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Навколо спалахiв зореутворення зоряний супервiтер утворює каверни з низькою концентрацiєю гарячого газу, термалiзованого зворотною ударною хвилею. Молодi спалахи зореутворення можуть мiстити компактнi каверни всерединi зони Нii. Дифузне йонiзуюче випромiнювання, що виникає в кавернi, може давати значний внесок у йонiзацiю газу що оточує каверну. На
зовнiшнiй межi таких каверн є газ високої густини, стиснений прямою ударною хвилею вiтру
у вiдносно тонкий шар. Цей шар, а при певних умовах i газ каверни, може суттєво змiнювати
форму йонiзуючого спектра, що входить в навколишню область. Розподiл густини та iнших
фiзичних параметрiв таких бульбашкоподiбних структур розрахували Уiвер та iн. в 1977 роцi.
Ми вирiшили дослiдити методом мультикомпонентного фотойонiзацiйного моделювання, як
такi “бульбашки” впливатимуть на змiну форми йонiзуючого спектра. Початковий спектр йонiзуючого випромiнювання був заданий з моделi спалаху зореутворення, що мiстить параметри,
характернi для блакитних компактних карликових галактик. Також ми дослiдили “бульбашки” навколо поодиноких зiр. Першою та другою компонентами такого моделювання є зона
зоряного супервiтру. Розподiл густини газу в цих компонентах задавався розв’язком системи
рiвнянь неперервностi та переносу енерґiї з урахуванням теплопровiдностi. Третьою компонентою є тонкий шар газу високої густини, утворений ударною хвилею зоряного супервiтру з
навколишнього газу. Густину газу в нiй отримано з умови iзобарностi на контактному розривi
мiж другою та третьою компонентами. Розраховано сiтку мультикомпонентних моделей з вiльними параметрами, що визначають фiзичнi умови всерединi “бульбашки”. Проаналiзовано
вплив “бульбашки” зоряного вiтру на змiну форми спектра йонiзуючого випромiнювання.
Ключовi слова: областi Нii, блакитнi компактнi карликовi галактики, фотойонiзацiйнi
моделi свiтiння.
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I. ВСТУП

Для фотойонiзацiйного моделювання свiтiння зони
Нii навколо спалахiв зореутворення важливо якнайбiльш точно описати її структуру та задати фiзичнi
параметри так, щоб модель найкраще вiдтворювала
процеси, що вiдбуваються в реальних Нii регiонах. У
цiй статтi ми розглядаємо низькометалiчнi Нii регiони околiв спалахiв зореутворень. Такий вибiр зумовлений актуальнiстю задачi уточнення вмiсту первинного гелiю, який, як вiдомо, визначається на основi
хiмiчного складу низькометалiчних зон Нii у блакитних компактних карликових галактиках (БККГ).
У наших роботах з оптимiзованого фотойонiзацiйного моделювання свiтiння (ОФМС) зон Нii у БККГ
було виявлено нестачу квантiв лайманiвського континууму в дiапазонi довжин хвиль λ912 − 504Å (див.
напр. [1]). Постало питання щодо фiзичних причин
такої нестачi.
Вiдомо, що масивнi О–В зорi в ядрах спалахiв зореутворень можуть бути джерелами потужнього зоряного вiтру. Такий вiтер вiд багатьох зiр може утворювати в навколишньому газi бульбашкоподiбнi струк-

тури, якi у випадку молодих спалахiв зореутворення
є достатньо компактними для того, щоб умiститися
всерединi йонiзованих Нii регiонiв. Тому ми вирiшили
перевiрити вплив таких структур на поле йонiзуючого випромiнювання, що виходить iз них в навколишню
зону Нii.
У бiльшостi з попереднiх праць iз фотойонiзацiйного моделювання низькометалiчних зон Нii не враховували можливих наявностей внутрiшнiх структур, утворених зоряним вiтром. Такi бульбашкоподiбнi структури, згiдно з [2], включають внутрiшню область, де вiтер вiльно розлiтається, гарячу каверну,
що є джерелом теплового випромiнювання з температурою близько мiльйона Кельвiнiв i тонкий шар високої концентрацiї, утворений ударною хвилею зоряного
вiтру з навколишнього газу.
Структура та еволюцiя рiзних видiв так званих “бульбашок” залежить вiд швидкостi зоряного вiтру, вiку
зореутворення та параметрiв мiжзоряного середовища. Теорiю бульбашкоподiбних структур та їхнє моделювання навколо зiр рiзних типiв i класiв докладно
вивчали у працях [3–5]. Бiльшiсть iз цих моделей є деталiзацiєю еволюцiйних фаз “бульбашки”, описаних у
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працi [2], залежно вiд того, навколо якого об’єкта вона
розширюється (бiлий карлик, зорi типу WR, O–B зорi тощо) i в якому середовищi (мiжзоряний газ рiзної
густини). Тому в нашiй статтi ми використовуватимо
модель “бульбашки” з працi [2].
У нашiй попереднiй працi [9] ми показали за допомогою мультикомпонентного фотойонiзацiйного моделювання, що бульбашкоподiбнi структури, утворенi
зоряним вiтром, можуть справдi при певних умовах
утворювати нестачу квантiв у розподiлах енерґiї спектра йонiзуючого випромiнювання, яке збуджує свiтiння навколишнього Нii регiону. Однак у тiй працi густина газу, хоч i приймалася рiзною в кожнiй з компонент “бульбашки”, проте вважалася сталою за об’ємом
кожної з компонент.
У цiй статтi ми використали для опису розподiлу
густини всерединi компонент “бульбашки” зоряного
вiтру результати дослiджень [2]. Така деталiзацiя розподiлу густини в бульбашкоподiбних структурах дала змогу отримати достовiрнiшi данi про трансформацiю енерґетичного розподiлу йонiзуючого випромiнювання ядер низькометалiчних зон Нii залежно вiд
розподiлу густини в “бульбашцi” та параметрiв, що
описують Lyc-спектр йонiзуючого ядра (вiд областi
зореутворення чи поодинокої зорi).
У наступних наших працях ми плануємо отримати параметри розподiлу густини в “бульбашках” зоряного вiтру та Lyc-спектр йонiзуючих ядер зон Нii
у БККГ на основi результатiв ОФМС останнiх, а також дослiдити, як змiняться результати за наявностi
пилових зерен рiзних типiв.

Рис. 1. Структура “бульбашки” зоряного вiтру.

Кожна компонента становить окрему фотойонiзацiйну модель у припущеннi сферичної симетрiї. Поле
дифузного йонiзуючого випромiнювання розраховано
в наближеннi outward only. Тому фотойонiзацiя в кожнiй iз компонент спричинена двома видами квантiв
лайманiвського континууму:
1) кванти прямого випромiнювання з йонiзуючого
джерела (не поглинутi в попереднiй компонентi);
2) кванти, випромiненi в попереднiй компонентi
(дифузне випромiнювання).

II. СТРУКТУРА “БУЛЬБАШКИ”
I ФОТОЙОНIЗАЦIЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
ЗОН Нii

2. Друга компонента є гарячим розрiдженим газом
каверни зоряного вiтру.

Для першої компоненти, найближчої до спалаху зореутворення, спектр лайманiвського континууму визначається йонiзуючим джерелом. У ролi таких йонiзуючих джерел використовували як спалах зореутворення, так i поодиноку зорю спектрального класу
О (використано модель зоряної атмосфери TLUSTY
[6]) з поверхневою ефективною температурою Teff =
54000◦K, прискоренням вiльного падiння на поверхнi
log g[см/с2 ] = 4.2, металiчнiстю стосовно до сонячної
log Z = −0.57 та свiтнiстю log L/L = 4.51.
Для опису задання Lyc-спектра спалаху зореутворення використано результати розрахунку еволюцiйної сiтки з працi [8]. Загальна кiлькiсть йонiзуючих
квантiв, випромiнюваних областю зореутворення за
1 с, приймалась рiвною log Qion = 53. Програма розрахунку нашої сiтки мультикомпонентних ФМС iнтерполювала згаданi вище результати з метою отримання Lyc-спектра для даного вiку.
Для розрахункiв фотойонiзацiйних моделей використано програму Г. Ферланда Cloudy 08.00 [7], яку
ми модифiкували згiдно з потребами моделювання.
Була порахована сiтка трикомпонентних фотойонiзацiйних моделей з такими вiльними параметрами:

3. Третя компонента є тонким шаром високої густини, згребеним ударною хвилею зоряного супервiтру.

1) вiк зореутворення (Age) у мiльйонах рокiв [Myr]
для спалаху зореутворення вiд 1 до 9.75, для поодинокої зорi: вiд 1 до 4.75;

Центральними джерелами йонiзацiї зони Нii
у БККГ є зорi в областi зореутворення. Але, з iншого боку, супервiтер навколо кластера зiр, частинки
якого вириваються в навколишнiй простiр, утворює
ударну хвилю. Вона згрiбає небулярний газ на своєму шляху, формуючи тонкий шар високої густини [2].
Зворотна ударна хвиля термалiзує частинки мiжзоряного середовища. У результатi каверна зоряного
вiтру випромiнює теплове випромiнювання, ефективна температура якого сягає iнколи мiльйона градусiв
Кельвiна. Враховуючи складну структуру околiв спалахiв зореутворення (див. рис. 1), у цiй статтi були
порахованi трикомпонентнi моделi:
1. Перша компонента являє собою супервiтер, що
вiльно розлiтається вiд кластера зiр.
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2) темп утрати маси у випадку спалаху зореутворення Ṁw [M /рiк] вiд 10−5 до 10−3 , у випадку
поодинокої зорi: вiд 10−7 до 10−6 ;
3) швидкiсть зоряного вiтру vw [км/с] вiд 20 до
2005;
4) густина навколишнього середовища n0 [см−3 ]
вiд 1 до 3000.
Отже, ми мали змогу вiдслiдковувати еволюцiйно
можливостi трансформацiї енерґетичного розподiлу
Lyc-спектра пiд час його проходження через компоненти “бульбашки” зоряного вiтру.

log na (R) = −3.82495 + 1.00971 · e−

R+0.17442
0.25075

R+0.17442

(7)
+ 2.5191 · e− 1.94557 ,
log nb (R) = 64.03901471 − 48.80541204 · R
+ 13.97542937 · R2 − 2.11750182 · R3 + 0.18978405 · R4
− 0.01042102 · R5 + 3.44806684 · R6
− 6.31658041 · 10−6 · R7 + 4.9239613 · 10−8 · R8 ;
Для зручностi ми перемасштабували апроксимацiйнi
формули для довiльних r. На основi формул (7) був
побудований рис. 2.

III. МУЛЬТИКОМПОНЕНТНЕ
МОДЕЛЮВАННЯ КАВЕРНИ ЗОРЯНОГО
ВIТРУ

Фiзичнi умови вздовж радiуса каверни зоряного
вiтру, згiдно з [2] та [10], задаються розв’язком системи рiвнянь неперервностi та переносу випромiнювання з урахуванням теплопровiдностi:
1 d 2
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Згiдно з [2], друга компонента обмежена внутрiшнiм та зовнiшнiм радiусами R1 i R2 , що визначаються
формулами:
0.1 0.4
R1 = 3.63Ṁw0.3n0−0.3 vw
tw ,

(3)

0.4 0.6
28.11Ṁw0.2n0−0.2 vw
tw ;

(4)

R2 =

v
де Ṁw = 10Ṁ−6 , vw = 2000
, tw = 10t 6 ; τ i u — безрозмiрнi змiннi, що є функцiями вiд безрозмiрної радiальної
координати ξ = R2r(t) .
Товщину третьої компоненти ∆r ми визначали так:
(
)
− 31
n0
1−
∆r = R2
− 1 пс,
(5)
ns

де ns — концентрацiя газу в тонкому шарi високої густини. Густину газу ns визначали з умови iзобарностi
на контактному розривi мiж другою i третьою компонентами.
Для того, щоб порахувати сiтку мультикомпонентних моделей свiтiння (ФМС) бульбашки зоряного вiтру всерединi туманностi, ми вивели такий апроксимацiйний вираз для розподiлу концентрацiї:
nH = DF · 10A(r) ,
(6)
R
де DF = M1 /M2 ; M1 = Ṁ dt — маса, що надходить
вiд зорi;
R
R
M2 = ρdV ≈ 1.44 · mH · (na (R) + nb (R)) · dV — маса самої каверни, A(r) = log na (R) та A(r) = log nb (R)
— апроксимацiйнi вирази для визначення концентрацiї в першiй та другiй компонентах вiдповiдно (отриманi фiтуванням i подальшою апроксимацiєю розподiлу концентрацiї з [2]):

Рис. 2. Розподiл концентрацiї в першiй та другiй компонентах nH (r), побудований на основi апроксимацiйних
формул (7).

IV. РЕЗУЛЬТАТИ МОДЕЛЮВАННЯ

Усi результати мультикомпонентного моделювання змiни Lyc-спектра пiд час його проходження
крiзь “бульбашку” зоряного вiтру зображено графiчно у виглядi EPS-файлiв, якi є в архiвi за адресою
http://www.physics.wups.lviv.ua/depts/KAF/personal/
Lyc_trans.tar.gz Усi результати можна подiлити на
декiлька типiв. Тут ми наводимо й аналiзуємо лише
по одному результату з кожного такого типу.
На рис. 3 показано типовий випадок, коли не
спостерiгається нестачi квантiв (завалiв у спектрi)
за лайманiвською межею. Бачимо тiльки зменшення
кiлькостi квантiв при проходженнi через рiзнi компоненти “бульбашки”. Це зумовлено тим, що при таких параметрах моделi, як малий вiк спалаху зореутворення, слабкий вiтер, мала концентрацiя газу, що
оточує “бульбашку”, та невеликi розмiри другої компоненти, каверна компактна з низькою густиною у
всiх компонентах, а тому трансформацiї Lyc-спектра
не спостерiгаємо.
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Age = 1 Myr;Vw = 20 km/sec;logdM/dt=-5;n0=10 cm-3, DF=30.4 , R1=3.6 pc, R2=4.28 pc
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Рис. 3. Приклад результату моделювання проходження Lyc-квантiв крiзь “бульбашку” навколо спалаху зореутворення, коли вiдсутня суттєва трансформацiя Lyc-спектра.

Age = 1 Myr;Vw = 200 km/sec;logdM/dt=-3;n0=100 cm-3, DF=1470 , R1=9.03 pc, R2=17 pc
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Рис. 4. Приклад результату моделювання проходження Lyc-квантiв крiзь “бульбашку” навколо спалаху зореутворення, коли наявна суттєва трансформацiя Lyc-спектра пiд час проходження йонiзуючими квантами третьої компоненти
“бульбашки” (оболонка “с” на рис. 1).

На рис. 4 показано типовий випадок, коли третя
компонента формує “завал” за лайманiвською межею.
У цьому разi, як видно зi значень параметрiв “бульбашки” та спалаху зореутворення, каверна зоряного
вiтру повнiстю сформована i має зовнiшнiй щiльний
згребений шар, при проходженнi крiзь який ефективно поглинаються фотони з енергiями, близькими
до потенцiалу йонiзацiї водневоподiбних йонiв. Такий
тип результату є уточненням результату, що ми отримали у працi [9], де на основi простiших мультикомпонентних моделей (сталi густини газу в компонен3901-4

тах “бульбашки”) отримана аналогiчна трансформацiя енерґетичного розподiлу йонiзуючого випромiнювання пiд час проходження тонкого шару небулярного
газу високої густини. Як бачимо, при певних умовах
такий шар справдi спричинює змiну форми спектра
лайманiвського континууму, приводячи до появи так
званого спектрального “завалу” в дiапазонi довжин
хвиль λ912 − 504Å. Фiзична причина виникнення такого завалу зумовлена особливiстю енерґетичної залежностi ефективних перерiзiв фотойонiзацiї σν для
водневоподiбних йонiв, якi мають рiзкий максимум
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бiля потенцiалу йонiзацiї, що швидко спадає зi збiльшенням енерґiї фотонiв. Оскiльки довжина вiльного
пробiгу фотона в середовищi з концентрацiєю n визначається як lν = 1/(σν n), то у випадку проходження фотонами шару високої густини кванти з енерґiєю,
близькою до потенцiалу йонiзацiї будуть ефективнiше
поглинатися, анiж кванти з вищими енерґiями, якi
здебiльшого проникатимуть у навколишню зону Нii.
На рис. 5 показано типовий результат у випадку,
коли перша та друга компоненти беруть участь в
утвореннi спектрального завалу при довжинах хвиль
λ ≤ 912Å. Тут концентрацiя навколозоряного газу

n0 =100 cм−3 у поєднаннi зi значними темпами втрати маси спалахом зореутворення та швидкiстю його вiтру приводять до виникнення вiдносно великої
“бульбашки” з великою густиною (див. значення параметра DF). Це спричиняє те, що у трансформацiї
Lyc-спектра домiнуючу роль вiдiграє газ у протяжнiй кавернi зоряного вiтру (друга компонента в наших
моделях). Таким чином, за певних умов роль тонкого
шару високої густини (третя компонента) вiдходить
на другий план, а основна роль у цьому процесi належить кавернi.

Age = 5 Myr;Vw = 2000 km/sec;logdM/dt=-3;n0=100 cm-3, DF=6300 , R1=21.7 pc, R2=112 pc
1e+10

SB99 Lyc
Component 1
Component 2
Component 3

100000

νFν[erg cm-2 s-1]

1

1e-05

1e-10

1e-15

1e-20

1e-25

1

2

3
4
Photon Energy [Ry]

5

6

Рис. 5. Приклад результату моделювання проходження Lyc-квантiв крiзь “бульбашку” навколо спалаху зореутворення, коли наявна суттєва трансформацiя Lyc-спектра пiд час проходження йонiзуючими квантами через двi компоненти
“бульбашки” (оболонки “b” i “c” на рис. 1).

Age = 1 Myr;Vw = 20 km/sec;logdM/dt=-6;n0=1 cm-3, DF=3.04 , R1=3.6 pc, R2=4.28 pc
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Рис. 6. Приклад результату моделювання проходження Lyc-квантiв крiзь “бульбашку” навколо зорi спектрального
класу О. Видно, що вiдсутня суттєва трансформацiя Lyc-спектра.
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Age = 1.5 Myr;Vw = 20 km/sec;logdM/dt=-6;n0=10 cm-3, DF=2.44 , R1=2.12 pc, R2=3.44 pc
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tlusty O star 3-dim: Teff=54000K,log(g)=4.2,log(Z)=-0.573
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Рис. 7. Приклад результату моделювання проходження Lyc-квантiв крiзь “бульбашку” навколо зорi спектрального
класу О. Наявна суттєва трансформацiя Lyc-спектра пiд час проходження йонiзуючими квантами третьої компоненти
“бульбашки” (оболонка “с” на рис. 1).

Age = 2.25 Myr;Vw = 2000 km/sec;logdM/dt=-6;n0=1 cm-3, DF=2.83 , R1=7.88 pc, R2=43.9 pc
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Рис. 8. Приклад результату моделювання проходження Lyc-квантiв крiзь “бульбашку” навколо зорi спектрального
класу О. Наявна суттєва трансформацiя Lyc-спектра пiд час проходження йонiзуючими квантами через двi компоненти
“бульбашки” (оболонки “b” i “c” на рис. 1).

Рис. 6 вiдображає типовий результат фотойонiзацiйного моделювання каверни, у центрi якої є зоря класу O, коли трансформацiй у розподiлi енерґiї
в спектрi йонiзуючого випромiнювання не виявлено.
“Бульбашка” у цьому випадку компактна через низький темп утрати маси зорею, а густина газу у третiй
компонентi низька через малу густину навколишнього газу.
На рис. 7 показано типовий випадок для моделей
“бульбашки” iз зорею класу O в центрi, коли третя
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компонента формує “завал” за лайманiвською межею.
У цьому випадку, як видно зi значень параметрiв “бульбашки”, каверна зоряного вiтру повнiстю сформована й має зовнiшнiй щiльний згребений шар, при
проходженнi крiзь який ефективно трансформується Lyc-спектр. Ми були виявили також випадки для
моделей “бульбашки” iз зорею, коли перша та друга
компоненти беруть участь в утвореннi спектрального
“завалу” при довжинах хвиль λ ≤ 912Å (див. рис. 8).
Тут низька концентрацiя навколозоряного газу (n0 =1

ВПЛИВ БУЛЬБАШКОПОДIБНИХ СТРУКТУР, УТВОРЕНИХ ЗОРЯНИМ ВIТРОМ . . .

cм−3 ) у поєднаннi з великою швидкiстю зоряного вiтру приводять до виникнення великої (43.9 пк) оптично товстої “бульбашки”.
V. ВИСНОВКИ

Для оцiнки впливу внутрiшнiх бульбашкоподiбних
структур на трансформацiю Lyc-спектра йонiзуючого
джерела (як спалаху зореутворення, так i поодинокої
зорi) розраховано сiтку трикомпонентних ФМС. При
цьому радiальний розподiл густини газу в такiй “бульбашцi” вiдповiдав її структурi, описанiй у працi [2].
За результатами такого моделювання встановлено,
що:
1) при таких параметрах моделей. як малий вiк туманностi, слабкий зоряний вiтер, мала концентрацiя газу що оточує “бульбашку”, та невеликi
розмiри другої компоненти, каверна надто компактна й має надто низьку густину, щоб спричинити трансформацiю Lyc-спектра йонiзуючого джерела;
2) за високих темпiв утрати маси зорями в областi зореутворення iз середньою швидкiстю вiтру
(сотнi км/с), при типових для Нii регiонiв густинах газу, що оточує “бульбашку”, через мiльйон
i бiльше рокiв формується “бульбашка”з достаньою густиною газу в тонкому шарi, згребеного прямою ударною хвилею вiтру, для трансформацiї утворення спектральних завалiв у Lycспектрi йонiзуючого джерела;
3) за високих темпiв утрати маси зорями, при великiй швидкостi вiтру та вiдносно низькiй концентрацiї газу, що оточує “бульбашку”, за декiлька
мiльйонiв рокiв може утворитися протяжна каверна з вiдносно високою густиною газу в нiй –
достатньою для формування спектральних “завалiв” у Lyc-спектрi йонiзуючого джерела;
4) якщо швидкiсть вiтру вiд поодинокої зорi всерединi областi Нii низька, то це унеможливлює
формування “бульбашки”, яка б суттєво трансформувала Lyc-спектр зорi;
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5) для поодинокої зорi з повiльним зоряним вiтром
та низьким темпом утрати маси, але за вiдносно високої концентрацiї газу, що оточує “бульбашку”, через мiльйон i бiльше рокiв формується “бульбашка” з достатньо щiльною третьою
компонентою для формування “завалу” за лайманiвською межею;
6) навколо поодинокої зорi у випадку дуже швидкого зоряного вiтру, малої концентрацiї навколозоряного газу через декiлька мiльйонiв рокiв
може утворитися “бульбашка”, яка матиме протяжнi оболонки “b” i “c”, що формують “завали”
за лайманiвською межею.
З вiком спалаху зореутворення, унаслiдок дiї гiдродинамiчних нестiйкостей, фронт прямої ударної хвилi
розриватиметься й бульбашкоподiбнi структури скорiш за все не виникатимуть. Тому достовiрнiсть отриманих результатiв зменшується зi збiльшенням вiку
спалаху зореутворення. У наших наступних роботах
ми плануємо дослiдити роль таких нестiйкостей у запобiганнi утворення бульбашкоподiбних структур.
При детальному фотойонiзацiйному моделюваннi
зон Нii навколо спалахiв зореутворення необхiдно
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майбутнiх працях ми плануємо приєднати до моделювання четверту компоненту — звичайний Нii регiон,
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Stellar superwind around the starbursts forms cavities with a low density of hot gas, thermalized by inverse
wind shock. Young starbursts could contain compact cavities inside the Нii region. Diffuse ionizing radiation that
arises in the cavity could affect the ambient medium ionization quite considerably. Outside the stellar wind bubble
lies a thin shell swept-up by the direct wind shock. This shell and at certain conditions, when there is gas in the
cavity, could appreciably transform the shape of the ionizing spectrum that drives into the surrounding region.
The distribution of density values and other physical parameters of “bubble-like” structures were given by Weaver
et al. in 1977. We decided to investigate using multicomponent photoionization modelling the influence of such
“bubbles” on the ionization spectrum shape. The input spectrum of ionizing radiation was obtained from the
starburst model with parameters typical for blue compact dwarf galaxies. Also, the ‘bubbles’ around single stars
were investigated. The first and second inner components of such a modelling correspond to the hypersonic stellar
wind zone and the region of shocked stellar wind, respectivly. The gas density distribution in these components is
derived from the bubble structure obtained from the equations system of continuity and energy transfer including
heat conductivity. The third component is a thin shell of high density gas swept-up by the wind shock. The
gas density in this component was obtained from the isobaric condition at a contact discontinuity between the
second and third components. The evolution grid of multicomponent photoionization models with different ‘bubble’
parameters was calculated. The influenсe of a thin high density shell on the spectrum was analysed.
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