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Sterren	  en	  hun	  bevingen	  
	  
Alle	  materie	  op	  Aarde,	  de	  atomen	  van	  je	  pen	  maar	  ook	  van	  je	  haren,	  zijn	  
afkomstig	  uit	  het	  inwendige	  van	  sterren.	  Sterren	  zijn	  zware	  hete	  gasbollen	  die	  
stralen.	  Opdat	  een	  ster	  straling	  kan	  opwekken	  moet	  ze	  geboren	  worden	  met	  
minstens	  0,08	  keer	  de	  massa	  van	  de	  Zon,	  oftewel	  0,16	  ×1030	  kg	  gas.	  Om	  deze	  
reden	  kunnen	  planeten	  niet	  stralen,	  want	  zij	  bevatten	  veel	  te	  weinig	  materiaal	  
om	  straling	  te	  kunnen	  opwekken.	  Dat	  we	  de	  acht	  planeten	  van	  ons	  zonnestelsel	  
toch	  goed	  kunnen	  zien	  aan	  het	  firmament	  komt	  omdat	  ze	  het	  zonlicht	  
weerkaatsen	  en	  zich	  tegelijk	  zo	  dicht	  bij	  ons	  bevinden.	  Hun	  afstand	  tot	  de	  Zon	  
bedraagt	  namelijk	  “slechts”	  tientallen	  miljoenen	  tot	  enkele	  miljarden	  kilometers.	  	  
Dat	  is	  “vlakbij”	  als	  je	  bedenkt	  dat	  onze	  Melkweg,	  die	  een	  paar	  honderd	  miljard	  
sterren	  bevat,	  zich	  uitstrekt	  over	  een	  100,000-‐tal	  lichtjaren:	  dat	  is	  een	  1	  met	  
achttien	  nullen	  erachter	  als	  je	  het	  in	  kilometers	  uitdrukt.	  
	  
Sterren	  blijven	  netjes	  in	  evenwicht	  zolang	  de	  naar	  binnen	  gerichte	  
zwaartekracht	  die	  de	  gaslagen	  ondervinden	  gecompenseerd	  wordt	  door	  een	  
buitenwaarts	  gerichte	  drukkracht.	  Bij	  hun	  geboorte	  bestaan	  de	  meeste	  sterren	  in	  
onze	  Melkweg	  uit	  zowat	  71%	  waterstof,	  27%	  helium,	  en	  2%	  zwaardere	  
elementen	  die	  in	  de	  sterrenkunde	  kortweg	  “metalen”	  worden	  genoemd.	  De	  
temperatuur,	  dichtheid	  en	  druk	  in	  het	  binnenste	  van	  een	  ster	  loopt	  zo	  hoog	  op	  
dat	  kernfusie	  van	  waterstof	  mogelijk	  wordt.	  	  Kernfusie	  is	  het	  fysisch	  proces	  
waarbij	  de	  kernen	  van	  atomen	  samensmelten	  om	  zo	  één	  zwaardere	  atoomkern	  
te	  vormen.	  	  De	  energie	  die	  hierbij	  opgewekt	  wordt	  kunnen	  we	  berekenen	  met	  
Einsteins	  beroemde	  formule	  E=mc2.	  Deze	  kernfusie	  zorgt	  er	  niet	  alleen	  voor	  dat	  
de	  ster	  niet	  bezwijkt	  en	  ineenstort	  onder	  de	  zwaartekracht,	  maar	  ze	  is	  tevens	  
verantwoordelijk	  voor	  de	  straling	  die	  de	  ster	  de	  ruimte	  instuurt.	  Het	  eerste	  en	  
tegelijk	  eenvoudigste	  kernfusieproces	  in	  sterren	  is	  de	  samensmelting	  van	  
waterstof	  tot	  helium.	  Dit	  is	  het	  fusieproces	  wat	  momenteel	  in	  het	  binnenste	  van	  
de	  Zon	  aan	  de	  gang	  is.	  Wij	  kunnen	  dit	  fusieproces	  nog	  steeds	  niet	  nabootsen	  in	  
een	  Aards	  laboratorium	  omdat	  de	  vereiste	  druk,	  temperatuur	  en	  dichtheid	  te	  
hoog	  zijn.	  
	  
Het	  leven	  dat	  de	  ster	  zal	  leiden,	  hangt	  	  sterk	  af	  van	  haar	  geboortemassa.	  Sterren	  
met	  een	  massa	  vergelijkbaar	  met	  deze	  van	  de	  Zon	  leven	  miljarden	  jaren.	  	  Nadat	  
alle	  waterstof	  	  in	  de	  sterkern	  is	  uitgeput	  omdat	  het	  omgezet	  werd	  in	  helium,	  zal	  
er	  in	  deze	  sterren	  een	  tweede	  cyclus	  van	  kernfusie	  optreden,	  waarbij	  drie	  
heliumkernen	  omgezet	  worden	  in	  één	  koolstofkern.	  	  Ze	  eindigen	  hun	  leven	  dan	  
ook	  als	  koolstofrijke	  witte	  dwerg.	  Dat	  is	  een	  bal	  bestaande	  uit	  koolstof	  en	  
zuurstof	  die	  ongeveer	  evengroot	  is	  als	  de	  Aarde.	  Sterren	  die	  geboren	  worden	  met	  



meer	  dan	  acht	  keer	  de	  massa	  van	  de	  Zon	  leven	  slechts	  miljoenen	  jaren,	  doch	  
slagen	  er	  in	  om	  verschillende	  cyclussen	  van	  kernfusie	  te	  doorlopen.	  Uiteindelijk	  
vormen	  ze	  in	  hun	  binnenste	  ijzer.	  Omdat	  de	  samensmelting	  van	  ijzer	  tot	  
zwaardere	  chemische	  elementen	  energieverlies	  impliceert	  in	  plaats	  van	  
energiewinst,	  zal	  het	  proces	  van	  kernfusie	  stilvallen.	  Hierdoor	  valt	  ook	  de	  
buitenwaarts	  gerichte	  drukkracht	  weg	  waardoor	  de	  zwaartekracht	  niet	  meer	  
gecompenseerd	  wordt.	  Hierdoor	  zal	  de	  ster	  onvermijdelijk	  ineenstorten.	  Dit	  gaat	  
gepaard	  met	  een	  supernova	  explosie	  waarna	  een	  neutronenster	  of	  een	  zwart	  gat	  
over	  blijft.	  
	  
Het	  grote	  verhaal	  over	  de	  evolutie	  van	  sterren	  	  hierboven	  geschetst	  is	  ons	  dus	  
welbekend.	  Over	  de	  details	  bestaat	  heel	  wat	  minder	  zekerheid	  en	  in	  dit	  
onderzoeksdomein	  is	  het	  Engelstalige	  gezegde	  “the	  devil	  is	  in	  the	  details”	  sterk	  
van	  toepassing.	  	  Wanneer	  een	  astronoom	  naar	  sterren	  kijkt	  ziet	  deze	  enkel	  de	  
fysische	  processen	  die	  zich	  aan	  de	  buitenkant	  van	  de	  ster	  afspelen:	  de	  zogeheten	  
steratmosfeer.	  Dit	  levert	  eigenschappen	  op,	  zoals	  de	  totale	  energie	  die	  een	  ster	  
uitstraalt	  doorheen	  haar	  oppervlak,	  ook	  de	  lichtkracht	  L	  genoemd,	  en	  de	  	  
temperatuur	  van	  het	  gas	  in	  de	  steratmosfeer,	  de	  effectieve	  temperatuur	  genoemd	  
en	  aangeduid	  als	  Teff.	  Deze	  	  twee	  grootheden	  staan	  in	  verband	  met	  elkaar	  via	  de	  
straal	  R	  van	  de	  ster:	  L~R2T4eff	  .	  Het	  leven	  van	  de	  ster	  wordt	  echter	  niet	  bepaald	  
door	  de	  fysica	  van	  de	  steratmosfeer	  maar	  wel	  door	  de	  fysica	  die	  zich	  afspeelt	  aan	  
de	  binnenkant	  van	  de	  ster.	  Met	  het	  meten	  van	  oppervlakte	  eigenschappen	  alleen	  
komen	  we	  er	  dus	  niet	  toe	  om	  een	  grondige	  theorie	  van	  sterevolutie	  op	  te	  stellen.	  
Vele	  vragen	  blijven	  daarom	  nog	  onbeantwoord.	  Bijvoorbeeld:	  hoe	  draaien	  de	  
gaslagen	  rond	  binnenin	  de	  ster?	  Hoe	  verandert	  deze	  interne	  rotatie	  naarmate	  de	  
ster	  ouder	  wordt?	  	  Hoe	  vermengen	  de	  chemische	  producten	  aangeleverd	  door	  de	  
kernfusie	  zich	  binnenin	  de	  ster?	  	  Hebben	  sterren	  een	  intern	  magneetveld?	  	  
Wanneer	  we	  de	  evolutie	  van	  	  exoplaneten,	  galaxieën,	  of	  het	  Universum	  willen	  
begrijpen,	  moeten	  we	  vat	  krijgen	  op	  deze	  processen	  binnenin	  een	  ster	  en	  op	  hun	  
invloed	  op	  haar	  geboorte,	  leven	  en	  dood.	  De	  sterren	  zijn	  immers	  de	  bouwstenen	  
van	  het	  Heelal	  en	  kosmologische	  evolutie	  wordt	  mede	  gedirigeerd	  door	  
sterevolutie.	  
	  
Een	  zeer	  goede	  moderne	  techniek	  om	  een	  beeld	  te	  krijgen	  van	  het	  binnenste	  van	  
een	  ster	  is	  asteroseismologie.	  De	  techniek	  is	  vrij	  nieuw	  omdat	  deze	  alleen	  kan	  
toegepast	  worden	  aan	  de	  hand	  van	  ultra-‐precieze	  metingen.	  Dat	  is	  het	  laatste	  
decennium	  mogelijk	  geworden	  dankzij	  waarnemingen	  vanuit	  de	  ruimte.	  
Zodoende	  heeft	  deze	  methode	  zich	  de	  laatste	  jaren	  snel	  ontwikkeld.	  	  Bij	  
asteroseismologie	  worden	  geobserveerde	  variaties	  in	  de	  helderheid	  van	  een	  ster,	  
die	  tegenwoordig	  opgemeten	  kunnen	  worden	  met	  een	  relatieve	  nauwkeurigheid	  
van	  één	  op	  een	  miljoen	  (“parts-‐per-‐million”	  aangeduid	  als	  ppm),	  gekoppeld	  aan	  
haar	  sterbevingen.	  Net	  zoals	  de	  Aarde	  soms	  beeft	  –	  bestudeerd	  door	  de	  
seismologen	  -‐	  beven	  ook	  sterren.	  Aardbevingen	  laten	  toe	  dat	  seismologen	  
afleiden	  hoe	  zwaar	  en	  groot	  de	  kern	  van	  onze	  planeet	  is	  en	  welke	  chemische	  
stoffen	  er	  zich	  in	  bevinden.	  Anderzijds	  laten	  de	  bevingen	  van	  onze	  planeet	  ook	  
toe	  de	  fysische	  toestand	  in	  de	  buitenste	  aardlagen	  te	  bestuderen.	  Bij	  sterren	  is	  
het	  net	  zo,	  alleen	  gaat	  het	  dan	  om	  een	  gasbol:	  uit	  de	  eigenschappen	  van	  de	  
sterbevingen	  kunnen	  we	  de	  inwendige	  fysica,	  grootte	  en	  chemie	  van	  de	  sterkern	  
afleiden	  op	  een	  manier	  die	  veel	  nauwkeuriger	  is	  dan	  wanneer	  we	  enkel	  over	  



informatie	  afkomstig	  vanuit	  de	  steratmosfeer	  beschikken.	  Sommige	  van	  de	  
opgemeten	  sterbevingen	  zijn	  vooral	  actief	  dicht	  bij	  het	  steroppervlak	  terwijl	  
anderen	  sterk	  zijn	  in	  het	  sterinwendige	  en	  in	  het	  bijzonder	  nabij	  de	  sterkern.	  Het	  
zijn	  deze	  laatste	  bevingen	  die	  informatie	  kunnen	  geven	  over	  de	  inwendige	  
rotatie	  en	  de	  chemische	  vermenging	  in	  de	  ster.	  Deze	  informatie	  kan	  op	  geen	  
enkele	  andere	  manier	  afgeleid	  worden.	  
	  
	  
Sterevolutie	  
	  
Wanneer	  een	  ster	  evolueert	  –	  m.a.w.	  ouder	  	  wordt,	  verandert	  haar	  straal	  en	  
oppervlaktetemperatuur	  en	  bij	  gevolg	  ook	  haar	  lichtkracht.	  We	  kunnen	  de	  ster	  
op	  elk	  moment	  van	  haar	  leven	  voorstellen	  als	  een	  punt	  op	  een	  evolutiediagram	  
waarbij	  de	  lichtkracht	  op	  één	  van	  de	  assen	  staat	  en	  de	  oppervlaktetemperatuur	  
op	  de	  andere	  as.	  Dergelijk	  diagram	  wordt	  door	  de	  wetenschappers	  het	  
Hertzsprung-‐Russel	  diagram	  (HRD)	  genoemd.	  	  Vermits	  sterren	  zo	  veel	  langer	  
leven	  dan	  mensen	  is	  het	  onmogelijk	  om	  één	  ster	  op	  te	  volgen	  gedurende	  haar	  
leven.	  Toch	  willen	  we	  een	  beeld	  krijgen	  van	  hoe	  een	  ster	  evolueert.	  Om	  daartoe	  
te	  komen	  kijken	  we	  naar	  heel	  veel	  sterren	  die	  zich	  in	  verschillende	  stadia	  van	  
hun	  evolutie	  bevinden	  en	  plaatsen	  we	  ze	  in	  het	  HRD.	  Dan	  moeten	  we	  dus	  hun	  
effectieve	  temperatuur	  en	  de	  lichtkracht	  opmeten.	  De	  effectieve	  temperatuur	  
vormt	  geen	  probleem	  aangezien	  deze	  vrij	  nauwkeurig	  afgeleid	  kan	  worden	  uit	  
een	  sterspectrum	  wat	  we	  kunnen	  opmeten	  met	  een	  spectrograaf:	  een	  toestel	  dat	  
de	  sterktes	  van	  het	  sterlicht	  uitgezonden	  door	  de	  steratmosfeer	  bij	  de	  
verschillende	  golflengtes	  registreert.	  	  De	  lichtkracht	  is	  een	  ander	  paar	  mouwen	  
omdat	  we	  hiervoor	  een	  nauwkeurige	  waarde	  nodig	  hebben	  van	  de	  afstand	  
tussen	  de	  ster	  en	  de	  Aarde.	  Immers,	  de	  geobserveerde	  sterkte	  van	  de	  straling,	  die	  
we	  de	  helderheid	  van	  de	  ster	  noemen,	  	  is	  niet	  de	  lichtkracht	  die	  de	  ster	  uitzendt.	  
De	  lichtsterkte	  neemt	  immers	  af	  volgens	  het	  kwadraat	  van	  de	  afstand	  tussen	  de	  
ster	  en	  onze	  meettoestellen	  hier	  op	  Aarde.	  We	  kunnen	  uit	  de	  opgemeten	  
helderheid	  dus	  enkel	  de	  lichtkracht	  reconstrueren	  wanneer	  we	  de	  afstand	  tot	  de	  
ster	  kennen.	  Voor	  een	  klein	  aantal	  heldere	  sterren	  in	  de	  buurt	  van	  de	  Zon	  kon	  
deze	  afstand	  met	  een	  relatieve	  nauwkeurigheid	  beter	  dan	  10%	  	  bepaald	  worden.	  
Meestal	  zijn	  de	  onzekerheden	  op	  de	  opgemeten	  waarde	  van	  L	  echter	  te	  groot	  om	  
voorspellingen	  over	  de	  fysica	  die	  zich	  binnen	  in	  de	  ster	  afspeelt	  afdoende	  te	  
testen.	  	  
	  
Beschouwen	  we	  dan	  een	  verzameling	  sterren	  met	  gelijkaardige	  geboortemassa	  	  
en	  goed	  gekende	  afstand	  maar	  van	  verschillende	  leeftijden,	  dan	  krijgen	  we	  een	  
beeld	  van	  hoe	  een	  ster	  met	  die	  bepaalde	  geboortemassa	  zal	  evolueren.	  Deze	  
methode	  bevat	  nog	  altijd	  grote	  onzekerheid	  omdat	  sterren	  van	  gelijke	  massa	  een	  
heel	  verschillend	  metaalgehalte	  kunnen	  hebben.	  Bovendien	  kan	  de	  snelheid	  
waarmee	  ze	  om	  hun	  as	  draaien	  heel	  veel	  van	  elkaar	  verschillen.	  Beide	  effecten	  
beïnvloeden	  op	  hun	  beurt	  ook	  weer	  hun	  positie	  in	  het	  HRD,	  dus	  zelfs	  wanneer	  
we	  een	  steekproef	  nemen	  van	  sterren	  met	  gelijkaardige	  massa	  en	  goed	  gekende	  
afstand,	  hebben	  we	  nog	  steeds	  te	  maken	  met	  grote	  onnauwkeurigheden.	  Maar	  
beter	  een	  onnauwkeurige	  observationele	  methode	  dan	  geen	  methode…	  	  
	  



Het	  HRD	  laat	  ons	  in	  principe	  ook	  toe	  om	  theoretische	  stermodellen	  die	  
overeenkomen	  met	  waargenomen	  evolutiepaden	  in	  het	  HRD,	  te	  evalueren.	  
Hiervoor	  worden	  zulke	  modellen	  op	  het	  HRD	  getekend	  en	  wordt	  gekeken	  in	  
hoeverre	  ze	  overeen	  komen	  met	  de	  (onnauwkeurige)	  posities	  van	  de	  
geobserveerde	  sterren	  van	  verschillende	  leeftijden.	  Deze	  theoretisch	  berekende	  
evolutiepaden	  hangen	  echter	  sterk	  af	  van	  de	  fysische	  eigenschappen	  van	  het	  
sterinwendige	  en	  laat	  net	  deze	  nu	  zo	  slecht	  gekend	  zijn.	  De	  theorie	  van	  
sterevolutie	  kan	  op	  deze	  manier	  niet	  grondig	  getoetst	  worden.	  Je	  weet	  immers	  
niet	  welke	  geobserveerde	  sterren	  je	  juist	  moet	  vergelijken	  met	  welke	  
evolutiepaden.	  Figuur	  1	  toont	  een	  HRD	  waarop	  enkele	  theoretisch	  berekende	  
evolutiepaden	  aangeduid	  zijn	  in	  volle	  dikke	  lijn,	  waarbij	  de	  stermassa	  aangeduid	  
is.	  Op	  deze	  versie	  van	  het	  HRD	  zijn	  eveneens	  alle	  tot	  nu	  toe	  gekende	  klassen	  van	  
sterbevingen	  aangeduid	  als	  gekleurde	  ellipsen.	  Zoals	  we	  kunnen	  zien,	  komen	  er	  
zowat	  overal	  in	  het	  HRD	  ellipsen	  voor.	  Dat	  is	  bijzonder	  goed	  nieuws,	  want	  het	  
betekent	  dat	  we	  nagenoeg	  alle	  evolutiefazen	  van	  zowat	  alle	  soorten	  sterren,	  jong	  
zowel	  als	  oud,	  kunnen	  onderwerpen	  aan	  seismologische	  studies.	  
	  
In	  asteroseismologie	  gooit	  men	  het	  over	  een	  andere	  boeg	  en	  stapt	  men	  af	  van	  het	  
toetsen	  van	  stermodellen	  aan	  de	  hand	  van	  de	  positie	  in	  het	  HRD.	  In	  plaats	  
hiervan	  zal	  men	  proberen	  om	  via	  de	  observatie	  van	  sterbevingen,	  die	  zich	  uiten	  
als	  kleine	  variaties	  in	  de	  helderheid	  van	  de	  ster	  in	  de	  loop	  van	  de	  tijd,	  informatie	  	  
te	  verkrijgen	  over	  het	  sterinwendige.	  	  Hiervoor	  hoeft	  men	  de	  afstand	  tot	  de	  ster	  
niet	  te	  kennen,	  omdat	  de	  sterbevingen	  variaties	  in	  de	  helderheid	  in	  de	  loop	  van	  de	  
waarneemtijd	  teweeg	  brengen,	  terwijl	  de	  ster	  natuurlijk	  op	  dezelfde	  afstand	  
blijft	  staan.	  De	  relatieve	  variaties	  in	  helderheid	  komen	  dus	  overeen	  met	  relatieve	  
variaties	  in	  lichtkracht.	  Daarom	  wordt	  een	  tijdreeks	  van	  helderheidsvariaties	  
opgemeten.	  Om	  deze	  opgemeten	  variaties	  te	  koppelen	  aan	  de	  fysica	  van	  het	  
sterinwendige	  heeft	  men	  stermodellen	  nodig.	  Een	  dergelijk	  model	  gebruikt	  de	  
fysische	  parameters	  van	  de	  ster	  om	  sterbevingen	  te	  voorspellen.	  Wanneer	  men	  
nu	  variaties	  kan	  voorspellen	  die	  overeenkomen	  met	  de	  opgemeten	  
helderheidsvariaties,	  weet	  men	  dat	  de	  fysische	  parameters	  die	  men	  als	  input	  
gebruikt	  heeft	  voor	  het	  theoretisch	  model	  juist	  zijn.	  Blijkt	  dat	  de	  toetsing	  van	  
sterevolutietheorie	  aan	  de	  hand	  van	  asterseismologie	  veel	  nauwkeurigere	  
resultaten	  oplevert	  dan	  het	  vergelijken	  van	  stermodellen	  met	  waargenomen	  
sterposities	  in	  het	  HRD.	  
	  
	  
De	  ruimte	  in	  	  
	  
Telescopen	  op	  Aarde	  zijn	  in	  staat	  gedurende	  de	  nacht	  de	  variaties	  in	  helderheid	  
veroorzaakt	  door	  sterbevingen	  waar	  te	  nemen	  met	  een	  relative	  precisie	  van	  één	  
op	  duizend.	  Deze	  beperking	  in	  nauwkeurigheid	  wordt	  veroorzaakt	  door	  
schommelingen	  in	  de	  Aardatmosfeer,	  zoals	  veranderingen	  in	  de	  
luchtvochtigheid,	  transparantie,	  wind,	  etc.	  Bovendien	  moeten	  we	  de	  
waarnemingen	  steeds	  onderbreken	  overdag.	  De	  kwaliteit	  van	  de	  metingen	  is	  
hierdoor	  jammer	  genoeg	  niet	  voldoende	  om	  asteroseismologie	  toe	  te	  passen	  op	  
grote	  steekproeven	  van	  sterren,	  wat	  nodig	  is	  om	  sterevolutietheorie	  te	  testen.	  	  
Een	  grote	  doorbraak	  kwam	  er	  dankzij	  de	  Europese	  satelliet	  CoRoT	  (2006	  –	  
2012)	  en	  de	  NASA	  satelliet	  Kepler	  (2009	  –	  2013),	  die	  beiden	  ononderbroken	  en	  	  



gedurende	  lange	  tijd	  helderheidsvariaties	  van	  grote	  steekproeven	  van	  sterren	  
registreerden.	  	  
	  
In	  tegenstelling	  tot	  aardbevingen,	  die	  gelukkig	  voor	  ons	  snel	  uitdoven,	  zijn	  de	  
sterbevingen	  die	  we	  kunnen	  opmeten	  altijd	  actief:	  het	  zijn	  strikt	  periodieke	  
fenomenen.	  Elke	  beving	  doet	  de	  ster	  op	  een	  bepaalde	  wijze	  afwijken	  van	  sferische	  
symmetrie.	  In	  sommige	  sterren	  worden	  veel	  bevingen	  tegelijk	  aangeslagen	  
terwijl	  andere	  sterren	  er	  slechts	  één	  of	  een	  paar	  hebben	  die	  operationeel	  zijn.	  
Naargelang	  de	  grootte	  van	  de	  ster	  variëren	  de	  bevingsperioden	  van	  een	  minuut	  
voor	  de	  kleinste	  sterretjes	  tot	  maanden	  voor	  de	  super-‐reuzen	  onder	  de	  sterren.	  
Alle	  actieve	  bevingen	  tesamen	  doen	  de	  ster	  dus	  op	  	  multiperiodieke	  wijze	  
variëren	  ten	  opzicht	  van	  de	  evenwichtssituatie	  waarin	  de	  ster	  zich	  zou	  bevinden	  
als	  ze	  niet	  zou	  beven.	  
	  
Aan	  het	  steroppervlak	  geeft	  elke	  beving	  op	  en	  neergaande	  bewegingen	  die	  
gepaard	  gaan	  met	  uiterst	  kleine	  periodieke	  variaties	  in	  de	  lokale	  straal,	  δR(t),	  en	  
ook	  in	  de	  lokale	  temperatuur, δTeff(t).	  Sommige	  delen	  van	  het	  steroppervlak	  
bewegen	  op	  het	  tijdstip	  t	  naar	  boven	  terwijl	  andere	  delen	  tegelijkertijd	  naar	  
onder	  bewegen.	  Elke	  beving	  vervormt	  het	  oppervlak	  dus	  op	  een	  niet-‐radiale	  
wijze	  en	  in	  de	  praktijk	  zijn	  vaak	  tientallen	  meetbare	  bevingen	  tegelijk	  aan	  de	  
gang.	  	  
	  
Helaas	  kunnen	  wij	  het	  steroppervlak	  niet	  ruimtelijk	  oplossen,	  behalve	  dan	  voor	  
de	  Zon.	  De	  deelwetenschapstak	  van	  de	  helioseismologie	  was	  sinds	  de	  ontdekking	  
en	  observaties	  van	  zonnebevingen	  sinds	  het	  eind	  van	  de	  jaren	  zestig	  van	  vorige	  
eeuw	  dan	  ook	  tot	  voor	  kort	  veruit	  het	  best	  ontwikkeld	  in	  het	  ganse	  domein	  van	  
de	  sterseismologie.	  In	  het	  bijzonder	  kunnen	  we	  de	  massa,	  straal,	  en	  leeftijd	  van	  
de	  Zon	  uit	  helioseismologie	  afleiden	  met	  een	  relatieve	  precisie	  beter	  dan	  1%.	  
Deze	  seismologische	  precisies	  kunnen	  we	  voor	  de	  Zon	  calibreren	  op	  basis	  van	  
geheel	  onafhankelijke	  metingen:	  de	  straal	  kunnen	  we	  afleiden	  door	  de	  angulaire	  
diameter	  te	  meten	  en	  via	  de	  afstand	  Aarde-‐Zon	  om	  te	  zetten	  in	  een	  straal,	  de	  
massa	  kunnen	  we	  afleiden	  uit	  de	  beweging	  van	  de	  planeten	  in	  ons	  zonnestelsel	  
rond	  de	  Zon	  en	  de	  leeftijd	  kunnen	  we	  afleiden	  uit	  meteorieten	  hier	  op	  Aarde.	  Op	  
die	  manier	  hebben	  we	  dus	  de	  ideale	  calibrator	  voor	  de	  methode	  van	  
sterseismologie.	  
	  
Voor	  alle	  andere	  sterren	  meten	  we	  enkel	  het	  gemiddelde	  effect	  van	  de	  bevingen	  
geïntegreerd	  over	  het	  ganse	  steroppervlak.	  	  Dit	  geeft	  een	  ingewikkeld	  patroon	  in	  
de	  opgemeten	  helderheid	  van	  de	  ster.	  	  Dit	  wordt	  geïllustreerd	  in	  het	  bovenste	  
paneel	  van	  Figuur	  2	  voor	  een	  ster	  waargenomen	  met	  de	  Kepler	  satelliet.	  In	  de	  
figuur	  worden	  de	  gegevens	  zoals	  opgemeten	  gedurende	  een	  15-‐tal	  dagen	  
getoond	  maar	  in	  werkelijkheid	  heeft	  de	  satelliet	  deze	  ster	  gedurende	  4	  jaar	  
ononderbroken	  opgemeten.	  Het	  patroon	  in	  Figuur	  2	  kan	  gereproduceerd	  worden	  
door	  een	  heleboel	  sinusfuncties	  bij	  elkaar	  op	  te	  tellen,	  die	  elk	  een	  andere	  	  periode	  
en	  amplitude	  hebben.	  Daarom	  noemen	  we	  dit	  een	  zwevingspatroon	  en	  spreken	  
we	  van	  multiperiodieke	  sinusvariaties.	  Om	  asteroseismologie	  toe	  te	  kunnen	  
passen,	  moeten	  we	  dus	  in	  de	  gegevens	  op	  zoek	  gaan	  naar	  een	  som	  van	  sinussen,	  
hun	  periode	  en	  hun	  amplitude,	  maar	  we	  weten	  op	  voorhand	  niet	  hoeveel	  sinussen	  
er	  nodig	  zijn	  om	  de	  metingen	  te	  reproduceren.	  Dat	  is	  niet	  zo	  gemakkelijk	  en	  



daarom	  werken	  asteroseismologen	  niet	  in	  de	  tijdsruimte	  om	  hun	  werk	  te	  doen.	  
Eerder	  dan	  de	  periode	  van	  de	  beving	  te	  nemen	  als	  observabele,	  transformeren	  ze	  
de	  ganse	  opgemeten	  tijdreeks	  naar	  de	  Fourier	  ruimte.	  Ze	  steunen	  hierbij	  op	  de	  
mooie	  wiskundige	  eigenschap	  dat	  de	  continue	  Fourier	  getransformeerde	  van	  een	  
sinusfunctie	  met	  een	  periode	  P	  en	  amplitude	  A	  gegeven	  wordt	  door	  de	  nulfunctie	  
behalve	  een	  frequentiepiek	  bij	  de	  waarde	  ω = 2π/P	  waarvan	  de	  hoogte	  gelijk	  is	  
aan	  de	  amplitude	  A	  van	  de	  sinus.	  In	  praktijk	  zit	  er	  ruis	  op	  de	  metingen	  en	  hebben	  
we	  dus	  nooit	  te	  maken	  met	  een	  perfect	  opgemeten	  sinus	  per	  beving.	  Bovendien	  
is	  de	  tijdreeks	  niet	  oneindig	  lang	  zoals	  de	  berekening	  van	  de	  continue	  Fourier	  
getransformeerde	  het	  vereist.	  Dus	  in	  realiteit	  hebben	  we	  nooit	  te	  maken	  met	  één	  
oneindig	  scherpe	  piek	  per	  beving	  in	  het	  spectrum.	  Maar	  de	  nauwkeurigheid	  van	  
de	  metingen	  vanuit	  de	  ruimte	  is	  zodanig	  goed,	  en	  de	  tijdreeksen	  zijn	  zodanig	  lang	  
en	  ononderbroken	  omdat	  ze	  overdag	  niet	  moeten	  gestopt	  worden,	  dat	  we	  toch	  	  
handig	  gebruik	  kunnen	  maken	  van	  deze	  wiskundige	  eigenschap	  uit	  de	  
Fourieranalyse.	  Asteroseismologen	  voeren	  daarom	  tijdreeksanalyse	  door	  en	  
berekenen	  de	  discrete	  Fourier	  getransformeerde,	  ook	  het	  Fourierspectrum	  van	  de	  
opgemeten	  sterbevingen	  genoemd.	  Op	  die	  manier	  worden	  de	  frequenties	  van	  de	  
bevingen	  zichtbaar	  als	  pieken	  in	  het	  Fourierspectrum,	  zoals	  in	  het	  onderste	  
paneel	  van	  Figuur	  2.	  In	  deze	  figuur	  komt	  één	  frequentiepiek	  overeen	  met	  één	  
beving	  en	  zo	  kunnen	  we	  gemakkelijker	  het	  spectrum	  van	  de	  bevingen	  ontrafelen	  
dan	  wanneer	  we	  de	  zwevingspatronen	  in	  de	  tijdsruimte	  zouden	  moeten	  gaan	  
opdelen	  in	  een	  lange	  som	  van	  individuele	  sinusfuncties.	  
	  	  
Alleen	  de	  periodieke	  bevingen,	  t.t.z.	  de	  bevingen	  die	  voortdurend	  actief	  zijn,	  
kunnen	  we	  op	  deze	  manier	  terugvinden	  in	  het	  Fourierspectrum	  omdat	  we	  
zoeken	  naar	  sinussen	  met	  een	  constante	  amplitude	  in	  de	  tijdsruimte.	  Bevingen	  
die	  snel	  uitdoven	  t.o.v.	  de	  duur	  van	  de	  tijdreeks	  en	  niet	  voortdurende	  terug	  
opgewekt	  worden,	  zullen	  we	  dus	  niet	  vinden	  op	  deze	  manier.	  Na	  detectie	  van	  de	  
frequenties	  kunnen	  we	  deze	  gemakkelijk	  terug	  omzetten	  naar	  de	  perioden	  van	  
de	  	  helderheidsvariaties	  maar	  dat	  hoeft	  niet.	  Asteroseismologische	  modellering	  
wordt	  veelal	  in	  de	  frequentieruimte	  gedaan.	  	  
	  
Eens	  we	  de	  frequenties	  en	  de	  amplitudes	  van	  de	  bevingen	  uit	  de	  gegevens	  
gehaald	  hebben,	  kunnen	  we	  ze	  gaan	  vergelijken	  met	  de	  frequenties	  voorspeld	  uit	  
de	  theoretische	  stermodellen.	  De	  periodes	  van	  de	  bevingen	  hangen	  af	  van	  de	  
grootte	  van	  de	  ster	  (dus	  haar	  straal)	  en	  van	  de	  dichtheid	  in	  het	  sterinwendige.	  
Immers,	  de	  bevingen	  veroorzaken	  niet	  alleen	  helderheidsvariaties	  maar	  geven	  
ook	  aanleiding	  tot	  geluidsgolven	  die	  zich	  voortplanten	  doorheen	  de	  ster.	  Er	  is	  
meer	  tijd	  	  nodig	  om	  die	  doorkruising	  te	  doen	  doorheen	  een	  grote	  dan	  wel	  een	  
kleine	  ster,	  dus	  grotere	  sterren	  hebben	  langere	  bevingsperioden	  (of	  ook:	  lagere	  
frequenties)	  dan	  kleinere	  sterren.	  Anderzijds	  heeft	  een	  geluidsgolf	  het	  
gemakkelijker	  om	  zich	  voort	  te	  planten	  als	  de	  dichtheid	  lager	  is,	  m.a.w.	  de	  
dichtheid	  van	  het	  stergas	  beïnvloedt	  eveneens	  de	  periodes	  van	  de	  bevingen.	  	  De	  
verschillende	  geluidsgolven	  dringen	  elk	  door	  tot	  een	  verschillende	  diepte	  in	  de	  
ster,	  waardoor	  ze	  een	  lichtjes	  andere	  fysische	  omstandigheid	  “voelen”.	  Hierdoor	  
hebben	  ze	  ook	  een	  lichtjes	  andere	  frequentie	  en	  hebben	  ze	  het	  potentieel	  om	  de	  
fysica	  sterlaag	  per	  sterlaag	  te	  reconstrueren	  door	  te	  vergelijken	  met	  deze	  in	  
theoretische	  modellen.	  	  
	  



Figuur	  3	  toont	  een	  greep	  uit	  de	  frequentiespectra	  verzameld	  door	  de	  CoRoT	  en	  
Kepler	  missies,	  voor	  sterren	  met	  een	  massa	  tussen	  2	  keer	  (bovenste	  spectrum,	  
ster	  ongeveer	  dubbel	  zo	  groot	  als	  de	  Zon)	  en	  25	  keer	  (onderste	  spectrum,	  ster	  
met	  een	  straal	  ongeveer	  tien	  keer	  die	  van	  de	  zon)	  de	  massa	  van	  de	  Zon.	  	  De	  
CoRoT	  satelliet	  observeerde	  tientallen	  sterren,	  telkens	  gedurende	  vijf	  maanden.	  
Deze	  gegevens	  	  brachten	  doorbraken	  in	  de	  asteroseismologie	  maar	  waren	  nog	  
steeds	  niet	  optimaal	  omdat	  de	  toetsing	  van	  de	  theoretische	  modellen	  zeer	  hoge	  
frequentieprecisie	  vraagt.	  	  Vermits	  de	  frequentieprecisie	  omgekeerd	  evenredig	  is	  
met	  de	  totale	  duur	  van	  de	  tijdreeks,	  leverde	  de	  Kepler	  missie,	  die	  gedurende	  vier	  
jaar	  zo’n	  150,000	  sterren	  opgemeten	  heeft,	  typisch	  een	  factor	  tien	  betere	  
frequentieprecisie	  dan	  CoRoT.	  	  
	  
De	  grootste	  doorbraak	  in	  asteroseismologie	  met	  de	  CoRoT	  en	  Kepler	  missies	  
betreft	  rode	  reuzen	  sterren	  en	  Leuvense	  wetenschappers	  hebben	  hierin	  een	  
internationale	  voortrekkersrol	  gespeeld.	  Uit	  de	  CoRoT	  gegevens	  konden	  wij	  voor	  
het	  eerst	  bewijzen	  dat	  rode	  reuzen	  niet-‐radiale	  bevingen	  ondergaan	  (De	  Ridder	  
et	  al.,	  2009,	  Nature,	  vol.	  459,	  blz.	  398-‐401).	  De	  Kepler	  gegevens	  lieten	  ons	  
vervolgens	  toe	  te	  bewijzen	  dat	  rode	  reuzen	  twee	  verschillende	  soorten	  
sterbevingen	  kunnen	  vertonen.	  Deze	  al	  ontdekt	  in	  de	  CoRoT	  gegevens	  dringen	  
slechts	  door	  in	  de	  buitenste	  lagen	  van	  de	  ster,	  net	  zoals	  dat	  het	  geval	  is	  voor	  de	  
zonnebevingen.	  Maar	  daarnaast	  ontdekten	  wij	  ook	  een	  nieuw	  soort	  bevingen	  die	  
helemaal	  tot	  de	  sterkern	  doordringen	  (Beck	  et	  al.,	  2011,	  Science,	  vol.	  332,	  blz.	  
205).	  Door	  het	  gedrag	  van	  beide	  types	  sterbevingen	  met	  elkaar	  te	  vergelijken,	  
hebben	  wij	  kunnen	  afleiden	  dat	  de	  heliumkern	  van	  de	  rode	  reuzen	  zowat	  tien	  
keer	  sneller	  ronddraait	  dan	  hun	  oppervlak	  (Beck	  et	  al.,	  2012,	  Nature,	  vol.	  481,	  
blz.	  55	  –	  57).	  Een	  knap	  resultaat	  van	  asteroseismologie	  als	  men	  bedenkt	  dat	  we	  
de	  rotatie	  van	  de	  kern	  van	  de	  Zon	  niet	  eens	  kunnen	  bepalen,	  omdat	  de	  
zonnebevingen	  niet	  tot	  de	  kern	  kunnen	  doordringen	  doch	  slechts	  tot	  op	  een	  
diepte	  van	  20%	  	  van	  haar	  straal.	  We	  zijn	  dus	  dankzij	  de	  Kepler	  missie	  in	  de	  
situatie	  gekomen	  dat	  de	  resultaten	  van	  asteroseismologie	  van	  verre	  sterren	  deze	  
van	  helioseismologie	  van	  onze	  eigen	  Zon	  ruimschoots	  overtreffen!	  En	  wat	  blijkt:	  
we	  zitten	  er	  een	  factor	  honderd	  naast	  met	  onze	  theoretische	  stermodellen	  wat	  
betreft	  de	  voorspelling	  van	  snelheid	  waarmee	  de	  kern	  van	  rode	  reuzen	  
ronddraait…	  Astrofysici	  over	  de	  ganse	  wereld	  werken	  nu	  hard	  om	  betere	  
stermodellen,	  die	  wél	  overeenkomen	  met	  de	  seismologische	  gegevens,	  te	  
construeren.	  
	  
Rode	  reuzenseismologie	  heeft	  ook	  nog	  een	  bijkomende	  doorbraak	  geleverd	  voor	  
de	  toetsing	  van	  sterevolutiemodellen.	  Zo	  kunnen	  we	  nu	  drie	  types	  rode	  reuzen	  
observationeel	  onderscheiden.	  Zij	  waarbij	  de	  nucleaire	  fusie	  van	  drie	  
heliumkernen	  tot	  koolstof	  van	  bij	  aanvang	  rustig	  verloopt	  in	  de	  kern,	  zij	  waarbij	  
zulke	  fusie	  een	  gewelddadige	  start	  kende	  (dat	  noemen	  we	  de	  heliumflits),	  	  en	  
jongere	  rode	  reuzen	  die	  een	  krimpende	  helium	  kern	  hebben	  waar	  het	  nog	  niet	  
heet	  genoeg	  is	  om	  heliumfusie	  te	  starten	  en	  die	  hun	  energie	  daarom	  putten	  uit	  	  
waterstoffusie	  in	  een	  schil	  rondom	  de	  heliumkern.	  Aan	  hun	  buitenkant	  zien	  deze	  
drie	  verschillende	  soorten	  rode	  reuzen	  er	  hetzelfde	  uit,	  dus	  we	  kunnen	  ze	  
nauwelijks	  onderscheiden	  in	  het	  HRD	  (ellips	  “Red	  Giants”	  in	  Figuur	  1)	  terwijl	  
asteroseismologie	  onmiddellijk	  vertelt	  met	  welke	  soort	  we	  te	  maken	  hebben	  
(Bedding	  et	  al.,	  2011,	  Nature,	  vol.	  471,	  pp.	  608-‐611).	  We	  leven	  nu	  dankzij	  de	  



ruimtemissies	  zelfs	  in	  de	  omgekeerde	  wereld	  van	  het	  HRD:	  we	  kunnen	  de	  straal	  
R,	  en	  via	  een	  sterspectrum	  Teff	  en	  vervolgens	  de	  lichtkracht	  van	  rode	  reuzen	  
immers	  zo	  nauwkeurig	  bepalen	  uit	  asteroseismologie	  dat	  we	  hun	  afstand	  
kunnen	  afleiden	  uit	  hun	  bevingen.	  Dit,	  samen	  met	  hun	  seismologische	  
leeftijdsschatting	  uit	  de	  grootte	  en	  chemie	  van	  de	  sterkern,	  levert	  ongeziene	  
mogelijkheden	  voor	  archeologische	  studies	  van	  onze	  Melkweg.	  
	  
	  
Moedersterren	  en	  hun	  Exoplaneten	  	  	  
	  
Uit	  de	  Kepler	  gegevens	  van	  ongeveer	  2000	  zon-‐achtige	  sterren	  kon	  men	  
concluderen	  dat	  hun	  bevingen	  gelijkaardig	  zijn	  aan	  die	  van	  de	  Zon.	  	  Door	  
frequenties	  van	  deze	  bevingen	  af	  te	  leiden	  en	  te	  analyseren	  kon	  men	  de	  massa,	  
straal	  en	  leeftijd	  van	  deze	  sterren	  bepalen	  met	  een	  gemiddelde	  relatieve	  
nauwkeurigheid	  van	  5%,	  2%	  en	  15%,	  respectievelijk.	  	  Dat	  deze	  onzekerheden	  
ietwat	  groter	  zijn	  dan	  voor	  de	  Zon	  is	  geen	  verrassing	  en	  heeft	  vooral	  te	  maken	  
met	  het	  feit	  dat	  we	  niet	  goed	  weten	  of	  de	  gebruikte	  invoerfysica	  van	  de	  Zon	  wel	  
opportuun	  is	  voor	  andere	  sterren.	  Maar	  zelfs	  met	  deze	  onzekerheid	  is	  dit	  ook	  
een	  geweldige	  vooruitgang	  want	  in	  het	  HRD	  bevinden	  deze	  sterren	  zich	  allemaal	  
op	  dezelfde	  plaats.	  De	  positie	  van	  deze	  sterren	  is	  aangeduid	  als	  “solar-‐like”	  in	  
Figuur	  1,	  omdat	  ze	  net	  zoals	  de	  Zon	  tijdens	  hun	  waterstof-‐fusie	  nauwelijks	  in	  
lichtkracht	  en	  temperatuur	  veranderen	  (gelukkig	  voor	  ons	  hier	  op	  Aarde!).	  Uit	  
de	  positie	  in	  het	  HRD	  kunnen	  we	  hun	  leeftijd	  dus	  niet	  bepalen.	  De	  heliumfractie	  
in	  hun	  kern	  neemt	  gestaag	  toe	  ten	  koste	  van	  waterstof	  door	  de	  kernfusie	  en	  
daarom	  is	  de	  hoeveelheid	  helium	  in	  de	  kern	  een	  heel	  goede	  maat	  voor	  de	  leeftijd	  
van	  de	  ster.	  Maar	  die	  helium	  kunnen	  we	  niet	  waarnemen	  aan	  het	  oppervlak.	  De	  
sterbevingen	  hebben	  hier	  echter	  geen	  moeite	  mee	  en	  hun	  frequentiewaarden	  
verklappen	  onmiddellijk	  de	  hoeveelheid	  helium	  en	  dus	  ook	  de	  leeftijd	  van	  de	  
ster.	  
	  
Asteroseismologie	  van	  zon-‐achtige	  sterren	  heeft	  erg	  belangrijke	  toepassingen	  
voor	  de	  studie	  van	  hun	  mogelijke	  exoplaneten.	  Dat	  brengt	  ons	  meteen	  bij	  een	  
tweede	  onderwerp,	  gerelateerd	  aan	  de	  vraag	  “Is	  er	  leven	  op	  andere	  planeten	  dan	  
de	  Aarde?”.	  Sinds	  de	  ontdekking	  van	  de	  eerste	  extra-‐solaire,	  of	  kortweg	  
exoplaneet	  –	  dat	  is	  een	  planeet	  buiten	  ons	  eigen	  zonnestelsel	  die	  rond	  een	  
andere	  ster	  dan	  de	  Zon	  draait	  –	  precies	  twintig	  jaar	  geleden	  (Mayor	  &	  Queloz,	  
1995,	  Nature,	  vol.	  378,	  p.355	  –	  359),	  houdt	  deze	  vraag	  	  niet	  alleen	  
sterrenkundigen	  en	  ruimtevaartorganisaties	  bezig,	  maar	  wordt	  ze	  ook	  door	  
scholieren	  met	  leeftijd	  tot	  15	  jaar	  –	  zowel	  jongens	  als	  meisjes	  -‐	  als	  dé	  
interessantste	  studievraag	  naar	  voor	  geschoven	  (Sjøberg	  &	  Schreiner,	  2010,	  “The	  
ROSE	  project”,	  Universiteit	  van	  Oslo).	  Om	  ze	  te	  beantwoorden,	  moeten	  we	  op	  een	  
efficiënte	  manier	  op	  zoek	  gaan	  naar	  exoplaneten	  en	  daar	  komen	  we	  opnieuw	  uit	  
bij	  de	  CoRoT	  en	  Kepler	  satellieten.	  Immers,	  asteroseismologie	  was	  niet	  hun	  
hoofddoel.	  Deze	  satellieten	  zijn	  in	  de	  eerste	  plaats	  gebouwd	  om	  exoplaneten	  te	  
detecteren	  door	  de	  transitmethode	  toe	  te	  passen	  op	  een	  grote	  steekproef	  van	  
zon-‐achtige	  sterren,	  die	  we	  ook	  kandidaat	  moedersterren	  noemen.	  Hiervoor	  heeft	  
men	  een	  heel	  gevoelig	  meetinstrument	  nodig	  wat	  de	  afname	  van	  de	  helderheid	  
van	  een	  ster	  kan	  registreren	  wanneer	  er	  één	  van	  haar	  exoplaneten	  het	  
steroppervlak	  bedekt	  ten	  opzichte	  van	  een	  waarnemer	  die	  in	  het	  baanvlak	  van	  



de	  ster	  en	  haar	  planeet	  zit	  te	  kijken.	  Dit	  wordt	  geïllustreerd	  in	  Figuur	  4.	  De	  diepte	  
van	  de	  transit	  hangt	  af	  van	  de	  onderlinge	  grootte	  (dus	  de	  straal)	  van	  planeet	  en	  
moederster	  en	  de	  duur	  ervan	  wordt	  bepaald	  door	  de	  omloopbaan	  van	  de	  planeet	  
rond	  de	  ster.	  De	  afname	  van	  de	  helderheid	  van	  de	  ster	  gebeurt	  periodiek	  volgens	  
de	  omloopperiode	  van	  de	  planeet	  omheen	  de	  moederster.	  De	  	  	  diepte	  van	  de	  
transit	  varieert	  typisch	  tussen	  één	  op	  duizend	  voor	  grote	  gasplaneten	  zoals	  
Jupiter	  tot	  één	  op	  een	  miljoen	  voor	  aardachtige	  planeten,	  met	  andere	  woorden	  
dit	  vraagt	  dezelfde	  meetprecisie	  dan	  asteroseismologie.	  Vandaar	  ook	  dat	  de	  
zoektocht	  naar	  exoplaneten	  en	  asteroseismologie	  hand-‐in-‐hand	  gaan	  wat	  het	  
instrument	  betreft.	  	  
	  
CoRoT	  en	  Kepler	  zijn	  beiden	  ontwikkeld	  om	  grote	  steekproeven	  van	  kandiaat	  
moedersterren	  op	  te	  meten.	  Dat	  komt	  omdat	  we	  tot	  vóór	  hun	  lancering	  geen	  
goede	  statistiek	  hadden	  van	  exoplaneten	  en	  om	  op	  zoek	  te	  gaan	  naar	  kopies	  van	  
de	  Aarde	  moet	  je	  eerst	  bestuderen	  of	  onze	  planeet	  uitzonderlijk	  is	  dan	  wel	  
frequent	  voorkomt	  in	  onze	  Melkweg.	  Terwille	  van	  de	  eis	  om	  een	  grote	  steekproef	  
te	  kunnen	  opmeten	  in	  hun	  beperkt	  beeldveld,	  hebben	  deze	  satellieten	  vooral	  
lichtzwakke	  –	  en	  dus	  ver	  verwijderde	  -‐	  sterren	  aan	  de	  hemel	  bestudeerd.	  Dat	  
komt	  omdat	  er	  veel	  meer	  lichtzwakke	  dan	  heldere	  sterren	  zijn	  als	  we	  een	  stukje	  
van	  de	  hemel	  beschouwen.	  Omdat	  het	  om	  lichtzwakke	  sterren	  gaat,	  hebben	  de	  
metingen	  van	  hun	  exoplanetenprogramma	  een	  trage	  kadans	  om	  zo	  de	  
omloopfrequenties	  in	  het	  gemeten	  signaal	  goed	  te	  kunnen	  onderscheiden	  van	  
het	  ruis.	  	  Dat	  betekent	  dat	  de	  helderheid	  van	  de	  sterren	  werd	  opgemeten	  
gedurende	  ongeveer	  een	  kwartier	  voor	  CoRoT	  en	  een	  half	  uur	  voor	  Kepler	  en	  pas	  
na	  deze	  integratietijd	  wordt	  de	  meting	  weggeschreven	  op	  de	  computer	  aan	  
boord	  van	  de	  satelliet.	  Vervolgens	  wordt	  een	  nieuwe	  meting	  met	  dezelfde	  kadans	  
gestart,	  en	  zo	  verder.	  
	  
Omdat	  de	  diepte	  van	  de	  transit	  toelaat	  de	  straal	  van	  de	  exoplaneet	  te	  bepalen	  uit	  
een	  herschaling	  van	  de	  straal	  van	  de	  moederster,	  is	  het	  enorm	  voordelig	  om	  de	  
sterstraal	  met	  grote	  precisie	  te	  kunnen	  bepalen.	  	  Laat	  dat	  nu	  net	  één	  van	  de	  grote	  
sterktes	  zijn	  van	  	  asteroseismologie!	  Maar	  de	  bevingen	  van	  zon-‐achtige	  
moedersterren	  hebben,	  net	  zoals	  de	  bevingen	  van	  de	  Zon,	  periodes	  van	  slechts	  
enkele	  minuten	  en	  om	  asteroseismologie	  te	  kunnen	  toepassen	  is	  de	  kadans	  van	  
de	  exoplanetenmetingen	  te	  traag.	  CoRoT	  kon	  niet	  tegelijk	  asteroseismologie	  en	  
transits	  opmeten;	  Kepler	  had	  wel	  de	  optie	  om	  een	  paar	  honderd	  sterren	  op	  te	  
meten	  met	  een	  kadans	  van	  ongeveer	  een	  minuut.	  Voor	  de	  helderste	  
moedersterren	  met	  exoplaneten	  werd	  deze	  snellere	  kadans	  ingeschakeld	  vrijwel	  
onmiddellijk	  na	  de	  ontdekking	  van	  hun	  exoplaneten.	  Dat	  was	  alleen	  zinvol	  voor	  
de	  allerhelderste	  Kepler	  moedersterren	  omdat	  de	  helderheidsmetingen	  van	  één	  
minuut	  anders	  niet	  genoeg	  signaalsterkte	  hadden	  ten	  opzicht	  van	  het	  ruisniveau	  
in	  de	  gegevens	  om	  de	  bevingen	  te	  kunnen	  detecteren.	  Dit	  leverde	  voor	  een	  70-‐tal	  
moedersterren	  een	  leeftijdsschatting	  en	  vermits	  de	  planeten	  ongeveer	  even	  oud	  
zijn	  omdat	  ze	  nagenoeg	  samen	  ontstaan	  zijn	  met	  hun	  moederster,	  hebben	  we	  op	  
die	  manier	  een	  kleine	  steekproef	  met	  leeftijden	  van	  exoplaneten.	  	  	  
	  
Aangezien	  asteroseismologie	  van	  de	  moederster	  tot	  nu	  toe	  de	  enige	  methode	  is	  
om	  exoplaneten	  te	  dateren,	  kennen	  we	  voor	  het	  gros	  van	  de	  inmiddels	  1977	  
bevestigde	  exoplaneten	  (per	  1	  november	  2015;	  exoplanet.eu)	  de	  leeftijd	  niet.	  



Een	  1200-‐tal	  exoplaneten	  werd	  tot	  nu	  toe	  gevonden	  via	  de	  transitmethode	  en	  
voor	  deze	  kennen	  we	  hun	  straal,	  maar	  slechts	  voor	  een	  70-‐tal	  onder	  hen	  is	  deze	  
gebaseerd	  op	  een	  nauwkeurige	  seismologische	  sterstraal.	  De	  orbitale	  perioden	  
van	  de	  exoplaneten	  gaan	  van	  minder	  dan	  een	  dag	  tot	  100,000	  dagen	  en	  de	  banen	  
kunnen	  zowel	  circulair	  als	  sterk	  elliptisch	  zijn.	  Uit	  de	  verzamelde	  steekproef	  	  
concluderen	  we	  tot	  nu	  toe	  dat	  het	  zonnestelsel	  niet	  “typisch”	  is	  en	  dat	  
rotsachtige	  planeten	  veel	  meer	  voorkomen	  dan	  gasvormige	  planeten.	  Er	  treedt	  
echter	  een	  vertekening	  in	  de	  steekproef	  op	  naar	  zware	  gasvormige	  exoplaneten	  
in	  korte	  banen,	  omdat	  deze	  diepere	  en	  frequentere	  transits	  hebben	  en	  dus	  veel	  
gemakkelijker	  te	  detecteren	  zijn	  in	  de	  opgemeten	  tijdreeksen.	  Bedenk	  ook	  dat	  de	  
langste	  tijdreeks	  van	  de	  transitmetingen	  “slechts”	  4	  jaar	  is	  en	  we	  daarmee	  de	  
gasplaneten	  van	  ons	  zonnestelsel	  niet	  zouden	  kunnen	  detecteren	  in	  zulke	  
gegevens	  vermits	  hun	  kortste	  omloopsperiode	  een	  12-‐tal	  jaar	  is	  (voor	  Jupiter).	  
	  
Voor	  een	  1100-‐tal	  exoplaneten	  hebben	  we	  ondertussen	  ook	  een	  massaschatting,	  
ruwweg	  gaande	  van	  0,1	  tot	  10,000	  keer	  de	  massa	  van	  de	  Aarde.	  Deze	  massa’s	  
worden	  bekomen	  op	  basis	  van	  snelheidsmetingen	  van	  de	  moederster	  vanop	  
Aardse	  observatoria.	  Deze	  metingen	  steunen	  op	  het	  Doppler-‐effect	  wat	  kan	  
vastgesteld	  worden	  in	  een	  tijdreeks	  van	  spectra.	  Het	  is	  immers	  zo	  dat	  de	  ster	  en	  
de	  planeet	  elk	  in	  een	  baan	  om	  hun	  gemeenschappelijk	  zwaartepunt	  bewegen,	  net	  
zoals	  dat	  het	  geval	  is	  voor	  de	  Zon	  en	  de	  planeten	  in	  ons	  zonnestelsel.	  De	  positie	  
van	  dit	  zwaartepunt	  hangt	  af	  van	  de	  onderlinge	  massa	  ster	  –	  planeet.	  Omdat	  er	  
zo’n	  groot	  verschil	  is	  tussen	  beiden,	  ligt	  dit	  gemeenschappelijk	  zwaartepunt	  
meestal	  binnenin	  de	  moederster	  zoals	  dat	  ook	  het	  geval	  is	  voor	  het	  Zon	  –	  Jupiter	  
systeem.	  Met	  een	  gevoelige	  spectrograaf	  bereiken	  we	  tegenwoordig	  snelheden	  
van	  de	  orde	  meter	  per	  seconde,	  wat	  ruimschoots	  voldoende	  is	  om	  de	  
aanwezigheid	  van	  planeten	  te	  bevestigen	  uit	  de	  periodieke	  snelheidsvariaties	  
van	  de	  moederster	  omheen	  het	  gemeenschappelijk	  zwaartepunt.	  Deze	  methode	  
lag	  trouwens	  aan	  de	  basis	  van	  de	  ontdekking	  van	  de	  eerste	  exoplaneet	  rond	  een	  
zon-‐achtige	  ster	  maar	  is	  lang	  niet	  zo	  efficiënt	  om	  exoplaneten	  te	  ontdekken	  dan	  
missies	  zoals	  CoRoT	  en	  Kepler.	  Dat	  komt	  omdat	  we	  voor	  snelheidsmetingen	  ster	  
per	  ster	  moeten	  werken	  terwijl	  CoRoT	  en	  Kepler	  voor	  zeer	  vele	  sterren	  tegelijk	  
de	  helderheden	  heeft	  kunnen	  opmeten.	  Tegenwoordig	  worden	  de	  
snelheidsmetingen	  dan	  ook	  beperkt	  tot	  heldere	  sterren	  die	  niet	  in	  de	  
beeldvelden	  van	  CoRoT	  of	  Kepler	  stonden	  en	  ze	  worden	  voor	  de	  zwakkere	  
sterren	  pas	  gedaan	  nadat	  transits	  al	  gedetecteerd	  werden.	  Er	  zijn	  nog	  duizenden	  
kandidaat	  planeten	  gevonden	  met	  Kepler	  waarvoor	  snelheidsmetingen	  
ontbreken.	  
	  
Voor	  alle	  exoplaneten	  met	  een	  massa-‐	  en	  straalschatting,	  kunnen	  we	  de	  
gemiddelde	  dichtheid	  bepalen.	  Op	  die	  manier	  leiden	  we	  (onrechtstreeks	  dus)	  af	  
of	  het	  om	  een	  rotsachtige	  dan	  wel	  gasvormige	  planeet	  gaat.	  De	  huidige	  
steekproef	  van	  exoplaneten	  verklapt	  zo	  dat	  mini-‐Neptunussen	  en	  (super-‐)Aardes	  
zeer	  veelvuldig	  aanwezig	  zijn	  in	  onze	  Melkweg.	  Zij	  maken	  ongeveer	  80%	  uit	  van	  
alle	  gekende	  exoplaneten.	  Extrapolatie	  van	  de	  steekproef	  leidt	  tevens	  tot	  het	  
resultaat	  dat	  er	  gemiddeld	  één	  exoplaneet	  per	  zon-‐achtige	  ster	  is.	  Er	  zijn	  dus	  
miljarden	  exoplaneten	  in	  onze	  Melkweg!	  
	  
	  



	  
	  
Bewoonbare	  Exoplaneten	  	  	  
	  
Met	  zulke	  grote	  aantallen	  exoplaneten	  is	  het	  te	  verwachten	  dat	  er	  elders	  ook	  
vormen	  van	  leven	  voorkomen	  in	  onze	  Melkweg.	  De	  vraag	  naar	  buitenaards	  leven	  
vertaalt	  zich	  in	  een	  zoektocht	  naar	  rotsachtige	  planeten	  in	  de	  zogenaamde	  
bewoonbare	  zone	  van	  hun	  moederster.	  We	  benoemen	  een	  planeet	  als	  
bewoonbaar	  wanneer	  er	  zich	  leven	  zoals	  wij	  dat	  kennen	  op	  onze	  Aarde,	  zou	  
kunnen	  ontwikkelen	  en	  op	  een	  duurzame	  manier	  bestendigen.	  Dit	  wordt	  vaak	  
vertaald	  naar	  de	  vereiste	  van	  vloeibaar	  water,	  maar	  dat	  is	  wat	  kort	  door	  de	  bocht	  
omdat	  er	  voor	  de	  ontwikkeling	  van	  het	  leven	  zoals	  wij	  dat	  vandaag	  kennen,	  met	  
andere	  woorden	  organische	  moleculen	  die	  zich	  kunnen	  vormen	  en	  die	  kunnen	  
blijven	  bestaan,	  heel	  wat	  meer	  fysische	  en	  chemische	  voorwaarden	  moeten	  
voldaan	  zijn	  dan	  alleen	  maar	  de	  aanwezigheid	  van	  water.	  Bovendien	  is	  deze	  
definitie	  beperkt	  tot	  leven	  “bovenop”	  het	  planeetoppervlak,	  terwijl	  de	  condities	  
voor	  leven	  onder	  het	  oppervlak	  (zoals	  vb.	  diep	  in	  oceanen)	  anders	  kunnen	  zijn.	  
Met	  de	  huidige	  definitie	  bevat	  de	  bewoonbare	  zone	  van	  onze	  Zon	  de	  Aarde,	  de	  
Maan	  en	  als	  we	  de	  zone	  ruim	  interpreteren	  ook	  Mars	  en	  diens	  manen	  Phobos	  en	  
Deimos.	  Buiten	  de	  Aarde	  heeft	  geen	  hiervan	  een	  geschikte	  atmosfeer	  voor	  leven.	  
Onafhankelijk	  van	  de	  precieze	  definitie	  van	  bewoonbaarheid,	  is	  het	  in	  
ieder	  geval	  zo	  dat	  de	  bewoonbare	  zone	  in	  een	  exoplanetenstelsel	  sterk	  afhangt	  
van	  de	  karakteristieken	  van	  de	  moederster,	  met	  name	  haar	  lichtkracht	  en	  
effectieve	  temperatuur.	  Voor	  sterren	  heter	  dan	  de	  Zon	  strekt	  de	  bewoonbare	  
zone	  zich	  uit	  tot	  op	  een	  grotere	  afstand	  dan	  de	  baan	  van	  Mars	  terwijl	  het	  net	  
omgekeerd	  is	  voor	  koudere	  moedersterren.	  	  
	  
Een	  exoplanetenstelsel	  wat	  nogal	  gelijkaardig	  is	  dan	  het	  zonnestelsel	  is	  dat	  van	  
Kepler	  62.	  Deze	  moederster	  heeft	  een	  Teff	  	  van	  4,925	  graden	  Kelvin,	  een	  massa	  
van	  	  0.69	  keer	  de	  massa	  van	  de	  Zon	  en	  een	  straal	  van	  ongeveer	  0.64	  keer	  de	  
zonnestraal.	  In	  het	  stelsel	  zijn	  momenteel	  vijf	  rotsachtige	  planeten	  gekend,	  
waarvan	  er	  zich	  twee	  in	  de	  bewoonbare	  zone	  bevinden	  (zie	  Figuur	  5	  voor	  een	  
schematische	  	  representatie	  –	  merk	  op	  dat	  dit	  geen	  echte	  foto	  is!).	  Vermits	  
Kepler	  62	  koeler	  is	  dan	  de	  Zon,	  bevindt	  de	  bewoonbare	  zone	  zich	  dichter	  bij	  de	  
ster.	  De	  twee	  planeten	  in	  de	  bewoonbare	  zone	  zijn	  Kepler	  62e	  en	  62f;	  zij	  hebben	  
een	  massa	  van	  36	  en	  35	  Aardmassa’s,	  een	  straal	  van	  1.6	  en	  1.4	  Aardstralen	  en	  
een	  omloopperiode	  van	  122.39	  en	  267.29	  dagen,	  respectievelijk	  (Burocki	  et	  al.,	  
2013,	  Science,	  vol.	  340,	  pp.	  587-‐590).	  Helaas	  kunnen	  we	  niet	  al	  gauw	  een	  kijkje	  
gaan	  nemen	  of	  het	  een	  prettige	  plek	  is	  om	  te	  wonen:	  Kepler	  62	  bevindt	  zich	  op	  
een	  afstand	  van	  11,360,000,000,000,000	  kilometer…	  
	  
Nu	  we	  de	  resultaten	  van	  de	  Kepler	  missie	  kennen,	  willen	  we	  vooral	  op	  zoek	  gaan	  
naar	  rotsachtige	  exoplaneten	  in	  de	  bewoonbare	  zone	  van	  hun	  moederster	  die	  
zich	  dicht	  genoeg	  bij	  ons	  bevinden	  om	  rechtstreekse	  metingen	  van	  de	  
planeetatmosfeer	  te	  kunnen	  doen,	  op	  zoek	  naar	  moleculen.	  Daartoe	  dienen	  we	  
sterren	  te	  meten	  die	  duizenden	  tot	  miljoenen	  keren	  helderder	  zijn	  dan	  de	  Kepler	  
moedersterren.	  Daarvoor	  is	  de	  bouw	  van	  een	  nieuwe	  ruimtemissie	  nodig	  die	  een	  
grote	  steekproef	  van	  heldere	  moedersterren	  asteroseismologisch	  (dus	  met	  snelle	  
kadans)	  kan	  opmeten	  gedurende	  vele	  jaren.	  Dat	  is	  precies	  het	  doel	  van	  de	  PLATO	  



missie	  die	  het	  Europees	  ruimte-‐agentschap	  ESA	  zal	  lanceren	  in	  2024.	  Belgische	  
wetenschappers	  zijn	  nauw	  betrokken	  bij	  de	  definitie	  en	  bouw	  van	  de	  PLATO	  
missie.	  Eens	  we	  een	  steekproef	  hebben	  van	  rotsachtige	  exoplaneten	  in	  de	  
bewoonbare	  zone	  van	  heldere	  moedersterren,	  moeten	  we	  dan	  weer	  een	  andere	  
ruimtemissie	  bouwen	  met	  de	  capaciteit	  om	  infrarood	  spectroscopie	  van	  de	  
planeetatmosferen	  te	  meten	  met	  voldoende	  signaal	  om	  na	  te	  gaan	  of	  er	  
moleculen	  zoals	  zuurstof,	  water,	  ozon,	  enz.	  aanwezig	  zijn.	  	  Dit	  kan	  door	  infrarode	  
metingen	  te	  doen	  op	  het	  ogenblik	  dat	  de	  planeet	  haar	  moederster	  bedekt	  en	  in	  
ons	  gezichtsveld	  zit	  en	  dan	  metingen	  te	  herhalen	  buiten	  de	  transits.	  Door	  zulke	  
spectra	  met	  elkaar	  te	  vergelijken	  kunnen	  we	  mogelijk	  bio-‐signaturen	  vanuit	  de	  
exoplaneetatmosfeer	  opvangen.	  Ook	  voor	  zulke	  infrarode	  missie	  zijn	  er	  al	  
plannen	  binnen	  het	  wetenschappelijk	  programma	  van	  de	  ESA.	  We	  zullen	  het	  
vinden,	  buitenaards	  leven!	  
	  
	  
	  



	  

Figuur	  1:	  Hertzsprung-‐Russell	  diagram	  (HRD)	  waarop	  theoretische	  evolutiepaden	  zijn	  
aangeduid	  als	  dikke	  zwarte	  sporen.	  Op	  de	  plaats	  van	  de	  stergeboorte	  werd	  de	  
geboortemassa	  aangeduid	  en	  nabij	  de	  sterdood	  staan	  de	  leeftijden	  aangeduid.	  Het	  
toekomstige	  pad	  van	  de	  Zon	  wordt	  aangegeven	  met	  de	  stippellijn.	  Verder	  werden	  alle	  
posities	  waar	  sterren	  beven	  aangeduid	  met	  ellipsen.	  Een	  volledige	  verklaring	  voor	  alle	  
aangeduide	  acroniemen	  bij	  de	  ellipsen	  is	  voorhanden	  in	  het	  boek	  “Asteroseismology”	  
geschreven	  door	  C.	  Aerts,	  J.	  Christensen-‐Dalsgaard	  en	  D.	  W.	  Kurtz	  en	  gepubliceerd	  
door	  uitgeverij	  Springer-‐Verlag,	  Heidelberg	  in	  2010.	  Deze	  versie	  van	  de	  figuur	  werd	  
gemaakt	  door	  Dr.	  Péter	  Pápics	  van	  het	  Instituut	  voor	  Sterrenkunde,	  KU	  Leuven.	  



	  

Figuur	  2:	  Bovenste	  panel:	  kort	  gedeelte	  van	  de	  Kepler	  lichtkromme	  van	  de	  
ster	  met	  cataloognummer	  KIC	  4726268.	  Onderste	  panel:	  de	  discrete	  
Fouriergetransformeerde	  van	  de	  totale	  lichtkromme	  die	  een	  tijdsduur	  heeft	  
van	  een	  4-‐tal	  jaar.	  De	  helderheidsvariaties	  en	  hun	  amplitude	  worden	  
uitgedrukt	  in	  “parts-‐per-‐thousand”	  afgekort	  als	  ppt.	  De	  frequenties	  worden	  
uitgedrukt	  in	  micro-‐Hertz	  waarbij	  Hertz	  staat	  voor	  één	  per	  seconde.	  
	  



	  

Figuur	  3:	  Fouriergetransformeerde	  van	  twee	  sterren	  waargenomen	  met	  de	  
CoRoT	  satelliet	  (onderste	  twee	  krommen)	  en	  vier	  sterren	  waargenomen	  met	  
de	  Kepler	  satelliet.	  De	  massa	  van	  deze	  sterren	  varieert	  van	  25	  keer	  de	  massa	  
van	  de	  Zon	  (onderste	  kromme)	  tot	  een	  tweetal	  keer	  die	  van	  de	  Zon	  (bovenste	  
kromme).	  Om	  de	  zes	  sterren	  goed	  zichtbaar	  op	  één	  figuur	  te	  krijgen	  werd	  hun	  
Fouriergetransformeerde	  herschaald	  op	  zodanige	  wijze	  dat	  de	  sterkste	  beving	  
een	  amplitudewaarde	  van	  1	  kreeg	  (met	  andere	  woorden,	  het	  Fourierspectrum	  
werd	  genormeerd).	  	  
	  



	  

	  

Figuur	  4:	  Schematische	  voorstelling	  van	  het	  effect	  van	  een	  transit	  van	  een	  planeet	  	  
op	  de	  vorm	  van	  de	  lichtkromme	  van	  de	  moederster.	  In	  het	  Nederlands	  wordt	  dit	  
fenomeen	  ook	  wel	  eens	  een	  sterbedekking	  genoemd.	  
	  

Figuur	  5:	  Het	  exoplanetensysteem	  Kepler	  62	  wordt	  vergeleken	  met	  de	  
binnenplaneten	  van	  ons	  zonnestelsel.	  Voor	  een	  beschrijving	  van	  het	  system:	  
zie	  tekst.	  Copyright:	  NASA	  Ames/JPL-‐Caltech.	  
	  
	  


