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Samenvatting

Introductie

De sterrenhemel heeft ons altijd gefascineerd. Hij bestaat uit miljarden sterren
waarvan we er slechts een klein aantal kunnen zien. De sterren worden vaak
vergezeld door veel kleinere lichamen – planeten. Helaas zijn planeten buiten
het zonnestelsel erg moeilijk rechtstreeks waar te nemen. Hoewel we nu veel
meer weten over sterren en planeten, zitten ze nog steeds vol verrassingen en
raadsels. Door achter hun ontstaansgeschiedenis te komen, zoeken we eigenlijk
ook antwoorden over onszelf: waar komen we vandaan en wat is ons doel in
het Heelal. Stap voor stap schrijden we voorwaarts en ontdekken we nieuwe
feiten. In dit proefschrift presenteren we de resultaten van een nieuw onderzoek
naar de eerste stadia van planeetvorming – de groei van microscopisch kleine
stofdeeltjes. Hierna volgt een overzicht van planeetvorming.

Vorming van planeten

Tegenwoordig wordt algemeen aangenomen dat planeten zich vormen in een
gasschijf rond jonge sterren. Microscopisch kleine stofdeeltjes die in deze
schijf rondzweven, botsen en plakken aan elkaar. Hierdoor worden aggre-
gaten gevormd – verzamelingen van minuscule stofkorrels die bij elkaar wor-
den gehouden door de vanderwaalskracht. Deze aggregaten zijn erg poreus,
waardoor slechts een paar procent van het totale volume wordt ingenomen door
stof. Door de groei van aggregaten worden de relatieve snelheden echter hoger.
Kleine deeltjes volgen de gasbewegingen haast onmiddellijk, maar voor grotere
deeltjes geldt dat deze reactie iets is vertraagd. Grote stofaggregaten vegen de
kleinere deeltjes op, wat uitmondt in een compactere structuur. Door dit proces
(het opvegen van individuele stofkorrels) kan de volumefractie van stof oplopen
tot wel 15%.

Deze nog steeds poreuze aggregaten zijn fragiel en worden samengepakt
door botsingen. Met het toenemen van hun dichtheid nemen ook de onderlinge
snelheidsverschillen toe (vanwege een toename van de massa en een afname
van hun doorsnede). Dit proces versterkt op zijn beurt het samenpakkingspro-
ces, dat verantwoordelijk is voor energiedissipatie en verdere groei van aggre-
gaten.

De groei tot kilometer grote lichamen (planetesimalen) kan versneld worden
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door de zwaartekracht. Door turbulentie kunnen verdichtingen van stofklom-
pen ontstaan. Als de dichtheid hoog genoeg is, worden deze gebieden gravita-
tioneel instabiel en vormen zich, in één klap, planetesimalen. De voorwaarde
hiervoor is, echter, dat de stofaggregaten moeten uitgroeien tot ongeveer meter
grote stenen.

Wanneer km-grote lichamen gevormd zijn, worden de planetesimalen
aangetrokken door hun onderlinge zwaartekracht. Dit leidt tot een snelle groei
die uitmondt in de vorming van de rotsplaneten. Wanneer deze rotsplaneten
nog omgeven zijn met gas, kunnen ze het gas aan zich binden. Hierdoor vor-
men zich de massieve gasplaneten zoals Jupiter.

Hoewel dit overzicht van de vorming van planeten in grote lijnen is geac-
cepteerd, zijn enkele aspecten nog onduidelijk en is nader onderzoek vereist.
We moeten bijvoorbeeld het samenpakkingsproces van stofaggregaten beter be-
grijpen, omdat deze fase bepaalt hoe groot deeltjes kunnen worden. Bovendien
kunnen aggregaten vernietigd worden in hogesnelheidsbotsingen, waardoor de
groei tot grotere lichamen wordt belemmerd. Deze onderwerpen moeten behan-
deld worden om tot een volwaardig begrip te komen van de mechanismen die
verantwoordelijk zijn voor de vorming van planeten.

Het invullen van de ontbrekende stukjes

In dit proefschrift zullen we onderzoek doen naar de eerste stap van pla-
neetvorming – de groei van minuscule, micron grote stofdeeltjes tot sub-
mm grote aggregaten. Tijdens deze groei kunnen verscheidene ontwikke-
lingen het uiteindelijke resultaat beïnvloeden. Aggregaten kunnen worden
samengepakt of vernietigd in botsingen. Om deze eerste stappen van pla-
neetvorming goed te begrijpen moeten we de structuur van de gevormde aggre-
gaten bepalen. Bovendien moeten we de invloed van verschillende parameters
op het samenpakkings- en fragmentatieproces begrijpen. Om deze groei van
stof te kunnen onderzoeken, gebruiken we numerieke modellen die het gedrag
van de stofaggregaten en de fysische processen die hieraan ten grondslag liggen,
nabootsen. In onze modellen worden stofkorrels voorgesteld als bolletjes die bij
elkaar worden gehouden door de vanderwaalskracht (dit is eerder onderzocht
en mathematisch beschreven). Dit model maakt het mogelijk om het gedrag van
verschillende parameters op de uitkomst van de botsing te onderzoeken en om
de stofgroei tijdens de verschillende stadia nauwkeurig te bestuderen.

De Brownse groei

In het begin volgen erg kleine (ongeveer micron grote) stofkorrels de bewegin-
gen van het gas erg precies. Wanneer ze met het gas worden meegevoerd, bot-
sen ze met moleculen die uit een willekeurige richting komen. Dit gedrag wordt
Brownse beweging genoemd en leidt tot kleine onderlinge snelheidsverschillen
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tussen de stofdeeltjes. In dit stadium zijn de aggregaten erg pluizig. Hun struc-
tuur is fractaal. Dit betekent dat de mate van samenpakking in het centrum
hoger is dan in de buitendelen van het aggregaat. Dit gedrag wordt veroorza-
akt doordat aggregaten van gelijke grootte botsen, waardoor zich grote leemten
vormen. Deze leemten zijn groter naarmate de aggregaten groter zijn. Wanneer
rekening wordt gehouden met rotatie is de structuur nog poreuzer, omdat de
rotatie ervoor zorgt dat de aggregaten vooral met hun uiteinden botsen, waar-
door de leemten nog groter zijn. Het gevolg is de vorming van uitgerekte ag-
gregaten met een steile verdeling in dichtheid. Dus, het verloop in de mate van
samengepaktheid is veel steiler in aggregaten die gevormd zijn met rotatie, dan
in het geval zonder rotatie. Deze resultaten zijn in zeer goede overeenstemming
met laboratoriumexperimenten en geven een eenvoudige beschrijving voor de
structuur van aggregaten in het Brownse groei stadium

Compactie van aggregaten

Erg kleine stofaggregaten reageren erg snel op de bewegingen van het gas.
Echter, de groei van deeltjes zorgt ervoor dat ze onafhankelijker van het gas
gaan bewegen. Het gevolg is dat de onderlinge snelheden tussen deeltjes van
verschillende grootte hoger zijn. Hierdoor verandert de structuur van de aggre-
gaten. In tegenstelling tot de Brownse groei, hebben aggregaten die gevormd
zijn door het opeen vegen van kleine deeltjes een uniforme dichtheidsverdeling.
In de limiet van groei door het opeen vegen van bolvormige korrels is de mate
van samenpakking 0,15, wat betekent dat 15% van het volume uit stofbollen
bestaat, en dat 85% leeg is. Afhankelijk van de interne structuur zal de volume-
fractie van stof lager zijn wanneer kleine stofaggregaten worden opgeveegd in
plaats van bolvormige korrels

Deze groeifase leidt tot iets compactere aggregaten dan de Brownse
groeifase. Echter, wanneer de onderlinge snelheidsverschillen groter zijn, zullen
de aggregaten nog compacter worden. Stofaggregaten zijn opgebouwd uit
kleine korrels die bijeen worden gehouden door oppervlaktekrachten. Omdat
ze erg pluizig zijn, kan een externe kracht hun structuur veranderen. Verbindin-
gen tussen de korrels kunnen verplaatst of verbroken worden. Dus, tijdens een
botsing kan de structuur van aggregaten veranderen. Dit kan op twee manieren
gebeuren: aggregaten kunnen samengeperst worden (dan neemt de dichtheid
toe) of uiteen getrokken worden (dan neemt de dichtheid af). Het resultaat van
een botsing hangt af van een aantal grootheden:

• de (botsings)energie;

• de botsingsafstand;

• de mate van samenpersing van de stofaggregaten voor de botsing;

• de stofeigenschappen (d.w.z. materiaaltype of korrelgrootte).
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Afhankelijk van de botsingsenergie kunnen aggregaten samengepakt wor-
den (voor lage energieën) dan wel worden uitgerekt en dus uitzetten (voor hoge
energieën). Bovendien speelt de botsingsafstand een rol. Wanneer de botsing
frontaal is, leidt dit meestal tot samenpakking, terwijl er meestal uitrekking en
dus uitzetting optreedt wanneer de aggregaten rakelings botsen. De begincom-
pactie bepaalt in welke mate aggregaten worden beïnvloed door de botsing.
Wanneer de deeltjes reeds compact zijn, zijn ze moeilijk of onmogelijk verder
samen te pakken. Ze kunnen dan alleen maar uitzetten, onafhankelijk van de
botsingsafstand of botsingsenergie. Materiaaleigenschappen bepalen verder de
grootte van de krachten die de korrels bijeenhouden en daarmee de sterkte van
de aggregaten.

Fragmentatie van aggregaten

Het onderlinge snelheidsverschil tussen de aggregaten kan oplopen tot het
punt waarop fragmentatie mogelijk is. Grote clusters van korrels kunnen dan
eroderen of breken zelfs uiteen in kleine stukken. De uitkomst van zo’n botsing
hangt van dezelfde parameters af als in het geval van fragmentatie.

Het is intuïtief duidelijk dat lage energieën leiden tot lichte erosie, terwijl er
complete destructie optreedt voor grote botsingsenergieën. De botsingsafstand
bepaalt de manier waarop de energie wordt overgedragen op de aggregaten.
Frontale botsingen kunnen de botsingsenergie in zijn geheel opvangen en over-
brengen op alle korrels. Echter, voor aggregaten die rakelings botsen, wordt
slechts een klein deel van de energie overgebracht. Hetzelfde geldt ook voor
de begincompactie van aggregaten. In een compacte structuur verloopt de en-
ergieverdeling veel gelijkmatiger dan in een poreuze structuur.

Het resultaat van al deze botsingsexperimenten is een botsingsrecept dat ge-
bruikt kan worden om de stofgroei te bestuderen in verschillende omgevingen.
In moleculaire wolken kunnen minuscule korrels (1/10 van een micron in straal)
uitgroeien tot aggregaten van ongeveer 100 micron. Dit betekent dat zo’n aggre-
gaat ongeveer uit 1 miljard korrels bestaat. In andere situaties zijn de condities
nog veel gunstiger voor groei; nader onderzoek is hiervoor vereist.


