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Dansk referat
Stjerner fødes når store skyer af støv og gas begynder at trække sig sammen som
resultat af deres egen tyngdekraft (øverste venstre panel af Fig. 6.7). Denne sam-
mentrækning fører til dannelsen af en central protostjerne omgivet af ind-faldende
materiale (øverste højre panel i Fig. 6.7). Under sammentrækningen roterer skyen
hvilket fører til dannelsen af en skive omkring protostjernen. Sådan en skive af
støv og gas, sombefinder sig omkring nydannede stjerner kaldes for en protoplan-
etarisk skive, da det er her planeter forventes at kunne dannes (nederste venstre
panel i Fig. 6.7). I den nuværende forståelse af planetdannelse, forventes støvkorn
i mikrometer størrelse at vokse via koagulation eller ustabilitet til planetesimaler
af kilometer størrelse, hvilket via kollisioner kan føre til dannelse af protoplaneter
med diametre på et par tusinde kilometer.

Figure 6.7 – Oversigt over de forskellige stadier i stjerne dannelse (Shu et al. 1987).

Når en planet er til stede i en protoplanetarisk skive, forventes dynamiske ef-
fekter at føre til gradvis udtømning af materiale fra planetens bane, hvilket leder
til huller og mellemrum i skiven. Andre processer kan også føre til dannelse
af huller og mellemrum, såsom vækst af støvkorn og foto-fordampning3. Foto-
fordampning fjerner små støv korn og gas samtidig, hvorimod vækst af støvkorn
kun fjerner støv (gassen kan blive påvirket indirekte på grund af ændringer i be-
holdningen af støv). I tilfælde af planetdannelse er det endnu uklart, om gassen i
skiven ligesom støvet bliver fjernet, eller om det bliver tilbage i de støv-frie huller.
Netop derfor kan observationer af gas, der kan afsløre indholdet/geometrien af
gassen i disse støv huller (f.eks nær infrarøde spektre af de ro- vibrationelle over-
gange af carbonmonoxid molekylet), være meget lærerig for vores forståelse for

3 Foto-fordampning er en proces, hvor et molekyle eller en partikel, som følge af tilført energi fra en
foton, når undvigelseshastigheden fra systemet og derved "fordamper" ud i rummet.
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tilstedeværelsen af huller og forbindelsen til planet dannelse.
I protoplanetariske skiver, strækker temperaturer og densiteter sig over meget

brede intervaller. I den indre skive tæt på stjernen, er materialet varmt og tæt
(>1000 K og >1014cm−2). Langt væk fra stjernen i den ydre skive, er materialet
koldere og mere sparsomt (<50 K og <104cm−2). Molekyler eller atomer i en skive
kan, på grund af tilført energi (stråling) fra stjernen, bliver exiteret til en højere en-
ergitilstand. Denne overskydende energi bliver derefter udsendt fra molekylet og
kan observeres som molekylære emissionslinier set ved en bestemt bølgelængde
defineret af størelsen på energien. Forskellige molekylære overgange har forskel-
lige energier og sandsynligheder og de kan derfor knyttes til et bestemte områder
i skiven. Dette betyder, atman ved at observere forskelligemolekyler, kan se emis-
sion fra forskellige områder i skiven.

I denne afhandling studere jeg de ro-vibrationelle overgange udsendt af CO
(carbonmonoxid) molekylet, det andet mest forekommende molekyle i univer-
set. Disse CO ro-vibrationnelle emissionslinier bliver udsendt fra områder i pro-
toplanetariske skiver, hvor vi typisk forventer at finde huller skabt af planetdan-
nelse, og observationer af disse kunne derved være med til at afklare gas ind-
holdet/geometrien i disse områder.

I teorien ses emissionslinier i et spektrum som ganske smalle linier ved den
karakteristiske bølgelængde for det relevante atom eller molekyle. Når det emit-
terende objekt bevæger sig, forskydes linien til en anden bølgelængde på grund af
Doppler-effekten. Når disse linier kommer fra en roterende skive (set på skrå), vil
dele af det emitterende materiale bevæge sig mod os, mens andre dele vil bevæge
sig væk fra os (hvis skiven ikke ses på skrå men lige på, vil materialet ikke have
nogen hastighed mod eller væk fra iagttageren i forhold til den centrale stjerne).
På grund af de mange forskellige hastigheder set i en roterende vinklet skive, ses
emissionen ikke som en linje ved en bølgelængde, men i stedet spredt ud over flere
bølgelængder. Disse forskydninger i bølgelængde kan oversættes til hastigheder
i skiven ved brug af Doppler ligning. Fig. 6.8 viser en skitse som forbinder om-
råder i en roterende vinklet skive til dele af den observeret linie-profil (til sam-
menligning er dette også vist for en skive set lige på). Eftersom hastigheden af
det roterende materiale i skiven afhænger af materialets afstand til stjernen, kan
bredden og det generelle udseende af linie profilen bruges til at bestemme hvor
i skiven, den pågældende linie er udsendt fra. Derfor kan detaljerede studier af
gas emissions linie-profiler føre til vigtige oplysninger om geometrien af den gas
som udsender emissionen. Dette kan sammenholdes med oplysninger fra støv
observationer eller anvendes alene til at udlede tilstedeværelsen (eller manglen)
på huller muligvis forbundet med planetdannelse.

Ved brug af nær-infrarøde observationer af protoplanetariske skiver ved høj
opløsning, og detaljerede computermodeller der beskriver fysikken, kemien og
geometrien i disse skiver, har jeg udforsket i hvilket omfang CO ro-vibrationalle
emissionslinjer kan afsløre tilstedeværelsen af huller eller mellemrum i de indre
områder af observerede protoplanetariske skiver. En god forståelse af denne sam-
menhæng kunne tilføje yderligere brikker til puslespillet om, hvordan planeter
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Figure 6.8 – Skitse som forbinder radiale placeringer i en skive set på skrå (venstre) til rel-
evante hastigheder i linie profilen. I en skive set lige på (til højre) har materialet ingen
hastighed imod eller væk fra iagttageren (i forhold til den centrale stjerne), og dermed
forekommer ingen Doppler forskydning.
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dannes.
I kapitel 2, har jeg sammenlignet CO ro-vibrationelle linjer fra observationer

og fra en model af en velundersøgt skive med kendt geometri, HD 100546. Dette
tillod mig at teste modellen og udvikle de teknikker, der anvendes i resten af
afhandlingen. Ydermere, har jeg for første gang identificeret og eksemplificeret
flux tab i et spektrum. Dette forekommer når nærliggendeprotoplanetariske skiver
bliver observeret gennem en smal spalte (typisk brugt til at observere CO ro-
vibrationelle linier fra protoplanetarsiske skiver). Disse observationelle effekter
kan skabe tilsvarende variationer i linie profilerne som også ses fra fysiske ef-
fekter som f.eks skive vinde, molekylære udstrømninger eller forstyrrelser i gas-
dynamikken forårsaget af planeter.

I kapitel 3, har jeg studeret CO ro-vibrationelle linjer fra en gruppe af ob-
serverede skiver. Ved brug af disse nye observationer og tidligere observationer
fra litteraturen, har jeg søgt at drage generelle konklusioner om de målbare stør-
relser for den observerede CO ro-vibrationelle emission. Jeg har identificeret to
modsatte opførsler for de forskellige undersøgte objekter: 1) Alle CO ro-vibration-
elle linier fra en skive har samme bredde. 2) Linier fra en skive bliver gradvist
bredere for linier af højere excitation energier. Skiver med konstant linie bredde
kan muligvis forklares som skiver med huller, der afgrænser alle linier til det
samme indsnævrede emissions område. Skiver med tiltagende linie bredde kan
være eksempler på skiver uden huller. I en håndfuld observerede skiver, antyder
de CO ro- vibrationelle emission linier at gassen befinder sig tæt på stjernen, alt
imens støv observationer indikerer, at et støv hul eller mellemrum er til stede i
disse indre regioner. Dette antyder, at gas undertiden kan forblive i et område,
hvor støv er blevet fjernet.

I kapitel 4, har jeg sammenlignet CO ro-vibrationelle linjer fra observationer
og fra en model af en anden velundersøgt skive med kendt geometri, HD163296.
I dette tilfælde er de CO ro- vibrationelle emissionslinier fra denne skive også
blevet observeret med et andet instrument 10 år tidligere. Sammenligningen med
de tidligere observationer viser, at de CO ro-vibrationelle linier har ændret sig
med tiden. Min analyse peger på at en del af emissionen ikke kommer fra den
roterende skive, men muligvis fra roden af en molekylær udstrømning. I dette
kapitel, har jeg også testet en hyppigt anvendt analysemetode til at estimere gas
temperaturer: Analyse af hældningen i Boltzmann diagrammer. I tilfælde med
store usikkerhedder eller når emissionen kommer fra et vidstrakt område med
varieret temperatur, vil temperatur estimaterne fra denne metode ofte være up-
ålidelige.

I kapitel 5, har jeg skabt en samling af 20 protoplanetariske skivemodellermed
forskellige geometri (Fig. 6.9 viser skitser af udvalgte modeller), f.eks store støv
huller (model A7), små støv huller (model A6), støv mellemrum (model A8), eller
ingen huller (model #0), for at undersøge hvilke ændringer dette medfører i de
CO ro-vibrationelle linje profiler. Fra denne samlingmodeller, har jeg fundet flere
generelle tendenser der kan bruges som selvstændige geometriske indikatorer i
fremtidige studier af CO ro-vibrationelle linier fra protoplanetariske skiver, ikke
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Figure 6.9 – Skitse der viser gas og støv geometrien i udvalgte modeller fra samlingen.
Model #0 - basis modellen , A6 - et stort støv hul, A7 - et lille støv hul, A8 - et støv mellem-
rum, B3 - et stort støv og gas hul, C4 - en flad skive , AC2 - en flad skive med et stort støv
hul.
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kun for gassen, men også til dels for støvet.
I opsummering, kan observationer af CO ro-vibrationelle emissionslinier in-

deholder afgørende information om tilstedeværelsen af huller i både gassen og
i støvet i protoplanetariske skiver. Geometrier af den indre skive kan ofte tolkes
tvetydigt fra støv observationer alene. Denne tvetydighed kan ophæves ved også
at analysere CO ro-vibrationelle line profiler. I næsten alle tilfælde af CO ro-
vibrationelle linier, kan instrumentet CRIRES (CRyogenic high-resolution Infra-
Red Echelle Spectrograph) på VLT (Very Large Telescope) (med højt signal til
støj styrke) opløse alle detaljer i disse linier. CRIRES/VLT er i øjeblikket ikke til
rådighed, og den anden bedste opløsning, der tilbydes ved denne bølgelængde er
fra NIRSPEC (Near-Infrared Spectrograph) på Keck teleskopet. Den noget lavere
opløsning, som dette instrument yder betyder, at nogle detaljer i linierne kan gå
tabt. Det er derfor essentielt for fremtidige detaljerede undersøgelser af CO ro-
vibrationelle linie profiler at et instrument med en spektral opløsning sammen-
lignelig med CRIRES/VLT er tilgængeligt.
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