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“A astronomia é útil porque nos eleva acima de nós
mesmos; é útil porque é grande, é útil porque é bela;
isso é o que se precisa dizer. É ela que nos mostra
o quanto o homem é pequeno no corpo e o quanto é
grande no espírito, já que nesta imensidão resplandecente, onde seu corpo não passa de um ponto obscuro, sua inteligência pode abarcar inteira, e dela fluir
a silenciosa harmonia. Atingimos assim a consciência
de nossa força e isso é uma coisa pela qual jamais pagaríamos caro demais, porque essa consciência nos
torna mais fortes.”
Henri Poincaré, em O valor da ciência (1904)

Resumo
A rotação diferencial superficial é um importante parâmetro para a compreensão do dínamo hidromagnético estelar, instabilidades e processos de transportes no
interior estelar, bem como fornece subsídios para um melhor tratamento das marés
em binárias próximas e sistemas estrela-planeta.
As missões espaciais MOST, CoRoT e Kepler têm fornecido uma grande e
homogênea quantidade de dados fotométricos. O que permite, pela primeira vez, o
estudo da rotação diferencial em amostras estatisticamente robustas cobrindo quase
todos os estágios da evolução estelar.
Nesta tese, nós desenvolvemos e apresentamos um método para medir o limite inferior para a amplitude da rotação diferencial a partir de séries fotométricas
igualmente espaçadas, tais como aquelas obtidas pelas missões espaciais supracitadas. O modelo foi concebido para ser aplicado em estrelas do tipo solar cuja modulação ótica é dominada pelo efeito das manchas estelares.
As estrelas são selecionadas a partir de uma autocorrelação das séries temporais, o que permite uma determinação precisa dos períodos de rotação das manchas. Um modelo simples de duas manchas é aplicado juntamente com critérios de
informação bayesiana para selecionar, preliminarmente, os intervalos das séries temporais que mostram evidências de rotação diferencial com manchas de área quase
constante. A significância da rotação diferencial detectada e as medidas de sua amplitude e incertezas são obtidas por análise a posteriori bayesiana, em uma aproximação
Monte Carlo via cadeias de Markov (MCMC).
Aplicamos nosso método para o Sol e outras oito estrelas para as quais a modelagem de manchas foi anteriormente realizada. As estrelas selecionadas são de tipo
espectral F, G e K. Obtivemos então a rotação diferencial e comparamos os resultados
obtidos pelo nosso método com aqueles já conhecidos na literatura. Entre os principais resultados deste trabalho, encontramos que autocorrelação é um método simples
e eficaz para seleção de estrelas com um sinal rotacional coerente, pré-requisito para
uma medida de rotação diferencial por meio de modelagem de manchas. Para uma
análise adequada de MCMC é necessário levar em consideração a forte correlação
entre diferentes parâmetros existentes na modelagem de manchas.
Para a estrela hospedeira de planeta Kepler-30, encontramos um baixo limite
para uma amplitude relativa de rotação diferencial. Também, confirmamos ainda que
o nosso modelo não é adequado para medir a rotação diferencial do Sol como uma

estrela, na banda ótica, devido à rápida evolução de suas regiões fotosféricas ativas.
Em geral, o nosso modelo funciona bem em comparação com os mais sofisticados
procedimentos até agora utilizados no estudo da rotação diferencial estelar.

Abstract
Differential rotation in solar type star
by

Maria Liduína das Chagas
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of the requeriments for the degree of Doctor of Science (Dr.Sc.).
Stellar differential rotation is an important key to understand hydromagnetic
stellar dynamos, instabilities, and transport processes in stellar interiors as well as for
a better treatment of tides in close binary and star-planet systems.
The space-borne high-precision photometry with MOST, CoRoT, and Kepler
has provided large and homogeneous datasets. This allows, for the first time, the
study of differential rotation statistically robust samples covering almost all stages of
stellar evolution.
In this sense, we introduce a method to measure a lower limit to the amplitude
of surface differential rotation from high-precision evenly sampled photometric time series such as those obtained by space-borne telescopes. It is designed for application
to main-sequence late-type stars whose optical flux modulation is dominated by starspots.
An autocorrelation of the time series is used to select stars that allow an accurate determination of spot rotation periods. A simple two-spot model is applied together
with a Bayesian Information Criterion to preliminarily select intervals of the time series
showing evidence of differential rotation with starspots of almost constant area. Finally,
the significance of the differential rotation detection and a measurement of its amplitude and uncertainty are obtained by an a posteriori Bayesian analysis based on a
Monte Carlo Markov Chain (hereafter MCMC) approach.
We apply our method to the Sun and eight other stars for which previous spot
modelling has been performed to compare our results with previous ones. The selected
stars are of spectral type F, G and K. Among the main results of this work, We find that
autocorrelation is a simple method for selecting stars with a coherent rotational signal

that is a prerequisite to a successful measurement of differential rotation through spot
modelling. For a proper MCMC analysis, it is necessary to take into account the strong
correlations among different parameters that exists in spot modelling. For the planethosting star Kepler-30, we derive a lower limit to the relative amplitude of the differential
rotation.
We confirm that the Sun as a star in the optical passband is not suitable for a
measurement of the differential rotation owing to the rapid evolution of its photospheric
active regions. In general, our method performs well in comparison with more sophisticated procedures used until now in the study of stellar differential rotation.
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Capítulo 1
Introdução geral
“Our knowlegde of the sun’s action is
but fragmentary, and the publication of
speculations on the nature of his spots
would be a very precarious adventure.”

Carrington (1858)

Durante sua evolução, o homem tem adquirido um profundo conhecimento sobre si e sobre sua origem, ao tentar entender os fenômenos que o cercam e desvendar
os mistérios da natureza e do cosmo. Com a invenção do telescópio1 , iniciou-se uma
nova era na história da humanidade, uma etapa de descobertas científicas que viriam
aumentar a curiosidade do homem sobre o universo e derrubar concepções milenares.
Uma das primeiras observações realizadas com este instrumento foi o movimento de
manchas na superfície do Sol, dando início ao estudo da rotação solar.
Temos conhecimento de que muito antigamente, o culto ao Sol era uma prática comum na cultura chinesa, provavelmente ligada aos fenômenos relacionados a
essa estrela, tal como as manchas solares, que causavam uma verdadeira fascinação
nas pessoas. Contudo, naquela época, não era possível entenderem e explicarem
tais fenômenos. Os Chineses foram os primeiros a deixar um registro sobre as manchas solares. A existência de um documento chinês no período de 165 a.C (antes de
Cristo) com informações sobre tais manchas foi reportada por Wittmann & Xu (1987)
1

Em 1608 Hans Lippershey, um fabricante de lentes holandês, construiu o primeiro instrumento
utilizado para observação de objetos localizados a grandes distâncias. No ano seguinte Galileo Galilei,
um astrônomo italiano, foi o primeiro a utilizar o telescópio para observar o céu noturno.

20
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e Hathaway (2010).
Um dos primeiros anúncios acerca de manchas na superfície do Sol foi feito
em 1611 pelo astrônomo Johannes Fabricius, na Holanda. De acordo com Fabricius,
as manchas solares eram intrínsecas à sua superfície, fornecendo, assim, uma maneira de calcular o período de rotação do Sol. No ano seguinte, na Itália, Galileo
Galilei revela que, baseado nas suas observações, existem manchas na superfície do
Sol. Ele notou que frequentemente as manchas ocorrem em grupos e que elas ficam
confinadas em dois cinturões relativamente estreitos, próximos ao Equador solar. A
Figura 1.1 mostra o desenho feito por Galileo no dia 26 de junho de 1612, que foi
publicado em sua famosa obra, Istoria e Dimostrazioni Intorno Alle Macchie Solari e
Loro Accidenti Rome2 .
Ainda no século XVII, Thomas Harriot3 , na Inglaterra, desenvolveu estudos importantes sobre as manchas solares. Na mesma época, Christoph Scheiner4 , na Alemanha, também anunciou a descoberta de manchas sobre a superfície solar. No entanto, Scheiner foi além; uma vez que determinou com precisão o período de rotação
do Sol, e também mostrou que as manchas nas proximidades do Equador moviam-se
mais rapidamente do que as manchas próximas aos polos, um dos primeiros indícios
da rotação diferencial.
Entretanto, apesar de todas essas descobertas, esse assunto ficou adormecido e somente por volta de 1850 sofreu um avanço significativo, quando se confirmou
a periodicidade das manchas solares. Tal periodicidade foi mencionada pela primeira
vez pelo astrônomo dinamarquês Christian Horrebow, em 1766. Em 1843, Heinrich
Schwabe5 realizou estudos sobre a periodicidade das manchas solares e sugeriu um
comportamento cíclico de 10 anos.
Em 1861 Rudolf Wolf6 inspirado nos resultados obtidos por Schwabe, desen2

História e Demonstrações Relativas às Manchas Solares e as Suas Propriedades.
Thomas Harriot (1560-1621) foi um matemático e astrônomo inglês.
4
Christoph Scheiner (1573-1650) foi um astrônomo e jesuíta alemão.
5
Samuel Heinrich Schwabe (1789-1875) foi um importante astrônomo alemão, que desenvolveu um
estudo sobre manchas solares.
6
Rudolf Wolf (1816-1893) foi um astrônomo e matemático suiço.
3
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Figura 1.1: Galileo realizou observações de uma série de manchas solares e elaborou
um conjunto de desenhos nos quais mostra as posições das manchas no disco solar.
Fonte: http://www.portaldoastronomo.org/npod.php?id=135
volveu um estudo sobre o movimento das manchas solares, encontrando uma periocidade de 11 anos (Wolf (1861)). Até hoje a consideração feita por Wolf é aceita. Ele
definiu o índice de manchas solares RW olf como,
RW olf ≡ kW olf (10g + fW olf ),
em que fW olf é definido como o número de manchas individuais, e g o número de grupos de regiões ativas, kW olf é conhecido como o fator de correção para o observador,
levando em consideração o instrumento de observação e a sua localização.
Ainda na metade do século XIX Richard Carrington7 , na Inglaterra, e Gustav
7

Richard Christopher Carrington(1826-1875) foi um astrônomo amador; dentre suas obras o estudo
de 1963 sobre manchas solares foi o mais notável.
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Spörer8 , na Alemanha, confirmaram, de maneira independente, que o Sol não possuía
uma rotação uniforme, ou seja, não girava como um corpo rígido, mas sua rotação
variava com a latitude. Tornava-se evidente a necessidade de compreender melhor a
estrutura solar e estudar o comportamento dos fenômenos relacionados à atividade
do Sol.
Aos inúmeros fenômenos que ocorrem na atmosfera solar, tais como turbulência, flares, fáculas, ejeção de massa coronal e manchas, dá-se o nome de atividade
solar. Atualmente o monitoramento constante da atividade solar tem fornecido excelentes informações sobre o seu comportamento variacional.
Evidências de manchas em outras estrelas foram inicialmente detectadas por
Kron (1947). Observando binárias eclipsantes, ele notou uma variabilidade significativa fora do eclipse que ele não soube explicar. Essas estrelas são conhecidas hoje
como binárias RS CVn. Posteriormente, Hall (1972) postulou um modelo de mancha
estelar para poder explicar as características da curva de luz das estrelas RS CVn
devido ao movimento das manchas. Strassmeier (2009) afirma que, provavelmente,
todas as estrelas frias, ou com uma região convectiva semelhante à do Sol, poderão
apresentar manchas sobre sua superfície.

1.1

As manchas solares e a teoria do dínamo
O estudo das manchas solares e estelares remonta a um dos assuntos mais

intrigantes da Astrofísica, os fenômenos magnéticos, de tal modo que podemos afirmar que a Física Solar nasceu a partir da observação das manchas solares, cujo
estudo foi, e ainda é, importante por permitir a compreensão dos fenômenos magnéticos. um ponto relevante no estudo das manchas solares é a influência que o ciclo
solar provoca no clima da Terra. Acredita-se, que ao completar o ciclo de 11 anos o
nível de atividade solar aumenta e isso leva a variações climáticas.
O campo magnético é uma das principais propriedades das manchas solares.
8

Gustav Spörer (1822-1895), foi um astrônomo alemão que se destacou pelo seu estudo sobre as
manchas solares e seus ciclos.
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Em estrelas semelhantes ao Sol, o campo produzido na tacoclina gera manchas na
superfície da estrela, uma vez que o campo magnético reduz o transporte convectivo
de calor gerando uma região escura. Percebemos então a intrínseca relação entre o
campo magnético e as manchas estelares, a qual levou ao desenvolvimento da teoria
do dínamo. Em síntese, o processo do dínamo representa a transformação da energia
cinética em energia magnética (Piddington (1983)).
A existência de campos magnéticos fora da Terra foi comprovada por Hale
(1908), quando ele descobriu a natureza magnética das manchas solares. Muitos esforços foram realizados para entender a origem do campo magnético do Sol. Uma hipótese que tenta explicar sua origem é baseada na magneto-hidrodinâmica, segundo
a qual, o Sol carregaria o campo magnético da nuvem interestelar na qual ele se formou. Entretanto, esses campos tendem a decair com o tempo devido à dissipação
da corrente que os mantêm, caso não exista um mecanismo de regeneração. Como
o campo magnético exibido pelo Sol é consideravelmente intenso para a sua idade,
acredita-se que deve haver um mecanismo de regeneração ali presente. Mas qual
seria esse mecanismo de regeneração? Uma solução para essa pergunta foi inicialmente proposta por Joseph Larmor (Larmor (1920)). Ele propôs que objetos em
uma escala astronômica como o Sol, podem ter campos magnéticos causados por
um processo de dínamo autoexcitado. Cowling (1933) publicou um trabalho sobre um
teorema anti-dínamo, pondo à prova a proposta feita por Larmor (Larmor (1920)). O
trabalho de Cowling (1933) desencadeou inúmeros estudos que viriam tentar elucidar a teoria do dínamo solar. Atualmente, a teoria do dínamo solar tem se mostrado
satisfatória para explicar a regeneração do campo magnético do Sol.
A observação e o estudo das manchas solares contribuíram para a descoberta
de um outro fenômeno que ocorre na superfície do Sol e que depois seria igualmente
observado em outras estrelas: a rotação diferencial. Mais tarde, esse fenômeno se
uniria à teoria do dínamo solar para explicar melhor a regeneração do campo magnético do Sol.
De uma maneira simples, podemos dividir o campo magnético solar em duas
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componentes, uma componente toroidal e outra poloidal. A rotação diferencial é capaz
de alongar a componente poloidal na região equatorial e criar uma componente toroidal. Tal efeito é conhecido como efeito ômega (efeito-Ω). Quando este mecanismo de
transformação é maior do que o processo de difusão, o campo magnético se mantém.
Existe ainda um outro efeito relacionado, nesta configuração de campo, conhecido
como efeito alfa (efeito-α), no qual temos a transformação do campo toroidal em um
campo poloidal. Parker (1955) propôs que os movimentos de convecção que acontecem no interior do Sol são afetados pela força de Coriolis que é capaz de alterar a
configuração do campo toroidal fazendo com que ele gere um campo poloidal, o qual
pode ser o responsável pela inversão da polaridade do ciclo solar. Os efeitos α e Ω se
completam produzindo uma regeneração do campo magnético.
Conforme podemos ver, o estudo das manchas solares desencadeou um verdadeiro arsenal de questões intrigantes: primeiro, possibilitou a descoberta de campos
magnéticos fora da Terra; segundo, por sua causa notou-se que o Sol apresenta um
comportamento de rotação diferente do usual, ou seja, possui uma rotação diferencial.
A partir deste momento se descobriria o quanto o comportamento da rotação diferencial é crucial para o efeito-Ω. De fato, a evolução do tamanho das manchas e de sua
forma, como também o número de manchas que surgem na superfície da estrela, são
melhores compreendidas considerando as suas características magnéticas.
Diante destas questões, destacamos uma muito pertinente: apresentariam
as manchas presentes nas outras estrelas o mesmo comportamento das manchas
solares? Nossa compreensão sobre as manchas estelares é limitada em comparação
com o que sabemos sobre as manchas solares. Donati & Collier Cameron (1997)
estudaram a estrela AB Doradus, uma estrela anã jovem de tipo espectral K0, exemplo
da classe de estrelas que possuem rotação rápida. Neste trabalho os autores inferiram
que o polo de AB Doradus girava mais lentamente do que o Equador.
Outro aspecto interessante é que as manchas estelares detectadas até hoje
são relativamente maiores do que as manchas solares, isto pode indicar que a quantidade de fluxo magnético nestas estrelas é maior do que o fluxo magnético solar.

Capítulo 1. Introdução geral

26

Infelizmente, as técnicas de detecção de manchas estelares são limitadas.
Atualmente as principais técnicas disponíveis são o imageamento Doppler
(Tuominen, Berdyugina & Korpi (2002)) e a fotometria (Croll (2006); Mosser et al.
(2009a); Frasca et al. (2011), Silva (2003), Silva-Valio et al. (2010), ) as quais, embora sejam excelentes técnicas, não são totalmente eficazes.
Em síntese, as manchas estelares e solares apresentam características bem
diferentes. Uma delas, por exemplo, é a localização das manchas sobre a superfície
da estrela. As manchas solares se localizam, em sua grande maioria, próximas ao
Equador solar, enquanto as manchas estelares habitualmente se localizam em altas
latitudes. O campo magnético gerado na zona de convecção de estrelas de rápida
rotação sofre maior influência da força de Coriolis, exibindo manchas de alta latitude
(Riethmüller et al. (2008)).

1.1.1

Rotação diferencial
A rotação diferencial desempenha um papel crucial no entendimento do campo

magnético e do dínamo estelar, uma vez que estes estão intimamente correlacionados. A rotação diferencial é um dos vários fenômenos que ocorrem na zona convectiva
das estrelas, por exemplo o Sol, e indica que as estrelas não giram como um corpo
rígido, ou seja, elas não giram de maneira uniforme onde cada parte apresenta a
mesma rotação. Ao contrário, cada parte da estrela apresenta uma taxa de rotação
diferente, que varia de acordo com a latitude. Isto acontece porque as estrelas são
formadas de gases e plasma e, ao girarem em torno de seu próprio eixo, gera-se um
padrão de rotação diferente de um corpo sólido, como a Terra por exemplo.
Devido a sua proximidade, o Sol é a única estrela sobre a qual conhecemos
bem o comportamento da rotação diferencial. Durante décadas, inúmeros trabalhos
foram desenvolvidos na tentativa de compreender este fenômeno. Uma das primeiras evidências de rotação diferencial seria a observação reportada feita por Christoph Scheiner, em 1630. Ele observou que as manchas solares próximas ao Equador
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Figura 1.2: Ilustração de como a rotação diferencial alonga as linhas de campo
magnético poloidal convertendo-as no campo magnético toroidal.
Fonte:
http://boojum.as.arizona.edu/~jill/NS102_2006/Lectures/
Lecture14/sunspotcycle.html
moviam-se mais rápido do que nos polos.
Carrington (1859), usando uma série de manchas solares, inferiu uma taxa
de rotação diferencial e a inclinação do eixo de rotação solar. Ao longo dos anos
muitas observações do Sol e de outras estrelas foram realizadas, ajudando-nos a
compreender melhor este fenômeno tão peculiar. A necessidade de se entender a estrutura interna das estrelas levou ao desenvolvimento de uma área muito interessante,
conhecida como heliosismologia. Graças ao desenvolvimento dessa área podemos
conhecer melhor a estrutura interna do Sol.

1.1.2

O interior solar revelado pela heliosismologia
A superfície do Sol apresenta um padrão de granulação causado pelo movi-

mento convectivo dos gases. Tais movimentos geram uma fonte de ondas acústicas,
que atravessam o interior do Sol e refletem na superfície, interferindo umas nas ou-
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tras formando, assim, uma onda estacionária, cujo período característico é de cerca
de cinco minutos. A partir da observação destas ondas, somos capazes de inferir alguns detalhes da estrutura interna do Sol da mesma forma que utilizamos as ondas
sísmicas para entender a estrutura interna da Terra.
Tal técnica é conhecida como heliosismologia global, cuja principal vantagem
são os modos globais de oscilação serem sensíveis à rotação. Uma desvantagem
da heliosismologia global é não ser um método sensível aos movimentos convectivos
meridionais, e devido a esta limitação outras técnicas baseadas no estudo de ondas
sonoras foram desenvolvidas, tal como heliosismologia local, que visa obter informações sobre os movimentos convectivos meridionais e movimentos assimétricos dos
gases.
A heliosismologia local tenta compreender os modos acústicos que viajam
através da esfera solar, mas ela se interessa em apenas uma pequena região da esfera. De maneira geral, estes modos acústicos sofrem uma pertubação por causa do
campo magnético de tal feita que é possível obter informações sobre o campo magnético neste local. O principal empecilho deste método é determinar a qual processo
físico corresponde cada pertubação.
Um outro fator de limitação deste método é a amplitude do sinal destas ondas
perturbadas. Infelizmente a qualidade do sinal só é satisfatório nas camadas mais
externas do Sol. Os resultados deste método aplicado às camadas mais internas são
provenientes de um sinal de baixa resolução, tornando-os não conclusivos.

1.1.3

Tacoclina
Ao estudar as estrelas do tipo solar observamos que elas apresentam duas

regiões distintas: o interior e a atmosfera. O interior é composto por um núcleo — onde
ocorrem as reações nucleares, uma zona radiativa — onde o transporte de energia é
feito por radiação e, por fim, uma zona convectiva — onde a energia é transportada por
convecção. A atmosfera engloba a coroa; — uma região muito rarefeita, a fotosfera
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— região onde se originam fenômenos como flares e as manchas, e a cromosfera
— região que demarca a transição entre a coroa e fotosfera. A Figura 1.3 ilustra as
camadas existentes em uma estrela.
Foi Brown et al. (1989) que descobriram a existência de uma camada fina
entre o interior radioativo e a zona de convecção do Sol. Esta região foi chamada de
tacoclina, por Spiegel & Zahn (1992), que foram os primeiros a desenvolver um modelo
teórico para a tacoclina solar. A Figura 1.5 apresenta uma visualização esquemática
da tacoclina solar.
Estudos indicam que a tacoclina é provavelmente responsável pela formação
do campo magnético do Sol. Gilman (2005) afirmou que a tacoclina é, provavelmente,
a fonte de tubos de fluxo magnético que, intermitentemente, rompem e sobem para
a fotosfera, se manifestam como manchas solares e regiões ativas, resultando nos
padrões vistos na superfície do Sol, que podem ser utilizados para deduzir as características do campo magnético na tacoclina. Assim sendo, podemos obter informações
sobre o interior solar e estudá-lo com mais detalhes.
Atualmente, acredita-se que a região da tacoclina desempenha um papel importante na teoria do dínamo solar, pois é nesta onde os campos poloidais gerados
localmente, ou transportados de outra região da estrela, são transformados nos campos toroidais antes de emergirem para a superfície.
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Figura 1.3: Representação das regiões que compõem a atmosfera e o interior solar.
Fonte: http://www.nasa.gov/mission$_$pages/sunearth/multimedia/
Sunlayers.html
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Figura 1.4: Representação esquemática da tacoclina solar. As linhas vermelhas representam o campo magnético na zona radiativa, a região verde com linhas pretas
representa a tacoclina, de acordo com a teoria do magnetismo solar, região onde
ocorre o cisalhamento do campo gerado na zona radiativa.
Fonte: http://sunearthday.gsfc.nasa.gov/2008/TTT/60$_$magfield.
php
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Manchas solares
Até o momento, temos falado de manchas solares e sua importância, mas

afinal o que é uma mancha solar? Uma mancha solar é uma área escura sobre a superfície do Sol. Entender essas manchas foi — e ainda é — um dos maiores desafios,
não somente para a Física Solar, mais também para toda a Astrofísica, uma vez que
elas refletem muito bem as complexas atividades existentes no interior do Sol.
As manchas solares geralmente possuem duas regiões marcantes, uma mais
escura, chamada de umbra, cercada por uma outra região, chamada de penumbra.
Como podemos ver na figura 1.5, a diferença entre estas duas regiões é muito grande,
em termos de brilho, de maneira que não é difícil distinguir uma da outra.

Figura 1.5: (a) Na figura à esquerda podemos ver a região da umbra e penumbra em
uma mancha solar. (b) Na figura à direita podemos visualizar os pontos umbrais.
Fonte: (a) http://www.jaxa.jp/article/special/astro/shimizu02$_$e.
html. (b) Riethmüller et al. (2008), figura 1.
A região da umbra é bastante complexa, o seu grau de complexidade depende
principalmente do estado de evolução da mancha e do seu tamanho. Geralmente as
manchas jovens apresentam-se mais irregulares do que as manchas velhas. Outra
característica interessante dessa região é a presença de pequenos pontos luminosos
dentro dela; conhecidos como pontos umbrais. Compreender a origem desses pontos
não é uma tarefa simples sendo mesmo um desafio para a Astrofísica Estelar. Danielson (1964) mostrou que o tempo de vida desses pontos são relativamente pequenos,
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em média 20 a 30 minutos. Livingston (1991) afirmou que manchas solares relativamente grandes podem apresentar estes pontos luminosos. No decorrer dos anos,
muitos trabalhos foram realizados na tentativa de compreender essas regiões.
A literatura mostra que os avanços teóricos e observacionais sobre a atmosfera e interior estelar revelam cada vez mais detalhes precisos sobre a natureza magnética das manchas solares. Hale (1908) observou que as linhas de absorção se
dividiam em duas na região das manchas e sendo tal comportamento causado pelo
efeito Zeeman. Esse efeito é um fenômeno que ocorre devido à existência de um
campo magnético e é caracterizado pelo desdobramento, ou seja, pela divisão das
linhas espectrais. Essa foi a primeira descoberta de um campo magnético fora da
Terra.
Hale et al. (1919) formularam, com base em observações, um conjunto de
propriedades que ajudaram a descrever o comportamento das manchas solares:
1. Geralmente as manchas surgem em uma determinada faixa de latitude chamada
de latitude de atividade. As primeiras manchas de um ciclo surgem nas latitudes
altas, e as manchas posteriores começam a se formar nas latitudes mais baixas
e assim sucessivamente, de tal maneira que as últimas manchas do ciclo surgem próximas do Equador. Esta tendência é chamada de lei de Spörer, assim
chamada em homenagem ao astrônomo alemão Gustav Spörer. A lei de Spörer
tenta descrever a variação das latitudes das manchas durante um ciclo solar.
2. O início de um novo ciclo de manchas solares começa antes do fim do ciclo
anterior, ou seja, as manchas solares de ciclos diferentes chegam a aparecer
simultaneamente, mas a sobreposição desses dois ciclos diferentes só ocorre
aproximadamente a cada 2 ou 3 anos.
3. Normalmente, as manchas solares surgem em pares nos dois lados do Equador
solar e existe uma alternância nas polaridades magnéticas, ou seja, elas tem
polaridade oposta. A cada 11 anos, as manchas invertem a sua polaridade.
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Dessa forma o período total do ciclo de atividade magnética do Sol é de 22 anos
característica que é conhecida como lei da polaridade de Hale.
4. Outra lei importante que ajuda a descrever o comportamento magnético das
manchas solares é a lei de Joy, que prediz uma inclinação no alinhamento dos
pares das manchas em relação ao Equador.
Estas propriedades podem ser observadas em um gráfico conhecido como diagrama de borboleta de Maunder, como visto na figura 1.6. Nesta figura poderemos
ver as localizações da latitude das manchas solares ao longo do tempo. Tais características nos ajudam a entender o comportamento das manchas solares, e nos levam a
questionarmos sobre o comportamento de manchas na superfície de outras estrelas.

1.3

Nosso trabalho
Os avanços tecnológicos que aconteceram nos últimos anos, tem possibilitado

um aprimoramento do estudo das manchas solares e estelares. Isto tem tornado possível uma melhor compreensão do perfil da rotação diferencial através da observação
das manchas estelares.
As missões espaciais MOST (do inglês, Microvariability and Oscillations of
STars — microvariabilidade e oscilações de estrelas)9 , CoRoT (acrônimo da expressão em inglês COnvection, ROtation & planetary Transits — Convecção, Rotação e
Trânsito planetário)10 e Kepler11 tem expandido nossos horizontes, fornecendo uma
quantidade sem precedentes de dados fotométricos. Viabilizando a descoberta de novos sistemas planetários e possibilitando também o estudo do interior e da superfície
de outras estrelas além do Sol.
Diante destas descobertas fascinantes, questionamo-nos até que ponto existem estrelas parecidas com o nosso Sol(Silva et al. (2013)) e se elas apresentariam
um comportamento de rotação diferencial similar, ou mesmo se elas possuem rotação
9

http://astro-canada.ca/_en/a2118.php
http://smsc.cnes.fr/COROT/GP_mission.htm
11
http://kepler.nasa.gov/
10
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diferencial. Perante este cenário, vimos a oportunidade de estudar a rotação diferencial a partir dos dados fotométricos de alta precisão das missões MOST, CoRoT e
Kepler. Este trabalho visa utilizar um modelo teórico simples baseado no movimento
das manchas sobre a superfície da estrela para encontrar indícios de rotação diferencial.
O escopo desta tese foi construído com a finalidade de transmitir de maneira
clara e objetiva a teoria por trás do estudo da rotação diferencial, bem como as técnicas empregadas para este estudo. Assim sendo esta tese está construída da seguinte
maneira:
• No capítulo 2, apresentaremos uma breve revisão das bases físicas para o estudo das manchas solares e estelares e como elas contribuem para o cálculo da
rotação diferencial. Neste capítulo também explicaremos as técnicas de fotometria e espectroscopia e que informações podemos obter a partir delas.
• No capítulo 3, mostraremos a técnica utilizada para o tratamento das curvas de
luz, e descreveremos o modelo construído para o estudo da rotação diferencial.
• No capítulo 4, descreveremos nossa amostra de trabalho, fazendo uma breve
revisão sobre as missões espaciais CoRoT e Kepler das quais obtivemos as
curvas de luz para análise.
• No capítulo 5, apresentaremos os principais resultados obtidos neste trabalho, e
finalmente
• No capítulo 6, apresentaremos nossas conclusões e nossas perspectivas para
este trabalho.

Figura 1.6: No começo de um novo ciclo, as manchas solares surgem por volta de 20 a 40 graus, com o progresso do ciclo as
manchas começam a surgir em baixas latitudes e terminam próximas ao Equador.
Fonte: http://www.nasa.gov/vision/universe/solarsystem/solar$_$cycle$_$graphics.html
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Capítulo 2
As bases físicas para o estudo das
manchas solares e estelares
“Nature is simply too complex to be explained by our meager repertoire of à
priori guesses.”

Eugene N. Parker

As manchas solares e estelares são famosas pelos fortes campos magnéticos
associados a elas. Por esta razão é imprescindível a compreensão de alguns conceitos físicos que nos ajudem a entender melhor como surgem estas regiões escuras. A
existência de fortes campos magnéticos podem inibir o fluxo de plasma nas proximidades da fotosfera solar. A redução do fluxo de calor nesta região ocasiona o surgimento
de uma região mais fria do que o resto da fotosfera, resultando no surgimento de uma
mancha escura na superfície da estrela. Acredita-se que as características periódicas apresentadas pelas manchas solares é uma consequência da existência de um
dínamo solar, onde a convecção e a rotação diferencial da zona convectiva também
interagem de tal maneira que podem amplificar o campo magnético inicial (Leighton
(1969)).
Na tentativa de explicar matemática e fisicamente este fenômeno, Alfvén1 uniu
as equações da mecânica dos fluidos com as equações de Maxwell do eletromagnetismo em uma abordagem teórica para os fenômenos de plasma, tal teoria ficou conhecida como magnetohidrodinâmica (MHD). A teoria desenvolvida por ele fornece uma
1

Hannes Olof Gösta Alfvén (1908-1995) foi um físico sueco que, em 1970, ganhou o prêmio Nobel
de Física pelo seu trabalho na magnetohidrodinâmica.
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excelente base conceitual para explicar os fenômenos relacionados ao movimento do
plasma, a teoria MHD considera o plasma um fluido condutor simples imerso em um
campo magnético, assim sendo as equações que fundamentam a MHD são: as equações de movimento do fluido (hidrodinâmica), as equações de Maxwell e as equações
de estado da termodinâmica. Essas equações serão apresentadas na seção seguinte.

2.1

As equações da magnetohidrodinâmica
Quando utilizamos a magnetohidrodinâmica, estamos considerando que os

fenômenos relacionados aos fluidos condutores são de baixas frequências, por exemplo, ao considerar o movimento de plasma não relativístico que varia lentamente, sob
a influência de forças mecânicas e magnéticas. Porém para tratar fenômenos de alta
frequência a MHD não é apropriada, isso porque os fenômenos de alta frequência podem gerar separações de cargas e no tratamento do plasma ele é considerado como
um fluido único.
Nesta seção, mostraremos as equações da MHD na forma conservativa, entretanto não nos aprofundaremos em todas as equações. Vincularemos nossa atenção à equação de onde provém o termo de pressão magnética que é o nosso principal
foco ao estudar manchas solares e estelares.

2.1.1

Equações de fluido
Partindo de uma importante lei de conservação na natureza, que considera

que a matéria não pode ser nem criada nem destruída, temos a equação da continuidade da massa
dρ ~
+ ∇(ρ~v ) = 0,
dt

(2.1)

sendo ρ a densidade da massa do plasma e υ é a velocidade do fluido, como os elétrons e os prótons podem se mover com velocidades diferentes, isso acaba produzindo
uma densidade de corrente ~j, para maiores detalhes (Charbonneau (2013)).
A segunda equação da MHD é a equação de movimento ou equação de Euler
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(2.2)

~ é o campo magnético, P é a pressão, e g é a gravidade.
B
Considerando as equações da magnetohidrodinâmica ideal, devemos lembrar
que existem algumas implicações no tratamento do plasma, ele deve ser tratado como
um fluido incompressível, isotérmico e adiabático, ou seja,


~ v = 0,

∇.~
Fluido incompressível



d

(2.3)
P ρ−1 = 0, Fluido isotérmico

dt





 d P ρ−γ = 0, Fluido adiabático
dt
em que γ é a razão do calor específico cp /cv a qual normalmente é atribuído o valor
de 5/3.
Para concluirmos este primeiro conjunto de equações, falta apenas mencionar
a equação de estado de um gás ideal, muito útil em algumas abordagens,
p = nkB T,

(2.4)

n é o número de mol, kB é a constante de Boltzmann, T é a temperatura.

2.1.2

Equações de Maxwell
Como havíamos mencionado anteriormente, as equações de Maxwell são de

fundamental importância na magnetohidrodinâmica. As equações de Maxwell utilizadas no desenvolvimento da MHD são:

~


~ ×E
~ = − ∂ B lei de Faraday
∇



∂t

~ ×B
~ = µo~j
∇
lei de Ampère





∇
~ •B
~ =0
lei de Gauss para o magnetismo

(2.5)

~ é o campo elétrico, B
~ é o campo magnético, t é o tempo, j é a densidade
em que E
de corrente elétrica e µo é a permeabilidade magnética.
Um aspecto relevante nas equações da MHD é que elas não incluem a lei
~ •E
~ = 4πρ. Uma vez que, utilizando a hipótese da
de Gauss para a eletricidade, ∇
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~ •E
~ = 0, tornando difícil o estudo da
quase neutralidade, esta equação resulta em ∇
magnetohidrodinâmica, desta maneira o campo elétrico é obtido através das demais
equações de Maxwell.
A teoria da magnetohidrodinâmica possui outras restrições e condições de
contorno apropriadas ao estudo que pretende ser desenvolvido, entretanto foge do
escopo deste trabalho discutir tais limitações; para o estudo das manchas solares e
estelares apenas as equações de onde provém o termo da pressão magnética nos
interessa.

2.1.3

Pressão e tensão magnética
Na região da estrela onde o campo magnético é muito intenso temos associ-

ada a ele uma pressão magnética que é intrínseca a esta configuração. A expressão
para a pressão magnética pode ser obtida a partir das equações Eq. 2.2 e Eq. 2.5.
Isolando o termo de densidade de corrente na lei de Ampère temos que
~ ×B
~
~j = 1 ∇
µo

(2.6)

e aplicando as devidas considerações de fluido incompressível, isotérmico e adiabático dadas pela Eq. 2.3), podemos obter o termo para pressão magnética, ignorando
efeitos gravitacionais
~ = ~j × B
~
∇P

(2.7)

Substituindo Eq. 2.6 em Eq. 2.7 teremos
~ = 1 (∇
~ × B)
~ ×B
~
∇P
µo

(2.8)

Usando a identidade vetorial
~ A
~ • B)
~ =A
~ × (∇
~ × B)
~ +B
~ × (∇ × A) + (A
~ • ∇)
~ B
~ + (B
~ • ∇)
~ A
~
∇(
~ = B
~ com um pouco de álgebra, podemos agora reescrever a Eq. 2.7
e tomando A
como se segue:
~B
~ 2 − 1 (∇
~B
~ 2)
~ = 1 ∇
∇P
2µo
µo

(2.9)
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O primeiro termo do lado direito da Eq. 2.9 é equivalente a força de gradiente
de pressão, mas ao invés de ser uma pressão de gás é uma pressão magnética de
~2
B
por unidade de área. Este termo surge de maneira inevitável,
magnitude igual a
2µo
~ varia de um ponto a outro na superfície.
quando a intensidade do campo magnético |B|
O segundo termo do lado direito da Eq. 2.9, indica que existe uma força de tensão
~2
B
associada ao sistema, de magnitude
. A existência deste termo nos diz que as
µo
linhas do campo magnético são curvadas. Finalmente, obtemos a expressão para a
pressão magnética dada por
~2
B
~
Pmag =
2µo

(2.10)

Uma importante observação a ser feita é que a pressão magnética pode também ser entendida como uma tendência que as linhas de campo magnético possuem
de afastar as linhas de campo magnético vizinhas. Um ponto importante e fundamental desta problemática é que deve existir um equilíbrio entre as pressões fora e dentro
da região onde o campo magnético é intenso, ou seja, as pressões precisam se balancear de tal forma que a estrela possa continuar em equilíbrio; logo, temos que a
pressão do gás juntamente com a pressão magnética no interior da região do campo
é igual a pressão do gás no exterior da região, assim teremos:

Pmag (interior) + Pgas (interior) = Pgas (exterior) + Pmag (exterior)

(2.11)

Com o avanço dos telescópios, foi possível obter informações relevantes sobre
os campos magnéticos das manchas existentes na superfície do Sol. Uma dessas
informações é a intensidade desses campos — dentro das manchas podem ocorrer
campos de até 6000 Gauss, enquanto fora das manchas o campo é da ordem de 50
Gauss (Livingston et al. (2006)), ou um pouco maior, de forma que é adotado que a
pressão magnética fora da mancha é praticamente desprezível, quando comparada
com a pressão magnética no interior da mancha.
A pressão magnética é proporcional ao campo magnético, como podemos ver
pela Eq. 2.10, considerando a lei universal dos gases ideais, podemos reescrever a
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Eq. 2.11 como se segue:
~2
B
(interior)
2µo

+

ρkB T(interior)
ρkB T(exterior)
=
nMH
nMH

(2.12)

kB é a constante de Boltzmann, n é o peso molecular médio do sistema e MH é a
massa do átomo de hidrogênio, T(interior) e T(exterior) são as temperaturas no interior e no
exterior da mancha, respectivamente.
Outro ponto importante é que todas as constantes possuem o mesmo valor,
tanto dentro como fora da região de alto campo magnético, ou seja, ρ, n, MH e KB são
iguais. Nesta configuração, é necessária uma condição para que a Eq. 2.12 permaneça equilibrada; à medida que o campo magnético aumenta. A solução que satisfaz
esta condição de equilíbrio é fazer com que a temperatura no interior da região seja
menor do que a temperatura do plasma no exterior da mancha.
Como vimos no Capítulo 1, usualmente encontramos as manchas solares nas
vizinhanças do equador, isso acontece porque as linhas de campo magnético tendem
a sofrer uma distorção nesta região, isso é facilmente explicado através da rotação
diferencial (figura 2.1). Nos últimos anos nosso conhecimento sobre as estrelas bem
como os fenômenos relacionados a elas tem aumentado substancialmente devido ao
desenvolvimento de técnicas de observação cada vez mais aprimoradas, fornecendo
excelentes bases de dados para o nosso estudo.
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Figura 2.1: Esquema do transporte do fluxo solar através da ação do dínamo. A
esfera alaranjada representa o núcleo radioativo do Sol, enquanto a superfície solar é
representada pelas linhas azuis. Entre o núcleo radioativo e a superfície, se encontra a
zona de convecção, onde está localizado o dínamo. Em (a) vemos a torção do campo
magnético poloidal, próximo à baixa zona de convecção. Em (b) temos o campo magnético toroidal produzido pela rotação diferencial. (c) Devido a intensidade do campo
magnético surgem os loops na superfície, devido a influência da rotação, e manchas
(representadas por dois pontos pretos na figura) são formadas a partir desses loops.
(d, e, f) Vemos o fluxo adicional emergindo (d, e) e se propagando (f) nas latitudes e
longitudes do decaimento das manchas. Em (g) vemos o fluxo meridional. (h) Parte
deste fluxo emergente e transportado de volta para baixo. E finalmente em (i) o fluxo
poloidal é então cortado pela rotação diferencial para produzir um novo campo toroidal
de sinal oposto daquele em (b).
Fonte: Dikpati & Gilman (2008), figura 1.
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Técnicas observacionais para o estudo das manchas solares e estelares
Muitas ferramentas observacionais têm sido desenvolvidas ao longo dos anos,

na tentativa de compreender melhor as estrelas e os fenômenos a elas relacionados.
O estudo de estrelas que se encontram a enormes distâncias tem sido um grande
obstáculo a superar. Quanto maior a distância menos informações obteremos, isso
porque as soluções espaciais obtidas não serão precisas o suficiente.
Desta forma, o estudo da rotação diferencial era limitado para as demais estrelas e somente para o Sol havia informações suficientes para nos aprofundarmos
neste fenômeno. Porém, graças a técnicas como espectroscopia e fotometria fomos
capazes de obter informações sobre a rotação diferencial de estrelas localizadas na
sequência principal e recentemente Deheuvels et al. (2012), usando asterosismologia,
tem encontrado indícios de rotação diferencial em estrelas gigantes.
O avanço das missões espaciais como MOST (Rucinski et al. (2003)), CoRoT (Auvergne et al. (2009)) e Kepler (Borucki et al. (2010)), forneceram ao longo dos
anos, uma enorme quantidade de dados fotométricos de vários tipos de estrelas, estes dados representam um verdadeiro tesouro para o estudo de inúmeros fenômenos
estelares, ajudando principalmente no estudo da rotação diferencial.
Saber qual técnica de observação será mais aconselhável dependerá do tipo
de objeto estudado. Por exemplo, para estrelas fracas, torna-se mais fácil realizar
observações fotométricas, do que realizar observações espectroscópicas. As missões
espaciais têm deixado uma vasta base de dados fotométricos, que certamente nos
permitirá melhorar nosso conhecimento em relação às estrelas.

2.2.1

Fotometria
Quando observamos um determinado objeto astronômico, uma das primeiras

medidas que podemos realizar é a medida da quantidade de energia que o objeto ce-
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lestial emite, na forma de radiação eletromagnética. Esta quantidade de energia que
recebemos deste objeto chama-se de fluxo, sendo a fotometria é o ramo da óptica responsável por medir a quantidade de fluxo que recebemos dos objetos astronômicos,
abrangendo amplas faixas de comprimento de onda.
Com as observações fotométricas, obtemos um dado conhecido como curva
de luz, esta carrega em si muitas informações; por essa razão é considerada uma
ferramenta muito importante. A curva de luz é uma representação do brilho de uma
estrela em função do tempo, como podemos ver na figura 2.2.

Figura 2.2: Curva de luz da estrela KIC 7765135 observada pelo satélite Kepler, ou
seja, representação gráfica do brilho da estrela fluxo relativo em função do tempo
tempo (dias).
Fonte: http://archive.stsci.edu/kepler/publiclightcurves.html
O estudo da luz emitida pela estrela nos permite determinar alguns parâmetros básicos, dos quais o período de rotação é o que, na maioria das vezes, é o mais
fácil de se obter; Barnes (2009) utiliza o período de rotação obtido via análise da curva
de luz para estimar a idade da estrela. Geralmente, podemos usar alguns métodos
matemáticos na determinação do período de rotação, tais como periodograma Lomb-
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Scargle, transformadas Wavelet e Fourier, dentre outros.
Outra propriedade que podemos analisar a partir dos dados fotométricos é o
ângulo de inclinação da estrela. Walker et al. (2007), usando modulação rotacional,
conseguiu deduzir o ângulo de inclinação para a estrela κ Ceti. A alta precisão fotométrica obtida recentemente oferece uma excelente oportunidade de nos aprofundarmos
no estudo da atividade estelar, manchas estelares, rotação diferencial e muito mais.
O estudo dos dados fotométricos pode fornecer uma diversidade de informações sobre diferentes tipos de fenômenos estelares. Dentre os fenômenos que ocorrem nas estrelas, as manchas estelares são um dos mais intrigantes, podendo ser
observado nos dados fotométricos porque causa um certo tipo de variabilidade na
curva de luz, isso acontece porque a presença dessas regiões escuras na superfície de uma estrela que está girando acaba provocando uma variabilidade fotométrica
periódica devido à rotação estelar que é facilmente obtida, sem recorrer a qualquer
técnica em muitos casos.
Essas peculiaridades presentes nas curvas de luz, devido à presença de manchas na superfície da estrela, nos permitem calcular de maneira indireta a taxa de
rotação diferencial. Na figura 2.3 podemos observar o trânsito de manchas estelares
na superfície da estrela Kepler-30.
Por meio do movimento das manchas ao longo do tempo, podemos calcular o
período de rotação das manchas, e mostrar que elas possuem a mesma taxa de rotação em todas as partes da estrela, ou se essa taxa varia de acordo com a distribuição
superficial das manchas. Croll (2006), usando um modelo para simular manchas sobre
a superfície de uma estrela, conseguiu ajustar os dados analíticos do modelo para a
estrela  Eridani observada pelo satélite MOST e conseguiu com sucesso determinar
sua rotação diferencial.
A modelagem de manchas fotométricas é uma excelente maneira de determinar a rotação diferencial; porém este método pode não convergir para uma solução
dos parâmetros, tornando difícil — ou às vezes até impossível — calcular a taxa de
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rotação diferencial, o que representa a principal limitação do método fotométrico. Croll
(2006) sugeriu a implementação de uma ferramenta matemática conhecida como singularidade, na tentativa de melhorar a solução espacial dos parâmetros.
Desde então vários outros trabalhos foram desenvolvidos usando dados foto-
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métricos (por exemplo, Fröhlich et al. (2012), Frasca et al. (2011), García et al. (2009),
Ballot et al. (2011)), trabalhos estes que também obtiveram resultados motivadores,
despertando nosso interesse em explorar o legado fotométrico deixado pelas missões
espaciais.

2.2.2

Espectroscopia
A espectroscopia é uma técnica observacional muito antiga, utilizada para o

estudo da composição química das estrelas através do seu espectro eletromagnético.
O estudo efetivo desta área desencadeou-se em 1655 quando Isaac Newton2 demonstrou que a luz branca podia ser decomposta em várias outras cores ao atravessar um
prisma. Ele também foi um dos primeiros a proporem o termo espectro para a faixa de
cores que se formava quando a luz branca passava através de um prisma.
Vários anos depois, em 1814, Joseph von Fraunhofer3 , usando um prisma de
alta qualidade para difratar um feixe de luz solar, observou, além das cores já observadas por Newton, algumas linhas escuras no espectro. Embora Fraunhofer não soubesse o que causava essas linhas escuras, ele catalogou tais linhas que atualmente
são conhecidas como linhas de Fraunhofer. A compreensão dessas linhas escuras foi
proposta em 1854 por Gustav Kirchhoff4 e Robert Bunsen5 .
A partir de então uma nova era de descobertas iniciava-se. Até hoje a espectroscopia é considerada uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento da
Astrofísica moderna. O espectro nos fornece informações imprescindíveis para estudar de forma detalhada as estrelas e suas principais características físicas, tais como
sua composição química, temperatura, abundância química, campo magnético, entre
outras informações, como a medida indireta da taxa de rotação diferencial.
2

Isaac Newton (1643 -1727) foi um cientista que se destacou pelos seus trabalhos em Física e
Matemática, que escreveu a lei da gravitação universal, e as três leis bases da mecânica clássica.
3
Joseph von Fraunhofer (1787-1826), ótico alemão.
4
Gustav Kirchhoff (1824 -1887), físico alemão, desenvolveu trabalhos em vários campos, tais como
circuitos elétricos, na espectroscopia, na emissão de radiação dos corpos negros e na teoria da elasticidade.
5
Robert Bunsen (1811 -1899), químico alemão que se destacou pelo estudo de emissões espectrais
de elementos químicos aquecidos.
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Desde muito tempo, inúmeros trabalhos têm sido desenvolvidos sobre o estudo da rotação diferencial usando o espectro estelar, sendo Gray (1977) um dos pioneiros neste campo. Ele observou a forma dos perfis das linhas espectrais, na tentativa
de encontrar diferenças entre a rotação de corpo sólido e a rotação diferencial. Alguns
anos depois, Vogt, Penrod & Hatzes (1987) empregaram a técnica de imageamento
Doppler para mapear a estrutura da superfície estelar, usando um espectro de alta
resolução e alto sinal ruído, em fases rotacionais diferentes para medir distorções na
modulação rotacional das linhas espectrais.
Devido à sua eficácia, este método tem sido muito usado no estudo das manchas em estrelas frias. Estas regiões escuras na superfície da estrela criam distorções nas linhas espectrais devido ao efeito Doppler e estas distorções se propagam
ao longo das linhas espectrais por causa da rotação estelar, conforme podemos visualizar na figura 2.4. De maneira sucinta, o imageamento Doppler consiste na reconstrução estrutural da superfície da estrela, usando espectros de alta resolução. Esta
técnica de imageamento Doppler tem sido usada extensivamente, para a determinação da taxa de rotação diferencial, a partir da observação das manchas ao longo do
período de rotação da estrela. Trabalhos como Weber & Strassmeier (2001), Rice &
Strassmeier (2000), Barnes et al. (2001), entre vários outros, têm mostrado a eficácia
desta técnica.
O uso da espectroscopia e, por consequência do imageamento Doppler, são
limitados pela resolução dos espectros obtidos — eles precisam ter uma boa qualidade visando tornar viável o emprego da técnica. Outro ponto crítico do imageamento
Doppler é o tempo necessário a fim de realizar o cálculo da síntese espectral, que é
fundamental para implementação do método.
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Figura 2.4: O efeito provocado nas linhas espectrais, devido à existência de manchas
na superfície da estrela. No painel superior, podemos visualizar as variações no perfil
da linha espectral de uma mancha localizada próxima ao polo da estrela. No painel
inferior, temos a distorção da linha espectral, causada por uma mancha localizada
nas vizinhanças do equador da estrela. Podemos observar pequenas elevações no
espectro. Elas atravessam ao longo da linha espectral devido a rotação estelar.
Fonte:
http://www.tls-tautenburg.de/research/artie/di$_
$technique.html

Capítulo 3
Análise das curvas de luz: descrição do
modelo teórico
“I find that the harder I work, the more
luck I seem to have.”

Thomas Jefferson (1743-1826)

Para o Sol nós temos a oportunidade de estudar detalhadamente a rotação
diferencial. Entretanto, o estudo da rotação diferencial para as demais estrelas é dificultado pela enorme distância na qual elas se encontram. Desta forma, temos que utilizar outras maneiras para estudar o comportamento rotacional destas estrelas, dentre
as quais se destacam o deslocamento Doppler das linhas espectrais, útil para medir a
taxa de rotação para diferentes latitudes, e o uso da fotometria, uma vez que podemos
calcular o período de rotação das manchas e, então, estimar a rotação diferencial.
Nos últimos anos a heliossismologia (ver capítulo 1), tem sido bastante utilizada para estudar o interior solar e encontrar indícios de rotação diferencial. Outro
meio usado para medir rotação diferencial é a asterosismologia. Gizon & Solanki
(2004), por exemplo, investigam a possibilidade de estimar a rotação diferencial para
estrelas do tipo solar através da asterosismologia. Recentemente, graças a técnicas
asterosísmicas, obtivemos informações sobre rotação diferencial em estrelas gigantes
(Goupil et al. (2013), Deheuvels et al. (2012)). Esta descoberta apresenta um caráter
relevante, pois uma vez que a asterosismologia fornece a possibilidade de estudar a
estrutura interna das estrelas, seremos capazes de começar a compreender melhor
a dinâmica das estrelas gigantes, assim como conhecermos a dinâmica das estrelas
51
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não evoluídas. A técnica asterosísmica pode funcionar como um complemento para
os outros métodos, e tem se mostrado eficiente no estudo de estrelas do tipo solar e
também para o estudo de estrelas gigantes.
As descobertas e avanços científicos ocorridos nos últimos anos nos fornecem
uma oportunidade de aumentar nosso conhecimento a respeito de estrelas localizadas
a grandes distâncias. Este horizonte de novas descobertas se deu principalmente
devido à grande quantidade de dados fotométricos oriundos de missões espaciais, tais
como MOST, CoRoT e Kepler, abrindo caminho para o estudo da rotação diferencial
em estrelas distantes.
No nosso trabalho utilizamos dados fotométricos para estimar rotação diferencial. Extrair informações das curvas de luz é um trabalho meticuloso, que requer
bastante conhecimento para interpretar corretamente as variabilidades fotométricas,
identificando qual fenômeno físico é responsável pela variabilidade observada. Cada
curva de luz observada é um sinal que mostra a variação da luminosidade da estrela
no decorrer do tempo. A análise destes sinais é crucial para a Astrofísica porque podemos estudar, a partir deles, fenômenos que ocorrem periodicamente provocando
algum efeito característico na curva de luz, tais como oscilações, rotação, ruídos ou
presença de companheiro estelar (sistema binário ou planetário).
Ao estudar as manchas solares, aprendemos que elas apresentam características bem específicas. Dentre elas, destaca-se sua temperatura efetiva, menor do
que a temperatura efetiva da fotosfera, que não possui estas regiões ativas. Estas
regiões ativas são responsáveis pela diminuição do fluxo fotométrico total emitido pela
estrela. Baseando-se neste conhecimento acerca do Sol, consideramos que as manchas existentes na superfície de outras estrelas também provocam esta diminuição no
fluxo total observado na curva de luz. Outra variabilidade muito presente na superfície
solar são as fáculas que, ao contrário das manchas causam um aumento no fluxo total emitido, pois são áreas muito brilhantes. As fáculas, assim como as manchas, são
fenômenos associados ao campo magnético estelar.
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Modelagem fotométrica: descrição do modelo
As observações das manchas solares nos levaram a descobrir que, no Sol, as

regiões ativas se formam ao longo de uma faixa conhecida como cinturão de atividade
solar, e essas regiões migram de acordo com a fase do ciclo de atividade solar. Dikpati
& Charbonneau (1999) propuseram que isto seria uma consequência da migração das
latitudes de máximo campo magnético toroidal nas vizinhanças da base da zona de
convecção. Assim, para estrelas do tipo solar, esperamos encontrar uma migração
similar, produzindo uma variação sistemática no período da modulação rotacional com
a fase do ciclo. Esse tipo de variação já foi observado na modulação rotacional do fluxo
cromosférico solar, permitindo estimar a amplitude da rotação diferencial superficial
(Donahue & Keil (1995)).
Desde muito tempo, a modelagem de manchas tem sido proposta como um
meio para detectar e estimar a rotação diferencial (Dorren (1987), Budding (1977),
Croll et al. (2006a)). Portanto, visando estudar a rotação diferencial na superfície estelar, propomos um modelo simples baseado na modelagem de apenas duas manchas
na superfície da estrela, com o objetivo de diminuir a quantidade de parâmetros livres
no modelo. Modelagens desse tipo já foram propostas anteriormente, porém utilizando
uma quantidade maior de manchas, por exemplo, Frasca et al. (2011), utilizaram sete
manchas para realizar a modelagem fotométrica, visando obter resultados para a rotação diferencial. Entretanto, por mais que a fotometria Kepler apresente excelente
qualidade, muitas vezes não é possível alcançar o nível de ruído sem aumentar os
graus de liberdade e, consequentemente, a não unicidade da solução, ou seja, a solução final obtida não é única para o modelo de mancha. A não unicidade da solução,
na modelagem de manchas fotométricas, tem sido a principal limitação deste método
para estimar rotação diferencial. Croll et al. (2006b) propõe o uso da ferramenta de
unicidade, técnica esta que procura por mínimos locais no espaço das soluções, ou
seja, esta ferramenta busca a melhor solução antes de realizar o ajuste.
Nesta tese, implementamos o código desenvolvido pelo professor Antonino
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Franscesco Lanza, do Osservatorio Astrofisico di Catania – Istituto Nazionale di Astrofisica. Em linhas gerais, definimos um método de determinação dos parâmetros que
caracterizam a mancha, visando um princípio de maior simplicidade possível na determinação de um número mínimo de parâmetros que sejam capazes de se ajustar a
curva de maneira satisfatória, e ainda manter um menor número de parâmetros livres
possível. Para estimar o valor mais provável de rotação diferencial, usamos o método
de Monte Carlo via cadeia de Markov (MCMC), seguindo a aproximação sugerida por
Croll (2006).
Este método tornou-se ao longo dos últimos anos, uma ferramenta muito importante, não apenas para a Astrofísica mas também para diversas áreas do conhecimento humano, com uso frequente em Economia e no estudo de epidemias.

3.1.1

Escurecimento do limbo
O Sol, assim como as demais estrelas, não tem o seu brilho uniformemente

distribuído sobre sua superfície, sendo o centro do disco estelar mais brilhante do que
as extremidades da estrela. Tal efeito é conhecido como escurecimento do limbo (ver
na Figura 3.1) e acontece porque as estrelas apresentam um gradiente de temperatura
negativo na fotosfera, ou seja, a temperatura diminui à medida que se afasta do centro
da estrela em direção às periferias.
Mas, por que nós precisamos estudar o escurecimento do limbo estelar? Por
ser ele indispensável para determinação do raio planetário, uma vez que modifica a
forma do trânsito visto na curva de luz, além de afetar a real profundidade do trânsito
(Csizmadia et al. (2013)). A forma mais trivial de escrevermos matematicamente o
escurecimento do limbo é conhecida como lei do escurecimento do limbo linear, escrita
utilizando a lei dos cossenos. A lei do escurecimento do limbo linear tem sido bastante
usada em modelos atmosféricos, e é expressa como
I = I0 [1 − uλ (1 − µ)]

(3.1)

I0 é a intensidade do fluxo na direção onde γ é igual a zero, sendo γ o ângulo entre a
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Figura 3.1: O escurecimento do limbo na superfície do Sol: se olharmos na direção
do centro do Sol, perceberemos que ele é mais brilhante do que se olharmos em
direção aos polos, que parecem mais escuros.
Fonte:
http://www.schursastrophotography.com/solar/
solar-whitelight.html
linha de visada e a direção do fluxo de saída; o parâmetro µ é igual ao cos γ, e uλ é o
coeficiente do escurecimento do limbo para um dado comprimento de onda λ.
Entretanto, existem maneiras mais elaboradas na literatura para calcular o
escurecimento do limbo (Diaz-Cordoves & Gimenez (1992), Claret & Bloemen (2011)).
Claret & Bloemen (2011) apresentam as seguintes formas para descrever a lei do
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escurecimento do limbo,



I = I0 (1 − a(1 − µ) − b(1 − µ2 ))





√


I = I0 (1 − c(1 − µ) − d(1 − µ))

lei quadrática
lei da raiz quadrada
(3.2)



I = I0 (1 − e(1 − µ) − f µ ln(µ))
lei logarítmica







h


I = I0 1 − g(1 − µ) −
lei exponencial
(1 − eµ )
Claret & Bloemen (2011) descrevem ainda uma lei mais geral do que as apresentadas na Eq. 3.2 para o escurecimento do limbo, dada por
!
4
X
k/2
I = I0 1 −
ak (1 − µ )

(3.3)

k=1

Nas Eq. 3.2 e Eq. 3.3 temos que a, b, c, d, e, f, g, h e ak são os coeficientes de escurecimento do limbo.
Neste trabalho, definimos a lei do escurecimento do limbo na forma quadrática,
visando manter a simplicidade do modelo. A escolha de uma forma mais complexa poderia acarretar uma quantidade maior de parâmetros livres, fugindo ao nosso objetivo
que é justamente manter o modelo simples.

3.1.2

Autocorrelação aplicada para análise das curvas
de luz
O sinal fotométrico pode apresentar uma grande variabilidade ou até mesmo

a qualidade do sinal pode não ser adequada o suficiente para tornar razoável a determinação do período de rotação. Portanto, estimar a rotação diferencial superficial
da estrela será uma tarefa árdua — ou mesmo impossível — se nos basearmos somente na análise da curva de luz. Faz-se, portanto, necessário o uso de outra técnica
observacional.
Diante desta dificuldade, consideramos necessário realizar uma análise preliminar da curva de luz a ser estudada, usando uma função de autocorrelação, para
verificar a coerência do sinal da modulação rotacional, uma vez que o sinal da modu-

Capítulo 3. Análise das curvas de luz: descrição do modelo teórico

57

lação pode ser quantificado pela altura dos picos na função de autocorrelação da série
temporal. A função de autocorrelação fornece uma boa estimativa do período médio
de rotação estelar, (McQuillan, Aigrain & Mazeh (2013)).
A função de autocorrelação é uma importante ferramenta matemática usada
para encontrar padrões de repetição. Um exemplo disso são as curvas de luz que
apresentam um grande sinal ruído, capaz de esconder o período de rotação da estrela. Isto dificulta a análise da curva de luz; porém, ao utilizarmos a função de autocorrelação, podemos ser capazes de identificar o período de rotação obscurecido pelo
ruído. Uma consideração importante neste trabalho é a hipótese da modulação rotacional do fluxo, observada na curva de luz ser produzida por apenas duas manchas na
superfície da estrela. Então, escrevemos o fluxo como uma soma da contribuição de
cada mancha em uma série de Fourier, função periódica do tempo t, dada por
F (t) ≡ F1 (t) + F2 (t) =

2 X
∞
X

αkj cos(kωj t + φkj )

(3.4)

j=1 k=0

E uma vez que no modelo há duas manchas, a equação acima pode ser facilmente
escrita na forma
F (t) ≡ F1 (t) + F2 (t) =

∞
X




αk1 (t) cos kω1 t + φk1 +

k=0



αk2 (t) cos kω2 t + φk2

(3.5)

2π
é a velociPj
dade angular da j-ésima mancha com Pj sendo o seu período de rotação; φ é a fase
αkj são os coeficientes de Fourier de ordem k para a mancha j, e ω ≡

inicial.
Russell (1906) mostra que a modulação do fluxo ao longo do tempo tem as
primeiras derivadas contínuas. Assim, para descrever a modulação do fluxo, consideramos unicamente os primeiros termos de k, conforme feito por Cowan, Fuentes &
Haggard (2013). A função de autocorrelação é um processo aleatório que descreve a
correlação entre valores do fenômeno em diferentes pontos ao longo do tempo. Ela
também pode ser definida como uma correlação cruzada de um determinado sinal
com ele mesmo. Para uma série temporal contínua, podemos escrever a função de
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autocorrelação normalizada como
L(τ )
,
T →∞ L(0)

A(τ ) ≡ lim

(3.6)

L é a função de autocorrelação contínua e τ é o termo associado à defasagem de
tempo, às vezes referido por sua expressão na língua inglesa — lag — no decorrer da
tese.
Por definição temos que a função de autocorrelação pode ser escrita como
Z ∞
F (t)F (t + τ )dt
(3.7)
L(τ ) ≡
−∞

em que a correlação obtida é escrita em função do tempo t e da defasagem do tempo
τ . No nosso caso, a série temporal (curva de luz) é finita; logo o intervalo de integração
(Tmax )
, temos
é finito e, adotamos que |τ | <
2
Z T /2
F (t)F (t + τ )dt
(3.8)
L(τ ) ≡
−T /2

podemos expressar L(τ ) como
)
Z T /2 X(




αk1 (t) cos kω1 t + φk1 + αk2 t cos kω2 t + φk2
L(τ ) =
dt
−T /2

k
(
X


αh1 (t + τ ) cos h1 ω1 (t + τ ) + φh1

(3.9)
(3.10)

h

)


αh2 (t + τ ) cos h2 ω2 (t + τ ) + φh2

(3.11)

expressão obtida após algumas manipulações algébricas em L(τ ). Usando a fórmula
de Werner para a trigonometria,
cos α cos β =


1
cos(α + β) + cos(α − β)
2

(3.12)

sendo que α = kωj t + φkj e β = hωi (t + τ ) + φhi com i, j = 1, 2. Aqui ω1 , ω2 , é a
velocidade angular para a primeira e a segunda mancha respectivamente.
Se ω1 é aproximadamente igual a ω2 , isto é, ∆ω = |ω1 − ω2 |  ω1 , ω2 , nós
podemos definir o período de rotação médio como
P̄ ≡

2π
(ω1 + ω2 )
2
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e considerar a lag τ como múltiplos de P̄ . Na situação em que as manchas têm o
mesmo período de rotação, P1 = P2 , a integral L(τ ) oscila com um período P = P̄ ,
tendo um máximo quando o lag for igual a τ = nP , onde n é um número inteiro, neste
caso T  ω1−1 , ω2−1 . Por simplicidade, a evolução intrínseca das manchas é considerada desprezível, assim os coeficientes de Fourier αkj são constantes e nós somos
capazes de calcular a autocorrelação quando P1 6= P2 . A integração sobre t fornecenos pequenas contribuições para k6=h, porque o argumento do integrando oscila com
um período de aproximadamente P̄ T, somente para k=h temos o argumento não
oscilando com o integrando e assim podemos escrever L(τ ) como
L(τ ) =

T X 2
2
{αk1 cos(kω1 τ ) + αk2
cos(kω2 τ )},
2 k

(3.13)

ou ainda podemos reescrever esta equação de uma maneira mais conveniente como
L(τ ) =

T X 2
αk1 cos(kω1 τ )+
2 k
2
αk1
cos(kω2 τ )+
2
2
[αk2
− αk1
] cos(kω2 τ

(3.14)

A partir da relação trigonométrica

cos p + cos q = 2 cos

p+q
p−q
cos
2
2



temos então que
(




TX
(ω1 − ω2 )
(ω1 + ω2 )
2
L(τ ) =
2αk1 cos k
τ cos k
τ+
2
2
2
k
)
2
2
[αk2
− αk1
] cos(kω2 τ )

consideramos que | ω1 − ω2 | ω1 , ω2 ,

(3.15)

(ω1 + ω2 )
' ω2 podemos encontrar uma expres2

são para A(τ ).
Fazendo τ = 0 na equação

(
)




T X
(ω
−
ω
)
(ω1 + ω2 )
1
2
2
2
2
L(τ ) =
2αk1 cos k
τ + (αk2 − αk1 ) cos k
τ
2 k
2
2

(3.16)
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teremos L(0), que é o valor inicial para a função de autocorrelação, ou seja,
L(τ = 0) =

T X 2
2
)
(αk1 + αk2
2 k

(3.17)

e, finalmente, obtemos uma expressão para A(τ ), dada por
)
(




X
(ω
−
ω
)
1
2
(ω1 +ω2 )
2
2
2
2αk1 cos k
τ + (αk2 − αk1 ) cos k 2 τ
2
L(τ )
X
A(τ ) ≡
= k
L(0)
(α2 + α2 )
k1

(3.18)

k2

k

A partir da Eq. 3.18, podemos concluir que A(τ ) é uma função periódica de
2π
4π
período P =
, com a amplitude modulada pelo período de
. A
(ω1 + ω2 )
| ω1 − ω2 |
2
distância entre sucessivos mínimos da amplitude é igual a metade desse período; na
situação onde temos rotação de corpo sólido, isto é, ω1 = ω2 , teremos que A(τ ) ∝


(ω1 + ω2 )
τ .
cos k
2
A evolução das manchas pode ser estudada analisando uma situação simples
na qual adotamos que os coeficientes de Fourier possuem uma dependência temporal
que obedece à relação αkj (t + τ ) = f (τ )αkj (t) para todos os valores de t e τ , tomando


τ
como condição fundamental f (0) = 1 e f (τ ) = exp −
onde τs é o tempo de vida
τs
da mancha. Incluindo essas considerações na função de autocorrelação teremos,
(
)
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τ
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X
A(τ ) = exp −
τs
(α2 + α2 )
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k2

k

(3.19)
Desta maneira, precisamos verificar a estabilidade do sinal fotométrico, para
selecionarmos as curvas mais adequadas a serem analisadas. Na figura 3.2, colocamos o perfil de autocorrelação para duas estrelas em que podemos observar a
diferença na qualidade do sinal.
Para a análise dos dados fotométricos, não podemos esquecer que eles sempre são afetados pelo ruído, que pode provocar picos falsos na assinatura vista na
função de autocorrelação. Em geral, para uma variável aleatória com distribuição nor1
mal, não correlacionada, o valor esperado é dado por A(τ ) ≈ , onde N é o número
N
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Figura 3.2: No painel superior, temos o perfil de autocorrelação para estrela CoRoT6, e, no painel inferior, temos o perfil de autocorrelação da estrela observada pelo
Kepler, KIC 5288041. Podemos notar com facilidade que a estrela CoRoT-6 tem um
sinal mais estável do que o sinal apresentado pela estrela KIC 5288041. A estrela
CoRoT-6 é uma das estrelas da amostra deste trabalho.
Fonte: Elaborada pela autora.
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1
. No nosso caso, N
N
é da ordem de 103 – 104 ; um pico se torna importante quando sua amplitude excede
1
o valor aproximado de √ . Normalmente é feita uma correção a esta fórmula, para
N
incluir possíveis correlações de curto alcance dentro dos dados fotométricos, princide pontos nos dados da série temporal e sua variança σ 2 =

palmente quando processos físicos com alguma autocorrelação são responsáveis por
variações no fluxo. Para realizar esta correção, adotamos uma aproximação para estimar a variância proposta por Anderson (1976), chamada de grande-lag, isso no caso
quando τ = m∆t, ou seja, considerando a autocorrelação para uma série com valores
igualmente espaçados do lag, com valores sucessivos, diferentes para ∆t,
!
m−1
X
1
σ 2 = σ 2 (m∆T ) = 1 + 2
(A(∆t)2 )
N
p=0

(3.20)

esta é a variância da autocorrelação para lag m∆t, considerando a autocorrelação
para todos os lags, inclusive aqueles menores do que m∆t. Se observarmos bem,
esta fórmula percebemos que à medida que a variância da autocorrelação aumenta o
lag aumenta também.
Para calcular o perfil de autocorrelação das estrelas da nossa amostra, usamos uma função do IDL1 (Linguagem de descrição de interface) chamada A_CORRELATE2 . Esta função consegue ignorar os gaps, ou seja, as falhas ao longo da curva de
luz. Porém se a série fotométrica apresentar gaps extremamente longos — ou mesmo
imperfeições difíceis de corrigir — é mais aconselhável o uso do algoritmo proposto
por Edelson & Krolik (1988).
Fizemos uma revisão de como o escurecimento influencia nas observações,
e a seguir apresentamos conceitos da função de autocorrelação e como ela é crucial
para realizar uma primeira análise da curva de luz. Finalmente, descreveremos brevemente as características geométricas das manchas no nosso modelo: consideramos
um modelo de mancha circular, formando-se em um plano da superfície esférica da
estrela, como vemos na figura 3.3, meramente ilustrativa, para obtenção das coorde1

http://www.sulsoft.com.br/idl/
http://www.astro.washington.edu/docs/idl/cgi-bin/getpro/library07.html?
A_CORRELATE
2
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nadas esféricas; consideramos que a estrela tem uma rotação uniforme em torno de
seu eixo que escolhemos como sendo o eixo z.

Figura 3.3: Figura meramente ilustrativa para indicar os ângulos aos quais fazemos
referência. No painel a mostramos a posição da mancha P, e a localização do observador (E), no painel b mostramos ψ, o ângulo entre a normal e a linha de visada.
Fonte: Elaborada pela autora.

~ da origem ao observador. Temos
O plano x–z é o plano que contém o vetor OE
que, θ é a colatitude, l é a longitude com respeito ao plano x–z, Ω é a velocidade
angular estelar. Podemos definir os ângulos e o ponto P que representam a mancha
de acordo com o seguinte conjunto de equações, no qual i é o ângulo de inclinação
da mancha com a linha de visada:
P = P (l, θ).
l = l0 + Ω(t − t0 ).
Ω = Ω(θ).

(3.21a)
(3.21b)
(3.21c)

d ≡ (sin i, 0, cos i).
OE

(3.21d)

d ≡ (sin θ cos l, sin θ sin l, cos θ).
OP

(3.21e)

d ) e o ângulo
vemos na Fig. 3.3b, que ψ é o ângulo entre o raio vetor do ponto P (OP
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d assim temos cos ψ = OE
d • OP
d
da linha de visada OE,
cos ψ = sin i sin θ cos l + cos i cos θ

(3.22)

que fazendo as devidas substituições e usando a regra do produto escalar é reescrito
como
cos ψ = sin i sin θ cos l0 + Ω(θ)(t − t0 ) + cos i cos θ

(3.23)

Consideramos que a intensidade do fluxo estelar não afetado por manchas é escrito
em função do efeito do escurecimento do limbo. Utilizando uma lei de escurecimento
do limbo quadrática, temos
Iu = I0 (ap + bp µ + cp µ2 )

(3.24)

em que µ ≡ cos ψ e ap , bp e cp são os coeficientes do escurecimento do limbo, que
dependem da temperatura efetiva, gravidade e abundância química da estrela.

dA
ψ

Figura 3.4: Figura meramente ilustrativa para representar o elemento de área dA.
Fonte: Elaborada pela autora.
Considerando inicialmente que a superfície da estrela não possui manchas,
podemos calcular a emissão de fluxo total, tomando um elemento infinitesimal de área
(figura 3.4),
dFu = I(µ)[cos ψdA]

(3.25)

em que cos ψdA é a área projetada, com dA = 2πR2 sin ψdψ, e fazendo as devidas
substituições,
dFu = Iu (ψ)2πR2 sin ψ cos ψdψ

(3.26)
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derivando µ temos dµ=− sin ψdψ, e substituindo esta expressão em Eq. 3.26,
dFu = I0 (ap + bp µ + cp µ2 )2πR2 µ(−dµ)

(3.27)

Ao integrar a Eq. 3.27 obtemos uma expressão para o fluxo não perturbado pela presença de manchas. Isto é, a equação
Z π
2dFu = 2πR2 I0 (ap µ + bp µ2 + cp µ3 )dµ
Fu =

(3.28)

0

pode ser expressa como
Fu = 2πR2 I0

!
ap b p c p
+ +
,
2
3
4

(3.29)

!
2
1
ap + b p + c p .
3
2

(3.30)

ou
Fu = πR2 I0

Utilizando esta análise, vamos descrever a variação do fluxo para uma estrela
que apresenta mancha na sua superfície; nesta variação incluímos também a intensidade do fluxo da fotosfera sem manchas, onde esta intensidade tem uma dependência somente em relação ao escurecimento do limbo. Conforme visto anteriormente,
Iu = I0 (ap + bp µ + cp µ2 ),
∆Fs = Is (ψ)As cos(ψ) − Iu (ψ)As cos(ψ).

(3.31)



Is
∆Fs = −I u 1 −
As µ.
Iu

(3.32)

e

sendo As a área da mancha, consideramos que o contraste da mancha é independente
de sua localização na superfície da estrela. Um ponto importante é que o contraste da
mancha é adotado, por hipótese, como sendo constante no nosso modelo, e definindo
Is
como, Cs ≡ 1 − . Reescrevendo a variação do fluxo da mancha em termos do
Iu
contraste obtemos
∆Fs = −Cs Iu As µ

(3.33)

Desta forma podemos escrever o fluxo da mancha como se segue:
∆Fs
−Cs Iu As µ
⇒
.
Fu
Fu

(3.34)
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Em suma, adotamos que a intensidade específica da mancha é escrita como
Is (µ) = (1 − Cs )I(µ) baseado na equação (3.21e) e supondo que o contraste da mancha se mantém constante para a estrela, podemos escrever a variação relativa do
fluxo causada pela mancha como
∆Fs
= −Cs
Fu



As
2
πRestrela



ap + bp µ + cp µ2
ap + 23 bp µ + cp 12 µ2


ν(µ)µ.

(3.35)

ν representa a visibilidade da mancha, sendo igual a 1 quando ν > 0 e zero quando ν
< 0. Podemos escrever ν em função de µ da seguinte forma
ν(µ) =

(µ + |µ|)
2

(3.36)

implicando que nosso modelo é válido somente quando a área da mancha for menor
do que a área do disco da estrela. Por esta razão, consideramos que as manchas
são pequenos pontos escuros na superfície da estrela, capazes de justificar o nível
de atividade estelar, porém este nível não é consideravelmente maior do que o nível
de atividade solar, na qual as manchas estão distribuídas em grandes grupos na superfície. A seguir mostraremos como seria a variação relativa do fluxo incluindo as
fáculas.
As equações anteriores descrevem o fluxo perturbado pela presença de regiões ativas. A seguir mostraremos o efeito no fluxo emitido devido à junção de dois
efeitos distintos: as fáculas e as manchas solares. Observações realizadas do Sol,
evidenciaram esses dois tipos de efeitos. As fáculas se formam devido à concentração de linhas do campo magnético solar em uma determinada região. Elas podem
ser vistas com maior facilidade quando observadas em direção ao limbo solar, porém
quando observadas nas proximidades do centro do sol, torna-se mais difícil a sua visualização. Ao contrário das manchas que obstruem o brilho solar formando uma região
escura, as fáculas formam regiões brilhantes na superfície solar.
Em nosso modelo, supomos que o contraste facular tem uma dependência
linear em relação a µ, que pode ser expresso como cf = c0 (1 − µ) tendo seu valor
máximo no limbo (µ = 0) e zero no centro do disco estelar (µ=1). A variação no fluxo

Capítulo 3. Análise das curvas de luz: descrição do modelo teórico

67

devido a contribuição das manchas e fáculas é escrito como:
∆F = −Iu As cos ψ + Is As cos ψ + I + f Af cos ψ.

(3.37)

Af
a razão entre a área da fácula e a área da mancha em uma dada
As
região ativa. Em nosso modelo o contraste facular é mantido invariante na superfície
sendo Q ≡

da estrela. Reescrevendo a variação do fluxo, temos
∆F = −(Iu − Is + If − f Q)As cos ψ

(3.38)

e, após realizar um pouco de álgebra, obtemos
!

∆F = −Iu 1 −

If
Is
−Q
As cos ψ.
Is
Iu

(3.39)

Da mesma forma que definimos o contraste da mancha estelar, definiremos o contraste facular,
Cf ≡ 1 −
lembrando que Cf = c0 (1 − µ) e Cs ≡ 1 −

If
Iu

(3.40)

Is
, podemos reescrever a variação do fluxo
Iu

da seguinte forma,
∆F = −Iu [Cs − Q(1 − Cf )(1 − µ)c0 ]As µ

(3.41)

Agora podemos escrever uma expressão para o fluxo devido à contribuição das fáculas
e das manchas da seguinte forma
Fs+f
=1−
Fu

"
#
ap + b p µ + c p µ 2

 Cs − Q(1 − Cf )(1 − µ) As µ
2
1
2
πR ap + bp + cp
3
2

(3.42)

No modelo não está incluído o efeito causado pelas fáculas, isto porque a
modelagem das manchas é o nosso foco principal, estes últimos cálculos foram feitos
para mostrar como seria o fluxo, caso fosse necessário incluir o efeito das fáculas.
Resumidamente, o modelo adotado considera somente duas manchas, assim
como no modelo proposto por Lanza et al. (2003); os parâmetros do escurecimento
do limbo, o contraste das áreas das manchas e o contraste das áreas das fáculas são
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mantidos constantes. Nosso modelo foi aplicado para segmentos individuais das curvas de luz. O tamanho do segmento é determinado por ∆T para diminuir a influência
causada pela evolução das manchas. Consideramos que a subdivisão das curvas de
luz é de tamanhos T e é feita em iguais intervalos de comprimento M , assim ∆ =

T
.
M

A curva de luz é normalizada para o valor máximo do fluxo observado ao longo
de todo intervalo de tempo T , antes de aplicarmos as variações do fluxo do nosso
modelo. A seguir, usamos a função de autocorrelação para determinar a estabilidade
do sinal fotométrico. Nosso modelo possui dez parâmetros livres:
• inclinação do eixo de rotação estelar,
• colatitude θ1 e θ2 das manchas,
• longitude l1 e l2 das manchas,
• área da mancha a1 e a2 das manchas,
• fluxo não modulado F0 pela presença de manchas e
• períodos de rotação P1 e P2 ,
em que os índices 1 e 2 indicam a primeira e a segunda mancha, respectivamente.
Quando executamos o programa para encontrar o melhor valor de M , fixamos a inclinação, na tentativa de evitar possíveis correlações entre a área da mancha e as
colatitudes com a inclinação, caso contrário, podemos não encontrar um valor coerente para M , ou um ajuste adequado do modelo com os dados reais.
Após fixarmos as variações dos parâmetros, usamos um algoritmo conhecido
como Levenberg-Marquardt aplicado com a finalidade de minimizar o χ2 , que ajuda a
evitar valores não físicos para os parâmetros, como, por exemplo, valores negativos
para a área das manchas. Esta função está disponível em uma rotina do IDL chamada
de MPFIT 3 . O algoritmo explora o espaço dos parâmetros procurando encontrar um
3

http://purl.com/net/mpfit
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valor de dispersão entre as variáveis, nos dizendo se existe uma correlação entre elas;
para isso ele usa o χ2 .
O χ2 analisa os dados a partir dos valores iniciais de longitudes, inclinação e
áreas das manchas fornecidos por nós, e tenta obter uma solução convergente; se os
valores iniciais se afastarem muito dos valores iniciais, não obteremos um ajuste de
qualidade para a curva de luz. Desta forma, estimamos um valor inicial para as longitudes, inclinação e áreas da manchas, observando a curva de luz e então comparamos
o χ2 mínimo obtido com as longitudes, inclinação e área das manchas resultantes do
modelo, obtendo assim os valores iniciais para os parâmetros que nos levaram a obter
um bom ajuste.
Para a modelagem da curva de luz com o ajuste da rotação de corpo sólido,
impusemos P1 = P2 no nosso modelo e calculamos o melhor ajuste usando como
ponto inicial o ajuste feito para P1 6= P2 que caracteriza a rotação diferencial. Para
cada subintervalo da curva de luz de duração ∆T , nós comparamos o χ2 obtido com
rotação diferencial, com aquele obtido sem rotação diferencial. O χ2 do melhor ajuste
obtido com rotação diferencial — o qual chamamos de χ2DR — é geralmente menor
do que aquele obtido da rotação de corpo sólido — χ2RR . Para medirmos a qualidade
relativa do ajuste entre os dois modelos, decidimos adotar o critério de informação
Bayesiana (BIC) como feito por Liddle (2007). BIC é um critério usado para seleção
de modelos; ele é baseado na função de verossimilhança que é uma probabilidade
condicional. A diferença no critério de informação Bayesiana entre os dois modelos é
escrita como
∆BIC = ∆ ln ` + ln N
∆ ln ` é a diferença na função de verossimilhança dos dois modelos e N é o número de
pontos ajustados no intervalo de tempo. Consideramos que o desvio do modelo é aleatório e normalmente distribuído, assim a verossimilhança é proporcional a exp(−χ2 ),
conforme apresentando por Press et al. (2002), de tal forma que temos

∆ ln ` = 2

χ2RR
χ2RD − 1


(3.43)
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Quando ∆BIC ≥ 2 nós consideramos como um ponto indicativo que o modelo escolhido com rotação diferencial é o mais conveniente, isso porque quando comparamos
os valores de ∆BIC para os ajustes com rotação de corpo sólido, percebemos que o
modelo de rotação diferencial é melhor do que aquele da rotação de corpo sólido.
Já havíamos mencionado anteriormente que aplicamos a cadeia de Markov
Monte Carlo - MCMC, proposta por Croll (2006), para estimar valores médios para
os períodos de rotação das manchas. Para gerar os pontos aleatórios da cadeia nos
parâmetros espaciais usamos o algoritmo de Metropolis-Hasting (Press et al. (2002))
para explorar a distribuição a posteriori dos parâmetros. Outro ponto importante, que
devemos mencionar, é sobre a convergência da cadeia — aplicamos o método de
Gelman e Rubin, como implementado por Verde et al. (2003) e assumimos que a
cadeia converge quando o parâmetro R de Gelman e Rubin é menor do que 1,2 para
todos os parâmetros do nosso modelo.
Para finalizar, adotamos o valor absoluto da diferença entre os períodos de
rotação das manchas ∆P ≡ |P1 − P2 | como uma medida para a rotação diferencial.
Esta medida não depende da colatitude das manchas, isso a torna uma quantidade
mais concreta, permitindo uma robusta estimativa da amplitude da rotação diferencial
(P1 + P2 )
∆P
, sendo que P =
. Uma conclusão similar é encontrada por
através de
P
2
Fröhlich (2007), quando ele analisa a curva de luz da estrela  Eridani. A modelagem
utilizando os princípios Bayesianos tem se tornado bastante comum no meio astrofísico. Fröhlich et al. (2009), utilizando inferência Bayesiana, estima os parâmetros para
a estrela CoRoT-2a. O método Bayesiano é uma maneira útil e simples de estimar parâmetros estelares utilizando apenas as informações contidas nos dados fotométricos.

Capítulo 4
Descrição da amostra
“Não tenho certeza de nada, mas a
visão das estrelas me faz sonhar.”

Vincent Van Gogh (1853 - 1890)

Vivemos atualmente um momento espetacular, uma verdadeira era de ouro no
âmbito da Física Estelar. Graças às missões espaciais, em particular MOST, CoRoT e
Kepler, temos ampliado nossos conhecimentos sobre a evolução das estrelas e estamos sendo capazes de estudar com maiores detalhes o interior estelar. Até o advento
de tais missões, o Sol era a única estrela que conhecíamos bem a estrutura interna e
seu processo evolutivo.
Entender o processo de evolução estelar bem como compreender como evolui o próprio Sol, desde o seu ponto inicial, é fundamental devido ao fato que estamos
sob sua constantemente influência aqui na Terra. Em relação a este ponto, Hardorp
(1978) questionou sobre a existência de estrelas muito similares ao Sol. O estudo dessas estrelas é um importante laboratório para testarmos nosso conhecimento sobre o
processo evolutivo estelar e solar e tem sido alvo de muitas pesquisas (Soderblom
(1985), Neckel (1986)).

4.1

Estrelas similares ao Sol
Um trabalho notável para definir uma terminologia adequada para classificar

as estrelas que apresentam características similares ao Sol foi feita por Cayrel de
Strobel (1996). Segundo essa autora, podemos classificar estas estrelas em três tipos:
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• Estrelas do tipo solar, comumente conhecidas na literatura como solar-like;
• Análogas solares;
• Gêmeas solares.

4.1.1

Estrelas do tipo solar
As duas características principais na classificação das estrelas como sendo

do tipo solar são o estágio evolutivo e a massa da estrela — parâmetros considerados
básicos para uma primeira comparação entre o Sol e as demais estrelas.
É bem conhecido que as estrelas do tipo solar apresentam uma envoltória convectiva relevante e um mecanismo de dínamo muito similar ao do Sol (Chaplin (2012))
o que torna este tipo de estrela um verdadeiro tesouro para o estudo da variabilidade
solar. Felizmente, o comportamento das estrelas com características muito similares
ao Sol oferece uma poderosa aproximação para explorar o passado, o estado atual e
o futuro da variabilidade solar (Radick et al. (1982), Radick (2004)).
A maioria das estrelas desta categoria é formada por objetos de tipo espectral
F, G e K. Em geral estrelas de tipo espectral F com massa menor do que 1,2 massas
solares são as mais propensas a serem do tipo solar. Cayrel de Strobel (1996) e
Neckel (1986) foram os primeiros a classificar uma estrela como sendo do tipo solar
usando o índice de cor e a magnitude delas. Segundo estes autores, as estrelas que
apresentam índices de cor (B-V) iguais a valores entre 0,48 e 0,80 são as estrelas
mais indicadas para a categoria. De acordo com Soderblom (1985) as estrelas do tipo
solar parecem compartilhar os mesmos tipos de fenômenos físicos que o Sol. Assim
sendo, conhecendo a massa e o estágio evolutivo da estrela temos como fazer uma
classificação preliminar quanto à semelhança da estrela com relação ao Sol.

4.1.2

As análogas solares
As análogas solares pertencem à categoria com maior dificuldade para clas-

sificar, por ser um subconjunto das estrelas, com características que tendem a se
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confundirem com aquelas apresentadas pelas estrelas do tipo solar.
As informações decisivas na classificação das análogas solares são:
• Metalicidade, que não deve exceder um fator de 2 (Boehm-Vitense (1981); Doyle
& Butler (1990)) ;
• Temperatura, que deve ser de aproximadamente em torno de 500 Kelvin da temperatura solar(Saxner & Hammarback (1985));
• Ser uma estrela simples, ou seja, não possuir uma companheira estelar.

4.1.3

As gêmeas solares
Durante os últimos anos, a procura por gêmeas solares tem sido um dos tópi-

cos de pesquisa que tem recebido grande atenção. A descoberta de gêmeas solares,
além de nos fornecer uma oportunidade de estudar com maior segurança a história
evolutiva do Sol, incentiva também a busca por planetas semelhantes à Terra. A descoberta de tal tipo de estrela representa um marco para o estudo da evolução solar.
Para ser classificada como gêmea solar, uma estrela deve possuir algumas
características indistinguíveis em relação ao Sol, o que torna esta categoria uma aparente raridade na natureza, uma vez que, em sua maioria, as estrelas são todas diferentes entre si, principalmente se olharmos minuciosamente cada detalhe de sua
estrutura. As características mais relevantes para classificação das gêmeas são a
temperatura, a metalicidade, a idade e, por fim, a estrela não deve pertencer a um
sistema binário. O valor da temperatura deve respeitar o limite de aproximadamente
10 Kelvin em torno da temperatura solar (Soderblom & King (1998)), mas o ideal seria que elas tivessem a mesma temperatura do Sol. Quanto à metalicidade o valor
mais apropriado é de ±0, 05 dex — esta pequena margem de metalicidade é atualmente possível graças a alta qualidade dos dados fotométricos obtidos pelas missões
espaciais.
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Amostra de trabalho
Neste trabalho, iremos estudar a rotação diferencial em estrelas do tipo solar,

pois este tipo de estrela apresenta características muito parecidas com Sol, sendo
também esta categoria a que apresenta maior facilidade na classificação, diferentemente das análogas e gêmeas solares. Devido à importância das estrelas do tipo
solar, elas têm sido alvo de várias pesquisas. Durante a última década, o estudo da
rotação em estrelas do tipo solar foi uma das áreas mais ativas no âmbito da evolução
estelar (Barnes, Sofia & Pinsonneault (2001), Chaplin (2012), Piskunov, Tuominen &
Vilhu (1990), Balona et al. (2011)).
Com o advento das missões espaciais MOST, CoRoT e Kepler, temos uma
enorme quantidade de dados fotométricos que representam um verdadeiro tesouro
para o estudo da rotação diferencial. No nosso trabalho, apresentamos uma nova
aproximação para estimar a rotação diferencial. Objetivando testar o método selecionamos estrelas que já tiveram a sua rotação diferencial determinada em trabalhos
anteriores. A nossa amostra é composta pelos seguintes objetos:
• Sol- para o Sol, usamos a radiação solar total fornecida pelo instrumento VIRGO,
do satélite SOHO, (sigla do inglês para Variability of solar IRradiance and Gravity
Oscillations);
•  Eridani, observada pelo satélite MOST;
• HD 52265, observada pelo satélite CoRoT;
• HD 181906, observada pelo satélite CoRoT;
• CoRoT-6, observada pelo missão CoRoT;
• KIC 7985370, observada pela missão Kepler;
• KIC 7765135, observada pela missão Kepler;
• KIC 8429280, observada pela missão Kepler;
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• Kepler-30, observada pela missão Kepler.

4.2.1

Observações do VIRGO
O satélite SOHO1 (do inglês, Solar and Heliospheric Observatory – Observa-

tório Heliosférico e Solar) lançado no dia 2 de dezembro de 1995, é um consórcio
internacional entre a ESA (sigla em inglês de European Space Agency – Agência
espacial europeia) e a NASA (sigla em inglês de National Aeronautics and Space Administration – Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço). Ele foi projetado
para monitorar constantemente o Sol, proporcionando o estudo mais detalhado realizado até então sobre os inúmeros fenômenos que ocorrem desde o interior até as
camadas solares mais externas.
O SOHO é composto por inúmeros instrumentos direcionados para diferentes estudos, dentre eles podemos citar o VIRGO inserido no SOHO para o estudo
específico da variabilidade da radiação solar e heliosismologia. O VIRGO tem como
finalidade principal fornecer medidas contínuas de alta precisão e estabilidade da radiação solar total e da variação da radiação espectral, como também fornecer medidas
dos diâmetros equatorial e polar do Sol entre outras finalidades.
O estudo da variabilidade solar fornecida pelo VIRGO é extremamente útil
para o estudo de vários fenômenos físicos, tal como as manchas solares e, consequentemente, o estudo da teoria do dínamo e dos efeitos do campo magnético solar.
Um ponto muito importante que justifica o estudo da radiação solar, que tem sempre
motivado inúmeras pesquisas na Astrofísica é o próprio processo de evolução solar
e estelar. A compreensão de como a radiação solar ocorre e a predição de suas futuras variações são de extrema importância para o estudo das mudanças climáticas
que têm ocorrido no nosso planeta — acredita-se que variações na radiação solar têm
profundas implicações nas nossas vidas.
No nosso trabalho, usamos a série temporal da radiação solar total fornecida
1

http://sohowww.nascom.nasa.gov/home.html
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pelo VIRGO(Fröhlich et al. (1995), Fröhlich et al. (1997a), Fröhlich et al. (1997b)).
A série temporal foi obtida diretamente da própria base de dados SOHO/VIRGO2 ,
onde podemos encontrar também maiores explicações sobre o próprio instrumento,
cobrindo um período de observações compreendido entre 1996 e 2013. Na figura 4.1
podemos visualizar toda a série temporal da radiação solar total.

Figura 4.1: Curva de luz do Sol construída a partir dos dados obtidos pelo
VIRGO@SOHO: a partir desta curva, nós obtemos o período de maior estabilidade
para o estudo da rotação diferencial.
Em geral, o tempo de vida das manchas solares é menor do que uma rotação
do Sol e a modulação provocada por elas é geralmente intrínseca a sua evolução o
que torna difícil o uso desta modulação para medir o período de rotação solar (Lanza,
Rodono & Zappala (1993), Lanza, Rodono & Zappala (1994)). Desta forma, o efeito
predominante na série temporal é provocado pelas fáculas, que são vistas por um
tempo maior, geralmente entre 3 ou 4 rotações do Sol. Então, para realizar o estudo
da rotação diferencial escolhemos a época na qual a presença de manchas é mais
evidente na modulação rotacional. O período selecionado tem uma duração de 200
dias com início em 30 de novembro de 1996. A figura 4.2 representa nossa seleção.

4.2.2

Observações do MOST
A segunda estrela que compõe nossa amostra é  Eridani, observada pelo

satélite MOST3 (Walker et al. (2003)). O qual é um projeto da agência espacial ca2
3

http://www.pmodwrc.ch/pmod.php?topic=tsi/virgo/proj_space_virgo
http://most.astro.ubc.ca//data/data.html
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Figura 4.2: Ampliação da curva de luz do Sol construída a partir dos dados obtidos
pelo VIRGO@SOHO (Fig. 4.1), na região onde a presença de manchas é mais evidente.
nadense, lançado em 30 de junho de 2003. O MOST foi projetado com a finalidade
de obter dados fotométricos contínuos de excelente precisão para várias estrelas, fornecendo informações sobre asterosismologia e modos de oscilações de estrelas do
tipo solar, analisar trânsitos planetários e eclipses de exoplanetas, tornando possível
a realização de medidas sobre o tamanho e composição atmosférica dos planetas.
Inúmeros trabalhos foram realizados com os dados do MOST, entre os quais
está o estudo feito sobre  Eridani, uma estrela que está à uma distância de 3,3 parsecs do Sol.  Eridani é uma estrela da sequência principal de tipo espectral K2, com
alto nível de atividade cromosférica (Gray & Baliunas (1995)), possuindo um companheiro planetário com um período estimado de 6,9 anos (Hatzes et al. (2000)). As
observações desta estrela iniciaram-se em 28 de Outubro de 2005 e foram concluídas
em 3 de Dezembro de 2005, totalizando 35,495 dias (Walker et al. (2003)). Baseados
na análise destes dados fotométricos, Croll et al. (2006a) encontraram duas manchas
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na sua superfície movendo-se com diferentes taxas de rotação, e realizaram medidas
de rotação diferencial para essa estrela. Por se tratar de uma jovem estrela do tipo
solar e ter rotação diferencial conhecida, escolhemos  Eridani para compor nossa
amostra. A figura 4.3 apresenta a curva de luz da estrela  Eridani utilizada no nosso
trabalho.

Figura 4.3: Série temporal fotométrica de  Eridani observada pelo satélite MOST em
2005. Assim como foi feito para o Sol, o fluxo foi normalizado para o valor máximo
observado.

4.2.3

Observações do CoRoT
O CoRoT (do inglês, COnvection, ROtation & planetary Transits) iniciou suas

observações em 27 de Dezembro de 2006, sendo conduzido pelo CNES (sigla do
francês Centre National d’Etudes Spatiales – Agência Espacial Francesa) juntamente
com a ESA, com colaborações importantes do Brasil, Bélgica, Áustria, Alemanha e
Espanha. Inicialmente a missão era estimada para durar 2 anos e meio, porém em
Outubro de 2009, a Agência Espacial Francesa, junto com seus demais colaboradores
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nacionais e internacionais, resolveu prolongar suas operações por mais três anos,
estimando o fim da missão para 31 de Março de 2013. Na figura 4.4 apresentamos,
uma imagem do satélite CoRoT.

Figura 4.4: Concepção artística do satélite CoRoT em órbita.
Fonte:
http://www.ias.u-psud.fr/website/modules/content_pla/
index.php?id=20&lang=english
O CoRoT foi a primeira missão espacial lançada com capacidade de encontrar
planetas rochosos como a Terra fora do Sistema Solar, sendo essa uma das principais
metas desta missão. O CoRoT foi projetado para obter dados fotométricos de alta qualidade e precisão, tornando viável o estudo sismológico das estrelas e possibilitando
a determinação de importantes parâmetros físicos tais como o tamanho da estrela,
os limites entre a zona convectiva e a zona radiativa, além de fornecer meios para o
estudo da rotação no interior da estrela.
A missão CoRoT forneceu, ao longo dos últimos anos, uma quantidade surpreendente de dados fotométricos de altíssima qualidade que se tornou uma excelente
base para os mais diversos estudos, possibilitando também o avanço do estudo da
rotação diferencial. Fröhlich et al. (2009) realizaram estudos na estrela CoRoT-2 e de-
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tectaram três manchas na sua superfície, mostrando que uma das manchas existentes
na estrela exibia uma frequência rotacional menor do que as outras duas. Este trabalho representou o início de um futuro promissor para o estudo da rotação diferencial
usando séries temporais. Subsequentemente, vários outros trabalhos foram realizados usando os dados fotométricos do CoRoT para o estudo da rotação diferencial.
Lanza et al. (2010) investigaram a atividade magnética da estrela CoRoT-7, encontrando três regiões ativas que pareciam migrar com diferentes taxas, provavelmente
como consequência da rotação diferencial.
Para o nosso trabalho, selecionamos três estrelas da base de dados do CoRoT, todas da sequência principal, com um perfil típico do tipo solar, apresentando
indícios de rotação diferencial:
• CoRoT-6, estudada por Lanza et al. (2011);
• HD 52265, estudada por Ballot et al. (2011);
• HD 181906, estudada por García et al. (2009).

4.2.3.1

CoRoT-6

A estrela CoRoT-6 tem tipo espectral F9, período de rotação de 6,35 dias
(Lanza et al. (2011)), e está acompanhada de um planeta com período orbital de
8,886 dias e de 2,9 massas de Júpiter (Fridlund et al. (2010)). A estrela CoRoT-6
foi observada durante o longo segundo período de observações do satélite CoRoT, na
direção ao centro da Galáxia. As suas observações tiveram início no dia 15 de Abril de
2008 e terminaram em 7 de Setembro de 2008, totalizando 144,9 dias de observação.
Na figura 4.5, temos a curva de luz da estrela CoRoT-6.
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Figura 4.5: Curva de luz CoRoT-6 sem a presença do trânsito planetário, que foi
removido da curva por não ser objeto de estudo deste trabalho. Tal curva pode ser
encontrada em http://idoc-corot.ias.u-psud.fr/.

4.2.3.2

HD 52265

A segunda estrela da base de dados do CoRoT que compõe nossa amostra
é HD 52265, uma estrela G0 da sequência principal, que foi observada no campo de
asterosismologia do satélite. Por isso, esta estrela se mostra uma excelente candidata
para análise sismológica por apresentar oscilações semelhantes àquelas observadas
no Sol (Ballot et al. (2011)).
Assim como CoRoT-6, a estrela HD 52265 esta acompanhada de um planeta
com período orbital de 119 dias, entretanto a descoberta de seu planeta não foi feita
usando dados CoRoT, ocorrendo de forma independente por meio de medidas de
velocidade radial por Butler et al. (2000) e Naef et al. (2001).
Ao realizar medidas de maior precisão para os parâmetros fundamentais da
estrela HD 52265, Ballot et al. (2011) determinaram o período de rotação da estrela
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como sendo de 12,3 dias e detectaram evidências de rotação diferencial. A estrela
HD 52265 foi observada pelo CoRoT durante o longo segundo período de observação
na direção do anticentro da Galáxia por 117 dias, de 13 de Novembro de 2008 a 3 de
Março de 2009, totalizando quase quatro meses de observações.
A curva de luz original, ou seja, sem nenhum tipo de correção é mostrada na
figura 4.6. Observe que HD 52265 mostra uma ligeira tendência de diminuição ao
longo da série temporal. Esta tendência é ocasionada por efeitos instrumentais, que
geralmente são variações de temperatura ou envelhecimento do dispositivo de carga
acoplanada (CCD), sensor que serve para captação de imagens.

Figura 4.6: Curva de luz da estrela HD 52265, observada pelo CoRoT entre Novembro
de 2008 e Março de 2009. A curva de luz da estrela é pública e pode ser obtida na
base de dados do CoRoT4 .
Como iremos comparar nossos resultados com os resultados obtidos por Ballot et al. (2011), mantivemos o procedimento que eles utilizaram no tratamento da
curva de luz, que foi a aplicação de um ajuste com um polinômio de terceira ordem
4

http://idoc-corot.ias.u-psud.fr/
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para a remoção da tendência visualizada na figura 4.7. Porém para aplicarmos esse
ajuste usamos o programa desenvolvido por Izan Leão (UFRN), cujo código foi escrito
em IDL (De Medeiros et al. (2013)). Na figura 4.7 temos a curva de luz de HD 52265
com a aplicação do ajuste polinomial de terceira ordem.

Figura 4.7: Curva de luz da estrela HD 52265 após a remoção da tendência visualizada na Fig. 4.6. As flutuações ficam em torno da média depois do ajuste polinomial
de terceira ordem. Esta é a curva utilizada na nossa análise.

4.2.3.3

HD 181906

A última estrela da nossa amostra que pertence à base de dados do CoRoT
é a HD 181906, uma estrela da sequência principal de tipo espectral F8, a qual assim
como a HD 52265, apresenta oscilações do tipo solar.
Uma análise feita do espectro de potência da HD 181906 indica a presença de
rotação diferencial (García et al. (2009)). A curva de luz dessa estrela apresenta uma
modulação periódica em torno de 3 dias. García et al. (2009) procuram determinar o
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período de rotação por intermédio da densidade do espectro de potência e observam
que ele apresenta dois picos: o primeiro em torno de 2,9 dias e o segundo em 2,6 dias.
A existência desses dois picos sugere a presença de manchas estelares localizadas
em diferentes latitudes e com diferentes taxas de rotação.
As observações da HD 181906 foram realizadas no campo asterosísmico do
CoRoT, se iniciaram em 11 de Maio de 2007 e terminaram em 15 de Outubro de 2007,
totalizando 156,6 dias. Estas observações foram realizadas durante o primeiro período
longo de observações na direção ao centro da Galáxia. A curva de luz dessa estrela
também é pública com acesso mediante da base de dados do CoRoT. Na figura 4.8 temos a curva de luz da estrela. O tratamento preliminar da curva foi realizado seguindo
o procedimento apresentado por García et al. (2009), ou seja, apenas removendo os
efeitos causados pelo envelhecimento do CCD conforme descrito anteriormente para
HD 52265. Na figura4.9, podemos visualizar o resultado final da curva de luz após o
tratamento.
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Figura 4.8: Curva de luz da estrela HD 181906, obtida da base de dados do CoRoT.
As observações desta estrela se iniciaram em 11 de Maio de 2007 e terminaram 15 de
Outubro de 2007. Assim como a HD 52265, a curva de luz da HD 181906 mostra uma
ligeira diminuição também ocasionada pelo envelhecimento do detector de imagem.
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Figura 4.9: Curva de luz da estrela HD 181906, corrigida com o ajuste polinomial de
terceira ordem para remoção de efeitos de origem instrumental, como aqueles vistos
na figura 4.8. Após essa correção a série fotométrica da estrela HD 181906 está
adequada para aplicarmos nossa análise.
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Estrelas observadas na missão Kepler
Neste trabalho, incluímos quatro estrelas da base de dados da missão Ke-

pler5,6 para as quais a rotação diferencial e a existência de manchas já foram previamente estudadas. A missão Kepler foi lançada em 6 de Março de 2009 com o principal
objetivo de detectar planetas parecidos com a Terra — ou menores do que a Terra —
na zona de habitabilidade de estrelas do tipo solar, através da fotometria de trânsitos
(Koch et al. (2010)).
A combinação da alta qualidade fotométrica com as observações ininterruptas
do satélite Kepler foi fundamental, não somente para a missão a qual ele foi designado,
mas também para o estudo de muitos outros fenômenos relacionados à variabilidade
estelar, tais como atividade magnética e rotação diferencial em estrelas frias (Frasca
et al. (2011)). A figura 4.10 apresenta uma visão artística do satélite Kepler.

Figura 4.10: Representação artística da sonda espacial Kepler em órbita.
Fonte:
http://www.nasa.gov/centers/jpl/images/content/
225993main_kepler-browse.jpg
Graças à qualidade das observações realizadas pela missão Kepler, o estudo
5
6

http://kepler.nasa.gov/Mission/QuickGuide/history/
http://kepler.nasa.gov/Mission/

Capítulo 4. Descrição da amostra

88

da rotação diferencial em estrelas do tipo solar tem se tornado um campo em expansão. Fröhlich et al. (2012) realizaram um estudo detalhado de duas estrelas de tipo
solar, KIC 7985370 e KIC 7765135, determinando o nível da atividade estelar, a distribuição de manchas na superfície das estrelas, e estimando suas rotações diferenciais.
Outro trabalho importante nesse âmbito foi realizado por Frasca et al. (2011),
que descobriram a presença de manchas na superfície da estrela KIC 8429280 e
mostraram que as manchas localizadas em altas latitudes giravam mais lentamente
do que as manchas localizadas em baixas latitudes.
Nosso trabalho é composto por quatro estrelas da base de dados do Kepler:
• KIC 7765135, KIC 7985370 e KIC 8429280: estrelas jovens do tipo solar já
estudadas anteriormente por Fröhlich et al. (2012) e Frasca et al. (2011); e
• Kepler-30: uma estrela do tipo solar, com evidências de rotação diferencial reportada por Sanchis-Ojeda et al. (2012).

4.2.4.1

KIC 842980

Esta é uma estrela jovem da sequência principal de tipo espectral K2. Para
nossa análise, selecionamos somente os dados que correspondem ao período longo
de observação — (long-cadence) — do trimestre 0 (Q0) ao trimestre 2 (Q2), correspondendo ao período de 2 de Maio de 2009 a 16 de Setembro de 2009.
A curva de luz de KIC 8429280 apresenta uma pequena lacuna7 de 4,5 dias
entre o trimestre 1 (Q1) e o trimestre 2 (Q2). O trabalho realizado por Frasca et al.
(2011) mostra fortes evidências de rotação diferencial para KIC 8429280, conforme
pode ser visto na figura 4.11. Ali exibimos a figura 6 do artigo desses autores, na
qual se veem dois picos de frequência bem próximos. A presença de um duplo pico
7

O termo lacuna será utilizado para identificar os gaps na curva de luz. O termo em inglês gap
também será usado.
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no periodograma representa uma assinatura de rotação diferencial (Lanza, Rodono &
Zappala (1994)).

Figura 4.11: Espectro de potência da estrela KIC 8429280 correspondente aos quarters QO + Q1 + Q2.
Fonte: Frasca et al. (2011), figura 6.
Na figura 4.12, temos a curva de luz de KIC 8429280 obtida por meio dos
dados Kepler e na figura 4.13, apresentamos a curva após a remoção de efeitos sistemáticos de origem instrumental.
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Figura 4.12: Curva de luz da estrela KIC 8429280. A série temporal é composta por
quarter 0 (Q0), quarter 1 (Q1) e quarter 2 (Q2), antes de aplicarmos nossa análise é
necessário remover os pontos que estão fora da curva, pois eles representam algum
defeitos na captação das imagens.
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Figura 4.13: Série temporal fotométrica da estrela KIC 8429280 após a remoção dos
pontos fora da curva (ver Fig. 4.12) e com um ajuste polinomial de terceira ordem, para
remover tendências de longo termo ocasionadas pelo movimento da sonda espacial a
cada 90 dias.
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KIC 7985370 e KIC 7765135

As estrelas KIC 7985370 e KIC 7765135, ambas estrelas jovens do tipo solar da sequência principal de tipo espectral G1.5, foram detalhadamente estudadas
por Fröhlich et al. (2012). Da mesma forma que Frasca et al. (2011), estes autores
detectaram para ambas as estrelas, evidências de rotação diferencial. Para nossa
análise usamos os mesmos trimestres (quarters) usados por Fröhlich et al. (2012),
já que nossa intenção é comparar os resultados obtidos pela nossa análise com os
resultados obtidos pelos autores. Os quarters em questão vão do quarter 0 (Q0) ao
quarter 3 (Q3). As observações se iniciaram em 2 de Maio de 2009 e foram até 16 de
Dezembro de 2009. Da mesma forma que KIC 8429280, as estrelas KIC 7985370 e
KIC 7765135 apresentam gaps de 4,5 dias entre o quarter Q1 e o quarter Q2.
As curvas de luz das estrelas são públicas8 . Devido às influências ocasionadas pelo aquecimento ou envelhecimento do CCD, como também os efeitos ocasionados pelo redirecionamento da sonda a cada 90 dias, faz-se necessária a remoção
dessas influências na curva de luz antes de realizarmos a devida análise. Tal remoção
não afeta a curva de luz de modo a influenciar no resultado final. Para a remoção
desses efeitos instrumentais, usamos o método desenvolvido por De Medeiros et al.
(2013), conforme foi mencionado anteriormente para as estrelas do CoRoT na seção
anterior.
Nas Fig. 4.14 e Fig. 4.16, apresentamos as curvas originais das estrelas KIC
7985370 e KIC 7765135, respectivamente; enquanto as Fig. 4.15 e Fig. 4.17 ilustra as
curvas após a remoção dos efeitos instrumentais. Conforme podemos ver, a remoção
dos efeitos instrumentais nos permite estudar as curvas de luz sem a preocupação
dos resultados serem alterados devido a tais efeitos.
8

http://archive.stsci.edu/kepler/publiclightcurves.html
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Figura 4.14: Série temporal fotométrica da estrela KIC 7985370, obtida da base de
dados do Kepler, observada no período de 2 de Maio de 2009 a 16 de Setembro de
2009, totalizando 229 dias que corresponde aos quarters Q0 até o Q3.

4.2.4.3

Kepler-30

Finalmente, consideramos a estrela Kepler-30. Esta é uma estrela do tipo solar acompanhada de três planetas (Fabrycky et al. (2012)). Neste caso, usamos a
curva de luz obtida no período de 13 de Maio de 2009 a 28 de Setembro de 2009. O
procedimento para a remoção de efeitos instrumentais é similar ao realizado para as
demais curvas mencionadas anteriormente. Porém como Kepler-30 possui três trânsitos visíveis na sua curva, é necessária a remoção dos mesmos antes de aplicarmos
a nossa análise. Isso é importante para que os trânsitos planetários não venham a
causar uma influência nos resultados.
A ideia por trás do procedimento para remoção dos trânsitos é bastante simples e não afeta os resultados do nosso trabalho. O primeiro passo é localizar os
trânsitos na curva por meio de uma inspeção visual para, em seguida, aplicar um
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Figura 4.15: Curva de luz da estrela KIC 7985370, após a remoção dos efeitos sistemáticos associados à sonda espacial ou ao detector de imagem.
corte onde o trânsito esta localizado criando um (gap) — as lacunas criadas não devem influenciar os resultados uma vez que KIC 7765135, KIC 7985370, KIC 8429280
e CoRoT-6 também apresentam pequenas lacunas em suas curvas. A ideia para remover os trânsitos é similar àquela vista em Drake (2003). Na figura 2 do trabalho
deste autor (veja Fig. 4.18, onde a reproduzimos) ele aplica pequenas lacunas para
remover o trânsito planetário da estrela OGLE-TR-18 e OGLE-TR-30.
A curva de luz da estrela Kepler-30 utilizada neste trabalho é apresentada na
figura 4.19, onde todos os trânsitos foram removidos.
As estrelas utilizadas no presente estudo foram normalizadas para o máximo
valor observado ao longo de cada série temporal. Isso é necessário para realização
da análise do perfil de autocorrelação, que é a maneira pela qual verificamos a estabilidade da série temporal em busca dos primeiros indícios de rotação diferencial. A
tabela 4.1 mostra algumas informações sobre os parâmetros das estrelas que adotamos no nosso modelo de manchas.
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Figura 4.16: Série temporal fotométrica da estrela KIC 7765135 composta pelos quarters Q0, Q1, Q2 e Q3. A curva de luz dessa estrela, assim como KIC 8429280, apresenta um gap entre os quarters Q0 e Q2, a curva também mostra efeitos do movimento
da sonda espacial, que são facilmente corrigidos.

Tabela 4.1: Para realização do nosso estudo de rotação diferencial utilizando modelagem de manchas, a temperatura efetiva (Tef f ), gravidade (log g), inclinação (i) e os
coeficientes do escurecimento do limbo ap , bp , cp são parâmetros necessários para o
nosso modelo.
Estrela
Sol
 Eridani
HD 52265
HD 181906
CoRoT-6
KIC 7765135
KIC 7985370
KIC 8429280
Kepler-30

Tef f
K
5777
5100
6100
6300
6100
5835
5150
5030
5500

log g
cm s−2
4,44
4,60
4,35
4,22
4,44
4,34
4,24
4,45
4,70

i
deg
90
30
30
24
89
75
41,4
69,5
90

Tipo espectral

ap

bp

cp

Missão

G2
K2
G0
F8
F9
G1.5
G1.5
K2
–

0,360
0,189
0,357
0,368
0,340
0,530
0,563
0,296
0,220

0,840
0,811
0,842
0,838
1,024
0,605
0,614
0,868
1,180

-0,200
0,000
-0,199
-0,206
-0,378
-0,135
-0,141
-0,163
-0,400

SOHO
MOST
CoRoT
CoRoT
CoRoT
Kepler
Kepler
Kepler
Kepler
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Figura 4.17: Série temporal fotométrica da estrela KIC 7765135 com a aplicação
de um ajuste polinomial de terceira ordem, para remover tendências de longo termo
ocasionadas pelo movimento da sonda espacial a cada 90 dias, da mesma forma que
foi realizado para KIC 8429280.

Figura 4.18: Curva de luz das estrelas OGLE-TR-18 (à esquerda) e OGLE-TR-30 (à
direita), com os respectivos trânsitos na parte superior do gráfico. Na parte inferior
após a remoção dos trânsitos.
Fonte: Drake (2003), figura 2.
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Figura 4.19: A série temporal da curva de luz de Kepler-30 sem a presença dos
trânsitos dos três planetas que acompanham a estrela.

Capítulo 5
Resultados
“How would be the universe without rotation?

— It would be a much less

charming universe!.”

Georges Meynet

Conforme enfatizado ao longo desta tese, nosso trabalho tem como principal
objetivo fornecer um novo método para estimar a rotação diferencial de estrelas do
tipo solar, a partir da análise de séries temporais fotométricas de alta precisão. Aqui
utilizamos a fotometria obtida pelas diversas missões espaciais descritas no capítulo 4
desta tese, MOST, CoRoT e Kepler. No presente capítulo apresentamos os principais
resultados de nossa análise e discutimos as vantagens e as limitações do nosso método, quando comparado aos métodos atualmente disponíveis na literatura.
Visando testar a funcionalidade do nosso método, selecionamos uma amostra
de estrelas com rotação diferencial previamente estudada. Neste sentido, iniciamos
nosso estudo com o Sol, que devido à sua proximidade, é a estrela para a qual temos maior facilidade de estudo. A sua rotação diferencial já foi amplamente estudada
utilizando diferentes técnicas, dentre elas o imageamento Doppler, o estudo do movimento das manchas na superfície, ou ainda por meio da heliosismologia.
Para nossa análise do Sol, selecionamos apenas uma extensão do comprimento total da irradiação solar total (TSI) que equivale a 200 dias (figura 4.2). A seleção deste intervalo de 200 dias é permitida porque as regiões cromosféricas ativas e
as atividades complexas na superfície solar — tais como as fáculas — têm um tempo
de vida médio em torno de 50 – 80 dias, enquanto que as manchas fotosféricas duram
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em média 10 – 15 dias (Donahue, Dobson & Baliunas (1997), Lanza et al. (2003)).

5.1

Análise da autocorrelação das séries temporais fotométricas
Após o adequado tratamento das curvas de luz (capítulo 4), o passo seguinte

no nosso estudo é aplicar uma função de autocorrelação — procedimento que nos fornece informações importantes sobre a coerência do sinal fotométrico. Na figura 5.1,
apresentamos o resultado da aplicação da função de autocorrelação para Sol. Nosso
modelo, como já foi explicado anteriormente, é baseado na modelagem de manchas
e, desta forma, é provável que para o Sol o procedimento não seja aplicável, uma vez
que as manchas solares não são vistas constantemente na superfície. Elas obedecem
a um ciclo de 11 anos e, quando surgem, geralmente ficam confinadas em uma região de atividade, conhecida como cinturão de atividade solar, comportamento típico
apenas nas manchas solares. Em outras estrelas o surgimento das manchas pode
acontecer em diferentes regiões da superfície estelar. Entretanto, conforme explicado
no capítulo 2, esperamos que as manchas estelares obedeçam, em certos aspectos,
ao mesmo comportamento das manchas solares.
Ao aplicarmos a função de autocorrelação para o subintervalo (200 dias) do
comprimento total da curva de luz do Sol, notamos que o segundo pico da função de
autocorrelação é aproximadamente menor do que 0,5 mostrando que o decaimento
dos picos da referida função não ocorre de maneira lenta como é previsto para a
estabilidade do sinal fotométrico. Além disso, o tempo de vida das manchas solares é
geralmente menor do que um período de rotação (Lanza et al. (2003), Lanza, Rodonò
& Pagano (2004)).
Quando as manchas evoluem rapidamente, é bastante difícil extrair informação sobre rotação diferencial baseando-se na modelagem delas. Ao analisarmos a
HD 52265 (Fig.5.2) vemos claramente que a função de autocorrelação é péssima, o
que, para nós, indica que aplicar nosso modelo será bastante difícil para esta estrela,
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Figura 5.1: Função de autocorrelação aplicada ao Sol. Na parte superior temos o
subintervalo selecionado a partir da irradiação solar total, enquanto na parte inferior
mostramos o resultado da função de autocorrelação aplicada ao Sol. No eixo x temos
a defasagem de tempo lag expressa em dias. As linhas tracejadas indicam o intervalo
de ±σ, onde σ corresponde ao desvio padrão da autocorrelação esperada para um
ruído aleatório puro com certo grau de autocorrelação estimado para o caso de uma
aproximação com uma grande defasagem de tempo (large-lag). No gráfico de lag,
podemos notar o decaimento da autocorrelação em relação ao intervalo da curva de
luz.
ou que será até mesmo impossível extrair informações sobre rotação diferencial. Assim como para o Sol, o segundo pico da função de autocorrelação é menor que 0,5.
O segundo pico da função de autocorrelação é pouco visível — quando isso acontece
geralmente é um indicativo de que o tempo de vida das manchas estelares é menor
do que um período de rotação; neste caso, menor do que 12 dias.
A figura 5.3 mostra a terceira estrela com a qual não obtivemos sucesso ao
aplicar a função de autocorrelação — a HD 181906. Assim como o Sol e HD 52265,
essa estrela apresenta o segundo pico da função muito baixo. A HD 181906 e o Sol
apresentam segundos picos na função de autocorrelação que são coerentes com os
padrões de inomogeneidade na superfície.
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Figura 5.2: Função de autocorrelação aplicada a HD 52265. Na parte superior, da
figura temos a curva de luz com o fluxo normalizado e, na parte inferior, a função de
autocorrelação. Podemos observar que ocorre o decaimento abrupto dos picos da
função de autocorrelação, o que é indicativo de que o tempo de vida das manchas
estelares é menor do que um período de rotação, neste caso menor que 12 dias.
No caso da HD 181906 esta coerência não é suficiente para garantir a estabilidade do sinal fotométrico. Para o Sol, o ciclo de regiões ativas está confinado ao
longo de uma estreita faixa conhecida como cinturão de atividade em torno de 35°em
latitude, levando a uma diferença muito pequena entre os períodos das manchas. Tal
fato torna difícil, ou mesmo impossível, detectar evidências de rotação diferencial utilizando nosso modelo.
Mosser et al. (2009b), ao estudarem esta estrela, perceberam que a sua curva
de luz mostra uma modulação periódica com cerca de 3 dias, que produz no periodograma dois picos; comportamento típico apresentado pela rotação diferencial. Entretanto, o modelo introduzido por Mosser et al. (2009b) é diferente do nosso modelo.
A filosofia por trás do nosso modelo é menos complexa do que aquelas apresentadas por outros trabalhos, conforme anteriormente mencionado. Além disso, percebemos que para estrelas como o Sol, HD 52265 e HD 181906 — que apresentam
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manchas de pouca duração — o uso de modelagem fotométrica pode não ser suficiente.

Figura 5.3: Função de autocorrelação aplicada a HD 181906. Na parte superior da
figura temos a curva de luz com o fluxo normalizado e na parte inferior a função de
autocorrelação. Observamos que HD 181906 apresenta padrões de coerência nos picos da função de autocorrelação, embora o segundo pico da função de autocorrelação
seja aproximadamente menor do que 0,5 indicando que o sinal fotométrico não é tão
estável para aplicação do nosso modelo.

As Fig. 5.1, Fig. 5.2 e Fig. 5.3 apresentam os resultados da função de autocorrelação aplicada às estrelas Sol, HD 52265 e HD 181906, respectivamente. Para
essas estrelas a função de autocorrelação não fornece indícios de que é possível
detectar sinal de rotação diferencial a partir da modelagem de manchas. A seguir,
veremos os perfis de autocorrelação para as demais estrelas da nossa amostra, para
as quais foi possível detectar rotação diferencial.
Na figura 5.4, temos a função de autocorrelação aplicada à CoRoT-6. Essa é
a primeira estrela da nossa amostra que apresenta excelente perfil de autocorrelação,
conforme vemos nesta figura. A amplitude dos picos da função de autocorrelação tem
um decaimento gradativo ao longo da curva de luz, indicando a estabilidade do sinal
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fotométrico. A estrela CoRoT-6 foi detalhadamente estudada por Lanza et al. (2011).

Figura 5.4: Na parte superior, da figura temos a curva de luz de CoRoT-6 com o fluxo
normalizado, gentilmente cedida por Lanza et al. (2011); na parte inferior temos a
função de autocorrelação mostrando a coerência ao longo do sinal fotométrico .
Na figura 5.5, temos a função de autocorrelação para a estrela  Eridani. A
curva de luz observada desta estrela tem apenas 35,495 dias, de tal modo que a autocorrelação não pode ser calculada para grandes valores de lag. Embora os picos da
sua função de autocorrelação não sejam tão amplos como aquelas da estrela CoRoT6, a estrela  Eridani apresenta ótimos resultados quando aplicamos nosso modelo.
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Figura 5.5: Na parte superior, da figura temos a curva de luz de  Eridani com o
fluxo normalizado, e na parte inferior, a função de autocorrelação. Devido à curva
ser bastante curta não podemos calcular grandes valores de lag. No eixo x, temos a
defasagem de tempo expressa em dias. As linhas tracejadas indicam o intervalo de
±σ, no qual σ corresponde ao desvio padrão.
A seguir, mostraremos a função de autocorrelação para as estrelas observadas pela missão Kepler — KIC 7765135 (Fig. 5.6), KIC 7985370 (Fig. 5.7), KIC
8429280 (Fig. 5.8) e Kepler-30 (Fig. 5.9). Podemos observar que a amplitude dos picos da função de autocorrelação tem um decaimento gradativo ao longo das séries
temporais; comportamento esperado ao testar a estabilidade do sinal fotométrico.
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Figura 5.6: Na parte superior, da figura temos a curva de luz de KIC 7765135 com
o fluxo normalizado, e na parte inferior, a função de autocorrelação. O decaimento
gradativo dos picos da função de autocorrelação é o comportamento esperado ao
testar a coerência do sinal fotométrico.
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Figura 5.7: Na parte superior, da figura temos a curva de luz de KIC 7985370 com
o fluxo normalizado e na parte inferior a função de autocorrelação. No eixo x, temos
defasagem de tempo expressa em dias. As linhas tracejadas indicam o intervalo de
±σ, no qual σ corresponde ao desvio padrão. Notamos para KIC 7985370, assim como
para as demais estrelas observadas pelo Kepler, em que a função de autocorrelação
mostra um decaimento gradativo dos picos da função de autocorrelação. Além do fato
de que o segundo pico para essas estrelas é aproximadamente maior que 0,6.
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Figura 5.8: Na parte superior, da figura temos a curva de luz de KIC 8429280 com o
fluxo normalizado, e na parte inferior, a função de autocorrelação. Na função de autocorrelação de KIC 8429280, é visível que, quando o sinal fotométrico é estável, tanto
o espaçamento quanto o decaimento gradativo dos picos seguem o mesmo comportamento.
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Figura 5.9: Na parte superior, da figura temos a curva de luz de Kepler-30, com o fluxo
normalizado, e na parte inferior a função de autocorrelação. Os picos da função de
autocorrelação de Kepler-30 também exibem um excelente comportamento ao longo
da série temporal.
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Resultados obtidos com nosso modelo de duas
Manchas
Conforme já explicado no capítulo 3, nosso modelo é aplicado para intervalos

individuais da curva de luz, ∆T (comprimento total da curva de luz). Com o intuito de
reduzir o impacto da evolução temporal das manchas consideramos o subintervalo da
T
. O subintervalo
curva de luz de comprimento T em intervalos M de iguais ∆T =
M
adequado é encontrado por tentativa e erro: aumentamos o intervalo M até obtermos
um ajuste aceitável.
No caso do Sol, Lanza et al. (2003), Lanza, Rodonò & Pagano (2004) encontraram que o melhor comprimento ótico para este tipo de análise é de aproximadamente 14 dias, mas esse comprimento varia muito de uma estrela para outra. Para
cada intervalo da curva de luz de duração ∆T , realizamos uma comparação entre o χ2
do modelo com rotação diferencial e o χ2 do modelo de rotação de corpo sólido. Em
todos os casos, fixamos o valor da inclinação do eixo de rotação estelar, cujos valores
estão contidos na tabela 4.1.
A escolha de um valor fixo de inclinação é uma tentativa de reduzir a degenerescência entre os parâmetros que frequentemente apresentam problemas de convergência. Outro ponto importante que vale ressaltar é o tempo de vida das manchas:
assumimos que elas evoluem em uma escala de tempo menor do que ∆T . Dessa
forma podendo considerar seus efeitos como apenas um aumento no ruído.
Como explicado no capítulo 3, adotamos o critério de informação Bayesiana
(BIC) para medir a qualidade do ajuste entre aquele apresentado pela rotação diferencial e aquele apresentado pela rotação de corpo sólido (Liddle (2007)). Assim,
consideramos que o modelo com rotação diferencial deve apresentar um valor de
∆BIC ≥ 2, pois o critério de informação Bayesiana é uma aproximação assintótica
para uma comparação entre modelos. Podemos resumir esta etapa do nosso trabalho
da seguinte maneira:
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• Inicialmente, o melhor ajuste para o intervalo ∆T é obtido para diferentes valores
de M ;
• Em seguida, é feita uma inspeção visual para escolher o melhor ajuste do modelo com rotação de corpo sólido e do modelo com rotação diferencial;
• Após a escolha do melhor ajuste do modelo com rotação de corpo sólido e do
modelo com rotação diferencial, verificamos o parâmetro ∆BIC ≥ 2, que serve
como guia para remover os casos nos quais a diferença no valor de χ2 é devido
a problemas de convergência no nosso modelo;
• Por fim, entre os modelos com melhores ajustes, escolhemos o que tem o sinal
mais claro revelado pela variação da amplitude da modulação.
A seguir (Fig. 5.10 até Fig. 5.19) apresentaremos os resultados obtidos com
os melhores ajustes do modelo com e sem rotação diferencial, para o intervalo ∆T .
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Figura 5.10: Comprimento ótico do Sol (quadrados abertos) com melhor ajuste obtido
para rotação diferencial com nosso modelo de duas manchas (linha sólida) versus o
melhor ajuste de rotação de corpo sólido (linha tracejada). Podemos perceber que o
ajuste feito pela rotação diferencial é melhor do que aquele feito pela rotação de corpo
sólido. Entretanto, devido à qualidade de ambos os ajustes não foi possível obter um
valor para a amplitude da rotação diferencial solar quando realizamos a análise com
MCMC. Este era um resultado já esperado, primeiro porque a qualidade da função de
autocorrelação (figura 5.1) não é muito boa; segundo porque o tempo de vida médio
das manchas é bastante curto e sua presença na superfície solar não é constante.
Além disso, a variabilidade causada pelo efeito das fáculas também interfere na nossa
análise. Logo, para estrelas que apresentam essas características nosso modelo não
é adequado ou pode até ser completamente inviável.
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Figura 5.11: Comprimento ótico da HD 52265 (quadrados abertos) com melhor ajuste
obtido para rotação diferencial com nosso modelo de duas manchas (linha sólida) versus o melhor ajuste de rotação de corpo sólido (linha tracejada). O ajuste feito pela
rotação diferencial é visivelmente melhor do que aquele feito pela rotação de corpo
sólido. Porém não foi possível obter um valor para amplitude da rotação diferencial
quando realizamos a análise com MCMC. Tal resultado já era esperado, pois se observarmos a função de autocorrelação (Fig. 5.2), perceberemos o rápido decaimento
dos picos da função. Assim como no caso do Sol, as manchas presentes na HD 52265
parecem evoluir muito rápido, tornando difícil a análise com nosso modelo.
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Figura 5.12: Comprimento ótico da HD 181906 (quadrados abertos) com melhor
ajuste obtido para rotação diferencial com nosso modelo de duas manchas (linha sólida) versus o melhor ajuste de rotação de corpo sólido (linha tracejada). O ajuste feito
pela rotação diferencial novamente é melhor do que aquele feito pela rotação de corpo
sólido; porém não foi possível obter um valor para a amplitude da rotação diferencial
quando realizamos a análise com MCMC. Tal resultado já era esperado, porque se
observarmos a função de autocorrelação na figura 4.3, perceberemos o rápido decaimento dos picos da função. Lembrando que a função de autocorrelação nos ajuda a
ter uma ideia preliminar da coerência da série temporal.

Capítulo 5. Resultados

114

Figura 5.13: Comprimento ótico da HD 181906 (quadrados abertos) com melhor
ajuste obtido para rotação diferencial com nosso modelo de duas manchas (linha sólida) versus o melhor ajuste de rotação de corpo sólido (linha tracejada). O ajuste feito
pela rotação diferencial é melhor do que aquele feito pela rotação de corpo sólido;
porém não foi possível obter um valor para a amplitude da rotação diferencial quando
realizamos a análise com MCMC. Tal resultado já era esperado, porque se observarmos a função de autocorrelação figura 4.3, perceberemos o rápido decaimento dos
picos da função. Lembrando que a função de autocorrelação nos ajuda a ter uma
ideia preliminar da coerência da série temporal, assim para testarmos todas a possibilidades, selecionamos 2 subintervalos para esta estrela (ver Fig. 5.12).
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Fluxo relativo

Epsilon Eridani

Tempo (HJD ‐ 2451545)
Figura 5.14: Comprimento ótico de  Eridani (quadrados abertos) com melhor ajuste
obtido para rotação diferencial com nosso modelo de duas manchas (linha sólida) versus o melhor ajuste de rotação de corpo sólido (linha tracejada). O ajuste da rotação
diferencial nos dá uma melhor reprodução da amplitude variável da modulação da luz
ao longo da série temporal; enquanto que o melhor ajuste da rotação de corpo sólido
apresenta desvios maiores e não reproduz os tempos de todos os três mínimos. Para
esta estrela, realizamos a análise com MCMC e obtivemos resultados coerentes com
aqueles obtidos por Croll et al. (2006b).
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Figura 5.15: Comprimento ótico de CoRoT-6 (quadrados abertos) com melhor ajuste
obtido para rotação diferencial com nosso modelo de duas manchas (linha sólida) versus o melhor ajuste de rotação de corpo sólido (linha tracejada). O ajuste da rotação
diferencial nos dá uma melhor reprodução da amplitude variável da modulação da luz
ao longo da série temporal; enquanto que o melhor ajuste da rotação de corpo sólido
apresenta desvios maiores e não reproduz com satisfação o comprimento ótico da
estrela CoRoT-6. A função de autocorrelação de CoRoT-6 (Fig. 5.4) nos indica que ao
menos um ajuste para a estrela será encontrado. Para CoRoT-6, realizamos a análise
com MCMC e obtivemos resultados coerentes com aqueles obtidos por Lanza et al.
(2011).
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Figura 5.16: Comprimento ótico da KIC 7765135 (quadrados abertos) com melhor
ajuste obtido para rotação diferencial com nosso modelo de duas manchas (linha sólida) versus o melhor ajuste de rotação de corpo sólido (linha tracejada). O ajuste da
rotação diferencial nos dá claramente uma melhor reprodução da amplitude variável
da modulação da luz ao longo da série temporal; enquanto que o melhor ajuste da
rotação de corpo sólido apresenta desvios maiores. Pela função de autocorrelação
de KIC 7765135 (Fig. 5.6, painel superior), este resultado já era esperado. Para KIC
7765135, realizamos a análise com MCMC e obtivemos resultados coerentes com
aqueles obtidos por Fröhlich et al. (2012).
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Figura 5.17: Comprimento ótico da KIC 7985370 (quadrados abertos) com melhor
ajuste obtido para rotação diferencial com nosso modelo de duas manchas (linha sólida) versus o melhor ajuste de rotação de corpo sólido (linha tracejada). O ajuste da
rotação diferencial nos dá claramente uma melhor reprodução da amplitude variável
da modulação da luz ao longo da série temporal; enquanto que o melhor ajuste da
rotação de corpo sólido apresenta desvios maiores. Pela função de autocorrelação
de KIC 7985370 (Fig. 5.7, painel inferior), este resultado já era esperado. Para KIC
7985370, realizamos a análise com MCMC e obtivemos resultados coerentes com
aqueles obtidos por Fröhlich et al. (2012).
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Figura 5.18: Comprimento óptico da estrela KIC 8429280 (quadrados abertos) com
melhor ajuste obtido para rotação diferencial com nosso modelo de duas manchas
(linha sólida) versus o melhor ajuste de rotação de corpo sólido (linha tracejada). O
ajuste da rotação diferencial nos dá claramente uma melhor reprodução da amplitude
variável da modulação da luz ao longo da série temporal, enquanto que o melhor
ajuste da rotação de corpo sólido apresenta desvios maiores. Pela função de autocorrelação de KIC 8429280 (Fig. 5.8, painel superior) este resultado já era esperado.
Para KIC 8429280 realizamos a análise com MCMC e obtivemos resultados coerentes
com aqueles obtidos por Frasca et al. (2011).
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Figura 5.19: Comprimento óptico da estrela Kepler-30 (quadrados abertos) com melhor ajuste obtido para rotação diferencial com nosso modelo de duas manchas (linha
sólida) versus o melhor ajuste de rotação de corpo sólido (linha tracejada). O ajuste
da rotação diferencial é consideravelmente melhor do que aquele da rotação de corpo
sólido. Para Kepler-30, realizamos a análise com MCMC e conseguimos estimar uma
amplitude relativa da rotação diferencial para Kepler-30.
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Ao apresentar os resultados obtidos com o nosso método, selecionamos os
potenciais casos em que o ajuste feito pela rotação diferencial é notavelmente melhor
do que aquele feito pela rotação de corpo sólido. Sublinhando que nosso método é
baseado naquele apresentado por Croll et al. (2006b), realizamos pequenas modificações no código desses autores e aplicamos para  Eridani com o intuito de comparar
os resultados obtidos por eles com os obtidos pelo nosso modelo.
As principais modificações dizem respeito ao valor do fluxo de referência, pois,
no nosso modelo limitamos esse para um intervalo entre -0,001 e 0,005, por conveniência, e fixamos a longitude inicial das manchas, supondo uma variação entre ±13°.
Após estas modificações, verificamos a convergência da cadeia e obtivemos um valor
mínimo para R (Verde et al. (2003)) de 1,0017 e um valor máximo de 1,0133, de modo
tal que a convergência de nossa cadeia para  Eridani é consideravelmente boa.
Em nosso método adotamos que as manchas são como pontos, enquanto
Croll et al. (2006b) assume que as manchas são circulares. Concluímos que as distribuições dos períodos de rotação das manchas, sobre as quais realizamos nossa
medida de rotação diferencial, não diferem muito daquelas apresentadas por Croll
et al. (2006b). Os parâmetros que diferem daqueles obtidos pelos referidos autores
são a inclinação, por causa da forte dependência deste parâmetro com a geometria
das manchas, e o nível de fluxo da superfície, que não possui manchas. Croll et al.
(2006b) determinaram a amplitude da rotação diferencial por meio da correlação entre
a colatitude da mancha e a inclinação do eixo de rotação estelar.
Tal correlação produz uma dependência do parâmetro κ — parâmetro este que
indica o valor da rotação diferencial no artigo dos referidos autores — com a inclinação.
No nosso caso, adotamos um valor absoluto da diferença entre os períodos de rotação
da manchas, ∆P = |P1 −P2 |, como uma medida da rotação diferencial. Ao contrário de
κ, ∆P não depende da colatitude das manchas, uma vez que é obtido pela modelagem
delas. ∆P também não apresenta uma dependência com a inclinação, o que nos
permite realizar uma estimativa robusta da amplitude relativa da rotação diferencial
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∆P
(P1 − P2 )
, onde P =
.
P
2
Comparando nossos resultados (figura 5.14) com a figura 2 do trabalho de

Croll et al. (2006b), reproduzida na figura 5.20 e observando os dois gráficos percebemos o quanto nosso modelo é capaz de reproduzir resultados semelhantes aos
encontrados por outros modelos para rotação diferencial.
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Fig. 2.—Top:  Eri spots ( Table 3) as seen from the line of sight (left) and the visible pole (right). Middle: The light curve of Fig. 1, with a linear trend removed. The solid
line is the model from Table 3. The dashed line indicates the unspotted intensity of the star (U ¼ 1:0000). Bottom: Residuals from the model on the same scale.

Epsilon Eridani

Fluxo relativo

The uniqueness tool uses the user-deﬁned best-ﬁt model
(henceforth referred to as the initial model) as its starting point
while it attempts to search for other solutions that ﬁt the light curve
as well as, or better than, the initial model. The initial conditions
for the standard spot model are set as a modest variation from the
initial model, with the spots randomly dispersed around the star.

For instance, a one-spot solution with set U,
U i, w , and u can be
investigated by setting the initial conditions for the new period,
p,, knew ¼
longitude, latitude, and size of the spot as pnew ¼ po  p
k,
k, new ¼ , and new ¼ , where p,
 , k,
p
k, , and 
 are userdeﬁned, appropriately sized random variables. The standard spot
model ﬁtting process is then implemented. If the parameters

Tempo (HJD ‐ 2451545)
Figura 5.20: No painel superior, temos a figura 2 do trabalho de Croll et al. (2006b), na
qual a linha sólida representa o ajuste da rotação diferencial. No painel inferior temos o
gráfico obtido pelo nosso modelo, em que a linha sólida representa o ajuste da rotação
diferencial e a linha tracejada representa a rotação de corpo sólido. Observando os
dois gráficos percebemos o quanto nosso modelo é capaz de reproduzir resultados
semelhantes aos encontrados por outros modelos, para rotação diferencial.
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Rotação diferencial em nossa amostra de estrelas
A seguir, mostramos a distribuição a posteriori dos períodos de rotação das

duas manchas. Iniciaremos comparando as distribuições dos períodos obtidos por
Croll et al. (2006b) com os nossos resultados. Na figura 5.21, comparamos a distribuição a posteriori obtida com nosso método (painel inferior ) com aqueles obtidos
por Croll (2006) (painel superior). Observamos que as distribuições são praticamente
idênticas, mostrando a eficiência do nosso método.

Figura
5.21: No painel
superior,
temos
figura
2 do trabalho
de Croll
(2006),
Fig. 3.—Marginalized
likelihood
for each
of theafitted
parameters
(thick curves).
The thin
dottedque
curves show the
mostra
a distribuição
a posteriori
dos períodos
de rotação
das duas likelihood
manchas:
of
the distribution)
and the 68%
credible regions
are determined
via the marginalized
andno
are given by th
are
summarized
under
the
Wide
Prior
column
of
Table
2.
lado esquerdo, temos o período da primeira mancha, e no lado direito, a distribuição
a posteriori do período de rotação da segunda mancha. No painel inferior, apresenimplausible
solutions, as
single
as discussed
in § 3;dos
theperíodos
step sizes
givenda primeira
tamos parameter,
nossa distribuição
a posteriori
de are
rotação
e segunda
(2006).
The number of s
in
Table 1.Observamos
The final acceptance
rate when são
all parameters
were
mancha.
que as distribuições
semelhantes
em ambos
os trabalhos.

fitted simultaneously was approximately 23%. Four chains were
used (M p 4), starting from reasonably different points in parameter space, but all were relatively near the local minimum
in parameter space that defined solution 1 of the uniqueness
test of Croll et al. (2006). This was done to ensure that the
MCMC fitting would converge to solution 1, the two-spot solution showing differential rotation, and not the other physically

3 # 10 6, as it was found
ensure that R ! 1.1 for all
thus ensuring convergenc
of n used here was nece
below 1.1 for some of th
these parameters were hi
A thinning factor of 10 w

Capítulo 5. Resultados

125

Para o Sol, HD 52265 e HD 181906 já era esperado que não conseguíssemos
obter um valor para a amplitude da rotação diferencial, uma vez que a função de autocorrelação para essas estrelas não apresentava um sinal fotométrico coerente. Mas,
mesmo assim, aplicamos nosso modelo de manchas para identificarmos o melhor
ajuste para rotação diferencial e observamos que, para tais estrelas, ao realizarmos
a análise com MCMC, as cadeias não convergem para baixos valores de R, apresentando em todos os casos valores de R maiores do que 1,2 (Fig. 5.10, Fig. 5.11,
Fig. 5.12 e Fig. 5.13,respectivamente). Em nenhum dos três casos foi possível fazer
qualquer alteração que melhorem os resultados. Para esses três casos repetimos, a
análise com diferentes intervalos, para confirmarmos que os resultados obtidos não
dependiam do intervalo escolhido. Porém, para o Sol, selecionamos apenas o intervalo apresentado na Fig. 5.10, visto que, era o único intervalo satisfatório para aplicarmos o modelo.
A tabela 5.2 contém algumas informações sobre os valores de R, e também
sobre os parâmetros no modelo que não atingiram convergência. Note que R é, às vezes, indefinido na tabela; acontecendo isso porque o parâmetro no modelo foi fixado,
na tentativa de melhorar a convergência, como no caso do Sol, por exemplo (Verde
et al. (2003)). Quando o valor de R é menor do que o limite aceitável de 1,2 — para
apenas um subconjunto dos parâmetros do modelo — não implica necessariamente
que as distribuições dos parâmetros correspondentes convergiram, porque as correlações com os parâmetros que possuem R maior do que 1,2 torna o resultado pouco
confiável. Desta forma assumimos que R deve ser menor do que 1,2 para todos os
parâmetros, para podermos usar as distribuições a posteriori com segurança.
Um resultado muito interessante na nossa análise é o fato de que todas as
estrelas para as quais as cadeias de MCMC não convergiram apresentam um rápido
decaimento do segundo pico na função de autocorrelação quando o lag—termo associado à defasagem de tempo— aumenta indicando uma rápida evolução das manchas.
Estudos baseados na análise do periodograma Lomb-Scargle e modelos com muitas
manchas forneceram evidências de rotação diferencial para tais estrelas. Eles tam-
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bém detectaram uma rápida e intrínseca evolução das manchas que poderia afetar
a determinação e, possivelmente, imitar um sinal de rotação diferencial (Ballot et al.
(2011), García et al. (2009), Mosser et al. (2009a)).
Para CoRoT-6, KIC 7765135, KIC 7985370, KIC 8429280 e Kepler-30, fomos
capazes de obter uma boa convergência entre os parâmetros no modelo. Para as
estrelas Kepler-30 e KIC 7765135 encontramos valores máximos de 1,197 e 1,067
considerando uma cadeia de 36 e 500 milhões de passos, respectivamente. No caso
de CoRoT-6, o valor máximo de R encontrado foi 1,186 considerando uma cadeia de
128 milhões de passos.
Porém, houve casos em que foi necessário fixar a inclinação do eixo de rotação e a colatitude das manchas para que pudéssemos obter convergência para R,
cujo valor máximo é igual a 1,125 para uma cadeia de 180 milhões de passos. O valor
de R correspondente a esses parâmetros fixos são indefinidos. Para a estrela KIC
8429280 encontramos uma forte correlação entre o fluxo de referência, a inclinação
e a área da mancha a2 , sendo o valor máximo obtido para R de 1,010, após calcular
uma cadeia de 36 milhões de passos.
Na tabela 5.3, apresentamos os períodos de rotação das duas manchas e
seus respectivos desvios-padrão obtidos da distribuição marginal a posteriori de P1 e
P2 , bem como a amplitude relativa da rotação diferencial ∆P/P e seus desvios-padrão.
A distribuição dos períodos de rotação das duas manchas é mostrada da figura 5.22
à figura 5.26.
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Frequência

CoRoT‐6

Prot (dias)
Figura 5.22: Análise da estrela CoRoT-6 com MCMC. No eixo y temos a frequência
marginal de distribuição para as duas manchas e, no eixo x, temos o período de
rotação para a primeira mancha (linha sólida) e o período para a segunda mancha
(linha pontilhada).
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Frequência

KIC 7985370

Prot (dias)
Figura 5.23: Distribuição a posteriori do período de rotação das duas manchas para
KIC 7985370 obtida pela análise realizada com MCMC. A distribuição do período de
rotação da primeira mancha é indicada pela linha sólida, e a linha pontilhada indica o
período da segunda mancha.
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Frequência

KIC 7765135

Prot (dias)
Figura 5.24: Distribuiçãoa posteriori do período de rotação das duas manchas KIC
7765135 obtida por meio da análise realizada com MCMC. A distribuição do período
de rotação da primeira mancha é indicada pela linha sólida, e a linha pontilhada indica
o período da segunda mancha.
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Frequência

Frequência

KIC 8429280

Prot (dias)
Figura 5.25: Distribuição a posteriori do período de rotação das duas manchas KIC
8429280 obtida a partir da análise realizada com MCMC. O lado esquerdo representa
a distribuição a posteriori da primeira mancha e o lado direito, a distribuição a posteriori da segunda mancha.
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Frequência

Kepler‐30

Prot (dias)
Figura 5.26: Distribuição a posteriori do período de rotação das duas manchas para
Kepler-30 obtida mediante a análise realizada com MCMC. A distribuição do período
de rotação da primeira mancha é indicada pela linha sólida, e a linha pontilhada indica
o período da segunda mancha.
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A amplitude da rotação diferencial determinada pelo nosso método depende
do subintervalo da curva de luz considerado, uma vez que as manchas podem aparecer em diferentes latitudes em estrelas do tipo solar. Em estrelas mais ativas do que
o Sol, a faixa de latitude é bem maior (Moss, Sokoloff & Lanza (2011)). Isso torna as
diferenças maiores apenas para CoRoT-6 e as estrelas jovens da nossa amostra. Por
meio da modelagem de outro intervalo de CoRoT-6 obtivemos ∆P/P = 0, 259 ± 0, 003,
e analisando outro intervalo de KIC 8429280 obtivemos ∆P/P = 0, 011 ± 3, 73 × 10−5 ,
cujos desvios padrão são derivados da distribuição a posteriori dada pelo método de
MCMC. Devemos lembrar dessas informações ao compararmos o presente resultado
àqueles obtidos por Lanza et al. (2011), que encontra metade do valor de ∆P/P a
partir do estudo da migração de longitudes ativas (ao contrário do nosso método que
estuda a migração de manchas individuais).
Nossos períodos de rotação das manchas estão dentro da faixa encontrada
por Frasca et al. (2011) para KIC 8429280. Para as estrelas KIC 7765135 e KIC
7985370 os períodos estão ligeiramente fora da faixa encontrada por Fröhlich et al.
(2012). Entretanto, eles utilizam um modelo que usa 7 ou 9 manchas, enquanto o
nosso modelo contém apenas duas manchas.

70;90

15;45

15;45

15;45

70;90

50;60

25;50

65;73

60;90

HD 52265

HD 181906

HD 181907

CoRoT-6

KIC 7765135

KIC 7985370

KIC 8429280

Kepler-30

I (graus)

Sol

Estrela
0,060
0,044
0,044
0,044
0,268
0,268
0,268
0,268
0,060

2×10−5
2×10−7
2×10−5
2×10−5
2×10−3
2×10−3
2×10−3
2×10−3
2×10−5

-0,03; 0,01

-2×10−4 ; 2×10−4

-0,03; 0,01

-0,02; 0,01

-0,03; 0,01

-0,03; 0,01

-0,03; 0,01

-0,001; 0,002

-0,001; 0,002

a2

a1

F0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

180

180

180

180

180

120

120

150

180

±13

± 13

±13

±13

±13

±13

±13

±15

±13

θ1 (graus) θ2 (graus) λ1;2 (graus)

13

1,0

1,0

1,0

5,0

2,65

2,65

9,0

24,0

P1 (dias)

e λ2 e, finalmente, os períodos p1 e p2 que correspondem à primeira e à segunda manchas respectivamente.

19,0

4,0

4,0

4,0

9,0

2,9

2,9

14,0

29,0

P2 (dias)

(o menor e o maior valor), o intervalo de inclinação i, a área da mancha 1 a1 , e área da mancha 2 a2 , a colatitude θ1 e θ2 , latitude λ1

Tabela 5.1: Parâmetros considerados para análise de MCMC para as estrelas da nossa amostra, na qual F0 é o fluxo de referência
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1,14×10−2
7,62×10−2

1,33×10−2

4,39×10−3

7,91×10−5

4,27×10−2

7,72×10−3

3,29×10−2

6,23×10−2

1,03×10−2

5,74×10−2

9,34×10−3

5,26×10−2

1,86×10−4

4,58×10−2

1,94×10−2

2,82×10−2

-

6,62×10−3

3,53×10−2

 Eridani

HD 52265

HD 181906

HD 181906

CoRoT-6

KIC 7765135

KIC 7985370

KIC 8429280

Kepler-30

0,19

3,24×10−3

2,24×10−2

2,96×10−2

2,60×10−5

2,41×10−3

9,32×10−3

3,03×10−2

3,39×10−2

-

Sol

a1

F0

i

Estrela

7,58×10−2

6,62×10−3

-

3,12×10−2

2,34×10−2

10,81

12,91

3,19

9,74×10−3

-

θ1

3,81×10−2

8,06×10−3

8,53×10−2

6,68×10−2

4,99×10−2

0,65

4,23×10−2

20,64

6,12×10−3

3,52

λ1

3,68×10−2

8,06×10−3

9,16×10−2

6,62×10−2

5,13×10−2

9,93×10−5

5,43×10−5

2,80×10−3

4,26×10−3

3,52

P1

a2

4,29×10−2

1,03×10−2

5,41×10−2

1,82×10−2

4,46×10−2

3,03×10−2

1,10×10−5

7,31×10−4

9,66×10−3

2,14×10−2

nossa cadeia de MCMC para todos os parâmetros do nosso modelo TWO-SPOT MODEL.

0,14

6,62×10−3

-

2,90×10−2

4,70×10−2

5,63

1,71

2,75

1,25×10−2

-

θ2

4,18×10−2

1,70×10−3

0,12

5,60×10−2

0,19

0,19

8,85×10−2

8,03

6,55×10−3

4,94

λ2

4,10×10−2

1,70×10−3

0,12

6,01×10−2

0,19

9,97×10−4

3,86×10−5

5,61×10−3

1,70×10−3

4,94

P2

Tabela 5.2: Apresentamos, nesta tabela, os valores de R de Gelman e Rubin(Verde et al. (2003)) para calcular a convergência da
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6,3438
2,3664
2,7809
1,17245
16,78

3,799 × 10−2
1,492 × 10−3
3,912 × 10−3
2,981 × 10−5
1,708 × 10−2

7,9655
2,6227
2,9262
1,20593
15,9243

CoRoT-6

KIC 7765135

KIC 7985370

KIC 8429280

Kepler-30

(d)
11,5593

(d)

(d)

P2

11,3592 3,181 × 10−2

σP1

P1

 Eridani

Estrela

que revela evidências de rotação diferencial

1,945 × 10−2

2,689 × 10−5

2,468 × 10−3

1,142 × 10−3

2,033 × 10−2

1,853 × 10−2

(d)

σP2

0,0523

0,0281

0,0509

0,1027

0,2266

0,0175

∆P/P

1,58 × 10−3

3,38 × 10−5

1,62 × 10−3

7,53 × 10−4

6,02 × 10−3

3,21 × 10−3

σ∆P/P

Tabela 5.3: Resultados obtidos via análise de MCMC considerando os intervalos da tabela 4.1, para as estrelas da nossa amostra
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Capítulo 6
Conclusões e perspectivas
“The significant problems we face cannot be solved at the same level of
thinking we were at when we created
them.”

Albert Einstein (1879-1955)

Neste trabalho introduzimos um novo método, para estimar rotação diferencial
estelar em séries temporais fotométricas de alta precisão como, por exemplo, aquelas
obtidas pelas missões espaciais, CoRoT e Kepler. As séries temporais contínuas nos
permitem aplicar a função de autocorrelaçao para medir a escala temporal da evolução
intrínseca do padrão de manchas. Esta evolução é um dos principais limitadores para
calcular a rotação diferencial. Selecionamos uma amostra de oito estrelas para as
quais existem estudos na literatura sobre a rotação diferencial a partir da análise das
suas séries temporais. Em nosso estudo, decidimos incluir o Sol, com a finalidade de
entender o comportamento da rotação diferencial em estrelas do tipo solar.
Mostramos que a rotação diferencial pode ser detectada quando a altura relativa do segundo pico da função de autocorrelação é, pelo menos de 0,6 ou 0,7. Neste
caso, dividimos a série temporal em curtos subintervalos, de tal forma que fossem
menores do que a evolução temporal das manchas, mas suficientemente longos para
revelarem os desvios das longitudes produzidos pela rotação diferencial. Finalmente,
o melhor intervalo é selecionado pela comparação entre o ajuste da rotação diferencial
e o ajuste da rotação de corpo sólido. Para este intervalo é feita uma análise bayesiana por meio de uma abordagem com Monte Carlo via Cadeias de Markov (MCMC),
136
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com a finalidade de avaliar a rotação diferencial e determinar seu valor mais provável
e suas incertezas.
A amplitude da rotação diferencial obtida com nosso método é consistente
com aquelas obtidas em trabalhos anteriores, quando as suposições das outras aproximações são consideradas. A principal vantagem da nossa abordagem é a simplicidade do modelo de manchas, que nos permite executar cadeias de Markov via Monte
Carlo com dezenas ou centenas de milhões de passos para estudar a distribuição a
posteriori dos parâmetros. Caso contrário, iríamos necessitar de maior tempo computacional e talvez não conseguíssemos obter uma boa convergência para R.
Em nosso modelo, aproveitamos as informações disponíveis sobre a inclinação do eixo de rotação estelar para fixar a distribuição à priori da inclinação, uma vez
que esta é fortemente correlacionada com as colatitudes e a área das manchas. Outras correlações podem se tornar importantes, por exemplo, quando a razão sinal/ruído
da fotometria for baixa, ou quando as manchas evoluem muito rápido, e ainda se a
amplitude relativa da rotação diferencial é muito pequena, ou seja, quando ∆P/P é
aproximadamente menor do que 0,01 os resultados também são afetados.
Ao estudar estrelas mais ativas do que o Sol, encontramos que a medida
da amplitude da rotação diferencial depende da escolha do intervalo temporal. Em
geral, nossa aproximação fornece somente um limite para a amplitude da rotação
diferencial. Aqui, não tentamos determinar a amplitude e o sinal do cisalhamento Polo–
Equador, como feito em outros trabalhos (Fröhlich et al. (2012)), porque a colatitude
das manchas e inclinação do eixo de rotação estelar são fortemente correlacionados
no nosso modelo.
Nas figuras Fig. 5.1 a Fig. 5.7, temos a função de autocorrelação para as
estrelas da nossa amostra, cuja análise fornece evidências da estabilidade do sinal
fotométrico. Descobrimos que, na maioria dos casos, só fomos capazes de estimar
a rotação diferencial para as estrelas que mostraram um decaimento mais lento dos
picos na função de autocorrelação.
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As figuras Fig. 5.10 a Fig. 5.19, representam os intervalos para os quais realizamos medidas da amplitude da rotação diferencial. Essas figuras ilustram os ajustes
obtidos com nosso modelo de manchas, e nelas percebemos claramente que o ajuste
da rotação diferencial (linha sólida) é consideravelmente melhor do que aquele apresentado pela rotação de corpo rígido (linha tracejada).
Nas figuras Fig. 5.21 a Fig. 5.26, apresentamos a distribuição a posteriori
do período de rotação das duas manchas, obtidas por meio de MCMC. Ao observar
essas figuras percebemos quão distintos são os períodos de ambas as manchas. Para
modelar a curva de luz com rotação rígida adotamos que P1 = P2 e calculamos o
melhor ajuste usando como ponto inicial correspondente ao melhor ajuste com P1 6=
P2 , de tal forma que, se as manchas tivessem o mesmo período de rotação, a linha
sólida (período da primeira mancha) e a linha tracejada (período da segunda mancha)
iriam se sobrepor.
Os resultados desta tese foram reportados no artigo Measuring stellar differential rotation with high-precision space-borne photometry, publicado na revista Astronomy & Astrophysics, cuja versão final encontra-se no apêndice A. Como síntese,
este trabalho de doutorado traz uma importante contribuição ao estudo da rotação
diferencial a partir da análise de séries temporais, pois nossa abordagem apresenta
resultados consistentes com relação àqueles previamente estudados. Dessa forma,
esta tese apresentou o método e testou sua funcionalidade com sucesso.

6.1

Perspectivas
Uma vez que dispomos do método já testado, pretendemos de imediato estu-

dar e estimar a amplitude da rotação diferencial para uma nova amostra de estrelas
que ainda não tiveram evidências de rotação diferencial reportadas, tanto da base
CoRoT quanto da Kepler.
Como trabalho futuro pretendemos estudar a correlação da rotação diferencial
com outros parâmetros estelares, tal como rotação superficial e metalicidade. Tal
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estudo poderá nos trazer informações importantes sobre a eficiência do processo do
dínamo magnético, fonte da atividade estelar em diferentes estágios da evolução.
Finalmente, devido ao seu comprovado grau de funcionalidade, nosso método
será uma importante ferramenta para futuras missões espaciais, incluindo CHEOPS e
PLATO, a serem lançadas em 2017 e 2024, respectivamente. Nosso método poderá
ser um procedimento chave na caracterização dos níveis de atividade magnética das
estrelas a serem observadas pela missão CHEOPS, que usará fotometria de ultra–alta
precisão na busca por planetas orbitando estrelas brilhantes.

Referências
Anderson, O. Time series analysis and forecasting: the Box-Jenkins approach.
Butterworth, 1976. ISBN 9780408706759. Disponível em: http://books.google.
com.br/books?id=YCjvAAAAMAAJ.
Auvergne, M. et al. The CoRoT satellite in flight: description and performance. A&A,
v. 506, p. 411 – 424, out. 2009.
Ballot, J. et al. Accurate p-mode measurements of the G0V metal-rich CoRoT target
HD 52265. A&A, v. 530, p. A97, jun. 2011.
Balona, L. A. et al. Kepler observations of the variability in B-type stars. MNRAS, v. 413,
p. 2403–2420, jun. 2011.
Barnes, J. R. et al. Doppler images from dual-site observations of southern rapidly
rotating stars - II. Starspot patterns and differential rotation on Speedy Mic. MNRAS,
v. 324, p. 231–242, jun. 2001.
Barnes, S.; Sofia, S.; Pinsonneault, M. Disk Locking and the Presence of Slow Rotators
among Solar-Type Stars in Young Star Clusters. ApJ, v. 548, p. 1071–1080, fev. 2001.
Barnes, S. A. Gyrochronology and its usage for main sequence field star ages. In:
Mamajek, E. E.; Soderblom, D. R.; Wyse, R. F. G. (Ed.). IAU Symposium. [S.l.: s.n.],
2009. (IAU Symposium, v. 258), p. 345–356.
Boehm-Vitense, E. The effective temperature scale. ARA&A, v. 19, p. 295–317, 1981.
Borucki, W. J. et al. Kepler Planet-Detection Mission: Introduction and First Results.
Science, v. 327, p. 977–, fev. 2010.
Brown, T. M. et al. Inferring the sun’s internal angular velocity from observed p-mode
frequency splittings. ApJ, v. 343, p. 526–546, ago. 1989.
Budding, E. The interpretation of cyclical photometric variations in certain dwarf MEtype stars. Ap&SS, v. 48, p. 207–223, maio 1977.
Butler, R. P. et al. Planetary Companions to the Metal-rich Stars BD -10deg3166 and
HD 52265. ApJ, v. 545, p. 504–511, dez. 2000.
Carrington, R. C. On the Distribution of the Solar Spots in Latitudes since the Beginning
of the Year 1854, with a Map. MNRAS, v. 19, p. 1–3, nov. 1858.
. On certain Phenomena in the Motions of Solar Spots. MNRAS, v. 19, p. 81–84,
jan. 1859.
Cayrel de Strobel, G. Stars resembling the Sun. A&ARv, v. 7, p. 243–288, 1996.
Chaplin, W. J. Future Prospects for Inference on Solar-type Stars. In: Shibahashi, H.;
Takata, M.; Lynas-Gray, A. E. (Ed.). Progress in Solar/Stellar Physics with Helioand Asteroseismology. [S.l.: s.n.], 2012. (Astronomical Society of the Pacific Conference Series, v. 462), p. 525.
140

Referências

141

Charbonneau, P. Solar and Stellar Dynamos. Society for Astronomical Sciences
Annual Symposium, v. 39, 2013.
Claret, A.; Bloemen, S. Gravity and limb-darkening coefficients for the Kepler, CoRoT,
Spitzer, uvby, UBVRIJHK, and Sloan photometric systems. A&A, v. 529, p. A75, maio
2011.
Cowan, N. B.; Fuentes, P. A.; Haggard, H. M. Light curves of stars and exoplanets:
estimating inclination, obliquity and albedo. MNRAS, v. 434, p. 2465–2479, set. 2013.
Cowling, T. G. The magnetic field of sunspots. MNRAS, v. 94, p. 39–48, nov. 1933.
Croll, B. Markov Chain Monte Carlo Methods Applied to Photometric Spot Modeling.
PASP, v. 118, p. 1351–1359, set. 2006.
Croll, B. et al. Differential Rotation of  Eridani Detected by MOST. ApJ, v. 648, p.
607–613, set. 2006.
. Differential Rotation of  Eridani Detected by MOST. ApJ, v. 648, p. 607–613,
set. 2006.
Csizmadia, S. et al. The effect of stellar limb darkening values on the accuracy of the
planet radii derived from photometric transit observations. A&A, v. 549, p. A9, jan.
2013.
Danielson, R. E. The Structure of Sunspot Umbras. I. Observations. ApJ, v. 139, p. 45,
jan. 1964.
De Medeiros, J. R. et al. Overview of semi-sinusoidal stellar variability with the CoRoT
satellite. A&A, v. 555, p. A63, jul. 2013.
Deheuvels, S. et al. Seismic Evidence for a Rapidly Rotating Core in a Lower-giantbranch Star Observed with Kepler. ApJ, v. 756, p. 19, set. 2012.
Diaz-Cordoves, J.; Gimenez, A. A new nonlinear approximation to the limb-darkening
of hot stars. A&A, v. 259, p. 227–231, jun. 1992.
Dikpati, M.; Charbonneau, P. A Babcock-Leighton Flux Transport Dynamo with Solarlike Differential Rotation. ApJ, v. 518, p. 508–520, jun. 1999.
Dikpati, M.; Gilman, P. A. Global solar dynamo models: Simulations and predictions.
Journal of Astrophysics and Astronomy, v. 29, p. 29–39, mar. 2008.
Donahue, R. A.; Dobson, A. K.; Baliunas, S. L. Stellar Active Region Evolution - I.
Estimated Lifetimes of Chromospheric Active Regions and Active Region Complexes.
solphys, v. 171, p. 191–209, mar. 1997.
Donahue, R. A.; Keil, S. L. The Solar Surface Differential Rotation from Disk-Integrated
Chromospheric Fluxes. solphys, v. 159, p. 53–62, jun. 1995.
Donati, J.-F.; Collier Cameron, A. Differential rotation and magnetic polarity patterns on
AB Doradus. MNRAS, v. 291, p. 1–19, out. 1997.
Dorren, J. D. A new formulation of the starspot model, and the consequences of starspot structure. ApJ, v. 320, p. 756–767, set. 1987.

Referências

142

Doyle, J. G.; Butler, C. J. Optical and infrared photometry of dwarf M and K stars. A&A,
v. 235, p. 335–339, ago. 1990.
Drake, A. J. On the Selection of Photometric Planetary Transits. ApJ, v. 589, p. 1020–
1026, jun. 2003.
Edelson, R. A.; Krolik, J. H. The discrete correlation function - A new method for analyzing unevenly sampled variability data. ApJ, v. 333, p. 646–659, out. 1988.
Fabrycky, D. C. et al. Transit Timing Observations from Kepler. IV. Confirmation of Four
Multiple-planet Systems by Simple Physical Models. ApJ, v. 750, p. 114, maio 2012.
Frasca, A. et al. Magnetic activity and differential rotation in the very young star KIC
8429280. A&A, v. 532, p. A81, ago. 2011.
Fridlund, M. et al. Transiting exoplanets from the CoRoT space mission. IX. CoRoT6b: a transiting “hot Jupiter” planet in an 8.9d orbit around a low-metallicity star. A&A,
v. 512, p. A14, mar. 2010.
Fröhlich, C. et al. First Results from VIRGO, the Experiment for Helioseismology and
Solar Irradiance Monitoring on SOHO. solphys, v. 170, p. 1–25, 1997.
. In-Flight Performance of the Virgo Solar Irradiance Instruments on SOHO.
solphys, v. 175, p. 267–286, out. 1997.
. VIRGO: Experiment for Helioseismology and Solar Irradiance Monitoring.
solphys, v. 162, p. 101–128, dez. 1995.
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ABSTRACT

Context. Stellar differential rotation is important for understanding hydromagnetic stellar dynamos, instabilities, and transport processes in stellar interiors, as well as for a better treatment of tides in close binary and star-planet systems.
Aims. We introduce a method of measuring a lower limit to the amplitude of surface differential rotation from high-precision, evenly
sampled photometric time series, such as those obtained by space-borne telescopes. It is designed to be applied to main-sequence
late-type stars whose optical flux modulation is dominated by starspots.
Methods. An autocorrelation of the time series was used to select stars that allow an accurate determination of starspot rotation periods. A simple two-spot model was applied together with a Bayesian information criterion to preliminarily select intervals of the
time series showing evidence of differential rotation with starspots of almost constant area. Finally, the significance of the differential
rotation detection and a measurement of its amplitude and uncertainty were obtained by an a posteriori Bayesian analysis based on a
Monte Carlo Markov chain approach. We applied our method to the Sun and eight other stars for which previous spot modelling had
been performed to compare our results with previous ones.
Results. We find that autocorrelation is a simple method for selecting stars with a coherent rotational signal that is a prerequisite for
successfully measuring differential rotation through spot modelling. For a proper Monte Carlo Markov chain analysis, it is necessary to take the strong correlations among different parameters that exist in spot modelling into account. For the planet-hosting star
Kepler-30, we derive a lower limit to the relative amplitude of the differential rotation of ∆P/P = 0.0523± 0.0016. We confirm that the
Sun as a star in the optical passband is not suitable for measuring differential rotation owing to the rapid evolution of its photospheric
active regions. In general, our method performs well in comparison to more sophisticated and time-consuming approaches.
Key words. Sun: rotation – stars: rotation – stars: late-type – starspots

1. Introduction
The Sun and other stars do not rotate as rigid bodies owing
to latitudinal and radial transport of angular momentum induced by anisotropic turbulent Reynolds stresses, meridional
flows, and magnetic fields (e.g., Rüdiger 1989). Differential rotation (DR) plays a fundamental role in hydromagnetic dynamo
(Brandenburg & Subramanian 2005) and as a source of hydrodynamic and magnetohydrodynamic instabilities in stellar interiors
(Knobloch & Spruit 1982). Moreover, it plays a role in tidal interaction in close binary systems (Scharlemann 1981, 1982) and
is thus expected to affect the tidal interaction between a close-in
planet and its host star (Mathis et al. 2012). The measurement
of the mean rotation period of a main-sequence late-type star,
from which its age is estimated by the method of gyrochronology, is also affected by the amplitude of latitudinal DR (see, e.g.,
Epstein & Pinsonneault 2014).
In the Sun, we can study DR in detail in the photosphere
by measuring the rotation rate at different latitudes by Doppler
shifts of the plasma spectral lines as well as by using sunspots
as tracers for the motion of the surrounding plasma. The interior DR is accessible by helioseismic techniques that reveal a
time dependence in some of the layers, probably related to the
feedback of the Lorentz force associated with hydromagnetic dynamo action (e.g., Howe et al. 2000; Lanza 2007; Howe 2009).
In distant stars, we have much more limited information because only spatially unresolved data can be acquired. Recently,

asteroseismic techniques have provided the first hints on radial
DR in red giants (e.g., Deheuvels et al. 2012; Mosser et al. 2012;
Goupil et al. 2013), while for main-sequence stars information
on surface DR has been extracted through spectroscopic or photometric techniques. The advent of space-borne high-precision
photometry with MOST (Microvariability and Oscillations of
STars experiment, Rucinski et al. 2003), CoRoT (Convection,
Rotation and Transit experiment, Auvergne et al. 2009), and
Kepler (Borucki et al. 2010) has made available large and homogeneous datasets of photometric measurements of late-type
stars that represent a treasure trove to study stellar rotation
and DR, in particular. Therefore, we introduce in the present
work a technique to measure stellar DR from high-precision
and evenly-sampled photometric time series of late-type mainsequence stars and discuss its advantages and limitations in the
context of previously proposed approaches.
Main-sequence stars of the A and F spectral types are generally quite fast rotators and do not show brightness inhomogeneities in their photospheres (see, however, Balona 2013),
thus making the effect of surface DR on the rotational broadening of spectral line profiles directly measurable by means of deconvolution techniques based on Fourier analysis (e.g., Reiners
& Schmitt 2003). Applying this approach, Reiners (2006) and
Ammler-von Eiff & Reiners (2012) measured DR in a sample of A and F stars and found a remarkable increase in its
amplitude with increasing effective temperature (see Küker &
Rüdiger 2005, for theoretical models that could explain such
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a dependence). Stars of the spectral types G, K, and M generally show brightness inhomogeneities in their photospheres
that are analogous to sunspots; i.e., they are associated with
surface magnetic fields. Those having a sufficiently fast rota−1
tion (v sin i >
∼ 15 km s ) can be mapped through the Doppler
Imaging techniques (e.g., Donati et al. 1997; Donati & Collier
Cameron 1997; Strassmeier 2009) allowing their surface DR to
be measured and its dependence on temperature and rotation rate
to be studied. Barnes et al. (2005) find that the amplitude ∆Ω of
the DR has a weak dependence on the angular velocity of rotation Ω, i.e., ∆Ω ∝ Ωα with α = 0.15 ± 0.10, while a remarkably stronger correlation is found with stellar effective temperature, i.e., ∆Ω increases with increasing effective temperature
from M to G-type stars, thus extending the dependence found by
Reiners (2006) to lower temperatures. In main-sequence stars,
the detected differential rotation is solar-like; i.e., the equator rotates faster than the pole. Nevertheless, an anti-solar differential
rotation has been suggested in some late-type giants (see, e.g.,
Kovári et al. 2007, and references therein).
For late-type stars that are slowly rotating (v sin i <
∼
12−15 km s−1 ), Doppler Imaging cannot be applied and information on surface DR can be extracted solely by photometric techniques. The chromospheric fluxes in the cores of the
Ca II H&K lines have been monitored along several decades for
a sample of late-type main-sequence stars in the framework of
the Mt. Wilson project to study rotation and stellar activity cycles. It has provided information on the dependence of DR on
stellar rotation rate (Donahue et al. 1996) thanks to the quite
long lifetime of chromospheric plages in comparison with the
stellar rotation period that makes them good tracers for pointing
out the differences in rotation rate at different latitudes (Donahue
et al. 1997a,b).
In the Sun, the activity belts where active regions form migrate with the phase of the activity cycle. This is interpreted
as a migration of the latitude of maximum toroidal magnetic
field close to the base of the convection zone (e.g., Dikpati &
Charbonneau 1999). A similar migration is expected in late-type
stars that have a solar-like dynamo, producing a systematic variation in the period of the photometric modulation with the phase
of the cycle. Such a variation has indeed been observed in the rotational modulation of the Sun-as-a-star chromospheric flux and
provides an estimate of the amplitude of solar DR (Donahue &
Keil 1995). A key parameter is the length of the time interval
used to determine the seasonal solar rotation period. It is calibrated by trying to match two contrasting requirements: a) avoid
remarkable variations of the large scale pattern of chromospheric
inhomogeneities that would imply using as short an interval as
possible; b) attain sufficient time resolution and low false-alarm
probability in determining the period of the rotational modulation that would benefit from a time interval that is as long
as possible. In the Sun, the optimal extension of the seasonal
time interval is found to be 150−200 days that makes a compromise between the two opposite requirements. This is allowed because chromospheric active regions and activity complexes are
remarkably long-lived in comparison with photospheric spots
having a mean lifetime of 50−80 days vs. ∼10−15 days, respectively (cf. Donahue et al. 1997a; Lanza et al. 2003). As a matter
of fact, a similar approach based on photospheric sunspots was
not successful because of the random longitude appearance and
short lifetime of individual sunspot groups (Labonte 1984).
The situation is different in the case of very active, young
solar-like stars whose rotation period is shorter than the Sun’s
and whose photospheric starspots have lifetimes of several
months. Therefore, the method was successful in that case
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(see, e.g., Messina & Guinan 2002, 2003). For the highly active
and fast-rotating subgiant component stars in close binary systems such as RS Canum Venaticorum binaries, the persistence
of active longitudes for decades allows us to measure a lowamplitude DR using photospheric starspots as tracers (∆Ω/Ω ∼
10−3 in HR 1099, cf. Lanza et al. 2006; Berdyugina & Henry
2007).
The majority of the stars observed by CoRoT and Kepler in
the optical passband are not suitable for this approach because
their photospheric active regions have lifetimes that are shorter
than the typical timescale of DR shear, i.e., 1/∆Ω, where ∆Ω
is the amplitude of the DR. This limits the precision in the determination of the rotation period attainable with periodogram
techniques, even in the case of a uniformly sampled time series
(Lanza et al. 1993, 1994). On the other hand, if starspot intrinsic
evolution is negligible, periodogram techniques coupled with a
pre-whitening approach can be successful for estimating DR in
solar-like stars by pinpointing the rotation frequencies of spots
at different latitudes (Reinhold & Reiners 2013; Reinhold et al.
2013).
To make progress in the measurement of DR in late-type
stars having starspots that evolve on a timescale comparable
to 1/∆Ω or possibly shorter, we investigate the potentiality of
a simple starspot model to extract DR. Our approach applies a
simple autocorrelation technique to estimate the coherence time
of the light modulation that provides an estimate of the spot lifetime to be compared with the shear timescale. This allows us to
select promising candidates for spot modelling. For a given star,
we perform a screening of the time intervals showing variations
that likely stem from the effect of DR rather than from intrinsic starspot evolution. Finally, we apply a Monte Carlo Markov
chain (MCMC) method to estimate the most probable value of
DR and its standard deviation following an approach introduced
by Croll (2006). We compare the proposed method with previous ones by analysing a sample of stars observed by MOST,
CoRoT, and Kepler whose DR has been extracted with different
spot modelling approaches. Moveover, we also consider the case
of the Sun as a star to show the limitation of the method in the
case of a slowly rotating star.

2. Observations
Aiming at a comparison of our new approach with previous estimates of DR, we consider the Sun and eight distant stars for
which high-precision space-borne photometry is available. In the
case of the Sun, we use a total solar irradiance (hereafter TSI)
time series acquired by the VIRGO experiment on board the
SoHO satellite (Fröhlich et al. 1995, 1997a,b). We use Level 2
data consisting of measurements acquired in a bolometric passband (irradiance) with a cadence of one hour, reduced to a fixed
distance of 1 AU and corrected for the degradation of the instrument exposed to the space environment and other short- and
long-term systematics by comparison with other radiometers as
explained on the experiment’s web page1 , from which the data
have been downloaded. The variation in the TSI is dominated
by photospheric active regions with sunspot groups producing
flux dips during their transit across the solar disc, while faculae
produce an increase in the flux when they are close to the limb
since their contrast is at its maximum there, while it is negligible close to disc centre. The diffused magnetic network provides
an additional contribution that is only modestly modulated with
1
http://www.pmodwrc.ch/pmod.php?topic=tsi/virgo/proj_
space_virgo
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solar rotation (e.g., Fligge et al. 2000). The lifetime of sunspot
groups is generally shorter than one rotation, and the TSI modulation they produce is often dominated by their intrinsic evolution making it difficult to use them to measure solar rotation
period (see, e.g., Lanza et al. 2003, 2004). The modulation produced by faculae is generally more coherent up to 70−100 days,
i.e., for three to four rotations. They dominate the TSI variability
close to the minimum of the eleven-year cycle. Therefore, we select a time interval of 200 days starting from 30 November 1996
during which the rotational modulation signal is most evident
and sizable sunspot groups are not detected, that is no clear light
dip is observed in the TSI. This time interval provides us with
the best rotational signal of the Sun as a star (see Fig. 1, upper
panel). The relative precision of individual measurements of the
TSI is ∼20 parts per million (hereafter ppm), i.e., comparable to
the precision of Kepler stellar photometry for a G-type star of
apparent visual magnitude ∼12 binned at an exposure time of
∼1 h.
In addition to the Sun, we considered eight other stars.
For the K2 main-sequence star ǫ Eridani, a time series of
35.495 days was acquired by MOST (Walker et al. 2003) starting on 28 October 2005. The data were binned at the orbital period of the satellite of 101.41 min after removing measurements
affected by bad pointing, high background/stray light, and proton hits on the CCD during the crossing of the South Atlantic
Anomaly of the Earth’s magnetic field (Croll et al. 2006). The
intrinsic point-to-point precision of the light curve is ∼50 ppm.
Reduced data have been downloaded from the mission public
data archive2. Before our analysis, a long-term linear trend was
subtracted to remove residual instrumental or uncorrected background effects.
Among the targets observed by CoRoT (Auvergne et al.
2009), we considered the two asteroseismic targets HD 52265
(Ballot et al. 2011) and HD 181906 (Mosser et al. 2009) for
which previous estimates of DR were obtained with starspot
models and some information on the inclination of the rotation
axis has been provided by modelling the rotational splitting of
the p-mode oscillation frequencies.
HD 52265 is a G0 main-sequence star hosting a planet with
an orbital period of 119 days and a projected mass of 1.13 Jupiter
masses (Butler et al. 2000). It has been observed by CoRoT for
117 days starting from 13 November 2008. We downloaded the
reduced level-2 data in the heliocentric time frame (the so-called
Helreg level 2 data) with an original cadence of 32 s from the
CoRoT Public Data Archive3. The data were binned at the orbital period of the satellite of 6184 s, and outliers and a long-term
trend were removed as described in Sect. 2.1 of De Medeiros
et al. (2013). The same procedure was applied to the time series of HD 181906, an F8 main-sequence star for which a data
set of 156.6 days was acquired by CoRoT starting from 11 May
2007. For these two targets observed in the asteroseismic field of
CoRoT focal plane, a relative precision of ≈10 ppm for individual binned measurements is achieved.
We also apply our approach to the light curve of CoRoT-6, an
F9 main-sequence star accompanied by a transing planet with an
orbital period of 8.886 days and a mass of ∼2.9 Jupiter masses.
It is remarkably active, and its photospheric spots have been
mapped by Lanza et al. (2011) deriving an estimate of its mean
rotation period and amplitude of DR. This star was observed in
the exoplanet field of the CoRoT focal plane for 144.9 days starting from 15 April 2008 with an original cadence of 32 s. The
2
3

http://most.astro.ubc.ca//data/data.html
http://idoc-corot.ias.u-psud.fr/

level 2 photometry was binned at the orbital period of the satellite, while transits, outliers, and long-term trends were removed
as described in Sect. 2 of Lanza et al. (2011). Since CoRoT-6
is much fainter than CoRoT asteroseismic targets, the relative
standard error of the binned points is ∼240 ppm.
Finally, we consider four Kepler targets whose DR and
spot activity have previously been studied. KIC 7765135 and
KIC 7985370 are young Sun-like stars (spectral type G1.5V) investigated by Fröhlich et al. (2012). We have considered Kepler
photometry since 2 May 2009 extending for 228.9 days with a
cadence of 29.4 min. The relative precision of each point as derived from the photon shot noise is ∼40 and ∼18 ppm, respectively. KIC 8429280 is a young main-sequence star (spectral type
K2) studied by Frasca et al. (2011), for which we considered a
data set of 137.9 days starting from 2 May 2009 with the same
29.4 min cadence and a relative accuracy of the individual data
points of ∼17 ppm.
Kepler-30 is a Sun-like star accompanied by three transiting planets (Fabrycky et al. 2012). Starspot occultations detected
during planetary transits have allowed the projected obliquities
of the stellar spin axis to the orbital planes of its planets to be
constrained (Sanchis-Ojeda et al. 2012). In turn, this allowed
us to constrain the inclination of the stellar spin axis to the
line of sight to improve the spot modelling of the out-of-transit
light curve. The dataset we consider consists of 1141.5 days
of observations starting from 13 May 2009 with a cadence of
29.4 min. The relative accuracy of each data point is ∼260 ppm.
For our analysis, planetary transits were removed according to
the ephemerides given in Table 1 of Sanchis-Ojeda et al. (2012).
We also visually checked that the obtained out-of-transit light
curve has no evident transit signal left over. The introduced gaps
do not exceed 0.35 days (i.e., the duration of the transit of the
most distant planet Kepler-30d) and have a negligible effect on
our spot modelling because the rotation period of the star is
∼16 days and the mean evolutionary timescale of the spot pattern
is ∼22 days (cf. Sects. 5.1 and 5.2.1).
All the light curves of these four stars were downloaded from
the Kepler data archive4. To account for long-term trends of
instrumental origin and the effects of the re-orientation of the
spacecraft after each ∼90 days (a time interval called “a quater”
in the Kepler jargon), Kepler archive provides the so-called cotrending basis vectors (e.g., Twicken et al. 2010). They specify
trends that are common to stars close to each other on the Kepler
focal plane, thus accounting for most of the common instrumental effects. However, instrumental effects specific to a given target, e.g., depending on background contamination at its specific
location or on other subtle effects (see, e.g., Basri et al. 2011),
cannot be accounted for.
A linear combination of co-trending basis vectors can be
subtracted from the raw time series to obtain de-trended data.
Nevertheless, we have not applied this approach because our
analysis will focus on time intervals comparable to one stellar rotation, i.e., ranging from a few to ∼15−20 days at most. To detect
discontinuities and outliers, and de-trend the data on such short
timescales, the method developed by De Medeiros et al. (2013)
has a comparable performance. It is based on a simple algorithm
to identify discontinuities and correct for the long-term trend by
fitting a third-order polynomial, similar to the approach of Basri
et al. (2011). In consideration of its generality and simplicity, we
decided to apply it to our Kepler time series. The complete set
of analysed photometric time series is plotted in Fig. 1.
4
http://keplergo.arc.nasa.gov/DataAnalysisRetrieval.
shtml
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Fig. 1. Photometric time series of the Sun and the other considered stars. The flux has been normalized to the maximum value observed along each
time series.
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3. Light curve modelling and analysis
Our approach to detecting and estimating surface DR has been
designed by considering application to fairly large samples of
stellar time series. As a first step, we look for those stars having
the most stable signal in terms of rotational modulation because
they are the best candidates for estimating the mean rotation period, as well as DR. We quantify the stability of the signal by
means of the autocorrelation of its time series. For targets with a
sufficiently stable signal, we apply spot modelling to derive individual spot rotation periods. To keep the model as simple as
possible, we only consider two spots to model the flux modulation. Since starspots evolve, we cut the time series into equal
intervals of length ∆T during which spots can be assumed to
remain stable. To find ∆T , we consider shorter and shorter intervals until the best fit obtained with non-evolving spots becomes
acceptable (see below). For each of these intervals, we compare
spot models with and without DR, i.e., we let the two spots have
different or the same rotation period, respectively, and compare
the goodnesses of fit obtained in the two hypotheses. In this way,
we find the time interval for which the assumption of two different rotation periods, i.e., DR, gives the best improvement over
the hypothesis of rigid rotation. For that interval, the a posteriori
distributions of the rotation periods of the spots are determined
using an MCMC approach as in Croll (2006), to have a sound
statistical estimate of the amplitude of DR and its uncertainty.
The philosophy behind our approach is that not all the intervals of a long time series are equally suited to providing a
measure of DR because its signal can be hidden by the intrinsic
evolution of starspots. Therefore, we first look for stars that have
a stable rotational modulation signal, as quantified in Sect. 3.1
below. Then we seek the interval(s) with the best fit in terms of
spots with a fixed area and DR, i.e., during which the impact of
starspot evolution is the weakest and a significant DR signal appears to be present. Even if this interval covers only one or two
rotations of the star, previous studies by, say, Croll et al. (2006),
Croll (2006), and Fröhlich (2007) have demonstrated that spot
modelling can extract a meaningful signal of DR. This is possible thanks to the sensitivity of spot modelling to the drift in longitude of individual spots produced by a latitudinal shear. Even
drifts as small as 20◦ −30◦ per rotation period can be significantly
detected (e.g., Lanza et al. 2007; Silva-Valio & Lanza 2011).
On the other hand, techniques based on periodogram analysis
need larger phase shifts, up to 180◦, to resolve the peaks corresponding to the rotation frequencies of individual spots (Lanza
et al. 1993, 1994; Reinhold & Reiners 2013). Therefore, they
are prone to severe problems owing to the intrinsic spot evolution because such large shifts are produced only after a timescale
comparable to 1/∆Ω, where ∆Ω is the amplitude of DR. In the
following sections, we describe the successive steps in our approach in detail.
3.1. Autocorrelation of photometric time series

The coherence of the rotational modulation signal can be quantified by the relative heights of successive peaks in the autocorrelation function of the time series. The autocorrelation function
provides a good estimate of the mean stellar rotation period in
the case of evenly sampled time series extending for several rotation periods, as shown by McQuillan et al. (2013), among others.
Assuming that the rotational modulation of the flux is produced
by only two spots that do not evolve in time, the flux can be
expressed as
∞
2 

F(t) =
αk j cos(kΩ j t + φk j ),
(1)
j=1 k=0

where we have developed the contribution of each spot in a
Fourier series since it is a strictly periodic function of the time
t; Ω j ≡ 2π/P j is the angular velocity of the jth spot with P j
being its rotation period, αk j the Fourier coefficient of order k
for spot j, and φk j its initial phase. The flux modulation vs. time
has a continuous first derivative (cf. Russell 1906), therefore the
Fourier coefficients of the above series decrease with increasing
order as k−2 (Smirnov 1964), implying that only the first terms,
say, up to k = 2−4, are relevant for describing the modulation
(cf. Cowan et al. 2013).
In the case of a continuous, indefinitely extended signal having zero mean, the normalized autocorrelation function can be
defined as
A(τ) ≡ lim

T →∞

L(τ)
,
L(0)

(2)

where
L(τ) ≡



T/2

F(t)F(t + τ)dt,

(3)

−T/2

and τ is the time lag. In practice, our time series has a finite
extension T max , so we consider a finite interval of integration assuming that |τ| < T max /2. If our two spots have the same rotation
period P = P1 = P2 , the autocorrelation oscillates with a period P showing equal maxima at τ = nP, where n is an integer.
When the intrinsic evolution of starspots is negligible, all Fourier
coefficients αk j are constant, and we can compute the autocorrelation for P1  P2 considering an integration extended to a time
−1
−1
interval [−T/2, T/2], where T ≫ Ω−1
1 , Ω2 , |Ω1 − Ω2 | . After
some manipulations, we obtain




  Ω −Ω 
  2
1
2
τ + α2k2 − α2k1 cos kΩ̂τ
k 2αk1 cos k
2

, (4)
A(τ) =
  2
2
k αk1 + αk2

where Ω̂ = (Ω1 + Ω2 )/2 is the mean angular velocity. In other
words, A(τ) is a periodic function of period 2π/Ω̂ whose amplitude is modulated with a beating period 4π/|Ω1 − Ω2 |. The
separation between successive minima of the amplitude is half
that period. When the rotation is rigid, i.e., Ω1 = Ω2 = Ω̂, we
obtain: A(τ) ∝ cos (kΩ̂τ).
We can predict the effects of starspot evolution in a simple
case, i.e., by assuming that the time dependence of Fourier coefficients obeys the relationship αk j (t + τ) = f (τ)αk j (t) for all values of t and τ. Such a specific time dependence, associated with
the initial condition f (0) = 1, gives f (τ) = exp (−τ/τs ), where τs
is the starspot lifetime that we assume to be a constant. In other
words, in the above hypothesis, we have an exponential decay
of starspot area. This is approximately valid for non-recurrent
sunspots (Bumba 1963), although their decay rate varies widely
from one active region to the other (for a recent review see, e.g.,
Martinez Pillet et al. 1993). Considering an integration interval
−1
−1
with T ≫ Ω−1
1 , Ω2 , |Ω1 − Ω2 | , we obtain
(5)
A(τ) = exp(−τ/τs )
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2 ¯
2 ¯
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2
¯
(
t
)
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α
(
t
)
cos
k
Ω̂τ
(
t
)
cos
k
τ
+
α
2α
k
k2
k1
k1
2
,
×
  2
2
k αk1 (t¯) + αk2 (t¯)

where t¯ is a time corresponding to the mean value of the Fourier
coefficients along the interval [−T, T ]. When the starspot lifetime τs is shorter than the beating period 4π/|Ω1 − Ω2 |, Eq. (6)
indicates that the autocorrelation function A(τ) has a sequence of
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relative maxima whose amplitude decreases exponentially with
time lag as exp(−nP̂/τs ), where P̂ ≡ 2π/Ω̂ is the mean rotation
period of the spots. This allows us to estimate the characteristic decay time of starspots that is fundamental to establishing
whether they are suitable tracers to measure DR. On the other
hand, when τs ≫ 4π/|Ω1 − Ω2 |, intrinsic starspot evolution can
be neglected, and the beating period of the autocorrelation function can be used to estimate the amplitude of DR. Of course,
other methods can be applied to estimate the typical lifetime of
starspots from the changing modulation of a photometric time
series, thus providing further information on τs (cf. Lehtinen
et al. 2011, 2012).
Real time series are affected by noise that produces spurious
peaks in the autocorrelation. For a normally distributed uncorrelated random variable, the expectation value of A(τ) ≃ 1/N,
where N is the number of data points in the series and its variance is σ2 = 1/N. Therefore, a peak can be considered to√ be
significant at a 2σ level when its amplitude exceeds ∼2/ N.
Usually, a correction is applied to this formula to account for a
possible short-range correlation among the values of the random
variable as expected when a physical process with some degree
of self-correlation is responsible for the fluctuations. We adopt
the so-called large-lag approximation to estimate the variance of
A(τ) (Anderson 1976). In the case where τ = m∆t, i.e., considering the autocorrelation at evenly spaced values of the lag with
successive values separated by ∆t,


m−1


 1
2
2
2
σ (τ) = σ (m∆t) = 1 + 2 [A(p∆t)]  ,
(6)
N
p=0

that is, the variance of the autocorrelation at lag m∆t takes the autocorrelation at all the lags shorter than m∆t into account. This
formula makes the variance of the autocorrelation increase with
increasing lag in comparison to the case of a completely uncorrelated random variable.
We use the IDL function A_CORRELATE to compute the autocorrelation function. It does not consider any gaps along the time
series. Nevertheless, their impact is very small because of the almost perfect duty cycle of space-borne observations (>
∼95 percent), therefore, we shall not apply algorithms developed for
time series with uneven sampling (e.g., Edelson & Krolik 1988).
3.2. Spot modelling

We have adopted a simple spot model to fit the light modulation
of late-type stars in order to keep the number of free parameters
as small as possible. This is advantageous when applying the
MCMC method (see below). The flux of the star is written as
F(t) = F0 +

2


∆F j (t),

(7)

j=1

where F0 is a constant value and ∆F j the flux variation due to
the jth spot. We assume that F0 may be different from the flux of
the unspotted star to account for the effect of several small active
regions evenly distributed in longitude, in addition to the two
discrete spots responsible for the flux modulation. The specific
intensity over the disc of the unperturbed star is specified by a
quadratic limb-darkening law as
I(µ) = ap + bp µ + cp µ2 ,

(8)

where ap , bp , and cp are limb-darkening parameters that depend
on the effective temperature, gravity, and chemical abundance of
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the stellar atmosphere, while µ ≡ cos ψ, where ψ is the angle
between the normal to the given surface element and the line
of sight. The unperturbed flux coming from the stellar disc is
FU = πR2∗ (ap + 2bp /3 + cp /2), where R∗ is the radius of the star.
For simplicity, we consider only dark spots, although photospheric faculae may be relevant for stars with a level of activity comparable to the Sun’s (Lanza et al. 2003, 2004), while
for more active stars, they have a minor impact on the rotational
modulation of the flux (see Gondoin 2008; Lanza et al. 2009a,b,
and references therein). The specific intensity in a spot is assumed to be Is (µ) = (1 − cs )I(µ), where the spot contrast cs is
assumed to be constant for a given star. In this way, the relative
flux variation due to the jth spot is



∆F j
a j  ap + bp µ + cp µ2 
 v(µ) µ,

= −cs
(9)

FU
πR2∗  ap + 23 bp + 21 cp 
where the value of µ at time t for the jth spot is given by

µ = sin i sin θ j cos[λ j + Ω j (t − t0 )] + cos i cos θ j ,

(10)

where a j is the area of the jth spot, λ j and θ j its longitude and
colatitude, i the inclination of the stellar spin axis to the line of
sight, and Ω j = 2π/P j the angular velocity of rotation of the
spot, with t0 the initial time. The visibility of the spot v(µ) is
equal to 1 when µ > 0 and is zero otherwise; for simplicity, we
can express it as v(µ) = (µ + |µ|)/2. This model is valid when
the area of the spot is much smaller than the area of the stellar
disc; i.e., we assume point-like spots that is justified for stars
having an activity level not remarkably greater than that of the
Sun where the largest sunspot groups reach a few 10−3 of the
hemisphere.
The above model is applied to individual intervals of the time
series of length ∆T to reduce the impact of the evolution of the
spots. Specifically, we consider a subdivision of a time series
of length T into M intervals of equal length ∆T = T/M. The
optimal value is found by trial and error by increasing M until
we obtain an acceptable fit. In the case of the Sun, the optimal
length is ∼14 days (Lanza et al. 2003, 2007), but it varies widely
from one star to the other.
For a given interval, our model has ten free parameters consisting of the unmodulated flux F0 , the inclination of the stellar
spin axis i, the area and coordinates of the two spots (a j , θ j , λ j ,
with j = 1, 2), and their rotation periods P1 and P2 . During the
search for the best value of M, we usually fix the inclination to
avoid strong correlations between it and the spot areas and colatitudes that can lead to bad fits. The observed light curve is
normalized to the maximum value of the flux observed along the
whole time interval T before fitting the relative flux variations
with our model. A Levenberg-Marquardt algorithm is applied to
minimize the chi square after fixing the allowed ranges of variation of the parameters to avoid unphysical results, e.g., negative
spot areas. This is possible using, say, the IDL routine MPFIT
(Markwardt 2009)5. Since the algorithm explores the chi square
landscape starting from an initial point, the choice of that point
is critical for converging to a good solution. In other words, if
the initial point is too far from the one giving the best fit, the
algorithm can get stuck at a local minimum providing a poor
fit. Therefore, we estimate initial values of the spot areas and
longitudes for a given inclination from the depths and times of
the light minima along the given interval. Then we compare the
minimum chi squares obtained with different initial longitudes
of the spots by varying them by multiples of 90◦ with respect to
5

See also http://purl.com/net/mpfit

A. F. Lanza et al.: Stellar differential rotation

the initial longitudes estimated from the times of light minima.
In this way, we select the initial values of the parameters leading
to the best fit.
To model the light curve with rigid rotation, we set P1 = P2
in our model and compute the best fit using the one corresponding to the previous best fit with P1  P2 , i.e., allowing for DR,
as a starting point. This generally ensures convergence to an acceptable fit.
3.3. Looking for the intervals with the best DR signal

For each interval of the light curve of duration ∆T , we compare
the chi squares obtained with and without DR, usually adopting a fixed inclination of the stellar spin axis to reduce degeneracies among parameters that often produce convergence problems. Since two spots are generally not enough to fit a light curve
down to the photometric precision (cf. Lanza et al. 2003, 2007),
a component of the residuals is certainly associated with small
spots not considered in our model. We assume that they evolve
on a timescale significantly shorter than ∆T , so we can treat their
effect as an increase in the random noise as a crude approximation. The chi square of the best fit obtained with DR, χ2DR , is generally smaller than that obtained with the rigidly rotating model,
χ2RR that has only nine free parameters instead of ten. Therefore,
we adopt the Bayesian information criterion (hereafter BIC) to
measure the relative goodness of fit of one model vs. the other
(e.g., Liddle 2007). The difference in the BIC estimator between
the two models is
∆BIC = ∆ ln L − ln N,

(11)

where ∆L is the difference in the likelihood function of the two
models and N the number of data points in the fitted time interval. The second term in Eq. (11) accounts for the difference in the
number of free parameters in the two models. Since a two-spot
model is generally not able to fit a light curve down to the precision of the measurements, we consider the standard deviation
of the residuals of the best fit obtained with the DR model as the
“true” standard deviation of the random noise present in the data,
according to the above hypothesis on the photometric effects of
small spots not accounted for in our model. This is equivalent to
scaling the standard deviation in the definition of χ2DR so as to
obtain χ2DR = N.
Assuming that the deviations from the model are random and
normally distributed, the likelihood is proportional to exp (−χ2 )
(e.g., Press et al. 2002, Chap. 15.2). Therefore, the difference in
the logarithm of the likelihood function is
 2

 χ

∆ ln L = 2  2RR − 1 .
(12)
χDR

We regard a value ∆BIC ≥ 2 as preliminary evidence in favour
of the model with DR. As a matter of fact, BIC is an asymptotic approximation to a full Bayesian model comparison. It is
rigorously valid when the noise is uncorrelated and identically
distributed in a normal (or at least exponential) way all along
the fitted interval. This is not rigorously valid in our case because the photometric effects of small spots are correlated on
their evolution timescale, and they may not be uniformly distributed along the analysed data set. Therefore, we use the difference in the BIC estimator as only a preliminary indication for
selecting those subintervals having the best evidence of a DR
signature because a full Bayesian analysis of the entire time series would be computationally prohibitive even for a single star
(see below).

Our procedure can be summarized as follows. Firstly, the
best fits for intervals ∆T obtained for different values of M and
with and without DR are visually inspected when ∆BIC ≥ 2 to
remove cases in which the difference in the χ2 values is due to
convergence problems (usually happening in 15−20 percent of
the cases). Secondly, among the intervals with proper best fits,
we choose the one having the clearest signal as revealed by the
improvement in the reproduction of the times of light minima
and/or the variation in the amplitude of the modulation when
DR is included. Finally, this interval is considered for a detailed
MCMC analysis.
3.4. Extracting DR with an MCMC approach

We apply the MCMC approach proposed by Croll (2006) to estimate the mean values of the rotation periods P1 and P2 of the
two individual spots, and derive the a posteriori distributions
of P1 and P2 to be used to assess the significance of the DR.
We use the Metropolis-Hasting algorithm to generate a chain of
random points in the parameter space to sample the a posteriori distribution of the parameters (see, e.g., Press et al. 2002,
Chap. 15.8). Since correlations among different parameters are
very strong (see Sect. 3.5), the ergodicity of the obtained chain is
generally not guaranteed and must be checked a posteriori. One
way to reduce correlations among the parameters is to accept
only those points that correspond to values of the χ2 close to the
minimum χ2 . We generally adopt a threshold between one and
five percent above the minimum χ2 for acceptance. Apart from
such a constraint, the Metropolis-Hasting algorithm is applied
in its standard form. We indicate a generic point in the parameter space as Q = {q1 , q2 , ...q10}, where q s are the individual
free parameters of the model, with s = 1, 2, ..., 10, because we
generally also allow the inclination to vary. The starting point
of our chain in the parameter space is the one corresponding to
the minimum χ2 in the case of the two-spot model with DR.
Sometimes, we found that running the Metropolis-Hasting algorithm for ∼105 −106 steps a significantly lower χ2 value is found.
In this case, we adopted the new minimum as the starting point.
To generate the next step of the chain from the current point
Qk , we generate a normal random deviate for each parameter
q s to obtain a candidate point Qk+1 . If the corresponding value
of the χ2 is lower than that of the current point, the new point
is accepted as the next step in the chain, otherwise we accept
it with probability exp[−(χ2k+1 − χ2k )/χ2min ], where χ2k is the chi
square of the fit obtained with the parameter set Qk and χ2min the
chi square corresponding to the minimum from which the chain
is started. We adjust the standard deviations of the normal deviates of the individual parameters in order to have an overall
acceptance rate between 20 and 30 percent, as recommended by
Croll (2006). Since we compute very long chains, i.e., with at
least 40−60 million points, we can easily obtain shorter chains
for checking mixing and convergence of the MCMC procedure
simply by cutting a long chain into subchains. Following Croll
(2006), we usually consider four subchains after discarding the
initial ∼106 steps that represent the so-called burning phase of
the chain. We also apply a thinning factor of 10; i.e., we take
only one point out of ten consecutive points to remove local correlations in the subchains. The mixing and convergence of the
subchains, i.e., their ergodicity, is tested by applying the method
of Gelman and Rubin as implemented in Sect. 3.2 of Verde et al.
(2003). We consider a subchain as successfully converged and
mixed when the parameter R of Gelman and Rubin is lower
than 1.2 for all the model parameters (see Verde et al. 2003; Croll
2006, for details).
A50, page 7 of 15

A&A 564, A50 (2014)
Table 1. Parameters adopted in the spot modelling of the considered stars.
Name
Sun
ǫ Eridani
HD 52265
HD 181906
CoRoT-6
KIC 7765135
KIC 7985370
KIC 8429280
Kepler-30

i
(deg)
90
30
30
24
89
75
41.4
69.5
90

T eff
(K)
5777
5100 ± 150
6100 ± 60
6300 ± 150
6100 ± 80
5835 ± 100
5150 ± 100
5030 ± 140
5500 ± 60

log g
(cm s−2 )
4.44
4.6 ± 0.1
4.35 ± 0.1
4.22 ± 0.06
4.44 ± 0.1
4.34 ± 0.12
4.24 ± 0.12
4.45 ± 0.15
4.7 ± 1.0

3.5. Parameter correlations in spot modelling

In several cases, we found that it is not possible to reduce R
below the acceptance threshold of 1.2 for all the parameters
even after running chains with 5 × 108 points. Sometimes, this
is due to the miss of the best minimum of the chi square by
the Levenberg-Marquardt algorithm. In some cases, by running
the Metropolis-Hasting algorithm for several million points, we
are able to improve the minimum and the convergence of the
chain as found in the case of CoRoT-6. However, in several other
cases, this is not sufficient. An inspection of the parameter values along the chain reveals that this occurs when there are strong
correlations among the parameters. Since a light curve is a onedimensional data set, it only contains very limited information to
constrain a two-dimensional spot map (cf. Cowan et al. 2013). If
the unspotted reference level is fixed as in our model, the epochs
of the light curve minima provide information on spot longitude,
while the depths of the minima give information on the projected
spot area. Therefore, the inclination of the stellar spin axis i, the
colatitude of a given spot θ j , and its area a j are strongly degenerate, as one can see from Eqs. (9) and (10). When the convergence
of a chain is not achieved as a consequence of these degeneracies, we can try different strategies. The first is to introduce constraints that take the correlations between the inclination i and
the colatitudes of the spots θ j into account as well as between
the initial longitudes λ j and the angular velocities Ω j ≡ 2π/P j .
Specifically, we impose δθ j = δi and δλ j /λ j = −δP j /P j , where
δ indicates the variation in the given quantity in a candidate step
of the chain and j = 1, 2 indicates the spot (see Appendix A
for a justification of these correlations). When such constraints
are not enough, we may calculate a linear regression a posteriori
between the parameter with the largest R and the other free parameters to account for further correlations. Specifically, in the
case of KIC 8429280, after computing an MCMC of 12 million
points, we find a strong correlation between the reference flux
F0 and the area of the second spot a2 . Therefore, we compute
a linear regression between these two parameters with an angular coefficient m̃ and impose the further constraint δa2 = m̃ δF0
that allows us to compute a well-mixed and convergent chain.
In other cases, such as KIC 7985370, we find convergence by
fixing the inclination i and the colatitudes of the spots θ j at the
values corresponding to the minimum of the chi square.
The above recipes prove useful when some information on
DR is contained in the light curve, but cannot produce a wellmixed and convergent chain when this is not the case, as we
found for the Sun, HD 52265, and HD 181906. If the light modulation does not provide unambiguous information to fix the longitudes of the spots and their drift vs. the time, no DR determination is possible. The MCMC algorithm makes this evident by
producing a chain that is neither well-mixed nor convergent according to Gelman and Rubin’s test. In this case, by increasing
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ap

bp

cp

Reference

0.360
0.189
0.357
0.368
0.340
0.530
0.563
0.296
0.220

0.840
0.811
0.842
0.838
1.024
0.605
0.614
0.868
1.180

−0.200
0.0
−0.199
−0.206
−0.378
−0.135
−0.141
−0.163
−0.400

Lanza et al. (2003)
Croll et al. (2006)
Ballot et al. (2011)
García et al. (2009)
Lanza et al. (2011)
Fröhlich et al. (2012)
Fröhlich et al. (2012)
Frasca et al. (2011)
Sanchis-Ojeda et al. (2012)

the length of the chain, the values of R do not approach unity
and, in several cases, increase as the chain wanders among multiple separated minima in the parameter space or move along
multi-dimensional correlation domains among the parameters.
General methods designed to treat correlations among parameters, such as the so-called Hamiltonian MCMC (Neal 1993;
MacKay 2003) are very limited or no advantage in our case,
as we found by making some experiments with our stars. This
happens because our problem has ten free parameters and the
correlations involve several of them at the same time, often in
a highly non-linear way, while the Hamiltonian method works
well for low-dimensional parameter spaces where the cost of
computing partial derivatives of the chi square vs. the parameters at each step is not high. For the same reasons, approaches
based on principal component analysis do not lead to any decisive improvement in our case, as found by Ford (2006) in the
case of planetary transit modelling.

4. Model parameters
The inclination of the stellar spin axis, effective temperature,
gravity, and limb-darkening coefficients in the CoRoT and
Kepler bandpasses as derived from the tabulation by Claret &
Bloemen (2011), are listed in Table 1, together with the appropriate references for our stars. For ǫ Eri, we adopt a linear
limb-darkening law and a spot contrast of 0.22 in the MOST
passband to allow a straightforward comparison of the present
results with those of Croll et al. (2006). For Kepler-30, we adopt
the quadratic limb-darkening coefficients derived by fitting planetary transits in the Kepler passband (Sanchis-Ojeda et al. 2012).
The spot contrast in all the cases, except for ǫ Eri, is fixed at the
solar value, i.e, cs = 0.677 because we have no information on
the starspot temperature in our stars. The inclination has been
estimated by fitting the rotational splitting of p-mode oscillations in the case of HD 52265 and HD 181906 and has an accuracy of ≈10◦ −15◦ . For Kepler-30 we assume that the measured
projected spin-orbit obliquity of 4◦ ± 10◦ provides evidence of
an inclination of 90◦ . Also in the case of CoRoT-6, we assume
alignment between the stellar spin and the orbital angular momentum of the transiting planet (cf. Lanza et al. 2011). For the
other stars, we rely on previous multi-spot modelling with an
MCMC approach to estimate the inclination (Croll 2006; Frasca
et al. 2011; Fröhlich et al. 2012). This is possible with a precision up to ±10◦ −20◦ from high-precision light curves, provided
that a simple spot geometry is adopted (cf. Cowan et al. 2013).
5. Results
5.1. Autocorrelation analysis

The autocorrelation functions of the light curves of our sample
stars are plotted in Fig. 2 vs. the time lag measured in units of the
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Fig. 3. Autocorrelation function of the light curve of KIC 8429280 extended up to τ/Prot = 60 to show the beatings of the amplitude. The
dotted lines indicate the ±σ interval (see the text).

period of ∼20 Prot (see Fig. 3). In this case, we can apply the
results of Sect. 3.1 and estimate a relative amplitude of DR
of ∆P/P ≈ 0.05. Nevertheless, this value is approximate because it is based on just one beating half period, and the autocorrelation decreases rapidly reaching almost the noise level for
τ/Prot ∼ 10 that suggests a strong impact of the spot evolution
on this estimate.
5.2. The illustrative cases of Kepler-30 and ǫ Eridani
Fig. 2. Autocorrelation functions of the light curves of the stars considered in our sample. The dotted lines indicate the ±σ interval (see the
text).

rotation period as determined from the first maximum following
the one at zero lag. The plotted lag intervals cover only a few
rotation periods to show the decay of the autocorrelation over
intervals comparable to the typical duration ∆T of the intervals
to which the MCMC analysis is applied to extract the DR signal.
For ǫ Eri, we have a light curve covering only three rotation periods, therefore the autocorrelation cannot be computed for longer
time lags. The dotted lines indicate the interval corresponding to
±σ, where σ is one standard deviation of the autocorrelation as
expected for a pure random noise with some degree of autocorrelation according to the large-lag approximation (see Sect. 3.1).
For the Sun, HD 52265, and HD 181906, the secondary
peaks in the autocorrelation functions are lower than ∼0.5, indicating a spot-evolution timescale that is shorter than the rotation period. For HD 52265, the evolution of starspots is remarkably faster than its rotation period (∼12 days), and the first
maximum after that at zero lag is barely visible. For the Sun and
HD 181906, we can see secondary maxima indicating some degree of coherence in the pattern of surface inhomogeneities with
a timescale up to two to three rotation periods. This corresponds
to 50−80 days in the Sun as expected in the case of faculae that
dominate the flux modulation near the minimum of the elevenyear cycle. However, since solar active regions are confined to
±35◦ in latitude, the expected difference in their rotation periods
is only a few percent, making it difficult or impossible to detect
the DR signal since their lifetimes are much shorter than 1/∆Ω.
One star in our sample that possibly has spots lasting longer
than its rotation period is KIC 8429280, as shown by the beating modulation of the autocorrelation with an approximate half

We present detailed results for Kepler-30 and ǫ Eri because they
are the star with the longest time series and the one chosen by
Croll (2006) to develop the MCMC approach that we use with
minor modifications in our analysis, respectively. Specifically,
we illustrate the selection of the best interval in the case of
Kepler-30 and show the distribution of the residuals obtained
with the two-spot model best fit. On the other hand, ǫ Eri is considered for comparing the results of the MCMC analysis to establish the effects of the modifications we introduced in Croll’s
method.
5.2.1. Kepler-30: selection of the optimal interval
and distribution of the residuals

For this star we computed best fits with our two-spot model for
different lengths of the intervals with M ranging from 9 to 65.
The best case in terms of convergence of the best fits with DR
and RR and time extension is found for M = 51. For this interval
(cf. Table 2), ∆BIC = 6.42 in favour of the model with DR.
Considering a subdivision with M = 51, which corresponds
to individual time intervals ∆T = 22.35 days or 1.35 mean rotation periods, we compute the best fits with DR to the entire time
series. The distribution of their residuals is plotted in Fig. 4, together with a Gaussian fit that has a central value of −1.97×10−4
and a standard deviation of 1.33 × 10−3 in relative flux units. For
comparison, the precision of Kepler photometry is ∼2.6 × 10−4 ,
i.e., about five times less than the standard deviation of the residuals implying that small unaccounted spots (or possibly flares)
play a relevant role in determining the residuals of our model.
The distribution shows significant deviations for negative values
below −2 × 10−3 , suggesting that dark spots are responsible for
the largest residuals. The interesting point is that the distribution
of the residuals does not strongly deviate from a Gaussian one,
thus supporting our application of the BIC approach for a preliminary selection of the intervals containing some DR signal.
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Table 2. Initial and final times of the intervals considered for the MCMC analysis, together with the uniform prior intervals of the parameters for
the stars of our sample.
Star name
Sun
HD 52265
HD 52265
HD 181906
HD 181906
CoRoT-6
KIC 7765135
KIC 7985370
KIC 8429280
Kepler-30

t1
(d)

t2
(d)

i
(deg)

F0

a1,2

θ1,2
(deg)

∆λ1,2
(deg)

P1,2
(d)

19.8542
48.3125
60.3210
23.1900
37.9341
75.930140
88.07162
33.5126
104.49977
290.99150

39.7084
60.2654
72.3890
28.9158
42.6582
82.810186
93.91567
39.07074
108.66819
313.34662

70, 90
15, 45
15, 45
15, 40
15, 40
70, 90
50, 60
25, 50
65, 73
60, 90

−0.03, 0.01
−2 × 10−4 , 2 × 10−4
−2 × 10−4 , 2 × 10−4
−0.001, 0.002
−0.001, 0.002
−0.03, 0.01
−0.03, 0.01
−0.03, 0.01
−0.02, 0.01
−0.03, 0.01

2 × 10−5 , 0.060
2 × 10−7 , 0.044
2 × 10−7 , 0.044
2 × 10−5 , 0.044
2 × 10−5 , 0.044
2 × 10−3 , 0.268
2 × 10−3 , 0.268
2 × 10−3 , 0.268
2 × 10−3 , 0.268
2 × 10−5 , 0.060

0, 180
0, 150
0, 150
0, 120
0, 120
0, 180
0, 180
0, 180
0, 180
0, 180

±13
±15
±15
±13
±13
±13
±13
±13
±13
±13

24.0, 29.0
9.0, 14.0
9.0, 14.0
2.65, 2.90
2.65, 2.90
5.0, 9.0
1.0, 4.0
1.0, 5.0
1.0, 4.0
13.0, 19.0

Fig. 4. Distribution of the residuals of the composite best fit to the entire
time series of Kepler-30 obtained with the two-spot model with DR for
M = 51. The dashed line is a Gaussian best fit to the distribution.

Fig. 5. The optical flux of ǫ Eridani (filled dots) vs. the time, together
with the best fits obtained with our two-spot model with DR (solid line)
or rigid rotation (dashed line).

5.2.2. Two-spot modelling of ǫ Eridani light curve

deviations of the random steps of the parameters were chosen as
to obtain an overall acceptance rate of 0.27. The prior distributions of our parameters were the uniform wide priors in Table 1
of Croll (2006) with the exception of the reference flux level F0
that we assumed to range from −0.001 and 0.005 and the use
of initial spot longitudes instead of spot transiting epochs in our
model; we assumed a range of ±13◦ for the initial longitudes.
The mixing and convergence of the chain were checked as explained in Sect. 3.4, obtaining a minimum value of the parameter R of 1.0017 and a maximum value of 1.0133 (see Table 3).
Therefore, the convergence of our chain for ǫ Eri was remarkably
good. In the present approach, we considered point-like active
regions, while Croll (2006) assumed circular (polar cap) spots.
Moreover, we limited the maximum χ2 variation for the acceptance of a given step to one percent, which was significantly less
than that of Croll who adopted a limit around four percent (Croll
et al. 2006). Croll’s choice of the odds relating one point to the
next in the chain was ruled by a virtual temperature according to
his Eq. (1). We assumed a similar exponential dependence, but
dropped the factor 2 present in the denominator of his equation
(cf. Sect. 3.4). In spite of all these differences, our results were
very similar to Croll’s.
The marginal distributions of the model parameters, as derived a posteriori from our chain of 48 million points to which
a thinning factor of 10 has been applied, are shown in Fig. 6.

The optical light curve of ǫ Eri, together with the best fits obtained with our model, is plotted in Fig. 5. The best fit with
DR gives a better reproduction of the variable amplitude of the
light modulation along the nearly three rotations covered by the
dataset, while the best fit with two rigidly rotating spots has
larger deviations and does not reproduce the times of all three
light minima. In particular, the second and the third minima are
approximately matched, while the first one is missed because the
two deeper minima strongly constrain the (unique) spot rotation
period. On the other hand, the model with DR provides a significantly better fit because the two spots can drift in longitude
with respect to each other, thus allowing a simultaneous fit of
all the three minima. The value of ∆BIC computed according to
Eqs. (11) and (12) is 1.94 in favour of the model with DR. This
difference is close to the threshold adopted for selecting cases
with some evidence of DR so it gives support to our choice.
5.2.3. MCMC analysis for ǫ Eridani and comparison
with previous results

We computed an MCMC chain of 48 million points starting
from the minimum χ2 found with the two-spot model with DR
as given by the Levenberg-Marquardt algorithm. The standard
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Table 3. The parameter R − 1 of Gelman and Rubin measuring the convergence and mixing of the MCMC chains for the different parameters of
our two-spot model.
Star name
Sun
ǫ Eridani
HD 52265
HD 52265
HD 181906
HD 181906
CoRoT-6
KIC 7765135
KIC 7985370
KIC 8429280
Kepler-30

i
−
9.34 × 10−3
5.26 × 10−2
0.42
1.86 × 10−4
4.58 × 10−2
1.94 × 10−2
2.82 × 10−2
−
6.62 × 10−3
3.53 × 10−2

F0

θ1

a1
−2

3.39 × 10
1.33 × 10−2
4.39 × 10−3
5.54 × 10−2
7.91 × 10−5
4.27 × 10−2
7.72 × 10−3
3.29 × 10−2
6.23 × 10−2
1.03 × 10−2
5.74 × 10−2

−2

3.03 × 10
9.32 × 10−3
2.41 × 10−3
0.22
2.60 × 10−5
2.96 × 10−2
2.24 × 10−2
1.14 × 10−2
7.62 × 10−2
3.24 × 10−3
0.20

−
9.74 × 10−3
3.19
13.12
12.91
10.81
2.34 × 10−2
3.12 × 10−2
−
6.62 × 10−3
7.58 × 10−2

λ1
3.52
6.12 × 10−3
20.64
4.98
4.23 × 10−2
0.65
4.99 × 10−2
6.68 × 10−2
8.53 × 10−2
8.06 × 10−3
3.81 × 10−2

P1
3.52
4.26 × 10−3
2.80 × 10−3
3.49 × 10−3
5.43 × 10−5
9.93 × 10−5
5.13 × 10−2
6.62 × 10−2
9.16 × 10−2
8.06 × 10−3
3.68 × 10−2

a2
−2

2.14 × 10
9.66 × 10−3
7.31 × 10−4
0.12
1.10 × 10−5
3.03 × 10−2
4.46 × 10−2
1.82 × 10−2
5.41 × 10−2
1.03 × 10−2
4.29 × 10−2

θ2

λ2

P2

−
1.25 × 10−2
2.75
33.44
1.71
5.63
4.70 × 10−2
2.90 × 10−2
−
6.62 × 10−3
0.14

4.94
6.55 × 10−3
8.03
6.09
8.85 × 10−2
0.19
0.19
5.60 × 10−2
0.12
1.70 × 10−3
4.18 × 10−2

4.94
1.70 × 10−3
5.61 × 10−3
6.99 × 10−2
3.86 × 10−5
9.97 × 10−4
0.19
6.01 × 10−2
0.12
1.70 × 10−3
4.10 × 10−2

Fig. 7. Isocontour plots of the joint distribution of the inclination of the
stellar rotation axis vs. the colatitude of the first spot for ǫ Eridani.

Fig. 6. Frequency marginal distributions of the parameters of the twospot model with DR for ǫ Eridani. From top to bottom: area of the first
(solid line) and the second (dashed line) spot; colatitude of the first
(solid line) and the second (dashed line) spot; deviation of the longitude of the first spot (solid line) and of the second spot (dashed line)
from their initial longitudes, respectively; rotation period of the first
spot (solid line) and of the second spot (dashed line); reference flux;
inclination of the stellar spin axis.

One can compare these distributions with those plotted in Fig. 3
of Croll (2006), considering that we plot the distributions of the
spot areas and not of the radii. Moreover, we do not consider the
mean likelihood distributions of the parameters. Our spot colatitudes are not significantly different from Croll’s spot latitudes,
while our areas are in general agreement with the values of his
radii, although our assumption of point-like spots makes the flux
modulation induced by a given spot slightly different. Our range
of approximately ±13◦ in spot initial longitude corresponds to
a range of about ±0.4 days in spot transit epoch and leads to a
general agreement with Croll’s distributions. The distributions
of spot rotation periods, upon which our measurement of DR is
based, are remarkably similar to those of Croll indicating that
the above differences between the models do not significantly
affect the determination of DR. Nevertheless, the distribution of
the inclination is significantly different, as expected owing to
the strong dependence of this parameter on details of the spot
model, in particular on the adopted spot geometry and the level
of unspotted flux.
We find similar correlations among the model parameters as
in Fig. 2 of Croll (2006). For instance, we plot the correlation
between the colatitude of the first spot and the inclination of
the stellar rotation axis in Fig. 7. This correlation produces a
remarkable dependence of the parameter k of Croll, measuring
the relative amplitude of the pole-equator DR, on the inclination
(see his Fig. 2, lower right panel). In our case, we adopt the absolute value of the difference between the spot rotation periods
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Table 4. Results of MCMC analysis of the intervals in Table 2 for the stars of our sample that show evidence of DR.
Star name
ǫ Eridani
CoRoT-6
KIC 7765135
KIC 7985370
KIC 8429280
Kepler-30

P1
(d)

σP1
(d)

P2
(d)

σP2
(d)

∆P/P

σ∆P /P

11.3592
7.9655
2.6227
2.9262
1.20593
15.9243

3.181 × 10−2
3.799 × 10−2
1.492 × 10−3
3.912 × 10−3
2.981 × 10−5
1.708 × 10−2

11.5593
6.3438
2.3664
2.7809
1.17245
16.7800

1.853 × 10−2
2.033 × 10−2
1.142 × 10−3
2.468 × 10−3
2.689 × 10−5
1.945 × 10−2

0.0175
0.2266
0.1027
0.0509
0.0281
0.0523

3.21 × 10−3
6.02 × 10−3
7.53 × 10−4
1.62 × 10−3
3.38 × 10−5
1.58 × 10−3

Fig. 8. Isocontour plots of the joint distribution of the inclination of the
stellar rotation axis vs. the absolute value of the difference between the
spot rotation periods for ǫ Eridani.

∆P ≡ |P1 − P2 | as a measure of the DR. Unlike k, it does not depend on the spot colatitudes as derived from the modelling and is
therefore a robust quantity. This is confirmed by the plot in Fig. 8
that shows that the distribution of ∆P does not especially depend
on i, thus allowing a robust estimation of the relative amplitude
of the DR as ∆P/P, where P = (P1 + P2 )/2. A similar conclusion has been reached by Fröhlich (2007), who also applied a
Bayesian spot modelling with different priors.
5.3. DR in our sample of stars

For the eight stars in our sample, including the Sun, we determine the best intervals for measuring the DR according to the
method introduced in Sect. 3.3 and illustrated by the case of
Kepler-30 in Sect. 5.2.1. The beginning and the end of these intervals are indicated for each star in Table 2, together with the
uniform priors applied to the model parameters. The origin of
the time is in all cases the first observation of the corresponding
time series (cf. Sect. 2), while the other symbols are defined in
Sect. 3.2. The longitude intervals are defined as the maximum
allowed deviations from the initial point of the MCMC chain
that correspond to the parameters giving the minimum χ2DR (see
below for details).
For the Sun, HD 52265, and HD 181906, the MCMC chains
do not properly converge as indicated by values of the parameter
R > 1.2 for one or several of the model parameters (see Table 3).
No significant improvement is obtained by applying the recipes
described in Sect. 3.5 or by reducing the acceptance threshold
for the chi square variation to values as low as 0.1−0.5 percent.
For these stars, with the exception of the Sun, we repeat the analyses with a different interval to confirm that the result does not
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depend on the particular interval (cf. Table 2). The values of R
given in Table 3 provide some information on the model parameter chains that have not reached a proper convergence or mixing.
We note that R is undefined when the corresponding model parameter has been fixed in an attempt to improve the convergence
as in the case of the Sun (cf. Sect. 3.2 in Verde et al. 2003).
Values of R lower than the acceptable threshold of 1.2 for only
a subset of the model parameters do not imply that the marginal
distributions of the corresponding parameters have converged,
because the correlations with the parameters having R > 1.2
make them unreliable. Therefore, we require that R < 1.2 for
all the parameters in order to use the a posteriori distributions
derived with the MCMC approach for the individual parameters.
It is interesting to note that all these stars for which MCMCs do
not convergence are characterized by an autocorrelation function
with secondary peaks that decrease rapidly with increasing time
lag, thereby indicating a fast spot evolution. Previous analysis
based on Lomb-scargle periodogram and multi-spot models have
provided some evidence of DR in those stars, although they also
detected a rapid intrinsic spot evolution that could affect the determination, possibly mimicking a DR signal (Ballot et al. 2011;
Mosser et al. 2009).
For CoRoT-6, KIC 7765135, KIC 7985370, KIC 8429280,
and Kepler-30, we are able to compute convergent and wellmixed MCMCs by applying the recipes in Sect. 3.5 and fixing
the threshold for the chi square acceptance between one and
five percent above the minimum (cf. Table 3). For Kepler-30 and
KIC 7765135, we find maximum values of R of 1.197 and 1.067
considering chains of 36 and 500 million steps, respectively. In
the case of CoRoT-6, the maximum value of R is 1.186 considering a chain of 128 million steps. For KIC 7985370, it has
been necessary to fix the inclination of the rotation axis and
the colatitudes of the starspots at the values corresponding to
the minimum of the chi square to obtain a maximum R equal
to 1.125 for a chain of 180 million steps. Therefore, the R values corresponding to those fixed parameters are undefined. For
KIC 8429280, we find strong correlations among the reference
flux F0 , the inclination i, and the spot area a2 that can be treated
with the approach described in Sect. 3.5, which yields a maximum R of 1.010 after computing a chain of 36 million steps. As a
consequence of the correlations explicitly included in the model,
the values of R corresponding to those parameters are the same
in Table 3.
In Table 4, we list the rotation periods of the two starspots
with their standard deviations as derived from the a posteriori marginal distributions of P1 and P2 as well as the corresponding relative amplitude of the differential rotation ∆P/P
with its standard deviation for our sample stars. The distributions of the rotation periods of the two starspots are plotted
in Figs. 9 (CoRoT-6), 10 (KIC 7765135), 11 (KIC 7985370),
12 (KIC 8429280), and 13 (Kepler-30). The area of the intersection between the distributions is virtually zero, thus providing
evidence for DR in the framework of our model.
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Fig. 9. A posteriori distributions of the rotation periods of the two spots
as derived from MCMC analysis for CoRoT-6. The solid line refers to
the distribution of the rotation period of the first spot, the dashed line to
that of the second.

Fig. 12. Same as Fig. 9 for the distributions of the rotation periods of
the two spots of KIC 8429280.

Fig. 13. Same as Fig. 9 for Kepler-30.
Fig. 10. Same as Fig. 9 for KIC 7765135.

the young Sun-like stars in our sample. Specifically, from the
modelling of another interval for CoRoT-6, we find ∆P/P =
0.259 ± 0.003, while for, say, KIC 8429280, another interval
gives ∆P/P = 0.011 ± 3.73 × 10−5 , where the standard deviations are derived from the a posteriori distributions given by the
MCMC method. This should be kept in mind when comparing
the present results with previous ones. For CoRoT-6, Lanza et al.
(2011) find ∆P/P of about half the present value by tracing the
migration of the active longitudes, not of the individual spots. A
remarkable difference in those migration rates has indeed been
found in CoRoT-2 that could explain the present result (cf. Lanza
et al. 2009a). Our spot rotation periods fall within the range
found by Frasca et al. (2011) for KIC 8429280, while they are
close but slightly outside the ranges found for KIC 7765135 and
KIC 7985370 by Fröhlich et al. (2012). However, those models use seven to nine evolving spots to fit the whole time series
instead of two fixed spots applied to fit a data interval.

Fig. 11. Same as Fig. 9 for KIC 7985370.

6. Conclusions

The amplitude of the DR determined by our method depends
of course on the specific interval considered because spots can
appear at different latitudes in late-type stars. The latitude range
is wider in more active stars than in the Sun (see, e.g., Moss
et al. 2011), thus making the differences larger for CoRoT-6 and

We have introduced a method of searching for differential rotation (DR) signals in high-precision photometric time series
of the late-type stars acquired by space-borne telescopes (see
Sect. 3). The even sampling of the time series allowed us to apply
an autocorrelation to measure the timescale of the intrinsic evolution of the spot pattern that limits the possibility of measuring
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DR. We selected a sample of eight stars for which previous determinations of DR based on photometry were available along
with some information on the inclination of the stellar rotation
axis. We added the Sun as a star to this sample to study the rotation of solar analogues. We found that a significant DR can be
detected when the relative height of the second maximum in the
autocorrelation function is at least 0.6−0.7. In this case, we subdivided the time series into intervals the duration of which was
shorter than the typical timescale of starspot evolution, although
long enough to reveal the drift of the spot longitudes produced
by DR. The best interval was then selected by comparing the
best fits obtained with a simple two-spot model with and without
DR. For that interval, a fully Bayesian analysis was undertaken
by means of an MCMC approach to assess the significance of
DR and determine its most probable value and uncertainty.
We found that the amplitude of the DR derived with our
method is generally consistent with previous results when the
different assumptions of the other approaches are considered.
The advantage of our approach is the simplicity of the spot
model that allows us to run MCMCs with tens or hundreds of
million steps to study the a posteriori distribution of the parameters. This is particularly useful in spot modelling given the strong
correlations among different parameters. We took advantage of
the available information on the inclination of the stellar rotation axis to fix the a priori distribution of the inclination that is
strongly correlated with the colatitudes and the unprojected areas of starspots in our model. Other correlations may become
important when the signal-to-noise ratio of the photometry is
low, spots are rapidly evolving (τs <
∼ (2.5−3.0)P), or the DR relative amplitude is small (∆P/P <
∼ 0.01). They severely hamper
the proper mixing and convergence of the MCMC procedure, although their effect can be controlled as described in Sect. 3.5,
provided that a clear signal of DR is present in the light curve.
In the case of stars more active than the Sun, we find that the
measured amplitude of DR depends on the specific time interval
considered. In general, our approach only provides a lower limit
to the amplitude of surface DR. We did not attempt to extract the
amplitude and sign of the pole-equator shear as in other works
(e.g., Fröhlich et al. 2012) because spot colatitude and inclination of the stellar spin axis are highly correlated in our simple
spot model. On the other hand, an independent estimate of the
inclination is generally not available, except in the case of close
eclipsing binaries or transiting star-planet systems.
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Appendix A: Correlations between parameters
adopted in MCMC spot modelling
To justify the correlations among parameters adopted in some of
our MCMC modelling, we consider that they are most evident
when a given spot j produces its maximum photometric effect,
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that is when µ as given by Eq. (10) is at its maximum µ(m)
j . This
(m)
occurs at an epoch t(m)
j when the phase λ j + Ω j (t j − t0 ) = 0, that

is t(m)
j − t0 = −λ j /Ω j . At that epoch we have:
µ(m)
j = cos(i − θ j ).

(A.1)

From Eqs. (A.1) and (9), we see that the maximum photometric effect of a given spot is not changed when δθ j = δi, thus
establishing a strong correlation between the variations of its colatitude and of the inclination of the stellar rotation axis.
Another correlation comes from the phase of maximum spot
visibility that after variation yields:
δλ j + δΩ j (t(m)
j − t0 ) = 0,

(A.2)

where t(m)
j − t0 is not varied because the epoch of maximum visibility is constrained by a relative minimum in the flux along the
− t0 = −λ j /Ω j and δΩ j /Ω j =
observed time series. Since t(m)
j
−δP j /P j , we obtain the correlation:
δλ j /λ j = −δP j /P j

(A.3)

between the longitude λ j and the rotation period P j of a given
spot.
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