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Sterren worden geboren wanneer grote wolken van stof en gas samen trekken
onder invloed van hun eigen zwaartekracht (Fig. 6.1), paneel linksboven). In het
midden van de ineenstortende wolk onstaat een protoster die wordt omhuld door
een grote hoeveelheid invallende materie (Fig. 6.1, paneel rechtsboven). Tijdens
het samentrekken zal dewolk gaan roteren, wat leidt tot de vorming van een schijf.
Zo’n schijf van stof en gas om een jonge ster heet een protoplanetaire schijf, om-
dat we denken dat hier de planeten vormen (Fig. 6.1, paneel linksonder). In het
huidige beeld van de vorming van sterren komen stofdeeltjes van een micrometer
groot samen tot planetesimalen door stolling of instabiliteit. Door botsingen leidt
dit tot de vorming van protoplaneten met een diameter van enkele duizenden
kilometers.

Figure 6.1 – Overzicht van de verscheidene stadia van stervorming (Shu et al. 1987).

Als een planeet zich in een protoplanetaire schijf bevindt, verwachten we dat
dynamische effecten ervoor zorgen dat de baan geleidelijk wordt leeggeveegd,
wat gaten en kloven in de schijf veroorzaakt. Maar er zijn ook andere oorzaken
voor de vorming van gaten en kloven, zoals de groei van stofdeeltjes en foto-
evaporatie 1. Foto-evaporatie verwijdert zowel kleine stofdeeltjes als gas, terwijl
de groei van stofdeeltjes in principe alleen stof verwijderd (hoewel het gas indirect
beïnvloed zou kunnen worden door de veranderingen in het stof). Het is in het
geval van planeetvorming nog onduidelijk of gas en stof samen verwijderd wor-
den of dat gas in de kloven en gaten van de schijf blijft zitten. Waarnemingen om
de samenstelling en verdeling van gas in stofholtes te bepalen (bijvoorbeeld met
nabij-infrarood spectra van de vibratie-rotatie overgangen van koolstofmonoxide)
1 Foto-evaporatie is een proces waarbij een molecuul of atomair deeltje door de energie van een foton
(een stralingsdeeltje) de ontspanningssnelheid van het systeem bereikt en richting de ruimte "ver-
dampt".

241



Nederlandse Samenvatting

kunnen dus erg leerzaam zijn voor ons begrip over kloven en gaten in de schijf en
hun relatie met planeetvorming.

In protoplanetaire schijven hebbende temperatuur endedichtheid zeer uiteen-
lopendewaardes. Dicht bij de ster, in het binnengebied van de schijf, is hetmateri-
aal heet en heeft het een hoge dichtheid (>1000 K and >1014cm−2). Verder weg van
de ster, in het buitengebied van de schijf, is het materiaal kouder en heeft het een
lagere dichtheid (<50 K en <104cm−2). Wanneer straling van de ster moleculen of
atomen in de schijf bereikt worden deze aangeslagen naar een hogere energetis-
che toestand. Het molecuul valt vervolgens terug in een lagere toestand waarbij
het straling uitzendt wat kan worden waargenomen op golflengtes bepaald door
de energie van de overgang. Elke moleculaire overgang heeft een eigen waarschi-
jnlijkheid voor die overgang en een bepaalde energie, die gekoppeld kan worden
aan een specifieke plek in de protoplanetaire schijf. Dit betekent dat we door ver-
schillende moleculen te observeren we op andere plekken in de schijf kijken.

In dit proefschrift bestudeer ik de vibratie-rotatieovergangenuitgezondendoor
het molecuul koolstofmonoxide (CO), het op een na vaakst voorkomende mole-
cuul in het universum. De vibratie-rotatie emissielijnen van CO worden uitge-
zonden op die plekken in de schijf waar we gaten en en tussenruimtes verwachten
door planeetvorming. Daaromkunnendeze lijnen helpen omde inhoud enverdel-
ing van het gas in deze gebieden op te helderen.

In de theorie worden emissielijnen in spectra gezien als simpele smalle lijnen
op de karakteristieke golflengtes van het uitstralende atoom of molecuul. Als het
object beweegt wordt de emissielijn verschoven naar een andere golflengte door
de dopplerverschuiving. Bekijkenwe een roterende schijf onder een hoek, dan be-
weegt een deel van het stralende materiaal naar ons toe en een ander deel van ons
af (zien we de schijf van boven, dan is er geen snelheidscomponent in onze richt-
ing vergeleken met de centrale ster). Omdat in de schijf vele verschillende snelhe-
den worden waargenomen zal de emissielijn niet op een enkele golflengte te zien
zijn, maar uitgesmeerd worden over een reeks van golflengtes. Met de Doppler-
vergelijking kunnen dan de snelheden in de schijf worden gevonden. Fig. 6.2
schetst hoe de posities in de schijf zich verhoudt tot de waargenomen snelheden
(ter vergelijking is er ook een afbeelding van een schijf gezien van boven). Omdat
de rotatiesnelheid van het materiaal in de schijf afhangt van de afstand tot de ster
kunnen we de breedte en de vorm van de lijnprofielen gebruiken om de positie
af te leiden waar de lijn werd uitgezonden. De gedetailleerde bestudering van de
vorm van de emissielijnprofielen van het gas kan dus belangrijke informatie over
de geometrie van het uitstralende gas opleveren. Dit kan worden vergeleken met
waarnemingen van stof, of direct gebruikt worden om de aan- of afwezigheid van
gaten en tussenruimtes af te leiden die mogelijk gerelateerd zijn aan de vorming
van planeten.

Ik heb gebruik gemaakt van waarnemingen van protoplanetaire schijven met
hoge resolutie en gedetailleerde computermodellen. Hiermee heb ik verkend in
welke mate de vorm van de emissielijnen de aanwezigheid van gaten of kloven in
de binnengebieden van protoplanetaire schijven kan onthullen. Als we dit goed
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Figure 6.2 – Schets die de relatie tussen posities in een geïnclineerde schijf (links) en de
bijbehorende snelheden in de lijnprofielen duidelijk maakt. Zien we echter de schijf van
boven dan heeft het materiaal in de schijf geen snelheidscomponent in de richting van de
waarnemer (ten opzichte van de ster in het midden), en zal er geen verbreding optreden
door de dopplerverschuiving.
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begrijpen hebben we mogelijk weer een puzzelstukje gevonden hoe planeten vor-
men.

In hoofdstuk 2 heb ik de CO vibratie-rotatie lijnen gemodelleerd van de schijf
vanHD100546 (een schijfmet een goed bestudeerde geometrie) en vergelekenmet
waarnemingen. Dit stelde mij in staat om het model van de schijf te testen en de
technieken uit dit proefschrift te ontwikkelen. Voor het eerst zijn ook de effecten
van intensiteitsverlies bij kloven gevonden en uitgewerkt. Deze effecten zijn nut-
tig om dichtbijgelegen protoplanetaire schijven te kunnen waarnemen door een
nauwe spleet (hetgeen gebruikelijk is bij het observeren van vibratie-rotatie lijnen
vanCO).Deze puur observationele effecten kunnen vergelijkbare variaties creëren
in lijnprofielen als bij fysische verschijnselen zoals schijfwinden, uitstroom en ver-
storingen in de stroming van het gas door planeten.

In hoofdstuk 3 heb ik vibratie-rotatie lijnen van CO bestudeerd van een verza-
melingwaargenomenproto-planetaire schijven. Ik hebdezewaarnemingen gecom-
bineerdmet de vibratie-rotatie lijnen van CO van eerderwaargenomen protoplan-
etaire schijven uit andere onderzoeken en geprobeerd daaruit brede conclusies te
trekken over de meetbare hoeveelheden van vibratie-rotatie emissie van CO. We
hebben twee tegengestelde effecten gevonden: 1) Alle CO vibratie-rotatie van een
schijf hebben dezelfde breedte. 2) Lijnen van een schijf worden geleidelijk breder
naarmate de lijnen een hogere temperatuur nodig hebben om aangeslagen tewor-
den. Het eerste effect zou gerelateerd kunnen zijn aan de aanwezigheid van een
tussenruimte in de schijf die de lijnen beperkt tot een gelijksoortig gebied. Het
tweede effect zou kunnen komen door schijven zonder tussenruimtes. In enkele
waargenomen schijven geven de vibratie-rotatie lijnen van CO aan dat het gas zich
dicht bij de ster bevindt, terwijl waarnemingen van stof aangeven dat er een gat
of kloof aanwezig is in deze binnengebieden. Dit suggereert dat gas soms kan
achterblijven in een gebied waar stof al is verwijderd.

In hoofdstuk 4 vergelijk ik modellen enwaarnemingen van CO vibratie-rotatie
lijnen van HD163296, een andere goed bestudeerde schijf met bekende geome-
trie. Aan deze studie zijn CO vibratie-rotatie lijnen van een ander instrument aan
toegevoegd die 10 jaar eerder zijn waargenomen. Deze data onthulde dat de li-
jnprofielen veranderd zijn met de tijd, en onze analyse toonde een extra emissie
component die niet van de roterende schijf komt maar mogelijk afkomstig is van
een moleculaire wind. In dit hoofdstuk heb ik ook een veel gebruikte analytische
schatting van de gastemperatuur getest: Het passen van de helling uit een Boltz-
mann diagram. Het blijkt dat deze temperatuurschattingen vaak onbetrouwbaar
zijn indien de foutenmarges groot zijn of als de emissie uit een groot gebied komt
met verschillende temperaturen.

In hoofdstuk 5 heb ik een tabel van 20 schijfmodellen gemaakt om te kijken
wat dit veranderd in de lijnprofielen (Fig. 6.3 toont schetsen van enkele mod-
ellen). Deze modellen hebben verschillende geometriën, zoals grote stofgaten
(model A7), kleine stofgaten (model A6), stofkloven (model A8), of zonder gaten
en tussenruimtes (model #0). Met behulp van deze modellen heb ik enkele al-
gemene ontwikkelingen afgeleid die gebruikt kunnen worden als onafhankelijke
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Figure 6.3 – Schets van de geometrie van gas en stof uit de tabel van modellen. Model #0
- het basismodel, A6 - groot stofgat, A7 - klein stofgat, A8 - stofkloof, B3 - groot gat in stof
en gas, C4 - platte schijf, AC2 - platte schijf met groot stofgat.
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geometrische aanknopingspunten in toekomstige studies van CO vibratie-rotatie
lijnen van protoplanetaire schijven. Deze zijn niet alleen gevonden voor gas, maar
ook in zekere mate voor het stof.

We kunnen samenvatten dat waarnemingen van bepaalde CO vibratie-rotatie
lijnen essentiële informatie geven over de positie van kloven in het gas en het stof
van protoplanetaire schijven. Om de vorm van het binnenste deel van de schijf te
bepalen zijnwaarnemingen van alleen stof vaak niet voldoende, maar dit kanwor-
den opgelost door analyse van de CO vibratie-rotatie lijnprofielen. De precieze
vorm van deze profielen zou in bijna alle gevallen kunnen worden waargenomen
met de hoge resolutie van het CRIRES instrument op de Very Large Telescope (bij
een hoge signaal/ruis verhouding). CRIRES/VLT is op het moment niet beschik-
baar en de tweede keuze op deze golflengte valt daarom op het NIRSPEC instru-
ment van deKeck-telescoop. De enigszins lagere resolutie die dit instrument biedt
betekent dat sommige details van de vorm van de lijnprofielen verloren gaan.
Voor toekomstige studies van CO vibratie-rotatie lijnprofielen is dus de beschik-
baarheid van een instrument met een hoge resolutie als CRIRES cruciaal.
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