ook de 
eigenschappen van de hals van de gitaar zijn sterk van invloed op de trillingseigen
schappen van het geheel 

11.3 Pulserende sterren 

De eerst bekende pulserende ster is ^Cephei, waarvan de helderheidsvariatie in 1784 
werd ontdekt. Dat de variaties van S Cephei (en van andere sterren) het gevolg zijn van 
pulsaties werd afgeleid uit gedetailleerde waarnemingen en uit theoretisch onderzoek 
aan de trillingseigenschappen van gasbollen (Lane en Homer 1869; Kelvin 1897). Men 
spreekt bij sterren over pulsaties, oscillaties, of trillingen, terwijl er doorgaans hetzelfde 
mee bedoeld wordt. 

Sterren kunnen op verschillende manieren trillen. De bekendste van de sterpul
saties is de zogeheten radiële pulsatie, waarbij de gehele ster op regelmatige wijze 
uitzet en inkrimpt terwijl de bolvorm van de ster behouden blijft. Een andere manier 
van pulseren, misschien minder bekend maar al in 1863 beschouwd door de beroemde 
Lord Keivin, is dat bepaalde delen van van de ster periodiek naar buiten of naar bin
nen bewegen, terwijl gelijktijdig andere gedeelten zich in tegengestelde richting be
wegen (zie Figuur 11.5). Tijdens zo'n cyclus blijft het volume van de ster constant, in 
tegenstelling tot de radiële pulsatie. Dit soort trillingen worden niet-radiële pulsaties ge
noemd. Het zijn vrije trillingen, die tot diep in het binnenste van de ster aanwezig kun
nen zijn. Uit het bewegingspatroon van de trillingen aan het oppervlak is het daarom 
in principe mogelijk om de inwendige structuur van de ster af te leiden. De momenteel 
sterk opkomende tak van de sterrenkunde wordt daarom aangeduid met de term ster-
seismologie, waarin het inwendige van een ster wordt bestudeerd door middel van het 
waargenomen trillingspatroon aan het oppervlak. 
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sectoral mode sectoral mode tesseral mode tesseral mode zonal mode 

Fig. 11.5. Voorbeelden van niet-radiële pulsatiemodes. Van links naar rechts toont de 
figuur de gevallen (1=1, m=2), (i=5, m=5), (i=5, |m|=4), (£=5, \m\=2) en (i=5, m=0). 
Elke mode is getoond vanuit verschillende hoeken. De bovenste plaatjes tonen de 
modes vanuit een gezichtspunt ongeveer boven de equator van de ster en de onderste 
plaatjes tonen de modes als gezien van bijna recht boven de noordpool (witte stip) van 
de ster. De donkere zones geven de gebieden aan die in de richting van het centrum 
van de ster bewegen, en de lichte zones bewegen weg van het centrum 
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11.4. Niet-radiële pulsatiemodes in sterren 

Het mooiste voorbeeld van sterseismologie is het geval van onze eigen zon, waarbij 
we van helioseismologie spreken. Sinds de jaren zestig is bekend dat de zon oscilleert 
met een periode van ongeveer 5 minuten. Na maandenlange nauwkeurige waarne
mingen van het zonsoppervlak, in de zeventiger jaren, bleek de pulsatie van zon zeer 
complex en werd een enorm aantal simultane pulsatiemodes gemeten. Het bleek dat 
het gemeten frequentiespectrum niet goed te rijmen was met het toenmalige beeld 
van het zonsinwendige. De analyse van de zonnepulsaties zorgde niet alleen voor 
een herziening van ons model van het zonsinwendige, maar maakte het mogelijk om 
direct de fysische toestand van het inwendige te bepalen, zoals de inwendige tempe
ratuur en dichtheid, en de interne rotatiesnelheid. De helioseismologie is daarmee het 
machtigste middel dat we kennen om berekende modellen van het zonsinwendige te 
toetsen met de werkelijkheid. De toepassing van dit principe bij sterren, weliswaar in 
een andere vorm, is zeer veelbelovend en verkeert momenteel in een staat van snelle 
ontwikkeling. 

In de tweede helft van de twintigste eeuw zijn er vele klassen van pulserende ster
ren ontdekt, en hun aantal blijft groeien. In vrijwel alle soorten sterren die we kennen 
zijn pulsaties ontdekt en inmiddels mag gesteld worden dat het niet-radieel pulseren 
van sterren eerder regel dan uitzondering is. 

11.4 Niet-radiële pulsatiemodes in sterren 

In bolvormige oppervlakken, zoals het oppervlak van sterren in eerste benadering, 
zijn de knooplijnen van de trillingsmodes ook gekarakteriseerd door twee getallen (net 
als bij het cirkelvormig membraan). De conventie is dat het eerste getal (£) het totale 
aantal knooplijnen geeft, terwijl het tweede getal (m) het aantal 'meridianen' aanduidt 
t.o.v. een gekozen as (zie Figuur 11.5). Aangezien het sterinwendige ook mee trilt is 
ook een getal (n) nodig dat het aantal knoopoppervlakken (concentrische bollen) in het 
binnenste telt. De pulsatie eigenschappen van de ster hangen af van de verdeling 
van de chemische samenstelling, temperatuur en dichtheid (materiaaleigenschappen), 
maar ook van eventuele beweging zoals rotatie of convectie, en van de aanwezigheid 
van magneetvelden. 

Het zal duidelijk zijn dat bij een bepaalde pulsatiemode (£,m,n) het inwendige 
knooppatroon altijd naadloos moet aansluiten met het patroon aan het oppervlak. Dit 
betekent dat wanneer men de frequentie van de pulsatie en het bijbehorende patroon 
van de mode aan de buitenkant waarneemt, dit moet kloppen met wat zich aan de 
binnenkant afspeelt. Aangezien diverse pulsatiemodes tegelijkertijd aanwezig kunnen 
zijn geeft een vergelijking van een waargenomen (£,m) patroon met de resultaten van 
gedetailleerde modelberekeningen een nauwkeurig beeld van de inwendige toestand. 
Dit is het principe van de sterseismologie. 

De analogie met de klassieke seismologie, het interpreteren van aankomsttijden 
van aardbevingen om het inwendige van de aarde te bestuderen, verdient nadere 
toelichting. In tegenstelling tot aardbevingen zijn oscillaties in enkelvoudige sterren 
vrije trillingen. Dit soort trillingen zijn pas voor het eerst in de aarde waargenomen na 
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Fig. 11.6. The snelheidsvelden aan het steroppervlak (boven) redistribueren de flux 
over het lijnprofiel (onder). De witte lijn geeft de equator aan. De noordpool is 
aangegeven door de stip. Doordat de donkere zones op het oppervlak in de richting 
van de waarnemer bewegen komt de flux iets meer naar links in het profiel terecht. 
Omgekeerd wordt de flux afkomstig van de lichte zones iets naar rechts verschoven. 
Het gevolg van dit effect is een typisch patroon van rimpelingen, dat door de rotatie 
van de ster naar rechts beweegt (gebaseerd op een soortgelijke illustratie van Vogt & 
Penrod 1983) 
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Fig. 11.7. De lijnprofielvariaties in e Centauri, gedurende één nacht. De nacht verloopt 
van onder naar boven. De rimpelingen in het lijnprofiel hebben een grote amplitude 
en wijzen zeer duidelijk op niet-radiële pulsaties. Het schijnbaar chaotische karak
ter van de variaties wordt veroorzaakt doordat in deze ster meerdere pulsatiemodes 
aanwezig zijn, ieder met een andere frequentie 
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de hevige aardbeving in Chili van 22 mei 1960. In die zin is de analogie dus correct. 

11.5 Waarnemingen van niet-radiële pulsaties 

Dat de radiële pulsaties in sterren veel eerder ontdekt werden dan de niet-radiële 
pulsaties, komt doordat ze veel makkelijker waar te nemen zijn. Het uitzetten en 
inkrimpen bij de radiële pulsaties zorgt ervoor dat de helderheid van de ster peri
odiek varieert. Dit werd al eeuwen met het blote oog waargenomen. Bij de niet-radiële 
pulsaties, waarbij het volume min of meer constant is, zijn de helderheidsvariaties niet 
of nauwelijks meetbaar. 

Dat niet-radiële pulsaties met een andere waarneemmethode wél goed zichtbaar 
zijn realiseerde men zich in de tweede helft van de 20e eeuw. Deze waarneemtechniek 
is gebaseerd op de spectra van sterren, en heet dan ook spectroscopie. Een spectrum 
verkrijgt men door het licht uiteen te rafelen in de kleuren van de regenboog, zoals 
met een prisma. Als gevolg van absorptie door bepaalde atomen en moleculen in 
de steratmosfeer, zijn bij heel specifieke golflengten in het spectrum donkere lijnen 
aanwezig, de zogenaamde absorptielijnen. 

Meestal zijn de absorptielijnen zeer smal, waarbij de breedte slechts het gevolg is 
van turbulentie in de steratmosfeer. Maar wanneer een ster snel om zijn as draait zijn 
de absorptielijnen verbreed vanwege het Dopplereffect. Bij zo'n brede absorptielijn is de 
blauwe kant (links in Figuren 11.6 en 11.7) van het lijnprofiel afkomstig van de sterhelft 
die naar ons toe beweegt (als gevolg van de rotatie), en de rode kant (rechts) is afkom
stig van de wegdraaiende helft. Wanneer zich op het oppervlak van zo'n roterende 
ster gebieden bevinden met afwisselende helderheid of snelheid (t.g.v. niet-radiële 
pulsatie, maar ook door b.v. donkere vlekken), dan zal er een kleine herverdeling 
plaatsvinden van de intensiteit in het lijnprofiel. Beweegt immers een gebiedje op 
de wegdraaiende helft zich als gevolg van de pulsatie toch naar ons toe, dan zal het 
corresponderende licht toch in de blauwe helft van het lijnprofiel terecht komen. Bij 
meerdere van deze gebiedjes zal het lijnprofiel rimpels vertonen. Dit rimpelpatioon zal 
zich als gevolg van de rotatie van het blauw naar het rood door het lijnprofiel bewegen 
(zie Figuren 11.6 en 11.7). 

11.6 Dit proefschrift: diagnostiek van niet-radiële pulsa
ties 

Vooral door de ontwikkeling van hoge-resolutie spectroscopie en die van CCD chips 
zijn we sinds de jaren tachtig in staat om de spectra van sterren zeer nauwkeurig te 
registreren, wat noodzakelijk is om de rimpelpationen in het lijnprofiel (de lijnpro-
fielvariaties) te meten. Echter, naar de wijze waarop deze variaties geïnterpreteerd 
moesten worden was nog weinig onderzoek gedaan. Het werk in dit proefschrift 
probeert daar verbetering in te brengen. 

248 



11.6. Dit proefschrift 

Om de lijnprofielvanaties goed te kunnen begrijpen, en de eigenschappen ervan 
te kunnen relateren aan de karakteristieken van de verantwoordelijke modes, is het 
noodzakelijk dat eerst de omgekeerde relatie begrepen wordt: hoe zien de lijnpro
fielvanaties eruit in het geval van de oscillaties zoals die door fysisch-mathematische 
modellen voorspeld worden? 

In het eerste deel van dit proefschrift (Hoofdstuk 2 tot en met 5) definiëren we ons 
model van de niet-radiële pulsatiemodes. Het model is gebaseerd op bestaande mathe
matische beschrijvingen van de snelheidsvelden en temperatuursvariaties als gevolg 
van de pulsatie (Saio 1981, Martens & Smeyers 1982, Aerts & Waelkens 1993). Het 
model houdt rekening met de effecten van de Corioliskracht op de pulsatie, zodat het 
model geldig is voor (niet te snel) roterende sterren. Het model stelt ons in staat om de 
lijnprofielvariaties in een computer te simuleren. We onderzoeken de karakteristieken 
van deze variaties, met behulp van een bestaande methode om pulsatieparameters af 
te leiden (Gies & Kullavanijaya 1988). We vinden dat de betekenis van de resultaten 
van de methode anders is dan wat oorspronkelijk gedacht werd. Uit omvangrijke sim
ulaties leiden we een nieuwe diagnostiek af. Aan de hand van een her-analyse van 
bestaande waarnemingen laten we zien dat vroegere identificaties mogelijk herzien 
moeten worden. 

In het tweede deel van dit proefschrift wordt de nieuwe diagnostiek toegepast op 
nieuwe waarnemingen van niet-radieel pulserende vroeg-type sterren. De lijnprofiel
variaties die deze sterren vertonen hebben perioden van enkele uren. In de Hoofd
stukken 6 tot en met 10 presenteren we de resultaten van de analyse van de (3 Cephei 
sterren u1 Scorpii, v Centauri, j3 Lupi en e Centauri, en van de O-sterren £ Persei, 
A Cephei. Van UJ1 Scorpii, p Lupi, £ Persei en A Cephei was niet bekend dat ze pulseren. 
Van v Centauri en e Centauri was dit wel bekend, maar de bestaande waarnemingen 
waren niet toereikend voor een solide identificatie van de pulsatiemodes. We identifi
ceren pulsatiemodes in elk van deze sterren. Het blijkt dat lange datasets noodzakelijk 
zijn voor een solide identificatie van de pulsatiemodes in deze sterren. De analyse van 
met name e Centauri (Hoofdstuk 8) heeft geleid tot zeer bevredigende resultaten, door 
het hoge aantal beschikbare spectra (530) en de lange tijdspanne (ruim twee jaar) van 
de waarnemingen. 

De identificatie van de niet-radiële pulsatiemodes in meer van deze sterren zal mo
gelijk leiden tot een nieuwe volwassen tak in de sterrenkunde: de sterseismologie. 
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