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 ذرات گردوغبار در قرص های پیش سیاره ای
 1خواجوی مهدی  2 ،محسن شادمهری  1غیوری خواه، محمد

 گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی، مشهد  1
 گرگان، گلستانگروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه   2

 چکیده

 به عنوان گام نخست دینامیک ذرات گردوغبار در این قرص ها است.هدف این تحقیق بررسی اثر خودگرانش قرص های پیش سیاره ای روی 

ه عمودی ، مولفقرص ی شعاعی نیروی خودگرانشت و همچنین با صرف نظر از مولفه سو ایستا و متقارن سمتینازک  و با فرض این که قرص

 ،اتاین ذر تایی حرکتفرض ایسبا و در معادالت حرکت ذرات گردوغبار و با وارد کردن این نیر ،مو. در گام داین نیرو را محاسبه می نماییم

ت، به بررسی نقش خودگرانش روی سرعت راذسرعت  و شعاعیعمودی مولفه  با به دست آوردن را به صورت تحلیلی حل نموده و معادالت

طه به واسنشست ذرات گردوغبار شار ناشی از می و در گام سوم، با فرض مساوی بودن شار ناشی از جریان های تالط این ذرات می پردازیم.

 ر انتهاد سبب نشست بیشتر ذرات گردوغبار به روی صفحه مرکزی می شود. خودگرانشنشان می دهیم که به روی صفحه مرکزی، این نیروها 

و با استفاده از نتایج آن، به تحلیل آهنگ برافزایش ذرات گردوغبار و پدیده هایی از جمله  ی سرعت شعاعی متوسط ذرات گردوغباربا محاسبه 

ل و در فواص باالتر جرمبا به ویژه می تواند در قرص های  خودگرانش .قرص های پیش سیاره ای می پردازیمشکل گیری حلقه و شکاف در 

 .ایفا کندی مرکزی نقش موثرتری به ستاره  این قرص ها نسبت تردور

 مقدمه

ردوغبار گ گاز و ذرات ی است ازترکیب ،دنکه در طبقه بندی قرص های برافزایشی نازک قرار داری قرص های پیش سیاره 

گرانش  متعددی از جمله: عواملدر این بین حرکت ذرات گردوغبار متاثر از  .[3] استسیارات گیری شکل محل که 

همچنین تالطم موجود در قرص  و [4] میدان مغناطیسی ،[7] تابشی فشار ، [6] ی مرکزی، نیروی مقاومت سیالستاره 

جرم  2/2تا  22/0ی این است، در حالی که جرم ستاره ی مرکزی در بازه  از سوی دیگر، شواهد رصدی حاکی از است.

ین بین در ا. [1,2] جرم خورشید را دارا باشد 2/0خورشید قرار دارد، قرص پیرامون آن نیز می تواند جرمی تا حد 

بررسی حرکت ذرات گردوغبار تحت تاثیر خودگرانش قرص پیش سیاره ای با تقریب  کاری که ما انجام می دهیم

بر این اساس حرکت در راستای شعاعی و  ایستاست. یعنی زمانی که شتاب حرکت ذره تقریبا صفر فرض می شود.

روی  به انش را روی نشست ذرات گردوغبارعمود بر صفحه مرکزی قرص را بررسی می کنیم. همچنین تاثیر خودگر

 ارششآن به تحلیل نتایج بررسی سرعت شعاعی متوسط و  محاسبهصفحه مرکزی مطالعه می نماییم. در انتها هم با 

 پیش سیاره ای می پردازیم. ذرات گردوغبار و پدیده هایی از جمله شکل گیری حلقه و شکاف در قرص های شعاعی

 خودگرانش محاسبه نیروی 

ی پواسون عادله مدو طرف با انتگرال گیری حجمی از  برای بررسی اثر خودگرانش ابتدا بایستی این نیرو را محاسبه کنیم.

یل این و تبد بوده و شعاع و ارتفاع استوانه دلخواه استروی یک استوانه که قاعده آن منطبق بر صفحه مرکزی قرص 

 :و همچنین با استفاده از سه فرضی قانون گاوس می به یک انتگرال سطحی به واسطه انتگرال حج

   نسبت به صفحه مرکزیی تقارن آینه ( 2  از مولفه شعاعی نیروی خودگرانش  کردنصرفنظر( 1 

  [6] به صورت و سرعت صوت تعریف چگالی( 3 

𝜌𝑔(𝑟, 𝑧) = 𝜌0 (
𝑟

𝑅
)

𝑝

exp (−
𝑧2

2ℎ𝑔
2),                                                                                                     (1)   

 دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان

هجدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران   

1394اردیبهشت  25و  24  

177 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


𝑐(𝑟) = 𝑐0 (
𝑟

𝑅
)

𝑞
2

,                                                                                                                                       (2)   

 مولفه عمودی خودگرانش به شکل زیر به دست می آید

𝐹𝑠𝑔 = −(2𝜋)
3
2𝐺𝜌0𝑐0√

𝑅3

𝐺𝑀
(

𝑟

𝑅
)

𝑝+
𝑞
2

+
3
2

erf (
𝑧

ℎ𝑔√2
) ,                                                                         (3)   

جرم ستاره مرکزی،  Mثابت گرانش،  Gتابع خطا،  erf(x) مولفه های مختصات استوانه ای، zو  r در این معادالتکه 

ℎ𝑔 ان نش در فاصله یک واحد نجومی از ستاره مرکزی پارامترها رامقادیر همچنین زیروند صفر  است. مقیاس ارتفاع 

 دو پارامتر آزاد است. qو  pهمچنین .استیک واحد نجومی برابر  𝑅و  می دهد

 معادالت حرکت، نشست و جریان شعاعی ذرات گردوغبار

ت یروی مقاومنی مرکزی، در حضور گرانش ستاره  در دستگاه استوانه ای و حرکت ذرات گردوغبار مولفه های معادالت

 سیال و خودگرانش قرص را به صورت زیر می نویسیم

𝑑𝑣𝑟,𝑑

𝑑𝑡
=

𝑣𝜃,𝑑
2

𝑟
− Ω𝑘

2𝑟 −
Ω𝑘,𝑚𝑖𝑑

𝑇𝑠
(𝑣𝑟,𝑑 − 𝑣𝑟,𝑔),                                                                                   (4)   

𝑑

𝑑𝑡
(r𝑣𝜃,𝑑) = −

v𝑘,𝑚𝑖𝑑

𝑇𝑠
(𝑣𝜃,𝑑 − 𝑣𝜃,𝑔),                                                                                                  (5)   

𝑑𝑣𝑧,𝑑

𝑑𝑡
= −Ω𝑘,𝑚𝑖𝑑

2 𝑧 −
Ω𝑘,𝑚𝑖𝑑

𝑇𝑠
𝑣𝑧,𝑑 − (2𝜋)
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erf (
𝑧

ℎ𝑔√2
),                       (6)   

و صفحه مرکزی و حرکت کپلری و عمودی به ترتیب به راستای شعاعی، سمتی  k و r، 𝜃، z، mid که در اینجا زیروند

 اشاره زمان توقف به  𝑇𝑠 به زمان و t گاز و ذرات گردوغبار اشاره می کنند. همچنینبه  به ترتیب dو  gو زیروند 

√=𝑇𝑠ی معادله که از  می کند
𝜋

8
 
𝜌𝑝sΩ𝑘,𝑚𝑖𝑑

𝜌𝑔𝑐
 sچگالی داخلی ذرات گردوغبار و  𝜌𝑝 معادلهدر این به دست می آید و 

 همچنین مولفه های شعاعی و سمتی سرعت المان گاز از معادالت زیر تعریف می شوند .ابعاد ذرات گردوغبار است

[6] 

𝑣𝑟,𝑔 = −α (
ℎ0

𝑅
)

2

√
𝐺𝑀

𝑅
(3𝑝 + 2𝑞 + 6 +

5𝑞 + 9

2

𝑧2

ℎ𝑔
2) (

𝑟

𝑅
)

𝑞+
1
2

, 

𝑣𝜃,𝑔 =rΩ𝑘,𝑚𝑖𝑑 [1 +
1

2
(

ℎ𝑔

𝑟
)

2

(𝑝 + 𝑞 +
𝑞

2

𝑧2

ℎ𝑔
2)]. 

مولفه های سرعت به صورت زیر به دست  رعت از زمان( و کمی عملیات جبری،با فرض ایستایی )مستقل بودن سدر ادامه  

الی که در ح . به علت صرفنظر کردن از مولفه شعاعی خودگرانش، این نیرو تاثیری روی مولفه شعاعی سرعت نداردمی آیند

 (.1می شود )شکل  به سمت صفحه ی مرکزی سبب افزایش سرعت عمودی zنیروی عمودی در راستای 

𝑣𝑟,𝑑 =
𝑇𝑠

−1𝑣𝑟,𝑔 − 𝜂𝑣𝑘,𝑚𝑖𝑑

𝑇𝑠 + 𝑇𝑠
−1 ,                                                                                                                 (7)   

𝑣𝑧,𝑑 = Ω𝑘,𝑚𝑖𝑑𝑇𝑠𝑧 − 𝜋2𝜌𝑝𝑠
𝐺

Ω𝑘,𝑚𝑖𝑑
exp (

𝑧2

2ℎ𝑔
2) erf (

𝑧

ℎ𝑔√2
).                                                         (8)   
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واحد نجومی از ستاره مرکزی. در این شکل نمودارهای  نقطه چین  100: سرعت عمودی ذرات گردوغبار با ابعاد مختلف در فاصله 1 شکل

 خودگرانش را نشان می دهند.وضعیت بدون خودگرانش و نمودارهای توپر وضعیت با 

 :عملیات جبری با سه فرض تخمین و پس از مقداری ،معادله پیوستگی برای ذرات گردوغباردر ادامه کار 

 از زمان 𝜌𝑑 ( مستقل بودن چگالی عددی ذرات گردوغبار3 ( نازک بودن قرص2 ( تقارن سمتی1

 به صورت زیر به دست می آید
𝜌𝑑

𝜌𝑔
𝑣𝑧,𝑑 −

𝜈

𝑠𝑐

𝜕

𝜕𝑧
(

𝜌𝑑

𝜌𝑔
) = 0,                                                                                                                     (9)   

به  است که جریان های تالطمی نشست ذرات و جمله ی دوم شار ناشی از شار ناشی ازجمله اول که در این معادله 

𝑗صورت  = −
𝜌𝑔𝜈

𝑠𝑐
∇⃗⃗⃗(

𝜌𝑑

𝜌𝑔
 .[5] است تالطمی وشکسانی 𝜐عدد اشمیت و  scمعادله در این  .[7] شودتعریف می  (

بیانگر این است که شار ناشی از نشست ذرات و شار ناشی از جریان های تالطمی مساوی و در جهت این معادله 

ت آن می توان نسباز ی دیفرانسیل مرتبه اول است که با انتگرال گیری عددی یک معادله   (9) ی. معادله مخالف هستند
𝜌𝑑

𝜌𝑔
 را به دست آورد. 

 

: نسبت چگالی ذرات گردوغبار به چگالی گاز. نمودار سمت راست این نسبت را برای ذرات با ابعاد مختلف نشان می دهد و نمودار 2 شکل

 فواصل مختلف از ستاره مرکزی نشان می دهد.چپ این نسبت را در 

 محاسبه zدر راستای  زیر معادلهبا حل عددی انتگرال های ذرات گردوغبار در آخرین گام نیز سرعت شعاعی متوسط 

 می شود

〈𝑣𝑟,𝑑〉 =
∫ 𝜌𝑑𝑣𝑟,𝑑  𝑑𝑧

3ℎ𝑔

−3ℎ𝑔

∫ 𝜌𝑑  𝑑𝑧
3ℎ𝑔

−3ℎ𝑔

.                                                                                                                    (10)   
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ی مقادیر مشخص: سرعت شعاعی متوسط ذرات گردوغبار با ابعاد مختلف. نمودار سمت راست نقاط تشکیل حلقه و شکاف را به ازای 3 شکل
است. نمودار نقطه چین  به واسطه ی تاثیر خودگرانشآهنگ برافزایش  کاهشی دار سمت چپ نشان دهنده وی کند. نماز پارامترها مشخص م

 وضعیت با خودگرانش وضعیت بدون خودگرانش و نمودار توپر
 نتیجه گیری

ی حرکت ذرات گردوغبار ، توزیع و نحوه جنبهاز سه شکل های رسم شده در این تحقیق نشان می دهند که خودگرانش 

 را در قرص های پیش سیاره ای تحت تاثیر قرار می دهد.

تای در راس با سرعت بیشتری گردوغبار ذرات تا شود می سبب قرص خودگرانش که مالحظه می کنیم 1در شکل  (1

 کنند. نشست آن روی بهحرکت کرده و و به سمت آن مرکزی  ی عمود بر صفحه

نزدیک به  گردوغبار ذرات سبب باال رفتن مقدار چگالی قرص که خودگرانشدهد می نشان  2همچنین شکل  (2

 در و تر رگبز ذرات برای ویژه به تاثیر اینصفحه ی مرکزی و تجمع بیشتر این ذرات پیرامون این ناحیه می شود. 

 .تر است برجسته مرکزی ی ستاره از تردور نواحی

رکزی ی مبرافزایش این ذرات به روی ستاره آهنگ  ،با اضافه شدن خودگرانشاین است که  نیز نشان دهنده 3شکل  (3

می توان به امکان شکل گیری شکاف و حلقه در ذرات گردوغبار اشاره  3از نکات جالب شکل  کم تر می شود.

 داشته باشدنقاطی وجود می تواند . همان طور که در شکل مشخص شده است در قرص های پیش سیاره ای کرد

�̇� که سرعت شعاعی متوسط و شار جرمی ناشی از آن = 2𝜋𝑟Σ𝑑〈𝑣𝑟〉 که این نقاط را  ستاین نقاط صفر ا در

 نقاط بحرانی دو نوع هستند. .می نامیمدر این تحقیق، نقاط بحرانی 

  شار منفی است که این به معنای دور  شعاع کوچک تردر شعاع بزرگ تر از نقاط بحرانی شار مثبت و در
است. به  در این نقطه کاهش چگالی ذرات گردوغبار یااز دو طرف نقطه بحرانی رات گردوغبار شدن ذ

 .شکل می گیردشکاف  عبارت دیگر در این نوع نقاط بحرانی

  شار مثبت است به عبارت دیگر ذرات  شعاع کوچک تردر شعاع بزرگ تر از نقاط بحرانی شار منفی و در
 شده که این به معنای افزایش چگالی و یا تشکیل حلقه است. از هر دو طرف به نقطه بحرانی نزدیک
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