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Chapterr 10 

Samenvatting g 

1.. Introductie 

Eenn Be ster is een B-type ster die niet tot de superreuzen behoort, en waarvan één 
off  meer BalmerUjnen in het spectrum tenminste eenmaal in emissie zijn aangetroffen. 
(Dezee geaccepteerde definitie is van Collins, 1987). Bij superreuzen zijn BalmerUjnen 
gewoonlijkk altijd in emissie, want het signaleert de aanwezigheid van een uitgebreide 
atmosfeer,, terwijl bij gewone B sterren een dergelijke atmosfeer niet verwacht wordt. 
Uitt de essentiële clausule "tenminste eenmaaP in bovenstaande definitie volgt al dat de 
emissiespectraa bij Be sterren variabel kunnen zijn. De overgang van een standaard B-
typee absorptiespectrum in de waterstoflijnen naar een Be-type emissiespectrum en vice 
versaa kan plaats vinden op een tijdschaal van enige jaren tot enige decennia, en wordt 
hett Be fenomeen genoemd. Het wordt toegeschreven aan een episode van massaverlies in 
dee vorm van een circumstellair omhulsel, waarin de emissielijnen ontstaan. Sinds Struve 
(1931)) werd algemeen aangenomen dat de snelle rotatie van de ster verantwoordelijk is 
voorr het massaverlies, maar thans is het nu overduidelijk geworden dat alleen rotatie 
hett verschijnsel niet kan verklaren. Het omhulsel verdwijnt (dissipeert) dus in de loop 
vann enige tijd, maar het hoe en waarom van het ontstaan en van de dissipatie is na 
1355 jaar onderzoek (sinds Secchi in 1866 de emissielijnen in de Be ster 7 Cas visueel 
waarnam)) nog altijd een raadsel, en vormt de drijfveer van deze studie. 

Dee ontwikkeling van het onderzoek aan Be sterren staat het best beschreven in de 
Proceedingss van de vijf IAU conferenties die aan dit onderwerp gewijd zijn (Slettebak 
1976;; Jaschek & Groth 1982; Slettebak & Snow 1987; Balona, Henrichs, & LeContel 
1994;; Smith, Henrichs, h Fabregat 2000). De twee algemene overzichtsartikelen van 
Slettebakk (1979, 1988) en de uitgebreide introductie van Underhill & Doazan (1982) 
wordenn tevens aanbevolen. 

Figuurr 1 (Peters 1986) illustreert het verschil in de Balmer Ha lijn gedurende een B-
enn een Be-fase van de bekende Be ster fi Centauri. Karakteristiek is de dubbelgepiekte 
emissie.. Vaak verandert de verhouding van de sterkte van de violette (V) piek ten 
opzichtee van de rode (R) piek op quasi-periodieke wijze. Deze V/R veranderingen zijn 
geïllustreerdd in figuur 2 (Guo 1994). 
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Ongeveerr 10% van alle B niet-superreuzen zijn geklassificeerd als Be sterren. Rond 
spectraaltypee B2 is wel 20% Be ster (Jascheck k Jascheck 1983). Deze fractie neemt 
sterkk af naar de nog hetere sterren, maar toch zijn enkele Oe sterren als verlengstuk van 
hett Be fenomeen te zien (Frost & Conti 1978). De vraag of iedere B ster door een Be 
fasee gaat, of dat er aan bepaalde (vooralsnog niet goed bekende) voorwaarden voldaan 
moett zijn, is niet opgelost. Veel van de voorgestelde verklaringen hebben te maken 
mett de opvallend hoge rotatiesnelheden van de Be sterren, waarvan de snelstdraaiende 
ookk bij spectraaltype B2 voorkomen. De hoogste gevonden rotatiesnelheden zijn echter 
niett hoger dan 85% van de maximumdraaisnelheid waarbij de centrifugale versnelling 
hett wint van de zwaartekracht (Slettebak 1987). Vandaar dat er minstens één extra 
mechanismee blijkbaar aan het werk moet zijn. Voorgestelde oorzaken zijn o.a. de aan-
wezigheidd van niet-radiële pulsaties in het equatorvlak, stralingsgedreven sterrenwind in 
combinatiee met de snelle rotatie, magnetische activiteit, en interactie met een begeleider 
alss lid van een dubbelstersysteem. Geen van deze verklaringen blijk t te werken voor alle 
Bee sterren, maar eveneens kan er geen worden uitgesloten. Een opmerkelijke vondst is 
datt in twee sterren de uitbarstingen plaatsvinden op het moment dat twee niet-radiële 
pulsatiemodess constructief interfereren (Rivinius et al. 1998; Tubbesing et al. 2000). 

Di tt proefschrift houdt zich bezig met de lineaire polarisatie eigenschappen op lange ter-
mijnn van een representatieve groep Be sterren. De polarisatie kan namelijk informatie 
gevenn over de geometrie en de dichtheidsverdeling van het gasomhulsel gedurende de 
Bee fase. Deze informatie geeft samen met andere observationele eigenschappen sterke 
randvoorwaardenn aan modellen voor de ster plus omhulsel ter verklaring van het Be 
fenomeen.. We besteden daarom bijzondere aandacht in deze introductie aan de on-
twikkelingg van het Be sterren onderzoek door middel van polarisatietechnieken. 

Dee intrinsieke polarisatie van Be sterren werd ontdekt zodra de sterrenkundige polarime-
triee was uitgegroeid tot een volwaardige en betrouwbare techniek door de toepassing 
vann polarisatie analysators gekoppeld aan de eerste fotoelectrische fotometers. (Zie 
Shurclifff  1962, Gehrels 1974, Serkowski 1974, Tinbergen 1996 en Leroy 2000 voor goede 

Fig.. 1.— Ha lijnprofielen van de ster fi Centauri (B2IV-Ve) in een Be fase (emissie) en een B 
fasee (absorptie). De overgang vond plaats in een halfjaar (Peters 1986). 
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Fig.. 2.— Ha lijnprofielen van de Be ster £ Tauri (BI IVe-shell) waar de verandering in de 
verhoudingg van de sterkte van de emissiepiek aan de violette (V) kant en van die aan de rode 
(R)(R) kant, de zogeheten V/R variatie, duidelijk te zien is (Guo 1994). 

discussiess over polarisatie en de historische ontwikkeling van de instrumentatie en de 
toepassingenn ervan in de sterrenkunde.) Alhoewel Be sterren werden meegenomen in 
dee eerste overzichtsstudies die leidden tot de ontdekking van de galactische interstel-
lairee polarisatie (Hiltner 1949; Hall 1949), de eerste aanwijzing dat Be sterren intrinsiek 
gepolariseerdd zijn bleek uit de variabiliteit die waargenomen was door Behr (1959) en 
Coynee & Gehrels (1967). Serkowski (1968) vestigde de aandacht op de ongewoon grote 
verhoudingg tussen de polarisatie van het blauwe ten opzichte van het ultraviolette deel 
vann het spectrum, die ver uitsteeg boven de normaal bekende interstellaire golflengte 
afhankelijkheid,, zoals volgde uit eerdere UBVRI metingen, waaruit tevens de intrinsieke 
polarisatiee van Be sterren volgde. Het werk van Poeckert, Bastien, & Landstreet (1979) 
iss een goede introductie tot methodes waarmee onderscheid gemaakt kan worden tussen 
interstellairee en intrinsieke polarisatie van Be sterren. Zij geven bovendien het resultaat 
voorr zo'n 70 sterren. 

Hett licht van Be sterren kan wel tot 2% gepolariseerd zijn, hetgeen wijst op een sterke 
asymmetrie.. Het werk van Coyne & Kruszewski (1969), Capps, Coyne, & Dyck (1973), 
Gehrz,, Hackwell, & Jones (1974) heeft tot het beeld bijgedragen dat men te maken heeft 
mett een door draaiing afgeplat equatoriaal omhulsel, of schijf. Een dergelijke geometrie 
kann de karakteristieke emissielijnen verklaren. De polarisatie ontstaat door verstrooiing 
vann het licht van de centrale ster aan de vrije electronen in de axisymmetrisch veron-
dersteldee schijf. De waargenomen golflengte-afhankelijkheid wordt verklaard door de 
absorptiee van de neutrale waterstof. Het moge duidelijk zijn dat als het vlak van de 
schijff  niet loodrecht op het hemelvlak staat, de asymmetrie van de dichtheidsverdeling 
zall  leiden tot een netto-polarisatie met een positiehoek evenwijdig aan de geprojecteerde 
rotatieass van de ster. Deze hoek zal loodrecht staan op de projectie van de schijf op 
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hett hemelvlak. Op deze wijze worden waarnemingen van de polarisatie eigenschappen 
enn de golflengte afhankelijkheid ervan zeer goed gebruikt om de dichtheid, temperatuur 
enn geometrie van omhulsels van Be sterren te bestuderen. Dit model van een afgeplatte 
schijff  werd op spectaculaire wijze bevestigd door de interferometrisch waarneming van 
dee circumstellaire schijf van C Tauri door Quirrenbach et al. (1994), zie figuur 3. 
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Fig.. 3.— Reconstructie van het gebied aan de hemel van Ha emissie rond de Be ster ( Tauri, 
verkregenn met behulp van de maximum entropie methode, afgeleid uit interferometrische 
waarnemingenn (Quirrenbach et al. 1994). De pijl geeft de positiehoek weer van de lineaire 
polarisatie. . 

Hett standaard schijfmodel werd analytisch quantitatief ontwikkeld in een aantal the-
oretischee artikelen door Brown & McLean (1977), Brown, McLean, & Emslie (1978), 
McLeann k. Brown (1979), en McLean (1979). Poeckert & Marlborough (1978) con-
strueerdenn een gedetailleerd model voor het circumstellaire omhulsel van de heldere 
BO.55 IVe ster 7 Cassiopeia, waarbij gebruikt gemaakt werd van een numerieke benader-
ingg om waarnemingen te beschrijven van zowel de emissielijnprofielen alsook tegelijk-
ertijdd van de breedband continuum polarisatie. In een andere reeks van theoretische 
artikelenn (Brown & Fox 1989; Fox & Brown 1991; Fox 1991; Fox 1994) worden de depo-
lariserendee effecten beschreven vanwege het feit dat de ster een uitgebreide lichtbron is 
(ziee ook Cassinelli, Nordsieck, & Murison 1987, en Brown, Carlaw, & Cassinelli 1989), 
alsmedee vanwege het feit dat de schijf waarin de verstrooiing plaatsvindt gedeeltelijk 
dee ster bedekt. In een interessante theoretische discussie van Fox & Henrichs (1994) 
werdd de mogelijkheid onderzocht om verdichtingen of condensaties in de uitstromende 
windenn van vroeg-type sterren polarimetrisch waar te nemen. Zulke verdichtingen zijn 
tee verwachten in samenhang met de zogenoemde discrete absorptie componenten in 
ultraviolett spectraallijnen van dit soort sterren, maar tot nu toe is dit niet gevonden. 

Hett was Coyne (1975) die voor het eerste de polarisatie van verscheidene Be sterren 
overr langere perioden, van wel 5 tot 8 jaar, waarnam. Hij vond variabiliteit op een 
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tijdschaall  van door de band genomen 100 dagen, gesuperponeerd op veranderingen op 
eenn tijdschaal van enige dagen. Hij vond echter geen correlatie van de polarisatie met 
bekendee radiële snelheidsvariaties of met helderheidsvariaties die optreden vanwege het 
dubbelsterkarakter.. Huang, Hsu, & Guo (1989) volgden zeer nauwkeurig 14 Be sterren 
gedurendee 6 maanden, met vergelijkbare resultaten, behalve een mogelijke periodiciteit 
gerelateerdd aan de baanperiode in de Be dubbelster CX Draconis. Spectaculaire ko-
rtee termijn veranderingen werden gevonden in de polarisatie eigenschappen tijdens een 
uitbarstingg van de Be ster u) Orionis (Hayes & Guinan 1984; Brown & Henrichs 1987; 
Sonnebornn et al. 1988), waarbij het begin en de afname van een episode met aanzienlijke 
massaverliess van deze ster over zo'n 100 dagen voortdurend werd gevolgd. 

Sindss Clarke & McLean (1974), die een scheef gezet smalbandig interferentiefilter ge-
bruiktenn om de polarisatie te meten over de breedte van de H/3 lijn van verscheidene Be 
sterren,, is polarimetrie van Be sterren met een toenemend spectraal oplossend vermogen 
uitgevoerd,, om zo steeds meer informatie over het omhulsel te verkrijgen (Poeckert & 
Marlboroughh 1977). McLean et al. (1979) verbeterde de techniek van het meten over 
eenn emissielijn met een hoge-resolutie spectropolarimeter door een Digicon detector te 
gebruiken,, hetgeen geleid heeft tot een gedetailleerd overzicht van de snelheidsverdeling 
inn schijven rond Be sterren, welke overeenstemde met een gecompliceerde combinatie 
vann rotatie en expansie. Een lage-resolutie optische spectropolarimeter (Nordsieck et 
al.. 1992) is in gebruik vanaf 1989 om de polarisatie in Be sterren te volgen, welke tevens 
alss ondersteuning dient voor een vergelijkbaar instrument maar dan vanuit de ruimte 
inn het ultraviolette deel van het spectrum. Gecombineerde gegevens va n deze instru-
mentenn resulteerde in de ontdekking van een onverwachte afname in de polarisatie in Be 
sterrenn in het nabije ultraviolet, hetgeen toegeschreven is aan een sterk circumstellair 
blanketingg effect door ijzerlijnen (Bjorkman et al. 1991). 

Dee analyse van moderne spectropolarimetrische waarnemingen vereisen een hoogstaande 
theoretischee behandeling van polarisatie door electronenverstrooiing samen met de opaciteit 
vann neutrale waterstof. Hillier (194) ontwikkelde een numerieke methode om de trans-
portvergelijkingg waarin polarisatie in rekening wordt gebracht op te lossen, terwijl Wood, 
Bjorkman,, Whitney, & Code (1996) een Monte Carlo methode gebruikten om de po-
larisatiee te simuleren door individuele fotonen te volgen langs hun weg door het cir-
cumstellairee omhulsel. Wood, Bjorkman, & Bjorkman (1997) konden hun Monte Carlo 
methodee met succes toepassen op de spectropolarimetrie van £ Tauri. De conclusie was 
datt de schijf optisch dik was, maar geometrisch dun. Tevens ontdekten zij dat polar-
isatiee dankzij meervoudige verstrooiing hoger is dan de benaderde berekening aangaf in 
hett geval van enkelvoudige verstrooiing. 

2.. Overzicht van de inhoud 

Ditt proefschrift is gericht op de waarnemingen van lineaire polarimetrie in het contin-
uum.. Gegevens zijn verzameld om de lange-termijn veranderingen van een representatief 
geachtee groep van Be sterren te karakteriseren, welke kunnen worden gebruikt samen 
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mett andere waarneemgegevens om de fysische veranderingen in de parameters van de 
sterr met omhulsel vast te leggen die het Be fenomeen bepalen. 

Wee vatten de resultaten samen van jaarlijkse lineaire polarimetrische waarnemingen 
overr een periode van 15 jaar. Een nauwkeurige analyse van het verzamelde materi-
aal,, waarbij het accent gelegd is op een zo goed mogelijke behoud van consistentie van 
dee lange reeks waarnemingen, laat zien dat significante variabiliteit in de polarisatie 
opp allerlei tijdschalen eigenlijk veel minder algemeen voorkomt dan men oorspronkelijk 
dachtt toen dit onderzoek begonnen werd. Verder zijn enige bijzondere gevallen van 
well  duidelijke variabele polarisatie naar voren gekomen, en zijn bovendien theoretis-
chee methodes ontwikkeld en toegepast voor de interpretatie ervan. Het is bijvoorbeeld 
duidelijkk geworden dat uit de waargenomen correlatie tussen de veranderingen in polar-
isatiee en de bovengenoemde V/R verhouding volgt dat de materie in de circumstellaire 
schijff  roteert volgens de wet van Kepler, iets wat a priori zeker niet evident is. Boven-
dienn volgt uit modelaanpassingen aan waargenomen polarisatiemetingen in de UBVRI 
fotometriebandenn dat Be schijven geometrisch dun moeten zijn. Deze resultaten geven 
hopelijkk aanwijzingen hoe deze schijven kunnen ontstaan. 

Nuu volgen de beschrijvingen van de individuele hoofdstukken, welke bijna alle in druk 
zijnn verschenen in tijdschriften. 

Hoofdstukk 2 beschrijft het begin van het waarneemprogramma aan het McDonald Ob-
servatoryy van de University of Texas. Dit programma was erop gericht om lange termijn 
veranderingenn in polarisatie te meten van een representatief gekozen groep heldere en 
goedbekendee Be sterren, en wel in het bijzondere gedurende de groei en dissipatie van 
hett circumstellaire omhulsel tijdens de overgangen van de B- naar de Be-fase en weer 
terugg naar de B-fase. Het UBVRI fotometrische systeem werd gekozen om vergelijking 
mogelijkk te maken met bestaande gegevens, welke in de meeste gevallen ook breed-
bandigee metingen zijn. Een vergelijking van de nieuw verkregen metingen met die van 
dee 20 jaar ervoor lieten significante veranderingen op lange termijn in de Be sterren 
CC Tauri en n Aquarii zien. 

Hoofdstukk 3 vat de resultaten samen van de daarop volgende 4 jaar. Het hoofdstuk 
iss primair gewijd aan een statistisch onderbouwde methode waarmee variabiliteit van 
nachtt tot nacht, en van jaar tot jaar te vinden zijn uit kleine hoeveelheden gegevens, 
diee jaarlijks gemiddeld gedurende een week per jaar verkregen zijn, zowel voor de zomer 
alss voor de winterobjecten. Wederom vertoonde £ Tauri en 7r Aquarii veranderlijke 
polarisatiee over de jaren, maar geen enkele van de programmasterren liet significante 
veranderingenn van nacht tot nacht zien. 

Hoofdstukk 4 geeft de resultaten van het monitorprogramma van de volgende 4 jaar 
enn geeft conclusies over het hele project vanaf het begin. De enige ster waarvan de 
polarisatiee overtuigend veranderd was n Aquarii, die in 8 jaar tijd van de hoogste po-
larisatiegraadd van alle Be sterren langzaam terugkeerde naar een praktisch geheel onge-
polariseerdee fase. Ook was de golflengte afhankelijkheid van de polarisatie langzaam 
afgenomenn zoals verwacht, omdat de neutrale waterstofabsorptie evenredig is aan het 
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kwadraatt van de electronendichtheid N%, terwijl de electronen verstrooiing evenredig is 
mett Ne. 

Hoofdstukk 5 beschrijft; de overgang van het jaarlijkse monitorprogramma op het Mc-
Donaldd Observatory, waar de 90 cm telescoop buiten gebruik gesteld werd, naar de 40 
cmm telescoop van het Limber Observatory, waar een nieuwe polarimeter speciaal voor dit 
doell  gebouwd werd. Een nauwkeurige vergelijking van metingen van standaardsterren 
bevestigdee dat de twee instrumenten goed overeenstemden. Er werd geen significante 
veranderlijkheidd gevonden in de programmasterren over een 4 jaar periode, alhoewel 
dee verdeling van de gegevens in een diagram van cumulatieve Stokes parameters sterk 
suggereertt dat er wel degelijk kleine maar significante verschillen kunnen optreden voor 
eenn aantal sterren. Alle individuele sterren worden hier besproken. 

Hoofdstukk 6 stelt een belangrijke polarimetrische test aan de orde, waar het gaat om 
dee hypothese dat de veelvuldig waargenomen bovengenoemde cyclische V/R variaties, 
mett periodes van meerder jaren, verklaard kunnen worden door de aanwezigheid van 
eenn eenarmige dichtheidsverstoring in de schijf. Een dergelijke dichtheidsverstoring pre-
cedeertt zeer langzaam, als gevolg van de niet-sferische gravitatiepotentiaal vanwege de 
snellee rotatie van de ster. We gebruiken hier een numerieke aanpak, waarbij we een 
modell  nemen waarin de verstoring gegenereerd is, en die de emissielij nprofielen kan 
verklaren.. Een Monte Carlo methode wordt dan gebruikt om de electronenverstrooiing 
tee simuleren om aldus het gedrag van de polarisatie te voorspellen. De gevonden resul-
tatenn komen overeen met de waarnemingen van de representatieve Be sterren C Tauri 
enn 48 Librae. Een zeer belangrijke conclusie is de implicatie dat de circumstellaire schijf 
inn Be sterren een Keplerschijf is, iets wat op geen andere methode aangetoond is. 

Hoofdstukk 7 is gewijd aan een theoretisch model voor om de polarisatie in Be sterren te 
berekenenn in een redelijke benadering. We gebruiken een sferisch model waarin sectoren 
dee circumstellaire schijf representeren. Bij de bespreking van de methode komen aan 
dee orde de electronenverstrooiing, de correctie voor de niet te verwaarlozen afmeting 
vann centrale ster, de golflengteafhankelijkheid van de polarisatie vanwege de absorptie 
vann neutrale waterstof in de schijf, en tenslotte de convolutie van het berekende signaal 
mett het instrumentele profiel. De fundamentele aanname wordt gemaakt dat de schijf 
optischh dun is. Toepassing van dit model op waarnemingen van acht Be sterren geven 
goedee overeenstemming, hetgeen impliceert dat de schijven rond Be sterren geometrisch 
dunn moeten zijn. 

Hoofdstukk 8 geeft de resultaten van uitgebreide polarimetrische metingen gedurende 
eenn aantal gecoördineerde multiwavelength campaigns die georganiseerd waren met als 
doell  de korte tijdsveranderingen (uren, dagen) te onderzoeken in O en B sterren, met 
namee in de emissielijnen die wijzen op de variabele uitstroming van sterrenwind. Een van 
dee motivaties van deze campaigns was om observationeel onderscheid te kunnen maken 
tussenn twee voorgestelde modellen voor de waargenomen variabiliteit: de aanwezigheid 
vann niet-radiële pulsaties, en/of de aanwezigheid van aktieve gebieden in de fotosfeer. 
Tijdenss deze campaigns heerste de in de literatuur gestaafde mening dat al dit soort 
sterrenn wel kortetijdsvariaties in de polarisatie te zien gaven, zodat het voor de hand lag 
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tee zoeken naar correlaties met spectroscopische veranderingen. Verrassenderwijs konden 
err geen onafhankelijke aanwijzingen gevonden worden van variabiliteit in de polarisatie 
inn de onderzochte sterren, bestaande uit acht Be sterren, en zev en O sterren. In enkele 
gevallenn lijk t een zwakke correlatie aanwezig tussen veranderingen in polarimetrie en 
spectroscopiee (zie ook hoofdstuk 9), zodat de conclusie is dat waarschijnlijk de verwachte 
polarisatiee variabiliteit eenvoudig te klein is om met de gebruikte instrumentatie met 
zekerheidd waar te nemen. 

Hoofdstukk 9 houdt zich bezig met de polarimetrie van een aantal heldere O sterren met 
emissielijnen,, welke in een aantal opzichten de vergelijkbaar zijn met de Be sterren, maar 
dann met een hogere lichtkracht. De meeste van de programmasterren werden intensief 
polarimetrischh waargenomen simultaan met ultraviolette en optische spectroscopische 
waarnemingenn gedurende een reeks campagnes om de oorsprong van de korte-termijn 
veranderingenn in de winden en het massaverlies van hete sterren te onderzoeken (Zie 
proefschriftenn van Kaper (1993) en de Jong (2000)). De twee 07.5 III sterren 68 Cygni 
enn £ Persei Heten slechts een marginale correlatie zien tussen de polarisatie en de Ha 
emissie,, hetgeen in overeenstemming is met het zogenoemde Corotating Interacting 
Regionss model. Het merendeel van de polarisatie blijkt interstellair te zijn. Blijkbaar 
latenn de sterke stralingsgedreven winden van O sterren niet de formatie toe van een 
equatorialee schijf zoals in de Be sterren, zelfs niet voor de snelstdraaiende sterren. 

Appendixx A geeft een gedetailleerde beschrijving van AnyPol, een gewone Glan prisma 
fotopolarimeter,, die is gebouwd om de afgebroken reeks waarnemingen op de 0.9 m 
McDonaldd telescoop (toen deze uit dienst genomen werd) voor te zetten op de 0.4 m 
telescoopp van het Limber Observatory. Het ontwerp en de constructie van de polarimeter 
wordenn deel voor deel uitgelegd, zoals de fysieke en mechanische gegevens, het optische 
systeem,, de electronica, en de controle apparatuur voor het daadwerkelijk verzamelen 
vann de gegevens per computer. 

Appendixx B is een complete lijst van publikaties van de auteur in gerefereerde tijd-
schriften. . 
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