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Nederlandse Samenvatting

Protoplanetaire schijven zijn een bijproduct van stervorming, en ook de kraamkamers
van planetenstelsels. We tre!en deze schijven aan rond jonge sterren in de directe
omgeving van de zon, en kunnen die in groot detail bestuderen met telescopen vanaf
de aarde en met satellieten vanuit de ruimte. In dit proefschrift heb ik me vooral
gericht op het koppelen van deze waarnemingen aan theoriën over planeetvorming
en andere fysische processen in protoplanetaire schijven. Daarbij maak ik gebruik
van computermodellen, voornamelijk van een zogenaamde stralingstransportcode. In
deze samenvatting zal ik in begrijpelijk Nederlands een korte introductie geven van
ster- en planeetvorming, de fysica van protoplanetaire schijven, de werking van een
stralingstransportcode en tenslotte de resultaten van vier jaar onderzoek samenvatten
die worden gepresenteerd in dit proefschrift.

Ster- en planeetvorming
De ruimte tussen de sterren is niet leeg, maar gevuld met een ijl gas. Sommige plaat-
sten bevatten meer van dit materiaal dan andere, en de plaatsen waar zich het meeste
van dit materiaal bevind noemen we moleculaire wolken. Sterren ontstaan wanneer
delen van deze wolken instorten onder hun eigen zwaartekracht. Een deel van dit in-
vallende materiaal zal direct op de zich vormende ster belanden. Echter, het materiaal
heeft een zekere hoeveelheid draaiing, ook wel impulsmoment genoemd. Doordat dit
impulsmoment is behouden, gaat dit materiaal steeds sneller om de ster draaien hoe
dichter het de ster nadert. Dit principe is vergelijkbaar met een kunstschaatser in
een pirouette die zijn/haar armen intrekt om steeds sneller om zijn/haar as te draaien.
Een deel van dit materiaal heeft zo veel impulsmoment dat het in een baan om de ster
beland, en zo een protoplanetaire schijf vormt om de ster heen (zie figuur A).

Deze schijf blijft typisch enkele miljoenen jaren bestaan, terwijl de sterren zelf
miljarden jaren oud kunnen worden. Een deel van het materiaal in de schijf zal als-
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Figuur A: Artistieke voorstelling van een protoplanetaire schijf. Te zien zijn de centrale ster, het gas en
stof dat er omheen draait, planetesimalen (kometen en asteroïden) en drie planeten: twee aardachtige
planeten dichtbij de ster en een gasreus op grotere afstand. c! David A. Hardy/www.astroart.org

nog op de ster vallen, zogenaamde accretie, een deel wordt uit het systeem geblazen
in een straalstroom of schijfwind, en een deel blijft achter in de vorm van planeten,
asteroïden en kometen. De precieze details van deze planeetvorming zijn nog niet
opgehelderd, maar duidelijk is wel dat deze voornamelijk plaatsvinden in protopla-
netaire schijven. Door deze schijven te bestuderen kunnen we dus meer leren over
het ontstaan van planeten.

Protoplanetaire schijven bestaan voornamelijk uit gasvormig materiaal, met een
paar procent vaste stof (silicaten, koolstof- en ijzerhoudend materiaal, waterijs,) door
astronomen simpelweg ‘stof’ genoemd. Dit stof zet ook de planeetvorming in gang
(zie figuur B): botsende stofdeeltjes plakken erg goed aan elkaar vast, en deeltjes
worden groter en groter naarmate ze botsen en samenklonteren. Microscopisch kleine
stofdeeltjes groeien binnen korte tijd uit tot millimeter of meter grote ‘aggregaten’.
Hoe deze aggregaten vervolgens verder groeien naar kilometer grote ‘planetesimalen’
(denk hierbij aan objecten ter grootte van asteroïden) is nog een raadsel. Mogelijk
speelt het turbulente gas een rol in het concentreren van grote hoeveelheden van deze
aggregaten om zo in een keer een planetesimaal te vormen. Deze kilometer grote
objecten trekken elkaar aan met behulp van de zwaartekracht, en groeien zo uitein-
delijk verder tot duizend kilometer grote protoplaneten. Deze protoplaneten kunnen
vervolgens grote hoeveelheden gas invangen om uit te groeien tot gasreuzen zoals
Jupiter, of langzaam doorgroeien om rotsachtige planeten zoals de aarde te vormen.
Een schematische voorstelling van dit hele proces is afgebeeld in figuur B.
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Figuur B:De groei van stofdeeltjes tot planeten, weergegeven door een meetlat op logaritmische schaal.
Elk streepje stelt een factor tien in grootte voor. Het totale vormingsproces beslaat grofweg 13 ordes van
grootte in straal (1013, een 1 met 13 nullen, of 10 miljoen miljoen). Ter vergelijking, de groei van een
eicel (een tiende van een millimeter) tot een volwassen mens (iets meer dan een meter) beslaat ‘slechts’
vier ordes van grootte (een factor tienduizend). Aan de onderkant van de meetlat staan objecten die
we nu nog in het zonnestelsel aantre!en, en waarschijnlijk overblijfselen zijn van het planeetvormings-
proces. Van links naar rechts: een interplanetair stofdeeltje, een meteoriet, asteroïden, een aardachtige
planeet (de Aarde) en tenslotte uiterst rechts een gasreus (Jupiter). Boven de meetlat staat wat we kun-
nen waarnemen rond andere sterren dan de zon: het stof in protoplanetaire schijven, en exoplaneten.
Figuren boven de meetlat c! David A. Hardy/www.astroart.org

De fysica van protoplanetaire schijven
Protoplanetaire schijven bestaan dus uit stof en gas, die zich verschillend gedragen
en ook op verschillende manieren waar te nemen zijn. Het gas is grotendeels door-
zichtig, maar bevat spectrale emissie- en absorptielijnen die waar te nemen zijn met
een spectrograaf. Het bevat de bulk van de massa, en bepaalt voornamelijk de dy-
namica, de beweging van het materiaal in de schijf. Het stof is ondoorzichtig, en
absorbeert daardoor de meeste straling van de ster die op de schijf valt. Die warmt
daarbij op, en gaat zelf stralen, voornamelijk in het infrarood. Het stof bepaalt dus de
energiehuishouding van de schijf, en is daarom ook het makkelijkst waar te nemen.

De hoeveelheid energie die we op elke golflengte van de schijf (en ster) ontvan-
gen noemen de spectrale energieverdeling of SED1 (zie figuur C). De ster zelf straalt
voornamelijk zichtbaar licht uit, met een golflengte rond een halve micrometer (0.5
µm). De SED van de schijf is opgebouwd uit straling van verschillende golflengten,
afkomstig van verschillende delen van de schijf. Het stof dat zich het meest dicht bij

1Naar het Engelse Spectral Energy Distribution.

175



Nederlandse Samenvatting

!
"#
$

%&'(

Figuur C: Spectrale energieverdeling (SED, boven) en bijbehorend geometrisch model (onder) van
een protoplanetaire schijf. Op de verticale as staat de energie, op de horizontale as de golflengte in
micrometer. Door de SEDs van dit soort modellen met waarnemingen te vergelijken kunnen we de
schijfgeometrie achterhalen. Het oppervlak van de schijf, in lichtgrijs, is direct blootgesteld aan het
licht van de ster, en straalt in het nabij-infrarood (zie pijlen). Het materiaal in het midden van de schijf,
in donkergrijs, ontvangt slecht indirect licht en is daarom kouder, waardoor het op langere golflengte
straalt. Figuur afkomstig uit Dullemond et al. (2007).

de ster bevind is zo’n 1200 tot 1800 graden Celsius, en straalt in het nabij-infrarood
rond 2 tot 3 micrometer. Hoe verder van de ster af, hoe lager de temperatuur, hoe
langer de golflengte van de uitgezonden straling. Hoewel het oppervlak direct bloot-
gesteld is aan de straling van de ster, blijft het midden van de schijf hiervan afge-
schermd, en is dus kouder. De koudste delen van de schijf zijn zo’n 10 graden boven
het absolute nulpunt, en stralen op een golflengte rond de 300 micrometer. Deze
spectrale energieverdeling bevat daarmee informatie over de vorm van de schijf.

Hoewel we in de SED alleen het stof waarnemen, wordt de vorm van de schijf
bepaald door zowel stof als gas. Het gas is in hydrostatisch evenwicht: de zwaarte-
kracht van de ster probeert de schijf plat te drukken, maar de gasdruk voorkomt dit.
Dit geeft een uitwaaierende vorm voor de gasschijf (zie nogmaals figuur C), waarbij
elk punt op het oppervlak direct door de ster beschenen wordt. Het stof is echter niet
volledig gemixt met het gas. Hoe groter een stofkorreltje is, hoe minder het de gas-
druk voelt, en hoe verder het naar beneden kan dwarrelen. Hierdoor is de stofschijf
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Figuur D: Hydrodynamische simulatie van een Jupiter-achtige planeet in een protoplanetaire schijf.
De schijf (paars) is van boven af gezien, met de ster (niet afgebeeld) in het midden en de planeet
rechtsboven het midden. De planeet lanceert een spiraalarm naar binnen en naar buiten (geel) die een
ringvormig gat opent in de baan van de planeet (zwart). Figuur afkomstig uit Armitage & Rice (2005).

altijd platter dan de gasschijf, en bevinden grote deeltjes zich alleen in het middelste
vlak van de schijf, terwijl aan het oppervlak alleen kleine deeltjes voorkomen.

Deze kleine deeltjes aan het oppervlak van de schijf zijn herkenbaar aan hun
spectrale features2. Het meest in het oog springend zijn de tien en twintig micron
features (zie wederom figuur C), afkomstig van amorfe (niet kristalvormige) silicaten
kleiner dan een paar micrometer. De vorm, sterkte en plaats in het spectrum van deze
features worden niet alleen bepaald door de chemische samenstelling van het stof,
maar ook door de grootte, vorm en kristalstructuur. Bovendien is de sterkte van de
features op verschillende golflengten afhankelijk van de temperatuur, en dus van de
ruimtelijke verdeling van het stof in de schijf.

Een subgroep van de protoplanetaire schijven die recent in de belangstelling staat
zijn de transitieschijven. Dit zijn schijven die minder energie uitstralen op korte golf-
lengten dan normale protoplanetaire schijven, maar evenveel op langere golflengten.
Dit duidt erop dat dichtbij de ster materiaal ontbreekt, en dat de schijf van binnenuit
aan het verdwijnen is. Inderdaad worden er op ruimtelijk opgeloste waarnemingen
(“foto’s”) van dit soort schijven vaak enorme (ringvormige) gaten aangetro!en. Dit
alles duidt erop dat deze schijven een transitie ondergaan van een protoplanetaire

2Spectrale features zijn vergelijkbaar met emissielijnen, maar zijn veel breder en worden veroor-
zaakt door een vaste stof, in plaats van door een gas.
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Figuur E:De reis van een fotonenpakketje door de schijf. R is de afstand tot de schijf, z is de hoogte bo-
ven het middenvlak van de schijf, uitgedrukt in astronomische eenheden (AE). Het pakketje (rode lijn)
wordt uitgestraald door de ster, die zich bevind op (0,0). De schijf is weergegeven met een kleurcode-
ring, waarbij donkerdere kleuren corresponderen met hogere dichtheden. Het oppervlak van de schijf
wordt voorgesteld door de gestippelde lijn. Het pakketje wordt in de schijf net zolang geabsorbeerd,
opnieuw uitgezonden en van richting veranderd tot het de schijf verlaat.

schijf naar een planetenstelsel.
Verschillende theoriën zijn in omloop om deze transitieschijven te verklaren. De

belangrijkste twee gaan uit van foto-evaporatie en planeetvorming. In het eerste sce-
nario blaast een schijfwind, aangedreven door UV en röntgenstraling van de ster, de
binnendelen schoon. Een groot deel van de transitieschijven zijn op deze manier te
verklaren. Het resterende deel is beter te verklaren met behulp van vormende plane-
ten. Een planeet die groot genoeg is (denk hierbij aan het formaat van Jupiter) oefent
via zijn zwaartekracht een sterke wisselwerking op de schijf uit. Dit beïnvloed de
banen van het gas en stof in de schijf, en duwt dit materiaal als het ware weg. Hier-
door ontstaat een ringvormig gat: de planeet veegt als het ware zijn baan schoon (zie
figuur D). De waargenomen gaten in transitieschijven zijn echter vaak nog groter, en
waarschijnlijk zijn meerdere planeten of extra fysische mechanismen nodig om deze
schijven volledig te verklaren.

Stralingstransport
Niet alle hierboven omschreven schijfeigenschappen en fysische processen zijn di-
rect of uniek uit waarnemingen af te leiden. Daarom wordt vaak gebruik gemaakt
van zogenaamde stralingstransportcodes om meer informatie uit waarnemingen af
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te leiden. Een stralingstransportcode berekent de stoftemperatuur voor een bepaalde
schijfgeometrie, stofsoort en type ster. Hiermee kunnen synthetische SEDs en afbeel-
dingen van schijven gemaakt worden om met waarnemingen te vergelijken, en zo de
schijfeigenschappen te achterhalen.

De stralingstransportcode die in dit proefschrift gebruikt wordt is MCMax, ge-
schreven door dr. Michiel Min. MCMax is een zogenaamde Monte-Carlo code. Een
Monte-Carlo code voor stralingstransport deelt het sterlicht op in een aantal pakket-
jes, die vervolgens richting schijf gezonden worden. Ze worden in de schijf door het
stof geabsorbeerd, opnieuw uitgezonden en ook van richting veranderd, net zolang
tot ze de schijf weer verlaten en de temperatuur berekend is (figuur E). Hoe vaak en
waar deze interacties plaatsvinden word bepaald door willekeurige getallen, net zo-
als de uitkomsten in het casino – vandaar de naam Monte Carlo. Het sterke punt van
Monte-Carlo stralingstransportcodes is dat ze beter dan traditionele stralingstrans-
portcodes overweg kunnen met gebieden in de schijf waar de dichtheid erg hoog is,
en die veel rekentijd in beslag nemen.

Het sterke punt van MCMax is dat deze ook nog twee zogenaamde di!usiebe-
nadering voor gebieden met hoge stofdichtheid bevat. Hierdoor kan de temperatuur
overal nauwkeurig bepaald worden, zelfs in de delen van de schijf die normaal wei-
nig licht ontvangen. Dit maakt het mogelijk3 om ook de verticale structuur van het
gas te berekenen – die via de gasdruk immers afhankelijk is van de temperatuur –
en die van het stof – die weer afhangt van de verdeling van het gas, maar ook van
het neerdwarrelen van stof. MCMax bevat ook nog andere fysische processen zoals
stofverdamping, en is daarom meer dan alleen een stralingstransportcode.

Dit proefschrift
In dit proefschrift heb ik de stralingstransportcode MCMax gebruikt om de fysische
processen die plaatsvinden in protoplanetaire schijven te koppelen aan waarnemingen
van diezelfde schijven.

In hoofdstuk 2 onderzoeken we de geometrie van de transitieschijf LkCa 15.
Deze schijf bestaat uit een binnen en een buiten-deel, gescheiden door een wijd,
ringvormig gat dat vermoedelijk een of meerdere planeten bevat. De geometrie van
de binnenschijf bepaalt in grote mate ook de geometrie van de buitenschijf: is de
binnenschijf gedeeltelijk doorzichtig (optisch dun), dan wordt de buitenschijf volle-
dig verlicht door de ster. Is de binnenschijf geheel ondoorzichtig (optisch dik), dan
werpt deze een schaduw op de buitenschijf. In dat laatste geval moet de buitenschijf
dikker zijn om boven de schaduw uit te komen en waarneembaar te zijn. Door ons
tweedimensionaal stralingstransportmodel met de waargenomen spectrale energie-

3Onder de aanname dat de stof en gastemperatuur gelijk zijn.
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verdeling te vergelijken laten we zien dat beide scenario’s mogelijk zijn, maar dat het
binnendeel de vorm van een halo rond de ster moet hebben als het doorzichtig is.

In hoofdstuk 3 bepalen we de locatie en hoeveelheid stofkristallen in de protop-
lanetaire schijf HD 100546. Kristallen van het mineraal forsteriet hebben een serie
features in het infrarode deel van hun spectrum, die kunnen worden waargenomen
met ruimtetelescopen zoals Spitzer en Herschel. Het feature op een golflengte van
69 micrometer heeft de unieke eigenschap dat het vervormt als de temperatuur ver-
andert, en kan dus fungeren als een thermometer voor het stof. Eerdere modellen, die
uitgingen van optisch dun stof, hadden moeite de temperatuur van het stof op die ma-
nier te bepalen omdat de feature ook van vorm kan veranderen door het ijzergehalte
van het stof te variëren. Door gebruik te maken van tweedimensionaal stralingstrans-
port kunnen wij de temperatuur van het forsteriet, en dus ook de locatie in de schijf,
wel exact bepalen. Het blijkt dat deze kristallen niet gelijkmatig over de schijf ver-
deeld zijn, maar zich bevinden aan de rand van het gat in deze schijf, waar bijna de
helft van het stof in kristalvorm aanwezig is. Het lijkt daarom aannemelijk dat de
productie van deze kristallen verbonden is met dezelfde planeet die verantwoordelijk
is voor het ontstaan van het gat in deze schijf.

In hoofdstuk 4 bestuderen we de verticale verdeling van stofdeeltjes in de schijf.
Planeten worden gevormd in het middelste vlak van de schijf, en de beweging van
stofdeeltjes naar het midden van de schijf is een van de eerste stappen in het vormen
van een planeet. Stof dwarrelt langzaam naar het midden van de schijf toe, hoe groter
de deeltjes zijn hoe sneller. Ze worden daarbij tegengewerkt door de turbulentie van
het gas, dat het stof weer terugblaast naar het oppervlak. Hoe zwakker de turbulentie,
hoe verder het stof kan neerdalen, hoe dunner de stofschijf kan worden. De dikte van
de stofschijf is op zijn beurt af te leiden uit de waargenomen spectrale energieverde-
ling. Door de verticale verdeling van het stof te berekenen en te vergelijken met de
waargenomen spectrale energieverdeling, hebben we kunnen aantonen dat verschil-
lende typen sterren, elk met andere massa’s, even turbulente schijven hebben. Ook
blijken de eerste stappen van het planeetvormingsproces, het groeien en neerdwarre-
len van kleine stofdeeltjes, niet beïnvloed te worden door het type ster.

In hoofdstuk 5 onderzoeken we hoe verstrooid licht van protoplanetaire schijven
beïnvloed wordt door stofgrootte, en de rol van hoekafhankelijke verstrooiing daarin.
Een deel van het sterlicht dat de oppervlakte van de ster bereikt wordt niet geab-
sorbeerd maar verstrooid (van richting veranderd). De kleur en helderheid van dit
verstrooide licht bevatten belangrijke informatie over het stof in het oppervlak van
de schijf. Grote deeltjes zijn zeer voorwaarts verstrooiend, en kleine deeltjes zeer
isotroop (in alle richtingen evenveel). Als we de schijf onder een bepaalde hoek zien
ontvangen we daarom minder verstrooid licht van een groot dan van een klein deeltje.
Omdat dit e!ect ook nog golflengte-afhankelijk is, verandert ook nog de kleur van het

180



verstrooide licht, dat roder wordt als deeltjes groter zijn. Wij hebben modellen met
verschillende stofgroottes vergeleken met nieuwe en oude waarnemingen van HD
100546, gedaan met de Hubble ruimtetelescoop. De rode kleur en lichtzwakheid van
deze afbeeldingen zijn te verklaren met deeltjes die groter zijn dan 2.5 micrometer,
meer dan tien keer zo groot als eerder is geschat. Door van deze deeltjes de verticale
structuur te bereken, net zoals in hoofdstuk 4, laten we zien dat dit waarschijnlijk
geen compacte deeltjes zijn, maar luchtige aggregaten die niet snel naar het midden
van de schijf kunnen dwarrelen. We speculeren ook dat de lichtzwakheid van al het
stof dat we in verstrooid licht rond sterren waarnemen verklaard kan worden door
voorwaartse verstrooiing op dit soort grote stof-aggregaten.

In hoofdstuk 6 onderzoeken we de interactie tussen een protoplanetaire schijf
en een planeet die zich daarin bevind. De zwaartekracht van de planeet beïnvloed
de omloopbanen van stof en gas rond de ster, en veroorzaakt een ringvormig gat in
de schijf. Hydrodynamische modellen laten zien dat de buitenrand van dit gat niet
messcherp is, maar iets afgerond. De exacte vorm hangt af van de massa van de
planeet, en de turbulentie van het gas in de schijf. Door stralingstransportmodellen
te vergelijken met infrarode interferometrische waarnemingen, gedaan met de Very
Large Telescope in Chili, kunnen we de vorm van de rand bepalen. Voor de ster HD
100546 blijkt deze rand extreem rond te zijn, wat duidt op een hoge planeetmassa en
sterke turbulentie van het gas. De planeet is zelfs zo zwaar dat we vermoeden dat het
om een bruine dwerg gaat, een ster die te licht is om kernfusie te ondergaan.
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