Streszczenie
W niniejszej rozprawie, badamy procesy powstawania rezonansów ruchu średniego we wczesnych etapach ewolucji ukladów planetarnych, wtedy gdy wcia̧ż formuja̧ce siȩ lub już zupelnie
uformowane planety zanurzone sa̧ w gazowym dysku protoplanetarnym. Koncentrujemy siȩ
na ukladach zawieraja̧cych super-Ziemie lub mini-Neptuny, należa̧ce do najliczniejszej klasy
planet odkrytych do tej pory. Planety ewoluuja̧ce w środowisku gazowym podlegaja̧ migracji orbitalnej wskutek oddzialywań plywowych pomiȩdzy dyskiem i planeta̧. Przewiduje
siȩ, że jeśli wzglȩdna migracja dwóch planet jest zbieżna to planety te moga̧ schwytać siȩ
w rezonans ruchu średniego. Czy takie oczekiwania sa̧ zawsze spelnione? Odpowiedzi na to
pytanie szukamy, wykorzystuja̧c dwuwymiarowe hydrodynamiczne modelowanie wzajemnych
oddzialywań dysku protoplanetarnego i planet oraz, tam gdzie jest to możliwe, analityczne
oszacowania oparte na uproszczonym opisie tych odzialywań.
Pierwsza seria symulacji, zainspirowana konfiguracja̧ planet obserwowana̧ w ukladzie Kepler29, jest prowadzona w celu określenia warunków panuja̧cych w dysku, które sprzyjaja̧ tworzeniu siȩ rezonansu ruchu średniego drugiego rzȩdu 9:7 pomiȩdzy dwoma super-Ziemiami o tej
samej masie. Znajdujemy, że schwytanie siȩ planet w rezonans nastȩpuje podczas zbieżnej
migracji, jeśli jeden z ka̧tów rezonansowych, w momencie dotarcia do rezonansu przyjmuje
wartość z tak zwanego “okna przechwycenia”. Szerokość tego okna zależy od wzglȩdnego
tempa migracji i ukolowienia, które z kolei sa̧ określone przez parametry dysku. Okno
przechwycenia jest szerokie, jeśli tempo wzglȩdnej migracji jest niskie i ulega zwȩżeniu w
miarȩ wzrostu tempa migracji. Jeśli tempo migracji jest wystarczaja̧co wysokie, wtedy okno
jest zamkniȩte i planety nie utworza̧ konfiguracji rezonansowej. Potwierdzamy tutaj wyniki
poprzednich badań i, dziȩki naszemu podejściu do problemu rezonansów drugiego rzȩdu z
wykorzystaniem po raz pierwszy symulacji hydrodynamicznych, otrzymujemy wyniki w szerszym zakresie pocza̧tkowych mimośrodów i wielkich pólosi planet. Masy super-Ziem i parametry dysku zostaly tak dobrane, aby zapewnić że planety nie sa̧ w stanie utworzyć obszaru o
obniżonej gȩstości powierzchniowej wzdluż swoich orbit i ich evolucjȩ w dysku możemy uważać
na zgodna̧ z klasyczna̧ migracja̧ I typu.
Druga seria symulacji jest zainspirowana obserwowanym trendem, widocznym w rozkladzie
stosunków okresów par planet w ukladach wieloplanetarnych, w którym stosunki okresów
przyjmuja̧ wartości trochȩ wiȩksze od rezonansowych. Tendencja ta jest obecna bez wzglȩdu
na odleglość, w jakiej para planet obiega gwiazdȩ macierzysta̧. Proponujemy tutaj, że jedna̧ z
możliwych przyczyn tego faktu obserwacyjnego jest wzajemne odpychanie siȩ planet wskutek
oddzialywań pomiȩdzy dyskiem i planetami. W zaproponowanym scenariuszu, przekazanie
momentu pȩdu poprzez fale gȩstości wzbudzone przez jedna̧ planetȩ drugiej planecie prowadzi
do rozbieżnej migracji i tym samym uniemożliwia powstanie resonansu. Podobny mechanizm
zostal opisany w literaturze w przypadku par: gazowy olbrzym i super-Ziemia, dwie planety
podobne do Saturna i dwie planety podobne do Urana. W niniejszej rozprawie, potwierdzamy
te wyniki i dowodzimy, że wzajemne odpychanie siȩ planet jest efektywne również w przypadku dwóch super-Ziem, jeśli sa̧ one w stanie usuna̧ć czȩść materii z obszarów wzdluż swoich
orbit (ich migracja nie jest klasyczna̧ migracja̧ I typu) i jeśli w tych obszarach pozostala jeszcze
wystarczaja̧ca ilość gazu niezbȩdna do efektywnego przekazania momentu pȩdu planecie. Te
dwa warunki na efektywność odpychania siȩ planet uzyskujemy, wykorzystuja̧c uproszczony
analityczny opis oddzialywań pomiȩdzy dyskiem i planetami. Za pomoca̧ dwuwymiarowych
symulacji hydrodynamicznych weryfikujemy wyprowadzone kryteria dla szerokiego zakresu
mas i warunków panuja̧cych w dysku. Nasze wyniki wskazuja̧ na to, że jeśli warunki na wzajemne odpychanie siȩ planet sa̧ sprzyjaja̧ce to oczekujemy, że obserwowane stosunki okresów
orbitalnych planet sa̧ wiȩksze, czȩsto tylko nieznacznie wiȩksze od rezonansowych, albo że
w ogóle nie dochodzi do powstania rezonansu. Zatem rezonanse powstaja̧ce na wczesnych
etapach ewolucji ukladów planetarnych niekoniecznie musza̧ być powszechne.

