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Samenvatting in het Nederlands

Dit proefschrift beschrijft infrarood observaties van het stof rond jonge sterren.
Het doel van deze observaties is het verkrijgen van inzicht in de aard van dat
stof. Dit is interessant omdat deze stofkorrels de elementaire bouwstenen vor-
men van nieuwe planeten. Door de verdeling en de compositie van dit stof te
bepalen hopen we een duidelijker beeld te krijgen van hoe planeetvorming pre-
cies in werking treedt. In deze Nederlandse samenvatting worden de theoreti-
sche context, de gebruikte waarnemingen, en de bevindingen van het onderzoek
in toegankelijke en bondige taal voor een breed publiek uitgelegd.

Stervorming en Schijfevolutie

Sterren ontstaan uit enorme gaswolken. Als gevolg van een kleine dichtheids
variatie kan zo’n wolk onder zijn eigen zwaartekracht ineenstorten. Tijdens het
samentrekken gaat de gaswolk sneller rond draaien, als een ballerina die haar
armen intrekt. Deze rotatie zorgt voor een afplatting van de wolk, dit resulteert in
de vorming van een schijf. In het centrum van deze schijf bevindt zich de nieuw
geboren ster, die nog materie verzamelt via de schijf. Wanneer de rotatie van de
materie rond de ster hoog genoeg wordt dan zal het niet verder naar binnenvallen.
Er is dan een betrekkelijk stabiel systeem ontstaan. Een jonge ster met daar
omheen een schijf van gas en een beetje stof, de zogenaamde protoplanetaire
schijf. Op de voorkant van dit proefschrift is een artistieke impressie van zo’n
schijf weergegeven.

Deze schijven bestaan voor drie kwart uit waterstofgas, voor één kwart uit
helium en voor één procent uit vast stof. Dit stof bestaat weer uit silicaten, kool-
stof en ijzer-verbindingen. Doordat de schijven sterlicht opvangen worden ze
verwarmd. Warm gas zorgt voor druk die de afplatting van de schijf tegengaat.
De schijf wordt als het ware opgeblazen. Op grotere afstanden van de ster, waar
de zwaartekracht lager is, kan de schijf nog meer opgeblazen worden. Daardoor
heeft de schijf een uitwaaierende vorm. In de linker zijde van figuur 6.2 is een
dwarsdoorsnede van zo’n schijf geı̈llustreerd. Door de hoge dichtheid in zulke
schijven kunnen stofdeeltjes elkaar gemakkelijk vinden. Bij botsing blijven deze
aan elkaar plakken en op die manier ontstaan grotere deeltjes. Als deeltjes zwaar
genoeg worden dan zinken ze naar het middenvlak van de schijf. Dit proces
wordt sedimentatie genoemd. Bij hoge mate van sedimentatie kan de stofschijf
van geometrie veranderen. De uitwaaierende vorm wordt dan een meer afge-
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Figuur 6.2 — Dwarsdoorsnedes van twee gangbare modelen van stofschijven rond jonge
sterren. Links: de uitwaaierende vorm is de algemene verklaring voor de bronnen met
veel koude straling (groep I). Rechts: de afgeplatte vorm is de algemene verklaring voor
bronnen met weinig koude straling (groep II).

platte. In de rechter zijde van figuur 6.2 is een dwarsdoorsnede van zo’n platte
schijf te zien. Het gas verdampt waarschijnlijk in een versneld tempo uit zo’n
schijf, omdat het voor de koeling grotendeels van het stof afhankelijk is. Uit-
eindelijk blijft er een nog plattere schijf over met brokstukken samengeklonterd
stof, waarvan sommigen groot genoeg zijn om planeet genoemd te worden.

Dit globale beeld van de schijf vormen en hun evolutie is waarschijnlijk te
simplistisch. Evengoed zijn onze telescopen nog niet krachtig genoeg om een ge-
detaileerd beeld van de schijven te vormen. Er is wel een tweedeling gevonden
van schijven met veel of weinig ver-infrarood straling. Aan de hand daarvan zijn
de sterren ingedeeld in respectievelijk groep I en II bronnen. Deze ver-infrarood
straling is afkomstig van koud stof, wat zich op grote afstand van de ster bevind.
Bovendien moet dit koude stof direct sterlicht opvangen om te kunnen stralen.
Groep I bronnen moeten dus aan de buiten kant van hun schijf materiaal om-
hoog houden. De waarneemtweedeling wordt zodoende gangbaar verklaard met
de twee modellen van schijfvormen van figuur 6.2. Er zijn echter ook andere vor-
men mogelijk. Modellen laten zien dat de schijven enorm turbulent moeten zijn.
Bovendien vindt planeetvorming waarschijnlijk al in een vroeg stadium plaats.
Deze nieuw gevormde planeten hebben een enorme gravitationele invloed op de
schijven. Ze kunnen brokstukken versnellen en destructieve botsingen veroor-
zaken, waardoor er een nieuwe generatie van fijn stof ontstaat. Een planeet met
tien aard-massa’s of meer, kan zelfs een brede kloof in de schijf creëren over
de volledige lengte van zijn baan. Andere waargenomen eigenschappen lopen
zodanig uiteen dat het maar de vraag is of het verschillende stadia van één zelfde
evolutie scenario betreft. We kunnen dit moeilijk controleren omdat we geen
eenduidige leeftijdsmeter van de sterren of van de schijven hebben.
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Planeetvorming
De essentiële ingrediënten voor planeetvorming zijn reeds naar voren gekomen
in de evolutie van de stofschijf. Stofkorrels groeien door bij botsingen aan elkaar
te kleven. Als deze ’sneeuwballen’ dan een grootte van een decimeter bereiken
gaan ze tegen de gas druk in bewegen en hopen ze zich op in gebieden met re-
latieve overdruk. Zo’n concentratie van brokstukken kan vervolgens gebonden
worden door de onderlinge zwaartekracht. Zodra objecten een grootte bereiken
van rond de tien kilometer noemen we ze planetesimalen. Zo’n planetesimaal
kan met behulp van zijn zwaartekracht nog meer omgevingsmateriaal verzame-
len. Naar mate dit object in massa groeit, wordt het daar zelfs effectiever in. Bij
een zekere massa gaat de zwaartekracht echter weer tegenwerken. Omgevings
objecten worden dan juist versneld in plaats van gevangen. Dit veroorzaakt ver-
volgens destructieve botsingen en sommige planetesimalen worden zelfs uit de
schijf geschoten. Planeten die desondanks een massa bereiken van meer dan
tien keer de aard-massa, zijn in staat om het omliggende gas gravitationeel te
binden. Dit proces wordt kern-aanwas (core-accretion) genoemd. Dit is het al-
gemeen geaccepteerde scenario voor het vormen van gasreuzen zoals Jupiter. Er
zijn echter ook alternatieve modellen die het ontstaan van gasreuzen verklaren
met de monolitische instorting van een deel van de schijf onder invloed van de
zwaartekracht.

Infrarood Observaties
Het grootste deel van de data voor dit proefschrift is in Chilië verzameld. De
Europese organisatie ESO heeft daar in de Atacama woestijn meerdere moder-
ne telescopen staan. Dat is een ideale lokatie, omdat door de extreme droogte
en de grote hoogtes, er weinig obstructie voor sterlicht is. Bovendien geven de
telescopen daar zicht op de relatief minder in kaart gebrachte zuidelijke helft
van de hemel. De telescoop die wij gebruikt hebben heet de VLT, een acroniem
voor Very Large Telescope. Zoals in figuur 6.3 zichtbaar is, zijn dit eigenlijk
vier identieke telescopen. Elk van deze telescopen heeft een holle parabolische
spiegel met een doorsnede van maar liefst 8.2 meter. Deze grote diameter stelt
ons instaat om een scherp beeld te vormen van hemellichamen op grote afstand.
Daar waar het licht van de primaire spiegel samen komt hangt een bolle secun-
daire spiegel. Deze stuurt het gebundelde licht naar het centrum van de primaire
spiegel, waar een mechaniek bevestigt zit die het licht naar drie verschillende
instrumenten kan sturen.

Wij hebben gebruik gemaakt van het infrarood instrument VISIR. Hiermee
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Figuur 6.3 — De vierdelige Europese telescoop in Chilië, de VLT. De derde van links,
genaamd Melipal, is de gene die gebruikt is voor de dataverzameling van dit proefschrift.
Links in de foto is een persoon nog net zichtbaar tegen de horizon, dit illustreert de
enorme afmeting van de telescopen. Foto met dank aan ESO.

kunnen we de thermische emissie van de schijven rond jonge sterren bestuderen.
Het voordeel daarvan is dat dit licht intrinsieke informatie van de schijven be-
vat. De moeilijkheid van deze observaties is dat onze aardatmosfeer maar weinig
transparant is voor infrarood licht en zelf ook een enorme lading infrarood licht
uitstraalt. Het is als het ware alsof we sterren proberen te observeren met dag-
licht. Er zijn echter twee golflengte banden waar de aardatmosfeer relatief veel
infrarood licht doorlaat. Deze worden de N en de Q-band genoemd. Bovendien
hebben we een techniek ontwikkeld die ons instaat stelt om het licht van sterren
uit het licht van de aardatmosfeer te filteren. Deze techniek wordt ’chopping and
nodding’ genoemd. Het komt er op neer dat we om de twee seconde ons blikveld
heen en weer bewegen. In deze twee blikvelden staan sterren op andere posities,
maar de emissie van de aardatmosfeer is hetzelfde. Achteraf kunnen we gemak-
kelijk de digitale foto’s van elkaar af trekken. De straling van de aardatmosfeer
valt dan weg en het sterlicht blijft over.

We hebben met VISIR infrarood waarnemingen gedaan van ongeveer 50 jon-
ge sterren van verschillende massa. Van een groot aantal van deze sterren hebben
we foto’s gemaakt. Aan de hand van deze foto’s kunnen we de lichtkracht van
de schijf bepalen, een limiet zetten op de grootte en voor grote objecten kun-
nen we de ruimtelijke verdeling van het stof bekijken. Voor de meeste sterren
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hebben we ook spectra genomen. Dit houd in dat we het sterlicht hebben ont-
rafeld in zijn verschillende golflengtes, zoals met een prisma, dit wordt ook wel
dispersie genoemd. Met deze spectra kunnen we kwantitatief de compositie van
het stralende deel van de schijven bepalen. Zo’n spectrum wordt namelijk ge-
vormd door bijdragen van verschillende mineralen. Uit laboratorium metingen
zijn de vormen van de spectra van de meeste mineralen vrij goed bekend. Dit
stelt ons in staat om met de juiste compositie van mineraal spectra het waargeno-
men ster spectrum te reproduceren...en voilà, we hebben de compositie bepaald.
Daarnaast kunnen we met deze spectra ook ruimtelijke informatie inwinnen. De
detector bestaat namelijk uit een vierkant van 256 bij 256 kleine lichtsensoren.
Bij het observeren van spectra gebruiken we één richting van deze detector voor
de dispersie en in de andere richting blijft de ruimtelijke informatie behouden.
Dit stelt ons in staat om de grootte van het waargenomen object op meerdere
golflengtes tegelijk te bepalen.

Andere Observaties en Modelconstructie
Naast deze VISIR observaties hebben we ook gebruik gemaakt van waarnemin-
gen op andere golflengtes, we hebben schijfmodellen geconstrueerd en onze re-
sultaten vergeleken met die van anderen in de wetenschappelijke literatuur. De
synthese van deze informatie heeft ons in staat gesteld om een beeld te creëren
van de ruimtelijk verdeling van het stof.

Voor een groot aantal sterren hebben we optische fotometrie uit de literatuur
verzameld. Dit zijn meting van de intensiteit van een ster bij verschillende golf-
lengtes. Aan de hand van deze fotometrie hebben we elementaire eigenschappen
van de sterren kunnen bepalen, zoals de lichtkracht en de massa. Ook hebben
we voor veel sterren gebruik kunnen maken van infrarood spectra die met ruimte
telescopen zijn gemaakt, zoals ISO en Spitzer. Met behulp van deze spectra kon-
den we de kwaliteit van de VISIR spectra verifiëren en kijken naar compositie
verschillen van de schijf en omliggende wolk materiaal.

Voor veel sterren zijn in het verleden coronografische opnames gemaakt.
Zulk soort foto’s worden met een speciale camera gemaakt die in staat is het
centrale deel van een blikveld af te dekken. Net zoals wij onze hand voor de zon
houden om meer van de omgeving gewaar te worden, houden deze een corono-
graaf voor de ster zodat het licht van de omliggende schijf zichtbaar wordt. Deze
foto techniek wordt vooral gebruikt om het reflecterende sterlicht van de schijf
waar te nemen. Dit geeft informatie over de afmeting en de structuur van het
oppervlak van de schijf. In figuur 6.4 zien twee schijven door het gereflecteerde
sterlicht, gefotografeerd met de Hubble Space Telescope. Bij de linker zien we
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Figuur 6.4 — Opnames van stofschijven in gereflecteerd sterlicht met de Hubble Space
Telescope. Links: Een zijaanzicht van HH 30. Zie hoe de waaierende geometrie naar
voren komt. Rechts: Een coronografische opname van HD 141569. De donkere ring net
buiten de heldere ring wordt verklaard met een kloof in de schijf, die waarschijnlijk door
een planeet is veroorzaakt. Foto’s met dank aan NASA.

een zijaanzicht en dekt de schijf het directe sterlicht af, waardoor er geen coro-
nograaf nodig is. Bij de rechter zien we de resten van de coronograaf terug als
een donker kruis en de naar buiten lopende strepen. Het object zelf vertoont een
heldere ring die naar buiten toe eerst afzwakt en vervolgens weer iets toeneemt
in helderheid. Deze ring van afgenomen helderheid wordt geassocieerd met een
kloof in de schijf, die waarschijnlijk door een planeet is veroorzaakt.

Voor twee bronnen hebben we een brede set van verschillende waarnemin-
gen geanalyseerd. Naast de reeds genoemde waarnemingen hebben we onder
andere gekeken naar interferometrie. Dit is een techniek waarbij we simultaan
gebruik maken van twee telescopen, waardoor we verder kunnen inzoomen op
kleine structuren. Vervolgens hebben we voor beide sterren een schijfmodel ge-
maakt met een modern computer programma genaamd MCMax. Dit programma
simuleert nauwkeurig de verspreiding van het sterlicht door een stof schijf. Aan
de hand daarvan kan het voor een aangenomen dichtheid structuur en lichtkracht
van de ster de resulterende temperatuur structuur bepalen. Als deze bekend zijn
dan kan het programma modelwaarnemingen produceren. Aan de hand van de
vergelijking met echte waarnemingen kan vervolgens de dichtheid structuur wor-
den bijgesteld tot er een goede fit gevonden wordt.
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De Bevindingen
Door naar een groot aantal sterren van verschillende massa te kijken, van grof-
weg 2 tot 20 keer de massa van de zon, hebben we een vergelijkend onder-
zoek kunnen doen. Wat we gevonden hebben is dat voor alle gewichtsklasses
geldt dat, de materie rond de ster gekarakteriseerd kan worden met een schijf die
een behoorlijk deel van het sterlicht opvangt en weer in het infrarood uitzendt.
Binnen alle gewichtsklasses hebben we een grote diversiteit van stofcompositie
gevonden. Deze diversiteit hebben we echter niet kunnen relateren aan eigen-
schappen van de centrale ster. Het is ook vrij moeilijk om deze diversiteit te
verklaren aan de hand van één schijfevolutie scenario. Het is daarintegen heel
goed mogelijk, dat het vormingsproces van de schijven een grote rol speelt. De
grote hoeveelheid gravitationele energie die in de beginfase wordt vrij gemaakt
zou best tot een grote variëteit van chemie kunnen leiden. De verschillen die we
vonden tussen de lage massa sterren en de sterren van hogere massa, zaten in
de geometrie van de schijf. De schijven rond de lage massa sterren tonen vaak
indicaties van kloven, waarschijnlijk als gevolg van planeetvorming. De schij-
ven rond de hogere massa sterren tonen kenmerken van verdamping als gevolg
van de intensere stralings velden. Het is de vraag of deze verdamping van de
schijf nog wel planeetvorming toelaat. Met andere woorden, waarschijnlijk zijn
sterren van hogere massa niet in staat om planeten te vormen.

We hebben ook gekeken naar het verschil tussen de bronnen met veel kou-
de straling (groep I) en de bronnen met weinig koude straling (groep II). We
hebben echter geen uitsluitsel of bevestiging kunnen geven over de algemeen
aangenomen evolutie van een uitwaaierende schijfvorm naar een meer afgeplat-
te schijfvorm (zie figuur 6.2). De objecten van groep I hadden vaak een grotere
schijnbare afmeting en toonden vaker indicaties van kloven in hun schijven. Dit
suggereert dat sommige groep I bronnen juist verder geëvolueerd zijn dan de
gemiddelde groep II bron. Door twee specifieke sterren nader onder de loep
te nemen hebben we de schijfgeometrie daarvan met meer detail kunnen be-
palen. Voor HD 95881 hebben we geleerd dat de schijf zich in een bijzondere
fase bevindt. De stofschijf is totaal afgeplat, maar het gas is nog niet verdampt.
Dit plaatje is dus weer wel in overeenstemming met het evolutie idee. Voor
HD 142527, hebben we ontdekt dat de grote hoeveelheid koude straling, die hem
het label groep I geven, wordt veroorzaakt door een heel bijzondere schijfgeo-
metrie. De schijf heeft een grote kloof en een enorme muur van materie op grote
afstand van de ster. HD 142527 is dus wel een groep I bron, maar hij heeft geen
waaierende schijf en bevindt zich juist in een gevorderde staat van evolutie.




