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Samenvatting

De zoektocht naar planeten buiten ons zonnestelsel (zogeheten exoplaneten),
en in het bijzonder naar een tweede aarde waarop leven zoals wij dat kennen
mogelijk is, is een van de meest tot de verbeelding sprekende onderwerpen in de
hedendaagse sterrenkunde. Sinds 15 jaar geleden de eerste planeet in een baan
rond een jonge ster is ontdekt zijn er - ten tijde van dit schrijven - al bijna 500
van deze exoplaneten gevonden, en dat aantal neemt elk jaar toe. De meeste
van de gevonden planeten lijken niet op de planeten zoals we die kennen uit ons
zonnestelsel; het zijn veelal gasreuzen (net zoals Jupiter), maar ze staan erg
dicht bij de centrale ster. Dit kan als selectie-effect uitgelegd worden, omdat
zulke zware planeten dichtbij de centrale ster gemakkelijker gezien worden met
de huidige meetmethoden. Dat wij zoveel van zulke planeten waarnemen duidt
bovendien op een grote variëteit in de nog niet gevonden exoplaneten. Hoe
deze variëteit verklaard kan worden, en dus hoe “uniek” ons zonnestelsel is, is
een vraag die nog beantwoord moet worden.

Planeten worden tegelijk met een ster gevormd. Een ster wordt gevormd
door het ineenstorten van een grote stof- en gaswolk onder zijn eigen zwaar-
tekracht. Als de wolk samentrekt, gaat deze volgens de wet van behoud van
impulsmoment harder draaien (net zoals een kunstschaatser die een pirouette
maakt harder gaat draaien wanneer hij zijn armen intrekt). Op een gegeven
moment draait de zich vormende ster zo snel, dat het stof en gas in de wolk
niet meer direct op de ster vallen, maar in een schijf om de ster terechtko-
men. Als de hele wolk verdwenen is, zijn alleen de jonge ster en de schijf
over. Deze schijf bestaat uit gas en stof, en kan in twee vormen voorkomen:
een zogenaamde “zichzelf overschaduwende” schijf, waarvan de binnenschijf
een schaduw werpt op de buitenschijf, of een zogenaamde “geopende” schijf,
waarbij het oppervlak van de schijf meer gewelfd is, en de buitenschijf direct
sterlicht op kan vangen (Figuur 1). In de schijf kunnen met het verloop van
de tijd een gat (tussen de ster en de binnenrand van de schijf) en kloven (open
ringvormige gebieden in schijf zelf) ontstaan. Vooral deze kloven zijn interes-
sant, omdat ze worden gezien als aanwijzing voor (zich vormende) planeten,
waarbij de kloof gevormd wordt door een planeet die het gas en stof in de schijf
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“als een stofdoek” opveegt tijdens zijn omloop om de ster. Deze schijf ver-
dwijnt uiteindelijk na ongeveer 10 miljoen jaar, en is de enige periode waarin
planeetvorming mogelijk is.

Figuur 1: Illustratie van verschillende schijfgeometriën. Links een dwarsdoorsnede
van een geopende schijf, waarbij het oppervlak van de buitenste delen van de schijf de
sterstraling kan opvangen. Rechts een dwarsdoorsnede van een zichzelf overschadu-
wende schijf, waarbij het hele schijfoppervlak in de schaduw van de binnenrand ligt.
Aangepast van Acke (2005).

Hoe deze planeten zich echter precies vormen, en in welk deel van de levens-
cyclus van de schijf dit gebeurt, is nog niet duidelijk. Een mogelijkheid is dat
planeten zich heel plotseling vormen, als een deel van de schijf onstabiel wordt
en instort. Volgens een andere theorie vormen planeten zich heel geleidelijk,
door het progressief groeien van stofkorrels tot steeds grotere lichamen en uit-
eindelijk planeten. Om te kunnen beslissen of deze theorieën steek houden, is
het nodig ze te testen met waarnemingen. Omdat het (nu nog) onmogelijk is
om het vormingsproces van planeten direct waar te nemen, richten we ons op
hun geboorteplaats. Als we begrijpen hoe deze schijven evolueren, waarom ze
de vorm hebben die ze hebben, waarom er gaten en kloven in vallen, en hoe ze
uiteindelijk verdwijnen, wordt het het proces van planeetvorming veel gemak-
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kelijker te begrijpen. Dit proefschrift gaat over waarnemingen waarmee we de
eigenschappen en ruimtelijke verdeling van het gas in deze schijven vergelij-
ken met de schijfgeometrie, om zo meer inzich in deze concepten te krijgen.
Hiervoor is een groep van 14 jonge sterren uitgekozen met circa 2 tot 3 maal
de massa van de zon.

Figuur 2: Illustratie van de verschillende gasdiagnostieken die in dit proefschrift
onderzocht worden en de afstand waarop ze waargenomen kunnen worden. Aangepast
van Carmona (2010).

Ik gebruik de emissielijnen van verschillende gasatomen en moleculen in het
elektromagnetische spectrum van de schijf om de ruimtelijke structuur van
het gas in de schijf te achterhalen. Een emissielijn bestaat uit een klein golf-
lengtegebied in het elektromagnetische spectrum waar de stralingsintensiteit
relatief hoog is. Dit wordt veroorzaakt door atomen en moleculen in de stra-
lingsbron die naar een lagere energietoestand overgaan, en daarbij licht van
een specifieke golflengte uitstralen. Aan de hand van deze diagnostieken was
het mogelijk om onder andere de chemisch samenstelling, de temperatuur en
de hoeveelheid gas te bepalen, en af te leiden op welke afstand van de ster het
zich bevindt.

In hoofdstuk 2 bestudeer ik dezelfde zuurstofemissielijn, die ook verantwoor-
delijk is voor het rode poollicht. Via deze emissielijn kan ik de ruimtelijke ver-
deling van het zuurstofgas in het schijfoppervlak volgen tussen enkele tienden
van en enkele tientallen Astronomische Eenheden (AE, 150 miljoen kilometer,
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of de afstand tussen de zon en de aarde). In hoofdstukken 3 en 4 beschrijf ik
waarnemingen van het koolmonoxide molecuul in de schijven rond de genoem-
de 14 sterren. Dit is, op waterstofgas na, het meest aanwezige molecuul in het
heelal, en maakt het mogelijk dankzij zijn vele emissielijnen om de tempera-
tuur en lokatie van det precies te beschrijven. In hoofdstuk 5 bestudeer ik de
emissielijnen van waterstofgas. Hoewel dit het meest voorkomende molecuul
in de schijf is, vind ik het alleen maar in de schijven met een “geopende” vorm,
en dan nog alleen bij de warmste sterren. Deze gasdiagnostieken en de afstand
van de ster waar ze zichtbaar zijn, zijn samengevat in Figuur 2.

Omdat elke schijf met verschillende gasdiagnostieken onderzocht kan wor-
den, is het mogelijk om een gedetailleerd beeld op te bouwen van de ruimtelijke
verdeling van het gas in de gehele binnenschijf (� 50 AE). Als we deze ver-
deling vergelijken met de schijfvorm, blijkt dat er een sterk verband bestaat
tussen de schijfgeometrie en de eigenschappen van het gas (zoals temperatuur,
druk en afstand tot de ster) dat de emissielijnen vormt. In hoofdstuk 6 ten-
slotte gebruik ik een theoretisch model dat de chemische en fysische structuur
van een schijf beschrijft om erachter te komen waarom dit zo is.
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