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Samenvatting g 

Ditt proefschrift gaat over de variabiliteit van hete, zware sterren, met name over variaties 
diee te maken hebben met de rotatie, pulsaties en wind van deze sterren. Ook worden de 
aanwezigheidd en de rol van het magneetveld in deze sterren bestudeerd, een nieuw onder-
zoeksgebied.. De bestudering van deze verschijnselen maakt het mogelijk de betrokken fysica 
vann deze sterren te begrijpen en werpt mogelijk een nieuw licht op de verklaring van het 
onopgelostee Be fenomeen. Dit proefschrift beslaat een uitgebreide studie van vier zorgvuldig 
uitgekozenn sterren met spectraaltype B (B sterren genoemd) waarvan twee het zogenaamde 
Bee fenomeen vertonen. Dit soort studies zijn zeer intensief en vergen veel telescooptijd, 
maarr zijn essentieel om voortgang te kunnen boeken op dit onderzoeksterrein, en wel om-
datt bestudering van de statistische eigenschappen van het gedrag van dergelijke sterren geen 
verklaringg hebben opgeleverd voor het reeds meer dan 100 jaar onopgeloste Be fenomeen. 
Dezee samenvatting begint met een uitleg van de meest relevante sterrenkundige begrippen 
voorr dit proefschrift, namelijk variabele B sterren, pulsaties en magnetisme. Vervolgens wor-
denn de inhoud van het proefschrift en de belangrijkste conclusies uiteengezet. 

11 B sterren 

Ditt proefschrift concentreert zich op drie subgroepen van B sterren: Be sterren, (3 Cephei en 
Slowlyy Pulsating B (SPB, langzaam pulserende B-sterren). De bestudeerde Be, j3 Cep en SPB 
sterrenn behoren tot de vroege, d.w.z. heetste B sterren. Ze zijn ongeveer 10 maal zwaarder 
dann de zon en relatief weinig geëvolueerd. Ze pulseren allemaal, maar wel op verschillende 
manieren.. Met name het soort pulsaties en de pulsatieperiodes verschillen. De (3 Cep sterren 
zijnn heter en helderder dan de SPB's. 

Bee sterren zijn te herkennen aan hun bijzondere spectrum, dat de spectraallijnen van wa-
terstoff  in emissie in plaats van in absorptie laat zien. Deze emissie kan plotseling ontstaan 
enn ook weer verdwijnen. Ongeveer 20% van alle B-sterren zijn van het type Be. Het gedrag 
iss vaak zeer complex en het is niet bekend wat een B ster hiertoe aanzet. De zwaarste en 
heetstee Be sterren hebben sterkere variabele winden dan normale B-sterren van vergelijk-
baarr spectraaltype. Deze variabele winden veroorzaken snelle wisselingen in de voor wind 
gevoeligee Ultraviolette (UV) spectraallijnen. De Be sterren vertonen ook variaties op tijd-
schalenn van uren tot tientallen jaren in hun helderheid en in hun spectrum in het zichtbare 
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lichtt en in het infrarood. De periodes met waterstof lijn-emissie, die het Be fenomeen worden 
genoemd,, weerspiegelen veranderingen in de structuur van de schijf die rond de ster draait 
enn die ontstaat door de uitstoot van materie door de ster. De eerste Be ster is voor het eerst 
waargenomenn in 1867, maar de oorzaak ervan is nog altijd niet begrepen, met name is de 
redenn van het episodische karakter van de materie-uitstoot, op een enkel geval na, niet be-
kend,, al zijn verschillende interpretaties geopperd. In het algemeen veronderstelt men dat de 
schijfvormingg bij Be sterren wordt veroorzaakt door hun snelle rotatie. Berekeningen tonen 
echterr aan dat de draaiing op zich niet genoeg is om de schijfvorming te verklaren. Er is 
nogg een andere mechanisme nodig om te begrijpen hoe het komt dat de materie voldoende 
impulsmomentt krijgt om het oppervlak van de ster te verlaten en in een baan om de ster te 
kunnenn blijven draaien. 

Err zijn wel enkele verklaringen geopperd voor deze enigma's. Eén daarvan is het op-
tredenn van zwevingen van in de ster aanwezige niet-radiële pulsaties met een maar weinig 
verschillendee periode. Constructieve interferentie geeft dan aanleiding tot een periodieke am-
plitudee vermeerdering, hetgeen de aanzet tot de extra uitstoot van materie kan geven. Dit 
iss slechts in één Be ster, ^tCen, gevonden. Een andere verklaring, die mede in dit proef-
schriftt een nieuwe basis heeft gekregen, is de aanwezigheid van een magneetveld. Uit-
stromendee wind is namelijk gedwongen met de ster en het magneetveld mee te roteren, en 
krijgtt zo het benodigde impulsmoment. Tot nu toe ontbraken de (zeer moeilijk te verkrijgen) 
waarneemgegevenss om een dergelijk magneetveld aan te tonen in dit soort sterren. Wat betreft 
hett magneetveld is de enige B ster waarbij eerder een magneetveld bekend was, een opval-
lendee ster omdat deze tegelijkertijd het prototype is van de /? Cep sterren en tevens een Be ster 
iss die langzaam draait, in tegenstelling tot de zogenaamde "klassieke"Be sterren die juist erg 
snell  draaien. Tot op heden zijn echter theorie en waarnemingen nog niet in overeenstemming. 

22 Pulsaties 

Err worden twee soorten pulsaties onderscheiden: radiële en niet- radiële. De radiële pulsaties 
vormenn het eenvoudige geval wanneer de ster regelmatig uitzet en weer inkrimpt. Tijdens 
niet-radiëlee pulsaties blijf t het totale volume bewaard maar niet de sferische vorm, wat wil 
zeggenn dat bepaalde zones van de ster uitzetten terwijl andere juist krimpen. (Zie de voor-
beeldenn in Fig. 1.5). 

Niet-radiëlee pulsaties komen zeer waarschijnlijk voor bij alle sterren (ook de zon), maar 
zee zijn vaak moeilijk te ontdekken omdat ze alleen gevonden kunnen worden als veranderin-
genn in de asymmetrie van het lijnprofiel of als kleine afwijkingen die zich door de spectraal-
lijnenn verplaatsen als gevolg van de rotatie van de ster (zie Fig. 1.6). Hiervoor zijn telescopen 
nodigg met spiegels met een middellijn van meer dan 2 meter. Het vinden van deze storin-
genn is des te lastiger omdat deze variaties plaatsvinden op een tijdschaal van om en nabij 
eenn dag, wat overeenkomt met de omwentelingstijd van de Aarde. Een telescoop op Aarde 
ziett de te bestuderen ster altijd op hetzelfde tijdstip van de dag, dus in dezelfde fase van de 
variaties.. Daarom zijn meerdere telescopen tegelijk nodig, verspreid over de Aarde (MuSi-
CoSS en andere internationale netwerken), of satellieten, om deze veranderingen te kunnen 
onderzoeken.. De pulsaties produceren ook zwakke helderheidsvariaties; hoe hoger de modes 
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vann deze pulsaties zijn, hoe kleiner de amplitude, en daardoor zijn ze dus al snel onvindbaar, 
behalvee vanuit de ruimte vanwaaruit een veel hogere meetprecisie mogelijk is vanwege het 
ontbrekendd van een storende atmosfeer. 

Alss een ster gelijktijdig pulseert met verschillende pulsatieperiodes, dan ontstaan er zwe-
vingen.. Zoals genoemd zal constructieve interferentie plaatsvinden als de verschillende pul-
satiess in fase zijn. Dan zal de energie van iedere pulsatie-mode tegelijkertijd maximaal zijn, 
enn de totale energie groter, waarbij dan het Be fenomeen kan optreden. In dit proefschrift zijn 
inn een aantal B sterren verschillende nieuwe pulsaties gevonden, maar zwevingen konden 
niett worden aangetoond. Om een dergelijke samenhang te kunnen aantonen is een veel groter 
aantall  waarnemingen over vele jaren nodig; deze zijn nog niet beschikbaar. 

33 Magneetvelden 

Hett is welbekend dat sterren als de Zon magneetvelden hebben die gegenereerd worden juist 
onderr het oppervlak in de aanzienlijke convectiezone. Zware sterren hebben echter hooguit 
eenn zeer dunne convectiezone nabij het oppervlak (ze bezitten wel een dikke convectielaag 
inn de kern) en wij kennen geen duidelijk mechanisme dat een magneetveld in deze sterren 
zouu kunnen creëren. Toch bestaan er B sterren met een magneetveld. De laatste jaren zijn er 
sterkee indirecte aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van magneetvelden in de B-
enn in de nog zwaardere en nog hetere O sterren. In slechts één zo'n ster was een magneetveld 
bekend. . 

Hett direct meten van het magneetveld in B sterren is een ware uitdaging. Daarvoor is 
eenn spectropolarimeter met hoge resolutie nodig, die geïnstalleerd moet worden op een zeer 
grotee telescoop. De detectietechnieken maken gebruik van het Zeemaneffect, waarbij lijnver-
dubbelingg optreedt als een ster een magneetveld bezit. Naarmate het magneetveld sterker of 
zwakkerr is, zal de lijnverdubbeling ook groter of kleiner zijn. In het geval van de onderha-
vigee B sterren is het verwachte magneetveld erg zwak en de lijnverdubbeling dus moeilijk te 
detecteren.. Het resultaat kan worden verbeterd door de LSD (Least Square Deconvolution) 
methodee toe te passen, die de magnetische signatuur van alle lijnen optelt om zo een totaal-
signaall  te krijgen dat makkelijker te vinden is. Deze methode werkt erg goed bij koele sterren 
diee vele duizenden lijnen in hun spectrum hebben maar in het spectrum van hete sterren is het 
aantall  lijnen vaak minder dan honderd. Een andere hindernis is dat de lijnen van Be sterren 
zeerr breed zijn vanwege de snelle rotatie. De magnetische verdubbeling is dan moeilijker te 
zien.. Een andere complicatie komt voort uit het feit dat de technieken die gebruik maken 
vann het Zeemaneffect slechts een gedeelte van het magneetveld meten: namelijk alleen de 
componentt die in de richting van de waarnemer ligt. Het complete magneetveld kan dus veel 
groterr zijn. Het Zeemaneffect en de LSD-techniek zijn gebruikt met de spectropolarimeter 
Musicoss op dee Pic du Midi in Frankrijk om magneetvelden op te sporen. 

Dee eenvoudigste configuratie van het magneetveld is een dipool, hetgeen wil zeggen: met 
eenn positieve magnetische pool aan de ene kant van de ster en een negatieve pool ertegenover. 
Inn het algemeen zal de as, en dus ook de polen, van het magneetveld niet samenvallen met de 
draaiass van de ster. Tijdens het draaien van de ster, ziet de waarnemer op Aarde het stellaire 
magneetveldd dan telkens onder een andere hoek. Dit veroorzaakt variaties in de waarde van 
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hethet gemeten magneetveld. Doordat de rotatieperiode van een aantal B sterren uitzonderlijk 
nauwkeurigg (op enkele seconden) bepaald kond worden door de veranderingen in de sterren-
windd te meten uit UV spectra die over 18 jaar verzameld waren, konden vele magneetveld-
metingenn bij dezelfde fase gecombineerd worden om zo de nauwkeurigheid te verhogen. Het 
vooraff  kennen van de rotatieperiode bleek essentieel te zijn om deze zwakke magneetvelden 
tee kunnen vinden. 

44 De inhoud van dit proefschrift 

Inn dit proefschrift zijn een aantal zorgvuldig gekozen B sterren bestudeerd, die behoren tot de 
driee eerder genoemde groepen. In het bijzonder zijn de twee meest waarschijnlijke verklarin-
genn voor het Be fenomeen bekeken: zwevingen van niet-radiële pulsaties en de aanwezigheid 
vann een magneetveld. 

Inn hoofdstuk 2 ondernemen we een studie van de niet-radiële pulsaties van de Be ster u? 
Orionis.. Daarvoor hebben wij acht telescopen gebruikt die verspreid stonden over de Aarde 
omm LÜ Ori 22 dagen en nachten achtereen te bestuderen. Het betreft de waarneemcampagne 
MuSiCoSS 1998, die ook vier andere sterren behelsde. Wij hebben in deze ster bepaalde niet-
radiëlee pulsaties en verscheidene andere periodes geïdentificeerd. Wij hebben ook een dichte 
gaswolkk waargenomen die om de ster heen draait en twee scenario's voorgesteld om het 
gedragg van deze wolk te verklaren, in verband met de waargenomen verhoogde emissie in 
sommigee spectraallijnen. 

Inn hoofdstuk 3 analyseren wij opnieuw de gegevens van de MuSiCoS 1998 campagne 
doorr er de gegevens aan toe te voegen die zijn verzameld door een ander team in 1999, samen 
mett de gegevens die zijn verkregen op de Pic du Midi in 2001, om te proberen de bepaling van 
pulsatieperiodess te verbeteren en om de effecten van de draaiing van de ster te bestuderen in 
diversee waarneembare grootheden. Wij hebben gevonden dat windgevoelige lijnen een peri-
odiekee verandering ondergaan in overeenstemming met de rotatietijd van de ster. Op dezelfde 
wijzee vinden we dat de emissie-componenten in sommige fotosferische lijnen variëren met de 
rotatie.. Dit laatste duidt op de aanwezigheid van twee meedraaiende gaswolken. Wij hebben 
ookk voor het eerst aanwijzingen voor de aanwezigheid van een magneetveld in deze ster 
gevonden,, die dus daarmee de eerst ontdekte magnetische klassieke Be ster zou zijn. Beves-
tigingg van deze metingen is nog nodig. Daarnaast blijkt deze ster overabundant in Helium te 
zijn.. Chemische overabundanties vormen een gemeenschappelijk kenmerk van magnetische 
BB sterren. 

Inn hoofdstuk 4 hebben wij een gelijkaardige studie verricht naar pulsaties bij de Be ster 
666 Ophiuchi en verscheidene pulsatieperiodes gevonden. Wij hebben geprobeerd te meten of 
err een magneetveld aanwezig was in deze ster, maar daarvoor is een krachtiger instrument 
nodig.. De in deze twee sterren gevonden multi-periodiciteiten doen vermoeden dat zwevingen 
vann niet-radiële pulsaties zullen voorkomen in deze sterren, wat het Be fenomeen zou kunnen 
verklaren.. Ook hier blijkt dat veel langere waarneemperiodes nodig zijn om deze hypothese 
tee kunnen toetsen. Het magneetveld zou hierin ook een belangrijke rol kunnen spelen. 

InIn hoofdstuk 5 doen wij verslag van de ontdekking van een niet- radiële pulsatie-mode in 
dee (3 Cep ster V2052 Ophiuchi, naast de al bekende radiële pulsatie. Dankzij UV waarnemin-
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genn hebben wij de rotatieperiode van deze ster uiterst nauwkeurig kunnen bepalen en kunnen 
aantonenn dat verscheidene parameters variëren met deze periode. Bovendien hebben we een 
zwakk magneetveld ontdekt in deze ster, evenals bepaalde verschijnselen die bij magnetisme 
horenn zoals sommige chemische afwijkingen ten opzichte van normale sterren. Wij hebben 
ontdektt dat deze ster behoort tot de klasse van sterren die rijk zijn aan Helium. Dit is de eerste 
niet-Be,, (3 Cep ster waarvan nu bekend is dat hij magnetisch is. 

Inn hoofdstuk 6 presenteren wij de ontdekking van de eerste magnetische SPB ster: £ Cas-
siopeia.. De pulsaties en de aan draaiing te wijten variabiliteiten zijn opnieuw bestudeerd in 
hethet kader van een magnetische dipool. Ook deze ster kent niet-radiële pulsaties en chemische 
bijzonderheden. . 

Dee ontdekking van een zwak magneetveld in co Ori, V2052 Oph en £ Cas doet het aantal 
bekendee magnetische B sterren toenemen van één tot vier. We hebben alle sterren kunnen 
modellerenn met een dipoolveld met een sterkte van een paar honderd gauss. Kenmerkende 
UV-- spectraallijnvariaties en chemische bijzonderheden zijn bij al deze sterren gevonden en 
dezee kunnen gebruikt worden als selectiecriterium voor toekomstige waarnemingen. 

55 Conclusies 

Slechtss vier magnetische B sterren zijn nu bekend, en een goede statistiek is nog niet te 
geven.. Het vinden van een magneetveld in dit soort sterren is erg belangrijk om verscheidene 
redenen.. De aanwezigheid van een magneetveld in een pulserende ster waarvan de rotatie 
enn chemische eigenschappen bekend zijn, opent de zeer interessante mogelijkheid om ster-
seismologiee toe te passen. Kennis van deze vier sterparameters bepaalt namelijk de interne 
structuurr volledig, en stelt ons in staat om deze met berekende modellen te vergelijken. Hier-
doorr kan massa, straal en evolutiestadium precies worden bepaald. Een andere toepassing 
iss dat deze B sterren uiteindelijk neutronensterren vormen, waarvan bekend is dat ze uiterst 
sterkee magneetvelden kunnen hebben, waarvan de precieze herkomst vaak niet duidelijk is. 

Dee nieuwe EsPaDonS spectropolarimeter die zeer binnenkort op de 4-meter telescoop 
tee Hawaï wordt geïnstalleerd en die minstens 10 keer zo efficiënt is als Musicos op de Pic 
duu Midi, zal zeker voor een doorbraak zorgen in de ontdekking van magnetische B sterren. 
Hiermeee kunnen modelberekeningen van de directe omgevingen van sommige B sterren een 
veell  betere observationele basis krijgen. Tevens zal hoge resolutie interferometrie het waar-
schijnlijkk mogelijk maken om circumstellaire materie direct waar te nemen rond een aantal B 
sterren.. Tenslotte zal de satelliet CoRot, die in november 2005 gelanceerd zal worden, vele B 
sterrenn maandenlang aaneengesloten observeren. De ontdekking van nieuwe pulsatieperioden 
inn deze sterren, en in het bijzonder zwevingen, valt dus te voorzien. 
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