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• Podstawowe poj ↪ecia i zagadnienia matematyczne: mod oscyla-
cji, pulsacje radialne i nieradialne, funkcje kuliste, podstawowe uk lady
wspó lrz ↪ednych i transformacje mi ↪edzy nimi, k ↪aty Eulera, element po-
wierzchni i jego normalna, zaburzenie Eulera i Lagrange’a

• Typy gwiazd pulsuj ↪acych: obszary niestabilnosci pulsacyjnej na
diagramie HR, podstawowe w lasnosci różnych typów

• W lasności oscylacji: cz ↪estotliwość Lamba i Brunta-Väisälä, mody
akustyczne i grawitacyjne, diagramy propagacji, warunki pu lapkowania
oscylacji, sta la pulsacji, zależność okres-jasność

• Matematyczny opis pulsacji: skale czasowe, ogólne równania hy-
drodynamiki, równania wn ↪etrz gwiazdowych i ewolucji, liniowe nie-
radialne pulsacje nieadiabatyczne, przybliżenie adiabatyczne i quasi-
adiabatyczne, zagadnienie typu Sturma-Liouville’a, warunki brzegowe,
zasada wariacyjna, asymptotyczne relacje dyspersyjne

• Mechanizm wzbudzania pulsacji: mechanizm zaworu Eddingtona,
mechanizm samowzbudzania (nieprzezroczystości, κ), ca lka pracy, ta-
blice nieprzezroczystości, stochastyczne wzbudzanie przez turbulentn ↪a
konwekcj ↪e

• Wykrywanie gwiazd pulsuj ↪acych: zmiany jasności i/lub profili
linii widmowych, analiza periodogramowa, metody fourierowskie, me-
tody statystyczne, analiza ,,wavelet”

• Obserwowane charakterystyki i identyfikacja modów pulsa-
cji: formu la na zmian ↪e strumienia bolometrycznego i monochroma-
tycznego gwiazdy pulsuj ↪acej, zmiany pr ↪edkości radialnej, modelowanie
zmian profili linii widmowych, fotometryczne diagramy diagnostyczne,
mapowanie dopplerowskie, zmiana amplitudy i fazy wzd luż profilu linii
widmowej (diagramy IPS), identyfikacja modów pulsacji

• Efekty rotacji: adwekcja, rozszczepienie rotacyjne, si la Coriolisa,
sta la Ledoux, formalizm perturbacyjny, efekty umiarkowanej rotacji,
przybliżenie tradycyjne, sprzeżenie rotacyjne modów oscylacji

• Heliosejsmologia i Asterosejsmologia: model sejsmiczny gwiazdy,
osi ↪agni ↪ecia heliosejsmologii, przyk lad modelowania asterosejsmicznego
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