
Ο ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ 

Γενικά για τουσ πλανιτεσ  

Ωσ πλανιτθ ορίηουμε ζνα ςϊμα που περιφζρεται γφρω από ζνα αςτζρι (αν και 

υπάρχουν <ορφανοί> πλανιτεσ), και δεν ζχει αρκετι μάηα ϊςτε να αποκτάει 

ςθμαντικό μζροσ τθσ λαμπρότθτάσ του μζςω κερμοπυρθνικισ ςφντθξθσ. Ζτςι 

κακορίηεται το ανϊτερο όριο μάηασ των πλανθτϊν ςε περίπου 13 φορζσ τθν μάηα 

του Δία. Αν ζνα αντικείμενο ζχει λίγο μεγαλφτερθ μάηα ονομάηεται καφζ νάνοσ. Το 

κατϊτερο όριο μάηασ των πλανθτϊν δεν κακορίηεται εφκολα. Ζνα  κριτιριο είναι το 

ςφαιρικό ςχιμα, όμωσ ζνα ςϊμα που αποτελείται κυρίωσ από πάγο αποκτάει 

ςφαιρικό ςχιμα, λόγω αυτοβαρφτθτασ, όταν ζχει διάμετρο μόλισ μερικζσ 

εκατοντάδεσ χιλιόμετρα (αν δεν παρουςιάηει ταχεία περιςτροφι). Ζνασ πλανιτθσ 

<κακαρίηει> τθν τροχιά του από μικρότερα αντικείμενα.   

Το θλιακό μασ ςφςτθμα αποτελείται από 8 πλανιτεσ. Ο Δίασ και ο Κρόνοσ είναι 

αεριϊδεισ γίγαντεσ, που αποτελοφνται βαςικά από Υδρογόνο και ‘Ήλιον. Ζχουν 

παρόμοιο χθμικό εμπλουτιςμό (βαρζα ςτοιχεία) με τον Ήλιο μασ. Ο Ουρανόσ και ο 

Ποςειδϊνασ είναι γίγαντεσ πάγου. Αποτελοφνται από νερό, αμμωνία, μεκάνιο, 

πυριτιοφχα, μζταλλα και ζχουν ατμόςφαιρεσ από Υδρογόνο και Ήλιο. Οι 2 από τουσ 

τζςςερισ βραχϊδεισ πλανιτεσ, Γθ και Αφροδίτθ, ζχουν παρόμοια μάηα και 

ςυγκρατοφνε ςθμαντικζσ ατμόςφαιρεσ. Ανάμεςα ςτουσ βραχϊδεισ πλανιτεσ και 

ςτουσ γίγαντεσ πάγου υπάρχει περιςςότερθ διαφορά μάηασ από 1 τάξθ μεγζκουσ.  

Επίςθσ υπάρχουν πολλά ςϊματα μικρότερθσ μάηασ, όπωσ οι νάνοι πλανιτεσ, οι 

αςτεροειδείσ και οι κομιτεσ. Οι αςτεροειδείσ ςυγκεντρϊνονται κυρίωσ ςε περιοχζσ 

βαρυτικισ επίδραςθσ από τον Δία, με ςυντονιςμό τροχιϊν 1:1 (Τρωάδεσ) και 3:2 

(Hilda asteroids). Οι νάνοι πλανιτεσ βρίςκονται κυρίωσ ςτθ ηϊνθ του Kuiper (KBO) 

και παρουςιάηουν ςυντονιςμό τροχιϊν με τον Ποςειδϊνα 3:2 (Πλουτίνοσ, όπωσ ο 

Πλοφτωνασ) ι 2:1, με μεγάλθ εκκεντρικότθτα τροχιάσ. Οι κομιτεσ βρίςκονται ακόμα 

πιο μακριά από τον Ήλιο, ςτο νζφοσ του Oort.      

Οι μετεωρίτεσ χωρίηονται ςε 2 κατθγορίεσ. Οι χονδρίτεσ, που προζρχονται από 

μικρότερα ςϊματα όπωσ οι αςτεροειδείσ, ςϊματα που δεν είχαν αρκετι μάηα ϊςτε 

να αποκτιςουν τθν δομι πυρινα/ μανδφα/ επιφάνειασ, και οι μετεωρίτεσ ςιδιρου, 

που προζρχονται βαςικά από τον Άρθ και τθ Σελινθ. 

Οι μάηεσ και τα χαρακτθριςτικά των πλανθτϊν, όπωσ θ χθμικι τουσ ςφςταςθ, μασ 

βοθκάνε ςτον κακοριςμό τθσ ελάχιςτθσ μάηασ του πρωτοπλανθτικοφ δίςκου του 

θλιακοφ μασ ςυςτιματοσ.     



Η μελζτθ ενόσ μεγάλου πλικουσ εξωπλανθτϊν μασ βοθκάει να βγάλουμε 

ςυμπεράςματα για τθν δθμιουργία των πλανθτϊν ςτουσ πρωτοπλανθτικοφσ 

δίςκουσ. 

Η δομή των πρωτοπλανητικών δίςκων 

Οι πλανιτεσ ςχθματίηονται ςε πρωτοπλανθτικοφσ δίςκουσ από αζριο και ςκόνθ. 

Αυτοί οι δίςκοι αναπτφςςονται γφρω από τα νεογζννθτα αςτζρια για τα πρϊτα 

εκατομμφρια ζτθ από τθν δθμιουργία τουσ. Σχθματίηονται επειδι τα αςτζρια 

δθμιουργοφνται ςε ςχετικά διάχυτο αζριο (πυκνότθτα ςωματιδίων 10^5 cm^-3), 

που ζχει τόςθ ςτροφορμι ϊςτε να μθν μπορζςει να καταρρεφςει κατευκείαν ϊςτε 

να φτάςει τθν πυκνότθτα του αερίου ςε ζνα αςτζρι (10^24 cm^-3). Οι δίςκοι ςχεδόν 

διατθροφνται ςε ιςορροπία (quasi- equilibrium), επειδι το αζριο που πζφτει ςε 

αυτοφσ αυξάνει τθν ςτροφορμι του ανάλογα τθν ακτίνα περιφοράσ του γφρω από 

το αςτζρι. Για να απορροφθκεί το αζριο από το αςτζρι, πρζπει να απολζςει 

ςτροφορμι μζςα ςτον δίςκο, μια διαδικαςία που χρειάηεται περιςςότερο χρόνο 

από τον δυναμικό χρόνο του δίςκου. 

 

Οι δίςκοι ωσ ςυνζχεια τθσ δθμιουργίασ αςτεριϊν  

Τα αςτζρια δθμιουργοφνται από ςχετικά πυκνά και ψυχρά νζφθ μοριακοφ 

Υδρογόνου. Συνικωσ δθμιουργοφνται ςμινθ αςτεριϊν, που αργότερα διαλφονται  

(χάνουν τθν βαρυτικι ςυνοχι τουσ). Τα περιςςότερα αςτζρια είναι ςε διπλά ι 

πολλαπλά ςυςτιματα. Οι πρωτοπλανθτικοί δίςκοι ζχουν μάηα, χθμικι ςφςταςθ, 

μζγεκοσ και μαγνθτικό πεδίο ανάλογα με τισ ιδιότθτεσ του αςτεριοφ τουσ. Η εξζλιξι 

τουσ επθρεάηεται από εξωγενι φαινόμενα (περιβάλλον) όπωσ θ αςτρικι 

ακτινοβολία, θ περαιτζρω ςυςςϊρευςθ αερίου και οι κοντινζσ διαβάςεισ άλλων 

αςτεριϊν. Στο ςμινοσ του Τραπεηίου του Ωρίωνα θ αςτρικι πυκνότθτα φτάνει τα 

δζκα χιλιάδεσ αςτζρια ανά κυβικό πάρςεκ, ενϊ ςε πιο αραιά αςτρικά ςμινθ μόλισ 

τα 100 αςτζρια ανά κυβικό πάρςεκ (θ ςθμερινι πυκνότθτα αςτεριϊν τθσ γειτονιάσ 

του Ηλίου μασ είναι 0,5 αςτζρια ανά κυβικό πάρςεκ). Αυτό ςθμαίνει ότι οι δίςκοι 



εξελίςςονται ςε περιβάλλον όπου μπορεί να  δεχτοφν εξωγενι επίδραςθ, κυρίωσ 

από ςυνοδό αςτζρι ι από τθν ιςχυρι ακτινοβολία των κοντινϊν αςτεριϊν μεγάλθσ 

μάηασ. Τα μοριακά νζφθ δεν παρουςιάηουν ομοιογζνεια ςτθν πυκνότθτα και τθν 

ταχφτθτα του αερίου ςε αυτά, κάτι που οφείλεται ςτουσ ςτροβιλιςμοφσ και ςτθν 

τοπικι κατάρρευςθ λόγω αυτοβαρφτθτασ. Ζτςι κάκε περιοχι του νζφουσ που 

καταρρζει ςε αςτζρια ζχει αρχικι ςτροφορμι, με αποτζλεςμα τθν δθμιουργία των 

πρωτοπλανθτικϊν δίςκων. Οι περιοχζσ γζννθςθσ αςτεριϊν ςτα μοριακά 

νεφελϊματα ονομάηονται πυρινεσ (cores), με τυπικό μζγεκοσ 0,1 πάρςεκ και 

πυκνότθτα ςωματιδίων (10^5 cm^-3).  

Η παρατιρθςθ των πρωτοπλανθτικϊν δίςκων  

Τα νεαρά αςτρικά αντικείμενα (YSO, young stellar objects) παρουςιάηουν 

περιςςότερθ εκπομπι ςτο υπζρυκρο από ότι δικαιολογεί θ φωτόςφαιρα ενόσ 

αςτεριοφ προ κυρίασ ακολουκίασ. Αυτι θ υπζρβαςθ εκπομπισ ςτο υπζρυκρο 

οφείλεται ςτθν ςκόνθ κοντά ςτο αςτζρι. Ανάλογα τθν εκπομπι τουσ τα YSO 

χωρίηονται ςε 4 κατθγορίεσ. Τα Class 0, Class I  ζχουν δίςκουσ που ςυςςωρεφουν 

φλθ από το νεφζλωμα. Τα μεγαλφτερθσ θλικίασ Class II YSO δεν ςυςςωρεφουν πια 

φλθ από το νεφζλωμα, αλλά διατθροφν μεγάλθ ςχετικά μάηα. Στα Class III ζχει 

πλζον διαλυκεί ο δίςκοσ. Οι αναλογίεσ των κατθγοριϊν YSO που παρατθροφμε μασ 

δείχνουν πόςο διαρκεί θ κάκε μία ςτον πρωτοπλανθτικό δίςκο. Οι 2 πρϊτεσ 

κατθγορίεσ είναι πιο ςπάνιεσ (άρα ςτθν πραγματικότθτα πιο ςφντομεσ) από τισ 2 

τελευταίεσ.      

Σε κερμοκραςία 1500 Κ θ αδιαφάνεια (opacity) ενόσ δίςκου εξαρτάται από το 

πλικοσ των κόκκων ςκόνθσ και πάγου που περιζχει. Η ςυνεχισ ακτινοβολία ςτο 

υπζρυκρο μασ δίνει πλθροφορίεσ για τθν κερμοκραςία και μάηα του δίςκου, κακϊσ 

και για το μζγεκοσ των κόκκων ςκόνθσ. Η χθμικι ςφςταςθ των κόκκων είναι επίςθσ 

ςθμαντικι για τθν αδιαφάνεια. Στουσ πρωτοπλανθτικοφσ δίςκουσ το μζγεκοσ των 

κόκκων είναι μεγαλφτερο από ότι ςτα μεςοαςτρικά νεφελϊματα.  



 

Τα μόρια ςτουσ δίςκουσ 

Σε διάφορα μικθ κφματοσ ανακαλφπτουμε διαφορετικά μόρια και ιόντα ςτουσ 

πρωτοπλανθτικοφσ δίςκουσ. Στα χιλιοςτόμετρα και υπό- χιλιοςτόμετρα (mm/ sub 

mm) κυριαρχεί το CO (και τα ιςοτοπόλογα 13 CO, C18O). Σθμαντικι αναλογία ζχουν 

και τα CS, HCN, N2H+, DCO+. Μερικά από αυτά τα μόρια ανιχνεφονται και ςτο 

κοντινό υπζρυκρο. Στο μακρινό υπζρυκρο ανιχνεφονται μόρια όπωσ το νερό και θ 

αμμωνία. Το πιο ςυνθκιςμζνο μόριο, το H2, δεν εκπζμπει ακτινοβολία 

περιςτροφισ/ δόνθςθσ (rotational/ vibrational) και ζτςι δεν ανιχνεφεται άμεςα, 

αλλά με τθν παραδοχι τθσ αναλογίασ του ςχετικά με το CO.  

Οι παρατθριςεισ τθσ εκπομπισ των μορίων ςε ζναν δίςκο μασ δίνουν πλθροφορίεσ 

για τθν κινθματικι του (με το πλάτοσ των γραμμϊν). Οι ςτροβιλιςμοί μποροφν να 

επθρεάςουν το πλάτοσ των γραμμϊν εκπομπισ. Σε ζναν πρωτοπλανθτικό δίςκο οι 

ςτροβιλιςμοί είναι μικρότερθσ ταχφτθτασ από τθν τοπικι ταχφτθτα του ιχου 

(subsonic).   

Οι δίςκοι μετάβαςθσ  

Πρόκειται για πρωτοπλανθτικοφσ δίςκουσ που δεν ζχουν τα φαςματικά 

χαρακτθρθςτικά (SED, spectral energy distribution) των YSO. Η SED ςε ζναν δίςκο 

υπολογίηεται με τθν τοπικι εκπομπι του δίςκου ςε κάκε ακτινικι απόςταςθ από το 

αςτζρι (από το εςωτερικό του δίςκου ωσ το εξωτερικό μζροσ του), ςτακμιςμζνθ ανά 

περιοχι. Οι δίςκοι μετάβαςθσ παρουςιάηουν μικρι ι κακόλου υπζρβαςθ ςτο 



κοντινό υπζρυκρο, όπωσ τα YSO Class III, αλλά  υπζρβαςθ ςτο μεςαίο και μακρινό 

υπζρυκρο, όπωσ τα YSO Class II. Η μικρι ι κακόλου υπζρβαςθ εκπομπισ ςτο 

κοντινό υπζρυκρο ςε ςυνδυαςμό με τθν υπζρβαςθ ςτο μεςαίο υπζρυκρο δείχνει 

ζναν δίςκο με κενό ςτθν διαςπορά τθσ ςκόνθσ. Στα χιλιοςτόμετρα αυτά τα χάςματα 

ςκόνθσ απεικονίηονται άμεςα. Τα χάςματα περιζχουν αζριο που ςυςςωρεφεται ςτο 

αςτζρι, αλλά ςε αυτά θ ςκόνθ ζχει εξαντλθκεί.   

Η κάκετθ δομι των δίςκων  

Κάνουμε 2 παραδοχζσ απλοφςτευςθσ. Πρϊτον, θ μάηα του δίςκου είναι πολφ 

μικρότερθ από αυτι του αςτεριοφ, με αποτζλεςμα ο δίςκοσ να αςκεί μθδαμινι 

βαρυτικι επίδραςθ ςτο ςφςτθμα. Αυτι θ παραδοχι ιςχφει για μάηα ενόσ δίςκου 

0,01 – 0,1 θλιακζσ μάηεσ, ςε ζνα αςτζρι με μια θλιακι μάηα. Δεφτερον, το πάχοσ του 

δίςκου είναι πολφ μικρότερο από το πλάτοσ του. Ζτςι ο δίςκοσ ζχει μεγάλθ 

επιφάνεια, που του επιτρζπει να ψφχεται αποτελεςματικά μζςω ακτινοβολίασ. Η 

αποτελεςματικι ψφξθ ςθμαίνει ότι ο δίςκοσ ζχει ςχετικά χαμθλι κερμοκραςία και 

πίεςθ, με αποτζλεςμα να μθν ςυγκρατεί το αζριο από τθν βαρφτθτα του αςτεριοφ.  

Η κερμοκραςία του δίςκου ανάλογα τθν ακτίνα  

Το χρονοδιάγραμμα που χρειάηεται ϊςτε ζνασ δίςκοσ να ζρκει ςε κερμικι 

ιςορροπία είναι μικρότερο από αυτό τθσ δυναμικισ εξζλιξθσ του δίςκου. Η 

κερμοκραςία του δίςκου ιςορροπεί ανάμεςα ςε ψφξθ (ακτινοβολία) και κζρμανςθ. 

Η κζρμανςθ  του δίςκου προζρχονται από 

.Τθν αςτρικι ακτινοβολία που απορροφάται (κυρίωσ από τθν ςκόνθ) από τον δίςκο 

και επανεκπζμπεται ςε μεγαλφτερα μικθ κφματοσ. Οι δίςκοι με αυτιν τθν 

διαδικαςία ωσ κφρια πθγι κζρμανςθσ ονομάηονται πακθτικοί (passive). 

.Τθν διαςπορά βαρυτικισ δυνθτικισ ενζργειασ, μζςω τθσ φλθσ του δίςκου που 

ςυςςωρεφεται ςτο αςτζρι. Αυτοί οι δίςκοι ονομάηονται ενεργοί. 

Η κζρμανςθ του δίςκου από αυτοφσ τουσ 2 παράγοντεσ ελαττϊνεται ανάλογα τθν 

ακτίνα (προσ το εξωτερικό του δίςκου). Αν ο δίςκοσ εκτείνεται αρκετά, μπορεί να 

είναι ςθμαντικι και  θ κζρμανςθ από γειτονικά αςτζρια. Δθμιουργείται ζνα 

ελάχιςτο κερμοκραςίασ ςτον δίςκο, 10- 30 Κ. Η ςθμαςία τθσ κζρμανςθσ λόγω 

ςυςςϊρευςθσ, ςε ςχζςθ με τθν κζρμανςθ μζςω αςτρικισ ακτινοβολίασ, εξαρτάται 

από τον ρυκμό ςυςςϊρευςθσ και τθν ιςχφ τθσ αςτρικισ ακτινοβολίασ. Στθν πράξθ 

ζχουμε παραδείγματα από πακθτικοφσ αλλά και ενεργοφσ δίςκουσ. Αυτό ςθμαίνει 

ότι ζνασ δίςκοσ μπορεί να περνάει από τθν μία κατάςταςθ ςτθν άλλθ. Η κερμικι 

δομι ενόσ δίςκου αρχικά μπορεί να κυριαρχείται από τθν ιςχυρι ςυςςϊρευςθ, ενϊ 

αργότερα κα κυριαρχιςει θ αςτρικι ακτινοβολία. 

Επίπεδοι δίςκοι 



Το προφίλ κερμοκραςίασ και θ SED ενόσ πακθτικοφ δίςκου κακορίηονται από το 

ςχιμα του δίςκου (αν είναι επίπεδο (razor- thin), πεπλατυςμζνοσ (flared) ι 

κυρτωμζνοσ (warped)), και από τον μθχανιςμό με τον οποίο επαναεκπζμπει τθν 

αςτρικι  ακτινοβολία.  Σε ζνα απλό μοντζλο, ζνασ επίπεδοσ δίςκοσ απορροφάει όλθ 

τθν αςτρικι ακτινοβολία που δζχεται και τθν επαναεκπζμπει ωσ μελανό ςϊμα.   

Πεπλατυςμζνοι δίςκοι 

Αν ο λόγοσ του φψουσ του δίςκου προσ τθν κυλινδρικι απόςταςθ από το αςτζρι 

αυξάνεται με τθν ακτίνα του δίςκου, αυτόσ ονομάηεται πεπλατυςμζνοσ ( flared). Ζνα 

χαρακτθριςτικό του είναι ότι όλα τα ςθμεία τθσ επιφάνειασ του δίςκου δζχονται 

ακτινοβολία από το αςτζρι. Επίςθσ ο δίςκοσ δείχνει μεγαλφτερθ ςτερει γωνία (solid 

angle) προσ το αςτζρι από ζναν επίπεδο δίςκο. Οι πεπλατυςμζνοι δίςκοι 

απορροφοφν μεγαλφτερο μζροσ από τθν αςτρικι ακτινοβολία από τουσ επίπεδουσ 

δίςκουσ με αποτζλεςμα να ζχουν μεγαλφτερθ υπζρβαςθ ακτινοβολίασ ςτο 

υπζρυκρο. Το προφίλ κερμοκραςίασ επθρεάηεται από αυτιν τθν ιδιότθτα του 

δίςκου, με αποτζλεςμα θ SED να διαφζρει από αυτιν ςε ζναν επίπεδο δίςκο.  

Δίςκοι ιςορροπθμζνθσ ακτινοβολίασ (radiative equilibrium disks)  

Μζχρι τϊρα υποκζταμε ότι θ  αςτρικι ακτινοβολία που απορροφάει ζνασ δίςκοσ 

επανεκπζμπεται ωσ ακτινοβολία μελανοφ ςϊματοσ. Όμωσ αδιαφάνεια ενόσ δίςκου 

εξαρτάται  από τθ ςκόνθ που περιζχει. Η ςκόνθ απορροφάει πιο αποτελεςματικά 

τθν ακτινοβολία ςε μικρά μικθ κφματοσ από ότι επανεκπζμπει ςτο υπζρυκρο. Η 

μιςι ακτινοβολία που δζχεται θ ςκόνθ επανεκπζμπεται, ενϊ θ υπόλοιπθ κερμαίνει 

τουσ κόκκουσ τθσ ςκόνθσ. Ζτςι θ εκπομπι ενόσ δίςκου αποτελεί υπζρκεςθ ενόσ 

ψυχροφ μζρουσ εκπομπισ μελανοφ ςϊματοσ από το εςωτερικό του δίςκου με ζνα 

κερμότερο μζροσ εκπομπισ μελανοφ ςϊματοσ από τθν επιφάνεια του δίςκου. Αν θ 

κερμοκραςία του αερίου ςτον δίςκο είναι μικρότερθ από αυτι τθσ ςκόνθσ, τότε οι 

ςυγκροφςεισ ανάμεςα ςε μόρια του αερίου και κόκκουσ ςκόνθσ κα ζχει ωσ 

αποτζλεςμα τθν ψφξθ τθσ ςκόνθσ μζςω ακτινοβολίασ. Για τθν μελζτθ τθσ χθμείασ 

του δίςκου, θ κερμοκραςία του αερίου είναι ςθμαντικότερθ από αυτι τθσ ςκόνθσ. 

Το αζριο που εκτίκεται ςε αςτρικι υπεριϊδθσ ακτινοβολία κερμαίνεται αρκετά 

μζςω του φωτοθλεκτρικοφ φαινομζνου. Ακόμα, ςε μεγάλθ πυκνότθτα ςκόνθ και 

αζριο κα ζχουν τθν ίδια κερμοκραςία. Τα κερμικά μοντζλα πλοφςιων ςε αζριο 

πρωτοπλανθτικϊν δίςκων περιζχουν τθν κζρμανςθ μζςω φωτοθλεκτρικοφ 

φαινομζνου, τθν ψφξθ μζςω γραμμικισ ακτινοβολίασ και τθν αλλθλεπίδραςθ 

αερίου- ςκόνθσ. Δθμιουργοφνται 3 επίπεδα ςτον δίςκο: 

.Μία ψυχρι μεςαίου φψουσ περιοχι, όπου θ κερμοκραςία του αερίου είναι 

περίπου ίςθ με αυτι τθσ ςκόνθσ, και κυριαρχεί ο μθχανιςμόσ ψφξθσ τθσ ςκόνθσ.  



.Ζνα κερμό επιφανειακό επίπεδο, όπου και θ ςκόνθ αλλά και το αζριο ζχουν 

μεγαλφτερεσ κερμοκραςίεσ από ότι ςτθν περιοχι μεςαίου φψουσ. Το αζριο μπορεί 

να είναι ςθμαντικά κερμότερο από τθν ςκόνθ εδϊ (1000 Κ ςε απόςταςθ από το 

αςτζρι 1 AU) και ψφχεται μζςω ςφγκρουςθσ με τθ ςκόνθ και τθν μετάβαςθ 

περιςτροφισ- δόνθςθσ του CO (εκπομπι).  

. Μία καυτι, μικρισ πυκνότθτασ ατμόςφαιρα, όπου θ ακτινοβολία Lyα και άλλεσ 

γραμμζσ εκπομπισ ατόμων ψφχουν το αζριο.     

Η αδιαφάνεια 

Η ςκόνθ αποτελεί τθν κφρια πθγι αδιαφάνειασ (opacity, θ μθ ικανότθτα τθσ 

ακτινοβολίασ να διαπεράςει ζνα μζςο, όπωσ θ ςκόνθ) ςε ζναν πρωτοπλανθτικό 

δίςκο, εκτόσ από τθν πιο βακειά εςωτερικι περιοχι του. Εκεί αναπτφςςονται 

κερμοκραςίεσ 1500 Κ με αποτζλεςμα οι κόκκοι ςκόνθσ να καταςτρζφονται. Σε αυτζσ  

τισ ςυνκικεσ θ μόνθ πθγι αδιαφάνειασ είναι τα μόρια  ςτο αζριο. Η ακτινοβολία που 

κα εκπζμψει ζνασ μεμονωμζνοσ κόκκοσ ςκόνθσ εξαρτάται από το μζγεκοσ, τθ δομι 

(αν είναι ςφαιρικόσ ι με πιο πολφπλοκθ δομι) και τθν χθμικι του ςφςταςθ. Η 

ςυνολικι εκπομπι τθσ ςκόνθσ ςε ζναν δίςκο εξαρτάται βαςικά από τθν 

κερμοκραςία και τθν χθμικι ςφςταςθ του  δίςκου (που κακορίηει τα είδθ ςκόνθσ 

και πάγου ςε αυτόν), κακϊσ και τθν διαςπορά των μεγεκϊν των κόκκων  τθσ ςκόνθσ, 

που μεταβάλλεται με τθν εξζλιξθ του δίςκου. Η πυκνότθτα του αερίου επθρεάηει 

επίςθσ τθν αδιαφάνεια του δίςκου επειδι μεταβάλλει τθν κερμοκραςία εξάτμιςθσ 

των διάφορων ειδϊν κόκκων ςκόνθσ. Στον εςωτερικό δίςκο (περιοχι όπου 

ςχθματίηονται οι πλανιτεσ) θ μεταφορά κερμικισ ενζργειασ από το εςωτερικό είναι 

περιοριςμζνθ, και το τοπικό πεδίο ακτινοβολίασ χαρακτθρίηεται ιςότροπο και 

μελανοφ ςϊματοσ. 

Σε περιοχζσ με χαμθλζσ κερμοκραςίεσ (κάτω από 150 Κ), όπωσ οι  περιοχζσ του 

δίςκου μετά το όριο του χιονιοφ (snow line, το χωρικό όριο όπου θ κερμοκραςία 

του δίςκου είναι τόςο χαμθλι ϊςτε να παγϊνουν μόρια όπωσ το νερό και το 

διοξείδιο του Άνκρακα), τα κυρίαρχα ςωματίδια αποτελοφνται από πάγο νεροφ και 

πτθτικι οργανικι φλθ, αντί για ςκόνθ. Η αδιαφάνεια αυξάνεται. Σε λίγο 

μεγαλφτερεσ κερμοκραςίεσ εξατμίηεται το νερό. Σε πιο μεγάλεσ κερμοκραςίεσ 

εξατμίηονται τα οργανικά μόρια και ςε ακόμα πιο μεγάλεσ κερμοκραςίεσ ο Σίδθροσ 

και το Πυρίτιο. Η αδιαφάνεια παραμζνει μεγάλθ, με διακυμάνςεισ που αντιςτοιχοφν 

ςτθν ςταδιακι εξάτμιςθ των παραπάνω μορίων.  Όταν θ κερμοκραςία ξεπερνάει 

τουσ 1500 Κ εξατμίηονται οι κόκκοι ςκόνθσ και θ αδιαφάνεια μειϊνεται ραγδαία. 

Αυτό ςυμβαίνει γιατί τότε θ αδιαφάνεια δθμιουργείται με τθν ςυμβολι χιλιάδων 

φαςματικϊν γραμμϊν των διάφορων μορίων, που πλζον διαςπϊνται. Σε ακόμα πιο 

υψθλζσ κερμοκραςίεσ (ςε δίςκουσ με μεγάλο βακμό ςυςςϊρευςθσ) θ ςκζδαςθ του 

H- αυξάνει πάλι τθν αδιαφάνεια. 



Η ακολουκία ςυμπφκνωςθσ  

Αφοφ το αςτζρι και ο δίςκοσ του προζρχεται από τθν ίδια φλθ (ίδια περιοχι του 

μοριακοφ νεφελϊματοσ), ζχουν παρόμοια χθμικι ςφςταςθ.  Η διαςπορά των 

χθμικϊν ςτοιχείων ςε ζναν πρωτοπλανθτικό δίςκο εξαρτάται από τθν ακτίνα του και 

τθν χρονικι του εξζλιξθ. Το Οξυγόνο υπάρχει ςε ζνα δίςκο ςτα μόρια CO, H2O ωσ 

ατμόσ ι πάγοσ, και ςτα Fe3O4, Mg2SiO4 ωσ κόκκοι ςκόνθσ. Η διαςπορά του 

Οξυγόνου ςτα διάφορα μόρια επθρεάηει τθν αδιαφάνεια, τθν ςυνολικι πυκνότθτα 

των ςτερεϊν επιφανειϊν ςτον δίςκο και τθν ςφνκεςθ των μεγαλφτερων ςωμάτων 

ανάλογα τθν ακτίνα του δίςκου. Αν είναι γνωςτι θ αρχικι ακτινικι διαςπορά τθσ 

χθμικισ ςφνκεςθσ του δίςκου, μποροφμε να υπολογίςουμε τθν χθμικι του εξζλιξθ 

ςτον χρόνο.  

 

 

Ο ιονιςμόσ του δίςκου 

Οι κερμοκραςίεσ του δίςκου κυμαίνονται από χιλιάδεσ βακμοφσ Κ κοντά ςτο αςτζρι 

ωσ μερικζσ δεκάδεσ βακμοφσ Κ ςτισ εξωτερικζσ περιοχζσ του. Αυτό ςθμαίνει ότι 

ζνασ πρωτοπλανθτικόσ δίςκοσ δεν είναι πλιρωσ ιονιςμζνοσ. Αντίκετα, μια πιο 

ρεαλιςτικι προςζγγιςθ είναι θ παραδοχι ότι ο δίςκοσ είναι ουδζτεροσ. Όμωσ ακόμα 

και ζνασ μικρόσ βακμόσ ιονιςμοφ του αερίου (ςε κερμοκραςίεσ πάνω από 1000 Κ) 

προξενεί αλλθλεπίδραςθ με το μαγνθτικό πεδίο, που ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν 

μεταφορά ςτροφορμισ και τθν ςυςςϊρευςθ φλθσ. Η κατανόθςθ του ιονιςμοφ 

ςχετικά με τθν ακτίνα (απόςταςθ από το αςτζρι) και το φψοσ (απόςταςθ από το 

επίπεδο) ςε ζναν δίςκο είναι ςθμαντικι. Οι πθγζσ ιονιςμοφ μπορεί να είναι 

κερμικζσ ι μθ (όπωσ θ ραδιενεργόσ διάςπαςθ βραχφβιων ιςοτόπων, θ αςτρικι 

ακτινοβολία Χ και θ κοςμικι ακτινοβολία). Ζνασ μθχανιςμόσ με αντίκετα 

αποτελζςματα είναι θ επαναςφνδεςθ (recombination) των ατόμων ςτο αζριο και 

ςτουσ κόκκουσ ςκόνθσ. Η ιςορροπία ανάμεςα ςτουσ παραπάνω μθχανιςμοφσ είναι 

ςθμαντικι.  



Ο μθ κερμικόσ ιονιςμόσ 

Τα αςτζρια τφπου T Tauri εκπζμπουν ιςχυρά ςτισ ακτίνεσ Χ, ιονίηοντασ τισ 

εξωτερικζσ περιοχζσ των δίςκων τουσ. Οι ςκλθρζσ ακτίνεσ Χ ζχουν μεγάλθ 

διειςδυτικότθτα, όμωσ θ μεγάλθ πυκνότθτα ςτιλθσ των πρωτοπλανθτικϊν δίςκων 

προςτατεφει το εςωτερικό τουσ από τισ ακτίνεσ Χ. Η κοςμικι ακτινοβολία ζχει 

μεγαλφτερθ διειςδυτικότθτα από τισ ςκλθρζσ ακτίνεσ Χ, αλλά ο ιςχυρόσ αςτρικόσ 

άνεμοσ αυτϊν των αςτεριϊν εκτρζπει τθν κοςμικι ακτινοβολία αποτελεςματικά. 

Ζτςι ο ιονιςμόσ μζςω κοςμικισ ακτινοβολίασ ενόσ δίςκου ςε ζνα αςτζρι T Tauri είναι 

αςιμαντοσ. 

Η ραδιενεργόσ διάςπαςθ αποτελεί ςθμαντικι πθγι ιονιςμοφ. Ο χρόνοσ θμιηωισ  

του 26Al είναι 720.000 ζτθ, πολφ μικρότεροσ από τθν διάρκεια ηωισ ενόσ 

πρωτοπλανθτικοφ δίςκου. Όμωσ για να υπάρχει ςθμαντικι ποςότθτα αυτοφ του 

ιςοτόπου, ο δίςκοσ (ι το αρχικό νεφζλωμα) πρζπει να εμπλουτίςτθκε ςε βαρζα 

χθμικά ςτοιχεία από μια ζκρθξθ ςουπερνόβα. 

Σαν ςυμπζραςμα, θ ακτινοβολία Χ κυριαρχεί ςτον ιονιςμό ςτθν επιφάνεια του 

δίςκου, ενϊ εςωτερικά του δίςκου κυριαρχοφν, ςε πολφ πιο χαμθλό ρυκμό, ωσ 

μθχανιςμοί ιονιςμοφ θ κοςμικι ακτινοβολία και θ ραδιενεργόσ διάςπαςθ του 26Al. 

Η ςκόνθ είναι ςθμαντικι για τον ιονιςμό ενόσ δίςκου (ωσ φορτιςμζνα ςωματίδια), 

ωσ αποκικθ μεταλλικϊν ατόμων, και του ρόλου των επιφανειϊν των κόκκων ωσ 

καταλφτεσ όπου επαναςυνδζονται ιόντα και θλεκτρόνια.        

Η δομι των δίςκων ςε μεγάλθ κλίμακα  

Η ςκόνθ ςτουσ δίςκουσ ζχει πιο πολφπλοκεσ δομζσ από τθν ακτινικι διαςπορά. 

Δομζσ τθσ ςκόνθσ ςχιματοσ δακτυλίου είναι ςυνθκιςμζνεσ ςε πρωτοπλανθτικοφσ 

δίςκουσ, ενϊ παρατθροφνται και δομζσ ςχιματοσ πετάλου. Οι δίςκοι υποςτθρίηουν 

μακροχρόνιεσ ακτινικζσ διαταραχζσ του αερίου όπωσ οι ροζσ ςε ηϊνεσ (zonal flows) 

και οι δφνεσ (vortices). Δομζσ ςχθματίηονται και πζρα από το όριο του χιονιοφ.  

Οι ροζσ ςε ηϊνεσ οφείλονται ςε διακυμάνςεισ τθσ πίεςθσ ςτουσ δίςκουσ. Αυτζσ οι 

ροζσ κυμίηουν τισ κινιςεισ των αερίων ςτθν ατμόςφαιρα του Δία. Όμωσ ακόμα και 

μια δυναμικά ςτακερι διατάραξθ αυτοφ του είδουσ κα διαλυκεί μακροχρόνια αν οι 

διαδικαςίεσ μεταφοράσ ςτροφορμισ ςτον αζριο δίςκο ζχουν τον χαρακτιρα 

διάχυτου ιξϊδεσ (viscosity, ορίηει τθν εςωτερικι μεταφορά ςτροφορμισ ςτον 

δίςκο). Δεν αναμζνουμε τθν φπαρξθ μόνιμων ροϊν ςε ηϊνεσ ςτουσ δίςκουσ. Ο 

ςχθματιςμόσ τουσ φαίνεται να ευνοείται από τον ςτροβιλιςμό και τα μαγνθτικά 

πεδία ςτουσ πρωτοπλανθτικοφσ δίςκουσ.  

Οι δφνεσ που μποροφν να ςχθματιςτοφν ςε ζναν δίςκο κυμίηουν τα ανάλογα 

καιρικά ςυςτιματα ςτθ Γθ. Στουσ δίςκουσ ζχουμε μόνο αντικυκλωνικζσ δφνεσ. Αυτζσ 

ζχουν μεγαλφτερθ πίεςθ από το υπόβακρο του δίςκου, που τισ επιτρζπει να 



παγιδεφουν ςτερεά ςωματίδια. Είναι θμι- ςτακερζσ δομζσ, και πολλζσ μικρζσ δφνεσ 

μπορεί να ςχθματίςουν μια μεγάλθ.  

Γραμμζσ πάγου (ice lines) 

Οι ροζσ ςε ηϊνεσ και οι δφνεσ είναι υδροςτατικζσ δομζσ που υπάρχουν ςτουσ 

δίςκουσ ςε μεγάλο ακτινικό εφροσ. Ζνασ διαφορετικόσ τφποσ δομϊν μπορεί να 

ςχετίηεται με τθν χθμικι ταυτότθτα ι τθν διαςπορά μεγεκϊν των μικρϊν 

ςωματιδίων ςτερεισ φλθσ κοντά ςτο όριο χιονιοφ του νεροφ και άλλων μορίων. Οι 

δομζσ γραμμϊν πάγου ςυνδζονται με ακτινικζσ περιοχζσ όπου οι ςυνκικεσ 

κερμοκραςίασ/ πίεςθσ είναι ιδανικζσ για ςυμπφκνωςθ και εξάχνωςθ. Αυτζσ οι 

δομζσ δεν είναι του αερίου του δίςκου, όπωσ οι προθγοφμενεσ, αλλά των ςτερεϊν 

ςωμάτων. Οι διεργαςίεσ κοντά ςε μια γραμμι πάγου είναι 

.Η αλλαγι τθσ ςυνολικισ πυκνότθτασ ςτερεισ επιφάνειασ, που μεταβάλλει τθν 

ςυνολικι μάηα των διάφορων μορίων μζςα και ζξω από τθν γραμμι πάγου.  

.Φαινόμενα διάχυςθσ/ ςυμπφκνωςθσ. Τα ςυμπυκνωμζνα ςωματίδια χαμθλισ 

κερμοκραςίασ εξαερϊνονται ςε μια ςτενι ακτινικι περιοχι του δίςκου. Αυτό ζχει 

ωσ αποτζλεςμα μια μεγάλθ ςυγκζντρωςθ εξαχνωμζνθσ φλθσ που με τθν ςυμβολι 

ςτροβιλιςμϊν δθμιουργεί μια ροι εξαχνωμζνθσ φλθσ προσ τθν περιοχι τθσ γραμμισ 

πάγου. Η φλθ αυτι κα ςυμπυκνωκεί και κα ςχθματίςει πάλι ςωματίδια πάγου ι κα 

προςκολλθκεί ςε ιδθ υπάρχοντα ςωματίδια. 

.Η διαςπορά μεγεκϊν των ςτερεϊν ςωματιδίων διαφζρει πζρα τθσ γραμμισ πάγου. 

Σχετικά μεγάλα ςωματίδια πάγου και ςκόνθσ εκτόσ του ορίου χιονιοφ του νεροφ 

μπορεί να τεμαχιςτοφν, απελευκερϊνοντασ μικρότερα πετρϊδθ ςωματίδια από το 

εςωτερικό τουσ. Η διαφοροποίθςθ τθσ διαςποράσ μεγεκϊν των ςωματιδίων 

ςθμαίνει διαφορζσ ςτθν επιφανειακι τουσ πυκνότθτα.     

     



 

Η εξζλιξη των πρωτοπλανητικών δίςκων 

Ζχει επιβεβαιωκεί και παρατθρθςιακά ότι οι πρωτοπλανθτικοί δίςκοι δεν είναι 

ςτατικζσ δομζσ, αλλά εξελίςςονται ςτον χρόνο με αργό ρυκμό. Οι δίςκοι 

παρατθροφνται μόνο ςε πολφ νεαρά αςτζρια, που ςυνδζονται με το νεφζλωμα 

δθμιουργίασ τουσ, και όχι ςε λίγο παλαιότερα όπωσ τα αςτζρια ςτισ Πλειάδεσ.  

Για να καταρρεφςει το αζριο ενόσ δίςκου ςτο αςτζρι, πρζπει να απολζςει 

ςτροφορμι. Η κατανόθςθ των μθχανιςμϊν απϊλειασ ςτροφορμισ του αερίου ςε 

ζναν δίςκο αποτελεί κεωρθτικό πρόβλθμα. Οι πρωτοπλανθτικοί δίςκοι ζχουν 

διάρκεια ηωισ μερικά εκατομμφρια ζτθ, 10.000 φορζσ τον δυναμικό χρόνο ςτα 

εξωτερικά τουσ όρια (dynamical time). Οι παρατθρθςιακζσ αποδείξεισ εξζλιξθσ των 

δίςκων είναι θ υπζρβαςθ εκπομπισ ςτο υπζρυκρο, που δείχνει τθν φπαρξθ κερμισ 

ςκόνθσ κοντά ςτο αςτζρι, θ ςυνεχισ εκπομπι ςτα χιλιοςτόμετρα από τθν ψυχρι 

ςκόνθ ςτον δίςκο και τα ςθμάδια ςυςςϊρευςθσ αερίου ςτο αςτζρι.  

Οι πρωτοπλανθτικοί δίςκοι χωρίηονται ςε πρωτογενείσ (primordial), όπου θ ςκόνθ 

είναι κατανεμθμζνθ ςτο αζριο του δίςκου, και κραυςμάτων (debris), όπου θ ςκόνθ 

ζχει ςχθματίςει μεγαλφτερα ςϊματα και ζχει διαχωριςτεί από το αζριο (δεν 

ανιχνεφουμε πια αζριο ςτον δίςκο). Η εξζλιξθ τθσ υπζρβαςθσ εκπομπισ ςτο 

υπζρυκρο μασ δείχνει τθν εξζλιξθ του δίςκου.  

Σε πολφ νεαρά ςμινθ, μικρότερθσ θλικίασ από 1 εκατομμφριο ζτθ, θ φπαρξθ δίςκων 

ςτα αςτζρια είναι ςτο 100%. Σε ςμινθ θλικίασ 3 εκατομμυρίων ετϊν αυτό το 

ποςοςτό πζφτει ςτο 50%, και ςε ςμινθ θλικίασ 6- 10 εκατομμυρίων ετϊν  

μθδενίηεται. Ο ρυκμόσ ςυςςϊρευςθσ αερίου ςτο αςτζρι ελαττϊνεται με τθν θλικία 

του δίςκου. Επίςθσ, ςυνυπάρχουν περιςςότερεσ ιδιαιτερότθτεσ (υπερβάςεισ) 

εκπομπισ ταυτόχρονα, όπωσ ςτο υπζρυκρο και ςτα χιλιοςτόμετρα, αλλά από 

διαφορετικζσ περιοχζσ του δίςκου. Συμπεραίνουμε ότι οι δίςκοι εξελίςςονται και 

διαλφονται ταυτόχρονα ςε όλο το πλάτοσ τουσ (ακτίνα από το αςτζρι). 



 

 

Η επιφανειακι πυκνότθτα ενόσ λεπτοφ πρωτοπλανθτικοφ δίςκου 

Σε ζναν λεπτό δίςκο οι κυρίαρχεσ δυνάμεισ είναι θ περιςτροφι και θ βαρφτθτα. Η 

ςυςςϊρευςθ υλικοφ ςτο αςτζρι και θ εξζλιξθ του δίςκου γίνονται μζςω τθσ 

μεταφοράσ ςτροφορμισ , που επιτρζπει ςε ςωματίδια του αερίου του δίςκου να 

απολζςουν ςτροφορμι και να καταρρεφςουν ςτο αςτζρι. Βζβαια, για να μθν 

διαταραχτεί θ ςυνολικι διατιρθςθ τθσ ςτροφορμισ του δίςκου, πρζπει ζνα μζροσ 

του αερίου ςε άλλθ περιοχι του δίςκου να κερδίςει ςτροφορμι και να κινθκεί 

μακριά από το αςτζρι. Ο ρυκμόσ μεταβολισ τθσ ςτροφορμισ ςε ζναν δίςκο 

κακορίηεται από τθν μεταβολι τθσ επιφανειακισ πυκνότθτασ (surface density) λόγω 

ακτινικϊν ροϊν του αερίου και τθν διαφορά ροπισ ςτο εςωτερικό με το εξωτερικό 

του δίςκου. Το χρονοδιάγραμμα του ιξϊδεσ (viscous) υπολογίηεται με  τον ρυκμό 

που θ ςυςςϊρευςθ αερίου ςτο αςτζρι φκίνει. Για αςτζρια μάηασ του θλίου μασ, 

εκτιμάται ςτα 1 εκατομμφριο ζτθ.    

 Η μεταφορά ςτροφορμισ μζςω ιξϊδεσ ιςχφει μζχρι τθν ακτίνα του δίςκου όπου 

ορίηονται οι τροχιζσ τφπου Κζπλερ (τυπικζσ τροχιζσ πλανθτϊν γφρω από αςτζρια). 

Στα αςτζρια T- Tauri τα μαγνθτικά πεδία παραμορφϊνουν τον δίςκο κοντά ςτθν 

επιφάνεια του αςτεριοφ, επθρεάηοντασ τθν ροι αερίου ςτο αςτζρι.  

Κάκετθ δομι των δίςκων  

Σε ζνα δίςκο με ενεργι ςυςςϊρευςθ θ μεταβολι τθσ βαρυτικισ ενζργειασ ςε 

κερμικι παρουςιάηει ςυγκζντρωςθ προσ το επίπεδο του δίςκου, όπου αυτόσ ζχει 

τθν μζγιςτθ πυκνότθτα. Συνικωσ ςτουσ πρωτοπλανθτικοφσ δίςκουσ το οπτικό βάκοσ 

(το οπτικό βάκοσ ι πάχοσ είναι ο φυςικόσ λογάρικμοσ τθσ αναλογίασ τθσ 

προςπίπτουςασ τθσ μεταδιδόμενθσ ιςχφοσ ακτινοβολίασ μζςω ενόσ υλικοφ)  είναι 



μεγάλο ανάμεςα ςτθν επιφάνεια και το εςωτερικό, με αποτζλεςμα αυτι θ 

κερμότθτα να μθν μπορεί να διαφφγει ζξω από τον δίςκο μζςω τθσ ακτινοβολίασ 

του αερίου. Η κάκετθ ςτον δίςκο μεταφορά ενζργειασ γίνεται μζςω διάχυςθσ τθσ 

ακτινοβολίασ ι μζςω των ςτροβιλιςμϊν του αερίου. Το ςυμπζραςμα είναι ότι οι 

δίςκοι με ενεργι ςυςςϊρευςθ αερίου και με μεγάλο οπτικό βάκοσ είναι ςθμαντικά 

κερμότεροι ςτο επίπεδο από ότι ςτθν επιφάνεια.  Αυτό είναι ςθμαντικό, γιατί θ 

εςωτερικι κερμοκραςία ενόσ δίςκου κακορίηει τθν φπαρξθ πάγου ι μεταλλικϊν 

ςτοιχείων. Η αςτρικι ακτινοβολία και θ κζρμανςθ μζςω ςυςςϊρευςθσ είναι 

κακοριςτικοί παράγοντεσ κζρμανςθσ ενόσ πρωτοπλανθτικοφ δίςκου.  

Ζνασ δίςκοσ με φυςικι αςτάκεια κα ζχει ιςχυροφσ ςτροβιλιςμοφσ. Αυτοί κα ζχουν 

ωσ αποτζλεςμα το ανακάτεμα του υλικοφ των γειτονικϊν (ακτινικά) περιοχϊν του.  

Υπάρχουν περιοχζσ ςτουσ πρωτοπλανθτικοφσ δίςκουσ όπου ο βακμόσ ιονιςμοφ 

είναι τόςο μικρόσ, ϊςτε να μθν δεςμεφεται το μαγνθτικό πεδίο με τθν ροι του 

αερίου. Αυτό ζχει ωσ επακόλουκο να υποβακμιςτεί τοπικά θ ιςχφσ των 

ςτροβιλιςμϊν και θ μεταφορά ςτροφορμισ.        

Η αυτοβαρφτθτα (self- gravity) 

Μζχρι τϊρα υποκζταμε ότι θ βαρφτθτα ενόσ πρωτοπλανθτικοφ δίςκου είναι 

αςιμαντθ ςε ςχζςθ με τθν βαρφτθτα του αςτεριοφ. Αυτοφ του είδοσ δίςκοι είναι 

ςυμμετρικοί ωσ προσ τον άξονα, δθλαδι δεν παρουςιάηουν καμία τοπικι 

παραμόρφωςθ λόγω αυτοβαρφτθτασ. Όταν όμωσ ζνασ δίςκοσ αποκτιςει, μζςω 

ςυςςϊρευςθσ αερίου από το νεφζλωμα, ςθμαντικι βαρφτθτα, κα ςχθματίςει 

ςυμπυκνϊματα. Οι βαρυτικζσ δυνάμεισ ανάμεςα ςτα ςυμπυκνϊματα μποροφν να 

μεταφζρουν ςτροφορμι.  

Η αυτοβαρφτθτα αποτελεί ςθμαντικό μθχανιςμό για τθν δθμιουργία πλανθτοειδϊν. 

Μζςα ςε ζναν δίςκο το αζριο ζχει τθν τάςθ, λόγω αυτοβαρφτθτασ, να ςχθματίςει 

ςυμπυκνϊματα, αλλά θ πίεςθ και θ διάτμθςθ δρουν αντίκετα ςε αυτιν τθν τάςθ. 

Μια ςθμαντικι παράμετροσ ςτθν επικράτθςθ τθσ αυτοβαρφτθτασ είναι ο χρόνοσ 

δθμιουργίασ ςυμπυκνωμάτων να είναι μικρότεροσ από τον χρόνο διάςχιςθσ ενόσ 

ςυμπυκνϊματοσ από τον ιχο.  

Αν επικρατιςει θ αυτοβαρφτθτα ςε ζναν πρωτοπλανθτικό δίςκο, μποροφμε να 

ζχουμε 2 αποτελζςματα 

.Η κατάρρευςθ ςε ςυμπυκνϊματα να ςυνεχιςτεί ανεμπόδιςτα, με αποτζλεςμα να 

καταςτραφεί ο δίςκοσ και να ςχθματιςτοφν ζνα ι περιςςότερα ςυμπαγι 

αντικείμενα. Αυτι θ κατάτμθςθ του δίςκου (fragmentation) είναι ζνασ μθχανιςμόσ 

δθμιουργίασ πλανθτοειδϊν (όταν θ κατάρρευςθ ςυμβαίνει ςε μζροσ του δίςκου με 

ςτερεό υλικό), άλλου αςτεριοφ ι καφζ νάνου, και ίςωσ αερίου γίγαντα πλανιτθ. 



.Η φλθ που καταρρζει ςε μεγαλφτερεσ πυκνότθτεσ κερμαίνεται και μπορεί να 

δθμιουργιςει αρκετι πίεςθ, ϊςτε να αποφευχκεί θ πλιρθσ κατάρρευςθ. Το 

αποτζλεςμα είναι να ςχθματιςτοφν βραχίονεσ ςτον δίςκο. Οι βαρυτικζσ δυνάμεισ 

ςτουσ βραχίονεσ απομακρφνουν ςτροφορμι προσ τα ζξω και μεταφζρουν μάηα 

προσ το εςωτερικό του δίςκου.  

Η ιςορροπία ανάμεςα ςτισ 2 περιπτϊςεισ εξαρτάται από τθν ικανότθτα του δίςκου 

να αποβάλλει κερμότθτα. Αν ο δίςκοσ ψφχεται ςε μικρό χρονοδιάγραμμα, θ πίεςθ 

δεν επαρκεί ϊςτε να εμποδίςει τθν κατάρρευςθ των ςυμπυκνωμάτων. Η αργι 

ψφξθ, που είναι μια φυςιολογικι διαδικαςία  ςε ζναν πρωτοπλανθτικό δίςκο, κα 

ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ςτακερι μεταφορά ςτροφορμισ.  

Οι δφνεσ (vortices) 

Οι δφνεσ ςτον δίςκο μεταφζρουν ςτροφορμι και είναι ςθμαντικζσ για τθν 

δθμιουργία πλανθτοειδϊν, γιατί ςυγκεντρϊνουν ςτερεά ςωματίδια ςε πυκνζσ 

περιοχζσ ςτουσ πυρινεσ τουσ. Οι δφνεσ δεν δθμιουργοφνται ,αλλά οφτε 

καταςτρζφονται εφκολα. Αποτελοφν ςτακερζσ δομζσ μεταφοράσ ςτροφορμισ.  

Ο  μερικόσ ιονιςμόσ του δίςκου 

Επικρατοφν 3 ςυνκικεσ 

.Σε μεγάλθ πυκνότθτα οι ταχφτθτεσ μετατόπιςθσ (drift speeds) για τα θλεκτρόνια και 

τα ιόντα περιορίηονται λόγω ςυγκροφςεων με τα ουδζτερα ςωματίδια, ανεξάρτθτα 

από το μαγνθτικό πεδίο. Αυτό είναι το Ομικό κακεςτϊσ (Ohmic regime)   

.Σε ενδιάμεςθ πυκνότθτα οι δυναμικζσ των θλεκτρονίων περιορίηονται από τισ 

ςυγκροφςεισ με τα ουδζτερα ςωματίδια, αλλά τα ιόντα δεν επθρεάηονται από αυτά. 

Αυτό είναι το κακεςτϊσ Hall. 

.Σε χαμθλι πυκνότθτα και τα θλεκτρόνια και τα ιόντα είναι δεςμευμζνα ςτο 

μαγνθτικό πεδίο, και μετατοπίηονται ςε ςχζςθ με τθν ροι των ουδζτερων 

ςωματιδίων. Αυτό είναι το κακεςτϊσ αμφιπολικισ διάχυςθσ.  

To κακεςτϊσ Hall επικρατεί ςε ζνα μεγάλο εφροσ ςυνκθκϊν πυκνότθτασ. Με τθν 

αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ αποκτάει ςθμαντικότερο ρόλο θ αμφιπολικι διάχυςθ. 

Ζτςι ςτουσ πρωτοπλανθτικοφσ δίςκουσ ζχουμε 3 περιοχζσ: 1) Μια καυτι ιονιςμζνθ 

περιοχι κοντά ςτο αςτζρι. 2) Μια εςωτερικι περιοχι του δίςκου, που εκτείνεται 

από το φψοσ όπου θ κερμοκραςία είναι ςτουσ 1000 Κ και για αρκετζσ AU. Επικρατεί 

το κακεςτϊσ Hall (και μερικϊσ το κακεςτϊσ Ohmic). 3) Μια εξωτερικι περιοχισ του 

δίςκου όπου θ πυκνότθτα είναι τόςο χαμθλι ϊςτε να επικρατιςει θ αμφιπολικι 

διάχυςθ (τυπικά ςτισ 100 AU από το αςτζρι).    

Οι μαγνθτικοί άνεμοι 



Υπάρχει ζνα εναλλακτικό ςενάριο για τθν εξζλιξθ των πρωτοπλανθτικϊν δίςκων 

μζςω ανακατανομισ τθσ ςτροφορμισ ςτο εςωτερικό τουσ. Μπορεί θ εξζλιξθ των 

δίςκων να ζχει ωσ μθχανιςμό τθν απϊλεια ςτροφορμισ μζςω των ανοιχτϊν 

μαγνθτικϊν γραμμϊν, ιδίωσ αν αυτζσ είναι αρκετά κάκετεσ ςτον δίςκο (μαγνθτικι 

φυγόκεντροσ). Αν ο άνεμοσ που δθμιουργείται από τθν ροι του αερίου κατά μικοσ 

των μαγνθτικϊν γραμμϊν ζχει ανάλογθ ιςχφ με τουσ ςτροβιλιςμοφσ, τότε θ 

μεταφορά ςτροφορμισ ζξω από τον δίςκο κα είναι πιο αποτελεςματικι από τισ 

εςωτερικζσ διεργαςίεσ ανακατανομισ τθσ ςτροφορμισ, ιδίωσ αν ο δίςκοσ είναι 

λεπτόσ. 

Αυτοί οι άνεμοι μποροφν να επθρεάςουν τθν εξζλιξθ των δίςκων. Αν ςε ζναν δίςκο 

θ ςυςςϊρευςθ είναι αποκλειςτικά κινοφμενθ από τθν ανακατανομι τθσ 

ςτροφορμισ τότε αυτόσ κα διαςταλεί με τθν πάροδο του χρόνου, ενϊ αν επικρατεί 

πλιρωσ θ απομάκρυνςθ ςτροφορμισ μζςω μαγνθτικοφ ανζμου, ο δίςκοσ κα 

ςυρρικνωκεί.  Η παρουςία μαγνθτικϊν ανζμων ακυρϊνει κάκε ςφνδεςθ ανάμεςα 

ςτουσ ςτροβιλιςμοφσ και τθν εξζλιξθ του δίςκου. Αν ο δίςκοσ κυριαρχείται από τθν 

ανακατανομι τθσ ςτροφορμισ και ςυςςωρεφει φλθ, τότε το χρονοδιάγραμμα του 

δίςκου μασ δίνει χονδρικά μια εκτίμθςθ του επιπζδου του ςτροβιλιςμοφ, που είναι 

ςθμαντικό για τον ςχθματιςμό πλανθτϊν.  

Για να εκτιμιςουμε τθν επίδραςθ των μαγνθτικϊν ανζμων ςτθν εξζλιξθ ενόσ 

πρωτοπλανθτικοφ δίςκου πρζπει να γνωρίηουμε πόςθ μάηα ζχει απολζςει ο δίςκοσ 

ςε κάκε ακτίνα του και πωσ εξελίςςεται το μαγνθτικό του πεδίο. Αν υπάρχει ιςχυρι 

ακτινοβολία από το αςτζρι μπορεί να κερμανκοφν οι επιφάνειεσ του δίςκου, με 

αποτζλεςμα να αποδεςμευτεί το αζριο από το μαγνθτικό πεδίο και να διαφφγει του 

δίςκου. Αυτό το φαινόμενο ονομάηεται φϊτο- εξάτμιςθ (photoevaporation) και 

μπορεί να εξθγιςει το γεγονόσ ότι παρατθροφμε δίςκουσ ςτθν φάςθ εξζλιξθσ Class 

II που να ζχουν μικρι μάηα. Ο ρυκμόσ απϊλειασ μάηασ τότε εξαρτάται από τθν 

αλλθλεπίδραςθ τθσ κζρμανςθσ και τθσ μαγνθτικισ φυγόκεντρου.   

Η εξάλειψθ του αερίου ςε ζναν πρωτοπλανθτικό δίςκο. 

Η εξάλειψθ του αερίου ςε ζναν δίςκο αποτελεί μια κλιμακωτι διαδικαςία. Αν ζνασ 

δίςκοσ εξελιςςόταν με μοναδικό μθχανιςμό τθν ςυςςϊρευςθ, κα εξελιςςόταν, 

μζςω μιασ αργισ διαδικαςίασ, ςε οπτικά διαφανι ςε όλο και μεγαλφτερθ ακτίνα 

του. Αυτό κα ςυνζβαινε ςτθν μετάβαςθ από Class II ςε Class III. Όμωσ από τισ 

παρατθριςεισ ςε αντικείμενα YSO (Young stellar objects) που δεν παρουςιάηουν 

υπζρβαςθ ςτο κοντινό υπζρυκρο (δίςκοι ςε μεταβατικό ςτάδιο) ςυμπεραίνουμε ότι 

θ φάςθ διαμελιςμοφ ενόσ πρωτοπλανθτικοφ δίςκου διαρκεί περίπου εκατό χιλιάδεσ 

ζτθ. Το φαινόμενο που οδθγάει ςτθν ςφντομθ εξάλειψθ του αερίου ενόσ 

πρωτοπλανθτικοφ δίςκου είναι θ φωτοεξάτμιςθ (photoevaporation). Αυτό το 

φαινόμενο ςυμβαίνει όταν οι υπεριϊδεισ και οι ακτίνεσ Χ από τουσ αςτρικοφσ 

ανζμουσ κερμαίνουν τθν επιφάνεια ενόσ δίςκου, με αποτζλεςμα να αναπτυχκεί 



από τον δίςκο ζνασ άνεμοσ. Το αζριο ςε αυτόν τον άνεμο ξεπερνάει το βαρυτικό 

πεδίο του δίςκου και απελευκερϊνεται προσ τα ζξω. Για παράδειγμα, ςτο 

νεφζλωμα του Ωρίωνα παρατθροφμε ότι οι ιςχυροί άνεμοι από τα αςτζρια μεγάλθσ 

μάηασ επιδροφν με αυτόν τον τρόπο ςτουσ πρωτοπλανθτικοφσ ανζμουσ.  

Αυτι θ διαδικαςία εξελίςςεται ςε 3 ςτάδια: Αρχικά θ απϊλεια μάηασ του δίςκου 

μζςω φωτοεξάτμιςθσ είναι αμελθτζα ςε ςχζςθ με τθν ροι μάηασ από το νεφζλωμα 

ςτον δίςκο. Αυτι θ ροι ςυμβαίνει μζςω τθσ μεταφοράσ ςτροφορμισ, λόγω του 

ιξϊδεσ. Γενικά ο δίςκοσ εξελίςςεται ςαν να μθν βιϊνει απϊλεια μάηασ. Στο δεφτερο 

ςτάδιο θ ςυςςϊρευςθ αερίου από το νεφζλωμα ςτον δίςκο ελαττϊνεται τόςο ϊςτε 

να είναι ςυγκρίςιμθ με τθν απϊλεια μάηασ από τουσ αςτρικοφσ ανζμουσ. Το αζριο 

που ειςρζει ςτον δίςκο απομακρφνεται από αυτόν μζςω του ανζμου που 

αναπτφςςεται, και δεν φτάνει ποτζ ςτο εςωτερικό του. Ζτςι δθμιουργείται ζνα 

χάςμα (gap). Ο εςωτερικόσ δίςκοσ τελικά απορροφάται (ςυςςωρεφεται) από το 

αςτζρι ςε 100.000 ζτθ. Στο τρίτο ςτάδιο θ φλθ που απζμεινε ςτο εςωτερικό του 

δίςκου γίνεται διαπερατι ςτο ακραίο υπζρυκρο. Ο δίςκοσ κερμαίνεται με 

αποτζλεςμα τθν εξάτμιςθ του αερίου ςε μόλισ 100.000 ζτθ.  

Τα μαγνθτικά πεδία 

Σε αυτι τθν διαδικαςία μπορεί να ςυμβάλλει το μαγνθτικό πεδίο του δίςκου. Τα 

αςτζρια T Tauri παρουςιάηουν ζντονο μαγνθτικό πεδίο ςτον δίςκο κοντά ςτο 

αςτζρι. Αναπτφςςεται μια ιπια ροι αερίου προσ το αςτζρι, που ακολουκάει τισ 

μαγνθτικζσ του γραμμζσ. Η μαγνθτικι αλλθλεπίδραςθ αςτεριοφ- δίςκου χωρίηεται 

ςε 2 περιοχζσ. Στθν εςωτερικι περιοχι το αζριο ζχει μεγαλφτερθ ςτροφορμι από 

τισ τοπικζσ μαγνθτικζσ γραμμζσ. Αυτζσ παραςφρονται προσ τα εμπρόσ ςτθν κίνθςθ 

του αερίου ςτον δίςκο, αφαιρϊντασ του ςτροφορμι. Αντίκετα, ςτθν εξωτερικι 

περιοχι το αζριο ζχει μικρότερθ ςτροφορμι από τισ τοπικζσ μαγνθτικζσ γραμμζσ. 

Αυτζσ παραςφρονται προσ τα πίςω ςτθν κίνθςθ του αερίου, με αποτζλεςμα το 

αζριο να κερδίηει ςτροφορμι. Συνικωσ τα νεαρά αςτζρια ζχουν ταχεία περιςτροφι, 

με αποτζλεςμα το όριο ανάμεςα ςτισ 2 περιοχζσ να βρίςκεται βακειά ςτο εςωτερικό 

του δίςκου. Σε ζνα αςτζρι θλιακισ μάηασ με περίοδο περιςτροφισ 7 θμερϊν, το 

όριο κα βρίςκεται ςτισ 0,07 AU από το αςτζρι. Αυτό ςθμαίνει ότι το παραπάνω 

φαινόμενο δεν είναι ςθμαντικό για τθν δθμιουργία και εξζλιξθ των πλανθτϊν, 

επειδι εξελίςςεται τόςο κοντά ςτο αςτζρι.  

             T Tauri star 



Ο ςχηματιςμόσ των πλανητοειδών 

Ο ςχθματιςμόσ πλανθτϊν απαιτεί τθν ανάπτυξθ ςωμάτων από το μζγεκοσ των 

κόκκων ςκόνθσ (μικρόμετρα) ςε ςϊματα που είναι κατά 12 τάξεισ μεγζκουσ 

μεγαλφτερα. Αυτι θ διαδικαςία ζχει 3 φάςεισ. 

.Ο ςχθματιςμόσ πλανθτοειδϊν (ςτερεά ςϊματα μεγζκουσ από 100 μζτρα ωσ 

μερικζσ εκατοντάδεσ χιλιόμετρα) ςθμαίνει τθν μετάβαςθ από αντικείμενα που 

κυριαρχοφνται από τθν χθμικι τουσ ςφςταςθ ςε αντικείμενα που κυριαρχοφνται 

από τθν αυτοβαρφτθτα. Η χθμικι ςφςταςθ (πόςο κολλϊδεισ είναι τα ςωματίδια 

ϊςτε να ενϊνονται) θ αεροδυναμικι και θ βαρφτθτα κακορίηουν τθν εξζλιξθ των 

ςωμάτων ςε πλανθτοειδι.  

.Ο ςχθματιςμόσ βραχωδϊν πλανθτϊν. Μόλισ δθμιουργθκεί ζνα πλικοσ 

πλανθτοειδϊν ςε ζναν δίςκο, θ δυναμικι εξζλιξι τουσ κυριαρχείται από τισ 

βαρυτικζσ αλλθλεπιδράςεισ. Η ανάπτυξθ των ςωμάτων ςε πλανιτεσ ςυμβαίνει 

μζςω των ςυγκροφςεων πλανθτοειδϊν και τθν ςυςςϊρευςθ μικρότερων ςωμάτων 

(pebble accretion, ςυςςϊρευςθ ςε <βότςαλα>).  

.Ο ςχθματιςμόσ γιγάντιων πλανθτϊν. Μόλισ ζνασ πλανιτθσ αποκτιςει τθ μάηα τθσ 

Γθσ, μπορεί να ςυςςωρεφςει αρκετό αζριο (επικρατεί θ βαρφτθτα του πλανιτθ τθσ 

αεροδυναμικισ). Αυτι θ ςυςςϊρευςθ αερίου μπορεί να ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν 

ανταλλαγι ςτροφορμισ με τον δίςκο (μετανάςτευςθ του πλανιτθ ςτον δίςκο). Αν ο 

πλανιτθσ αποκτιςει 10 φορζσ τθν μάηα τθσ Γθσ, κα κυριαρχιςει ςε μια ςτοιβάδα 

ςτον δίςκο. Θα ςυςςωρεφςει όλο το αζριο τθσ περιοχισ του. 

Η αεροδυναμικι ζλξθ (drag) των ςτερεϊν ςωματιδίων ςε ζναν δίςκο (επιτάχυνςθ 

των ςωματιδίων μζςω τθσ ροισ του αερίου) ελαττϊνεται με τθν αφξθςθ του 

μεγζκουσ των ςωματιδίων. Για τουσ πλανθτοειδείσ γίνεται αςιμαντθ. Υπάρχει μια 

αλλθλεπίδραςθ τθσ αεροδυναμικισ με τουσ ςτροβιλιςμοφσ ςε ζναν δίςκο. Τα 

ςωματίδια τθσ ςκόνθσ ςυγκροφονται και αναπτφςςονται ςε μζγεκοσ μζςω τθσ 

κατακάκθςθσ (settling). Η ταχφτθτα κατακάκθςθσ αυξάνεται με το μζγεκοσ των 

κόκκων, με αποτζλεςμα τθν βφκιςθ τθσ ςκόνθσ ςτο μεςαίο επίπεδο του δίςκου.  

Η ανάπτυξθ των κόκκων και θ κάκετθ βφκιςθ ςυμβαίνουν ςε μικρό χρόνο, μόλισ ςε 

1000 ζτθ. Όταν φτάςουν ςτο μεςαίο επίπεδο του δίςκου κα ζχουν μζγεκοσ 

χιλιοςτόμετρου. Η ανάπτυξθ των κόκκων ςε αυτό το μζγεκοσ δεν προβλθματίηει 

κεωρθτικά, αντίκετα με τθν επιβίωςθ μικρϊν ςωματιδίων ςτθν διάρκεια του 

χρόνου, κάτι που αποτυπϊνεται ςτθν υπζρβαςθ ςτο υπζρυκρο ςτουσ T Tauri.   

Μάλλον ςυμβαίνει μερικι κατάτμθςθ (fragmentation) των κόκκων ςτισ ςυγκροφςεισ 

μεγάλων ταχυτιτων (1 μζτρο το δευτερόλεπτο), που ςθμαίνει τθν διαρκι 

δθμιουργία μικρϊν ςωμάτων.  

Κατακάκθςθ και ςτροβιλιςμοί 



Οι ςτροβιλιςμοί ςτον δίςκο αναταράςςουν τουσ κόκκουσ ςκόνθσ και τουσ 

εμποδίηουν να ςχθματίςουν ζνα λεπτό ςτρϊμα ςτο επίπεδο του δίςκου. Οι μικροί 

κόκκοι κα ακολουκιςουν διαφορετικι κάκετθ διαςπορά ςτον δίςκο, και ζχουν 

ιςχυρι αεροδυναμικι ςφνδεςθ με το αζριο. Για να προλάβουν οι κόκκοι να 

αναπτυχκοφν ςε πλανθτοειδείσ πριν βυκιςτοφν προσ το αςτζρι, λόγω των 

ςτροβιλιςμϊν, πρζπει αυτι θ διαδικαςία να είναι πολφ γριγορθ. Είναι πολφ πικανό 

να ςυμβαίνει μια ακτινικι μετατόπιςθ (drift) των ςτερεϊν ςωμάτων, με κατά 

τόπουσ ενιςχφςεισ τθσ πυκνότθτασ αλλά και εξάλειψθ – βφκιςθ των κόκκων ςτο 

αςτζρι. Η εξάρτθςθ τθσ ταχφτθτασ τθσ ακτινικισ μετατόπιςθσ από το μζγεκοσ των 

κόκκων ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν διαφορά ταχυτιτων ανάμεςα ςτουσ κόκκουσ 

διαφορετικϊν μεγεκϊν, που μπορεί να επιφζρει ςυγκροφςεισ και ανάπτυξθ μζςω 

ςυγκολλιςεων. Η ταχφτθτα τθσ ακτινικισ μετατόπιςθσ δεν εμποδίηει τθν ανάπτυξθ 

των κόκκων. Οι ςυγκροφςεισ ςωμάτων μεγζκουσ βράχων μπορεί να ζχει ωσ 

αποτζλεςμα τθν κατάτμθςθ (διάλυςθ των βράχων). Η πυκνότθτα ςτο μεςαίο 

επίπεδο του δίςκου και θ τοπικι ταχφτθτα του ιχου ελαττϊνονται με τθν ακτίνα του 

δίςκου. Αυτό ςθμαίνει ότι ο δίςκοσ παρουςιάηει ζνα μζγιςτο πίεςθσ κοντά ςτο 

αςτζρι. Αν οι ςτροβιλιςμοί είναι αρκετά ιςχυροί, δθμιουργοφνται ροζσ φλθσ ςε 

ηϊνεσ και τοπικά μζγιςτα πίεςθσ. Τα ςωματίδια κα ρζουν προσ τα τοπικά μζγιςτα 

πυκνότθτασ από το εςωτερικό και το εξωτερικό του δίςκου, ςε μικρό 

χρονοδιάγραμμα.  

Ακτινικι διαςπορά μζςω ςτροβιλιςμϊν 

Οι ςτροβιλιςμοί ςτον δίςκο κακορίηουν τθν ακτινικι διαςπορά των ςτερεϊν 

ςωματιδίων. Τα μεγαλφτερα ςϊματα κα μετατοπιςτοφν προσ το εςωτερικό του 

δίςκου, εκτόσ αν οι ςτροβιλιςμοί είναι τόςο ιςχυροί ϊςτε να προκαλζςουν τοπικά 

μζγιςτα πίεςθσ. Οι ςτροβιλιςμοί είναι πιο ςθμαντικοί για τουσ κόκκουσ που είναι 

δεςμευμζνοι ςτο αζριο. Η ακτινικι μετατόπιςθ των ςτερεϊν ςε ζναν δίςκο με 

ςτροβιλιςμό εξαρτάται από τθν ταφτιςθ με τθν κφρια ροι του αερίου, τθν γωνιακι 

μετατόπιςθ ςχετικά με το αζριο (μζςω αεροδυναμικισ ζλξθσ) και τθν διάχυςθ μζςω 

ςτροβιλιςμϊν.  

Διάχυςθ των μεγάλων ςτερεϊν ςωμάτων 

Τα μεγάλα ςϊματα (βράχοι) δεν παραςφρονται από τουσ ςτροβιλιςμοφσ ςτο 

ςχετικά διάχυτο αζριο των πρωτοπλανθτικϊν δίςκων. Η ακτινικι μετατόπιςθ και 

γενικά θ διαςπορά τουσ ςε ζναν δίςκο κυριαρχείται από τθν αεροδυναμικι.  

Η ςυγκόλλθςθ (coagulation) 

Ο πλθκυςμόσ των κόκκων ενόσ δίςκου επθρεάηεται 1) Από κάποιεσ διεργαςίεσ που 

κακορίηουν τθν διαςπορά του, όπωσ θ κάκετθ κατακάκθςθ (settling), θ ακτινικι 

μετατόπιςθ (radial drift), θ διάχυςθ μζςω ςτροβιλιςμϊν (turbulent diffusion). 2) Τισ 



διεργαςίεσ  που κακορίηουν τθν διαςπορά των μεγεκϊν (πόςο εφροσ μεγεκϊν 

ζχουμε) των κόκκων, όπωσ θ ςυγκόλλθςθ (coagulation, θ ικανότθτα ενόσ 

ςωματιδίου να προςκολλάται ςε ζνα άλλο) και θ κατάτμθςθ μζςω ςυγκροφςεων. 

Αυτζσ οι 2 αντίκετεσ ομάδεσ διεργαςιϊν ςυνδζονται. Η κατακάκθςθ και θ ακτινικι 

μετατόπιςθ εξαρτϊνται από το μζγεκοσ των κόκκων, ενϊ ο αρικμόσ και το 

αποτζλεςμα των ςυγκροφςεων (ςυγκόλλθςθ ι κατάτμθςθ) εξαρτάται από τθν 

διαςπορά μεγζκουσ των ςτερεϊν ςωμάτων, του ρυκμοφ τθσ μετατόπιςθσ και τθν 

ιςχφ των ςτροβιλιςμϊν. 

Τα μικρά ςϊματα κα ςυγκρουςτοφν αναπόφευκτα ςτον πρωτοπλανθτικό δίςκο. Θα 

αναπτυχκοφν ςε μζγεκοσ αν οι ςυγκροφςεισ επιφζρουν ςυγκόλλθςθ. Για τα 

μεγαλφτερα ςϊματα, θ ςχετικι ταχφτθτα κακορίηεται από τθν διαφορικι ακτινικι 

μετατόπιςθ και τον ςτροβιλιςμό. Υπάρχει μεγάλο εφροσ ςτισ ταχφτθτεσ 

ςυγκροφςεων των ςωμάτων ςε ζναν πρωτοπλανθτικό δίςκο. Τυπικζσ ταχφτθτεσ 

είναι 0,1- 1 cm/s για τα μικρά ςϊματα, ενϊ για ςϊματα μεγζκουσ 1 μζτρο ςε 

απόςταςθ από το αςτζρι 1 AU ι 1 cm ςτα 100 AU θ τυπικι ταχφτθτα είναι ςτα 10 

m/s. 

Τα αποτελζςματα των ςυγκροφςεων 

Τα ςωματίδια ςυγκολλοφνται για 2 λόγουσ. Ο πρϊτοσ είναι οι επιφανειακζσ 

δυνάμεισ (θ ςθμαντικότερθ επίδραςθ ςτα μικρά ςϊματα). Στα μεγαλφτερα ςϊματα 

οι επιφανειακζσ δυνάμεισ δεν είναι τόςο ςθμαντικζσ, αλλά θ ικανότθτα των 

ςωμάτων να απορροφιςουν ζνα μεγάλο μζροσ τθσ ενζργειασ από τθν ςφγκρουςθ. 

Τα πολφ πυκνά ςτερεά ςϊματα δεν ζχουν αυτι τθν ικανότθτα με αποτζλεςμα να 

αναπθδοφν ςτισ προςκροφςεισ. Μάλλον τα ςϊματα μεγζκουσ εκατοςτόμετρων που 

ςυγκολλοφνται είναι ςακρά και περιζχουν αρκετό πάγο. Ιδιαίτερα ςθμαντικι ςε 

κάκε περίπτωςθ είναι θ ταχφτθτα ςφγκρουςθσ.  

Σε ζναν δίςκο ςυνυπάρχουν κόκκοι μεγζκουσ μm και mm. Η ςυχνότθτα των 

ςυγκροφςεων των ςωμάτων εξαρτάται από το πλικοσ τουσ (πυκνότθτα) και τισ 

ςχετικζσ ταχφτθτεσ. Τα μεγάλα ςϊματα αναπτφςςονται ςε μζγεκοσ όταν οι 

ςυγκροφςεισ δεν ξεπερνάνε μια κρίςιμθ ταχφτθτα. Τα ςωματίδια πρζπει να ζχουν 

τον απαραίτθτο χρόνο για ςυγκροφςεισ πριν τθν ακτινικι μετατόπιςι τουσ. Η χθμικι 

ςφςταςθ των ςωματιδίων είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι. 

Βαρυτικι κατάρρευςθ ςωματιδίων ςε πλανθτοειδι 

Εκτόσ από τισ ςυγκροφςεισ ςωματιδίων, και όταν θ (αρχικά μθδαμινι ςε ςχζςθ με το 

αζριο) μάηα τουσ αποκτιςει δυναμικό ρόλο ςτον δίςκο, τότε 

.Η βαρυτικι αςτάκεια (κατάρρευςθ) ςε ςτρϊματα με ςωματίδια μπορεί να 

οδθγιςει ςτθν δθμιουργία πλανθτοειδϊν. 



.Οι ςτροβιλιςμοί μπορεί να επθρεαςτοφν λόγω τθσ ανάδραςθσ από τα ςτερεά 

ςϊματα. 

.Θα αναπτυχκεί αςτάκεια 2 ςωμάτων, λόγω τθσ ςφνκεςθσ του αερίου με τα ςτερεά. 

Αυτό μπορεί να αποφζρει τον ςχθματιςμό ςυμπυκνωμάτων κόκκων και τελικά τουσ 

πλανθτοειδείσ.  

Αςτάκειεσ του δίςκου και ςχθματιςμόσ πλανθτοειδϊν.  

Οι αςτάκειεσ ςτον δίςκο ζχουν ςθμαντικό ρόλο ςτον ςχθματιςμό πλανθτοειδϊν. 

Υπάρχουν 3 βαςικά ςτάδια: 

1) Αρχικά τα ςτερεά ςωματίδια ςτον πρωτοπλανθτικό δίςκο είναι καλά 

αναμειγμζνα με το αζριο. Η αυτοβαρφτθτα των ςωματιδίων είναι πολφ 

μικρι και δεν ζχει καμία επίδραςθ. 

2) Με τθν πάροδο του χρόνου θ ςκόνθ κατακάκεται κάκετα και ςχθματίηει ζνα 

λεπτό ςτρϊμα ςτο επίπεδο του δίςκου. Τα ςωματίδια πρζπει να ζχουν 

αναπτφξει κάποιο ελάχιςτο μζγεκοσ μζςω ςυγκροφςεων, ϊςτε να μθν 

παραςφρονται από τουσ ςτροβιλιςμοφσ. Αυτι θ δθμιουργία ςτρϊματοσ 

ςκόνθσ ενιςχφεται από τθν ακτινικι μετατόπιςθ.  

3) Ο ςυνδυαςμόσ μεγάλθσ επιφανειακισ πυκνότθτασ και μικρισ διαςποράσ 

ταχυτιτων δθμιουργεί αςτάκεια που μπορεί να επιφζρει τον ςχθματιςμό 

ςυμπυκνωμάτων. Αυτά ςφντομα κα εξελιχκοφν ςε πλανθτοειδείσ. 

Βαςικά ζνα ςτρϊμα ςωματιδίων που κα ενωκοφν ςε πλανθτοειδι μπορεί να 

περιζχει ςωματίδια κάκε μεγζκουσ. Το ςτρϊμα αυτό κυμίηει τουσ δακτυλίουσ 

του Κρόνου. Αντίκετα με τουσ τελευταίουσ, το ςτρϊμα ςκόνθσ ςε ζναν 

πρωτοπλανθτικό δίςκο περιβάλλεται από αζριο. Οι ςτροβιλιςμοί μποροφν να το 

διαταράξουν. Για να αναπτυχκοφν αςτάκειεσ πρζπει να ξεπεράςει θ πυκνότθτα 

των ςωματιδίων τθν τοπικι πυκνότθτα του αερίου κατά 2 τάξεισ μεγζκουσ. Τότε 

θ ςκόνθ κα κυριαρχεί ςτο αζριο και θ ταχφτθτα τθσ  ροισ περιφοράσ (orbital 

velocity of the flow) κα ςυγκρίνεται με τθν Κεπλζρια ταχφτθτα (ταχφτθτα 

περιφοράσ βάςει των νόμων του Κζπλερ). Πάνω από το ςτρϊμα ςκόνθσ το αζριο 

κυριαρχεί με ταχφτθτα μικρότερθ από τθν Κεπλζρια, λόγω τθσ διαβάκμιςθ 

ακτινικισ πίεςθσ. Ζτςι κα αναπτυχκεί ζνασ κάκετοσ διαχωριςμόσ, που αν είναι 

αρκετά μεγάλοσ, κα αναπτυχκοφν τοπικζσ αςτάκειεσ.    

Μποροφν να ςυμβοφν 3 διεργαςίεσ 

1) Εμπλουτιςμόσ μεγάλθσ κλίμακασ μζςω ακτινικισ μετατόπιςθσ και 

ςυςςϊρευςθ ςωματιδίων.  

2) Ενδιάμεςθσ κλίμακασ ςυγκζντρωςθ ςτερεϊν, ςε ροι ηϊνθσ ι δφνεσ.  

3) Μικρισ κλίμακασ δθμιουργία νεφϊν ςκόνθσ μζςω αςτάκειασ των ροϊν του 

δίςκου.    



Η αεροδυναμικι αλλθλεπίδραςθ των ςτερεϊν ςτουσ πρωτοπλανθτικοφσ δίςκουσ 

ζχει ωσ αποτζλεςμα τον ςχθματιςμό ςυμπυκνωμάτων. Αυτά τα ςυμπυκνϊματα 

υπόκεινται ςε βαρυτικι κατάρρευςθ αν θ αυτοβαρφτθτα κυριαρχεί ςτο βαρυτικό 

πεδίο και ςτισ παλιρροιακζσ δυνάμεισ από το αςτζρι.  

Ο δρόμοσ προσ τθν δθμιουργία πλανθτοειδϊν  

Ανακεφαλαιϊνοντασ, δεν υπάρχει εμπόδιο ςτθν ταχεία ανάπτυξθ των ςωματιδίων 

ςκόνθσ ι πάγου μζχρι μζγεκοσ 1 χιλιοςτό. Ο μθχανιςμόσ ανάπτυξθσ ςε αυτά τα 

μεγζκθ είναι οι ςυγκροφςεισ με ςυγκόλλθςθ των ςωματιδίων. Το γεγονόσ ότι θ 

ςκόνθ υπάρχει ςτισ εςωτερικζσ περιοχζσ του δίςκου για μερικά εκατομμφρια ζτθ 

μασ δείχνει ότι θ δθμιουργία τθσ είναι μια ςυνεχι διαδικαςία, μζςω ςυγκροφςεων 

διάβρωςθσ. 

Η ανάπτυξθ των ςωμάτων με μεγαλφτερο μζγεκοσ ζχει πολλά ερωτθματικά. Τα 

ςϊματα ςε μζγεκοσ μζτρου φτάνουν το μζγεκοσ χιλιόμετρου, και βιϊνουν ακτινικι 

μετατόπιςθ και επίδραςθ τθσ αεροδυναμικι. Αυτι θ ανάπτυξθ ςυμβαίνει γριγορα 

ςε όλο τον δίςκο, ςε λιγότερο από 100.000 ζτθ. Οι ταχφτθτεσ των ςυγκροφςεων των 

ςωματιδίων ςε ζναν δίςκο είναι πολφ μεγάλεσ ϊςτε να αποτελζςουν τον μθχανιςμό 

αυτισ τθσ ανάπτυξθσ, εςωτερικά και εξωτερικά του ορίου του χιονιοφ (snowline). 

Σθμαντικό ρόλο ζχουν οι βαρυτικζσ αςτάκειεσ. Διεργαςίεσ όπωσ θ κατακάκθςθ, θ 

ακτινικι μετατόπιςθ και οι βαρυτικζσ αςτάκειεσ ςυγκεντρϊνουν τα ςτερεά 

ςωματίδια ϊςτε να αρχίςει θ βαρυτικι κατάρρευςθ ςε μεγαλφτερα ςϊματα.    

 

Ο ςχηματιςμόσ των βραχωδών πλανητών 

Μόλισ ςχθματιςτοφν οι πλανθτοειδείσ, ςυνεχίηεται θ ανάπτυξθ ςε μζγεκοσ. Η 

ανάπτυξθ πλανθτοειδϊν είναι μια κακαρά βαρυτικι διαδικαςία. Ο δίςκοσ επιδρά 

μόνο με τρόπο που ελαττϊνει τθν εκκεντρικότθτα των ςωμάτων. Αν υπάρχει 

ςθμαντικι μάηα από μικρά ςϊματα μαηί με τουσ πλανθτοειδείσ και τουσ 

πρωτοπλανιτεσ, τα ςϊματα αυτά μπορεί να αναπτυχκοφν με τθν ςυςςϊρευςι τουσ 

(ςυςςϊρευςθ με <βότςαλα>, pebble accretion). Ο ςχθματιςμόσ βραχωδϊν 

πλανθτϊν από πλανθτοειδείσ περιλαμβάνει μια καταρρακτϊδθσ διαδικαςία 

ςυγκροφςεων. Η βαρφτθτα των πρωτοπλανθτϊν είναι αρκετά ιςχυρι ϊςτε να 

υποκζςουμε ότι θ ςφγκρουςθ 2 τζτοιων ςωμάτων κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν 

ςυγχϊνευςι τουσ.  

Για τθν ςυγχϊνευςθ 2 πλανθτοειδϊν με παρόμοιεσ τροχιζσ γφρω από το αςτζρι ζχει 

μεγαλφτερθ ςθμαςία θ ςχετικι διαφορά των δυνάμεων των 2 ςωμάτων από τθν 

βαρφτθτα του αςτεριοφ. Η βαρφτθτα ενόσ πρωτοπλανιτθ ςε ςυγκεκριμζνθ  

απόςταςθ τροχιάσ κυριαρχεί ςε κάποια ακτίνα γφρω του (ςφαίρα) των 

παλιρροιακϊν δυνάμεων από το βαρυτικό πεδίο του αςτεριοφ. Αυτι θ περιοχι 



ονομάηεται ςφαίρα Hill (γενικά, θ περιοχι όπου θ βαρφτθτα ενόσ ςϊματοσ 

κυριαρχεί αυτισ των άλλων ςωμάτων). Η ταχφτθτα Hill ορίηεται ωσ θ γωνιακι 

ταχφτθτα ενόσ πρωτοπλανιτθ ςτθν απόςταςθ τθσ τροχιάσ του όπου αναπτφςςεται θ 

ςφαίρα Hill. Αν θ ταχφτθτα των μικρότερων ςωμάτων που κα ςυγκρουςτοφν 

υπερβαίνει αρκετά τθν ταχφτθτα Hill, ο ρυκμόσ των ςυγκροφςεων κακορίηεται από 

τθν δυναμικι 2 ςωμάτων (κυριαρχία διαςποράσ, dispersion dominated). Αν αυτι θ 

ταχφτθτα είναι μικρότερθ τότε δρα ο μθχανιςμόσ τθσ δυναμικισ 3 ςωμάτων 

(κυριαρχία διάτμθςθσ, shear dominated). Οι εξιςϊςεισ Hill περιγράφουν τισ κινιςεισ 

ενόσ πλανθτοειδι κοντά ςε ζναν πρωτοπλανιτθ, που είναι ςε τροχιά γφρω από ζνα 

αςτζρι.  

Τα ςϊματα που περνάνε ςε μεγάλθ απόςταςθ από τον πρωτοπλανιτθ δεν κα 

ςυγκρουςτοφν μαηί του. Το ενδιαφζρον είναι ότι τα ςϊματα που κα περάςουν πολφ 

κοντά του επίςθσ δεν κα μπουν ςτθν ςφαίρα Hill, αλλά κα ακολουκιςουν τροχιά 

ςχιματοσ πετάλου. Αυτό ςυμβαίνει με τουσ Τρωάδεσ αςτεροειδείσ κοντά ςτον Δία. 

Ο πρωτοπλανιτθσ κα ςυςςωρεφςει μόνο τα  ςϊματα που κινοφνται ςε ζνα 

ςυγκεκριμζνο εφροσ απόςταςθσ τθσ τροχιάσ τουσ από τθν δικι του.  Γενικά θ 

αλλθλεπίδραςθ των ςωμάτων εξαρτάται από τθν ταχφτθτα διαφυγισ των 

πλανθτοειδϊν και τθν ταχφτθτα με τθν οποία οι πλανθτοειδείσ ειςζρχονται ςτθν 

ςφαίρα Hill.  

 

 

Συςςϊρευςθ ι διαςπορά 

Όταν ςυγκροφονται 2 ςτερεά ςϊματα το αποτζλεςμα μπορεί να είναι : 

1) Συςςϊρευςθ. Όλθ ι ςχεδόν όλθ θ μάηα του ςϊματοσ που προςκροφει ςε ζνα 

μεγαλφτερο κα αποτελζςει μζροσ τθσ μάηασ του τελικοφ ςϊματοσ. Το τελικό 

ςϊμα κα παραμείνει ςτερεό. Μπορεί να εκτιναχκοφν μικρά κραφςματα, 

αλλά το αποτζλεςμα κα είναι ζνα μεγαλφτερο ςϊμα . 



2) Θρυμματιςμόσ (shattering). Η ςφγκρουςθ κρυμματίηει το ςϊμα ςε 

πολυάρικμα κομμάτια, αλλά αυτά παραμζνουν βαρυτικά δεςμευμζνα ωσ 

ζνα ςϊμα. Η δομι του μοιάηει με ςωρό από μπάηα. 

3) Διαςπορά. Τα κραφςματα από τθν ςφγκρουςθ δεν κα ζχουν βαρυτικι 

ςυνοχι με αποτζλεςμα να διαςκορπιςτοφν. 

Η ενζργεια τθσ ςφγκρουςθσ που μπορεί να επιφζρει μια από τισ 2 τελευταίεσ 

εκδοχζσ κυμαίνεται κατά μερικά μεγζκθ. Εξαρτάται από τθν ςφςταςθ των ςωμάτων 

(ςυμπαγι ι ςακρό πζτρωμα, ςυμπαγι ι πορϊδθ πάγο). Για κάκε τφπο υλικοφ 

ιςχφουν 2 κακεςτϊτα: 

. Κυριαρχία των δυνάμεων. Τα μικρά ςϊματα ζχουν τθν ικανότθτα να μθν 

διαταράςςονται από τισ ςυγκροφςεισ, κάτι που εξαρτάται από τθ ςφςταςι τουσ. Η 

αντοχι του υλικοφ από το οποίο αποτελοφνται τα ςϊματα ελαττϊνεται με τθν 

αφξθςθ του μεγζκουσ ενόσ ςϊματοσ. Η  ενζργεια πρόςκρουςθσ που μπορεί να 

κρυμματίςει ζνα ςϊμα είναι πιο μικρι όςο μεγαλφτερο είναι ζνα ςϊμα. 

. Κυριαρχία τθσ βαρφτθτασ. Τα μεγάλα ςϊματα διατθροφν τθν ςυνοχι τουσ μζςω 

τθσ βαρφτθτασ. Η ενζργεια πρόςκρουςθσ που μπορεί να κρυμματίςει ζνα ςϊμα 

πρζπει να ξεπεράςει τθν ενζργεια ςυνοχισ του ςϊματοσ, που εξαρτάται από τθν 

μάηα και τθν ακτίνα του ςϊματοσ. Η ενζργεια ςυνοχισ είναι μεγαλφτερθ όςο πιο 

μεγάλο είναι ζνα ςϊμα. 

Ανάμεςα ςτισ 2 περιπτϊςεισ κυριαρχίασ υπάρχει ζνασ ςαφισ διαχωριςμόσ, ςτα 100 

μζτρα ωσ ζνα χιλιόμετρο μζγεκοσ του ςϊματοσ, ανάλογα τθν ςφςταςι τουσ. Ζνασ 

αςτεροειδισ με ταχφτθτα 2 km/s μπορεί να κρυμματίςει ζναν πλανθτοειδι 100 

χιλιομζτρων, κάτι που προκφπτει και από τισ παρατθριςεισ των κραυςμάτων ςτθν 

κφρια ηϊνθ των αςτεροειδϊν. Τθν εποχι τθσ δθμιουργίασ των πρωτοπλανθτϊν οι 

ςυγκροφςεισ πρζπει να ςυνζβαιναν με αρκετά μικρότερεσ ταχφτθτεσ, ϊςτε να είχαν 

τθν ευκαιρία να ςχθματιςτοφν οι πλανιτεσ.                    

Η μάηα απομόνωςθσ  

Η μζγιςτθ μάηα που μπορεί να αποκτιςει ζνασ πλανιτθσ με τθν διαδικαςία 

ανάπτυξθσ μόνο λίγων πλανθτοειδϊν ςε μεγάλα ςϊματα (runaway grow) ςτθν 

περιοχι του ςτον δίςκο ονομάηεται μάηα απομόνωςθσ (isolation mass). Ζνα ςϊμα 

μπορεί να ςυςςωρεφςει μόνο τα ςϊματα που κα αλλθλεπιδράςουν μαηί του. Για να 

αναπτυχκεί ζνα ςϊμα ςε πλανιτθ ςε μικρό χρονικό διάςτθμα πρζπει οι ταχφτθτεσ 

των ςωμάτων να μθν ζχουν μεγάλθ διαςπορά. Αυτι θ διαςπορά κακορίηεται από 2 

αντίκετα φαινόμενα, τθν διζγερςθ (excitation) και τθν απόςβεςθ (damping). 

Σθμαντικοί είναι οι παρακάτω μθχανιςμοί: 

. Ανάδευςθ ιξϊδουσ (Viscous stirring, με το ιξϊδεσ να ορίηει τθν εςωτερικι 

μεταφορά ςτροφορμισ ςτον δίςκο). Οι τυχαίεσ κινιςεισ ενόσ πλθκυςμοφ 



πλανθτοειδϊν ςε ζναν αρχικά ψυχρό δίςκο διεγείρονται από τθν ακροιςτικι 

επίδραςθ των αςκενϊν βαρυτικϊν αλλθλεπιδράςεων (αφξθςθ τθσ διαςποράσ 

ταχυτιτων). Η ενίςχυςθ τθσ ενζργειασ των ςωμάτων προζρχεται κυρίωσ από τθν 

κινθτικι ενζργεια τθσ τροχιάσ τουσ. Αυτι είναι θ μόνθ διεργαςία διζγερςθσ ςε ζναν 

δίςκο που αποτελείται από ςϊματα παρόμοιασ μάηασ.  Σθμαςία ζχει το 

χρονοδιάγραμμα μζςα ςτο οποίο ζνασ ψυχρόσ δίςκοσ κα κερμανκεί λόγω των 

βαρυτικϊν αλλθλεπιδράςεων των πλανθτοειδϊν. Η επίδραςθ του παραπάνω 

μθχανιςμοφ ενιςχφεται ςε μεγάλεσ μάηεσ πλανθτοειδϊν. 

.Δυναμικι τριβι (dynamical friction). Η βαρυτικι αλλθλεπίδραςθ είναι διαφορετικι 

αν υπάρχουν ςϊματα με ποικιλία από μάηεσ. Η τάςθ του ςυςτιματοσ να εξομοιϊςει 

τθν ενζργεια ανάμεςα ςτα ςϊματα με διαφορετικι μάηα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν 

μεταφορά ενζργειασ από τα ςϊματα μεγαλφτερθσ μάηασ ςε αυτά με τθν μικρότερθ 

μάηα. Ζτςι θ διαςπορά ταχυτιτων εξαρτάται από τθν μάηα των ςωμάτων. Μία 

ςυνάντθςθ ενόσ μεγάλου ςϊματοσ με ζνα μικρότερο δίνει μεγαλφτερθ ϊκθςθ ςτο 

μικρότερο ςϊμα. Ο παραπάνω μθχανιςμόσ εξαρτάται από τθν εκκεντρικότθτα και 

τθν κλίςθ των τροχιϊν των πλανθτοειδϊν και των αναπτυςςόμενων 

πρωτοπλανθτϊν. Η ςχετικι ταχφτθτα ανάμεςα ςε ζναν πρωτοπλανιτθ και ζναν 

πλανθτοειδι είναι μικρότερθ από αυτι ανάμεςα ςε 2 πλανθτοειδείσ.   

.Ζλξθ του αερίου (gas drag). Η αεροδυναμικι ζλξθ, αν και πολφ πιο αςκενισ ςτουσ 

πλανθτοειδείσ από ότι ςε ςϊματα μεγζκουσ 1 μζτρου, ςυμβάλλει ςτθν απόςβεςθ 

τθσ ταχφτθτασ. Το αποτζλεςμα του παραπάνω μθχανιςμοφ είναι θ ελάττωςθ τθσ 

εκκεντρικότθτασ και τθσ κλίςθσ των τροχιϊν  των πλανθτοειδϊν. Υπάρχει μια 

ιςορροπία ανάμεςα ςτθν ελάττωςθ τθσ εκκεντρικότθτασ μζςω τθσ ζλξθσ του αερίου 

και τθσ κζρμανςθσ του δίςκου από τισ  βαρυτικζσ αλλθλεπιδράςεισ (ανάδευςθ του 

ιξϊδεσ). 

.Ανελαςτικζσ ςυγκροφςεισ πλανθτοειδϊν. Και αυτζσ ελαττϊνουν τισ ταχφτθτεσ των 

ςωμάτων. Επίςθσ ελαττϊνουν τθν εκκεντρικότθτα και τθν κλίςθ των τροχιϊν των 

πλανθτοειδϊν μετατρζποντασ ζνα μζροσ τθσ τυχαίασ κίνθςθσ των ςωμάτων ςε 

κερμότθτα.   

. Ανάδευςθ μζςω ςτροβιλιςμϊν (turbulent stirring). Ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν 

διζγερςθ των τυχαίων κινιςεων των ςωμάτων. Προκαλοφν χωρικζσ και χρονικζσ 

διακυμάνςεισ τθσ πυκνότθτασ του αερίου ςε ζναν πρωτοπλανθτικό δίςκο. Οι 

εκκεντρικότθτεσ και οι κλίςεισ των τροχιϊν αυξάνονται. Αυτόσ ο μθχανιςμόσ 

φαίνεται να κυριαρχεί τθσ ανάδευςθσ λόγω του ιξϊδεσ, με αποτζλεςμα να 

κακυςτερεί τθν ανάπτυξθ πρωτοπλανθτϊν ςε ζναν δίςκο.  

Οι εκκεντρικότθτεσ των τροχιϊν των πλανθτϊν και οι κλίςεισ τουσ (αλλιϊσ θ 

διαςπορά ακτινικισ και κάκετθσ ταχφτθτασ των ςωμάτων) εξαρτϊνται από τθν μάηα  

τουσ. 



2 μθχανιςμοί ανάπτυξθσ ςωμάτων  

Ο μθχανιςμόσ Runaway grow επικρατεί ςτθν αρχικι φάςθ ςχθματιςμοφ 

πρωτοπλανθτϊν από τουσ πλανθτοειδείσ. Μόνο ζνα μικρό πλικοσ ςωμάτων 

αναπτφςςεται γριγορα ςε μζγεκοσ, αντίκετα με το μεγαλφτερο μζροσ του 

πλθκυςμοφ. Αντίκετα, ςτον μθχανιςμό Orderly grow οι μάηεσ των ςωμάτων 

αυξάνονται με τον χρόνο, αλλά δεν αυξάνεται θ διαςπορά μάηασ (αναπτφςςονται 

όλα τα ςϊματα ενόσ πλθκυςμοφ). Αυτόσ ο μθχανιςμόσ επικρατεί αργότερα ςτθν 

εξζλιξθ του δίςκου, όταν αυτόσ ζχει μεγάλθ διαςπορά ταχυτιτων. Ο δίςκοσ 

πλανθτοειδϊν κερμαίνεται μζςω τθσ ανάδευςθσ (λόγω του ιξϊδεσ) από τουσ 

πρωτοπλανιτεσ  και ψφχεται μζςω τθσ ζλξθσ του αερίου. Το αποτζλεςμα είναι θ 

περιοριςμζνθ ανάπτυξθ, μιασ και θ ανάπτυξθ κάκε πρωτοπλανιτθ αυξάνει τισ 

τυχαίεσ ταχφτθτεσ των πλανθτοειδϊν ςτθν περιοχι του. Ζτςι μειϊνεται θ βαρυτικι 

αλλθλεπίδραςθ αυτϊν των ςωμάτων και θ πικανότθτα ςυγκροφςεων.  

 

 

 

 

Στον μθχανιςμό ανάπτυξθσ runaway μποροφμε να κάνουμε τθν παραδοχι ότι θ 

διαςπορά των μαηϊν των ςωμάτων ςε ανάπτυξθ χωρίηεται ςε 2 ομάδεσ. Οι 

πρωτοπλανιτεσ με μεγάλθ μάηα και αςιμαντθ τυχαία ταχφτθτα  (random velocity) 

και οι πολφ μικρότεροι πλανθτοειδείσ με ςθμαντικι τυχαία ταχφτθτα .  

Η ςυςςϊρευςθ ςε <βότςαλα> (pebble accretion). 

Αν ο ςχθματιςμόσ πλανθτοειδϊν εξαντλοφςε όλο το απόκεμα μικρϊν ςτερεϊν 

ςωματιδίων, οι ςυγκροφςεισ πλανθτοειδϊν κα ιταν ο μόνοσ μθχανιςμόσ 



ςχθματιςμοφ πλανθτϊν. Όμωσ από τισ παρατθριςεισ (εκπομπι ςτο υπζρυκρο) 

ςυμπεραίνουμε ότι οι μικροί κόκκοι ςκόνθσ (2mm- 64mm) υπάρχουν ςε όλα τα 

ςτάδια εξζλιξθσ του πρωτοπλανθτικοφ δίςκου, ακόμα και όταν ζχουν δθμιουργθκεί 

πλανθτοειδείσ και πρωτοπλανιτεσ. Αυτοί οι κόκκοι πζφτουν καταρρακτωδϊσ πάνω 

ςτουσ πρωτοπλανιτεσ. Σε αυτοφσ επιδροφν αποτελεςματικά θ αεροδυναμικι του 

αερίου αλλά και θ βαρφτθτα. Η αεροδυναμικι βοθκάει να παραςφρονται οι κόκκοι 

από το αζριο προσ ζναν πρωτοπλανιτθ και θ βαρφτθτα να ςυςςωρεφονται ςε 

αυτόν. Αυτό ςυμβαίνει ςε ζνα οριςμζνο χωρικό εφροσ, και εξαρτάται από τθν 

τοπικι πυκνότθτα του δίςκου ςε ςκόνθ. Ο παραπάνω μθχανιςμόσ ανάπτυξθσ 

μπορεί να είναι ςθμαντικότεροσ από τισ τυχαίεσ ςυγκροφςεισ μεγάλων ςωμάτων. 

Αυτό εξαρτάται από : 

1) Τθν διαςπορά μαηϊν των κόκκων ςκόνθσ υπό τθν επίδραςθ τθσ 

αεροδυναμικισ και τθν δομι του αερίου ςτον δίςκο. Ο ςυνδυαςμόσ αυτϊν 

των 2 παραγόντων μασ δίνει τθν χρονικι κλίμακα τριβισ των κόκκων.  

2) Ο πλθκυςμόσ των ςωμάτων που κα ςχθματίςουν τουσ πλανθτοειδείσ. 

3) Η χρονικά εξαρτϊμενθ τάςθ των κόκκων (βότςαλα) να κινθκοφν ακτινικά 

ςτον δίςκο και ποιοι πλανθτοειδείσ κα τουσ ςαρϊςουν πρϊτοι. 

4) Το πάχοσ τθσ ηϊνθσ των κόκκων, που διαμορφϊνεται από τθν ανάδευςθ 

μζςω των ςτροβιλιςμϊν (turbulent stirring).  

5) Η βαρυτικι επίδραςθ των πλανθτοειδϊν. 

Η ςυςςϊρευςθ ςε <βότςαλα> μπορεί να αυτό- περιορίηεται ωσ μθχανιςμόσ. Όςο 

μεγαλϊνει ζνασ πλανιτθσ, θ πυκνότθτα του αερίου ςτθν περιοχι του κακορίηεται 

από τθν ανταλλαγι ςτροφορμισ μζςω βαρυτικϊν ροπϊν (gravitational torques). Αν 

αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ανάπτυξθ ανοδικοφ ρεφματοσ λόγω τοπικοφ μζγιςτου 

πίεςθσ, κα πάψει θ ςυςςϊρευςθ ςε <βότςαλα>. Αυτό ςυμβαίνει ςτθν μάηα 

απομόνωςθσ κόκκων (pebble isolation mass). Το παραπάνω όριο ςυνδζεται με τθν 

εμφάνιςθ χάςματοσ (gap) ςτον δίςκο από τον πλανιτθ. 

Ανακεφαλαίωςθ  

Οι 2 πρϊτεσ φάςεισ ανάπτυξθσ των μεγεκϊν των ςωμάτων είναι 

.Ο μθχανιςμόσ ανάπτυξθσ runaway. Αρχικά δεν υπάρχουν μεγάλα ςϊματα, με 

αποτζλεςμα οι τυχαίεσ ταχφτθτεσ να κακορίηονται από τθν ιςορροπία ςτθν 

ανάδευςθ λόγω του ιξϊδεσ (viscous stirring) ανάμεςα ςτουσ πλανθτοειδείσ και τθν 

εξάτμιςθ μζςω ζλξθσ του αερίου. Η ςυνδυαςμζνθ επίδραςθ τθσ δυναμικισ τριβισ 

και τθσ βαρφτθτασ ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ανάπτυξθ με τον παραπάνω μθχανιςμό 

για ζνα μικρό μζροσ του πλθκυςμοφ των πλανθτοειδϊν.          

.Η ολιγαρχικι ανάπτυξθ. Η ανάπτυξθ runaway φκίνει όταν ο βακμόσ ανάδευςθσ 

λόγω του ιξϊδεσ των πλανθτοειδϊν από τα μεγαλφτερα ςϊματα ξεπερνάει τον 



βακμό τθσ αυτό- ανάδευςθσ ανάμεςα ςτουσ πλανθτοειδείσ. Οι πρωτοπλανιτεσ 

αναπτφςςονται ςε βάροσ των πλανθτοειδϊν, αλλά ςε τοπικι κλίμακα.  

Αυτζσ οι φάςεισ ανάπτυξθσ είναι βραχφχρονεσ (100.000 ωσ 1 εκατομμφρια ζτθ) και 

μπορεί να δθμιουργθκοφν 100- 1000 μεγάλα ςϊματα ςε ζναν δίςκο. Θα ζχουν 

παρόμοια μάηα με τθν Σελινθ ι ακόμα και τον Ερμι,  αλλά δεν κα είναι ακόμα 

βραχϊδεισ πλανιτεσ. Η τελικι ανάπτυξθ ςε πλανιτεσ κα ςυμβεί όταν ο ολιγαρχικόσ 

μθχανιςμόσ εξαντλιςει το υλικό από τον δίςκο τόςο ϊςτε θ δυναμικι τριβι να μθν 

μπορεί να διατθρεί τα ςϊματα ςε τροχιζσ μικρισ εκκεντρικότθτασ και κλίςθσ ςτο 

επίπεδο του δίςκου. Τότε τα μεγαλφτερα ςϊματα κα αλλθλεπιδράςουν δυναμικά, 

κα ςυγκρουςτοφν και κα δθμιουργθκοφν κραφςματα ςε ςθμαντικι ακτίνα του 

δίςκου. Αυτι θ φάςθ διαρκεί πολφ χρόνο, μερικζσ δεκάδεσ εκατομμφρια ζτθ. Οι 

διεργαςίεσ κα είναι χαοτικζσ, και το αποτζλεςμα κα είναι να δθμιουργθκοφν οι 

βραχϊδεισ πλανιτεσ ςτα πρότυπα του δικοφ μασ πλανθτικοφ ςυςτιματοσ.  

 

 

 

Ο ςχηματιςμόσ των γιγάντιων πλανητών 

Οι πλανιτεσ με μάηα μερικζσ φορζσ αυτι τθσ Γθσ μποροφν να φιλοξενιςουν ζναν 

ςθμαντικό ςτρϊμα αερίου. Στο θλιακό μασ ςφςτθμα οι αεριϊδεισ γίγαντεσ Δίασ και 

Κρόνοσ, και οι γίγαντεσ πάγου Ουρανόσ και Ποςειδϊνασ, ανικουν ςε αυτι τθν 

κατθγορία πλανθτϊν με διαφορετικζσ ιδιότθτεσ από τουσ βραχϊδεισ πλανιτεσ. Ο 

ςχθματιςμόσ των γιγάντιων πλανθτϊν κεωρείται προζκταςθ του ςχθματιςμοφ των 

βραχωδϊν πλανθτϊν. Αναπτφςςεται ζνασ πυρινασ από πζτρωμα ι πάγο, μζςω 

ςυνδυαςμοφ ςυςςϊρευςθσ κόκκων και ςυςςϊρευςθσ πλανθτοειδϊν. Αυτόσ 

αποκτάει αρκετι μάηα ϊςτε να ςυγκρατιςει ςθμαντικι ποςότθτα αερίου πριν 

εξαντλθκεί το αζριο από τον πρωτοπλανθτικό δίςκο. Αρχικά το ςτρϊμα αερίου ζχει 

μικρότερθ μάηα από τον ςτερεό πυρινα. Αν εξαντλθκεί το αζριο του δίςκου ςε αυτι 

τθν φάςθ ανάπτυξθσ του πλανιτθ, δθμιουργείται ζνασ γίγαντασ πάγου. Αν ο 

πλανιτθσ ςυςςωρεφςει τόςο αζριο ϊςτε αυτό να ζχει παρόμοια μάηα με τον 



πυρινα του, κα εξελιχτεί ςε αζριο γίγαντα. Το χρονοδιάγραμμα για τον ςχθματιςμό 

γιγάντιου πλανιτθ εξαρτάται από τθν ταχφτθτα ςυςςϊρευςθσ του πυρινα και τθν 

ταχφτθτα ψφξθσ του αερίου ςτο εξωτερικό ςτρϊμα του πλανιτθ, ϊςτε να 

ςυςςωρευτεί γφρω από τον πυρινα. 

Η ςυςςϊρευςθ του πυρινα    

Τα κεωρθτικά μοντζλα που προβλζπουν τθν ςυςςϊρευςθ του πυρινα ςτουσ 

αζριουσ πλανιτεσ ζχουν τθν παραδοχι ότι αυτόσ αναπτφςςεται ςε μζγεκοσ μζςω 

τθσ ςυςςϊρευςθσ κόκκων και των ςυγκροφςεων των πλανθτοειδϊν ςε μικρό 

χρονοδιάγραμμα, ϊςτε να υπάρχει αρκετό διακζςιμο αζριο ςτον δίςκο, για να 

ςυςςωρευτεί ςτον πλανιτθ. Ο πυρινασ (5- 10 θλιακϊν μαηϊν) κα δθμιουργιςει με 

τθν μάηα του μια τοπικι υδροδυναμικι αςτάκεια που κα προκαλζςει τθν ταχεία 

ςυςςϊρευςθ αερίου ςτον πλανιτθ.   

Ο ςχθματιςμόσ γιγάντιων πλανθτϊν ζχει 4 φάςεισ: 

1) Σχθματιςμόσ του πυρινα. Ζνασ πυρινασ (ςυμπαγισ πρωτοπλανιτθσ)  

αναπτφςςεται ςε μζγεκοσ μζςω τθσ ςυςςϊρευςθσ κόκκων και των 

ςυγκροφςεων των πλανθτοειδϊν μζχρι που θ μάηα του να αυξθκεί τόςο 

ϊςτε να μπορεί να ςυςςωρεφςει μια ςθμαντικι ποςότθτα αερίου, που κα 

ςχθματίςει ζνα ςτρϊμα γφρω από αυτόν. Ο ρυκμόσ αυτισ τθσ ανάπτυξθσ 

ελζγχεται από τθν αεροδυναμικι των μικρϊν ςωμάτων, τθν αρχικι 

επιφανειακι πυκνότθτα των πλανθτοειδϊν από πζτρωμα ι πάγο, και τθν 

βαρυτικι αλλθλεπίδραςθ των ςωμάτων. 

2) Υδροςτατικι ανάπτυξθ. Αρχικά το ςτρϊμα αερίου γφρω από τον πυρινα 

βρίςκεται ςε υδροςτατικι ιςορροπία. Η ενζργεια από τουσ πλανθτοειδείσ 

που ςυγκροφονται με τον πυρινα και θ βαρυτικι δυνθτικι ενζργεια από τθν 

ςυρρίκνωςθ (κατάρρευςθ) του ςτρϊματοσ αερίου πρζπει να 

απομακρυνκοφν μζςα από το ςτρϊμα αερίου. Αυτό ςυμβαίνει με ψφξθ 

μζςω διάχυςθσ ακτινοβολίασ ι ςυναγωγισ (convection, μεταφορά φλθσ ςε 

<φοφςκεσ> κάκετα ςτο ςτρϊμα αερίου). Ο πυρινασ και το ςτρϊμα αερίου 

αναπτφςςονται μζχρι ο πυρινασ να φτάςει μια κρίςιμθ μάηα. Αυτι 

εξαρτάται από τον ρυκμό ςυςςϊρευςθσ πλανθτοειδϊν και τθν αδιαφάνεια 

του ςτρϊματοσ αερίου. Πρζπει να διατθρθκεί θ διαπερατότθτα ςτθν 

ακτινοβολία ι να δθμιουργθκεί ςθμαντικι ςυναγωγι ςτο εςωτερικό του 

ςτρϊματοσ αερίου.  

3) Η ανάπτυξθ runaway. Μόλισ ο πυρινασ ξεπεράςει τθν κρίςιμθ μάηα αρχίηει θ 

φάςθ ςυςςϊρευςθσ αερίου runaway. Ο ρυκμόσ ανάπτυξθσ εξαρτάται πια 

από τθν υδροδυναμικι αλλθλεπίδραςθ ανάμεςα ςτο ςτρϊμα αερίου και τον 

πυρινα, και όχι τθν ψφξθ του ςτρϊματοσ αερίου. Σε αυτι τθν ςφντομθ φάςθ 

(100.000 ζτθ) ζχει ςυςςωρευτεί το βαςικό μζροσ του ςτρϊματοσ αερίου.  



4) Παφςθ τθσ ςυςςϊρευςθσ. Τελικά το διακζςιμο αζριο ςτον δίςκο κα 

εξαντλθκεί, ι μζςω διάλυςθσ του δίςκου ι λόγω δθμιουργίασ χάςματοσ 

ςτθν τροχιά του πλανιτθ. Ο πλανιτθσ κα περάςει μια μακρόχρονθ φάςθ 

ψφξθσ και θμι- υδροςτατικισ ςυρρίκνωςθσ. Αν το υλικό του πυρινα τικεται 

μζςα ςτο ςτρϊμα αερίου, ζνα μζροσ του αρχικοφ πυρινα κα διαλυκεί μζςα 

ςτο αζριο. Θα δθμιουργθκεί ζνα ρευςτό ςτρϊμα ανάμεςα ςτον ςτερεό 

πυρινα και το αζριο.  

Για να ςυγκρατιςει ζνασ πλανιτθσ ζνα ςτρϊμα αερίου πρζπει θ ταχφτθτα διαφυγισ 

ςτθν επιφάνειά του να ξεπερνάει τθν ταχφτθτα του ιχου ςτο αζριο. Η ταχφτθτα του 

ιχου ςτο αζριο ελαττϊνεται με τθν ακτίνα του ςτρϊματοσ. Ζτςι ζνασ 

πρωτοπλανιτθσ με μικρότερθ μάηα κα αποκτιςει ςθμαντικό ςτρϊμα αερίου αν 

αυτό ζχει ψυχκεί αρκετά, όπωσ ςτισ ψυχρζσ εξωτερικζσ περιοχζσ του 

πρωτοπλανθτικοφ δίςκου. Είναι φυςιολογικό οι γιγάντιοι πλανιτεσ του θλιακοφ μασ 

ςυςτιματοσ να αναπτφχκθκαν ςτισ ψυχρζσ εξωτερικζσ περιοχζσ του 

πρωτοπλανθτικοφ δίςκου. Η μζγιςτθ μάηα που μπορεί να αποκτιςει ζνασ 

πρωτοπλανιτθσ ςυγκρίνεται με τθν μάηα απομόνωςθσ (isolation mass). Εςωτερικά 

του ορίου του χιονιοφ (snow line, θ ακτίνα του δίςκου όπου παγϊνουν μόρια όπωσ 

το νερό και το διοξείδιο του Άνκρακα), αυτι θ μάηα είναι μικρότερθ από τθν 

ελάχιςτθ μάηα που απαιτείται για τθν ςυςςϊρευςθ ςτρϊματοσ αερίου. Μάλλον δεν 

μποροφν να αναπτυχκοφν αζριοι πλανιτεσ ςε αυτι τθν εςωτερικι περιοχι του 

δίςκου, αλλά κυρίωσ βραχϊδεισ. Αντίκετα, ζξω από το όριο του χιονιοφ θ μάηα 

απομόνωςθσ ξεπερνάει τθν κρίςιμθ μάηα για ςυςςϊρευςθ ςτρϊματοσ αερίου. Εκεί 

δθμιουργοφνται οι αζριοι γίγαντεσ και οι γίγαντεσ πάγου. 

Σε πολλά εξωπλανθτικά ςυςτιματα παρατθροφμε γιγάντιουσ πλανιτεσ (καυτοί Δίεσ) 

κοντά ςτα αςτζρια, εςωτερικά του ορίου του χιονιοφ. Ζτςι παραμζνει ανοιχτό το αν 

ιςχφουν τα παραπάνω. Γνωρίηουμε ότι οι βραχϊδεισ πλανιτεσ δθμιουργοφνται όταν 

θ ανάπτυξι τουσ είναι πολφ αργι με αποτζλεςμα να μθν αποκτιςουν ςτρϊμα 

αερίου.  



 

 

Η ανάπτυξθ των γιγάντιων πλανθτϊν  

Μία παραδοχι ςτα κεωρθτικά μοντζλα που προβλζπουν να αναπτφςςονται  

ςτρϊματα αερίου γφρω από τουσ πλανθτικοφσ πυρινεσ είναι ότι θ μάηα ενόσ 

πλανιτθ (και ο ρυκμόσ ςυςςϊρευςθσ φλθσ) μεταβάλλεται αργά ϊςτε το ςτρϊμα 

αερίου να είναι πάντα ςε υδροδυναμικι ιςορροπία. Αυτό το μοντζλο ονομάηεται 

χρονικά εξαρτϊμενθ ανάπτυξθ (time- depended growth). Η υδροςτατικι ιςορροπία 

εκτιμάται ςε χρονικι κλίμακα τθσ κλίμακασ διάςχιςθσ του πλανιτθ από τον ιχο 

(χρόνο που χρειάηεται ο ιχοσ να τον διαςχίςει).  

Η εςωτερικι δομι των γιγάντιων πλανθτϊν 

Η ςχζςθ μάηασ- ακτίνασ των γιγάντιων πλανθτϊν εξαρτάται από τθν μάηα των 

βαρζων ςτοιχείων τουσ. Η διαςπορά αυτϊν των ςτοιχείων (αν είναι διάςπαρτα ςε 

όλον τον πλανιτθ ι ςυγκεντρωμζνα ςτον πυρινα του)  δεν επθρεάηει τθν παραπάνω 

ςχζςθ. Πλανιτεσ με ταχεία περιςτροφι, όπωσ ο Δίασ, είναι ςυμμετρικοί ςτον άξονα 

παρά ςφαιρικοί (πεπλατυςμζνοι). Το βαρυτικό πεδίο ζξω από τον πλανιτθ δεν 

εξαρτάται μόνο από τθν μάηα και τθν απόςταςθ, όπωσ ςτα ςφαιρικά αντικείμενα, 

αλλά και από τθν κατανομι τθσ μάηασ μζςα ςτον πλανιτθ. Στον Δία υπάρχουν 4 

ηϊνεσ. Η άνω ηϊνθ αερίου περιζχει μοριακό υδρογόνο, με μικρι ποςότθτα θλίου. Η 

κάτω ηϊνθ αποτελείται κυρίωσ από ιλιο, και το υδρογόνο είναι ςε μεταλλικι 

μορφι. Ο ρευςτόσ εξωτερικόσ πυρινασ περιζχει ζνα μείγμα από μεταλλικό 

υδρογόνο και βαρζα ςτοιχεία, ενϊ ο ςυμπαγισ εςωτερικόσ πυρινασ από βράχο και 

πάγο. Η μάηα των βαρζων ςτοιχείων ςτον πυρινα είναι 7- 25 φορζσ τθν μάηα τθσ 

Γθσ.      



       

 

Η αςτάκεια του δίςκου 

Οι πρωτοπλανθτικοί δίςκοι περνάνε μια φάςθ όπου αποκτάνε αρκετι μάηα ϊςτε να 

αναπτφξουν αςτάκειεσ που προζρχονται από τθν αυτό- βαρφτθτα. Αν το 

αποτζλεςμα είναι θ κατάτμθςθ, αυτι θ αςτάκεια μπορεί να είναι ζνα κανάλι για τθν 

δθμιουργία πλανθτϊν μεγάλθσ μάηασ, καφζ νάνουσ ι διπλά αςτζρια. Η διαφορά ςε 

αυτό το ςενάριο ανάπτυξθσ των γιγάντιων πλανθτϊν με το ςενάριο τθσ 

ςυςςϊρευςθσ μάηασ από πλανθτικό πυρινα είναι ότι ςτο ςενάριο αςτάκειασ του 

δίςκου θ ςτερει φλθ του ζχει μόνο δευτερεφων ρόλο (μζςω τθσ ςυνειςφοράσ ςτθν 

αδιαφάνεια).  Η επιφανειακι πυκνότθτα του δίςκου πρζπει να είναι μεγάλθ ϊςτε 

να ςθμειωκεί βαρυτικι αςτάκεια. Αυτό μπορεί να ςυμβεί ςτα πρϊτα ςτάδια του 

δίςκου, όταν θ ςυςςϊρευςθ φλθσ ςε αυτόν είναι μεγάλθ, ιδίωσ αν θ μετάβαςθ τθσ 

ςτροφορμισ μζςα ςτον δίςκο δεν είναι αποτελεςματικι.   

Η αςτάκεια του δίςκου μπορεί να μθν εξελιχτεί ςε κατάτμθςθ. Τότε θ αςτάκεια κα 

είναι γενικά αςφμμετρθ.  Θα δθμιουργθκεί ζνα πεδίο ςπειροειδϊν δομϊν που 

μποροφν να μεταφζρουν ςτροφορμι προσ τα ζξω, μζςω βαρυτικϊν ροπϊν. Η εκροι 

ςτροφορμισ ςθμαίνει μια ροι φλθσ προσ το εςωτερικό που κα κερμάνει τον δίςκο 

μζςω μετατροπισ τθσ κινθτικισ ενζργειασ ςε κερμικι. Ζτςι ζνασ δίςκοσ υπό τθν 

επίδραςθ τθσ αυτό- βαρφτθτασ ζχει τθν τάςθ να αυξιςει τθν ταχφτθτα του ιχου ςε 

αυτόν και να ελαττϊςει τθν επιφανειακι πυκνότθτα. Αυτό ςθμαίνει ότι μια ςτακερι 

μεταφορά ςτροφορμισ είναι πικανι. Η κζρμανςθ του δίςκου κα ιςορροπιςει μζςω 

τθσ ακτινοβολίασ, και ο δίςκοσ κα είναι θμι- ςτακερόσ (quasi- steady). Αν αυτι θ 

ςτακεροποίθςθ του δίςκου αποτφχει, τότε κα ζχουμε κατάτμθςθ. Αυτό κα ςυμβεί 

αν ψυχκεί πολφ γριγορα μζςω τθσ ακτινοβολίασ ι ςυςςωρεφςει μάηα πολφ 

απότομα. Θα ςχθματιςτοφν ςυμπυκνϊματα που κα καταρρεφςουν ςε ςυμπαγι 

αντικείμενα.  

Η μάηα ςτθν οποία ζνασ δίςκοσ γίνεται βαρυτικά αςτακισ ιςοφται με τθν μάηα όπου 

θ αυτό- βαρφτθτα ζχει τθν κφρια ςυνειςφορά ςτθν κάκετθ επιτάχυνςθ. Αν εξελιχτεί 



ςε κατάτμθςθ, θ κατάρρευςθ του δίςκου ςε ςυμπαγι ςυμπυκνϊματα κα ςυμβεί ςε 

χρόνο ςυγκρίςιμο με τον χρόνο περιςτροφισ του δίςκου. Ιδιαίτερα ςθμαντικόσ είναι 

ο χρόνοσ ψφξθσ του δίςκου. Φαίνεται θ κατάτμθςθ να μθν είναι πικανι να ςυμβεί 

ςτον εςωτερικό δίςκο, αλλά ςε ακτίνα 40- 100 AU.  

Οι φάςεισ αςτρικισ εξζλιξθσ ςτθν οποία ζνασ δίςκοσ μπορεί να γίνει αςτακισ είναι 

YSO Class 0 ι Class I. Όμωσ ςε αυτζσ τισ φάςεισ ο πρωτοπλανθτικόσ δίςκοσ δεν είναι 

απομονωμζνοσ, αλλά ςυςςωρεφει υλικό από το νεφζλωμα (από ζνα κζλυφοσ φλθσ 

του νεφελϊματοσ γφρω από τον δίςκο). Αν θ ςυςςϊρευςθ είναι πολφ ταχεία, 

μπορεί να αναπτυχκεί ζνασ εναλλακτικόσ τρόποσ που να οδθγιςει ςτθν βαρυτικι 

αςτάκεια και ςτθν κατάτμθςθ. Η ταχεία ςυςςϊρευςθ μάηασ ςτον δίςκο μπορεί να 

ξεπεράςει τθν ικανότθτα τθσ αυτό- βαρφτθτασ να μεταφζρει μάηα προσ το 

εςωτερικό του, με τθν κατάτμθςθ να αποτελεί μονόδρομο.  

Τα αποτελζςματα τθσ κατάτμθςθσ  

Οι παρατθριςεισ του L1448 IRS3B μασ δείχνουν ότι οι πρωτοαςτζρεσ ςε αυτό το 

ςφςτθμα ςυνυπάρχουν με ςπειροειδείσ δομζσ ςτουσ πρωτοπλανθτικοφσ δίςκουσ. 

Αυτό μασ δείχνει ότι θ κατάτμθςθ του δίςκου αποτελεί μθχανιςμό  δθμιουργίασ 

διπλϊν ι πολλαπλϊν αςτρικϊν ςυςτθμάτων. Τα κραφςματα αναπτφςςουν μάηα 

μζςω ταχείασ ςυςςϊρευςθσ φλθσ από το υπόλειμμα του δίςκου. Και πιο μικρά 

ςϊματα, όπωσ οι καφζ νάνοι και οι γιγάντιοι πλανιτεσ, μπορεί να δθμιουργθκοφν 

μζςω τθσ κατάτμθςθσ του δίςκου. Αυτό ςυμβαίνει ιδίωσ ςε μεταγενζςτερο χρόνο, 

όταν ο δίςκοσ ζχει μικρότερθ μάηα. Αν το χρονοδιάγραμμα ψφξθσ και ςυςτολισ του 

δίςκου είναι μεγάλο, τα ςυμπυκνϊματα δεν κα ςυςςωρεφςουν ςθμαντικι 

ποςότθτα φλθσ από τθν κατάτμθςθ. Η ςυςςϊρευςθ αυτι μπορεί να ςταματιςει 

τελείωσ αν τα ςυμπυκνϊματα μεταναςτεφςουν προσ το εςωτερικό του δίςκου και 

απολζςουν τα κελφφθ τουσ μζςω παλλιροικϊν δυνάμεων.   

 

Τα πρώτα εξελικτικά βήματα των πλανητικών ςυςτημάτων 

Όπωσ είδαμε, θ κεωρία προβλζπει ότι οι γιγάντιοι πλανιτεσ ςχθματίηονται με 

ςχεδόν κυκλικζσ τροχιζσ ςτον εξωτερικό δίςκο, ςε απόςταςθ μερικζσ AU από το 

αςτζρι. Όμωσ ςτα πλανθτικά ςυςτιματα γφρω από άλλα αςτζρια (εξωπλανιτεσ) 

παρατθροφμε αςυμφωνία με αυτζσ τισ 2 προβλζψεισ. Ακόμα και ςτο δικό μασ 

πλανθτικό ςφςτθμα, θ ηϊνθ του Kuiper δεν ςυμβαδίηει με τθν δθμιουργία γιγάντιων 

πλανθτϊν ςτθν ίδια ςχεδόν τροχιά. Αυτζσ οι αςυμφωνίεσ αντιμετωπίηονται με το 

φαινόμενο τθσ πλανθτικισ μετανάςτευςθσ (migration). Κάκε διαδικαςία 

ανταλλαγισ ενζργειασ ι/ και ςτροφορμισ ενόσ πλανιτθ με ζνα άλλο ςϊμα ςτο 

πλανθτικό ςφςτθμα κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν μετανάςτευςι του. Το άλλο ςϊμα 

μπορεί να είναι αζριο, πλανθτοειδισ, τμιμα του δίςκου, άλλοσ πλανιτθσ, το αςτζρι 



του ςυςτιματοσ ι ζνασ ςυνοδόσ αςτζρασ του. Αν θ μετανάςτευςθ είναι μεγάλθσ 

κλίμακασ, θ τελικι μορφι του πλανθτικοφ ςυςτιματοσ μπορεί να είναι πολφ 

διαφορετικι από τθν αρχικι. 

Για τθν μελζτθ τθσ πλανθτικισ μετανάςτευςθσ πρζπει να κατανοιςουμε όλεσ τισ 

διεργαςίεσ που οδθγοφν ςε αυτιν. Και ακόμα πιο δφςκολο είναι να γνωρίηουμε 

ποιεσ διεργαςίεσ τελικά επικρατοφν ϊςτε να διαμορφωκεί ζνα ςυγκεκριμζνο 

ςκθνικό πλανθτικισ μετανάςτευςθσ.  

Η μετανάςτευςθ ςε δίςκο από αζριο  

Σε αυτι τθν περίπτωςθ ζχουμε ανταλλαγι ςτροφορμισ μεταξφ του πλανιτθ και του 

αερίου, που κα μεταβάλλει τον μεγάλο θμιάξονα τθσ πλανθτικισ τροχιάσ. Οι 

βαρυτικζσ ροπζσ που αναπτφςςονται ανάμεςα ςτον πλανιτθ και το αζριο ζχουν ωσ 

αποτζλεςμα τθν ανταλλαγι ςτροφορμισ. Για να ςυμβεί αυτό ο δίςκοσ πρζπει να 

μθν ζχει ςυμμετρία ςτον άξονα. Για να είναι ςθμαντικι θ μετανάςτευςθ, πρζπει ο 

πλανιτθσ να είναι ςχθματιςμζνοσ, με μάηα ςαν του Άρθ ι μεγαλφτερθ. Μικρότερα 

ςϊματα δεν αλλθλεπιδροφν ςθμαντικά (βαρυτικά) με το αζριο του δίςκου. Η 

ςυνφπαρξθ με τον αζριο δίςκο είναι δεδομζνθ για τον πυρινα ενόσ (υπό 

ςχθματιςμό) γιγάντιου πλανιτθ που δθμιουργείται μζςω ςυςςϊρευςθσ αερίου 

ςτον πυρινα του, όπωσ και για τον τελικό αζριο γίγαντα.  Ζτςι είναι πολφ πικανι θ 

μετανάςτευςι τουσ. Για βραχϊδεισ πλανιτεσ όπωσ θ Γθ θ μετανάςτευςθ είναι 

αβζβαιθ. Αν θ ανάπτυξθ ενόσ βραχϊδθ πλανιτθ χρειάςτθκε τόςο χρόνο ϊςτε ο 

δίςκοσ ιδθ να ζχει διαλυκεί, δεν κα υπάρξει μετανάςτευςθ. Αν δθμιουργικθκε ςε 

μικρι ακτίνα του δίςκου με πιο ςφντομο χρόνο ανάπτυξθσ, θ αλλθλεπίδραςι του με 

τον δίςκο μπορεί να είναι ςθμαντικι. 

Υπάρχουν πολλά κενά ςτθν κατανόθςθ τθσ βαρυτικισ αλλθλεπίδραςθσ ενόσ 

πλανιτθ με το αζριο γφρω του. Το αζριο εξωτερικά του πλανιτθ ζχει μικρότερθ 

τροχιακι ταχφτθτα από τον πλανιτθ, με αποτζλεςμα ο πλανιτθσ να το 

προςπερνάει. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν αφξθςθ τθσ ςτροφορμισ του 

εξωτερικοφ αερίου και τθν απϊλεια ςτροφορμισ του πλανιτθ. Ο πλανιτθσ κα 

μεταναςτεφςει προσ το εςωτερικό του δίςκου και κα απωκιςει το αζριο. Αντίκετα, 

θ αλλθλεπίδραςθ με το (ταχφτερθσ τροχιάσ) αζριο εςωτερικά του πλανιτθ κα 

αυξιςει τθν ςτροφορμι του και κα ελαττϊςει τθν ςτροφορμι του αερίου. Ο 

πλανιτθσ κα μεταναςτεφςει προσ τα ζξω, ενϊ και πάλι κα απωκιςει το αζριο. 

Όποια από τισ 2 αντίκετεσ τάςεισ επικρατιςει κα κακορίςει τθν μετανάςτευςθ του 

πλανιτθ.  

Η παραπάνω αλλθλεπίδραςθ κυμαίνεται (όπωσ φυςικά και θ ςτροφορμι) με τθν 

μάηα του πλανιτθ. Οι πλανιτεσ μεγάλθσ μάηασ μεταναςτεφουν πιο γριγορα. Οι 

γιγάντιοι πλανιτεσ βιϊνουν μετανάςτευςθ ςτθν αρχικι τουσ εξζλιξθ.  



Ο ςυντονιςμόσ (resonance) Lindblad δθμιουργείται ςε μια ακτίνα του δίςκου όπου 

το αζριο διεγείρεται ϊςτε να εμφανίηει ακτινικζσ ταλαντϊςεισ. Εκεί οι βαρυτικζσ 

διαταραχζσ του πλανιτθ δθμιουργοφν ροπζσ πλανθτικισ μετανάςτευςθσ. Η 

αλλθλεπίδραςθ του πλανιτθ με τισ εξωτερικζσ Lindblad resonances απομακρφνει 

ςτροφορμι από τον πλανιτθ, ενϊ με τισ εςωτερικζσ Lindblad resonances κερδίηει 

ςτροφορμι. ‘Ζτςι υπάρχει ζνασ βακμόσ αναίρεςθσ των δυνάμεων.  

 

 

Η ςυνολικι ροπι ςτον πλανιτθ ιςοφται με το άκροιςμα τθσ ροπισ κάκε περιοχισ 

ςυντονιςμοφ. Τα κφματα που δθμιουργοφνται από τθν διζγερςθ (από τον πλανιτθ) 

ςτισ περιοχζσ ςυντονιςμοφ μεταφζρουν ςτροφορμι προσ κάποια άλλθ περιοχι του 

δίςκου. Τα προπορευόμενα κφματα κα δθμιουργιςουν ζνα ςπειροειδζσ μοτίβο. Η 

απόςταςθ των εςωτερικϊν και των εξωτερικϊν Lindblad resonances από τον 

πλανιτθ κακορίηουν τθν ροπι, όπωσ και θ πυκνότθτα τθσ κάκε περιοχισ.  

Κατά κανόνα οι εξωτερικζσ Lindblad resonances αςκοφν μεγαλφτερθ ροπι ςε ζναν 

πλανιτθ από τισ εςωτερικζσ.  Η ιςχφσ τθσ ροπισ εξαρτάται από τθν ανταπόκριςθ 

του δίςκου ςτθν ανταλλαγι ςτροφορμισ με τον πλανιτθ, που με τθν ςειρά τθσ 

εξαρτάται από τθν μεταφορά και απϊλεια ςτροφορμισ ςτον δίςκο.  

Ζνα άλλο μζροσ τθσ ροπισ εμφανίηεται από τισ βαρυτικζσ διαταραχζσ ςτον δίςκο 

ςτθν περιοχι μζςα ςτθν τροχιά του πλανιτθ (co- orbital, co- rotation), και εξαρτάται 

από τον βακμό ςτροβιλιςμοφ ςτον δίςκο. Επίςθσ, υπάρχει θ αλλθλεπίδραςθ του 

αερίου ςε κοντινι τροχιά πετάλου (horseshoe) με τον πλανιτθ. Η φλθ που διαρρζει 

από αυτι τθν τροχιά ανταλλάςει ςτροφορμι με τον πλανιτθ. Το αζριο που 

<προλαβαίνει> ο πλανιτθσ ςτθν τροχιά του κερδίηει ςτροφορμι και μετατίκεται ςε 

πιο εξωτερικι τροχιά, ενϊ ςυμβαίνει το αντίκετο ςε αζριο που ειςζρχεται ςτθν 

τροχιά πετάλου. Ανάμεςα ςτα 2 αντίκετα φαινόμενα μπορεί να υπάρχει 

αςυμμετρία, ςε ζναν <ρευςτό> δίςκο (με ιδιότθτεσ ρευςτοφ). Εξαρτάται από τθν 

κερμοκραςία, τθν πυκνότθτα και τισ κερμοδυναμικζσ ιδιότθτεσ του ρευςτοφ.  



Η μετανάςτευςθ ενόσ πλανιτθ ςε δίςκο αερίου ςυμβαίνει ςε χρονικι κλίμακα ενόσ 

εκατομμυρίου ετϊν ι λιγότερο. Συνοψίηοντασ, θ μετανάςτευςθ για τουσ πλανιτεσ 

μικρισ μάηασ μζςω αλλθλεπίδραςθσ με το αζριο του δίςκου είναι αρκετά μικρισ 

κλίμακασ ϊςτε να μθν διαταραχτεί ο δίςκοσ.  Η τοπικι ανταλλαγι ςτροφορμισ 

ανάμεςα ςτον δίςκο και ζναν πλανιτθ μικρισ μάηασ είναι αςιμαντθ ςχετικά με τθν 

ανακατανομι τθσ ςτροφορμισ ςτον δίςκο λόγω του ιξϊδεσ (ο όροσ ιξϊδεσ 

αντιςτοιχεί ςτθν εςωτερικι μεταφορά ςτροφορμισ που κα ςυνζβαινε ςτον δίςκο 

χωρίσ τθν  παρουςία του πλανιτθ) . Ο πλανιτθσ παραμζνει πλιρωσ ενςωματωμζνοσ 

ςτο αζριο του δίςκου. Στθν μετανάςτευςθ ενόσ πλανιτθ μεγάλθσ μάηασ οι 

βαρυτικζσ ροπζσ κυριαρχοφνε τοπικά ςτθν μεταφορά ςτροφορμισ ςτον δίςκο. Το 

αζριο απομακρφνεται από τθν τροχιά του πλανιτθ και δθμιουργείται ζνα χάςμα 

ςτον πρωτοπλανθτικό δίςκο (ελάττωςθ πυκνότθτασ). Η αποτελεςματικότθτα τθσ 

δθμιουργίασ χάςματοσ εξαρτάται από το τοπικό ιξϊδεσ, που τείνει να εξομαλφνει 

τισ τοπικζσ διαφορζσ πυκνότθτασ. Τα χάςματα με πολφ μικρότερο ακτινικό πλάτοσ 

από το κάκετο πάχοσ του δίςκου είναι αςτακι. Σθμαντικό μζγεκοσ είναι ο χρόνοσ 

που χρειάηεται να ανοιχτεί ζνα χάςμα ςε ςχζςθ με τον χρόνο κα κλείςει λόγω του 

ιξϊδεσ.  

Συνδυαςμζνθ εξζλιξθ πλανιτθ- δίςκου 

Για να κακορίςουμε το ιςτορικό μετανάςτευςθσ ενόσ πλανιτθ μζςω των ροπϊν του 

αερίου του δίςκου, πρζπει να ςυμπεριλάβουμε ςτο κεωρθτικό μοντζλο μασ τθν 

επιφανειακι πυκνότθτα του δίςκου, τθν κερμοκραςία, το ιξϊδεσ και τθν κερμικι 

του διάχυςθ. Η πικανότθτα να μεταναςτεφςει ζνασ πλανιτθσ κυμαίνεται ανάλογα 

τθν ακτίνα του κφριου άξονα τθσ τροχιάσ του και τθν μάηα του.  

Για πλανθτικι μάηα κάτω από ζνα ελάχιςτο μάηασ και πάνω από ζνα μζγιςτο μάηασ, 

θ μετανάςτευςθ προσ το εςωτερικό ςυμβαίνει ςε όλεσ τισ ακτίνεσ τροχιάσ. Για 

ενδιάμεςεσ πλανθτικζσ μάηεσ υπάρχουν ηϊνεσ ακτινϊν τροχιάσ για μετανάςτευςθ 

προσ τα ζξω αλλά και για μετανάςτευςθ προσ τα μζςα. Αυτζσ χωρίηονται από 

ςθμεία εξιςορρόπθςθσ, ςτα οποία ο πλανιτθσ δεν κα υποςτεί μετανάςτευςθ. Αυτά 

τα ςθμεία ονομάηονται πλανθτικζσ παγίδεσ (planet traps). Οι πλανιτεσ ι 

πλανθτοειδείσ ςε αυτζσ τισ παγίδεσ κα υποςτοφν μόνο μια ελαφριά μετατόπιςθ, 

επειδι αλλάηουν οι τοποκεςίεσ των παγίδων με τθν εξζλιξθ των δίςκων.    



   

 

Μποροφμε να κεωριςουμε τθν φπαρξθ ςαφϊν ορίων (τοίχων) ενόσ χάςματοσ ςε 

ζναν δίςκο, ςε μια πλανθτικι τροχιά. Στο εςωτερικό όριο του χάςματοσ, το τείχοσ 

αφαιρεί αρκετι ςτροφορμι από το αζριο ϊςτε αυτό να μθν υπερχειλίςει το τείχοσ, 

ενϊ ςτο εξωτερικό τείχοσ προςτίκεται ςτροφορμι. Αν αναλογιςτοφμε ότι ςτθν 

περιοχι κοντά ςτον πλανιτθ θ περιςςότερθ ςτροφορμι ςυγκεντρϊνεται ςτο αζριο 

και όχι ςτον πλανιτθ, τότε είναι ξεκάκαρθ θ ςυνδυαςμζνθ εξζλιξθ αερίου- πλανιτθ. 

Το αζριο που ειςρζει λόγω εξζλιξθσ του ιξϊδεσ <προςκροφει> ςτο εξωτερικό τείχοσ 

του χάςματοσ. Για να μθν ειςχωριςει το αζριο ςτο χάςμα, ο πλανιτθσ πρζπει να 

μεταφζρει ςτροφορμι ςτον εξωτερικό δίςκο, που κα εξιςορροπθκεί με απϊλεια 

ςτροφορμισ του εςωτερικοφ δίςκου. Αυτό κα ζχει ωσ ςυνζπεια το αζριο του 

εςωτερικοφ δίςκου να κινθκεί προσ το εςωτερικό, μακριά από το εςωτερικό τείχοσ 

του χάςματοσ.   

Η μετανάςτευςθ των πλανθτϊν ςυμβαίνει μζςα ςε ζναν ςτακερό πρωτοπλανθτικό 

δίςκο μεγάλθσ ακτίνασ. Οι πλανιτεσ ακολουκοφν τθν τοπικι κίνθςθ του αερίου του 

δίςκου. Ζνασ πλανιτθσ που δθμιουργείται ςτο εξωτερικό όριο ενόσ δίςκου που 

διαςτζλλεται  κα μεταναςτεφςει προσ τα ζξω μαηί με το αζριο του δίςκου.  

Γενικά θ μετανάςτευςθ ενόσ πλανιτθ κα επιβραδυνκεί αν θ τοπικι πυκνότθτα του 

δίςκου είναι μικρι ςχετικά με τθν μάηα του πλανιτθ. Δθλαδι να μθν επαρκεί θ 

τοπικι μάηα του δίςκου ϊςτε να απομακρφνει ςτροφορμι αποτελεςματικά. Μόνο 

αν τα τείχθ του χάςματοσ ζχουν πόρουσ, ϊςτε να μπορεί να ειςζλκει αζριο ςτο 

χάςμα, ο πλανιτθσ κα κερδίςει ςτροφορμι μζςω τθσ ςυςςϊρευςθσ του αερίου. 

Η μετανάςτευςθ μπορεί να ενιςχφςει τθν εκκεντρικότθτα των πλανθτικϊν τροχιϊν. 

Παρατθροφμε εξωπλανιτεσ με πολφ ζκκεντρεσ τροχιζσ. Ζνασ γιγάντιοσ πλανιτθσ με 

πλατφ χάςμα ςτθν τροχιά του μπορεί να αποκτιςει πιο ζκκεντρθ τροχιά.      

Κοςμικι εξζλιξθ και εξζλιξθ μζςω ςυντονιςμϊν(secular and resonant evolution) 



Πόςο κοντά πρζπει να είναι 2 πλανιτεσ ϊςτε να υπάρξει θ απαραίτθτθ ιςομετρία με 

αποτζλεςμα τον ςυντονιςμό των τροχιϊν τουσ?  

Υποκζτουμε ότι ζνασ πλανιτθσ μεγάλθσ μάηασ ζχει ζναν μικρότερθσ μάηασ πλανιτθ 

ςυνοδό, ςε εξωτερικι του τροχιά. Κατά τθν ςφνοδο (όταν οι 2 πλανιτεσ 

ευκυγραμμίηονται ςτθν μία πλευρά από το αςτζρι) και τθν αντίκεςθ (όταν 

ευκυγραμμίηονται και το αςτζρι βρίςκεται ανάμεςά τουσ)  δεν παρατθροφμε 

μεταβολι τθσ ςτροφορμισ, αν αυτζσ ςυμβαίνουν ςτο περίκεντρο και ςτο 

απόκεντρο. Ανάμεςα ςτθν αντίκεςθ και τθν ςφνοδο παρατθροφμε μεταφορά 

ςτροφορμισ από τον εςωτερικό πλανιτθ. Αντίκετα, ανάμεςα ςτθν ςφνοδο και τθν 

αντίκεςθ υπάρχει μεταφορά ςτροφορμισ προσ τον εξωτερικό πλανιτθ. Αν θ 

ςφνοδοσ και θ αντίκεςθ ςυμβαίνουν ςε τυχαία ςθμεία των τροχιϊν και όχι ςτο 

περίκεντρο και ςτο απόκεντρο, πάλι ζχουμε μεταφορά ςτροφορμισ από τον 

εξωτερικό πλανιτθ. Η απϊλεια ςτροφορμισ τον αναγκάηει να μεταναςτεφςει ςε πιο 

εςωτερικι τροχιά.  

Υπάρχουν και άλλοι ςυντονιςμοί, όπωσ 

. Κοςμικοί ςυντονιςμοί, όπου θ ιςομετρία των ςυχνοτιτων περιλαμβάνει τθν 

προπόρευςθ του πλάτουσ του περίκεντρου. 

.Συντονιςμοί που περιλαμβάνουν κλίςθ των τροχιϊν  

.Συντονιςμοί 3 ςωμάτων, όπωσ των Δία, Κρόνοσ, Ουρανόσ.     

.Δευτερεφων ςυντονιςμοί, που περιλαμβάνουν ςυντονιςμό τθσ ςυχνότθτασ των 2 

πλανθτϊν με άλλεσ ςυχνότθτεσ του πλανθτικοφ ςυςτιματοσ.  

Κατάλθψθ κζςεων ςυντονιςμοφ (παραδείγματα)  

Το 20% των ςωμάτων που ανικουν ςτθν ηϊνθ του Kuiper και γνωρίηουμε τισ τροχιζσ 

τουσ ζχουν ςυντονιςμό με τον Ποςειδϊνα. Χαρακτθριςτικόσ ςυντονιςμόσ είναι 

αυτόσ του πλανιτθ με τον Πλοφτωνα (3- 2). Οι 3 δορυφόροι του Δία Ιϊ, Ευρϊπθ και 

Γανυμιδθσ ζχουν μεταξφ τουσ ςυντονιςμό 4-2-1. Στο εξωπλανθτικό ςφςτθμα GJ 876 

υπάρχουν 2 πλανιτεσ μεγάλθσ μάηασ με ςυντονιςμό τροχιϊν 2-1. Η κατάλθψθ 

κζςεων ςυντονιςμοφ όπωσ ςτα παραπάνω παραδείγματα μπορεί να ςυμβεί με τθν 

επίδραςθ εξωτερικϊν δυνάμεων, όπωσ παλιρροιακζσ δυνάμεισ των πλανθτικϊν 

δορυφόρων ι ροπζσ από τον πρωτοπλανθτικό δίςκο. Όταν πλθςιάςουν 2 ςϊματα θ 

μεταξφ τουσ ανταλλαγι ςτροφορμισ ενιςχφει τθν παραπάνω διαδικαςία. Να 

ςθμειϊςουμε ότι μόνο οι προςεγγίςεισ ςωμάτων με ςφγκλιςθ τροχιϊν ζχουν  ωσ 

αποτζλεςμα τον ςυντονιςμό. Η κατάλθψθ κζςεων ςυντονιςμοφ αποτελεί μια 

διαφορετικι μετανάςτευςθ των πλανθτϊν. Εξαρτάται από πολλοφσ παράγοντεσ, 

όπωσ θ ταχφτθτα προςζγγιςθσ των πλανθτϊν, θ εκκεντρικότθτα των τροχιϊν, ο 

βακμόσ ιςομετρίασ, θ ζνταςθ των ςτροβιλιςμϊν ςτον δίςκο κ.α.  



 

 

Η μετανάςτευςθ Kozai- Lidov 

 Τθν παρατθροφμε ςε πολλά εξωπλανθτικά ςυςτιματα. Η πιο χαρακτθριςτικι τθσ 

μορφι προβλζπει ζνα εξωτερικό ςϊμα μεγάλθσ μάηασ να επθρεάηει βαρυτικά 2 

άλλα (πλανιτεσ) που είναι ςε ςυντονιςμό. Το ζνα από αυτά κα αποκτιςει τροχιά 

μεγάλθσ κλίςθσ. Αν αυτι είναι πολφ μεγάλθ, ο πλανιτθσ κα πζςει πάνω ςτο αςτζρι. 

Μία πιο ιπια εξζλιξθ είναι θ μετανάςτευςθ του πλανιτθ προσ το εςωτερικό του 

δίςκου. Ζνα τζτοιο παράδειγμα αποτελεί ο πλανιτθσ ςτο αςτζρι 16 Cyg B (αςτζρι 

που ζχει ςυνοδό αςτζρα μεγαλφτερθσ μάηασ). Επίςθσ δικαιολογεί τθν παρατιρθςθ 

καυτϊν Δίων (γιγάντιοι πλανιτεσ με μεγάλθ επιφανειακι κερμοκραςία πολφ κοντά 

ςτα αςτζρια τουσ) με μεγάλθ κλίςθ των τροχιϊν τουσ.  

Μετανάςτευςθ ςτουσ δίςκουσ πλανθτοειδϊν 

Μία παραδοχι του μοντζλου ςχθματιςμοφ πλανθτϊν μζςω ςυςςϊρευςθσ φλθσ 

ςτον πλανθτικό πυρινα αποτελεί ότι αυτι είναι πιο αργι ςτισ εξωτερικζσ περιοχζσ 

ενόσ πρωτοπλανθτικοφ δίςκου. Αν οι γιγάντιοι πλανιτεσ ςχθματίηονται με αυτόν τον 

τρόπο, αναμζνουμε εξωτερικά από αυτοφσ να υπάρχει ζνα πλικοσ κραυςμάτων 

(πλανθτοειδείσ) που δεν μποροφν να ενωκοφν ςε πλανιτθ. Ενϊ δθμιουργικθκαν 

πλανθτοειδείσ ςε ακτίνα 50 AU από τον ιλιο (θ ηϊνθ του Kuiper), δεν υπάρχουν 

μεγαλφτερα ςϊματα μετά τον Ποςειδϊνα ςτο θλιακό μασ ςφςτθμα.  Το ερϊτθμα 

είναι αν ζνασ δίςκοσ από πλανθτοειδείσ μπορεί να επιδράςει τισ τροχιζσ γειτονικϊν 

του πλανθτϊν. 

Πιςτεφουμε ότι οι πλανιτεσ πάγου του θλιακοφ μασ ςυςτιματοσ δθμιουργικθκαν 

πιο κοντά ςτον Ήλιο από τισ ςθμερινζσ τροχιζσ τουσ. Ζτςι θ περιοχι ςχθματιςμοφ 

γιγάντιων πλανθτϊν ζφτανε ωσ τισ 20 AU,  και ο δίςκοσ κραυςμάτων εκτείνονταν 

από τισ 20 ωσ τισ 50 AU. Η μάηα του δίςκου κα ζπρεπε να είναι 40 φορζσ τθ μάηα 

τθσ Γθσ, κάτι που υπερβαίνει κατά 2μεγζκθ τθσ τάξθσ τθν μάηα των αντικειμζνων 



που παρατθροφμε ςτθν ηϊνθ του Kuiper. Μπορεί να ζχει απομακρυνκεί από το 

θλιακό μασ ςφςτθμα μεγάλο μζροσ των ςωμάτων τθσ ςτθν διάρκεια του χρόνου. 

Αυτόσ ο δίςκοσ κραυςμάτων είχε μεγάλθ μάηα και ςτροφορμι, που μπορεί να 

οδιγθςε πλανιτεσ ςε μετανάςτευςθ. Για να ςυνζβθ αυτό ςτον Ουρανό και τον 

Ποςειδϊνα, ο δίςκοσ κραυςμάτων πρζπει να είχε μεγάλθ πυκνότθτα, ϊςτε να 

επιδράςει βαρυτικά ςαν ζνα ςϊμα μεγάλθσ μάηασ ςτισ τροχιζσ των πλανθτϊν.    

Γενικά ζνα μεγάλο πλικοσ γιγάντιων πλανθτϊν και δίςκοι πλανθτοειδϊν μεγάλθσ 

μάηασ αποτελοφν χαρακτθριςτικά ςτοιχεία των νεαρϊν πλανθτικϊν ςυςτθμάτων. 

Ζτςι αναμζνουμε τθν ζντονθ αλλθλεπίδραςθ ανάμεςά τουσ, που κα ζχει ωσ 

αποτζλεςμα τθν τελικι μορφι ενόσ πλανθτικοφ ςυςτιματοσ. 

Στακερά πλανθτικά ςυςτιματα 

Το γεγονόσ ότι ςτθν Γθ αναπτφχκθκε πολφπλοκθ ηωι δείχνει ότι το πλανθτικό μασ 

ςφςτθμα ζχει μεγάλθ ςτακερότθτα. Η ςτακερότθτα των πλανθτικϊν ςυςτθμάτων 

εκφράηεται με το <πρόβλθμα των 3 ςωμάτων> (three body problem). Το ςφςτθμα 

είναι ςτακερό όταν δεν υπάρχουν κοντινζσ προςεγγίςεισ μεταξφ των πλανθτϊν. Η 

ακτίνα Hill είναι ςθμαντικι για τον υπολογιςμό τθσ ςτακερότθτασ, και για να είναι 

ζνα πλανθτικό ςφςτθμα ςτακερό πρζπει θ απόςταςθ μεταξφ των πλανθτϊν να 

υπερβαίνει τισ μερικζσ ακτίνεσ Hill. Η ςφαίρα Hill είναι θ περιοχι επίδραςθσ τθσ 

βαρφτθτασ ενόσ πλανιτθ. Μζςα ςε αυτιν υπάρχουν οι δορυφόροι του πλανιτθ. 

Σε ζνα αςτακζσ πλανθτικό ςφςτθμα θ προςζγγιςθ μεταξφ των πλανθτϊν κα ζχει ωσ 

αποτζλεςμα τθν εκτόξευςθ ενόσ ι περιςςότερων πλανθτϊν ζξω από το πλανθτικό 

ςφςτθμα, να ςυγκρουςτοφν πλανιτεσ ι να πζςουν πλανιτεσ ςτο αςτζρι. Οι τροχιζσ 

των πλανθτϊν και οι μάηεσ τουσ (θ κατανομι τουσ ςτο πλανθτικό ςφςτθμα) 

κακορίηουν τισ παραπάνω εξελίξεισ. Να ςθμειϊςουμε ότι θ εικόνα από τα 

εξωπλανθτικά ςυςτιματα, όπου ςυνικωσ οι γιγάντιοι πλανιτεσ βρίςκονται κοντά 

ςτο αςτζρι τουσ, επθρεάηεται από τθν ικανότθτα των τθλεςκοπίων μασ. Μπορεί θ 

εικόνα του θλιακοφ μασ ςυςτιματοσ να είναι πιο αντιπροςωπευτικι από ότι 

φαίνεται. 

Ο νόμοσ Titius- Bode   

Αυτόσ ο εμπειρικόσ κανόνασ προβλζπει τισ κζςεισ των πλανθτϊν ςε ζνα πλανθτικό 

ςφςτθμα. Αυτό ςυνζβθ με τθν ανακάλυψθ του αςτεροειδι Διμθτρα και του 

Ουρανοφ, αλλά δεν ιςχφει για τθν τροχιά του Ποςειδϊνα. Δεν ζχει φυςικι βάςθ και 

πρόκειται για ζνα πικανό αλλά όχι εγγυθμζνο αποτζλεςμα τθσ τελικισ κατανομισ 

ενόσ πλανθτικοφ ςυςτιματοσ. 

Μοντζλα μετανάςτευςθσ των πλανθτϊν του θλιακοφ ςυςτιματοσ  



Αν οι γιγάντιοι πλανιτεσ ςχθματίςτθκαν ςτον εξωτερικό πρωτοπλανθτικό μασ δίςκο, 

ο Ποςειδϊνασ ζχει αρκετι μάηα να επθρεάςει τισ τροχιζσ μικρότερων ςωμάτων 

ςτον δίςκο ϊςτε να εγκλωβιςτοφν ανάμεςα ςτθν τροχιά του και αυτι του Ουρανοφ, 

αλλά όχι ϊςτε να τα εκςφενδονίςει από το πλανθτικό ςφςτθμα. Το ίδιο ιςχφει για 

τον Ουρανό και τον Κρόνο. Τα ςϊματα του δίςκου που παρεκτράπθκαν από τον 

Ποςειδϊνα προσ το εςωτερικό μπορεί να ςυνζχιςαν τθν κίνθςθ προσ τα μζςα υπό 

τθν επίδραςθ του Ουρανοφ και του Κρόνου, μζχρι να προςζγγιςαν τον Δία. Τότε  

εκςφενδονίςτθκαν από το θλιακό ςφςτθμα. Λόγω διατιρθςθσ τθσ ςτροφορμισ οι 

τροχιζσ του Ποςειδϊνα και του Ουρανοφ, και λιγότερο του Κρόνο επεκτάκθκαν από 

μια τζτοια αλλθλεπίδραςθ και θ τροχιά του Δία ελαττϊκθκε ελάχιςτα.     

Το μοντζλο τθσ Νίκαιασ  

Σε αυτό το μοντζλο ςχθματιςμοφ του πλανθτικοφ μασ ςυςτιματοσ υποκζτουμε ότι 

οι γιγάντιοι πλανιτεσ (μαηί με ζναν ι περιςςότερουσ πλανιτεσ που δεν υπάρχουν 

πια ςτο θλιακό μασ ςφςτθμα) δθμιουργικθκαν ςε μια ςυμπαγι περιοχι του δίςκου, 

περιτριγυριςμζνθ από ζναν μεγάλθσ μάηασ δίςκο πλανθτοειδϊν. Αυτό το μοντζλο 

προβλζπει τθν μετανάςτευςθ των πλανθτϊν μζςω αλλθλεπίδραςθσ πλανιτθ- 

πλανιτθ και πλανιτθ- δίςκου πλανθτοειδϊν. Στα αποτελζςματά του 

περιλαμβάνονται οι επιτυχείσ προβλζψεισ των κλίςεων των τροχιϊν των γιγάντιων 

πλανθτϊν, των Τρωάδων αςτεροειδϊν και τθσ ηϊνθσ του Kuiper. Σε αυτό το μοντζλο 

θ μετανάςτευςθ ςυμβαίνει με ταχείσ ρυκμοφσ, ϊςτε να δικαιολογιςει τθν κζςθ των 

εςωτερικϊν βραχωδϊν πλανθτϊν. Αυτό που δεν ταιριάηει ςτο μοντζλο είναι ο 

φςτεροσ βαρφσ βομβαρδιςμόσ (LHB, Late Heavy Bombardment) που φαίνεται από 

τουσ κρατιρεσ τθσ Σελινθσ να ςυνζβθ 700 εκατομμφρια ζτθ μετά τθν δθμιουργία 

του θλιακοφ ςυςτιματοσ. Αυτι θ μεγάλθσ δυναμικισ μετανάςτευςθ πλανθτοειδϊν 

δεν προβλζπεται ςε τόςο μεγάλθ θλικία  του θλιακοφ ςυςτιματοσ. Κςωσ αυτζσ οι 

προςκροφςεισ ςτθν Σελινθ να είχαν μια μονότονθ ελάττωςθ χωρίσ να ςθμειωκεί  

κορφφωςθ τφπου LHB.      



 

 

Το μοντζλο του μεγάλου ελκυςτι 

Σε αυτό το μοντζλο υποκζτουμε ότι μία προςωρινι διείςδυςθ του Δία ςτο 

εςωτερικό του δίςκου κακόριςε τθν διαςπορά μάηασ για τον ςχθματιςμό των 

βραχωδϊν πλανθτϊν. Σε αυτό το ςενάριο ο Δίασ δθμιουργικθκε πριν από τον 

Κρόνο, και είναι πικανό να είχε μεταναςτεφςει ςε μεγάλο χρονικό διάςτθμα ςτο 

εςωτερικό του δίςκου. Ο Κρόνοσ, αν και δθμιουργικθκε αργότερα, και επειδι ζχει 

μικρότερθ μάηα από τον Δία, μπορεί να μετανάςτευςε προσ το εςωτερικό ταχφτερα 

και να παγιδεφτθκε βαρυτικά με τον Δία. Οι προςομοιϊςεισ μασ δείχνουν πωσ όταν 

οι 2 πλανιτεσ δζκθκαν βαρυτικά (ςε ςυντονιςμό τροχιϊν) θ κατεφκυνςθ τθσ 

μετανάςτευςθσ μπορεί να ζγινε αντίκετθ και οι 2 πλανιτεσ μετανάςτευςαν προσ τα 

ζξω, αντίκετα με τθν ειςροι του αερίου του δίςκου. Αν ο Δίασ με τθν ςθμερινι του 

μάηα βρζκθκε ςε απόςταςθ 1,5 AU από τον ιλιο, οι ςυνζπειεσ ιταν δραματικζσ. Ζνα 

μεγάλο μζροσ τθσ φλθσ ςτθν περιοχι όπου ςιμερα βρίςκονται οι αςτεροειδείσ κα 

χάκθκε, ενϊ οι βραχϊδεισ πρωτοπλανιτεσ και οι πλανθτοειδείσ ςτθν περιοχι τθσ 

δθμιουργίασ τουσ περιορίςτθκαν ςε ζναν δακτφλιο με εξωτερικι ακτίνα τθν 

ςθμερινι απόςταςθ Γθσ- Ηλίου. Αυτό το ςενάριο προβλζπει καλά τθν ανάπτυξθ των 

βραχωδϊν πλανθτϊν, και τθν ςθμερινι κζςθ του Άρθ.  



 

 

Ο δίςκοσ κραυςμάτων (Debris disk)  

Σε πολλά (νεαρά) αςτζρια παρατθροφμε μια υπζρβαςθ τθσ εκπομπισ ςτο υπζρυκρο 

ςχετικά με τθν αναμενόμενθ εκπομπι από τθν αςτρικι φωτόςφαιρα. Αυτι θ 

υπζρβαςθ δθλϊνει τθν φπαρξθ ενόσ δίςκου κραυςμάτων. Ο δίςκοσ κραυςμάτων 

διαφζρει από τον πρωτοπλανθτικό δίςκο λόγω θλικίασ του αςτεριοφ (δθμιουργείται 

αργότερα), αλλά και τθσ απουςίασ αερίου (ζχει εξαντλθκεί μζςω ςυςςϊρευςθσ ςτο 

αςτζρι ι εκδιωχτεί μζςω του αςτρικοφ ανζμου από τον αρχικό δίςκο). Η εκπομπι 

ενόσ τζτοιου δίςκου δείχνει οπτικά διαπερατι (αραιι) ςκόνθ που ςκεδάηει και 

απορροφάει/ επανεκπζμπει τθν αςτρικι ακτινοβολία. Χαρακτθριςτικά 

παραδείγματα αςτεριϊν με τζτοιο δίςκο είναι ο Vega και ο β Pictoris.  

Η ςκόνθ δεν μπορεί να διατθρθκεί για μεγάλο χρονικό διάςτθμα γφρω από ζνα 

αςτζρι. Οι μικροί κόκκοι κα απομακρυνκοφν μζςω τθσ πίεςθσ τθσ ακτινοβολίασ ενϊ 

οι μεγαλφτεροι κα απολζςουν ςτροφορμι και κα πζςουν ςτο αςτζρι. Ζτςι θ ςκόνθ 

πρζπει να ανανεϊνεται ςε αυτοφσ τουσ δίςκουσ, και να προζρχεται από μεγαλφτερα 

ςϊματα (αποτελεί τα κραφςματά τουσ). Ζνασ δίςκοσ κραυςμάτων περιζχει ζναν 

πλθκυςμό μεγαλφτερων ςωμάτων που ςυγκροφονται με καταςτροφικά 

αποτελζςματα. Τελικά κα ςταματιςουν οι ςυγκροφςεισ όταν αυτόσ ο πλθκυςμόσ 

ζχει ελαττωκεί ςθμαντικά, με αποτζλεςμα ο δίςκοσ κραυςμάτων να εξαντλθκεί.  

Μία κεωρθτικι προςζγγιςθ προβλζπει τισ καταρρακτϊδεισ ςυγκροφςεισ (collisional 

cascades). Οι βαρυτικζσ αλλθλεπιδράςεισ ςωμάτων με παρόμοιεσ μάηεσ τα 

επιταχφνουν ςτισ ταχφτθτεσ διαφυγισ από τισ επιφάνειζσ τουσ. Το αποτζλεςμα των 

ςυγκροφςεων κα είναι ςυςςωρεφςεισ ςωμάτων παρά τον διαμελιςμό τουσ. Ζτςι κα 

δθμιουργθκοφν τα μεγαλφτερα ςϊματα. Αν όμωσ οι πλανιτεσ που κα 

δθμιουργθκοφν επιταχφνουν κατά πολφ τθν ταχφτθτα των πλανθτοειδϊν , οι 

ςυγκροφςεισ τουσ κα είναι καταςτροφικζσ. Αυτό μπορεί να ςυμβεί μζςω τθσ 



εξάντλθςθσ του αερίου του δίςκου. Θα  δθμιουργθκοφν μικρότερα ςϊματα με 

μεγάλθ διαςπορά ταχυτιτων, και οι ςυγκροφςεισ αυτϊν κα ζχουν ωσ αποτζλεςμα 

τθν διάλυςι τουσ. Αυτζσ οι καταρρακτϊδεισ ςυγκροφςεισ ζχουν ωσ αποτζλεςμα θ 

μεγαλφτερθ ςυνολικά επιφάνεια των ςωμάτων να ανικει ςτα μικρότερα ςϊματα, 

αλλά το μεγαλφτερο μζροσ τθσ ςυνολικισ μάηασ ςτα μεγαλφτερα ςϊματα. Αυτι θ 

εικόνα κυμίηει ζντονα τθν ηϊνθ των αςτεροειδϊν ςτο θλιακό μασ ςφςτθμα. 

   

 

Αν παρατθριςουμε ςε ζνα αςτζρι μεγάλθσ θλικίασ (1 δισ ετϊν) δίςκο κραυςμάτων 

(υπζρβαςθ ςτο υπζρυκρο), τότε πρόκειται για ζνα κατακλυςμικό γεγονόσ που 

δθμιοφργθςε τθν ςκόνθ, πολφ μετά από τθν δθμιουργία του πλανθτικοφ 

ςυςτιματοσ. 

Ενδιαφζρον ζχει θ ανακάλυψθ δίςκων κραυςμάτων γφρω από λευκοφσ νάνουσ. 

Φαςματοςκοπικά ανιχνεφουμε ςτο 25- 50% των λευκϊν νάνων μεγάλθ αναλογία 

μετάλλων. Κανονικά θ μεγάλθ επιφανειακι βαρφτθτα κα ζπρεπε να παραςφρει τα 

μζταλλα ςτο εςωτερικό τουσ. Ζνασ μικρότεροσ αρικμόσ τουσ δείχνει υπζρβαςθ 

εκπομπισ ςτο κοντινό και μεςαίο υπζρυκρο, που αναλογεί ςε ζναν ςυμπαγι δίςκο 

κραυςμάτων. Η καλφτερθ εξιγθςθ είναι θ βαρυτικι διαταραχι τθσ ηϊνθσ των 

αςτεροειδϊν να δθμιοφργθςε καταρρακτϊδθσ ςυγκροφςεισ. 

   

 

 

 

 

    



 

 

 

 

 

  


