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Samenvatting
De rol van water in planeetvorming

Planeten vormen in schijven van gas en stofdeeltjes rondom jonge sterren, als een
bijproduct van stervorming. Verreweg het meeste van het gas en stof in zulke proto-
planetaire schijven is na een paar miljoen jaar verdwenen, wat een korte tijdschaal
is vergeleken met, bijvoorbeeld, de levensduur van sterren en planetenstelsels. De
conversie van stofkorrels naar rotsachtige planeten en de kernen van gasreuzen moet
dus een relatief snel proces zijn. Ook weten we dat planeetvorming veelvuldig plaats-
vindt, omdat er duizenden exoplaneten — planeten die om een andere ster dan de zon
draaien — zijn ontdekt in de afgelopen dertig jaar. Gemiddeld genomen heeft elke
ster in de Melkweg een planeet. Veel van de ontdekte exoplanetaire stelsels hebben
eigenschappen die erg anders zijn dan die van het zonnestelsel. Technologisch is het
nog altijd lastig om een identiek tweelingzusje van de aarde te vinden, dus de vraag
of de aarde en het zonnestelsel uniek zijn in een kosmisch perspectief blijft voorals-
nog onbeantwoord. Wat we wel weten is dat exoplaneten zeer divers zijn: er zijn
meerdere planeetcategorieën ontdekt die we niet kennen uit het zonnestelsel, zoals
‘super-aardes’ (rotsachtige planeten die een paar keer zo massief zijn als de aarde, en
typisch op korte afstanden van hun ster cirkelen), en ‘hete Jupiters’ (zware gasreuzen
die zeer dicht rondom hun ster draaien).

De realisatie dat planeten veel voorkomen en dat er een grote verscheidenheid
aan planeeteigenschappen is, leidt tot vragen over planeetvorming: welke fysische
processen zijn verantwoordelijk voor de omzetting van kleine stofkorrels in plane-
taire embryos gedurende de levensduur van een protoplanetaire schijf? Hoe hangt
de uitkomst van het planeetvormingsproces af van de condities in de schijf? Wat
voorspellen planeetvormingstheorieën over hoe uniek de aarde is? Om dichter tot
een antwoord te komen op zulke vragen zijn zowel astronomische waarnemingen als
theoretisch onderzoek nodig. Door protoplanetaire schijven te observeren kunnen we
op meerdere manieren informatie te weten komen over hun eigenschappen; bijvoor-
beeld door afbeeldingen te maken van sterlicht dat verstrooid wordt door stofkorrels
in het schijfoppervlak; door het waarnemen van infraroodstraling die wordt uitge-
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zonden door vaste deeltjes in het middenvlak van de schijf; en door het detecteren
van emissielijnen van verschillende gasmoleculen. Schijfwaarnemingen, en natuurlijk
exoplaneetwaarnemingen, leggen waardevolle beperkingen op aan planeetvormings-
theorieën. Echter, metingen van verstrooid licht en infraroodstraling van protoplane-
taire schijven zijn gevoelig voor relatief kleine stofkorrels, met groottes tot ongeveer
een paar centimeter, en kunnen niet veel zeggen over al dan niet aanwezige grotere
objecten. Theoretisch onderzoek is daarom niet alleen nodig om de schijfwaarnemin-
gen te interpreteren, maar ook om het observationele ‘gat’ tussen grote stofkorrels
(ook wel ‘kiezels’ genoemd) en planeten te dichten. In het bijzonder zijn de vorming
van planetesimalen (objecten van ongeveer een kilometer in grootte, vergelijkbaar
met asteroïden, die een belangrijke tussenstap vormen in het planeetvormingspro-
ces), en de daaropvolgende groei van planetesimalen, vrijwel onzichtbaar. Ook vanuit
een theoretisch perspectief is het nog niet helemaal duidelijk hoe, waar, en wanneer
planetesimalen kunnen vormen. Een veelbelovend mechanisme voor het ontstaan van
planetesimalen, dat de groeibarrières voor stofkorrels (beschreven in hoofdstuk 1) om-
zeilt, is de streaming-instabiliteit: als de massaverhouding tussen kiezels en gas een
bepaalde kritische waarde overschrijdt, ontstaan dichtbevolkte filamenten van kiezels
als gevolg van de instabiliteit. Kiezelklonten kunnen vervolgens ineenstorten onder
invloed van hun eigen zwaartekracht; zodanig dat er direct planetesimalen gevormd
worden. De vereisten voor streaming-instabiliteit; de aanwezigheid van kiezels (vaste
deeltjes die gevoelig zijn voor wrijving van het gas) en een verhoogde massaverhouding
tussen kiezels en gas, vormen een belangrijk onderzoeksgebied in de planeetvormings-
theorie.

In dit proefschrift heb ik de rol van water in planeetvorming onderzocht met nu-
merieke modellen. Water is de meest voorkomende vluchtige stof in protoplanetaire
schijven, en wordt daarom verwacht een belangrijke rol te spelen in verschillende sta-
dia van planeetvorming. Het eerste deel van dit proefschrift gaat over de beginfase van
planeetvorming: de groei en dynamica van stofkorrels en de voorwaarden voor pla-
netesimaalvorming via de streaming-instabiliteit. De poging tot het ontwikkelen van
een planeetvormingsmodel dat de twee hoofdstadia van planeetvorming (stof æ pla-
netesimalen en planetesimalen æ planeten) op een zelf-consistente manier met elkaar
verbindt, heeft geculmineerd in een ontstaansmodel voor het TRAPPIST-1 planeten-
stelsel.

Planetesimaalvorming bij de sneeuwgrens
In hoofdstuk 2 hebben we een model gepresenteerd van de lokale omgeving rondom
de sneeuwgrens in een protoplanetaire schijf: de afstand tot de ster waarbuiten water-
damp bevriest. Omdat de verdampingssnelheid sterk afhankelijk is van de schijftem-
peratuur ontstaat er een steile gradiënt in de dichtheidsverdeling van waterdamp over
de sneeuwgrens. Turbulente di�usie veroorzaakt een uitwaartse flux van waterdamp,
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die kan condenseren op kiezels vlak buiten de sneeuwgrens die vanuit de buitenschijf
naar binnen bewegen onder invloed van gaswrijving. De inwaartse beweging van ij-
zige kiezels zorgt voor een constante toelevering van waterdamp aan het schijfgebied
binnen de sneeuwgrens, waardoor het uitwaartse di�usie-condensatie e�ect leidt tot
een verhoogde concentratie kiezels net buiten de sneeuwgrens. Dit is belangrijk, want
een voorwaarde voor het ontstaan van planetesimalen is een kiezelconcentratie die een
stuk hoger is dan de typische zonne-metalliciteit.

We hebben een model ontwikkeld waarin de tijdsevolutie van de oppervlaktedicht-
heden van kleine silicaatdeeltjes, ijzige kiezels en waterdamp, wordt opgelost op een
cilindrisch eendimensionaal rooster. Het model houdt rekening met de inwaartse be-
weging van stofkorrels onder invloed van gaswrijving, gasaccretie door de ster, en
verdamping en condensatie van water. Met een constante mate van gasaccretie en
een constante inwaartse flux van kiezels uit de buitenschijf wordt er een evenwichts-
toestand bereikt. We hebben de mate waarin de dichtheid van vaste deeltjes buiten
de sneeuwgrens lokaal wordt verhoogd gekwantificeerd als functie van verschillende
schijfparameters. We hebben ons in het bijzonder gericht op de massaverhouding
tussen kiezels en gas in het middenvlak van de schijf: als deze verhouding groter dan
één wordt, wordt de streaming-instabiliteit geactiveerd, waardoor er kiezelklonten
ontstaan die ineen kunnen storten tot planetesimalen.

We hebben twee varianten van het model gepresenteerd: één waarin we ijzige kie-
zels in de koude buitenschijf beschouwen als conglomeraten van vele kleine (ongeveer
een micrometer) silicaatdeeltjes die bij elkaar worden gehouden door waterijs (het ‘veel
kernen’-model), en één waarin ijzige kiezels bestaan uit een enkele silicaatkern met
een ijslaag (het ‘enkele kern’-model). We kwamen erachter dat in het ‘veel kernen’-
model de lokale verhouding tussen kiezels en gas buiten de sneeuwgrens nog extra
wordt verhoogd in vergelijking met het ‘enkele kern’-model. Dit komt doordat niet
alleen waterdamp, maar ook silicaatdeeltjes naar buiten di�underen — silicaatdeel-
tjes zijn aërodynamisch gekoppeld aan het gas waardoor ze samen met de waterdamp
naar buiten bewegen, waarna ze blijven plakken op de naar binnen bewegende ijzige
kiezels.

We hebben laten zien dat onder plausibele omstandigheden in een protoplane-
taire schijf, de voorwaarden voor het ontstaan van planetesimalen via de streaming-
instabiliteit gerealiseerd kunnen worden in een vroeg stadium van de schijfevolutie.
Dit veelbelovende resultaat werd verder onderzocht in hoofdstuk 4 and hoofdstuk 5,
waarin we een semi-analytisch model van de sneeuwgrens hebben gebruikt. Dit semi-
analytische model, ook beschreven in hoofdstuk 2, geeft een benadering van de nu-
merieke resultaten en is computationeel heel goedkoop.
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Interpretatie van de ALMA-waarneming van de V883 Ori schijf
Hoofdstuk 3 vormde een intermezzo, waarin we gekeken hebben naar de Atacama
Large Millimetre/sub-millimetre Array (ALMA) waarneming van de V883 Ori schijf
door Cieza et al. (2016). V883 Ori is een zogenoemd FU Ori object: een jonge ster
die een accretie-uitbarsting ondergaat, zodat zijn helderheid tijdelijk tientallen ma-
len groter is dan normaal. Door de verhoogde helderheid is de protoplanetaire schijf
rondom V883 Ori opgewarmd, en is de sneeuwgrens naar buiten geduwd tot ongeveer
40 astronomische eenheden (au) — overeenkomstig met een hoekafstand die oplosbaar
is met ALMA. De aanwezigheid van de sneeuwgrens in deze schijf werd afgeleid uit
de radiële variatie van de spectraalindex bij millimeter-golflengtes, die een steile over-
gang van lage naar hoge waarden vertoont rondom 40 au. Dit werd geïnterpreteerd
als de aanwezigheid van grote ijzige kiezels buiten de sneeuwgrens op 40 au en een
ophoping van kleine silicaatdeeltjes binnen 40 au. De ophoping van kleine silicaat-
deeltjes zou het gevolg zijn geweest van het verschil in de snelheden waarmee ijzige
kiezels en kleine silicaatdeeltjes naar binnen bewegen onder invloed van het gas, wat
voor een ‘verkeersopstopping’ van deeltjes heeft gezorgd binnen de sneeuwgrens. In
dit hoofdstuk hebben we laten zien dat de tijdschaal waarop zo’n ‘verkeersopstopping’
ontstaat veel langer is dan de tijdschaal waarop de accretie-uitbarsting plaatsvindt,
zodat een andere interpretatie nodig is. Met de DIANA Opacity Tool hebben we de
opaciteit van stofkorrels berekend bij de golflengtes van de ALMA-waarneming van
de V883 Ori schijf, en aangetoond dat een oppervlaktedichtheid van vaste deeltjes die
overeenkomstig is met ons ‘veel kernen’-model (waarin ijzige kiezels uiteenvallen in
kleine stofdeeltjes als het water verdampt), de ALMA-waarneming kan reproduceren,
mits ijzige kiezels weinig koolstof bevatten en de binnenschijf al optisch dik was vóór
de uitbarsting. Met andere woorden; we hebben een alternatieve en realistischere in-
terpretatie van de ALMA-waarneming gepresenteerd. Om ons model te onderscheiden
van een scenario waarin de sneeuwgrens helemaal niet te maken heeft met de sterke
radiële variatie van de spectraalindex, zullen meer schijven rondom FU Ori objecten
moeten worden waargenomen.

Globaal Lagrangiaans model voor stofevolutie en planetesimaal-
vorming
In hoofdstuk 4 kwamen we terug bij het vraagstuk van planetesimaalvorming. In
ons lokale model van de sneeuwgrens dat we presenteerden in hoofdstuk 2 waren
de kiezelflux vanuit de buitenschijf, en de aërodynamische eigenschappen van kie-
zels, invoerparameters. In hoofdstuk 4 hebben we een globaal model gebouwd van
de evolutie van stofdeeltjes en kiezels en planetesimaalvorming in de hele protopla-
netaire schijf. We hebben het semi-analytische model van hoofdstuk 2 geïmplemen-
teerd als een ‘recept’ voor planetesimaalvorming via het water di�usie-condensatie
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e�ect buiten de sneeuwgrens. Stofevolutie wordt met een Lagrangiaanse methode
beschreven: berekeningen worden niet uitgevoerd op een rooster, maar op de (ver-
anderende) locaties van superdeeltjes. De oppervlaktedichtheid van stofkorrels op de
locaties van de superdeeltjes wordt berekend door te kijken naar de massa en afstan-
den van nabije superdeeltjes. De Lagrangiaanse kenmerken van het model maken
het bijzonder geschikt voor het volgen van de evolutie van deeltjeseigenschappen zo-
als waterfractie, en we modelleren de vorming van zowel waterrijke als waterarme
planetesimalen.

We concludeerden dat droge planetesimalen dichtbij de ster kunnen vormen als
gevolg van fragmentatie en ophoping van silicaatdeeltjes (een e�ect dat al was be-
schreven door Dra̧økowska et al. 2016), maar dat planetesimaalvorming buiten de
sneeuwgrens altijd sterker is. We hebben laten zien dat planetesimaalvorming uit
zichzelf stopt als we het opvegen van kiezels door planetesimalen meenemen, vanwege
een negatieve terugkoppeling: naarmate de massa in planetesimalen toeneemt, wordt
een alsmaar groter deel van de inkomende kiezelflux ‘opgegeten’ door de planetesi-
malen, zodat de hoeveelheid kiezels die beschikbaar is om nieuwe planetesimalen te
vormen, afneemt. Een kanttekening hierbij is dat dit model nog niet de dynamische
evolutie van de planetesimalen meeneemt; hier komen we op terug in hoofdstuk 5. We
hebben ons model toegepast op verschillende stermassa’s en kwamen tot de conclusie
dat lichte sterren e�ciënter zijn in het converteren van kiezels in planetesimalen dan
zware sterren; dit komt doordat de snelheid waarmee planetesimalen worden gevormd
lager is als de afstand tussen de ster en de sneeuwgrens groter is. Echter, intrinsieke
variatie in de eigenschappen van protoplanetaire schijven zou dit bescheiden e�ect
best eens kunnen overschaduwen.

Ontstaan van de TRAPPIST-1 planeten
Een bijzonder interessant planetenstelsel is TRAPPIST-1: een koele M-dwerg ster
ongeveer veertig lichtjaar van ons verwijderd, met maar liefst zeven planeten, die
allemaal ongeveer zo groot zijn als de aarde. De planeten zijn in 2016 en 2017 ont-
dekt met de overgangsmethode: vanaf onze locatie gezien bewegen ze voor hun ster
langs. Gedurende deze planeetovergangen blokkeren de planeten een kleine fractie
van het sterlicht, waardoor de helderheid van de TRAPPIST-1 ster telkens tijdelijk
lager is. De momenten waarop de planeetovergangen worden waargenomen zijn niet
perfect periodiek: de zwaartekracht tussen de planeten onderling veroorzaakt een
waarneembaar e�ect in de periodes waarmee planeten om de TRAPPIST-1 ster heen
bewegen. Hierdoor kon de sterkte van de aantrekkingskracht tussen de planeten, en
daarmee hun massa’s, worden bepaald. De gemiddelde dichtheden van de planeten
kunnen worden afgeleid uit hun massa’s en groottes, en zijn consistent met de aan-
wezigheid van een grote hoeveelheid water op de planeten (een paar tot een paar
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tientallen massaprocent; Grimm et al. 2018; Dorn et al. 2018). De architectuur en
deze verwachte waterfracties in het TRAPPIST-1 systeem zijn lastig te verklaren met
de klassieke planeetvormingstheorië waarin planeten groeien door planetesimalen te
accreteren. Ormel et al. (2017) hebben een nieuw scenario voor het ontstaan van
de TRAPPIST-1 planeten beschreven. In dit scenario worden planetesimalen alleen
buiten de sneeuwgrens gevormd (hoofdstuk 2), en groeien ze door het opvegen van
kiezels. Als een protoplaneet ongeveer de grootte van de maan heeft bereikt, wordt
zijn baan om de ster langzaam kleiner vanwege gravitationele interactie met de gas-
schijf (type-I migratie). Nadat een protoplaneet de sneeuwgrens heeft overgestoken
kan hij alleen nog droge kiezels opvegen.

In hoofdstuk 5 hebben we gedetailleerde numerieke simulaties van dit scenario
voor het ontstaan van de TRAPPIST-1 planeten uitgevoerd. We hebben het mo-
del voor stofevolutie en planetesimaalvorming van hoofdstuk 4 gekoppeld aan een
N-deeltjescode die de dynamica en groei van planetesimalen volgt, en ook het opve-
gen van kiezels, gaswrijving en type-I migratie modelleert (Liu et al. 2019). De laat-
ste fase van planeetgroei (groei door het opvegen van droge kiezels in het binnenste
deel van de schijf) wordt berekend met een semi-analytisch model om de computa-
tionele kosten te verminderen. Het verbinden van de drie codes heeft ons in staat
gesteld om op een zelf-consistente manier de totstandkoming van de TRAPPIST-1
planeten, beginnende met kleine stofkorrels, te modelleren. We hebben laten zien
dat planetesimaalvorming net buiten de sneeuwgrens plaatsvindt tijdens een eenma-
lige fase in de vroege evolutie van de protoplanetaire schijf, en dat meerdere plane-
ten met massa’s ongeveer gelijk aan die van de aarde, een natuurlijke uitkomst zijn
(zonder een limiet te stellen aan de maximale planeetmassa vanwege de zogeheten
‘kiezelisolatiemassa’). We hebben voorspeld dat de waterfracties van planeten in
compacte planetenstelsels zoals TRAPPIST-1, een variatie met de planeetvolgorde
laten zien in de vorm van een ‘V’: van relatief hoog (binnenste planeten) naar relatief
laag (middelste planeten) tot relatief hoog (buitenste planeten). Dit komt omdat onze
simulaties laten zien dat de relatieve bijdragen van verschillende mechanismen voor
planeetgroei (de accretie van natte planetesimalen, de accretie van natte kiezels, en
de accretie van droge kiezels), anders zijn voor de binnenste, middelste, en buitenste
planeten. De planeten die als eerste vormen, en die uiteindelijk de binnenste planeten
worden, groeien vooral door accretie van natte planetesimalen. Wanneer de middelste
planeten beginnen te groeien is de dichtheid in planetesimalen buiten de sneeuwgrens
lager geworden, zodat de accretie van droge kiezels relatief belangrijker wordt. De
protoplaneten die uiteindelijk de buitenste planeten worden zijn in een vroeg stadium
verder van de ster weg geslingerd, en zijn vooral gegroeid door natte kiezels op te
vegen. Op het moment dat deze planeten de sneeuwgrens bereiken, is de kiezelflux al
zodanig verminderd dat de accretie van droge kiezels niet zo belangrijk meer is. De
metingen van de gemiddelde dichtheden van de TRAPPIST-1 planeten zijn nog niet
precies genoeg om deze voorspelde variatie in de waterfractie met planeetvolgorde te
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bevestigen of te ontkrachten, maar toekomstige waarnemingen zouden hier verande-
ring in kunnen brengen.

***
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