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(Typy pulsacji, Kappa-mechanizm, 

Z-maksymum)  

 

Oscylacje Cep vs SPB vs Sct 



Równania małych oscylacji 

(teoria liniowa)  

  

 



W.A.Dziembowski,  wyklad „Astroseismologia”,  file mon02.pdf. 



W.A.Dziembowski,  wyklad „Astroseismologia”,  file mon02.pdf. 



Dla uwzględnienia nieadiabatyczności 

dodajemy równanie zachowania energii oraz równanie transferu promienistego: 

JCD 1997,  Lecture Notes on Stellar Oscillations, Chapter 3. 



Równania małych oscylacji  

Pochodne (zaburzenia ) Eulerowskie i Lagranżowskie , linearyzacja 

W.A.Dziembowski,  wyklad „Astroseismologia”,  file m02.ppt 



Równania małych oscylacji adiabatycznych 

równanie ciągłości: 

adiabatyczność: 

równanie Poissona: 

równanie ruchu 

W.A.Dziembowski,  wyklad „Astroseismologia”,  file m02.ppt 



Równania na funkcje własne (oscylacje adiabatyczne) 

wartość własna 

z modelu gwiazdy 

WAD,  file m02.ppt 



W.A.Dziembowski,  1977,  Acta Astr.,  27,  95. 

Równania nieadiabatycznych oscylacji. 



W.A.Dziembowski,  1977,  Acta Astr.,  27,  95. 



W.A.Dziembowski,  1977,  Acta Astr.,  27,  95. 



W.A.Dziembowski,  1977,  Acta Astr.,  27,  95. 



W.A.Dziembowski,  1977,  Acta Astr.,  27,  95. 



 

Skale czasowe w gwieździe 

[wyprowadzamy razem na tablicy] 

 



Charakterystyczne  

scale czasowe  

wewnątrz gwiazdy 



J. Christensen-Dalsgaard 



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. 



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 



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 



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 



Cox 1974 



R. Scuflaire 



                  
          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 = 2 r/  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 



(Kawaler, Lecture 3) J. Christensen-Dalsgaard 



Scuflaire 1974 

Diagramy propagacji akustycznych i grawitacyjnysh oscylacji 



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

Mody grawitacyjne Mody akustyczne (ciśnieniowe) 



 Oscillation 

frequencies  

of typical  

Beta Cephei 

 and Delta Scuti 

models 

on the main 

sequence 

 

(from the ZAMS  

to the TAMS)  





Wzbudzanie pulsacji 

w klasycznym pasie niestabilności 

i na Ciągu Głównym: 

mechanizm „kappa”  

i  Z-maksimum 



J. Christensen-Dalsgaard 



Całka pracy (Work integral)  

Cox 1974 

dt 



Pamyatnykh 1999  (due Dziembowski 1994) 



Kappa-mechanism 



Cox 1967 





Scala cieplna w obszarze wzbudzania   

danego modu powinna być porównywalna z okresem oscylacji 



Cox 1967 
H1 = Re( L/L) 

Teff  > Teff, crit 



Cox 1967 

Teff  < Teff, crit 



Cox 1967 

Teff  = Teff, crit 



Wzbudzanie pulsacji 

na Ciągu Głównym: 

Z-maksimum 



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 

OPAL (1992) vs  

OPAL (1991) 

 

Metal opacity bump is 

considerably increased 

and so is the driving effect 

Work integral 

( >0 for instability) 



Pamyatnykh, 1999, Acta Astronomica, 49, 119 

Opacity behaviour at astrophysical conditions  OPAL 1996 ] 



Oscylacje Cep vs SPB vs Sct 

Bierzemy trzy reprezentatywne modele: 

 

 Cep  -- M = 12 Msun , Teff = 23800 K 

 

 SPB  -- M = 4 Msun , Teff= 12450 K 

 

  Sct  -- M = 1.8 Msun , Teff=7280 K 



J. Christensen-Dalsgaard 



Opacity, thermal timescale and work integral for selested pulsation modes  

for three representative models of  Cephei, SPB and  Scuti  variables 

Pamyatnykh, 1999, Acta Astr., 49, 119 



Niestabilne mody =1  dla poszczególnych modeli: 

 

 Cep  -- mody p1-p3 o okresach od 0.211 do 0.153 dnia 

 

 SPB  --  mody g53 - g22 o okresach od 3.489 do 1.482 dnia 

 

  Sct  -- mody g2 , g1 oraz p1-p6 o okresach od 0.104 do 0.052 dnia 

(JDD Wrocław) 



W modelu  Cep termiczna skala czasowa 

jest porównywalna z okresem pulsacji 

modów p o niskich owertonach.  

 

Mody akustyczne o wysokich rzędach, n, 

są stabilne, ponieważ mają bardzo krótkie 

okresy i zaczyna działać tłumienie nad 

obszarem „bumpu” metalowego. 

 

Mody grawitacyjne o dłuższych okresach 

są stabilne, z powodu krótkiej termicznej 

skali czasowej oraz silniejszego tłumienia 

poniżej obszaru „bumpu” metalowego. 

(JDD Wrocław) 



 W modelu  SPB, termiczna skala czasowa 

w obszarze „bumpu” metalowego jest 20x 

dłuższa, gdyż jest on położony dużo głębiej. 

th  jest porównywalna z modami g 

o wysokich owertonach. 

 

Mody p i g niskich rzędów są  stabilny, 

ponieważ dla tak krótkich okresów zaczyna 

działać warstwa tłumiąca znajdująca 

się pomiędzy „bumpem” metalowym i helowym. 

 

Widmo modów grawitacyjnych 

 jest bardzo gęste.  

(JDD Wrocław) 



W modelu  Sct wzbudzane są mody 

p i g niskich rzędów radialnych , n. 

 

Mody p wyższych rzędów są  tłumione  

przez warstwę położoną pomiędzy 

„bumpem” helowym i wodorowym. 

 

Mody g wyższych rzędów są stabilne 

z  powodu warunku na th. 

(JDD Wrocław) 



Tablice nieprzezroczystości OPAL  i  OP 

        Źródła różnic miedzy tablicami: 

 

Inne podejścia do liczenia nieprzezroczystości 

Równanie stanu 

Obfitości poszczególnych pierwiastków  (2 - 5%) 

„Bump” metalowy dla danych OP jest położony 

 głębiej przy temperaturze ~15000-20000 K wyższej. 

(JDD Wrocław) 



Różnice między OPAL i OP dla modelu  Cep (M=12Msun , logTeff= 4.24), dla 

fundamentalnego modu radialnego.  Mod ten jest niestabilny tylko dla OPAL. 

W.A. Dziembowski 1994 (JDD Wrocław) 



Obszary niestabilności wyliczone z tablicami OPAL. 

Pamyatnykh 1999, AcA 49, 119 (JDD Wrocław) 



Obszary niestabilności wyliczone z tablicami OP. 

Pamyatnykh 1999, AcA 49, 119 (JDD Wrocław) 



Okresy modów niestabilnych w obszarze  Cep i SPB 

Pamyatnykh 1999, AcA 49, 119 (JDD Wrocław) 



Pamyatnykh, 1999, Acta Astr., 49, 119 

Effect of changes in the 

heavy element abundances 

on evolution and stability of 

the upper MS stars: 

 

 OPAL,  

Z = 0.01, 0.015, 0.02 



          Efekt ten jest dwojakiego rodzaju: 

 

zmiana struktury gwiazdy i  jej ewolucji 

 

zmiany efektywności mechanizmu napędzania 

      Obfitość metali, Z, ma największy wpływ 

      na obszary niestabilności gwiazd typu B. 

(JDD Wrocław) 



The END 


