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Podsumowanie po polsku

Wprowadzenie

Nocne niebo od zarania dziejów jest obiektem zainteresowania ludzkości.
Tysiące mrugających punktów – gwiazd widocznych gołym okiem stanowi
niesłychanie mały ułamek spośród miliardów, które wypełniają naszą galak-
tykę – Drogę Mleczną. Wielu z nich towarzyszą planety stanowiące wielką za-
gadkę dla uczonych. Mimo dużej wiedzy na temat wszechświata, wiele jego el-
ementów jest wciąż niewyjaśnionych. Codziennie naukowcy na całym świecie
próbują zrozumieć niezliczone zjawiska i odtworzyć historię wszechświata. Os-
tatecznym celem tej naukowej krucjaty jest odpowiedź na kilka fundamental-
nych pytań: skąd pochodzimy, jakie jest nasze przeznaczenie i czy nasz świat
jest wyjątkowy – unikalny w skali wszechświata. Odpowiedzi na te pytania
zdobywane są przez uczonych krok po kroku.

W tej pracy prezentujemy wyniki badań nad formowaniem się planet.
Pokazujemy pierwsze etapy powstawania nowych światów – wzrost
mikroskopijnych cząstek pyłu, które zlepiając się ze sobą tworzą większe
skupiska zwane agregatami.

Ogólnie akceptowalny scenariusz powstawania planet jest następujący.

Formowanie się planet

Młode gwiazdy otaczane są przez rozległe dyski protoplanetarne, w których
drobinki pyłu zlepiają się tworząc planety w przeciągu około 10 milionów
lat. Ziarna pyłu otoczone gazem zderzają się ze sobą i zlepiają tworząc więk-
sze struktury – agregaty. Cząsteczki uformowane w ten sposób maja bardzo
porowatą strukturę, i tylko niecałe kilka procent objętości jest faktycznie zaj-
mowane przez pył.

Gąbczasta i delikatna struktura agregatów formujących się w dysku może
łatwo zostać zagęszczona pod wpływem zderzeń. To z kolei prowadzi do
wzrostu masy i jednoczesnego spadku powierzchni, która oddziałuje z gazem.
Zagęszczenie agregatów powoduje więc, że cząstki pyłu potrzebują więcej
czasu aby zostać porwane przez strumień gazu, co prowadzi do wzrostu pręd-
kości między agregatami. Większe prędkości powodują dalsze zagęszczanie
struktury (agregaty deformują się jak plastelina), a w rezultacie energia zderzeń
jest wydajnie spożytkowana na plastyczne odkształcenie. To pozwala przetr-
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wać bardzo silne zderzenia i kontynuować formowanie się większych bryłek
pyłu.

Wzrost cząstek pyłu do większych rozmiarów rzędu kilometra może
postępować na kilka sposobów. Agregaty mogą dalej zderzać się ze sobą
powoli zwiększając swoje rozmiary i masę, albo z pomocą siły grawitacji ut-
worzyć duże obiekty rzędu kilometra w jednym szybkim etapie. Zawirowania
gazu w dysku mogą doprowadzić do miejscowych koncentracji pyłu. Takie za-
gęszczenia mogą związać się grawitacyjnie i uformować duże ciała w bardzo
krótkim czasie.

Kiedy pojawią się obiekty o średnicy około kilometra – planetezymale, siła
grawitacji zaczyna odgrywać ważniejszą rolę. Duże ciała przyciągają materiał w
swoją stronę, co zdecydowanie przyspiesza wzrost i prowadzi do uformowania
planet skalistych, podobnych do Ziemi. Jeśli na tym etapie dysk wypełniony
jest jeszcze gazem, skaliste planety zbierają go, co prowadzi do powstania ol-
brzymich planet gazowych podobnych do Jowisza.

Chociaż powyższy scenariusz jest ogólnie akceptowany, zawiera on wiele
niejasnych lub brakujących elementów. Część z nich jest przedmiotem obecnej
pracy.

Uzupełniamy brakujące elementy

W tej pracy doktorskiej przedstawiamy badania na temat pierwszych etapów
formowania się planet – wzrostu mikroskopijnych drobinek pyłu do agregatów
wielkości rzędu części milimetra. Formują się one poprzez zderzenia i zlepi-
anie się ze sobą małych grudek pyłu. Temu wzrostowi towarzyszą różne pro-
cesy, które mogą znacząco wpłynąć na ostateczny wynik. Agregaty mogą pod-
czas kolizji ulec zgnieceniu (zwiększając swoją gęstość), lub rozbiciu na drobne
kawałki. Aby w pełni zrozumieć te pierwsze etapy formowania planet, należy
wyznaczyć strukturę agregatów, która silnie wpływa na ich wytrzymałość. Pon-
adto trzeba zrozumieć wpływ różnych czynników na procesy deformacji i rozbi-
cia agregatów.

Do badania wspomnianych zagadnień używa się modeli fizycznych, które
odpowiednio opisują drobinki pyłu oraz oddziaływania między nimi. W tej
pracy zastosowaliśmy modele, które przedstawiają drobinki pyłu w formie kul
trzymanych poprzez siły van der Waalsa. Oddziaływania te były wcześniej
badane i mogą być dobrze opisane w formie matematycznej. Modele te
pozwalają na dogłębne zbadanie wpływu różnych parametrów na wynik
zderzenia dwóch agregatów. Dzięki temu możemy studiować wzrost cząstek
pyłu i formowanie się planet w różnych środowiskach oraz w różnych stadiach
zaawansowania.
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Wzrost w fazie ruchów Browna

Początkowo bardzo małe (wielkości około jednego mikrona) grudki pyłu
poruszają się razem z gazem. Zawieszone w nim, odczuwają uderzenia molekuł
z różnych kierunków. To prowadzi do tzw. ruchów Browna i małych prędkości
między drobinkami pyłu. W tej fazie zderzają się głównie agregaty podob-
nej wielkości, co prowadzi do bardzo gąbczastej struktury bryłek. Agregaty
mają strukturę fraktalną, co znaczy, że gęstość upakowania grudek nie jest jed-
norodna, ale spada wraz ze wzrostem odległości od środka agregatu. Zlepi-
ający się pył więzi duże, puste przestrzenie. Są one tym większe im więk-
sze są zderzające agregaty. Dlatego wraz ze wzrostem cząstek pyłu, pusta
część agregatów zajmuje coraz to większą objętość. Ponadto jeśli dodatkowo
weźmie się pod uwagę ruch obrotowy, to agregaty uformowane w ten sposób
charakteryzują się jeszcze mniejszą gęstością, gdyż kontakt następuje między
ich zewnętrznymi częściami. To prowadzi do powstania wydłużonych bryłek
pyłu, gdzie gęstość spada szybciej wraz z odległością od środka bryłki, niż w
przypadku bez uwzględnienia ruchu obrotowego. Te wyniki potwierdzone są
przez eksperymenty laboratoryjne.

Zwiększanie gęstości agregatów

Bardzo mały pył jest natychmiast porywany przez gaz i dalej porusza się razem
z nim. Prędkości między takimi bryłkami są wtedy bardzo małe. Wzrost agre-
gatów powoduje, że większe z nich potrzebują więcej czasu aby uzyskać taką
samą prędkość jak gaz. To powoduje zwiększenie prędkości między bryłkami
pyłu różnej wielkości. W takiej sytuacji wzrost agregatów następuje poprzez
akumulacje mniejszych cząstek na dużych agregatach. Ten proces prowadzi do
powstania bryłek o jednorodnej gęstości i bardziej zagęszczonych niż w przy-
padku fazy ruchów Browna. Dla kulistych grudek pyłu gęstość upakowania
sięga 15%, co znaczy, że 85% objętości agregatu jest pusta. Ta gęstość zależy od
rodzaju zebranych bryłek pyłu. Jeśli są to agregaty, to końcowa gęstość będzie
mniejsza i zależna od ich gęstości.

Struktura agregatów może ulec większym zmianom z powodu deformacji
pod wpływem zderzeń. Zwiększenie prędkości między cząstkami pyłu wynika
z dalszego wzrostu pyłu. Agregaty składają się z drobnych grudek pyłu trzy-
manych przez siły van der Waalsa. Gąbczasta struktura powoduje, że bryłki
są delikatne i mogą być łatwo odkształcone, jeśli zostaną wystawiona na dzi-
ałanie zewnętrznej siły. Wiązania między grudkami mogą się przesuwać lub
zerwać. To umożliwia zmianę kształtu i struktury podczas zderzeń o dużej en-
ergii. Struktura agregatów może zostać zagęszczona, lub rozrzedzona w za-
leżności od kilku czynników:

• energii;

• parametru zderzenia;
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• początkowej gęstości;

• właściwości pyłu (np. materiału, wielkości grudek).

W zależności od energii agregaty mogą być zagęszczone (w przypadku małych
energii), lub spłaszczone, więc rozrzedzone (dla dużych energii). Dodatkowo
silny wpływ ma parametr zderzenia. Centralny impakt najczęściej prowadzi
do wzrostu gęstości, podczas gdy zderzenie bokiem (muśnięcie) niemal za-
wsze powoduje rozciągnięcie agregatów, a zatem spadek gęstości. Bardzo
duże znaczenie ma także struktura początkowa. Gęste, zbite grudki są bardzo
trudne do dalszego zagęszczenia, a stosunkowo łatwo prowadzą do powstania
rzadszych agregatów bez względu na energię czy parametr zderzenia. Istotne
znaczenie ma również materiał, z którego zbudowany jest pył. To on wyznacza
siłę, z jaką ziarna pyłu trzymają się razem i w związku z tym wytrzymałość
agregatów.

Erozja i rozbijanie agregatów

Wzrost względnych prędkości między cząsteczkami pyłu prowadzi w końcu
do momentu, kiedy energia jest wystarczająca, aby rozbić zderzające się agre-
gaty. Początkowo bryłki ulegają erozji, a dalszy wzrost prędkości prowadzi do
całkowitego rozbicia na drobne fragmenty. Rezultat zderzenia nie zależy jednak
tylko od energii, ale od tych samych czynników jak w przypadku deformacji.

Oczywiście mniejsza energia powoduje tylko erozję, która się nasila i w
końcu przekształca w całkowite rozbicie dla coraz bardziej energetycznych
kolizji. Parametr zderzenia wpływa na efektywność rozprowadzenia energii
pomiędzy grudkami agregatów. Centralny impakt może wydajnie przekazać
całą energię dla całego agregatu. W przypadku muskających zderzeń (duży
parametr zderzenia) ta energia jest tylko częściowo przekazana z powodu małej
ilości oddziaływań między grudkami zderzających się agregatów. Podobny
wpływ ma początkowa gęstość. Ściśle upakowane grudki łatwo transportują
energię wgłąb, podczas gdy w rozległych i rzadkich agregatach mogą odłamać
się fragmenty, co przeszkodzi przekazaniu energii do reszty grudek pyłu.

Ilościowy opis powyższych efektów pozwala sformułować “receptę” na
wynik zderzenia, która ma zastosowanie w różnych środowiskach (np. dyski
protoplanetarne i chmury gazowo pyłowe). Pierwsze zastosowanie takiej
recepty pokazało, że drobny pył (wielkości 0.1 mikrona) może w chmurze
molekularnej wzrastać do rozmiarów 100 mikronów. To oznacza, że w jednym
agregacie znajduje się ponad 100 miliardów grudek. Powyżej tego rozmiaru
ujawniają się nowe zjawiska, które nie mogą być odtworzone obecnymi mode-
lami.


