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ВСТУП

Газовi туманностi (ГТ) є дуже поширеним типом астрофiзи-
чних об’єктiв. Це планетарнi та дифузнi туманностi, зони iонi-
зованого водню (HII) в Блакитних компактних карликових га-
лактиках (БККГ), небулярний газ у ядрах активних галактик
i квазарах та iн. Вони є рiзними за природою i походженням,
утворенi на рiзних етапах еволюцiї зоряних систем, тому вiд-
ображають еволюцiю хiмiчного складу в цих об’єктах. З огляду
на це точне визначення хiмiчного складу зазначених об’єктiв є
важливим для вивчення проблем зоряного нуклеосинтезу, iсторiї
зореутворення та особливостей хiмiчної еволюцiї речовини у Все-
свiтi. Детальний аналiз хiмiчного складу ГТ дає змогу точнiше
визначити догалактичний вмiст гелiю Yp та уточнити його зба-
гачення важкими елементами dY/dZ в процесi хiмiчної еволюцiї
речовини у Всесвiтi.

Характерною особливiстю спектрiв ГТ є одночасна наявнiсть
у них рекомбiнацiйних i заборонених лiнiй атомiв та iонiв рiзних
хiмiчних елементiв. Вони виникають у розрiдженому (небулярно-
му) газовому середовищi за порiвняно низьких електронних тем-
ператур. Свiтiння небулярного газу вiдбувається пiд дiєю жорс-
ткого ультрафiолетового випромiнювання їхнiх центральних iо-
нiзувальних джерел. У спектрах ГТ спостерiгають дозволенi (ре-
комбiнацiйнi) лiнiї H i He, забороненi лiнiї N, O, Ne, S, Ar та iншi,
а також слабкий неперервний спектр. Аналiз iнтенсивностей цих
лiнiй дає змогу визначати параметри, що характеризують фiзи-
чнi умови в об’єктах. Головними фiзичними параметрами ГТ є
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поле iонiзувального випромiнювання центральної зорi, густина
небулярного газу та його хiмiчний склад. Взаємодiя поля iонi-
зувального випромiнювання з газом певної густини та хiмiчного
складу приводить до нагрiвання газу, iонiзацiї атомiв i, вiдповiд-
но, до виникнення емiсiйного лiнiйчастого та неперервного спе-
ктрiв.

Посiбник складається з трьох роздiлiв. У першому роздiлi
наведено основнi теоретичнi вiдомостi про фiзичнi умови в газо-
вих туманностях.

У другому роздiлi посiбника описано практичнi навики на-
ближеного, однак ще досить популярного дослiдження фiзичних
характеристик i хiмiчного складу ГТ. Очевидно, що спектри кон-
кретної туманностi повиннi бути вiдомими.

Третiй роздiл посiбника спрямований на освоєння студентом
пакета прикладних комп’ютерних програм для точнiшого визна-
чення фiзичних характеристик i хiмiчного складу планетарних
туманностей (ПТ) та зон HII у блакитних компактних карлико-
вих галактиках (БККГ). Частина з них розроблена в астроно-
мiчнiй обсерваторiї та на кафедрi астрофiзики Львiвського на-
цiонального унiверситету iменi Iвана Франка. Дослiдження ГТ
виконують за допомогою розроблених комп’ютерних програм.
Вони є комплексними: спостережуванi спектри туманностей для
виконання робiт у першiй частинi посiбника використовують для
визначення фiзичних характеристик та хiмiчного складу реаль-
них туманностей. Головними (вхiдними) фiзичними параметра-
ми, що визначають емiсiйний лiнiйчастий спектр туманностi, є:
поле iонiзувального випромiнювання центрального джерела (зо-
ря у випадку ПТ i скупчення зiр у випадку зон HII у БККГ);
густина небулярного газу i його радiальний розподiл; iонiзацiя
атомiв A+i+1/A+i; електронна температура Te i концентрацiя ne;
iоннi концентрацiї A+i/H+ i, вiдповiдно, хiмiчний склад A/H.

Знайденi таким способом значення характеристик поля iонi-
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зувального випромiнювання, радiального розподiлу густини газу
та хiмiчного складу використовують для моделювання свiтiння
туманностi. Отриманий унаслiдок моделювання емiсiйний лiнiй-
частий спектр туманностi порiвнюють зi спостережуваним спе-
ктром. Подальшим пiдбиранням вхiдних параметрiв розрахова-
ний спектр необхiдно узгодити зi спостережуваним, що дає змогу
визначати головнi фiзичнi характеристики та хiмiчний склад ГТ.
Кiнцевим етапом є комп’ютерна оптимiзацiя фотоiонiзацiйного
моделювання свiтiння ГТ, мета якого — визначення оптимальних
значень фiзичних характеристик та хiмiчного вмiсту туманностi
шляхом вiдтворення її спостережуваного спектра за допомогою
модельного.

Усi необхiднi для обчислень данi наведенi в додатках.

Головнi комп’ютернi програми для визначення фiзичних ха-
рактеристик та хiмiчного складу туманностей такi: програма DI-
AGN [1], яка дає змогу визначати електроннi температури Te i
концентрацiї ne методом перетину кривих ne—Te, отриманих для
рiзних вiдношень iнтенсивностей заборонених лiнiй одного й того
ж iона, з подальшим визначенням iонного та хiмiчного вмiстiв, а
також програма CLOUDY [2], яку використовують для фотоiонi-
зацiйного та оптимiзованого моделювання небулярних об’єктiв.

Для виконання дослiджень, описаних у третьому роздiлi, не-
обхiдно знати алгоритми роботи згаданих вище програм. Осно-
вою алгоритму програми DIAGN студенти оволодiвають пiд час
виконання першої частини дослiджень. З конкретним методом
реалiзацiї програми DIAGN та методами розрахунку фотоiонi-
зацiйних i оптимiзованих фотоiонiзацiйних моделей свiтiння мо-
жна ознайомитись у теоретичних вiдомостях, описаних у тре-
тьому роздiлi посiбника. Для детальнiшого розгляду алгоритмiв
фотоiонiзацiйного моделювання свiтiння ГТ доцiльно прочитати
працi [2, 3], а для вивчення фiзичних процесiв у ГТ — [4–6].

У цьому посiбнику опис тематики дослiджень вибрано так,
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щоб полегшити виконання лабораторних, практичних, диплом-
них i магiстерських робiт студентами-астрофiзиками — бакалав-
рами, спецiалiстами та магiстрами.



РОЗДIЛ 1

ТЕОРЕТИЧНI ОСНОВИ ДIАГНОСТИКИ ТА
МОДЕЛЮВАННЯ СВIТIННЯ ГАЗОВИХ

ТУМАННОСТЕЙ

1.1. Iонiзацiйно-рекомбiнацiйна рiвновага

1.1.1. Елементарнi процеси iонiзацiї. В умовах газо-
вих туманностей головними є три процеси iонiзацiї: фотоiонiзацiї
прямим (зоряним) i дифузним (утвореним у туманностi) iонiзу-
ючим випромiнюванням, ударнi iонiзацiї вiльними електронами,
реакцiї обмiну зарядом, що спричиняють iонiзацiю iона (iонiза-
цiйнi та рекомбiнацiйнi перезарядки).

Кiлькiсть фотоiонiзацiй iонiв/атомiв Xi в одиницi об’єму нав-
коло деякої точки за одиницю часу прямим випромiнюванням

n∗ion(X
i, r) = n(Xi, r)

R2

r2

∞
∫

ν0(Xi)

F ∗ν e−τν(r) σν(X
i)
dν

hν
, (1.1)

де F ∗ν – потiк випромiнювання вiд зорi на частотi ν на вiдстанi
Землi з урахуванням мiжзоряного поглинання; R – вiдстань до
туманностi; r – вiдстань вiд ядра туманностi до заданої точки;
n∗(Xi, r) – концентрацiя iона Xi; σν(Xi) – його ефективний перерiз
фотоiонiзацiї; τν(r) – оптична товщина на шляху вiд внутрiшньої
точки туманностi до заданої точки; ν0(Xi) – частота, яка вiдпо-
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вiдає межi iонiзацiї Xi. Iнтегрування в (1.1) виконують за всiм
дiапазоном частот випромiнювання зорi, яке поглинає iон Xi.

Головними поглинальними атомами в туманностi є H0, He0 i
He+. Їхнi межi iонiзацiї вiдповiдають довжинам хвиль 912, 504 i
228 Å, вiдповiдно, тому вираз для τν(r) можна записати так:

τν(r) =











































r
∫

rin

n(H0, r′)σν(H
0) dr′, ν912 6 ν 6 ν504;

r
∫

rin

[

n(H0, r′)σν(H
0) + n(He0, r′)σν(He

0)
]

dr′,

ν504 6 ν 6 ν228;
r
∫

rin

[n(H0, r′)σν(H
0) + n(He0, r′)σν(He

0)+

+n(He+, r′)σν(He
+) ]dr′, ν > ν228,

(1.2)

де rin – радiус внутрiшньої межi оболонки туманностi; частоти
ν912, ν504, ν228 вiдповiдають межам iонiзацiї H0, He0, He+.

Фотоiонiзацiя вiдбувається також дифузним Lc-випромiню-
ванням, що виникає в туманностi в разi рекомбiнацiй вiльних
електронiв на основнi (першi) рiвнi iонiв H+, He+, He++ i на дру-
гий рiвень He++, а також квантами лiнiй Lα (He I) i Lα (He II).
Кiлькiсть таких iонiзацiй iонiв Xi в одиницi об’єму за одиницю
часу

nd
ion(X

i, r) = n(Xi, r)

∞
∫

ν0(Xi)

σν(X
i)
4πJd

ν (r)

hν
dν, (1.3)

де Jd
ν (r) – середня iнтенсивнiсть дифузного випромiнювання у

заданiй точцi туманностi.
За характерної для туманностей електронної температури

Te > 104 K частина вiльних електронiв має енергiю, достатню
для ударної iонiзацiї водню та iнших хiмiчних елементiв. Кiль-
кiсть ударних iонiзацiй iонiв Xi в одиницi об’єму за одиницю часу

nc
ion(X

i, r) = n(Xi, r)ne(r) qc(X
i), (1.4)



Теоретичнi основи дiагностики та моделювання... 9

де ne – електронна концентрацiя; qc(Xi) – коефiцiєнт ударної iо-
нiзацiї (який залежить вiд Te).

Нарештi, третiм процесом iонiзацї iонiв Xi є iонiзацiйне пере-
зарядження – процес, за якого iон Xi вiддає один зi своїх електро-
нiв iншому iону в разi наближення до нього. Оскiльки в туманно-
стях вмiст важких елементiв на три–чотири порядки менший вiд
вмiсту водню, то для будь-якого iона Xi суттєвими будуть лише
перезарядження з H i He. Кiлькiсть таких iонiзацiйних переза-
ряджень iонiв Xi з iонами H+ i He+ в одиницi об’єму за одиницю
часу

nch
ion(X

i, r) = n(Xi, r)
[

n(H+, r)
→

k (Xi,H+)+

+n(He+, r)
→

k (Xi,He+)
]

,
(1.5)

де
→

k (Xi,H+),
→

k (Xi,He+) – iмовiрностi вiдповiдних iонiзацiйних
перезаряджень (стрiлка вказує напрям передавання електрона).

Отже, повна кiлькiсть iонiзацiй iонiв Xi в одиницi об’єму за
одиницю часу є сумою виразiв (1.1), (1.3)–(1.5):

nion(X
i, r) = n∗ion(X

i, r) + nd
ion(X

i, r)+

+nc
ion(X

i, r) + nch
ion(X

i, r).
(1.6)

Атомнi данi. Для розрахунку кiлькостi iонiзацiй необхiднi
значення ефективних перерiзiв фотоiонiзацiї σν(Xi), потенцiалiв
iонiзацiї hν0(Xi), коефiцiєнтiв ударної iонiзацiї qc(Xi) та ймовiр-

ностей перезаряджень
→

k (Xi,H+),
→

k (Xi,He+).
Через сильну дилюцiю i низьку густину газу практично всi

атоми та iони туманностi перебувають в основному станi, тому
для розрахункiв достатньо знати перерiзи фотоiонiзацiї з основ-
ного стану. Залежнiсть цих перерiзiв вiд частоти, як звичайно,
записують апроксимацiйним виразом

σν(X
i) = σ0(ax

s + bxs−1 + cxs−2), (1.7)

10 Iонiзацiйно-рекомбiнацiйна рiвновага

де σν – перерiз на межi iонiзацiї; a, b, c – параметри апроксимацiї,
x = ν/ν0(X

i). Значення ν0(X
i), σ0, a, b, c, s для атомiв та iонiв,

розрахованих у нашiй моделi, взятi з [7–12]. Для деяких iонiв цi
параметри апроксимованi даними з працi [13].

Коефiцiєнти ударної iонiзацiї для H0, He0, He+ вiдображено
апроксимацiйними формулами з працi [14]:

qc(H
0) = 1, 411 · T−3/2e · e−β · β−1.942 см3/с; (1.8)

qc(He
0) = 2, 378 · T−3/2e · e−β · β−2.144 см3/с; (1.9)

qc(He
+) = 1.876 · T−3/2e · e−β · β−1.896 см3/с. (1.10)

У цих формулах β = χi/kTe, χi – вiдповiдний потенцiал iонiзацiї.
Для розрахунку коефiцiєнтiв ударної iонiзацiї атомiв та iонiв

важких елементiв використано формулу з працi [15]:

qc(X
i) =

AcolT
1/2
e

1 + 0.1Te/Tcol
· e−Tcol/Te см3/с, (1.11)

у якiй наведено величини Acol i Tcol.
Вiдомi сьогоднi ймовiрностi iонiзацiйних перезаряджень iо-

нiв Xi з H+ i He+ зiбранi з праць [14,16–22]. Для H0 вiдома також

швидкiсть перезарядження
→

k (H0,He++) = 1, 6 · 10−13см3/с [14].
Це перезарядження необхiдно ввести у вираз (1.5) для розрахун-
ку кiлькостi iонiзацiй нейтрального водню.

1.1.2. Елементарнi процеси рекомбiнацiї. В газових
туманностях вiдбуваються рекомбiнацiї трьох видiв: радiативнi
рекомбiнацiї, дiелектроннi рекомбiнацiї i реакцiї обмiну зарядом,
що приводять до рекомбiнацiї iона (рекомбiнацiйнi перезарядже-
ння).

Кiлькiсть радiативних рекомбiнацiй iонiв Xi в одиницi об’єму
за одиницю часу

nrad
rec (X

i+1, r) = n(Xi+1, r)ne(r)α
rad(Xi+1), (1.12)



Теоретичнi основи дiагностики та моделювання... 11

де αrad(Xi+1) – повний коефiцiєнт радiативної рекомбiнацiї (пiд-
сумований за всiма енергетичними рiвнями iона Xi+1).

Дiелектронна рекомбiнацiя iона Xi+1 вiдбувається двома ета-
пами: спочатку рекомбiнувальний електрон збуджує утворений
унаслiдок рекомбiнацiї iон Xi до автоiонiзацiйного (двiчi збудже-
ного) стану, а потiм цей стан розпадається. Як засвiдчили до-
слiдження, для багатьох iонiв, крiм звичайної (високотемпера-
турної) складової, дiелектронна рекомбiнацiя має також низько-
температурну складову, яка проходить через низькi енергетичнi
стани. В загальному випадку кiлькiсть дiелектронних рекомбi-
нацiй iонiв Xi+1 в одиницi об’єму за одиницю часу

ndi
rec(X

i+1, r) = n(Xi+1, r)ne(r)
[

αdi
H(Xi+1) + αdi

L (X
i+1)

]

, (1.13)

де αdi
H(Xi+1) i αdi

L (X
i+1) – коефiцiєнти дiелектронної рекомбiнацiї

iона Xi+1 за високих i низьких температур, вiдповiдно. Оскiль-
ки дiелектронна рекомбiнацiя пов’язана зi збудженням електро-
на рекомбiнувального iона, то вона неможлива для H+-подiбних
ядер.

У випадку рекомбiнацiйного перезарядження iон Xi+1 заби-
рає електрон у будь-якого атома або iона з наближенням до ньо-
го, тобто вiдбувається рекомбiнацiя iона Xi+1. Кiлькiсть рекомбi-
нацiйних перезаряджень iона Xi+1 з атомами H0 i He0 в одиницi
об’єму за одиницю часу

nch
rec(X

i+1, r) = n(Xi+1, r)
[

n(H0, r)
←

k (Xi+1,H0)+

+n(He0, r)
←

k (Xi+1,He0)
]

,
(1.14)

де
←

k (Xi+1,H0),
←

k (Xi+1,He0) – iмовiрностi вiдповiдних рекомбi-
нацiйних перезаряджень. Перезарядки з iншими атомами й iона-
ми, крiм H0 i He0, є несуттєвими.

12 Iонiзацiйно-рекомбiнацiйна рiвновага

Отже, повна кiлькiсть рекомбiнацiй iонiв Xi+1 в одиницi об’-
єму за одиницю часу дорiвнює сумi виразiв (1.12)–(1.14):

nrec(X
i+1, r) = nrad

rec (X
i+1, r) + ndi

rec(X
i+1, r) + nch

rec(X
i+1, r). (1.15)

Атомнi данi. Коефiцiєнти радiативної рекомбiнацiї для H i
He розрахованi за такими формулами працi [25]:

αrad(H+) =
2, 06 · 10−11

T
1/2
e

[

0, 43 +
1

2
ln

157 800

Te
+

+0.47

(

Te

157 800

) 1
3

]

;

(1.16)

αrad(He++) =
8, 25 · 10−11

T
1/2
e

[

0, 43 +
1

2
ln

631 400

Te
+

+0.47

(

Te

631 400

) 1
3

]

.

(1.17)

Тут α мають розмiрнiсть [см3/с]. Для iнших iонiв коефiцiєн-
ти

αrad(Xi+1) = Arad ·
(

Te

10 000

)χrad

см3/с. (1.18)

Значення параметрiв Arad i χrad, якi є в цьому виразi, взято з
праць [15, 26].

Коефiцiєнти дiелектронної рекомбiнацiї за високих темпера-
тур описує формула

αdi
H(Xi+1) = AdiT

−3/2
e · e−T0/Te

(

1 +Bdie
−T1/Te

)

см3/с, (1.19)

де параметри Adi, Bdi, T0, T1 наведенi в [15, 27].
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Коефiцiєнти дiелектронної рекомбiнацiї за низьких темпера-
тур вiдображенi формулою працi [28]

αdi
L (X

i+1) =
[a

t
+ b+ ct+ dt2

]

t−3/2e−f/t10−12 см3/с, (1.20)

де t = Te/10 000. Параметри a, b, c, d, f для iонiв C, N, O,
Na, Mg, Si взятi з праць [9, 23, 24]. Для iона Si3+ цi параметри
оцiненi за припущення, що вiдношення αdi

L /α
rad(Si3+) дорiвнює

вiдношенню вiдповiдних коефiцiєнтiв для iона C3+, подiбного за
структурою на Si3+.

Для iонiв сiрки й аргону коефiцiєнти дiелектронної рекомбi-
нацiї за низьких температур поки що невiдомi.

Значення iмовiрностей рекомбiнацiйних перезаряджень рi-
зноманiтних iонiв Xi+1 з атомами H0 i He0 наведенi в працях
[14,16, 27, 29–35].

1.1.3. Рiвняння iонiзацiйної рiвноваги. Час устален-
ня в плазмi рiвноваги мiж iонiзацiями i рекомбiнацiями описує
вiдоме спiввiдношення

tr ≃
1

neα(Xi+1)
. (1.21)

Наприклад, при характерних для ПТ значеннях ne ∼ 103см−3,
Te ∼ 104 К час tr не перевищує ∼ 100 рокiв для найповiльнiших
рекомбiнувальних iонiв. Для молодих туманностей з ne ∼ 104 −
105 см−3 час tr значно коротший.

Зi спостережуваних даних випливає, що вiк навiть наймо-
лодших ПТ перевищує tr. З iншого боку, у разi характерного
часу iснування ПТ ∼ 50 000 рокiв за час tr в туманностi не
встигають вiдбутися мiнiмально помiтнi еволюцiйнi змiни. Тому
з достатньою точнiстю можна вважати, що ПТ перебуває в станi

14 Енергетичний баланс

iонiзацiйно-рекомбiнацiйної рiвноваги, рiвняння якої має вигляд

n∗ion(X
i, r) + nd

ion(X
i, r) + nc

ion(X
i, r) + nch

ion(X
i, r) =

= nrad
rec (X

i+1, r) + ndi
rec(X

i+1, r) + nch
rec(X

i+1, r)
(1.22)

для всiх iонiв Xi, що iснують у туманностi.

1.2. Енергетичний баланс

1.2.1. Процеси, що приводять до нагрiвання газу.

Головним i практично єдиним джерелом нагрiвання газу ПТ є
пряме i дифузне iонiзувальне випромiнювання. Внесок усiх iн-
ших можливих джерел енергiї (дисипацiя ударних хвиль, нагрi-
вання космiчними променями тощо) малий настiльки, що ним
можна знехтувати (принаймнi в межах головної структури ту-
манностi).

Коли квант з енергiєю hν iонiзує атом чи iон Xi з потенцiалом
iонiзацiї hν0(Xi), то надлишкова енергiя hν−hν0(X

i) передається
вiльному електрону i потiм у процесi його термалiзацiї – навко-
лишньому газу. Отже, надходження енергiї на одиницю об’єму
за одиницю часу (див. вирази (1.1), (1.3))

G =
∑

Xi

σ(Xi, r)

∞
∫

ν0(Xi)

[

R2

r2
F ∗ν e−τν(r) + 4πJd

ν (r)

]

×

×σν(X
i)h(ν − ν0(X

i))
dν

hν
.

(1.23)

Усi позначення в цiй формулi та вiдповiднi атомнi данi наведенi
вище. В умовах ПТ фотоiонiзацiї елементiв, важчих вiд гелiю,
роблять незначний внесок у нагрiвання газу, тому в формулi
(1.23) можна виконувати пiдсумовування лише за H0, He0, He+.
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Однак у загальному випадку внесок важких елементiв у нагрiва-
ння може бути суттєвим (наприклад, у зонах HII або у випадку
дуже жорсткого спектра iонiзувального випромiнювання).

1.2.2. Механiзми охолодження газу. Вiльнi електро-
ни в туманностi витрачають свою енергiю:

1) на збудження електронним ударом низьких енергетичних
рiвнiв атомiв та iонiв;

2) на ударну iонiзацiю атомiв та iонiв;
3) у разi радiативних i дiелектронних рекомбiнацiй;
4) у випадку вiльно-вiльних переходiв у полях додатних iо-

нiв.
Розглянемо послiдовно всi цi процеси.
1. Багато атомiв та iонiв мають порiвняно низькi метаста-

бiльнi енергетичнi рiвнi, якi ефективно збуджує електронний удар
за наявних у туманностях температур Te ∼ 104 К. У випад-
ку спонтанних переходiв з цих рiвнiв випромiнюються кванти
заборонених та iнтеркомбiнацiйних лiнiй, що вiльно покидають
туманнiсть, оскiльки коефiцiєнт поглинання в цих лiнiях над-
звичайно малий. Цей процес найефективнiше зменшує енергiю в
туманностi. Подiбним способом газ охолоджується в разi удар-
ного збудження дозволених лiнiй, головно резонансних, однак у
випадку резонансних лiнiй випромiнюванi кванти дифундують
у туманностi i виходять з неї лише пiсля великої кiлькостi пе-
ревипромiнювань. Втрати енергiї на збудження нижнiх рiвнiв в
одиницi об’єму за одиницю часу

εcl = ne

∑

Xi

n(Xi)

N1(Xi)−1
∑

j=1

N1(Xi)
∑

k=j+1

(njqjk − nkqkj)χkj(X
i), (1.24)

де nj – вiдносна заселенiсть рiвня j iона Xi; N1(X
i) – кiлькiсть

враховуваних нижнiх енергетичних рiвнiв iона Xi (для резонан-
сних та iнтеркомбiнацiйних лiнiй звичайно приймають N1 = 2);
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qjk – iмовiрнiсть переходу з рiвня j на рiвень k iона Xi; χkj(X
i)

– енергiя переходу мiж цими рiвнями. У випадку ударного ме-
ханiзму збудження свiтiння лiнiй вираз (1.24) можна записати у
зручнiшому для використання виглядi

ε =
∑

Xi

N1(Xi)
∑

k=2

k−1
∑

j=1

εc(λkj ,X
i), (1.25)

де λkj – довжина хвилi лiнiї, що виникає в разi переходу з рiвня k
на рiвень j iона Xi; εc(λkj ,X

i) – випромiнювальна спроможнiсть
газу в цiй лiнiї, зумовлена ударним механiзмом збудження. Пiд-
сумовування в формулах (1.24) i (1.25) виконують за всiма iона-
ми Xi, якi мають достатньо низькi енергетичнi рiвнi. Методика
розрахунку εc(λkj,X

i) для iонiв важких елементiв описана ниж-
че.

2. У випадку ударної iонiзацiї електрон, що налiтає, витрачає
частину енергiї на вивiльнення електрона з iонiзувального ато-
ма або iона, тобто також вiдбувається охолодження небулярного
газу. Оскiльки в умовах ПТ через сильну дилюцiю випромiнюва-
ння вiдносна кiлькiсть збуджених атомiв невелика, то практично
всi ударнi iонiзацiї вiдбуваються з основного рiвня. В такому ви-
падку формула для втрат енергiї на ударну iонiзацiю в одиницi
об’єму за одиницю часу набуде вигляду

εci = ne

∑

Xi

n(Xi) qc(X
i)hν0(X

i), (1.26)

де qc(X
i) – коефiцiєнт ударної iонiзацiї з основного рiвня iона Xi.

За характерних для ПТ температур i хiмiчного складу в (1.26)
достатньо враховувати одну складову, що вiдповiдає ударнiй iо-
нiзацiї H0 (1.34).

3. У процесi рекомбiнацiї вiльний електрон, приєднуючись до
iона Xi+1, виносить з газу свою кiнетичну енергiю – газ охоло-
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джується. Втрати енергiї в разi радiативних рекомбiнацiй вiль-
них електронiв та iонiв Xi+1 в одиницi об’єму за одиницю часу
можна обчислити за формулою

εrad(Xi+1) = ne n(X
i+1)×

×
∞
∑

j=1

∞
∫

0

mev
2

2
σcj(X

i+1, v) v f(v, Te) dv,
(1.27)

де mev
2/2 – кiнетична енергiя електрона; σcj(X

i+1, v) – iмовiр-
нiсть радiативної рекомбiнацiї електрона, який має швидкiсть v,
на рiвень j iона Xi+1; f(v, Te) – функцiя максвелiвського роз-
подiлу електронiв за швидкостями при температурi Te. Можна
знайти середню енергiю електрона, що рекомбiнує з iоном Xi+1,
дiленням (1.27) на кiлькiсть радiативних рекомбiнацiй:

Ee(X
i+1) =

εrad(Xi+1)

ne n(Xi+1)αrad(Xi+1)
= kTe

χ1(β)

ϕ1(β)
, (1.28)

де k – стала Больцмана; β = hν0(X
i)/kTe, а функцiї χ1(β) (1.35)

i ϕ1(β) (1.36) визначенi в [29]. З використанням (1.28) вираз для
сумарних втрат енергiї в разi радiативних рекомбiнацiй набуде
вигляду

εrad =
∑

Xi+1

εrad(Xi+1) =

= nekTe

∑

Xi+1

n(Xi+1)αrad(Xi+1)
χ1(β)

ϕ1(β)
.

(1.29)

Оскiльки вiдносний вмiст важких елементiв малий, то в (1.29)
достатньо виконати пiдсумовування за H+, He+, He++.

Урахувати охолодження газу в разi дiелектронних рекомбi-
нацiй наближено можна так. Як вiдомо, у високотемпературнiй
складовiй дiелектронної рекомбiнацiї беруть участь лише тi еле-
ктрони, кiнетична енергiя яких є бiльшою вiд енергiї збудже-
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ння першого автоiонiзацiйного рiвня вiдповiдного iона. Вiдно-
сна кiлькiсть електронiв з такою енергiєю в умовах ПТ невели-
ка: вона експоненцiйно зменшується зi збiльшенням енергiї еле-
ктрона. Тому за температури Te, якi не перевищують приблизно
5 · 104 К, можна прийняти, що середня кiнетична енергiя еле-
ктрона, який бере участь у високотемпературнiй складовiй дi-
електронної рекомбiнацiї, дорiвнює пороговiй енергiї. В такому
наближеннi втрати енергiї в разi високотемпературної складо-
вої дiелектронної рекомбiнацiї в одиницi об’єму за одиницю часу
можна обчислити за формулою

εdiH = ne

∑

Xi+1

n(Xi+1)αdi
H(Xi+1)E1(X

i+1), (1.30)

де E1(X
i+1) – енергiя збудження першого автоiонiзацiйного рiв-

ня двiчi збудженого iона, утвореного внаслiдок дiелектронної ре-
комбiнацiї iона Xi+1. Що стосується низькотемпературної скла-
дової дiелектронної рекомбiнацiї, яка вiдбувається через низькi
енергетичнi стани, то її енергетичний порiг невеликий i середня
енергiя електрона, що рекомбiнує, буде, очевидно, близькою до
середньої теплової енергiї 3

2kTe (на жаль, детальних розрахун-
кiв поки що нема). Втрати енергiї в разi низькотемпературної
дiелектронної рекомбiнацiї можна оцiнити так:

εdiL = ne ·
3

2
kTe

∑

Xi+1

n(Xi+1)αdi
L (X

i+1). (1.31)

З характерним для ПТ хiмiчним складом у сумi (1.30) основний
внесок у пiдсумовування робить He+, а виразом (1.31) можна
знехтувати порiвняно з (1.29) i (1.30).

Отже, сумарнi втрати енергiї в разi радiативних i дiелектрон-
них рекомбiнацiй дорiвнюють сумi виразiв (1.29)–(1.31):

εrec = εrad + εdiH + εdiL . (1.32)
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4. Вiльно-вiльнi переходи електронiв у полях додатних iонiв
також супроводжуються випромiнюванням, а отже, приводять
до охолодження газу. Для розрахунку вiдповiдних втрат енергiї
в одиницi об’єму за одиницю часу можна використати формулу
працi [29]

εff = 1, 85 · 10−27neT
1/2
e

∑

Xi

n(Xi)Z2(Xi), (1.33)

де Z(Xi) – заряд додатного iона Xi (в одиницях заряду електро-
на). Для умов ПТ достатньо виконувати пiдсумовування в (1.33)
за H+, He+, He++.

Атомнi данi. Всi атомнi данi, необхiднi для розрахунку ве-
личин εc(λkj ,X

i) з формули (1.25) для iонiв важких елементiв,
наведенi нижче.

Вираз для врахування сумарних втрат енергiї на ударне збу-
дження й ударну iонiзацiю H0 (тобто εcl(H

0)+ εci(H
0)) отримано

апроксимацiєю даних з працi [36]

εcl(H
0) + εci(H

0) =

= ne n(H
0) · 3, 81 · 10−21 · T 1/2

e · e−
114120

te
ерг

см3 с
.

(1.34)

Функцiї χ1(β) i ϕ1(β) можна розрахувати (у воднеподiбному
наближеннi) за формулами, отриманими апроксимацiєю даних
з [29]

χ1(β) = −0, 071 + 0, 5 ln(β) + 0, 64 · β−1/3; (1.35)

ϕ1(β) = 0, 431 + 0.5 ln(β) + 0, 46 · β−1/3. (1.36)

Значення енергiй E1(X
i+1) у виразi (1.30) визначають через вiд-

повiднi значення температур T0(X
i+1), якi використовують у фор-

мулi (1.19):
E1(X

i+1) = kT0(X
i+1). (1.37)

20 Енергетичний баланс

Формули для розрахунку коефiцiєнтiв радiативної та дiелектрон-
ної рекомбiнацiї наведенi вище.

Вираз (1.33) для врахування сумарних втрат енергiї в разi
вiльно-вiльних переходiв у полi iонiв H+, He+, He++ є таким:

εff = 1, 85 · 10−27neT
1/2
e ×

×
[

n(H+) + n(He+) + 4n(He++)
] ерг

см3 с
.

(1.38)

1.2.3. Рiвняння енергетичного балансу. Час устале-
ння теплової рiвноваги в газi можна оцiнити за допомогою вiдо-
мого спiввiдношення

tT ∼ ne kTe

Λ
, (1.39)

де Λ = εcl+εci+εrec+εff – швидкiсть охолодження небулярного
газу. За характерних для ПТ ne ∼ 103см−3, Te ∼ 104 К величи-
на Λ ∼ 10−17ерг/см3 · с [29] i тодi час tT ∼ 10 рокiв. Оскiльки
Λ ≪ n2, то для молодих ПТ бiльшої густини цей час буде ще
меншим. Отже, оболонки ПТ протягом iснування перебувають у
станi рiвноваги мiж надходженням i втратами енергiї.

Рiвняння енергетичного балансу газу вiльних електронiв у
туманностi, що описує цю рiвновагу, має вигляд

G = Λ. (1.40)

Головний внесок у нагрiвання газу роблять фотоiонiзацiї H0, He0,
He+, а як охолоджувальнi чинники в умовах ПТ треба врахову-
вати: 1) ударне збудження атомiв та iонiв H0, C0−C3+, N0−N4+,
O0−O4+, Ne+−Ne4+, Mg+, Mg3+, Si+−Si3+, S+−S3+, Ar+−Ar4+;
2) ударну iонiзацiю H0; 3) радiативну рекомбiнацiю H+, He+,
He++; 4) дiелектронну рекомбiнацiю He+; 5)вiльно-вiльнi пере-
ходи електронiв у полях iонiв H+, He+, He++.

Однак у реальних ПТ точної термiчної рiвноваги газу нема.
Критерiєм термiчної (енергетичної) стабiльностi газу є прави-
ло, за яким iндикатор такої стабiльностi — це бiльша вiд нуля
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похiдна за температурою вiд рiзницi функцiй охолождення та
нагрiвання газу [2]:

d(Λ−G)

dT
> 0. (1.41)

Така нерiвнiсть повинна виконуватись за умови сталої густи-
ни (iзохорнiсть) або за умови сталого тиску газу (iзобарнiсть).

1.2.4. Урахування дифузного Lc-випромiнювання ГТ.

Дифузне iонiзувальне випромiнювання виникає в оболонцi ту-
манностi у таких випадках:

а) радiативних рекомбiнацiй вiльних електронiв на основнi
рiвнi H+, He+, He++;

б) радiативних рекомбiнацiй вiльних електронiв на другий
рiвень He++;

в) випромiнювання квантiв у лiнiях Lα(He I) i Lα(He II) (дов-
жини хвиль цих лiнiй — 584 i 304 Å).

Iншi джерела дифузного iонiзувального випромiнювання (ре-
комбiнацiї вiльних електронiв з iонами важких елементiв, спон-
таннi переходи мiж рiвнями таких iонiв, вiльно-вiльнi переходи,
двофотонне випромiнювання) є несуттєвими за характерних для
ПТ електронних температур i хiмiчного складу.

Атомнi данi. Вирази для обчислення коефiцiєнтiв радiатив-
ної рекомбiнацiї на окремi рiвнi iонiв H+, He+, He++ отриманi
апроксимацiєю даних з [10]:

αrad
1 (H+) = 1.54 · 10−13t−0.588e см3/с;

αrad
1 (He+) = 1.59 · 10−13t−0.588e см3/с; (1.42)

αrad
1 (He++) = 6.15 · 10−13t−0.588e см3/с;

αrad
2 (He++) = 3.04 · 10−13t−0.736e см3/с,

де te = Te[K]/10 000K.
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Суму коефiцiєнтiв рекомбiнацiї на всi рiвнi, починаючи з
другого, можна обчислити за допомогою виразiв (1.16)—(1.18),
(1.42):

∞
∑

k=2

αrad
k (Xi+1) = αrad(Xi+1)− αrad

1 (Xi+1). (1.43)

Значення вiдповiдних статистичних ваг: g(H0, 1)=2; g(H+, 1)=1;
g(He0, 1)=1; g(He+, 1)=2; g(He+, 2)=8; g(He++, 1)=1. Частота i
перерiз фотоiонiзацiї He+ з другого рiвня дорiвнюють, вiдповiд-
но, 3.29 · 1015 с−1 i 3.2 · 10−18 см2, частоти Lα-лiнiй ν(LαHe I) =
= 5.14 · 1015 c−1 i ν(LαHe II) = 9.87 · 1015 c−1. Всi iншi необхiднi
атомнi данi наведенi вище.

1.3. Розрахунок емiсiйного лiнiйчастого спектра

Емiсiйний лiнiйчастий спектр газової туманостi є достатньо
простим, його лiнiї можна роздiлити на два головнi типи: реком-
бiнацiйнi лiнiї, якi утворилися в разi рекомбiнацiї (радiативної
або дiелектронної) додатного iона з вiльним електроном; забо-
роненi, iнтеркомбiнацiйнi та резонанснi лiнiї, якi утворилися пiд
час збудження електронним ударом атома або iона з подальшим
спонтанним переходом i випромiнюванням.

Для деяких лiнiй цi два механiзми свiтiння дiють спiльно.

1.3.1. Утворення лiнiй у разi радiативної рекомбi-

нацiї. Рекомбiнацiйнi лiнiї утворюються пiсля захоплення iо-
ном вiльного електрона на один зi збуджених енергетичних рiв-
нiв. З цього рiвня електрон виконує послiдовнi каскаднi переходи
на нижчi рiвнi, випромiнюючи лiнiї, якi вiдповiдають цим пере-
ходам. У розрахунках такого спектра вважають, що для кожного
енергетичного рiвня виконується умова статистичної рiвноваги:
кiлькiсть електронiв, що заселяють рiвень n, дорiвнює кiлькостi
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електронiв, що залишають цей рiвень. Уважають також, що по-
глинанням випромiнювання в лiнiях можна знехтувати для всiх
рiвнiв з n > 2. Проте одночасно оптичну товщину в лiнiях серiї
Лаймана вважають дуже великою (випадок B).

Об’ємний коефiцiєнт випромiнювання в рекомбiнацiйнiй лiнiї
з довжиною хвилi λ iона Xi можна обчислити за формулою

ε(λ,Xi) = 4πj(λ,Xi) = n(Xi+1)ne αef (λ,X
i)
hc

λ
, (1.44)

де αef (λ,X
i) – ефективний коефiцiєнт рекомбiнацiї в цiй лiнiї

(який залежить у загальному випадку вiд ne i Te). Детальнi роз-
рахунки ефективних коефiцiєнтiв рекомбiнацiї в рiзних лiнiях
водню, нейтрального та iонiзованого гелiю для широкого набору
значень ne, Te наведенi в працях [23,31,37], а в лiнiях рiзних iонiв
C, N, O – у працi [38]. Залежнiсть αef вiд Te зручно записувати
степеневим апроксимацiйним виразом

αef (te) = a · tbe см3/с. (1.45)

Значення a, b для лiнiй, iнтенсивностi яких обчислюють у фото-
iонiзацiйнiй моделi, отриманi апроксимацiєю вiдповiдних даних
зi згаданих вище праць.

1.3.2. Урахування механiзму дiелектронної реком-

бiнацiї. У випадку дiелектронної рекомбiнацiї захоплення вiль-
ного електрона спочатку вiдбувається без випромiнювання, що
переводить iон (завдяки кiнетичнiй енергiї цього електрона) у
двiчi збуджений стан нижчої стадiї iонiзацiї. Далi вiдбуваються
стабiлiзувальнi каскаднi переходи збуджених електронiв на рiвнi
з меншою енергiєю. На кожному з таких переходiв випромiнюю-
ться кванти вiдповiдних лiнiй.

Об’ємний коефiцiєнт випромiнювання в описаних лiнiях роз-
раховують за формулою (1.44). Ефективнi коефiцiєнти дiелектрон-
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ної рекомбiнацiї в рiзних лiнiях iонiв C, N, O наведенi в пра-
цях [28,39]. Ми апроксимували їх виразом (1.45).

Зазначимо, що свiтiння iнтеркомбiнацiйних лiнiй (таких як λ
1908 C III], λ 1487 N IV]) збуджується як дiелектронною рекомбi-
нацiєю, так i електронним ударом (див. нижче). Збудження цих
лiнiй електронним ударом за умов туманностей, зазвичай, ефе-
ктивнiше. Однак за виникнення дiелектронної та ударної складо-
вих випромiнювання в цих лiнiях вiдповiдальними є рiзнi стадiї
iонiзацiї (наприклад, для лiнiї λ 1908 C III] – C3+ i C2+). Тому
вiдносна роль дiелектронного й ударного механiзмiв збудження
цих лiнiй залежить не лише вiд Te, а й вiд розподiлу хiмiчних
елементiв за стадiями iонiзацiї в туманностi.

1.3.3. Лiнiї, збуджуванi зiткненнями. У разi харак-
терних для туманностей значень Te ∼ 104 К ефективного збудже-
ння електронним ударом зазнають лише тi рiвнi, енергiя збудже-
ння яких не перевищує приблизно 10 еВ. Тому для розрахункiв
iнтенсивностей лiнiй, збуджуваних зiткненнями атомiв та iонiв з
електронами, можна знехтувати всiма високими енергетичними
рiвнями i розглянути рiвняння статистичної рiвноваги лише для
невеликої кiлькостi найнижчих рiвнiв.

Розмiщення найнижчих енергетичних рiвнiв для електрон-
них конфiгурацiй nsq i npq показано на рис. 1.1 (надтонке роз-
щеплення не зображене). Там також показано iони, для яких
характернi цi конфiгурацiї.

З рис. 1.1 бачимо, що всi можливi варiанти розмiщення низь-
ких енергетичних рiвнiв можна роздiлити на чотири групи:

а) п’ятирiвнева структура (п’ять нижнiх рiвнiв) у конфiгу-
рацiях np2, np3, np4. Рiвень 5S2 в конфiгурацiї np2 розмiщений
в енергетичнiй шкалi у 1.5–2.0 рази вище рiвня 1S0, тому взає-
мовплив мiж рiвнем 5S2 i рiвнями 1S0, 1D2 настiльки малий, що
ним можна знехтувати при T ∼ 104 К. У разi переходiв у п’яти-
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Рис. 1.1 Розмiщення найнижчих енергетичних рiвнiв для електронних
конфiгурацiй nsq i npq
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рiвневiй структурi виникають лише забороненi лiнiї, оскiльки всi
збудженi рiвнi метастабiльнi. Серед цих лiнiй прийнято видiляти
небулярнi (N), авроральнi (A) i трансавроральнi (TA);

б) дворiвнева тонка структура основного рiвня в конфiгура-
цiях np1, np5. У разi переходу в цiй структурi випромiнюється
заборонена лiнiя, яка лежить у далекому iнфрачервоному спект-
ральному дiапазонi;

в) досить високий енергетичний терм, який має тонку струк-
туру (3P0, 4P у конфiгурацiях ns2, np1) або не має її (5S у кон-
фiгурацiї np2). У разi переходiв з цього терму вниз випромiню-
ються iнтеркомбiнацiйнi лiнiї, що лежать в ультрафiолетовому
дiапазонi спектра;

г) конфiгурацiя ns1, збуджений терм у якiй перебуває досить
високо i розщеплений на два пiдрiвнi. Перехiд з цього терму, на
вiдмiну вiд перших трьох випадкiв, дозволений i супроводжує-
ться випромiнюванням резонансного дублета в ультрафiолето-
вому дiапазонi.

1.3.4. Розрахунок вiдносних заселеностей енергети-

чних рiвнiв i об’ємних коефiцiєнтiв випромiнювання.

Для обчислення iнтенсивностей спектральних лiнiй необхiдно зна-
ти заселеностi рiвнiв, у разi переходiв з яких вони виникають.
Вiдноснi заселеностi рiвнiв можна розрахувати, якщо використа-
ти для кожного з них умову статистичної рiвноваги для спонтан-
них переходiв i переходiв зiткнення на рiвень i з рiвня (рекомбiна-
цiями на рiвнi в цьому разi можна знехтувати, оскiльки вiдштов-
хувальнi ефекти вiдбуваються переважно на декiлька порядкiв
частiше, анiж рекомбiнацiї). Розглянемо вирази, що описують цi
процеси.

Коефiцiєнт ударної деактивацiї з вищого рiвня k на рiвень j
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qkj =

∞
∫

0

σkj(v) v f(v) dv, (1.46)

де σkj(v) – вiдповiдний перерiз; f(v) – максвелiвська функцiя
розподiлу електронiв за швидкостями. Перерiз σkj(v) зручно ви-
разити через безрозмiрну величину – параметр зiткнення Ωkj(v):

σkj(v) = π

(

h

2πmev

)2 Ωkj(v)

gk
(1.47)

(gk – статична вага рiвня k; для випадку LS-зв’язку g = 2J+1, де
J – повний момент рiвня). Пiдставимо (1.47) у (1.46), отримаємо

qkj =
h2

2πm2
e

(

me

2πkTe

)1/2 1

gk
×

×
∞
∫

0

Ωkj(v) exp

(

−mev
2

2kTe

)

d

(

mev
2

2kTe

)

.

(1.48)

Iнтеграл у формулi (1.48) залежить лише вiд Te, а його числове
значення близьке до деякого середнього значення Ωkj. Позначи-
мо цей iнтеграл через γkj(Te), отримаємо зручний вираз

qkj =
h2

2πm2
e

(

me

2πkTe

)1/2 γkj(Te)

gk
=

=
8.63 · 10−6√

Te

γkj(Te)

gk
см3/с.

(1.49)

Якщо вiдоме qkj, то можна знайти ймовiрнiсть переходу зiткне-
ння за одиницю часу в розрахунку на один атом:

akj = ne qkj с−1. (1.50)

28 Розрахунок емiсiйного лiнiйчастого спектра

Коефiцiєнт ударного збудження (тобто переходу j → k) по-
в’язаний з коефiцiєнтом ударної деактивацiї виразом

qjk = qkj
gk
gj

e−χkj/kTe =
8.63 · 10−6√

Te

γkj(Te)

gj
e−χkj/kTe , (1.51)

де χkj – енергiя переходу мiж рiвнями k i j. Вiдповiдна ймовiр-
нiсть збудження

bjk = ne qjk с−1. (1.52)

Нарештi, ймовiрнiсть спонтанного переходу k → j визначена
коефiцiєнтом Айнштайна Akj .

Умову статистичної рiвноваги для рiвня j виражає рiвняння

j−1
∑

i=1

ni bij +
N
∑

k=j+1

nk(Akj + akj) =

= nj





j−1
∑

i=1

(Aji + aji) +

N
∑

k=j+1

bjk



 ,

(1.53)

де ni, nj, nk – вiдноснi заселеностi вiдповiдних рiвнiв; N – кiль-
кiсть враховуваних рiвнiв. Лiва частина цього рiвняння описує
процеси, що збiльшують заселенiсть рiвня, а права – процеси,
що зменшують її. Крiм (1.53), можна також записати очевидну
умову

N
∑

k=1

nk = 1. (1.54)

Система, яка складається з N − 1 рiвнянь типу (1.53) для
всiх рiвнiв j = 2, 3, . . . , N i доповнена умовою (1.54), є системою
N лiнiйних рiвнянь з N невiдомими n1, n2, . . ., nN . Розв’язок
цiєї системи дає вiдноснi заселеностi рiвнiв. Як бачимо з формул
(1.49)–(1.52), у загальному випадку вiдноснi заселеностi рiвнiв
залежать вiд ne i Te.
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У випадку дворiвневої структури система рiвнянь (1.53)–
(1.54) суттєво спрощується i дає змогу безпосередньо записати
вираз для вiдносної заселеностi верхнього рiвня:

n2 =
b12

A21 + a21 + b12
. (1.55)

Деколи дворiвневе наближення застосовують також для розра-
хункiв iнтенсивностей ультрафiолетових, iнтеркомбiнацiйних i
резонансних лiнiй, тобто розраховують сумарну iнтенсивнiсть
вiдповiдного мультиплету. Оскiльки в цьому випадку в умовах
ГТ a21 ≪ A21, b12 ≪ A21, то вираз (1.55) набуде дуже простого
вигляду

n2 = 8.63 · 10−6 ne√
Te

γ21(Te)

g1A21
e−χ21/kTe . (1.56)

Пiсля розрахунку вiдносних заселеностей усiх враховуваних
рiвнiв iона Xi можна легко обчислити об’ємний коефiцiєнт випро-
мiнювання в лiнiї, що виникає в разi переходу мiж будь-якими
двома рiвнями k i j (k > j):

εc(λkj ,X
i) = n(Xi)nk(X

i)Akj(X
i)Xkj(X

i)
ерг

см3 · с (1.57)

(iндекс c означає збудження лiнiї зiткненнями).
Величини εc(λkj ,X

i) використовують також у формулi (1.25)
для розрахунку функцiї охолодження газу.

Атомнi данi. Необхiднi для розрахункiв атомнi данi зiбранi
з праць [34, 40, 41]. Залежнiсть γkj(Te) записана у виглядi

γkj(te) = k · tηe (1.58)

(te = Te[K]/10 000K). Значення K i η отриманi апроксимацiєю
даних працi [41]. Величини gk i χkj обчислюють за формулою
gk = 2J + 1 (J – повний момент рiвня k), χkj = hc/λkj .
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1.3.5. Розрахунок вiдносних iнтенсивностей емiсiй-

них лiнiй. Для порiвняння результатiв моделювання з резуль-
татами спостереження реальних ГТ необхiдно знати як iнтеграль-
ний спектр моделi, так i спектри випромiнювання, яке поширю-
ється вздовж деяких прямих (променiв зору), що проходять на
рiзних вiдстанях вiд центра симетрiї моделi. Як у спостережен-
нях, так i в розрахунках використовують вiдноснi iнтенсивностi
спектральних лiнiй (вiдносно iнтенсивностi лiнiї Hβ) i абсолю-
тний потiк у лiнiї Hβ, тобто I(λ,Xi)/I(Hβ).

Без самопоглинання в лiнiях обидва згаданi вище варiанти
спектрiв можна легко розрахувати в моделi. Вiдноснi iнтенсив-
ностi лiнiй в iнтегральному спектрi обчислюють за формулою

I(λ,Xi)

I(Hβ)
=

∫

(V )

ε(λ,Xi) dV

∫

(V )

ε(Hβ) dV
(1.59)

(iнтегрування виконують за об’ємом туманностi в моделi). Для
розрахунку спектра випромiнювання, що поширюється вздовж
деякої прямої, слугує вираз

I(λ,Xi)

I(Hβ)
=

∫

(L)

ε(λ,Xi) dl

∫

(L)

ε(Hβ) dl
, (1.60)

де iнтегрування виконують уздовж цiєї прямої в моделi свiтiння
туманностi.

Зазначимо, що в умовах туманностей для деяких дозволених
лiнiй iонiв важких елементiв реалiзується самопоглинання, тоб-
то їхнi довжини хвиль є достатнiми для того, щоб їх поглинав
небулярний газ. Це стосується, передусiм, резонансних дублетiв
λ1549 C IV, λ1240 N V, деколи дублета λ2800 Mg II. Самопо-
глинання робить незастосовними простi формули (1.59), (1.60) i
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зумовлює потребу розв’язування рiвнянь перенесення випромi-
нювання в цих лiнiях з урахуванням поглинання газом i пилом.
Такий розв’язок є окремою досить складною задачею, тут ми
його не розглядаємо.

Нарештi, одержаний на Землi без мiжзоряного поглинання
потiк випромiнювання в лiнiї Hβ

F (Hβ) =
1

4πR2

∫

(V )

ε(Hβ) dV
ерг

см2 · с , (1.61)

де R – вiдстань до туманностi. Iнтенсивнiсть випромiнювання в
лiнiї Hβ, яке приходить на Землю вздовж деякого променя зору,
обчислюють за формулою

I(Hβ) =

∫

(L)

j(Hβ) dl =
1

4π

∫

(L)

ε(Hβ) dl
ерг

см2 · с · стер . (1.62)

Такi ж формули можна використовувати i для будь-якої лiнiї, у
якiй нема самопоглинання.

РОЗДIЛ 2

МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ФIЗИЧНИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ТА ХIМIЧНОГО ВМIСТУ

ГАЗОВИХ ТУМАННОСТЕЙ

2.1. Визначення електронної температури
та концентрацiї в газових туманностях

Розглянемо методи, якi дають змогу навчитися виправляти
спостережуванi вiдноснi iнтенсивностi лiнiй i потоки в лiнiях вiд
газових туманностей за мiжзоряне поглинання; ознайомитися з
механiзмом виникнення заборонених лiнiй у ГТ; ознайомитися з
найбiльш характерними вiдношеннями iнтенсивностей забороне-
них лiнiй вiд ГТ, якi використовують для пошуку електронної
температури Te та концентрацiї ne; навчитися визначати Te i ne

в газових туманностях, використовуючи вiдношення iнтенсивно-
стей вiдповiдних заборонених лiнiй.

Пiсля фотоiонiзацiї атома водню – найпоширенiшого хiмiчно-
го елемента – залишкова енергiя кванта передається вiдiрваному
електрону. Значення цiєї енергiї рiзне за рiзних актiв iонiзацiї.
Однак зiткнення електронiв приводить до того, що через деякий
час у газi усталюється найiмовiрнiший (максвелiвський) розпо-
дiл електронiв за швидкостями. В цьому випадку говорять про
середню енергiю електронiв i, вiдповiдно, про середню електрон-
ну температуру газу Te. Вiдомо декiлька методiв визначення Te
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в туманностях. Найчастiше для цього використовують забороне-
нi лiнiї, якi виникають у разi переходiв з метастабiльних рiвнiв.
Схема таких переходiв для деяких iонiв показана на рис. 2.1.

Рис. 2.1 . Схема енергетичних рiвнiв iонiв [O II], [O III] i [SII].

Збудження метастабiльних рiвнiв вiдбувається електронни-
ми зiткненнями. Найiнтенсивнiшими є лiнiї, що виникають у разi
переходiв 2–1 у трирiвневiй системi. Однак чим вища температу-
ра газу, тим iнтенсивнiше заселенi верхнi рiвнi iонiв i, вiдповiдно,
iнтенсивнiшими стають лiнiї, що виникають у разi переходiв 3–2.
Тому вiдношення вiдповiдних лiнiй, головно, є функцiєю Te, для
визначення якої часто використовують таку наближену форму-
лу:

Iλ4959+5007[O III]

Iλ4363[O III]
= 8, 74 · e33000/Te ; (2.1)

а для ne при вiдомiй Te:

Iλ3726+29[O II]

Iλ7320+30[O II]
=

8, 21(1 + 5, 69x + 0, 240ε + 3, 75xε)

ε(1 + 17, 4x + 41, 8x2 + 5, 20xε + 26, 9x2ε)
, (2.2)
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де x = 10−2 · ne · T−1/2e , ε = exp (−19 600/Te);

Iλ4069+76[S II]

Iλ6716+31[S II]
=

= 0, 164
{

3, 8 + x
[

1 + 1, 32 · e−13800/Te

]}

e−13800/Te .

(2.3)

Комбiнуючи вирази (2.1)—(2.3), отримаємо систему рiвнянь,
яку можна розв’язати та знайти Te i ne.

Для їхнього визначення можна користуватися графiками. З
цiєю метою на прозору кальку наносять кривi спостережуваних
вiдношень вiд Te i ne

Iλ4959+5007[O III]

Iλ4363[O III]
,

Iλ3726+3729[O II]

Iλ7320+7330[O II]
,

Iλ4069+4076[S II]

Iλ6716+6731[S II]
,

iзолiнiї яких повиннi перетнутися в однiй точцi або утворити три-
кутник невизначеностi, центр якого вiдповiдає найiмовiрнiшим
значенням Te i ne.

Для знаходження електронної концентрацiї використовують
також вiдношення iнтенсивностей Iλ3729/Iλ3726. Метастабiльнi рiв-
нi 2D3/2,

2D5/2 iона O+ розмiщенi дуже близько один до одного i
з них вiдбуваються переходи на нижнiй рiвень 4S3/2. Заселенiсть
цих рiвнiв слабко залежить вiд Te, вiдношення iнтенсивностей
вiдповiдних лiнiй є, головно, функцiєю ne:

Iλ3729[O II]

Iλ3726[O II]
= 1, 50

1 + 0, 33ε + 2, 30x(1 + 0, 75ε)

1 + 0, 40ε + 9, 9x(1 + 0, 84ε)
. (2.4)

У спостереженнях ПТ, однак, часто нема iнтенсивностей компо-
нент цих лiнiй.

Для аналiзу фiзичних умов у газових туманностях викори-
стовують емiсiйнi лiнiї, вiдкоректованi за мiжзоряне поглинання
AV = 2, 186 · c, де c – стала мiжзоряного поглинання, яку також
визначають зi спостережень.
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Вiдноснi iнтенсивностi лiнiй або потоки в них виправляють
за мiжзоряне поглинання за формулою

[

Iλ
IHβ

]

випр

=

[

Iλ
IHβ

]

спост

· 10
c





4861Å
λ

− 1





.

Для розподiлу енергiї, вiдкоректованого за мiжзоряне погли-
нання, використовують формулу

log(Iλ)випр = log(Iλ)спост + c · (f(λ) + 1), (2.5)

де f(λ) – функцiя мiжзоряного поглинання, наведена в працi
[108], а λ – довжина хвилi забороненої лiнiї.

Отже, для визначення електронної температури i концентра-
цiї необхiдно виправити спостережуванi iнтенсивностi лiнiй за
мiжзоряне поглинання, знайти ne i Te за формулами (2.1)—(2.3)
або графiчним методом. Можна знайти ne за формулою (2.4) при
Te = 10 000 К (залежнiсть вiд Te дуже слабка).

Питання для самостiйного опрацювання матерiалу щодо до-
слiдження ПТ.

1. Сформулювати теорему Росселанда.

2. Якi спектральнi лiнiї використовують для визначення ne?

3. Якi спектральнi лiнiї використовують для визначення Te?

4. Розписати конфiгурацiю енергетичних рiвнiв для атомiв та
iонiв кисню: (O0, O+, O++).

5. Як виникають рекомбiнацiйнi лiнiї?

6. Як виникають забороненi лiнiї?
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7. Чому забороненi лiнiї не випромiнюють у зоряних фото-
сферах?

8. Схарактеризувати закон мiжзоряного поглинання.

9. Як виправити за мiжзоряне поглинання суцiльний спектр?

10. Як виправити за мiжзоряне поглинання вiдноснi iнтенсив-
ностi емiсiйних лiнiй?

2.2. Визначення температури центральної зорi
та дилюцiї випромiнювання газової туманностi

У процесi дослiдження ГТ часто виникає задача визначити
температуру центральної зорi T∗ та дилюцiю випромiнювання
W газової туманностi. Дослiдження виконують методом вiдно-
сної iонiзацiї у випадку оптично тонкої ГТ (τ ≪ 1) та методом
Занстра у випадку оптично товстої ГТ (τ ≫ 1).

Одним з параметрiв, який зумовлює фiзичнi умови в туман-
ностi, є поле iонiзувального випромiнювання, що збуджує свiтi-
ння газу.

У випадку планетарних туманностей характеристики цього
поля визначенi кольоровою температурою ядра T∗, тобто тiєю,
яка найлiпше описує розподiл енергiї зорi за лайманiвською гра-
ницею та коефiцiєнтом дилюцiї (розрiдження) випромiнювання
W , який залежить вiд розмiрiв зорi та вiдстанi до туманностi

W =
1

4

(r∗
r

)2
, де r∗ – радiус зорi; r – середнiй радiус туманностi.

Метод вiдносної iонiзацiї (τ ≪ 1). Рiвняння iонiзацiї для
гелiю запишемо у виглядi

He++

He+
=

8πWσ0(He
+) ν30(He

+)

c2 neαt(He++)

∞
∫

1

xS+2

exp
(

hν0(He+)
kT∗

x
)

− 1
dx, (2.6)
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для кисню –

O++

O+
=

8πWσ0(O
+) ν30 (O

+)

c2 neαt(O++)

∞
∫

1

B xS+2 − (B − 1)xS−1+2

exp
(

hν0(O+)
kT∗

x
)

− 1
dx, (2.7)

де c – швидкiсть свiтла; σ0 – ефективний перерiз iонiзацiї на
межi поглинання цим сортом атомiв; αt – коефiцiєнт рекомбiнацiї
атома Xi+1, пiдсумований за всiма енергетичними рiвнями, який
є функцiєю електронної температури Te. Прийнято позначення
x = ν

ν0
. Значення сталих B i S для рiзних iонiв наведенi в додатку

II. Iнтегрування виконують вiд границь головних серiй атомiв до
безмежностi. Якщо подiлити рiвняння (2.7) на рiвняння (2.6), то
отримана залежнiсть є, головно, функцiєю T∗:

O++/O+

He++/He+
= A ·

∞
∫

1

B xS+2−(B−1)xS−1+2

exp
(

hν0(O
+)

kT∗
x
)

−1
dx

∞
∫

1

xS+2

exp
(

hν0(He+)
kT∗

x
)

−1
dx

, (2.8)

де A – деяка стала.
Отже, для визначення T∗ використовують спiввiдношення

(2.8). Вiдношення iонiв гелiю можна отримати зi спостережу-
ваних лiнiй за формулою

He++

He+
= a

Iλ4686He II

IλHe I
, (2.9)

де a = 0, 0414, 0, 116, 0, 0196 i 0, 0196 для лiнiй λ4471 He I, λ5876
He I, λ4026 He I i λ7065 He I, вiдповiдно. Аналогiчне спiввiдно-
шення можна записати для заборонених лiнiй кисню:

O++

O+
= ϕ(ne, Te)

Iλ4959+5007[O III]

Iλ3726+29[O II]
. (2.10)
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Якщо вiдома температура ядра T∗ i спостережувана в туманностi
iонiзацiя He i O, то з рiвнянь (2.6) i (2.7) можна знайти коефiцiєнт
дилюцiї W .

Метод Занстра (τ ≫ 1). Параметри T∗ i W оптично тов-
стої планетарної туманностi можна визначити методом Занстра,
в основi якого є таке положення: в умовах низької густини, ко-
ли радiативнi процеси значно переважають над ударними, пов-
на кiлькiсть випромiнених зорею Lc-квантiв i поглинутих туман-
нiстю дорiвнює кiлькостi бальмерiвських квантiв, випромiнених
туманнiстю: NLc = NBa+Bac,

NLc =

∞
∫

ν0

4πr2∗
πBν(T∗)

hν
,

де Bν(T∗) – функцiя Планка,

NBa+Bac = kλ · q(Hβ) ·
F (Hβ)

hνβ
4πR2,

де F (Hβ) – потiк у лiнiї Hβ, ерг/см2·с; q(Hβ) – вiдношення кiль-
костi всiх бальмерiвських квантiв до кiлькостi квантiв у лiнiї Hβ;
R – вiдстань вiд туманностi до Землi. Для поглинальних атомiв
H0, He0 i He+ рiвняння Занстра записують у такому виглядi:

T 3
∗

∞
∫

a

x2dx

ex − 1
= 10.7 · 10C(Hβ) · F (Hβ)

(

R

r

)2 1

W
(I);

T 3
∗

∞
∫

b

x2dx

ex − 1
= 45.25 · 101.087C(Hβ) · F (He I)λ4471

(

R

r

)2 1

W
(II);

T 3
∗

∞
∫

c

x2dx

ex − 1
= 9.08 · 101.037C(Hβ ) · F (He II)λ4686

(

R

r

)2 1

W
(III),

(2.11)
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де a = 15.8 · 104/T∗; b = 28.53 · 104/T∗; c = 63.15 · 104/T∗; тут
прийнято позначення: kλ = 10n·C(Hβ), де n = 1, 1.087, 1.037 для
λ4861, λ4471, λ4686, вiдповiдно;

F (He I)λ4471
F (Hβ)

=
1

2.15
· He

+

H+
;

F (He II)λ4686
F (Hβ)

=
1

0.102
· He

++

H+
.

Крiм того, для визначення температури ядра можна вико-

ристати метод вiдносної iонiзацiї iонiв кисню i гелiю
O++/O+

He++/He+
,

який є функцiєю температури для T∗ = 20 000−200 000 K i слаб-
ко залежить вiд Te. Для цього потрiбно знайти спостережуване

вiдношення
O++/O+

He++/He+
i, вiдповiдно, температуру зорi T∗. При

знайденому значеннi T∗ за формулами (2.6), (2.7) можна знайти
коефiцiєнт дилюцiї W .

У разi застосування методу Занстра рекомендують розв’яза-
ти систему рiвнянь (2.11) дiленням кожного з рiвнянь на iнше,
тобто знайти T∗(II/I), T∗(III/I), T∗(III/II) i, вiдповiдно, середнє
значення температури ядра T∗ та коефiцiєнта дилюцiї W .

Питання для самостiйного опрацювання матерiалу щодо до-
слiдження ГТ.

1. Дати означення коефiцiєнта дилюцiї випромiнювання.

2. Дати означення ефективної температури центральної зорi
ГТ.

3. Дати означення кольорової температури центральної зорi
ГТ.

4. Дати означення яскравiсної температури центральної зорi
ГТ.

5. Дати означення iонiзацiйної температури ГТ.
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6. Дати означення температури збудження ГТ.

7. У чому полягає суть методу вiдносної iонiзацiї для визна-
чення T∗ ядра ГТ?

8. У чому полягає суть методу Занстра для визначення T∗
ядра ГТ?

9. Чому рiзнi методи визначення T∗ ядер ГТ дають рiзнi зна-
чення?

10. Чим пояснити те, що в методi Занстра T∗(HeII) ≈ (2− 3) ∗
T∗(HI)?

2.3. Визначення iонiзацiї гелiю i кисню при τ ≪ 1

Навчимося визначати ступiнь iонiзацiї атомiв, коли нема тер-
модинамiчної рiвноваги в оболонках ПТ, тобто навчитися визна-
чати вiдношення вмiстiв iонiв у сусiднiх стадiй iонiзацiї на при-
кладах iонiв гелiю та кисню.

Стан речовини в газових туманностях не вiдповiдає термо-
динамiчнiй рiвновазi, тому iонiзацiю атомiв не описує формула
Саха—Больцмана. Внаслiдок розрiдженостi речовини в туманно-
стi всi атоми перебувають, як звичайно, в основному енергети-
чному станi, а тому iонiзацiя атомiв переважає. У випадку газо-
вої туманностi iонiзацiю атомiв визначають з умови iонiзацiйно-
рекомбiнацiйної рiвноваги

∞
∫

ν0(X+i)

X+i · σν(X+i) · Bν(T∗)

hν
= Xi+1 · neαt(ne), (2.12)

де X+i, X+i+1 – кiлькiсть атомiв у стадiї iонiзацiї +i та +i + 1.
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Отже, iонiзацiю атомiв у газовiй туманностi описує формула

X+i+1

X+i
=

8π·W ·σ0(X+i)·ν30(X+i)

c2·neαt(X+i+1)
×

×
∞
∫

1

BxS+2 − (B − 1)xS−1+2

exp
(

hν0(X+i)
kT∗

x
)

− 1
dx.

(2.13)

Перехiд вiд спостережуваних iнтенсивностей рекомбiнацiйних лi-
нiй гелiю до кiлькостi iонiв i визначення iонiзацiї гелiю в туман-
ностi виконують за формулою (2.9).

Зв’язок мiж iнтенсивностями заборонених лiнiй важких еле-
ментiв iз вiдповiдними їм вiдносними вмiстами iонiв важких еле-
ментiв описують подiбними формулами:

X+i

H+
=

Iλ(X
+i)/IHβ

θ(ne, Te)
. (2.14)

Значення функцiї θ(ne, Te) для лiнiй (або суми лiнiй) рiзних
iонiв наведенi у додатку VI.

Отже, знаючи з попереднiх дослiджень значення T∗ (τ ≪ 1),
W (τ ≪ 1), ne, Te, можна визначити iонiзацiю H+/H0, He++/He+,
O+/O0 . . . O4+/O3+. Очевидно, зi спостережень ГТ найлiпше мо-
жна визначити iонiзацiю He++/He+ i O++/O+.

Питання для самостiйного опрацювання матерiалу щодо до-
слiдження ГТ.

1. Дати означення оптичної товщини оболонки ГТ в iонiза-
цiйному континуумi.

2. Вiд яких основних параметрiв залежить iонiзацiя атомiв в
оболонках ГТ?

3. Чому в ГТ iонiзацiю атомiв не описує формула Саха - Боль-
цмана?
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4. Якi спiввiдношення використовують для визначення iонi-
зацiї атомiв у ГТ?

5. Чи залежать ефективнi перерiзи фотоiонiзацiї вiд довжини
хвилi?

6. Записати ефективнi перерiзи фотоiонiзацiї для H0, He0,
He+.

7. Чи однакова iонiзацiя атомiв, наприклад кисню, для рiзних
iонiв O?

8. Чи правильне твердження, що O+/O0 = O++/O+ =
= O+++/O++ i так далi? Пояснити причину.

9. Дати означення ефективного коефiцiєнта рекомбiнацiї, на-
приклад, для лiнiї Hβ.

10. На якi з енергетичних рiвнiв, наприклад H+, вiдбувається
найбiльше рекомбiнацiй?

2.4. Визначення хiмiчного вмiсту гелiю та кисню
в газовiй туманностi

Навчимося визначати хiмiчний склад газу на прикладi гелiю
i кисню емпiричним i модельним методом.

В емпiричному методi хiмiчний вмiст газових туманностей
можна оцiнити за такими наближеними формулами:

He

H
=

He+ +He++

H+
;

O

H
=

O+ +O++

H+
· He

+ +He++

He+
;
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He/H = (He+/H+)[1 − 0.25 (O+/O)]−1;

O/H = (O+ +O++)/H+;

O/H = [(O+ +O++)/H+][1− (He++/He)]−1;

O/H = [(O+ +O++)/H+][(He+ +He++)/H+]; (2.15)

O/H = [(He+ +He++)/H+]2/3(O+ +O++)/H+;

O/H = (1 + He++/He+)(O+ +O++)/H+;

O/H = [(He+ +He++)/He+]2/3(O+ +O++)/H+;

O = O+ +O++ +O3+;

O3+ = (He2+/He+)(O+ +O++).

У модельному методi методика визначення хiмiчного вмiсту
газової туманностi, однорiдної за густиною газу й електронною
температурою, прозорої в частотах лайманiвського випромiню-
вання, ґрунтується на теоретичних розрахунках iонiзацiї атомiв
у деякiй iдеалiзованiй туманностi i пiдборi такого вмiсту елемен-
тiв, який найлiпше пояснює спостережувану iонiзацiю та емiсiй-
ний лiнiйчастий спектр реальної туманностi.

Спiльне розв’язування рiвнянь iонiзацiї водню

H+/H0 = f(T∗,W, ne, Te) (2.16)

та iнших атомiв

X+i+1

X+i
= fi(T∗,W, ne, Te), (2.17)

а також умов

H0 +H+ = H;

∞
∑

i

Xi = X (2.18)

дає змогу визначити вiдносний вмiст He/H i O/H.
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Отже, зi спектральних спостережень ГТ, виправлених за мiж-
зоряне поглинання, можна знайти ne, Te, iонний вмiст i, вiдповiд-
но, iонний вмiст n(A+i/H+). Використовуючи iонiзацiйно - коре-
кцiйнi множники, знайденi з моделей свiтiння газової туманностi,
можна знайти вмiст He/H i O/H модельним методом. Аналогiчно
можна знайти вмiст He/H i O/H емпiричним методом за форму-
лами (2.15).

Питання для самостiйного опрацювання матерiалу щодо до-
слiдження ГТ.

1. Чому зручнiше виражати хiмiчний склад ГТ вiдносно во-
дню?

2. У чому полягає труднiсть визначення хiмiчного складу ГТ?

3. Розставити за рангом вмiст хiмiчних елементiв N, O, He, H,
S, Ar,Ne в ГТ.

4. Що в разi обговорення хiмiчного складу означає слово "ме-
талiчнiсть"?

5. Якi типи виразiв для хiмiчного складу ГТ використовують
в астрофiзицi?

6. Чи правильне визнане багатьма авторами твердження, що
He/H = (He+ +He++)/H? Пояснити.

7. Як враховують у разi визначення хiмiчного складу ГТ не-
спостережуванi стадiї iонiзацiї атомiв? Пояснити на при-
кладi O/H.

8. Вiд яких параметрiв залежить визначення найточнiшого
значення хiмiчного складу?

9. Для чого необхiдно мати точнiшi значення хiмiчного скла-
ду областей HII в блакитних компактних карликових гала-
ктиках?
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10. Для чого необхiдно мати точнiшi значення хiмiчного скла-
ду планетарних туманностей?

2.5. Визначення вмiсту кисню в зонах HII
з вимiряною дiагностичною лiнiєю [О III] λ4363:

двозонний метод Пейджела

Часто буває, що в спектрi туманностi спостерiгають лише
яскравi лiнiї iона [OIII]. Розглянемо випадок визначення вмiсту
кисню в зонах НII за допомогою лiнiй [O III]λ4959 + λ5007 та
[O III]λ4363. На жаль, такий метод дає змогу визначати лише
вмiст O/H.

Теорiя свiтiння газових туманностей належить до найбiльш
розроблених роздiлiв астрофiзики. Розв’язано обернену задачу –
застосування теорiї свiтiння газових туманностей для визначен-
ня фiзичних характеристик iндивiдуальних туманностей. Метод
визначення електронної температури, електронної густини i хi-
мiчного складу газових туманностей за вiдношеннями iнтенсив-
ностей заборонених емiсiйних лiнiй у їхнiх спектрах запропоно-
ваний декiлька десяткiв рокiв тому [42–44]. Цей метод називають
Tе-методом.

Однозначнiсть строгого i логiчно бездоганного Tе-методу втра-
чається в разi практичної реалiзацiї в процесах рiзних авторiв.
Основною причиною є те, що з появою щораз точнiших квантово-
механiчних розрахункiв i нагромадженням експериментальних
даних уточнюють атомнi константи (iмовiрностi переходiв i па-
раметрiв зiткнень). Тому в працях рiзних авторiв, виконаних
у рiзнi роки, можуть бути використанi рiзнi значення атомних
констант. Крiм того, у рiзних працях автори застосовують рi-
знi моделi для опису радiального розподiлу температури зони
НII, зокрема, модель з однаковим значенням температури все-
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рединi всiєї туманностi, двозонну модель для опису розподiлу
температури всерединi туманностi, модель з дрiбномасштабни-
ми температурними флюктуацiями. Проте вмiст кисню в зонах
НII в Галактицi, знайдений за допомогою Tе-методу в працях,
виконаних протягом понад 35 рокiв, не можна розглядати як
однорiдний масив даних [45]. Для отримання значення вмiсту
кисню в зонах НII з вимiряними вiдношеннями iнтенсивностей
лiнiй I[O III]λ4959+λ5007/I[O III]λ4363 у працi [45] перевизначено в
рамках двозонної моделi. Вiдповiднi спiввiдношення можна зна-
йти в працi [46]. Згаданi спiввiдношення для розрахунку вмiсту
кисню в зонах НII наведенi нище. Надалi вмiст кисню визначе-
ний за допомогою Tе-методу позначень (O/Н)Tе .

Деколи електронну температуру в зонах НII визначають не
за забороненими лiнiями, а iншими методами. Наприклад, у пра-
цi [47] для визначення електронної температури в зонах НII ди-
ска Галактики використано рекомбiнацiйнi радiолiнiї водню. Згi-
дно з висновками [47], такий спосiб дає змогу визначити еле-
ктронну температуру в НII зонi з точнiстю ∼ 5%, i знайдена
таким методом електронна температура вiдповiдає Te в зонi свi-
тiння двiчi iонiзованого кисню [О III]. Однак значення вмiсту ки-
сню, знайденi в [47], систематично вищi вiд значень, знайдених
за електронними температурами, що визначенi за забороненими
лiнiями двiчi iонiзованого кисню [ОIII].

Спектральнi спостереження Галактичних зон НII виконува-
ло багато дослiдникiв ( [47–61] та iн.). Результати цих спосте-
режень з виявленими емiсiйними дiагностичними лiнiями в спе-
ктрах зон НII дають змогу точно визначити вмiст кисню за допо-
могою класичного Tе-методу. Ми використовуємо двозонну мо-
дель розподiлу електронної температури в НII областi i алго-
ритм розрахунку вмiсту кисню в зонi НII, описаний Пейджелом
та iн. [46], а також вiдношення мiж електронними температура-
ми в зонах iонiзацiї [O II] i [O III] з працi Гарнетта [44]. Перелiк
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спiввiдношень такий:

O

H
=

O+

H+
+

O++

H+
, (2.19)

12 + log(O++/H+) = log
I[O III]λ4959+λ5007

IHβ
+ 6.174 +

1.251

t3

−0.55 log t3, (2.20)

12 + log(O+/H+) = log
I[O II]λ3726+λ3729

IHβ
+ 5.890 +

1.373

t2
−

−0.40 log t2 + log(1 + 1.35x), (2.21)

t3 = t([O III]) = 1.432

[

log
I[O III]λ4959+λ5007

I[O III]λ4363

−0.85 + 0.03 log t3 + log(1 + 0.0433xt0.063 )
]−1

, (2.22)

x = 10−4net
−1/2
2 , (2.23)

де ne – електронна концентрацiя, см−3 (для дослiдження обла-
стей НII з низькою електронною концентрацiєю nе часто прийма-
ють (100 см−3); t3 = t[O III] – електронна температура в межах
зони свiтiння [O III] НII зони в одиницях 104К; t2 = t[O II] – еле-
ктронна температура в межах зони свiтiння [O II] НII областi в
одиницях 104К. Величину t2 визначають з рiвняння [44]

t2 = 0.7t3 + 0.3. (2.24)

Електроннi температури Te[OIII] в зонах НII визначають з
використанням так званих дiагностичних спiввiдношень, чутли-
вих до електронної температури, мiж iнтенсивностями таких спе-
ктральних лiнiй, як I[O III]λ4959+λ5007/I[OIII]λ4363. Електроннi тем-
ператури T[OII] в зонах НII можна отримати зi спiввiдношення
Te[OII]-Te[OIII] [44] (2.24).

Отже, для визначення O/H необхiдно вираз (2.24) пiдстави-
ти у (2.23) i знайти x i, вiдповiдно, t3. З рiвнянь (2.20) i (2.21)
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тодi можна знайти O+/H+, O++/H+ i визначити O/H. У прин-
ципi, можна написати комп’ютерну програму i використати її
для визначення t3 з рiвняння (2.22) i знайти O/H. Електронну
концентрацiю в цьому разi прймають ne = 100 см−3. Цi кроки
повторюють для таких значень ne: 10, 50, 150, 200 та 500 см−3

i т. д. Результати оформляють у виглядi таблицi, у якiй перший
стовпець мiститеме значення ne, а iншi стовпцi – усi величини,
значення яких розраховували. Зазначимо, що змiна електронної
концентрацiї ne впливає на визначення температур у зонах [O II]
та [O III] зони НII та, вiдповiдно, на визначення вмiсту кисню
в нiй. Цiкаво також виконати порiвняльний аналiз отриманого
вмiсту кисню з вiдповiдними даними, отриманими методом, опи-
саним у п. 2.4.

Питання для самостiйного опрацювання матерiалу щодо до-
слiдження ГТ.

1. Що таке забороненi переходи?

2. Як формується заселенiсть рiвнiв, переходи з яких спричи-
няють появу заборонених лiнiй.

3. Що таке дiагностичнi спiввiдношення мiж iнтенсивностями
лiнiй?

4. Чому спiввiдношення I[O III]λ4959+λ5007/I[O III]λ4363 значно за-
лежить вiд електронної температури i дуже слабко вiд гу-
стини газу?

5. Описати суть двозонної моделi розподiлу електронної тем-
ператури в зонi НII.

6. Опиcати алгоритм розрахунку двозонної моделi розподiлу
електронної температури в зонi НII.

7. Як отримали вираз для визначення електронної темпера-
тури в межах зони свiтiння [O II]?
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8. Якi переваги має двозонний метод Пейджела над однозон-
ним?

9. Якi недолiки двозонного методу Пейджела?

10. Чи можна вимiряти електронну температуру у зонах НII
без використання заборонених лiнiй?

2.6. Визначення вмiсту кисню в HII зонах
одновимiрним емпiричним R23 -методом

Вмiст кисню в зонах НII можна визначити також за допомо-
гою лiнiй [O II]λ3726+λ3729 та [O III]λ4959+λ5007, без викори-
стання лiнiї [O III]λ4363. Часто буває, що у спектрi туманностi
простежуються лiнiї iонiв [O II] i [O III], однак нема iнтенсивностi
лiнiї [O III]λ4363.

Надiйнi значення вмiсту кисню можна отримати за допомо-
гою класичного Tе-методу тiльки в тих HII зонах, у спектрах
яких вимiряне чутливе до електронної температури вiдношення

iнтенсивностей спектральних лiнiй
I[O III]λ4959+λ5007

I[O III]λ4363
. У спектрах

HII зон спiральних галактик лiнiя [O III]λ4363 дуже слабка i, за-
звичай, її спостерiгають (через низьку електронну температуру в
НII зонах з високим вмiстом кисню). Тому вмiст кисню в бiльшо-
стi НII зон не можна визначити за допомогою Tе-методу. Водно-
час iнтенсивностi сильних емiсiйних лiнiй кисню I[O II]λ3726+λ3729

i I[O III]λ4959+λ5007 можна вимiряти достатньо точно в спектрах
HII зон у нашiй та iнших галактиках. Пейджел зi спiвавторами
розробили метод визначення вмiсту кисню в НII зонах, у якому
використано тiльки iнтенсивностi сильних кисневих лiнiй [62].
Вони запропонували використовувати як iндикатор вмiсту ки-
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сню в зонi НII величину

R23 = (I[O II]λ3726+λ3729 + I[O III]λ4959+λ5007)/IHβ . (2.25)

Це припущення набуло широкого визнання i застосування. З ви-
користанням даних про зони НII, у яких вмiст кисню визначений
за допомогою Tе-методу, i на пiдставi моделi зон HII спiввiдно-
шення мiж вмiстом кисню i величиною R23 отримало багато ав-
торiв, наприклад [45,63–65]. Спiввiдношення мiж вмiстом кисню
i величиною R23 називають R23-калiбруванням, а метод визначе-
ння вмiсту кисню в HII зонах за допомогою спiввiдношення мiж
вмiстом кисню i величиною R23 – R23-методом. Частiше вiд iн-
ших використовують калiбрування, запропоноване Едмундсом i
Пейджелом [64]. Це калiбрування показане на рис. 2.2 суцiльною
лiнiєю. Для зручностi застосування калiбровка Едмундса i Пей-
джела для кисню 12 + log(O/H) > 8.2 апроксимують полiномом

12 + log(O/H)R23 = 9.302 − 0.403x − 0.675x2 − 0.701x3 + 0.666x4.
(2.26)

Також широко використовують калiбрування, запропонова-
не Зарицьким, Кеннiкатом та Хучрою [66], яке є усередненням
декiлькох калiбрувань, отриманих ранiше. Для зручностi засто-
сування це калiбрування апроксимують для вмiсту кисню 12+
log(O/H) > 8.2 полiномом

12 + log(O/H)R23 = 9.265 − 0.330x − 0.202x2 − 0.207x3 − 0.333x4,
(2.27)

де x = logR23.
Визначений за допомогою R23-методу вмiст кисню в НII обла-

стi позначають як (O/H)R23 . Наголосимо, що поряд з R23-методом,
запропоновано й iншi методи визначення вмiсту кисню, у яких
постулюють спiввiдношення мiж вмiстом кисню НII зони i де-
якою комбiнацiєю iнтенсивностей сильних лiнiй у її спектрi. Як
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Рис. 2.2 Залежнiсть вмiсту кисню вiд параметра R23, отримана
калiбруванням, що запропоноване Едмундсом i Пейджелом [64].

iндикатори вмiсту кисню в НII зонах запропоновано, наприклад,
у працi [67], використовувати величину

[O III]/[NII] = I[O III]λ4959+λ5007/I[NII]λ6548+λ6584,

а у працi [68] –

S23 = (I[SII]λ6717+λ6731 + I[SIII]λ9069+λ9532)/IHβ.

Iнтенсивностi сильних емiсiйних лiнiй кисню вiдомi для де-
кiлькох сотень зон НII в неправильних i спiральних галактиках,

52 Визначення вмiсту кисню в HII зонах...

див. наприклад, [50,51,65,66,69–74] та iншi. Вмiст кисню для ве-
ликої кiлькостi зон НII в спiральних галактиках, визначений R23-
методом, наведений у працях [45,66,75]. Однак сам факт iснуван-
ня рiзних R23-калiбрувань (див., наприклад, [63–66] та iн.) поро-
джує запитання: чи узгоджується вмiст кисню, отриманий за до-
помогою R23-методу, з вмiстом кисню, знайденим за допомогою
строгого Tе-методу? Вiдповiдь на це питання можна отримати
шляхом безпосереднього порiвняння вмiсту кисню, отриманого
за допомогою Tе-методу, (O/H)T , i вмiсту кисню, отриманого за
допомогою R23 -методу, (O/H)R23 , для одних i тих самих зон НII.
Важливо наголосити: якщо однi й тi ж значення iнтенсивностей
лiнiй I[O II]λ3726+λ3729 i I[O III]λ4959+λ5007 використовують у Tе i
R23-методах, то це забезпечує коректнiсть порiвняння значень
(O/H)T i (O/H)R23 .

Спектральнi данi для зон НII, у спектрах яких вимiрянi чу-
тливi до температури вiдношення iнтенсивностей лiнiй, зiбранi
й проаналiзованi в працях [76–78]. З використанням Tе-методу у
цих працях отримано однорiдний (з погляду методики визначен-
ня вмiсту кисню) масив значень (O/H)T . Розмiщення зон НII на
дiаграмi О/H−R23 показанi точками на рис.2.2. З рис. 2.2 випли-
ває, що однозначної вiдповiдностi мiж вмiстом кисню i величи-
ною R23 нема. Крiм того, рiзниця ∆(O/H) = (O/H)R23 − (O/H)T
залежить вiд параметра збудження НII зони [76, 77], тобто по-
хибки визначення вмiсту кисню, отриманого за допомогою R23-
методу, не випадковi, а є систематичними [45]. Це зумовлено тим,
що iнтенсивностi кисневих лiнiй у спектрi зони НII залежать вiд
вмiсту кисню i фiзичних умов у туманностi. У Tе-методi вiдмiн-
ностi в фiзичних умовах у рiзних туманностях з однаковими зна-
ченнями R23 враховують за допомогою електронної температу-
ри, а в R23-методi їх не враховують.

Отже, припущення про однозначну вiдповiднiсть мiж вмi-
стом кисню i значенням R23, що є в основi R23-методу, не пiд-
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тверджене даними по HII зонах, у яких вмiст кисню визначе-
ний за допомогою Tе-методу. Похибки визначення вмiсту кисню,
отриманого за допомогою R23-методу, не випадковi, а є система-
тичними.

Спектр областi НII, використаний для виконання дослiджень
у п. 2.4 та п. 2.5, дає змогу визначити вмiст O/H за допомогою ка-
лiбрувань Едмундса–Пейджела (2.26) та Зарицького–Кеннiката–
Хучри (2.27). Тодi за допомогою виразiв (2.26) та (2.27) можна
обчислити (O/H)R23 . Цiкаво порiвняти вмiст O/H, отриманий за
допомогою згаданих вище калiбрувань, з вiдповiдними резуль-
татами, отриманими в п. 2.5. Причини вiдмiнностi результатiв
та достовiрнiсть R23-методу, очевидно, необхiдно дослiдити. Мо-
жна порiвняти результати, отриманi за допомогою рiзних калi-
брувань, i зробити вiдповiднi висновки.

Питання для самостiйного опрацювання матерiалу щодо до-
слiдження ГТ.

1. Якi причини виникнення емпiричного R23-методу?

2. Як визначають коефiцiєнт R23 i чому його так позначають?

3. Якi переваги R23-методу над двозонним методом Пейдже-
ла?

4. Що таке R23-калiбрування?

5. Навести приклади iнших калiбрувань.

6. Як виконують R23-калiбрування?

7. Чи узгоджується вмiст кисню, отриманий за допомогою
R23- методу, з вмiстом кисню, знайденим за допомогою стро-
гого Tе-методу?
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8. Що спричиняє "розмитiсть" залежностi O/H вiд R23?

9. Який характер похибок визначення вмiсту кисню за допо-
могою R23-методу?

2.7. Визначення вмiсту кисню в HII зонах
параметричним P-методом

Опишемо процедуру уточнення R23-методу для обчислення
O/H з метою навчитися визначати вмiст кисню в зонах НII па-
раметричним P -методом. Це може бути однiєю з причин вiдмiн-
ностей O/H, знайдених R23- та P -методами.

Вiдмiнностi в фiзичних умовах у рiзних туманностях з одна-
ковими значеннями R23 можна врахувати за допомогою параме-
тра збудження P [77, 79]. З використанням базової вибiрки HII
зон вмiст кисню у яких надiйно визначений за допомогою класи-
чного Tе-методу, отримано спiввiдношення мiж вмiстом кисню в
НII зонi та iнтенсивностями сильних кисневих лiнiй у її спектрi:

12 + log(O/H)Р =
R23 + 54.2 + 59.45P + 7.31P 2

6.07 + 6.71P + 0.37P 2 + 0.243R23
, (2.28)

R23 = R2 +R3, (2.29)

R2 =
I[O II]λ3727+λ3729

IHβ
, (2.30)

R3 =
I[OIII]λ4959+λ5007

IHβ

, (2.31)

P = R3/R23, (2.32)

де I[O II]λ3727+λ3729 та I[O III]λ4959+λ5007 – суми iнтенсивностей за-
боронених спектральних лiнiй одно- та, вiдповiдно, дворазово iо-
нiзованого кисню; IHβ

– iнтенсивнiсть спектральної лiнiї Hβ для
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спостережуваної областi НII. Якщо значення iнтенсивностi спе-
ктральної лiнiї λ4959 нема, то використовують спiввiдношення
Iλ4959+λ5007 = 1.34Iλ5007 [80, 81].

Принципова рiзниця мiж традицiйним R23-методом i P - ме-
тодом полягає в тому, що в P -методi немає припущення про одно-
значну вiдповiднiсть мiж вмiстом кисню i значенням R23, яке є в
основi R23-методу. Навпаки, кожному значенню параметра збу-
дження P вiдповiдає своє спiввiдношення мiж вмiстом кисню
i значенням R23. Спiввiдношення мiж вмiстом кисню i значен-
ням R23 для трьох значень параметра збудження P показанi на
рис.2.2 штриховими лiнiями.

Зазначимо, що в Р-методi використовують iнтегральний па-
раметр збудження Р, визначений для всiєї зони НII. Тому для
коректного застосування Р-методу необхiдно, щоб або спектр був
отриманий для всiєї зони НII, або щоб вiдношення iнтенсивно-
стей лiнiй I[O II]λ3727+λ3729 i I[O III]λ4959+λ5007 в спектрi вiдповiд-
ало цьому вiдношенню для всiєї туманностi. Ця умова звичайно
виконується для позагалактичних НII зон. У випадку Галакти-
чних НII зон, якi мають великi кутовi розмiри, спектри часто
отримують тiльки для малої частини НII зони. Через стратифi-
кацiю випромiнювання в зонах НII спiввiдношення iнтенсивно-
стей лiнiй I[O II]λ3727+λ3729/IHβ

i I[O III]λ4959+λ5007/IHβ
у спектрi

малої центральної або малої периферiйної частини НII зони може
суттєво вiдрiзнятись вiд цього спiввiдношення в iнтегральному
спектрi. В цьому випадку вмiст кисню, визначений за допомогою
P -методу, матиме велику похибку.

Твердження про те, що вiдмiнностi в фiзичних умовах у рi-
зних туманностях з однаковими значеннями R23 можуть бути
визначенi й коректно врахованi за допомогою параметра збудже-
ння P , можна легко перевiрити так. Для базової вибiрки зони НII
у працi [77] отримано спiввiдношення мiж Te в зонi свiтiння [ОIII]
й iнтенсивностями сильних кисневих лiнiй:
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tp =
R23 + 3, 09 + 7, 05P + 2, 87P 2

9, 90 + 11, 86P + 7, 05P 2 − 0, 583R23
. (2.33)

Значення електронної температури, що було знайдене з рiв-
няння (2.33), узгоджується зi значенням електронної температу-
ри, яке визначене за формулами для класичного Tе-методу. Це
є переконливим аргументом на користь того, що фiзичнi умови
в НII зонi можна з’ясувати достатньо надiйно i коректно враху-
вати за допомогою параметра збудження P . Так отримано пiд-
твердження припущення Мак Гоха про те, що сильнi кисневi лi-
нiї мають iнформацiю, достатню для визначення вмiсту кисню в
HII зонах [82]. Визначений за допомогою P -методу (2.28) вмiст
кисню в HII зонах позначають як (O/H)р.

Основна перевага P -методу та, що в ньому використовують
тiльки сильнi кисневi лiнiї, якi можна надiйно спостерiгати в
НII зонах багатьох галактик. У цьому разi Р-метод забезпечує
точнiсть визначення вмiсту кисню, порiвняну з точнiстю класи-
чного Tе-методу. Недолiк P -методу той, що необхiдно попередньо
визначити належнiсть НII зони до верхньої чи нижньої гiлки
R23−О/H дiаграми (див. рис. 2.2).

Для виконання такого дослiдження необхiдно використати
той самий спектр областi НII, який було взято для виконання
завдань у п.2.4–2.6 у ходi визначення вмiсту O/H за попереднiми
методами (вирази (2.28)–(2.32)).

Питання для самостiйного опрацювання матерiалу щодо до-
слiдження ГТ.

1. Назвати причини необхiдностi уточнення R23-методу.

2. Як визначають i що характеризує параметр збудження P?

3. Описати алгоритм розрахунку вмiсту кисню параметри-
чним P -методом?
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4. Чи потрiбна для визначення вмiсту O/H P -методом iнте-
нcивнiсть лiнiї λ4363[O III]?

5. Якi спостережуванi данi необхiднi для визначення вмiсту
O/H P -методом?

6. Як чинять у разi, коли нема лiнiї λ4959[O III]?

7. У чому полягає принципова рiзниця мiж параметричним
P− i R23-методами?

8. Що таке iнтегральний параметр збудження?

9. Як впливає iнтегральнiсть параметра збудження P на по-
хибку P -методу?

10. Як перевiряють твердження про те, що вiдмiнностi в фi-
зичних умовах у рiзних туманностях з однаковими значе-
ннями R23 можуть бути визначенi i коректно врахованi за
допомогою параметра збудження P?

11. У чому полягає суть припущення Мак Гоха?

12. Назвати основнi переваги P -методу.

13. Назвати основний недолiк P -методу.

РОЗДIЛ 3

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФIЗИЧНИХ
УМОВ У ГАЗОВИХ ТУМАННОСТЯХ

3.1. Визначення Lyc-спектра iонiзувальних ядер зон
НII методом NLEHII

Як виявилося, температури центральних зiр ПТ, знайденi
рiзними методами, значно вiдрiзняються. Однiєю з причин такої
вiдмiнностi може бути те, що випромiнювання ядра ПТ вiдрi-
зняється вiд чорнотiльного. Виникає проблема визначення Lyc-
спектра iонiзувальних ядер зон НII, яка мiстить мiнiмальну кiль-
кiсть припущень про природу iонiзувальних ядер зон HII, та не-
обхiднiсть навчитись користуватися однiєю з програмних реалi-
зацiй такого пiдходу – методом NLEHII.

Метод NLEHII ґрунтується на припущеннi про iонiзацiйно-
рекомбiнацiйну i термiчну рiвновагу газу в туманностях. Вхiдни-
ми параметрами для розрахункiв є спостережуванi iнтегральнi
потоки вiд зон НII БККГ або ПТ, вiдповiдно, у лiнiях Нβ , λ
4471 НеI, λ 4686 НеII, виправленi за мiжзоряне поглинання, i
додатково розрахована сума iнтенсивностей заборонених лiнiй
∑

I(λ)/I(Нβ).

Вiдповiдно до потенцiалiв iонiзацiї Н0,Не0 i Не+, дiлянку за
λ 912 Å можна розбити на три iнтервали довжин хвиль: 912-504,
504-228, 228-22.8 Å. Кванти першого iнтервалу зазнають погли-
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нання тiльки атомами Н0, другого – Не0,Н0, третього – атомами
Н0,Не0,Не+ (важкими елементами можна знехтувати). Розподiл
енергiї в кожному зi згаданих iнтервалiв визначений потоком ви-
промiнювання на початку iнтервалу (F912, F504, F228) i параме-
тром, який характеризує змiну потоку з частотою. В степеневiй
апроксимацiї таким параметром є спект- ральний iндекс α:

Fν = Fν0

(

ν

ν0

)α

, (3.1)

де Fν i Fν0 – потоки iонiзувального випромiнювання; ν i ν0 –
час- тоти, вiдповiдно, в i на початку кожного зi згаданих вище
iнтервалiв.

Отже, неперервний спектр ядра в дiлянцi λ ≤ 912 Å вiдобра-
жений шiстьма параметрами:

F
′

, F
′′

, F
′′′

, α
′

, α
′′

, α
′′′

,

де кiлькiсть штрихiв означає порядковий номер iнтервалу.
Для отримання в цьому методi Fν i α використовують рiв-

няння балансу квантiв, модифiковане для врахування наявностi
гелiю в туманностi, а також рiвняння енергетичного балансу [83].

Пiд час виведення вихiдних рiвнянь враховували дифузне
iонiзувальне випромiнювання, яке виникає в разi рекомбiнацiй
електронiв на основнi рiвнi Н+,Не+,Не++, на другий рiвень iона
Не++, а також випромiнювання в Lα-лiнiях атомiв НеI i НеII.
Повна кiлькiсть кожного сорту дифузних фотонiв Nn(Х+), ви-
промiнених за 1 с, дорiвнює кiлькостi рекомбiнацiй за 1 с, якi
приводять до їхнього утворення, тобто

Nn(Х
+) = N(Х+i)αn(Х

+i)V (Х+i), (3.2)

де αn – коефiцiєнт рекомбiнацiй на рiвень n; V (Х+i) – об’єм газу,
заповнений iонами Н+, Не+ або Не++.
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Величину V (Х+i) можна знайти з такого спiввiдношення:

V (Х+i) = 4πD2F [Х(λ)]/N(Х+i)Neαеff [Х(λ)]hνХ(λ),

де F [Х(λ)] – потiк випромiнювання в спектральнiй лiнiї Х(λ) на
вiдстанi Землi, виправлений за мiжзоряне поглинання; αеff –
ефективний коефiцiєнт рекомбiнацiї в лiнiї Х(λ); D – вiдстань
до зони НII. Подальшi обчислення можна проводити для лiнiй
Нβ , λ4471НеI i λ4686НеII. Значення необхiдних для обчислень
коефiцiєнтiв рекомбiнацiї брали з працi [10]. У пiдсумку вихiднi
рiвняння для поглинальних атомiв Н0,Не0,Не+ з урахуванням
згаданих вище процесiв запишемо так [83]:

NLyc
′

+ aNLyc
′′

+ bNLyc
′′′

= Nрек(Н
+)

−N1(Н
+)− aN1(Не+)−NLα(Не+)

−bN1(Не++)− bN1(Не++)−N2(Не++)− (1/4)NLα (Не++),

(1− a)NLyc
′′

+ cNLyc
′′′

= Nрек(Не+)− (1− a)N1(Не+)

−cN1(Не++)− (1/4)NLα (Не++),

(1− b− c)NLyc
′′′

= Nрек(Не++)− (1− b− c)N1(Не++), (3.3)

де NLyc = 4πD2
∫

Fν

hν dν – повна кiлькiсть квантiв у заданому
iнтервалi λ, випромiнених за одиницю часу ядром або ядрами;

Nрек = 4πD2
∑

∞

1 Cn(Х+i)
αеф[Х(λ)] F [Х(λ)]/НνХ(λ) – повна кiлькiсть реком-

бiнацiй на всi рiвнi iона Х+i; a i b – частки фотонiв, вiдповiдно,
другого i третього iнтервалiв (504-228 i 228-22.8 Å), поглинутих
Н0; а c – частка фотонiв 228-22.8 Å, поглинутих Не0. Iнтегруван-
ня виконують у межах кожного з iнтервалiв λ. Кiлькiсть штрихiв
означає порядковий номер iнтервалу.

Пiдставивши в (3.3) вiдомi вирази, отримаємо

F912

∫ 1.81

1
xα

′

−1dx+ aF504

∫ 2.21

1
xα

′′

−1dx−
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+bF228

∫ 10

1
xα

′′′

−1dx = A;

(1− a)F504

∫ 2.21

1
xα

′′

−1dx+ cF228

∫ 10

1
xα

′′′

−1dx = B;

(1− b− c)F228

∫ 10

1
xα

′′′

−1dx = C; (3.4)

де x = ν/ν0(Х+i);A,B,C – функцiї спостережуваних потокiв у
лiнiях Нβ, λ4471НеI, λ4686НеII i електронної температури Te.
Зокрема, для Te = 10 000 K цi функцiї такi [84]:

A = (1, 39F (Нβ)− [1, 73a + 0, 15]F (НеI)

−(0, 19 + 0, 30b)F (НеII))10−14 ;

B = ([4, 69 − 1, 73(1 − a)]F (НеI)

−[0, 30c + 0, 039]F (НеII))10−14 ;

C = ([0, 98 − 0, 30(1 − b− c)]F (НеII))10−14. (3.5)

Порiвняємо кiлькiсть iонiзацiй Н0 випромiнюванням λ = 504−
228 Å iз загальною кiлькiстю iонiзацiй Н0 i Не0 квантами того ж
iнтервалу λ й отримаємо a. Аналогiчно одержимо b i c:

a =
Nion

′′

(Н0)

Nion
′′

(Н0) +Nion
′′

(Не0)
;

b =
Nion

′′′

(Н0)

Nion
′′′

(Н0) +Nion
′′′

(Не0) +Nion
′′′

(Не+)
;

c =
Nion

′′′

(Не0)

Nion
′′′

(Н0) +Nion
′′′

(Не0) +Nion
′′′

(Не+)
. (3.6)
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Тут

Nion(Х
i) = 4πD2N(Хi)

∫ xmax

x0

FХ(1− e−τLyc)σx(Х
i)
dx

hx
, (3.7)

де N(Хi) – вмiст iона Хi; x = ν/ν0(Х+i); x0 i xmax – вiдповiд-
но, верхня i нижня межi розглядуваного iнтервалу λ (або ν) в
одиницях x; FХ – потiк випромiнювання на частотi ν на вiдстанi
Землi без поглинання; σx(Хi) – ефективний перерiз фотоiонiзацiї
iона Хi у вiдповiдному iнтервалi λ; τLyc – оптична товщина небу-
лярного газу для лайманiвських квантiв, яку приймали малою.

Ефективнi перерiзи фотоiонiзацiї в кожному зi згаданих iн-
тервалiв для Н0,Не0,Не+ такi:

σ
′

x(Н
0) = σ(Н0)x−3, σ

′′

x(Н
0) = σ

′

x(Н
0)1, 81−3,

σ
′′′

x (Н0) = σ
′′

x(Н
0)2, 21−3, σ

′′

x(Не0) = σ(Не0)x−2,3,

σ
′′′

x (Не0) = σ
′′

x(Не0)2, 21−2,3, σ
′′′

x (Не+) = σ(Не+)x−3, (3.8)

де σ(Н0), σ(Не0), σ(Не+) – ефективнi перерiзи фотоiонiзацiї вiд-
повiдних атомiв на частотi потенцiалу iонiзацiї. З використанням
(3.1, 3.6) – (3.8) отримаємо кiнцевi вирази для визначення a, b i
c:

a = [1 + 7, 53
Не
Н

∫ 2,21
1 xα

′′

−3,3dx
∫ 2,21
1 xα

′′
−4dx

]−1; (3.9)

b = [1 +
Не
Н

(12, 46

∫ 10
1 xα

′′′

−3,3dx
∫ 10
1 xα

′′′
−4dx

+ 18, 29)]−1; (3.10)

c = [1 +

∫ 10
1 xα

′′′

−4dx
∫ 10
1 xα

′′′
−3,3dx

(
0, 08

Не/Н
+ 1, 47)]−1. (3.11)
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Отже, у цьому методi a, b i c є функцiями вiдповiдних α i
хiмiчного вмiсту Не

Н .
Рiвняння енергетичного балансу

G = Λ, (3.12)

дe

G = ǫ(Н0)n(Н+)neαt(Н
+) + ǫ(Не0)n(Не+)neαt(Не+) +

+ǫ(Не+)n(Не++)neαt(Не++)

– функцiя нагрiвання газу; αt – коефiцiєнти рекомбiнацiй вiдпо-
вiдних iонiв. У нашому випадку внески в функцiю нагрiвання,
спричиненi рекомбiнацiями вiдповiдних атомiв та iонiв як фун-
кцiї вiдповiдних спектральних iндексiв, запишемо так:

ǫ(Н0) = hν0(Н
0){

∫ 1,81
1 xα

′

−3dx
∫ 1,81
1 xα

′
−4dx

− 1},

ǫ(Не0) = hν0(Не0){
∫ 2,21
1 xα

′′

−2,3dx
∫ 2,21
1 xα

′′
−3,3dx

− 1},

ǫ(Не+) = hν0(Не+){
∫ 10
1 xα

′′′

−3dx
∫ 10
1 xα

′′′
−4dx

− 1},

Вiдповiдно,

Λ = ǫзабор + ǫf−f + ǫf−b + ǫН0 (3.13)

– функцiя охолодження газу, тобто враховано витрати енергiї на
збудження заборонених лiнiй (ǫзабор), випромiнювання при f − f
(ǫf−f ) i f−b (ǫf−b) – переходах, а також на iонiзацiю i збудження
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Н0 електронним ударом з розрахунку на одну рекомбiнацiю ǫН0 .
Вирази для ǫ вiдомi:

ǫзабор = 3, 02 ∗ 10−13te−0,227
∑

[Iλ]/Нβ ,

ǫf−f = 0, 558 ∗ 10−12te0,227,

ǫf−b = 1, 097te[1 + 1, 05
Не+

Н+
te

0,046 + 5, 31
Не++

Н+
te

0,038]10−12,

ǫН0 = 1, 14 ∗ 10−11te10,42/(Н+/Н0),

– де te = Te/10 000 K; Не+

Н+ i Не++

Н+ можна обчислювати за
допомогою виразiв [31]

Не+

Н+
= (1, 84 + 0, 2te)

Iλ4471НеI
IНβ

,

Не++

Н+
= (0, 0676 + 0, 0162te)

Iλ4686НеII
IНβ

,

або ж використати для їхнього розрахунку новiшi данi з працi
[85].

На рис. 3.1 з працi [86] кiльцями зображено залежнiсть суми
iнтенсивностей заборонених лiнiй в оптичному дiапазонi зон НII
у БККГ, отриманi з [70,72,87,88], а трикутниками – суми iнтен-
сивностей заборонених лiнiй планетарних туманностей, отриманi
з сiтки їхнiх фотоiонiзацiйних моделей свiтiння [89], вiд сумар-
них вiдносних iнтенсивностей лiнiй λ 3727 Å [ОII], 4959+5007 Å
[ОIII]. Як бачимо, суми iнтенсивностей заборонених лiнiй зон НII
у БККГ розмiщенi внизу вiдповiдно до смуги для планетарних
туманностей.
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Зазначимо, що для НII зон зазвичай беруть суму iнтенсивно-
стей заборонених лiнiй тiльки з оптичного дiапазону. Вiдсутнiсть
спостережень в iнших дiапазонах унеможливлює знаходження зi
спостережень повнiшого значення вiдповiдних сум для цих об’є-
ктiв.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
0

10

20

30

40

Σ[
I] 

/ 
Η

β

[OII+OIII]/ Ηβ

Рис. 3.1 Залежнiсть суми iнтенсивностей заборонених лiнiй в
оптичному дiапазонi зон НII в БККГ (кiльця) i суми iнтенсивно-
стей заборонених лiнiй планетарних туманностей (трикутники),
отриманi з сiтки їхнiх фотоiонiзацiйних моделей свiтiння, вiд су-
марних вiдносних iнтенсивностей лiнiй λ 3727 Å [ОII], 4959+5007
Å [ОIII].

У будь-якому випадку внесок iнтенсивностей заборонених лi-
нiй з iнших дiапазонiв може тiльки збiльшити їхнi загальнi суми
в заданих об’єктах. Тому суму вiдносних iнтенсивностей забо-
ронених лiнiй

∑

[Iλ]/Нβ часто визначають за її залежнiстю вiд

66 Визначення Lyc-спектра iонiзувальних ядер...

сумарної iнтенсивностi небулярних лiнiй ([ОII]+[ОIII]+[NII])/Нβ

для планетарних туманностей:

∑

[Iλ]/Нβ = 1, 55[Iλ3727[ОII]/I(Нβ )

+Iλ(4959 + 5007)[ОIII]/I(Нβ) + Iλ6584[N II]/I(Нβ)] + 5, 58.(3.14)

Оскiльки для знаходження розподiлу енергiї за λ ≤ 912Å ми
маємо чотири рiвняння i шiсть невiдомих, то Fν i α у кожному з
iнтервалiв шукаємо трьома варiантами [86].

Перший варiант вiдповiдає припущенню про однаковий на-
хил спектра за водневим i гелiєвим стрибками (визначали спект-
ральний iндекс α з (3.12), з урахуванням (3.12) – (3.14), i потоки
випромiнювання на λ 912,504,228 Å з системи (3.4).

Другий варiант вiдповiдає припущенню про вiдсутнiсть гелi-
євих стрибкiв (визначали F912 i спектральний iндекс у кожному
з двох дiапазонiв хвиль λλ 912–504 Å,λλ 504–228 Å. З систе-
ми 3.4 знаходять α

′

, α
′′

, α
′′′

, пiсля цього перевiряють чи викону-
ється умова енергетичного балансу (3.12), користуючись вира-
зами (3.12) –(3.14). Якщо умова (3.12) не виконується з наперед
заданою точнiстю, то, вiдповiдно до того, чи G > Λ, або навпаки,
F912 збiльшується або зменшується.

Третiй варiант [86] є результатом модифiкацiї методу Голо-
ватого–Проника [83, 84]. Вiн аналогiчний до другого, однак роз-
подiл енергiї в третьому (λ ≤ 228 Å) дiапазонi довжин хвиль
шукають не з системи (3.4), а з його залежностi вiд α

′

, знайде-
ного нами апроксимацiєю результатiв моделей зоряних атмосфер
Шарера–де Котера (SdK) для О-B зiр з металiчнiстю Z=0.004
[90–92]. Апроксимацiєю результатiв згаданих моделей SdK ми
отримали залежнiсть ефективної температури Teff вiд α

′

:

Teff = 60479, 07132 + 20817, 7748 ∗ α′

+ 6531, 6828α
′ 2
+

+1196, 33494α
′ 3

+ 108, 06771α
′ 4

+ 3, 66706α
′ 5

(3.15)
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Згiдно з Teff , можна задати розподiл енергiї за 228 Å, вибираючи
вiдповiдну модель з SdK [90–92]. Оскiльки моделi SdK побудованi
з кроком ≤ 3 000 К, то можна вибирати найближчу за знайде-
ною з (3.15) ефективною температурою модель, розподiл енергiї
якої для λ ≤ 228 Å використовували в системi (3.4). Ця система
(3.4) i вирази (3.10),(3.11),(3.13) дещо змiняться внаслiдок по-
лiномiального, а не степеневого зображення розподiлу енергiї в
третьому дiапазонi довжин хвиль. Тобто для λ ≤ 228 Å вираз
(3.1) змiниться так:

Fν

Fν0

= f(x). (3.16)

Тут f(x) – функцiя змiни потоку з частотою в заданому iн-
тервалi довжин хвиль, x = ν/ν0. Оскiльки f(x) не змiнюється з
переведенням потокiв на iншу вiдстань, то її шукають з вiдноше-
ння потокiв полiномiальної iнтерполяцiї результатiв вiдповiдної
моделi SdK, вибраної за допомогою (3.15). Полiномiальне зобра-
ження розподiлу енергiї в цьому дiапазонi пов’язане з моделями
SdK [90–92], у яких розподiли енергiї в першому i другому дiа-
пазонах добре апроксимованi лiнiйною, а в третьому – полiномi-
альною залежнiстю вiд довжини хвилi.

Результати SdK [90–92] вiдображають незначнi стрибки на λ
504 Å для Teff ≥ 35 000 K, тому зважають тiльки на стрибок на λ
228 Å. Як i в другому варiантi, F−228 ми визначили за допомогою
степеневого зображення, а F+

228 отримали з видозмiненої згiдно
з (3.16) системи (3.4). Знаючи F+

228 на вiдстанi Землi, потiк на
λ 228 Å з вiдповiдної моделi SdK на поверхнi зорi, розподiл Fν

за λ 228 Å у працi [86] перераховували на вiдстань Землi.
Для розрахунку Lyc-спектра розроблено програму NLEНII

(Nebula Light Exciter: НII regions) [86] мовою програмування C++.
Отже, для виконання цього дослiдження необхiдно освоїти

алгоритм роботи програми NLEHII (детальний опис у працi [86]).
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Заповнювати вхiдний файл програми NLEHII необхiдно, викори-
стовуючи спостережуванi данi.

Питання для самостiйного опрацювання матерiалу щодо до-
слiдження ГТ.

1. Що таке Lyc-спектр?

2. На яких основних припущеннях ґрунтується метод NLEHII?

3. Якi спостережуванi данi необхiдно мати для застосування
методу NLEHII?

4. Яким зображенням розподiлу енергiї за λ ≤ 912 Å оперує
метод NLEHII?

5. Скiльки параметрiв (назвати їх) вiдображає Lyc-спектр у
методi NLEHII?

6. Чи враховане дифузне iонiзуюче випромiнювання у методi
NLEHII?

7. Вивести систему рiвнянь балансу квантiв для поглиналь-
них атомiв H0, He0 та iона He+.

8. Записати рiвняння енергетичного балансу для методу NLEHII.

9. Як визначити суму iнтенсивностей усiх заборонених лiнiй?

10. Описати три варiанти розрахунку Lyc-спектра методом NLEHII.

11. Описати переваги i недолiки методу NLEHII.
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3.2. Розрахунок синтетичного Lyc-спектра областей
зореутворень методом Starburst99

У процесi дослiдження ГТ доцiльно освоїти також методику
генерування Lyc-спектра спалаху зореутворення методом Star–
burst99 та навчитись аналiзувати його форму залежно вiд пара-
метрiв початкової функцiї мас.

Розглянемо генерування Lyc-спектра iонiзувального зоряно-
го кластера, у якому вiдбулися або вiдбуваються процеси зоре-
утворення. Цей спектр можна використовувати для подальшої
побудови фотоiонiзацiйних моделей свiтiння (див. лабораторнi
роботи 11 та 12) зон НII, що оточують спалах зореутворення.

Зорi формуються з мiжзоряного газу зi швидкiстю [93]

Ψ(t) = Ψ(t = 0)e−
t
τ , (3.17)

де t i τ – вiк i тривалiсть спалаху, вiдповiдно. Два граничнi ви-
падки становлять особливий iнтерес. Якщо тривалiсть спалаху
мала порiвняно з вiком (τ << t), то всi зорi, по сутi, утворюються
миттєво в якийсь момент часу без подальшого зоряного форму-
вання. Ми вивчаємо великi зорi (тобто такi, чиї маси М > 5М⊙
за входження зорi на Головну послiдовнiсть). Час життя таких
зiр становить декiлька мiльйонiв рокiв [94]. Якщо τ << t, то вва-
жають, що навiть найважчi зорi утворилися в t ≈ 0. Ми нази-
ватимемо це миттєвим спалахом. У цьому випадку, з практи-
чних мiркувань, можна знехтувати зоряним формуванням при
t > 0. Тодi потужнiсть спалаху зореутворення характеризують
усiєю масою газу, перетвореною в зорi при t = 0. Закон зоряного
формування такого типу загалом описує iндивiдуальнi кластери
старого, середнього або молодого вiку [95].

Iнший граничний випадок закону зоряного формування пе-
редбачає, що швидкiсть зоряного формування стала в часi. Та-
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кий закон характерний для великих систем на зразок диска на-
шої галактики [96]. Процес зоряного формування зi сталою швид-
кiстю завжди можна теоретично апроксимувати як послiдовнiсть
миттєвих спалахiв.

Два описанi сценарiї миттєвого спалаху та сталого зоряного
формування завжди є граничними випадками реальної астрофi-
зичної картини. Тому всi моделi, наведенi в працi [97], присвяче-
нiй побудовi сiтки моделей процесiв зореутворення, розрахованi
на пiдставi цих двох припущень. Крiм того, вироблено моделi
для промiжного мiж згаданими вище двома граничними випад-
ками закону зоряного формування (3.17) з параметрами τ >> t
для t ≤ t0 i τ << t для t > t0, де τ заданий як 1, 3, 10, i 50 млн
рокiв (Муг). За цим законом, квазiсталий спалах зоряного фор-
мування вiдбувається вiд t = 0 до t = t0, а пiсля цього практично
немає зореутворення. Властивостi зоряного скупчення, отриманi
як результат вибору цих конкретних значень, лежать мiж дво-
ма нашими граничними випадками. Початкову масову функцiю
(IMF) скупчення зiр описують степеневим законом [93]

Ф(m) =
dN

dm
= Cm−α (3.18)

у дiапазонi зоряних мас вiд Mlow до Mup. Стала нормування С
визначена повною масою, яка перетворилася в зорi. Областi фор-
мування масивних зiрок у локальнiй групi галактик, зазвичай,
мають нахил у законi розподiлу за масами мiж -2,5 i -2,0 [98].
Тому часто використовують IMF з α = 2, 35 [97, 99]. Також за-
стосовують моделi зi стрiмкими IMF при α = 3.3 Останнiй ви-
падок близький до IMF оточення Сонця, виведеної Мiллером i
Скало [100].

Зазвичай Mlow приймають 1М⊙ [93, 97]. Спостереження за-
свiдчують, що наймасивнiшi зорi бiльшостi скупчень мають маси
близько 100М⊙ [101]. Тому часто Mup приймають таким, що до-
рiвнює цьому значенню. Загалом модельнi прогнози не є дуже
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чутливими до вибору Mup, якщо її значення суттєво нижче вiд
50М⊙ [97].

Для отримання залежностi свiтностi зорi вiд її маси викори-
стовують вiдповiднi еволюцiйнi треки. Сьогоднi загальноприйня-
тою серед астрофiзикiв для розрахунку як Lyc-спектра, так i iн-
ших характеристик зоряного кластера вважають програму
Starburst99. Детальнiшу iнформацiю можна почерпнути з праць
[93,97], якi присвяченi опису алгоритму розрахунку синтетичних
моделей процесу зореутворення в окремому iонiзувальному зо-
ряному кластерi та розрахунку на пiдставi цiєї програми сiтки
моделей з аналiзом їхнiх результатiв.

Отже, для цього дослiдження необхiдно освоїти алгоритм
роботи програми Starburst99 (детальний опис у працях [93, 97]).
Тобто заповнити вхiдний файл програми Starburst99, використо-
вуючи вихiднi спектральнi данi. Далi розрахувати Lyc-спектр iо-
нiзувального зоряного кластера для трьох випадкiв α: -2,5, -2,35
та -2,0.

Питання для самостiйного опрацювання матерiалу щодо до-
слiдження ГТ:

1. У яких одиницях вимiрюють швидкiсть зореутворення?

2. Якi процеси збiльшують, а якi зменшують швидкiсть зоре-
утворення?

3. Якi сценарiї процесiв зореутворення ви знаєте? Схаракте-
ризувати кожен з них.

4. Що таке початкова масова функцiя (IMF)? Назвати її па-
раметри.

5. Якi види розподiлiв IMF ви знаєте?

6. Чим визначенi максимальна i мiнiмальна маси зорi у ску-
пченнi?
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7. Якi значення максимальної i мiнiмальної мас зорi у ску-
пченнi беруть на практицi? Чому?

8. Що таке зорянi еволюцiйнi треки?

9. Описати алгоритм розрахунку спектра скупчення зiр. Якi
чинники змiнюють цей спектр протягом еволюцiї скупчен-
ня зiр?

10. Назвати пераваги i недолiки методу Starburst99.

3.3. Дiагностика свiтiння газових туманностей

Опишемо повний алгоритм розрахунку електронної темпера-
тури Te та концентрацiї ne сучасним методом "перетину кривих"
рiзних вiдношень iнтенсивностей заборонених лiнiй одного i того
ж iона хiмiчного елемента i розрахуку iонного A+i/H+ та хiмi-
чних A/H вмiстiв за допомогою програми DIAGN [1].

Є декiлька способiв визначення ne i Te у ГТ, кожен з яких
має свої переваги i недолiки. Найбiльше визнання сьогоднi отри-
мав так званий метод перетину кривих однакових вiдношень iн-
тенсивностей емiсiйних заборонених, рекомбiнацiйних та iнтер-
комбiнацiйних лiнiй одного й того ж iона X+m. Об’ємнi коефiцi-
єнти випромiнювання в таких лiнiях можна легко розрахувати,
якщо вiдомi вiдповiднi атомнi данi та ймовiрностi процесiв, якi
приводять до їхнього утворення. Зазначимо, що свiтiння iнтер-
комбiнацiйних лiнiй (таких як λ1908[CIII], λ1487[NIV ] i та iн.)
збуджується як електронним ударом, так i пiд час дiелектрон-
них рекомбiнацiй. Хоча збудження цих лiнiй електронним уда-
ром ефективнiше, однак за походження дiелектронної та удар-
ної складових випромiнювання в них вiдповiдають рiзнi стадiї
iонiзацiї (наприклад, для лiнiї λ1908[CIII] – вiдповiдно, C3+ i
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C2+). Тому вiдносна роль дiелектронного i ударного механiзмiв
збудження таких лiнiй залежить не тiльки вiд ne i Te, а й вiд
розподiлу в НГ вiдповiдного хiмiчного елемента за стадiями iо-
нiзацiї, що ускладнює їхнє застосування для дiагностики. Крiм
того, потрiбно бути обережними в разi використання для аналiзу
спектрiв деяких УФ лiнiй, якi утворюються у випадку переходiв
на основний рiвень, тобто резонансних лiнiй, оскiльки їхня мала
оптична товщина не є певною. Однак для бiльшостi емiсiйних
лiнiй, особливо заборонених, спостережуваних у ГТ, небулярнi
середовища є прозорими, i це сильно спрощує їхнє застосування
для визначення ne, Te i n(X+m)/n(H+).

Рекомбiнацiйнi лiнiї утворюються пiсля захоплення iоном вiль-
ного електрона на один зi збуджених енергетичних рiвнiв. З цьо-
го рiвня електрон виконує каскаднi переходи на нижчi рiвнi, i
кожного разу випромiнюється лiнiя, що вiдповiдає цьому пере-
ходу. Пiд час розрахункiв такого спектра припускають, що для
кожного енергетичного рiвня справджується умова статистичної
рiвноваги, тобто кiлькiсть електронiв, якi потрапляють за оди-
ницю часу на рiвень ı, дорiвнює кiлькостi електронiв, якi покида-
ють цей рiвень. Енергiя, яка випромiнює в рекомбiнацiйнiй лiнiї
з довжиною хвилi λij iона X+m у разi переходу з верхнього рiвня
на нижчий рiвень j,

εrec(λij ,X
+m) = niAijhc/λij , (3.19)

де ni – населенiсть рiвня i; Aij – ймовiрнiсть спонтанного пере-
ходу.

Об’ємний коефiцiєнт випромiнювання зручно обчислювати
через кiлькiсть ефективних рекомбiнацiй на цей рiвень за фор-
мулою

εrec(λij ,X
+m) = n(X+m+1)neαef (λij,X

+m)hc/λij , (3.20)

– де αef (λij ,X
+m) = αrad

ef +αdi
ef – ефективний коефiцiєнт рекомбi-

нацiї (радiативний i дiелектронний), у цiй лiнiї залежить вiд ne
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i Te. Детальнi розрахунки ефективних коефiцiєнтiв рекомбiна-
цiї αrad

ef в рiзних лiнiях водню, нейтрального й iонiзованого гелiю
для широкого набору значень ne i Te виконанi в працях Броклер-
хюрста [31,37], Хаммера i Сторi [23], Смiтса [102], Бенжамiна та
iн. [85, 103], а в лiнiях рiзних iонiв C, N, O – у працi Нiкiтiна
та iн. [38]. Цi розрахунки засвiдчили, що залежнiсть αrad

ef вiд ne

дуже слабка i здебiльшого нею можна знехтувати. У разi дiеле-
ктронної рекомбiнацiї захоплення вiльного електрона переводить
iон завдяки кiнетичнiй енергiї цього електрона в двiчi збуджений
стан нижчої стадiї iонiзацiї. Потiм вiдбуваються стабiлiзувальнi
каскаднi переходи збуджених електронiв на рiвнi з меншою енер-
гiєю. Пiд час кожного з таких переходiв випромiнюються кванти
вiдповiдних лiнiй. Об’ємний коефiцiєнт випромiнювання таких
лiнiй розраховують за формулою (3.20). Ефективнi коефiцiєнти
дiелектронної рекомбiнацiї в рiзних лiнiях iонiв C, N, O – наве-
денi в працях Нуссбаумера i Сторi [28, 104], Сторi [39] i зiбранi
Головатим та iн. [105]. Їх часто апроксимують виразом

αdi
ef (te) = atbe, (3.21)

де te = Te/10 000K. Значення a i b для лiнiй, що їх викори-
стовують у розрахунках програми DIAGN, яку опишемо нижче,
отриманi апроксимацiєю даних iз названих праць (див. табл. 20
працi [105]).

У випадку лiнiй, збуджених зiткненнями, можна знехтува-
ти всiма рiвнями, якi лежать вище, i розглядати рiвняння ста-
тистичної рiвноваги тiльки для невеликої кiлькостi рiвнiв (зви-
чайно для п’яти). Енергiю, яка випромiнюється в таких лiнiях
пiд час переходу з верхньго рiвня i на нижнiй j, також опи-
сує вираз (3.19). Вiдносне населення рiвнiв можна розрахувати,
використавши для кожного з них умову статистичної рiвноваги
для зiткнювальних i спонтанних переходiв на заданий рiвень i з
нього. Рекомбiнацiями на рiвнi в цьому разi можна знехтувати,
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оскiльки зiткнювальнi процеси вiдбуваються зазвичай на декiль-
ка порядкiв частiше, нiж рекомбiнацiї. Умову статистичної рiв-
новаги для рiвня j описують рiвняння (1.53), (1.54). У випадку
дворiвневої структури система рiвнянь (1.53), (1.54) значно спро-
щується i дає змогу безпосердньо записати вирази для вiдносної
заселеностi верхнього рiвня (див. вираз (1.55)).

Таке ж наближення застосовують для розрахункiв iнтенсив-
ностей ультрафiолетових iнтеркомбiнацiйних i резонансних лi-
нiй, тобто розраховують сумарну iнтенсивнiсть власного мульти-
плету. Оскiльки в цьому випадку a21 ≪ A21 i b12 ≪ A21, то рiв-
няння (3.20) набуває дуже простого вигляду (див. вираз (1.56)).

Пiсля розрахунку вiдносних населеностей усiх враховуваних
рiвнiв iона X+m можна легко обчислити об’ємний коефiцiєнт ви-
промiнювання в лiнiях, якi виникають у разi переходу мiж двома
будь-якими рiвнями i → j (i > j) (див. вираз (1.57)).

Залежнiсть γij(Te) записують у виглядi (1.58). Якщо величи-
ни γij(Te) наведенi для переходiв мiж термами, то пiд час обчи-
слення їхнiх значень для переходiв мiж рiвнями використовують
такi спiввiдношення:

γ(P 3
j −D1

2) =
2j + 1

9
γ(P 3 −D1), (3.22)

γ(P 3
j − S1

0) =
2j + 1

9
γ(P 3 − S1) (3.23)

– вiдповiдно до статистичних ваг рiвнiв.
Iнтенсивностi емiсiйних лiнiй звичайно визначають вiдносно

iнтенсивностi лiнiї Hβ. Здебiльшого обчислюють також абсолю-
тний потiк у лiнiї Hβ. Для визначення iонних концентрацiй спо-
стережуваний спектр повинен бути виправлений за мiжзоряне
поглинання. Знайденi так iнтенсивностi емiсiйних лiнiй є iнте-
гральними й iнтегрування проводять за всiм об’ємом випромiню-
вального газу. Вiдношення iнтенсивностей оптично тонких емi-
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сiйних лiнiй, очевидно, дорiвнює вiдношенню їхнiх об’ємних ко-
ефiцiєнтiв випромiнювання, тобто

I(λ)

I(Hβ)
=

ε(λ, Te)

ε(Hβ)
. (3.24)

Вiдносну концентрацiю iонiв n(X+m)/n(H+) можна знайти
за рекомбiнацiйними лiнiями з рiвнянь типу

n(X+m)

n(H+)
=

λ(X+m)

4861
· αef(H

+)

αef(X+m)
· I(λ,X

+m)

I(Hβ)
, (3.25)

– де довжини хвиль λ повиннi бути вираженi в анґстемах.
Значення ефективних коефiцiєнтiв рекомбiнацiї для H, He i С

наведенi у згаданих вище працях. Є зручнi аналiтичнi апрокси-
мацiйнi вирази для визначення вмiсту iонiв n(He+)/n(H+) i
n(He++)/n(H+) за вiдносними iнтенсивностями лiнiй HeI/Hβ i
HeII/Hβ ( [31, 37]):

n(He+)

n(H+)
(λ4471) = (1, 73 + 0, 37te − 0, 06t2e)I(λ4471HeI/(Hβ))(3.26)

n(He+)

n(H+)
(λ5876) = (0, 493 + 0, 305te − 0, 059t2e)I(λ5876HeI/(Hβ))(3.27)

n(He+)

n(H+)
(λ5876) = (5, 64 + 2, 13te − 0, 35t2e)I(λ6678HeI/(Hβ))(3.28)

n(He+)

n(H+)
(λ5876) = (31, 3 − 18, 0te + 4, 38t2e)(λ7065HeI/(Hβ))(3.29)

n(He++)

n(H+)
= (0, 0653 + 0, 0238te − 0, 0052t2e)I(λ4686HeII)/I(Hβ)

(3.30)
Цi вирази справджуються для суто рекомбiнацiйних лiнiй. Однак
лiнiї гелiю можуть зазнавати збудження й ударами з електрона-
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ми. Вплив ударних ефектiв дослiджено в працi Кiнгдона i Фер-
ланда [106], у якiй наведенi вiдношення ударних i рекомбiнацiй-
них компонент С/R для лiнiй HeI:

C

R
(λ4471) =

[

6, 95t0,15e e−4,545/te + 0, 22t−0,55e e−4,884/te

+0, 98t−0,45e e−4,901/te
]

/D, (3.31)

C

R
(λ5876) =

[

6, 78t0,07e e−3,776/te + 1, 67t−0,15e e−4,545/te

+0, 60t−0,34e e−4,901/te
]

/D, (3.32)

C

R
(λ6678) =

[

3, 15t−0,54e e−3,776/te + 0, 51t−0,51e e−4,545/te

+0, 20t−0,66e e−4,901/te
]

/D, (3.33)

C

R
(λ7065) =

[

38, 09t−1,09e e−3,364/te + 2, 80t−1,06e e−3,699/te
]

/D,(3.34)

де
D = 1 + 3130t−0,50e n−1e . (3.35)

Унаслiдок спостережень ми отримуємо сумарну (С+R) iн-
тенсивнiсть лiнiй HeII, тому, маючи С/R-вiдношення, спостере-
жуванi вiдношення iнтенсивностей легко роздiлити.

Новiшi й точнiшi данi для визначення вмiсту гелiю можна
знайти в працях [85,107]. Однак для їхнього застосування найлi-
пше використовувати вiдповiднi комп’ютернi програми згаданих
авторiв.

Аналогiчним способом можна визначити вiдноснi концентра-
цiї iонiв за забороненими й iнтеркомбiнацiйними лiнiями:

n(X+m)

n(H+)
=

neαef (Hβ)

ni(X+m)Aij
· λij

4861
· I(λij ,X

+m)

I(Hβ)
. (3.36)

Для цього необхiдно спочатку розв’язати систему рiвнянь стацiо-
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нарностi (1.53), (1.54), щоб визначити вiдносну заселенiсть рiвня
ni iона X+m.

Однiєю з програмних реалiзацiй згаданого методу є програ-
ма DIAGN [1], яка дає змогу отримувати значення ne = та Te =
методом перетину кривих їхньої взаємної залежностi. Цей метод
ґрунтується на виведеннi залежностей Te вiд ne для рiзних вiд-
ношень iнтенсивностей лiнiй. З рiвняння (1.59) бачимо, що вiдно-
шення iнтенсивностей лiнiй одного й того ж iона Xi залежатиме
вiд ne i Te:

I(λ1,A
+i)

I(λ2,A+i)
= f(ne, Te). (3.37)

Якщо зi спостережуваного спектра ГТ вiдомi iнтенсивностi вiд-
повiдних лiнiй, то для кожного з вiдношень можна розрахувати
залежнiсть Te вiд ne. Аналогiчнi залежностi розраховують для
спiввiдношень рiзних iнтенсивностей iнших iонiв хiмiчних еле-
ментiв. Як зазначено вище, функцiя f(ne, Te) залежить ще й вiд
населеностей рiвнiв вiдповiдних iонiв. Цi населеностi розраховує
програма DIAGN для п’ятирiвневого атома/iона з рiвнянь ста-
тистичної рiвноваги (1.53). Користувач програми отримує вiдпо-
вiднi значення Te i ne, пiсля чого програма розраховує вiдноснi
iоннi вмiсти. Якщо вiдомi вiдноснi iоннi вмiсти та iонiзацiйно-
корекцiйнi множники, наприклад, для планетарних туманностей
та зон НII, то програма розраховує повний хiмiчний вмiст для
типу ГТ, заданого викладачем.

Програма DIAGN дає змогу розраховувати залежностi Te вiд
ne для чотирьох зон рiзного ступеня збудження, у яких випро-
мiнюють тi чи iншi iони. За наявностi достатньої кiлькостi вiд-
носних iнтенсивностей вiдповiдних лiнiй програма може розра-
ховувати Te та ne для кожної зони окремо.

За значеннями Te i ne програма DIAGN розраховує iоннi вмi-
сти всiх iонiв, iнтенсивностi лiнiй яких у файлi зi спостережува-
ним спектром вiдмiннi вiд нуля.
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Для розрахунку вiдносного хiмiчного вмiсту A/H необхiдно
пiдсумувати всi вiдноснi iоннi вмiсти A+i/H+ у всiх стадiях iонi-
зацiї +i, а також врахувати вмiст нейтрального водню у туман-
ностi. Для врахування вмiсту iонiв у неспостережуваних стадiях
iонiзацiї використовують так званi iонiзацiйно-корекцiйнi мно-
жники (IКМ), вирази для яких сьогоднi отримують, головно, з
результатiв розрахунку сiтки фотоiонiзацiйних моделей свiтiння
туманностей.

У табл. 3.1 та 3.2 наведено вирази IКМ, отриманi для пла-
нетарних туманностей (з неоднорiдним розподiлом густини не-
булярного газу в їх оболонках, див. рис.3.2.) та зон НII, вiдпо-
вiдно, що використовують у сучаснiй версiї програми DIAGN.
Вiдносний хiмiчний вмiст A/H у такому зображеннi обчислюють
за формулою

A/H = 10 lg(A+i/H+)−f(x), де f(x) ≡
nmax
∑

n=0

Cn ∗ xn,

де Cn – коефiцiєнти полiнома; nmax — степiнь полiнома: для ПТ
nmax = 3, а для зон НII nmax = 8; x = X+k+1

X+k .
Спостережуванi вiдноснi iнтенсивностi лiнiй, якi використо-

вують для визначення ne, Te i хiмiчного складу, повиннi бути ви-
правленi за мiжзоряне поглинання. Значення мiжзоряного пог-
линання можна знайти, застосовуючи спостережуванi iнтенсив-
ностi лiнiй, якi мають спiльний верхнiй рiвень. Якщо пара емiсiй-
них лiнiй має один спiльний рiвень, то вiдношення їхнiх iнтенсив-
ностей залежить лише вiд довжини хвилi λ i вiд iмовiрностей вiд-
повiдних спонтанних переходiв. Якщо лiнiї сильно вiдрiзняються
за довжиною хвилi, то їх можна використати для визначення
сталої мiжзоряного поглинання c(Hβ). Виправлене за мiжзоряне
поглинання вiдношення iнтенсивностей лiнiй I(λ)/I(Hβ) пов’я-
зане з вiдповiдним спостережуваним вiдношенням F (λ)/F (Hβ)
таким виразом
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log

[

I(λ1)/I(Hβ)

I(λ2)/I(Hβ)

]

− log

[

F (λ1)/F (Hβ)

F (λ2)/F (Hβ)

]

= c(Hβ) · [f(λ1)− f(λ2)],

(3.38)
де f(λ) – нормована до Hβ функцiя почервонiння, вiдома iз за-
кону мiжзоряного поглинання. Для визначення цiєї функцiї зви-
чайно використовують закон поглинання, опублiкований у працi
Сiтона [108]. Для оптичного й, особливо, IЧ дiапазонiв, у яких
f(λ) ∼ λ−1, можна використовувати закон мiжзоряного погли-
нання Уiтфорда (1958), який з точнiстю до 5 % описують вира-
зом:

f(λ) = 3, 145854 · 10−1,02109·λ − 1, (3.39)

де f(λ) виражено в мiкронах. Найлiпше зображення цього за-
кону в IЧ, оптичному i УФ дiапазонi дають полiноми Карделлi
та iнших (1989), а в оптичному дiапазонi – полiноми Доннела
(1994). Рiзнi методи оцiнки мiжзоряного поглинання в широкому
спектральному дiапазонi для рiзних напрямiв на небi детально
розглянутi в оглядi Бурнашева (1999).

Отже,

log
I(λ1)/I(λ2)

F (λ1)/F (λ2)
= c(Hβ) · [f(λ1)− f(λ2)], (3.40)

звiдки

c(Hβ) = log
I(λ1)/I(λ2)

F(λ1)/F(λ2)
/[f(λ1)− f(λ2)], (3.41)

а теоретичне вiдношення

I(λ1)

I(λ2)
=

niA(λ1)hc/λ1

niA(λ2)hc/λ2
=

A(λ1)λ2

A(λ2)λ1
, (3.42)

де ni – заселенiсть рiвня i; А – iмовiрнiсть спонтанних переходiв
для вiдповiдних лiнiй λ1 λ2.
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Для визначення с(Hβ) головно використовують теоретичнi
вiдношення I(λ1)/I(λ2), вiдповiднi переходи мiж нижнiми рiв-
нями атомiв X+. Проте у випадку СII для цього потрiбно вико-
ристовувати також переходи мiж верхнiми рiвнями цього iона,
лiнiї яких часто спостерiгають у спектрi випромiнювального газу
(λ1760, 5Å(2s23p2P 0

1/2,3/2−2s22p2D5/2,3/2), λ2838Å(2s23p2P 0
1/2,3/2−

2s22p2S1/2) i λ6581Å(2s23p2P 0
1/2,3/2 − 2s23s2S1/2)).

Для виконання цього дослiдження, очевидно, необхiдно осво-
їти алгоритм роботи програми DIAGN (детальний опис у працi
[1]). Тобто заповнити вхiдний файл програми DIAGN "spectr.obs".
Далi розрахувати Te, ne, iонний A+i/H+ та хiмiчний вмiст A/H
конкретної ГТ.

Питання для самостiйного опрацювання матерiалу щодо до-
слiдження ГТ.

1. Назвати основнi методи визначення ne, Te, вiдповiдно, та
iонного вмiсту в ГТ.

2. Пояснити мету застосування iонiзацiйно-корекцiйних мно-
жникiв.

3. У чому полягає суть методу "DIAGN"?

4. Чи можна застосувати програму "DIAGN"для визначення
хiмiчного складу зоряних атмосфер?

5. Назвати можливi недолiки методу "DIAGN"для визначен-
ня хiмiчного складу ГТ.

6. Чи змiниться хiмiчний склад кисню, якщо для визначення
його вмiсту використати IКМ для азоту?

7. Якi лiнiї в спектрах газових туманностей уважають ”небу−
лярними”,”авроральними” або ”трансавроральними”?
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Рис. 3.2 Приклад радiального розподiлу густини небулярного га-
зу в оболонцi планетарної туманностi.

8. Чи можна визначити хiмiчний склад ГТ, якщо спостерiга-
ють лише "небулярнi"емiсiйнi лiнiї? Пояснити.

9. У чому полягає недолiк так званого емпiричного методу
визначення хiмiчного складу ГТ?

10. Якi значення хiмiчного складу: за кiлькiстю атомiв, у шка-
лi lgH = 12, 00 чи по ”металiчностi”, зручно використову-
вати для визначення догалактичного гелiю Yp i його збага-
чення в процесах хiмiчної еволюцiї?
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Таблиця 3.1
IКМ для першого I (F) i другого II (FF) типiв неоднорiдного

розподiлу густини газу у ПТ

№ A+i

H+

X+k+1

X+k Коефiцiєнти полiнома
С0 С1 С2 С3

He/H : 1, 2(x ∈ [−3.012..− 0.173])

F1 He+ He2+

He+
-0.23870 -0.60140 -0.33475 -0.05832

F2 He2+ He2+

He+
-0.23870 0.39860 -0.33475 -0.05832

O/H : 3(x ∈ [−0.848..1.445]); 4(x ∈ [−0.601..1.111])
5(x ∈ [−1.538..− 0.278])

F3 O+ O2+

O+ -0.27601 -0.61017 -0.45654 0.04707

F4 O2+ S2+

S+ -0.37506 0.76762 -0.80102

F5 O+ Ar3+

Ar2+
-1.36930 -2.26755 -1.44714 -0.32455

N/H : 6(x ∈ [−0.842..1.445]); 7(x ∈ [−0.589..1.093]);
8(x ∈ [−2.069..0.121])

F6 N+ O2+

O+ -0.27782 -0.62239 -0.34683

F7 N+ S2+

S+ -0.16105 -0.71193 -1.04641 0.30716

F8 N+ Ar3+

Ar2+
-1.30959 -2.17432 -1.43771 -0.34048

Ne/H : 9(x ∈ [−0.708..1.502]); 10(x ∈ [−2.042..0.101])

F9 Ne2+ O2+

O+ -0.06150 -0.08428 -0.21927 0.06389

F10 Ne2+ Ar3+

Ar2+
-0.32702 -0.51322 -0.22932 -0.00919

S/H : 11(x ∈ [−0.821..1.467]); 12(∈ [−0.842..1.424]);
13(∈ [−0.598..1.093]); 14(x ∈ [−2.077..0.121])

F11 S+ O2+

O+ -0.33362 -0.62060 -0.26100 -0.07336

F12 S2+ O2+

O+ -0.17925 -0.03041 -0.36595 0.03666

F13 S+ S2+

S+ -0.20142 -0.86441 -0.72479 0.11284

F14 S+ Ar3+

Ar2+
-1.37852 -2.40162 -1.76205 -0.45096

Ar/H : 15(x ∈ [−0.821..− 1.424]); 16(x ∈ [−0.864..1.445]);
17, 18(x ∈ [−2.060..0.122])

F15 Ar2+ O2+

O+ -0.07643 -0.22497 -0.23215 0.03283

F16 Ar3+ O2+

O+ -0.98922 1.05332 -0.59124 -0.03053

F17 Ar2+ Ar3+

Ar2+
-0.55070 -1.00470 -0.63547 -0.13461

F18 Ar3+ Ar3+

Ar2+
-0.55070 -0.00471 -0.63547 -0.13461
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Закiнчення табл. 3.1

№ A+i

H+

X+k+1

X+k Коефiцiєнти полiнома
С0 С1 С2 С3

He/H : 1(x ∈ [−3.696..0.178]); 2(x ∈ [−3.523..− 0.050])

FF1 He+ He2+

He+
-0.22559 -0.53991 -0.26862 -0.04109

FF2 He2+ He2+

He+
-0.13271 0.77099 -0.04971

O/H : 3(x ∈ [−0.236..1.098]); 6(x ∈ [−2.081..− 0.177]);
4(x ∈ [−0.843..1.315]); 5(x ∈ [−0.351..0.7263])

FF3 O+ O2+

O+ -0.28347 -0.60137 -0.41236

FF4 O2+ O2+

O+ -0.29168 0.46012 -0.39720 -0.07055

FF5 O2+ S2+

S+ -0.38583 0.78229 -0.68946 -0.13053

FF6 O+ Ar3+

Ar2+
-1.35031 -2.19380 -1.37347 -0.30467

N/H : 7(x ∈ [−0.794..1.414]); 8(x ∈ [−0.360..0.668]);
9(x ∈ [−2.081..− 0.052])

FF7 N+ O2+

O+ -0.27858 -0.62863 -0.34379

FF8 N+ S2+

S+ -0.18648 -0.68632 -0.76086

FF9 N+ Ar3+

Ar2+
-1.28947 -2.09108 -1.34620 -0.31297

S/H : 11(x ∈ [−0.769..1.340]); 12(x ∈ [−0.601..1.340]);
13(∈ [−0.351..1.098]); 14(x ∈ [−2.050..− 0.021]);

15(x ∈ [−1.155..− 0.082])

FF11 S+ O2+

O+ -0.32238 -0.65139 -0.32790

FF12 S2+ O2+

O+ -0.18345 -0.03747 -0.31307 -0.008464

FF13 S+ S2+

S+ -0.19761 -0.85607 -0.76149 0.12733

FF14 S+ Ar3+

Ar2+
-1.36016 -2.31242 -1.65119 -0.41463

FF15 S2+ Ar3+

Ar2+
-0.58767 -1.06149 -0.83329 -0.19345

Ar/H : 16(x ∈ [−0.794..1.196]); 18(x ∈ [−2.081..0.062]);
17(x ∈ [−0.754..0.621]); 19(x ∈ [−2.092..− 0.167])

FF16 Ar2+ O2+

O+ -0.08066 -0.22004 -0.20368

FF17 Ar3+ O2+

O+ -0.98865 1.05557 -0.57037 -0.06337

FF18 Ar2+ Ar3+

Ar2+
-0.55086 -1.00056 -0.62990 -0.13395

FF19 Ar3+ Ar3+

Ar2+
-0.55086 -5.68722 -0.62990 -0.13395
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Таблиця 3.2
IКМ для зон HII в БККГ

№ A/H А+i

Н+ C0 C1 C2 C3 C4 SD

C5 C6 C7 C8

x = lg(Не++/Hе+):
x ∈ [−2.1..− 1.5]:

G1 He/H Не++

Н+ 1043.9 2950.1 3318.2 1858.5 518.06 0.02

57.489 0 0 0

x = lg(О++/О+):
G2(x ∈ [−1..2.36]);G3, G4(x ∈ [−2..2.36]):

G2 O/H О0

Н+ -1.232 -0.710 -0.068 0.023 0 0.14

0 0 0 0

G3 O/H О+

Н+ -0.279 -0.432 -0.258 0.014 0.008 0.08

0 0 0 0

G4 O/H О++

Н+ -0.279 0.568 -0.258 0.014 0.008 0.08

0 0 0 0
G5(x ∈ [−1.8..1.8]);G6(x ∈ [−2..1]);G7(x ∈ [−1.72..2.36]);G7(x ∈ [−1.65..2.36]):

G5 N/H N0

H+ -1.673 -1.008 -0.292 0.068 0.081 0.18

0 0 0 0

G6 N/H N+

H+ -0.367 -0.489 -0.242 0.018 0.008 0.09

0 0 0 0

G7 Ne/H Ne++

H+ -0.210 0.459 -0.286 0.007 0.022 0.14

0 0 0 0

G8 S/H S+

H+ -0.547 -0.563 -0.131 0.015 0 0.13

0 0 0 0

x = lg(О++/О+):
G9(x ∈ [−1.76..2.33]);G10(x ∈ [−1.65..2.33]);G11(x ∈ [−1.06..2.37]):

G9 S/H S++

H+ -0.167 0.062 0.014 0.158 -0.231 0.12

-0.05 0.07 0.006 -0.007

G10 Ar/H Ar++

H+ -0.098 0.092 -0.117 0.001 0.003 0.07

-0.008 0 0 0

G11 Ar/H Ar3+

H+ -1.413 1.056 -0.258 -0.077 0.09 0.07

-0.009 -0.005 0 0

x = lg(S++/S+):
G12(x ∈ [−0.91..1.54]);G13(x ∈ [−0.37..1.54]);G14, G15(x ∈ [−1.4..1.54]):

G12 He/H He+

H+ 0.043 0.017 0.013 0.015 0 0.03

0 0 0 0

G13 O/H O0

H+ -0.904 -0.893 -1.087 3.226 5.31 0.20

-22.53 20.58 -5.796 0

G14 O/H O+

H+ -0.207 0.091 0.779 -0.817 -2.844 0.29

0.376 2.083 -0.047 -0.467

G15 O/H O++

H+ -0.743 0.885 -0.055 -0.031 -0.058 0.18

0 0 0 0
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Закiнчення табл. 3.2

№ A/H А+i

Н+ C0 C1 C2 C3 C4 SD

C5 C6 C7 C8

G16(x ∈ [−0.9..1.5]);G17, G18(x ∈ [−1.55..1.56]);G19(x ∈ [−1.41..1.54]);
G20(x ∈ [−1.56..0.61]);G21(x ∈ [−0.89..1.51]);G22(x ∈ [−0.61..1.54]):

G16 N/H N0

H+ -1.273 -0.971 -0.456 -0.148 0.179 0.17

0 0 0 0

G17 N/H N+

H+ -0.234 -0.028 0.641 -0.663 -2.585 0.26

0.266 1.904 -0.027 -0.426

G18 Ne/H Ne++

H+ -0.589 0.643 -0.117 0.03 0.045 0.23

0 0 0 0

G19 S/H S+

H+ -0.339 -0.402 0.362 -0.292 -1.799 0.18

0.099 1.34 0.001 -0.301

G20 S/H S++

H+ -0.296 0.602 -0.359 -0.301 -0.051 0.18

0.102 0.024 0 0

G21 Ar/H Ar++

H+ -0.177 0.164 -0.196 1.259 0.603 0.16

-4.37 0.382 3.666 -1.601

G22 Ar/H Ar3+

H+ -1.998 1.224 0.565 -0.416 0 0.26

0 0 0 0

x = lg(Ar3+/Ar2+):
G23(x ∈ [−2.4..− 0.88]);G24 −G26(x ∈ [−2.48..1.02]):

G27(x ∈ [−2.41..0.2]);G28, G29(x ∈ [−2.4..0.9]):

G23 He/H He+

H+ 0.126 0.05 -0.052 -0.05 -0.011 0.03

0 0 0 0

G24 O/H O0

H+ -2.436 -0.725 0.201 0.074 0 0.20

0 0 0 0

G25 O/H O+

H+ -1.497 -0.953 0.394 0.114 -0.365 0.10

-0.199 -0.028 0 0

G26 O/H O++

H+ 0.075 0.067 0.014 0.006 -0.156 0.09

-0.051 0 0 0

G27 N/H N0

H+ -3.168 -0.132 1.618 0.852 0.132 0.24

0 0 0 0

G28 N/H N+

H+ -1.543 -1.416 0.53 0.827 -0.344 0.30

-0.489 -0.111 0 0

G29 Ne/H Ne++

H+ -0.014 -0.036 -0.053 0.097 0.024 0.06

0 0 0 0
G30(x ∈ [−1.38..0.79]);G31−G33(x ∈ [−2.4..0.88]):

G30 S/H S++

H+ -0.369 -0.700 -0.431 0.310 0.161 0.09

-0.259 -0.212 -0.043 0

G31 Ar/H Ar++

H+ -0.299 -0.485 -0.212 0.113 -0.018 0.06

-0.160 -0.101 -0.019 0

G32 Ar/H Ar3+

H+ -0.299 0.515 -0.212 0.113 -0.018 0.06

-0.160 -0.101 -0.019 0
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3.4. Фотоiонiзацiйне моделювання свiтiння газових
туманностей

Важливим методом дослiдження фiзичних характеристик га-
зової туманностi є розрахунок її фотоiонiзацiйної моделi свiтiння
(ФМС). Для цього необхiдно ознайомитися з алгоритмами розра-
хунку ФМС ГТ, навчитися створювати вхiдний файл програми
розрахунку ФМС ГТ (програма CLOUDY [2]), навчитися розра-
ховувати ФМС ГТ рiзних типiв.

Фотоiонiзацiйна модель свiтiння ГТ описує випромiнювання
її оболонки пiд дiєю жорстких ультрафiолетових квантiв з ядра
(λ ≤ 912Å). Розрахунок такої моделi полягає в сумiсному розв’я-
заннi рiвнянь перенесення прямого i дифузного iонiзувального
випромiнювання, рiвнянь iонiзацiйної i статистичної рiвноваги
та рiвняння енергетичного балансу в кожнiй точцi туманностi.
Ми розглядатимемо випадок сферично-симетричної моделi ГТ,
а тому для розрахунку iонiзацiйної i термiчної структури необхi-
дно в кожнiй точцi туманностi розв’язати систему згаданих вище
рiвнянь для всiх стадiй iонiзацiї всiх хiмiчних елементiв, вклю-
чених у модель. Цю систему рiвнянь замикає очевидна умова
ne ≈ n(H+) + n(He+) + 2n(He++) + ....

Зрозумiло, що розв’язати систему всiх рiвнянь можна лише
числовим методом. Ми використовуватимемо реалiзацiю ФМС у
виглядi програми CLOUDY [2], що дуже популярна серед астро-
фiзикiв з огляду на її вiдкритiсть (вихiдний код програми до-
ступний кожному, хто має доступ до Iнтернету) та постiйну мо-
дифiкацiю i доповнення бази атомних даних. Нижче наведено
порядок розрахунку ФМС ГТ за допомогою програми CLOUDY.

Порядок розрахунку iонiзацiйної i термiчної структу-
ри туманностi. Оболонку туманностi роздiляють на досить тон-
кi (геометрично й оптично) сферичнi шари, у кожному з яких
густину газу вважають сталою. У першiй iтерацiї дифузне Lc-

88 Фотоiонiзацiйне моделювання...

випромiнювання не враховують. Для першого внутрiшнього ша-
ру приймають таку геометричну товщину, щоб оптична товщина
τν(rin) в частотах лайманiвського континууму на шляху вiд ядра
до цього шару дорiвнювала нулю (див. формулу (1.2)). Пiсля
цього обчислюють iнтеграли у виразах (1.1) i (1.23) при τν = 0,
Jd
ν = 0 (iнтеграл в (1.3) дорiвнюватиме нулю).

Далi роблять перше наближення температури T
(0)
e ∼ 104 К

i в цьому наближеннi розв’язують систему рiвнянь iонiзацiйної
рiвноваги, з якої визначають iоннi концентрацiї в сферичному
шарi ГТ. Пiсля вiдшукання iонних концентрацiй розраховують
систему рiвнянь (1.53), (1.54) для всiх необхiдних iонiв, обчи-
слюють функцiї нагрiвання й охолодження газу i перевiряють
виконання умови енергетичного балансу (1.40). Якщо ця умова
не виконується, то обчислюють нове iтерацiйне значення темпе-
ратури T

(1)
e й описанi вище обчислення повторюють. Пошук по-

слiдовних наближень Te продовжують доти, доки температура
та iоннi концентрацiї не будуть визначенi з бажаною точнiстю.

Таку ж процедуру розрахунку температури та iонних кон-
центрацiй виконують потiм для всiх наступних шарiв. У цьому
разi для кожного шару оптичну товщину на шляху вiд ядра до
цього шару τν(r) обчислюють iнтегруванням (пiдсумовуванням)
за всiма попереднiми шарами згiдно з формулою (1.2). Пiсля роз-
рахунку всiх шарiв обчислюють також iнтегральнi оптичнi тов-
щини туманностi в межах iонiзацiї H0, He0, He+:

τ0(H
0) = σ0(H

0)

rout
∫

rin

n(H0) dr;

τ0(He
0) = σ0(He

0)

rout
∫

rin

n(He0) dr; (3.43)
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τ0(He
+) = σ0(He

+)

rout
∫

rin

n(He+) dr,

де σ0 – перерiз фотоiонiзацiї на межi поглинання вiдповiдним
атомом чи iоном; rin та rout – внутрiшнiй та зовнiшнiй радiуси.

Пiсля завершення першої iтерацiї (тобто обчислення iонних
концентрацiй i температури для всiх шарiв без урахування дифу-
зного випромiнювання) розраховують середнi iнтенсивностi ди-
фузного Lc-випромiнювання в кожному шарi.

Коли середнi iнтенсивностi дифузного Lc-випромiнювання в
кожному шарi обчисленi, розраховують другу iтерацiю (друге
проходження дифузного Lc-випромiнювання вздовж радiуса ту-
манностi вiд внутрiшнього шару до зовнiшнього). На цiй iтерацiї
iнтеграли у виразах (1.3) i (1.23) обчислюють уже з урахува-
нням значень Jd

ν (r), знайдених з попередньої iтерацiї. У цьому
випадку повторюють описаний вище процес розрахунку iонних
концентрацiй i температури Te в кожному шарi. Пiсля розра-
хунку всiх шарiв знову обчислюють iнтегральнi оптичнi товщи-
ни τ0(X

i) i розраховують за описаною методикою середнi iнтен-
сивностi дифузного випромiнювання. Знайденi значення τ0(X

i) i
Jd
ν (r) порiвнюють зi значеннями цих величин, отриманими на по-

переднiй iтерацiї. Якщо бажана точнiсть збiжностi не досягнута,
то виконують третю, четверту i так далi iтерацiї.

Пiсля досягнення бажаної точностi можна вважати, що iонi-
зацiйна i термiчна структура туманностi, що вiдповiдає заданому
Lc-спектру ядра, заданому радiальному розподiлу густини газу в
туманностi i заданому хiмiчному складу газу, розрахована. Пiсля
цього обчислюють емiсiйний лiнiйчастий спектр туманностi за
формулою (1.59) або (1.60) i абсолютний потiк випромiнювання
в лiнiї Hβ (1.61), якi порiвнюють з результатами спостережень.

Отже, у процесi такого дослiдження необхiдно ознайомити-
ся з алгоритмом програми розрахунку фотоiонiзацiйних моделей
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свiтiння CLOUDY [2]. Далi пiдготувати вхiдний файл програми
CLOUDY для розрахунку ФМС ГТ. Значення вхiдних параме-
трiв (ефективну температуру або Lc-спектр, хiмiчний вмiст, гу-
стину водню, чинник наповнення тощо) задає викладач. Розра-
хувати за допомогою програми CLOUDY сферично-симетричну
модель ГТ, ФМС компактної зони НII i гiгантських зон НII нав-
коло спалаху зореутворення або навколо ядра активної галакти-
ки.

Питання для самостiйного опрацювання матерiалу щодо до-
слiдження ГТ:

1. Що означає фотоiонiзацiйна модель свiтiння ГТ?

2. Якi основнi рiвняння описують свiтiння ФМС?

3. Як знайти кiлькiсть квантiв, випромiнених центральною
зорею i поглинутих у туманностi?

4. Що таке дифузне iонiзуюче випромiнювання?

5. Що означає наявнiсть статистичної рiвноваги в ГТ?

6. Пояснити суть енергетичного балансу в ГТ.

7. Назвати на переваги i недолiки ФМС.

8. Пояснити порядок розрахунку ФМС.

9. Якi основнi параметри ГТ визначають ФМС ГТ?

10. Якi параметри отримують унаслiдок розрахунку ФМС ГТ?
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3.5. Оптимiзацiя фотоiонiзацiйного моделювання
свiтiння газових туманностей

Детально розглянемо задачу оптимiзацiї фотоiонiзацiйного
моделювання свiтiння ГТ. Для цього необхiдно освоїти алгоритм
розрахунку оптимiзованих фотоiонiзацiйних моделей свiтiння
(ОФМС) ГТ, навчитися розраховувати ОФМС ГТ рiзних ти-
пiв i вмiти визначати похибки оптимальних значень параметрiв
ОФМС ГТ рiзних типiв.

Зi спостережень газових туманностей ми отримуємо емiсiй-
ний лiнiйчастий спектр i потiк у лiнiї Hβ. Такий спектр назива-
тимемо спостережуваним. У ФМС газових туманностей також
розраховують емiсiйний лiнiйчастий спектр. Називатимемо та-
кий спектр модельним. Однак вхiднi параметри ФМС невiдомi.
ФМС, як ми бачили, є складною системою з багатьох рiвнянь.
Тому для знаходження оптимальних значень невiдомих вхiдних
параметрiв необхiдно розв’язати iнверсну задачу фотоiонiзацiй-
ного моделювання: знайти оптимальну ФМС, спектр якої та iншi
фiзичнi параметри найлiпше вiдтворювали б вiдповiднi спостере-
жуванi значення. З методами i деталями розв’язку iнверсної за-
дачi можна ознайомитись у працях [109,110]. Методи й оптимiза-
цiя фотоiонiзацiйного моделювання свiтiння ГТ iмплементованi
i в CLOUDY [2, 111], однак чiткий статистичний пiдхiд до фо-
то iонiзацiйного моделювання ГТ застосовують поки що тiльки
на кафедрi астрофiзики Львiвського нацiонального унiверситету
iменi Iвана Франка.

Критерiєм неузгодженостi мiж спостережуваним i модельни-
ми спектрами, зазвичай, для кожного параметра вибирають так
звану χ2-функцiю:

χ2
i =

(

Oi −M i

σi

)2

, (3.44)
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де Oi – деяке спостережуване, а M i – вiдповiдне пiдсумкове мо-
дельне значення; σi – похибка i-го спостережуваного значення
(i = 1, 2, ..., N).

Головними фiзичними параметрами, якi використовують для
розрахунку χ2-функцiї, є потiк на вiдстанi Землi, або свiтнiсть
у лiнiї Hβ, вiдноснi iнтенсивностi I(λ,Xi)/I(Hβ) певної кiлько-
стi (N) емiсiйних лiнiй. Деякi дослiдники використовують також
зовнiшнiй радiус ГТ Rout. Повне значення χ2-функцiї розрахову-
ють так:

χ2
L =

(

L(Hβ)
O − L(Hβ)

M

σ(L(Hβ))

)2

;

χ2
RI =

1

N

N
∑

i=1

(

[Ii/I(Hβ)]
O − [Ii/I(Hβ)]

M

σ([Ii/I(Hβ)]O)

)2

;

χ2
Rout

=

(

RO
out −RM

out

σ(Rout)

)2

;

χ2 = χ2
L + χ2

RI + χ2
Rout

. (3.45)

Тут верхнi iндекси O вiдповiдають спостережуваним, а M – мо-
дельним значенням вiдповiдного параметра. Якщо, крiм перера-
хованих, використовують ще якийсь параметр, то його внесок
необхiдно врахувати в розрахунку повного значення χ2-функцiї.

Пiд час розрахунку iнверсної задачi є ймовiрнiсть, що опти-
мiзатор дасть локальний, а не глобальний мiнiмум, або що близь-
ких мiнiмумiв є багато (випадок виродження розв’язкiв). У разi
пошуку ОФМС початковi значення хiмiчного складу можна ви-
значити за допомогою згаданих вище дiагностичних методiв (на-
приклад, DIAGN, доповнений виразами для IКМ), а Lyc-спектр –
за допомогою методу NLEHII. Цi методи дають розв’язки, якi не
можуть сильно вiдрiзнятися вiд результатiв, отриманих в опти-
мальнiй ФМС. Тому iнiцiалiзацiя бiльшостi вiльних параметрiв
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задачi пошуку ОФМС не може бути довiльною. Для решти па-
раметрiв, таких як фактор наповнення туманностi небулярним
газом, розподiл густини газу тощо, початковi значення можна
отримати за допомогою побудови сiтки ФМС за цими параме-
трами у вiдповiдних очiкуваних межах для заданого типу небу-
лярних об’єктiв з фiксованими значеннями iнших вiльних пара-
метрiв, отриманими згаданим вище способом. Однак можна оми-
нути розрахунок сiтки завдяки множинi пошукiв ОФМС однiєї
ГТ, кожен з яких має вiдмiнний набiр початкових значень зга-
даних вище вiльних параметрiв. Як бачимо з результатiв праць
[111–114], у випадку планетарних туманностей головно отриму-
ють один мiнiмум χ2-функцiї, а у випадку зон НII навколо спа-
лахiв зореутворення оптимальнi значення хiмiчного вмiсту еле-
ментiв є невиродженими, параметри ж, що вiдображають гео-
метричну i фiзичну структуру ГТ, можуть давати виродження:
два–три близькi значення χ2 у межах χ2

min ≤ χ2 ≤ χ2
min + ∆χ2.

Проте навiть в останньому випадку параметри виродження мо-
жуть бути вiдображенi одним параметром (наприклад, iонiза-
цiйним параметром), який виродження не показує. Отже, такий
параметр, крiм того, що зменшує кiлькiсть незалежних вiльних
параметрiв, також визначає iонiзацiйну структуру ГТ, яка зали-
шається незмiнною.

Пiсля знаходження оптимальної ФМС необхiдно визначи-
ти похибки оптимальних значень вiльних параметрiв. Детальну
маргiналiзацiйну задачу [110] у випадку ФМС з великою кiлькi-
стю вiльних параметрiв розв’язувати часто неможливо навiть iз
сучасними комп’ютерними технологiями (одну модель на суча-
сному комп’ютерi рахують у середньому близько трьох хвилин, а
для знаходження ОФМС iнколи необхiдно розрахувати десятки
тисяч окремих ФМС). Тому для визначення похибок оптималь-
них значень вiльних параметрiв ОФМС дiють так [115]:

1) визначають кiлькiсть ступенiв вiльностi ν конкретної ФМС
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як рiзницю мiж кiлькiстю незалежних параметрiв N , якi вико-
ристовують для розрахунку χ2-функцiї, i кiлькiстю незалежних
вiльних параметрiв M . На цьому етапi для визначення кiлькостi
вiдповiдних взаємозалежних параметрiв iнколи необхiдно роз-
раховувати багато тестових ОФМС [115], а також вiдшукувати
кореляцiї мiж спостережуваними даними;

2) у припущеннi нормального розподiлу значень похибок,
вiдповiдно до кiлькостi ступенiв вiльностi та довiрчого iнтервалу
p, вiдшукують значення ∆χ2 (табл. 3.3);

3) з результатiв розрахунку всiх моделей ОФМС вибирають
тi, у яких χ2 ≤ χ2

min +∆χ2;
4) вiдповiдно до розподiлiв значень χ2-функцiї (або, напри-

клад, функцiї правдоподiбностi [110]) за кожним з вiльних па-
раметрiв графiчно або перебиранням на пiдставi вiдiбраних у
попередньому пунктi результатiв ФМС визначають можливi ма-
ксимальнi вiдхилення значень вiльних параметрiв у бiк значень,
бiльших (плюсова похибка) i менших (мiнусова похибка) вiд зна-
йденого в ОФМС оптимального значення.

Для виконання таких дослiджень необхiдно ознайомитися з
алгоритмами розрахунку ОФМС, що описанi в CLOUDY [2]. Да-
лi пiдготувати вхiдний файл для розрахунку ОФМС ГТ (як вхi-
дний спостережуваний спектр та зовнiшнiй радiус ГТ викори-
стати спектр, отриманий у процесi розрахунку ФМС ПТ пiд час
виконання попереднiх дослiджень). Початковi значення вiльних
параметрiв задати довiльно в межах допустимих значень. По-
тiм необхiдно розрахувати сферично-симетричну ОФМС ПТ за
допомогою програми CLOUDY.

Питання для самостiйного опрацювання матерiалу щодо до-
слiдження ГТ.

1. Чому актуальною є зворотна задача фотоiонiзацiйного мо-
делювання свiтiння небулярних об’єктiв, у чому її суть?
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Таблиця 3.3
Значення ∆χ2 як функцiя довiрчого iнтервалу p та кiлькостi

ступенiв вiльностi ν задачi

ν

p,% 1 2 3 4 5 6
68,30 1.00 2.30 3.53 4.72 5.89 7.04
90,00 2.71 4.61 6.25 7.78 9.24 10.6
95,40 4.00 6.17 8.02 9.70 11.3 12.8
99,00 6.63 9.21 11.3 13.3 15.1 16.8
99,73 9.00 11.8 14.2 16.3 18.2 20.1
99,99 15.1 18.4 21.1 23.5 25.7 27.8

2. Що таке вiльнi параметри ОФМС? Що визначає χ2-функцiя
в процесi оптимiзацiї розрахунку ФМС?

3. Описати алгоритм пошуку оптимальної фотоiонiзацiйної
моделi свiтiння газової туманностi.

4. Чому iнiцiалiзацiя бiльшостi вiльних параметрiв ОФМС не
може бути довiльною?

5. Як перевiрити збiжнiсть вибраної конфiгурацiї пошуку
ОФМС?

6. Як визначити кiлькiсть ступенiв вiльностi в задачах пошу-
ку ОФМС?

7. Як визначають похибки оптимальних значень ОФМС?

8. Якi алгоритми оптимiзаторiв ви знаєте? Опишiть їх.

9. Якi переваги та недолiки методу ОФМС?

ДОДАТКИ

I. Потенцiали iонiзацiї.

Елемент I – II II – III III – IV IV – V V – VI
H 13,595 - - - -
He 24,58 54,403 - - -
O 13,614 35,146 54,934 77,394 113,873

II. Ефективнi перерiзи фотоiонiзацiї.

σν(Ai) = σ0(Ai)

[

B

(

ν

ν0

)S

− (B − 1)

(

ν

ν0

)S−1
]

10−18см2

Елемент σ0 B S

H0 6,3 1 -3
He0 8,0 1 -2,3
He+ 1,6 1 -3,0
O0 2,54 4 -1,0
O+ 8,1 2,45 -2,0
O++ 3,48 1,3 -2,0
O+++ 1,11 1,82 -3,0
O4+ 1,64 1 -2,0
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III. Коефiцiєнти рекомбiнацiї на основний рiвень iонiв:

te = Te[K]/10000oK,

α1(H
+) = 41, 02 · t−0,727e · 10−14см3/с,

α1(He
+) = 43, 0 · t−0,672e · 10−14см3/с,

α1(He
++) = 218, 0 · t−0,689e · 10−14см3/с,

α1(O
+) = 31, 0 · t−0,678e · 10−14см3/с,

α1(O
++) = 200, 0 · t−0,646e · 10−14см3/с,

α1(O
3+) = 510, 0 · t−0,666e · 10−14см3/с,

α1(O
4+) = 960, 0 · t−0,670e · 10−14см3/с,

α1(O
5+) = 120, 0 · t−0,779e · 10−14см3/с.

98

IV. Значення функцiї ϕ(ne, Te)

Te[K]\ne[см−3] 102 103 5 · 103 104 5 · 104 105

8 000 0,557 0,528 0,419 0,384 0,135 0,082
8 200 0,575 0,542 0,433 0,395 0,140 0,085
8 400 0,591 0,557 0,446 0,406 0,145 0,088
8 600 0,609 0,576 0,461 0,419 0,150 0,091
8 800 0,626 0,591 0,473 0,426 0,175 0,095
9 000 0,641 0,607 0,488 0,439 0,180 0,097
9 200 ‘0,659 0,622 0,503 0,448 0,185 0,101
9 400 0,673 0,639 0,515 0,448 0,189 0,093
9 600 0,691 0,654 0,529 0,470 0,194 0,096
9 800 0,705 0,668 0,541 0,479 0,199 0,099
10 000 0,720 0,681 0,554 0.557 0,233 0,103
10 500 0,756 0,717 0,583 0,580 0,244 0,096
11 000 0,791 0,750 0,612 0,599 0,253 0,104
11 500 0,823 0,782 0,641 0,621 0,264 0,111
12 000 0,855 0,814 0,669 0,641 0,274 0,119
12 500 0,886 0,842 0,695 0,661 0,284 0,126
13 000 0,914 0,871 0,719 0,679 0,293 0,134
13 500 0,944 0,897 0,747 0,695 0,303 0,141
14 000 0,966 0,924 0,767 0,716 0,313 0,147
14 500 0,992 0,953 0,791 0,732 0,320 0,154
15 000 1,014 0,972 0,814 0,748 0,330 0,161
15 500 1,046 0,993 0,834 0,767 0,338 0,167
16 000 1,061 1,018 0,853 0,778 0,347 0,173
16 500 1,079 1,040 0,869 0,793 0,353 0,179
17 000 1,106 1,064 0,888 0,811 0,363 0,185
17 500 1,125 1,075 0,910 0,823 0,370 0,191
18 000 1,146 1,099 0,924 0,838 0,379 0,197
18 500 1,165 1,116 0,942 0,851 0,386 0,203
19 000 1,181 1,14 0,958 0,868 0,394 0,208
19 500 1,196 1,16 0,976 0,879 0,401 0,213
20 000 1,218 1,18 0,989 0,892 0,406 0,219
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V. Значення iнтегралiв
∞
∫

x0

x2dx
ex−1

x0
∞
∫

x0

x2dx
ex−1 x0

∞
∫

x0

x2dx
ex−1

0 2,40 3,2 0,77
0,2 2,38 3,4 0,68
0,4 2,33 3,6 0,61
0,6 2,26 3,8 0,54
0,8 2,16 4,0 0,48
1,0 2,05 4,2 0,42
1,2 1,92 4,4 0,38
1,4 1,80 4,6 0,33
1,6 1,67 4,8 0,29
1,8 1,54 5,0 0,25
2,0 1,42 6,0 0,12
2,2 1,29 7,0 0,059
2,6 1,06 8,0 0,027
2,8 0,96 10,0 0,0055
3,0 0,86 12,0 0,0010

100

VI. Значення функцiї θ(ne, Te) для лiнiй вiдповiдних iонiв.

[O II] λ 7319+7330

Te[K]\ne[см−3] 103 104 105 106

4 000 0,00000670 0,0000113 0,0000218 0,0000211
0,0000298 0,0000631 0,0000976 0,0000954

5 000 0,000124 0,000205 0,000411 0,000405
0,000405 0,000844 0,00134 0,00133

6 000 0,00107 0,00224 0,00359 0,00368
0,00233 0,00483 0,00784 0,00787

7 000 0,00457 0,00941 0,0154 0,0156
0,00820 0,0168 0,0278 0,0282

8 000 0,0137 0,0280 0,0466 0,0476
0,0217 0,0440 0,0738 0,0756

9 000 0,0325 0,0658 0,111 0,114
0,0469 0,0944 0,160 0,166

10 000 0,0651 0,131 0,223 0,231
0,0878 0,176 0,302 0,314

11 000 0,115 0,229 0,396 0,413
0,151 0,299 0,519 0,543

12 000 0,193 0,381 0,665 0,698
0,237 0,467 0,820 0,863

13 000 0,287 0,564 0,994 1,05
0,337 0,660 1,17 1,24

14 000 0,392 0,765 1,36 1,44
0,457 0,890 1,59 1,69

15 000 0,529 1,03 1,84 1,69
0,529 1,03 1,84 1,96

16 000 0,689 1,33 2,39 2,56
0,776 1,49 2,70 2,90

17 000 0,868 1,66 3,02 3,25
0,977 1,87 3,40 3,67

18 000 1,09 2,08 3,80 4,11
1,20 2,28 4,18 4,53

19 000 1,31 2,49 4,57 4,96
1,43 2,70 4,98 5,41

20 000 1,55 2,92 5,40 5,87
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Продовження додатку VI.

[O II] λ 3726+3729

Te[K]\ne[см−3] 103 104 105 106
4 000 0,00600 0,0143 0,0210 0,0197

0,0140 0,0333 0,0495 0,0468
5 000 0,0351 0,0628 0,124 0,119

0,0744 0,175 0,265 0,255
6 000 0,140 0,326 0,498 0,481

0,225 0,523 0,804 0,783
7 000 0,342 0,790 1,22 1,19

0,492 1,13 1,76 1,73
8 000 0,679 1,55 2,42 2,39

0,903 2,05 3,21 3,18
9 000 1,17 2,63 4,14 4,11

1,47 3,30 5,19 5,18
10 000 1,80 4,03 6,37 6,38

2,17 4,84 7,67 7,70
11 000 2,58 5,72 9,08 9,14

3,07 6,79 10,8 10,9
12 000 3,61 7,95 12,7 12,8

4,11 9,02 14,4 14,6
13 000 4,64 10,1 16,2 16,5

5,10 11,1 17,8 18,1
14 000 5,57 12,1 19,4 19,8

6,14 13,3 21,4 21,8
15 000 6,72 14,5 23,4 23,9

7,32 15,7 25,4 26,1
16 000 7,93 17,0 27,5 28,2

8,55 18,2 29,6 30,4
17 000 9,18 19,5 31,7 32,7

9,93 21,0 34,3 35,4
18 000 10,7 22,6 36,9 38,1

11,3 23,9 39,1 40,4
19 000 12,0 25,2 41,3 42,7

12,6 26,5 43,5 45,1
20 000 13,3 27,8 45,6 47,4
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Продовження додатку VI.

[O III] λ 4363

Te[K]\ne[см
−3] 103 104 105 106

4 000 0,00000125 0,00000126 0,00000147 0,00000195
0,00000323 0,00000629 0,00000725 0,00000969

5 000 0,0000285 0,0000288 0,0000330 0,0000442
0,0000995 0,000100 0,000114 0,000153

6 000 0,000282 0,000284 0,000323 0,000434
0,000648 0,000652 0,000739 0,000992

7 000 0,00133 0,00134 0,00151 0,00203
0,00248 0,00250 0,00281 0,00378

8 000 0,00431 0,00434 0,00486 0,00654
0,00701 0,00706 0,00789 0,0106

9 000 0,0108 0,0109 0,0122 0,0164
0,0160 0,0161 0,0179 0,0241

10 000 0,0227 0,0229 0,0254 0,0342
0,0313 0,0315 0,0349 0,0469

11 000 0,0418 0,0421 0,0466 0,0625
0,0557 0,0560 0,0619 0,0831

12 000 0,0724 0,0728 0,0803 0,108
0,0904 0,0909 0,100 0,134

13 000 0,111 0,112 0,123 0,165
0,132 0,133 0,146 0,195

14 000 0,155 0,156 0,171 0,229
0,183 0,184 0,202 0,270

15 000 0,214 0,215 0,236 0,315
0,248 0,249 0,272 0,364

16 000 0,284 0,286 0,312 0,417
0,323 0,325 0,354 0,473

17 000 0,364 0,366 0,399 0,533
0,413 0,415 0,452 0,603

18 000 0,465 0,468 0,508 0,678
0,515 0,517 0,562 0,749

19 000 0,567 0,569 0,618 0,824
0,621 0,623 0,676 0,901

20 000 0,677 0,680 0,737 0,981
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Продовження додатку VI.

[O III] λ 4959+5007

Te[K]\ne[см−3] 103 104 105 106
4 000 0,0344 0,0337 0,0277 0,00998

0,0684 0,0670 0,0556 0,0207
5 000 0,150 0,147 0,123 0,0470

0.287 0.281 0.238 0,0928
6 000 0,493 0,484 0,412 0,164

0,740 0,728 0,622 0,253
7 000 0,105 1,04 0,892 0,370

1,44 1,42 1,22 0,517
8 000 1,90 1,87 1,62 0,695

2,43 2,39 2,08 0,904
9 000 3,02 2,98 2,60 1,15

3,67 3,63 3,18 1,42
10 000 4,40 4,34 3,81 1,72

5,17 5,10 4,50 2,06
11 000 6,00 5,92 5,23 4,42

7,01 6,92 6,13 2,87
12 000 8,09 7,99 7,10 3,35

9,06 8,95 7,96 3,79
13 000 10,1 9,94 8,86 4,29

10,9 10,8 9,63 4,67
14 000 11,8 11,6 10,4 5,08

12,8 12,7 11,4 5,59
15 000 13,9 13,7 12,3 6,12

15,0 14,8 13,3 6,66
16 000 16,1 15,9 14,3 7,21

17,2 17,0 15,3 7,77
17 000 18,3 18,1 16,4 8,34

19,6 19,4 17,6 9,03
18 000 21,0 20,8 18,8 9,73

22,1 21,9 19,9 10,3
19 000 23,3 23,0 20,9 10,9

24,4 24,2 22,0 11,5
20 000 25,5 25,3 23,0 12,1

CПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

БККГ — блакитнi компактнi карликовi галактики
ГТ — газовi туманностi
ФМС — фотоiонiзацiйнi моделi свiтiння
Зони НII — зони iонiзованого водню
ОФМС — оптимiзованi ФМС
ПТ — планетарнi туманностi
IКМ — iонiзацiйно-корекцiйний множник
λ — довжина хвилi електромагнiтного

випромiнювання
Å — анґстрем: 1Å = 10−8см
ne — електронна концентрацiя
Te — електронна температура
A/H або X/H — вмiст хiмiчного елемента (A або X)

вiдносно водню (H)
A+i або X+i — iон елемента A або X в i-й стадiї iонiзацiї
Lc-випромiнювання — неперервний спектр за лайманiвською

межею (λ ≤ 912Å)
Лiнiї Lα(A) — лiнiї серiї Лаймана iона/атома A, що

утворюються внаслiдок переходу 2 → 1
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