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Waar komen de aarde en het leven daarop vandaan? Die vraag is waarschijnlijk zo oud als 

de mensheid. Het begrip van ons zonnestelsel is in de afgelopen paar honderd jaar sterk 

gegroeid, en daarmee is ook de kwestie of buitenaards leven bestaat almaar prominenter 

geworden. Met de recente ontdekkingen van exoplanetenstelsels die hete Jupiters en superaardes 

bevatten en architecturen hebben die compleet anders zijn dan die van het zonnestelsel, 

zijn beide vragen in een totaal nieuwe context geplaatst. 

 

Om de architectuur van planetenstelsels te begrijpen bestuderen we hun vorming in protoplanetaire 

schijven. We zijn in het bijzonder geïnteresseerd in de binnenste gebieden van 

deze schijven. Dat is waar de bewoonbare zone is en waar de vorming en/of migratie van 

aardachtige planeten en super-aardes kan plaatsvinden. De chemische samenstelling van het 

stof in dit gebied is daarom sterk gekoppeld aan de samenstelling van planeten en beïnvloedt 

ook de samenstelling van hun dampkringen. Vooral de fractie van vuurvast koolstof is interessant; 

in de context van het koolstofgebrek op aarde, maar ook omdat het een sleutelelement 

voor leven op onze planeet is en een grote rol speelt in chemische reacties in protoplanetaire 

schijven. De vorm en fysische omstandigheden in het binnengebied bepalen of, en hoe snel, 

planeetvorming kan plaatsvinden, alsmede het pad van planeetmigratie. 

 

Voordat we de vorm en de samenstelling van de binnenschijf bestuderen, onderzoeken 

we hoe het mogelijk is dat de binnenschijf lang genoeg bestaat om er aardachtige planeten 

kunnen vormen, zelfs als een gasreus een uitholling maakt in de schijf. Als dat gebeurt worden 

stofkorrels gevangen in een ring buiten de uitholling waar de druk hoger is, en kan de 

binnenschijf niet gevuld blijven worden met stofkorrels. Echter, sommige schijven hebben 

een grote uitholling en een ophoping van stof daarbuiten, maar vertonen ook een significante 

overmaat aan NIR-straling (zogeheten "pre-overgangsschijven"). Dat suggereert de 

aanwezigheid van een optisch dichte binnenschijf. Maar omdat deze schijven ook tekenen 

vertonen van gasaccretie van de binnenschijf op de ster, is het niet duidelijk hoe er een paar 

miljoen jaar lang stof in zo’n schijf kan bestaan zonder dat het aangevuld wordt. In Hoofdstuk 2 

zoeken we naar mechanismen om dit te verklaren. We gebruiken hydrodynamische 

simulaties van planeet-schijf interacties om de gasverdeling van een overgangsschijf na te 

bootsen en onderzoeken in deze setup de evolutie van stofkorrels. We vinden dat stofkor- 

rels inderdaad gevangen worden buiten de uitholling, en dat de groei van stofdeeltjes in dit 

gebied leidt tot de wijde ringen met grote deeltjes die gezien zijn in ALMA waarnemingen. 

Een combinatie van twee effecten is nodig om de binnenschijf te onderhouden. Binnen de 

sneeuwgrens bevatten de stofdeeltjes geen waterijs meer. Dit vermindert hun plakkerigheid, 

wat betekent dat ze kunnen fragmenteren in botsingen met lagere snelheden, waardoor meer 

stofmassa in kleine korrels terechtkomt. Zulke kleine deeltjes hebben lage Stokes-getallen 

en bewegen niet ten opzichte van het gas, waardoor ze langer in het binnengebied blijven. 

De stofdeeltjes die verloren gaan doordat ze samen met het gas geaccreteerd worden, kunnen 

worden vervangen door deeltjes uit de buitenschijf. Een kleine hoeveelheid van kleine 

deeltjes kan de schijfopening oversteken zonder waargenomen te worden, als de opening is 

gemaakt door een planeet van één Jupitermassa of minder. Dit lost de kwestie van de gelijktijdige 

waarneming van een ringachtige millimeteremissie en een overmaat aan NIR-straling 

in overgangsschijven op. 

 

In Hoofdstuk 3 maken we gebruik van PIONIER NIR interferometriewaarnemingen om 



de binnenschijf van de pre-overgangsschijf HD 100453 te onderzoeken. HD 100453 is één 

van meerdere Herbigschijven die uitgestrekte NIR straling laten zien, wat zichtbaar is in de 

interferometriedata in de vorm van een snelle afname in interferentiecontrast op korte basislijnen. 

Deze flux van NIR-straling is te uitgestrekt om alleen maar veroorzaakt te worden 

door thermische straling door de hete binnenschijf. Hoewel verstrooid licht de uitgestrekte 

NIR-straling van schijven rondom T-Tauri sterren kan verklaren, bevestigen wij eerdere resultaten 

dat dit niet mogelijk is voor Herbigsterren. We interpreteren de aanwezigheid van 

kenmerken van MIR PAH in schijven die ook een afname in korte basislijn interferentiecontrast 

hebben, als een indicatie dat er QHPs aanwezig zijn in deze schijven. Deze deeltjes zijn 

niet in thermisch equilibrium, maar zenden uit in NIR nadat ze geraakt zijn door een UVfoton. 

Stralingstransportmodellen van HD 100453 laten zien dat PAHs niet de uitgestrekte 

NIR flux kunnen veroorzaken. Het aantal PAHs dat nodig is om de juiste hoeveelheid NIR 

flux te creëren zou leiden tot een sterke straling in de PAH-golflengtes, wat niet waargenomen 

wordt. Echter, heel erg kleine koolstofhoudende deeltjes met ongeveer 105 koolstofatomen 

(wat overeenkomt met 0.006 µm), zijn klein genoeg om uit te zenden in NIR vanwege 

quantumverhitting, maar groot genoeg om een niet te verwaarlozen aandeel te hebben in de 

MIRkenmerken. Interferometriewaarnemingen in het NIR kunnen informatie geven over de locatie 

en grootte van koolstofhoudend materiaal in het gebied van rotsachtige planeetvorming. 

 

The grootte en chemische samenstelling van een stofkorrel bepalen zijn optische kenmerken en 

sublimatietemperatuur. Dit betekent dat de locatie waar stof sublimeert, de binnenste rand van de 

schijf, bepaald wordt door de verdeling van de groottes en samenstellingen van stofdeeltjes. 

Interferometriewaarnemingen in het NIR maken het mogelijk om de binnenrand-structuur ruimtelijk 

op te lossen, en daardoor indirect informatie te krijgen over de samenstelling en groottes van 

stofdeeltjes bij de binnenrand. In Hoofdstuk 4 gaan we na in hoeverre interferometriewaarnemingen 

ons iets kunnen vertellen over de positie, breedte, en structuur van de binnenrand. Dit is niet alleen 

gelimiteerd door de uv-dekking en kwaliteit van de data. Interferometriewaarnemingen worden 

vaak gemodelleerd met een gesimplificeerde geometrische beschrijving van de uitstraling van de 

binnenrand. Om uit te vinden hoe parameters die op deze manier verkregen zijn zich vergelijken 

met de daadwerkelijke randstructuur, creëren we een tabel van fysische schijfmodellen met 

verschillende deeltjesgroottes en samenstellingen. De temperatuur en dichtheidstructuur van de 

modellen zijn zelfconsistent berekend, waarbij rekening is gehouden met sublimatie en condensatie. 

We produceren synthetische data die corresponderen met PIONIER-waarnemingen en analyseren 

de 

data met MCMC-modellen, gebruik makend van geometrische fluxverdelingen die toegepast 

worden op interferometriewaarnemingen. Als we naar de fysische modellen kijken valt het 

op dat de NIR-fluxverdeling sterk toeneemt in het sublimatiegebied en daarna heel langzaam 

afneemt. Dit verklaart waarom een half-Gaussische fluxverdeling het best passende resultaat 

geeft vergeleken met andere vaak gebruikte geometrieën. Echter, de massaverdeling van het 

stof volgt niet per se het fluxprofiel. De positie van de rand is altijd erg nauwkeurig bepaald, 

zelfs voor modellen die niet helemaal opgelost zijn. De radiale uitgestrektheid van de NIRflux kan 

alleen bepaald worden met een nauwkeurigheid van een factor twee, en alleen voor 

opgeloste modellen. We vergelijken de randposities met PIONIER-waarnemingen en concluderen 

dat de randposities consistent zijn met olivijndeeltjes die een MRN-grootteverdeling 

volgen, maar ook verklaard kunnen worden door een fractie van zeer vuurvast materiaal 

bovenop een schijf van kleine deeltjes. 



 

De aarde heeft een sterk verminderde koolstoffractie. De silicium-koolstof ratio is een 

factor 104 lager dan die van de zon of het stof in het interstellaire medium (ISM). Meer dan de 

helft van het koolstof in het ISM is vuurvast. Een efficiënt mechanisme dat koolstof verwijdert 

moet daarom bestaan hebben in de protoplanetaire schijf waarin ons zonnestelsel is gevormd, 

zodat de bouwstenen van de aarde gevormd zijn terwijl er bijna geen koolstof aanwezig was 

in de binnenschijf. Het wordt aangenomen dat koolstoffotolyse door UV-fotonen en oxidatie 

door atomair zuurstof plaatsvinden in de bovenste, blootliggende lagen van de schijf. Het is 

bekend dat deze mechanismen koolstof efficiënt kunnen verwijderen, maar de stofdynamica is 

hierin niet meegenomen. In Hoofdstuk 5 kijken we of deze mechanismen nog steeds werken 

als we verticale bewegingen en radiaal transport meenemen in de berekeningen. We vinden 

dat zelfs in het geval van hoge turbulentie, de tijdschaal om koolstof te verwijderen (via 

fotolyse of oxidatie) korter is dan de tijd die stofdeeltjes doorbrengen in de bovenste laag. Het 

koolstof in die laag wordt daardoor uitgeput, totdat er niks meer over is om te verbranden, 

en de optische dichtheid wordt nog steeds onderhouden door siliciumdeeltjes. Binnen 106 

jaar kan de koolstoffractie verminderd zijn met twee orders van grootte op 1 au, maar op 

10 au is de hoeveelheid koolstof nauwelijks verminderd in dit lokale model. Als we de 

radiale beweging meenemen (door de 1D advectie-diffusievergelijking op te lossen), vinden 

we dat de koolstofuitputting in de binnenschijf niet plaatsvindt, vanwege toevoer van grote 

koolstofrijke stofkorrels uit de buitenschijf. Dit leidt tot een homogene verdeling van de 

koolstoffractie door de schijf. Dit betekent dat een ander proces verantwoordelijk moet zijn 

voor de koolstofuitputting op aarde. Wij stellen voor om flitsverwarming van de binnenschijf 

te onderzoeken, wat zeer snel voor koolstofuitputting in de binnenschijf (tot een paar au) kan 

zorgen, bijvoorbeeld in FU Orionis uitbarstingen. Echter, snelle toevoer van koolstof uit de 

buitenschijf moet voorkomen worden, door de radiale mobiliteit van stofkorrels te stoppen of 

in ieder geval sterk te verminderen. 


