
 Typy pulsacji gwiazd 

 

Wzbudzanie pulsacji 

w klasycznym pasie niestabilności 

i na Ciągu Głównym: 

mechanizm „kappa”  

i  Z-maksimum 



Typy pulsacji gwiazd 
Według geometrii pulsacji: 

 

Radialne  - drgania z zachowaniem symetrii sferycznej, 

węzły dla obertonów - tylko wzdłuż promienia, jako 

koncentryczne sfery. 

Nieradialne – na sferze mamy obszary, które drgają w 

przeciwfazie. 

 

Według fizycznej natury: 

 

Akustyczne (ciśnieniowe)   [np. fale dźwiękowe] , dla 

których siłą zwracającą jest gradient ciśnienia. Radialne 

pulsacje należą do akustycznych.  

Grawitacyjne  [np. fale na wodzie], dla których siłą 

zwracającą jest grawitacja. Tylko nieradialne pulsacje. 



1D oscillations 

Fundamental First overtone Second overtone 

nodes 

From a course of asteroseismology 



Trzy najniższe mody 

drgań struny  

i trzy najniższe mody 

pulsacji radialnych 

gwiazdy 



Radialne pulsacje 



radialna funkcja własna 

mody g 

mody f 

mody p 

radialny rząd modu 
sferyczna harmonika 

stopień modu 

rząd azymutalny 

W. A. Dziembowski 



radialna funkcja własna 

mody g 

mody f 

mody p 

radialny rząd modu 
sferyczna harmonika 

stopień modu 

rząd azymutalny 

- stowarzyszone funkcje Legendra 

- wielomiany Legendra 

W. A. Dziembowski 



Harmoniki sferyczne Yl
m 

W. A. Dziembowski 



częstotliwość kołowa 

radialna funkcja własna 

mody g 

mody f 

mody p 

radialny rząd modu 

najniższy  mod radialny  

sferyczna harmonika 

stopień modu 

rząd azymutalny 

mody wyższe (owertony)  

W. A. Dziembowski 



częstotliwość kołowa 

radialna funkcja własna 

mody g 

mody f 

mody p 

radialny rząd modu 

najniższy  mod radialny  

gwiazdy sferyczne 

sferyczna harmonika 

stopień modu 

rząd azymutalny 

mody wyższe (owertony)  

mody nieradialne 

W. A. Dziembowski 



częstotliwość kołowa 

radialna funkcja własna 

mody g 

mody f 

mody p 

radialny rząd modu 

najniższy  mod radialny  

gwiazdy sferyczne 

sferyczna harmonika 

stopień modu 

rząd azymutalny 

mody wyższe (owertony)  

mody nieradialne 

gwiazdy wolno rotujące 

W. A. Dziembowski 



                  
Pulsacje z =3 

Z wykładu J. Daszyńskiej-Daszkiewicz 



C. Aerts 

l=3         m=3                           m=2                             m=1                            m=0 

i=30 

i=60 

i=90 



J. Christensen-Dalsgaard 

Przykłady geometrii  

oscylacji nieradialnych: 

 

a) l=1, m=0 

b) l=1, m=1 

 

c) l=2, m=0 

d) l=2, m=1 

e) l=2, m=2 

 

f) l=3, m=0 

g) l=3, m=1 

h) l=3, m=2  

i) l=3, m=3 

 

j) l=5, m=5 

k) l=10, m=5 

l) l=10, m=10 



Oscylacje nieradialne dipolowe, l=1: 

m=0 m=1 

Tim Bedding 



Oscylacje nieradialne oktupolowe, l=3: 
 

m=0 m=3 

Tim Bedding 



Oscylacje nieradialne, l=8, m=3: 
 

Tim Bedding 



Radialne pulsacje 

(l=0) 

Pole prędkości i 

zmiany profilu 

linii widmowej 

wskutek efektu 

Doplera. 

Efekt Doplera – zmiana 

obserwowanej długości fali 

w stosunku do długości fali 

wysłanej, spowodowana 

względnym ruchem źródła 

i obserwatora.   



Radialne pulsacje 

(l=0) 

Pole prędkości i 

zmiany profilu 

linii widmowej 

wskutek efektu 

Doplera. 

Efekt Doplera – zmiana 

obserwowanej długości fali 

w stosunku do długości fali 

wysłanej, spowodowana 

względnym ruchem źródła 

i obserwatora.   



Dipolowe pulsacje 

l=1, m=0 

Pole prędkości i 

zmiany profilu 

linii widmowej 



Oktupolowe pulsacje 

l=3, m=0 

Pole prędkości i 

zmiany profilu 

linii widmowej 



Oktupolowe pulsacje 

l=3, m=3 

Pole prędkości i 

zmiany profilu 

linii widmowej 





Pole prędkości 

radialnych na 

powierzchni 

Słońca 

 

(łącznie z 

rotacja Śłońca)  



Pole prędkości 

radialnych na 

powierzchni 

Słońca 

po usunięciu 

efektu rotacji 

 



Widmo 5-minutowych 

oscylacji Słońca 



Cox 1974 



R. Scuflaire 



Characteristic frequencies 

 

 

 

 
 

 

 

Buoyancy frequency: 

Acoustic frequency 

J. Christensen-Dalsgaard 



                  
          Lokalne własności oscylacji są opisane przez 

         dwie charakterystyczne częstotliwości: 

 

1.   częstotliwość Lamba, L
2 

2.  częstotliwość Brunta-Väisälä, N2 

 

             L
2=(khc)2= (+1) c2 /r2 

  

     kh = 2/h ,    c
2=1p/ ,     1=(dlnp/dln)ad 

  

 kh - falowa liczba horyzontalna, 1 - wykładnik adiabaty 

 h – horyzontalna długość fali 

 

       kh= [(+1)]1/2/r  /r 
 

Fala akustyczna pokonuje drogę h = 2r/  ruchem  

horyzontalnym z okresem 2/L, gdzie L= [(+1)]1/2. 

Z wykładu J. Daszyńskiej-Daszkiewicz 



                  

Częstotliwość Brunta-Väisälä, 

N2 

   N2 – częstotliwość z jaką element gazu może 

oscylować 

wokół położenia równowagi po wpływem siły 

grawitacji 

Z wykładu J. Daszyńskiej-Daszkiewicz 



                  

 2 > L
2,N2  

 mody o wysokich częstotliwościach (ciśnieniowe) 

 

 

2 < L
2

 ,N
2  

 mody o niskich częstotliwościach (grawitacyjne) 

 

 

 L
2 > 2 >N2 lub L

2 < 2 <N2  

 obszary znoszenia oscylacji       

Z wykładu J. Daszyńskiej-Daszkiewicz 



                  Diagram propagacji dla politropy N=3 

 Unno at al.  



Scuflaire 1974 

Diagramy propagacji akustycznych i grawitacyjnysh oscylacji 



(l,n)=(0,23), (20,17), (60,10), n=3300mHz (l,n)=(1,5), (2,10), (4,19), n=100mHz 

Mody grawitacyjne Mody akustyczne (ciśnieniowe) 



Vorontsov & Zharkov 1981 



 Oscillation 

frequencies  

of typical  

Beta Cephei 

 and Delta Scuti 

models 

on the main 

sequence 

 

(from the ZAMS  

to the TAMS)  



Lines of constant  

period in the HRD 







Wzbudzanie pulsacji 

w klasycznym pasie niestabilności 

i na Ciągu Głównym: 

mechanizm „kappa”  

i  Z-maksimum 
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Całka pracy (Work integral)  

Cox 1974 

dt 



Pamyatnykh 1999  (due Dziembowski 1994) 



Pamyatnykh 1999  (due Dziembowski 1994) 



Cox 1967 



Kappa-mechanism 





Scala cieplna w obszarze wzbudzania   

danego modu powinna być porównywalna z okresem oscylacji 



Cox 1967 
H1 = Re(dL/L) 

Teff  > Teff, crit 



Cox 1967 

Teff  < Teff, crit 



Cox 1967 

Teff  = Teff, crit 



J. Christensen-Dalsgaard 

O. Struve 
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http://sundry.wmsite.ru/moja-genealogija/kulikov/sergej-aleksandrovich-zhevakin/ 



Wzbudzanie pulsacji 

na Ciągu Głównym: 

Z-maksimum 



J. Christensen-Dalsgaard 

O. Struve 



Stellingwerf  1978 



Opacity  inside a Beta Cephei star model (M=12 Msun, X=0.70, Z=0.02): 

OP (Seaton et al.) versus OPAL (Livermore) versus LAOL (Los Alamos) 

(< 1991) 



Dziembowski & Pamyatnykh, 1993, A&A, 262, 204 

k OPAL (1992) vs  

k OPAL (1991) 

 

Metal opacity bump is 

considerably increased 

and so is the driving effect 

Work integral 

( >0 for instability) 



Moskalik & Dziembowski, 1992, A&A 256, L5 

Beta Cephei instability domain. Opacities from OPAL 1991 



For many years, explaining the cause of 

Beta Cephei variability has been a major 

challenge to stellar pulsation theory.  

The problem is now solved, but we owe the 

solution to progress in opacity calculation 

and not to new astrophysical ideas.  

In fact, if the OPAL opacities were available 

the problem would have been solved many 

years ago (Baker & Dziembowski 1969, 

unpublished).  

 
W. Dziembowski, 

IAU Symp. 162, France, 1993. 



Pamyatnykh, 1999, Acta Astronomica, 49, 119 

Opacity behaviour at astrophysical conditions  [k OPAL 1996 ] 



Pamyatnykh, 2000 



Opacity, thermal timescale and work integral for selested pulasation modes  

for three representative models of b Cephei, SPB and d Scuti  variables 

Pamyatnykh, 1999, Acta Astr., 49, 119 



Pamyatnykh, 1999, Acta Astr., 49, 119 

k OPAL GN93 

(Livermore, 1996): 

Instability domains  

in the Upper MS 

X=0.70, Z=0.02 



Pamyatnykh, 1999, Acta Astr., 49, 119 

Effect of changes in the 

heavy element abundances 

on evolution and stability of 

the upper MS stars: 

 

k OPAL,  

Z = 0.01, 0.015, 0.02 



         Opacity source      Z for b Cep instability 

LAOL ( < 1991)      no excitation 

OPAL 1991             Z = 0.03-0.04 

OPAL 1992             Z = 0.02-0.03 

OPAL 1996             Z = 0.02-0.03 

OP S92 >1993                 Z = 0.02 

OP A04 2005          Z = 0.01-0.02 

With newest opacities and abundances it is possible to 

explain b Cep pulsations using models with significantly 

lower Z value than before.  



INSTABILITY  DOMAINS  IN THE  MAIN  SEQUENCE 

4.6 4.4 4.2 4.0 3.8 3.6

0

1

2

3

4

5

6

solar-like

oscillation

 Dor

TAM
S

ZAM
S

1

2

4

12

30

60

 b Cep, field

 b Cep, NGC 3293

 b Cep, NGC 4755

 b Cep, NGC 6231

 SPB

 d Sct

     k OPAl 1996

     X=0.70, Z=0.02, =1.0

 

lo
g

L
/L

o

logT
eff

k OPAL GN93 

(Livermore, 1996) 

X=0.70, Z=0.02 
 

due to Pamyatnykh, 1999, Acta Astr., 49, 119 



The END 



Oscylacje nieradialne opisują za 

pośrednictwem harmonik sferycznych: 







Cunha et al. 2007 



Akustyczne mody 

oscylacji Słońca 



Współczynnik nieprzezroczystości k jako funkcja temperatury i ciśnienia 

 

N. Baker, R. Kippenhahn, 1962, Z.f.Ap., 54, 114. 

 



J. Christensen-Dalsgaard 





(Kawaler, Lecture 3) J. Christensen-Dalsgaard 




