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Подано огляд теоретичних основ моделювання свiтiння газових оболонок планетарних ту-
манностей (ПТ) з урахуванням пилу. Розраховано сiтку фотойонiзацiйних моделей свiтiння
(ФМС) галактичних ПТ з рiзними характеристиками пилу вздовж еволюцiйних трекiв цент-
ральних зiр, йонiзуюче випромiнювання вiд яких вiдповiдало планкiвському. У моделях при-
йнято, що швидкiсть розширення оболонки ПТ визначає зовнiшнiй радiус оболонки ПТ на
кожен момент часу, а припущення сталої густини визначає внутрiшнiй радiус туманностi [R.
Szczerba, Astron. Astrophys. 181, 365 (1987)]. Для кожної вибраної точки на еволюцiйному тре-
цi розраховано окрему сiтку ФМС, вiльними параметрами якої є маса ПТ та вид i вмiст пилу.
Розглянуто карбонний, силiкатний та карбонний з домiшкою (10%) молекул ПАВ (полiарома-
тичнi вуглеводи). Хiмiчний склад газу приймали для всiх моделей однаковим. Вiн вiдповiдає
середньому для небулярних оболонок ПТ нашої Галактики. Проаналiзовано вплив пилу на
емiсiйний спектр ПТ.
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I. ВСТУП

На початку 30-х рокiв ХХ ст., завдяки працям аме-
риканського астрофiзика Роберта Трюмплера, уста-
новлено, що основний внесок у мiжзоряне поглинан-
ня робить мiжзоряний пил, маса якого становить ли-
ше 0.1%–0.5% вiд повної маси Галактики. На 1 cm3

мiжзоряного середовища в середньому припадає один
атом газу, а одна пилова частинка - приблизно на
108−14 cm3 газу. Розмiр пилинок сягає 0.01 до 1.0 µm.
Вони утворюються налипанням атомiв i молекул рiз-
них хiмiчних елементiв при низьких температурах.
Залежно вiд переважаючого хiмiчного елемента в
складi пилинки вони можуть бути графiтовими, кар-
бонатними, силiкатними, залiзними чи навiть утво-
реними iз замерзлої води. Пилинки починають своє
формування у верхнiх шарах атмосфер надгiгантiв
пiзнiх спектральних класiв. Потiм зоряний вiтер пе-
реносить їх у мiжзоряне середовище, де пiд дiєю ни-
зьких температур на їхнє ядро намерзають атоми й
молекули. У працi [2] докладно описано процеси роз-
сiяння свiтла пилом за допомогою методiв геометрич-
ної оптики, Релеївського механiзму розсiяння свiтла i
викладено теорiю Мi (вiд англ. Mie). Вона добре опи-
сує розсiяння свiтла пилом у ПТ.

Один iз найбiльш коректних алґоритмiв урахуван-
ня наявностi пилу пiд час розрахунку ФМС небуляр-
них середовищ запропонував Петер ван Гуф (Peter
van Hoof) [3]. Вiн iмплементував цей алґоритм у про-
граму Ґ. Ферланда Cloudy [4] для розрахунку ФМС

небулярних середовищ, яка є найпопулярнiшою серед
астрофiзикiв завдяки вiдкритостi й надiйностi. Алґо-
ритм припускає сферичну симетрiю пилинок, його ос-
новою є теорiя Мi. Також враховано розподiл пили-
нок за розмiрами й такi параметри, як температура
пилу, розподiл заряду i т. д. Температуру пилу й роз-
подiл заряду на пилинцi в туманностях добре описано
в пiдручнику [5].

Метою цiєї статтi є зробити огляд основ урахуван-
ня вмiсту пилу пiд час фотойонiзацiйного моделю-
вання свiтiння оболонок ПТ, тобто проаналiзувати,
як змiниться модельний спектр галактичних та по-
загалактичних ПТ, якщо в них є пил. Ми задавали
концентрацiю пилу, взяту з працi [6] та в околi цi-
єї середньої галактичної концентрацiї пилинок. Сiтка
ФМС оболонок ПТ розрахована за допомогою програ-
ми Ґ.Ферланда Cloudy 08.00 [4] вздовж еволюцiйних
трекiв їхнiх ядер для рiзних типiв пилу (залежно вiд
того, який елемент зоря бiльше насинтезувала) i маси
туманностi. Останнi спостереження космiчною iнфра-
червоною обсерваторiєю Spitzer i програми цифрово-
го огляду неба на двох мiкронах 2MASS виявили в
Галактичних ПТ та туманностях Великої Магелано-
вої Хмари вуглецевi наночастинки, а саме молекули
ПАВ (рис. 1), наявнiсть яких ми також ураховували,
розраховуючи сiтку ФМС, задаючи один iз типiв пи-
лу симбiотичним, який являє собою сумiш карбонат-
них пилинок iз молекулами ПАВ. Спектр йонiзуючого
джерела (ядра ПТ) ми представили функцiєю План-
ка.
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Рис. 1. Структура молекули полiароматичних вуглеводiв (ПАВ).

II. ТЕОРЕТИЧНI ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ
СВIТIННЯ ГАЗОВОЇ КОМПОНЕНТИ

ОБОЛОНКИ ПТ

Щоб описати фiзичнi процеси в ПТ, використову-
ють рiвняння: газодинамiки, переносу випромiнюван-
ня та рiвняння переходу.

Рiвняння газодинамiки описують рух нерелятивiс-
тського газу за вiдсутностi в’язкостi. Рiвняння газо-
динамiки — це закони збереження маси, iмпульсу й
енерґiї.

Рiвняння перененесення випромiнювання описує
залежнiсть iнтенсивностi випромiнювання Iν(n, r) з
частотою ν вiд позицiї r i напрямку n:

1

c

dIν
dt

+ n∇Iν = jν − kνIν , (1)

де c — швидкiсть свiтла, jν i kν — коефiцiєнти, вiд-
повiдно, випромiнювання i поглинання на частотi ν
середовища, у якому поширюється випромiнювання.

Для опису еволюцiї частинок, якi перебувають у
станi i, використано так зване рiвняння переходу:

dni

dt
+ ∇(niv) = Gi +

∑

j 6=i

Rj→inj

− ni(Si +
∑

j 6=i

Ri→j), (2)

де Rj→i i Ri→j — коефiцiєнти переходу мiж станами
i та j; Gi та Si представляють джерела та стоки ста-
ну i вiдповiдно. Це рiвняння використано як вихiдне
(прототип) для опису переходiв мiж внутрiшнiми ста-
нами атома, йона, молекули чи пилинки, а також ви-
значення розподiлу вмiсту елемента за стадiями його
йонiзацiї.

У випадку статичних сферично-симетричних ФМС
оболонки ПТ виключають динамiку газу. Для таких
моделей закон збереження маси виконується тривi-
ально. Закон збереження iмпульсу перетворюється в
рiвняння гiдростатичної рiвноваги:

∇p = gρ, (3)

де g — прискорення, спричинене ґравiтацiєю, магнiт-
ним полем i свiтловим тиском; p — тиск. Закон збере-
ження енергiї перетворюється в рiвняння:

H = C, (4)

H i C — функцiї вiдповiдно нагрiву й охолодження
одиничного об’єму газу за одиницю часу, спричине-
нi атомними процесами. Рiвняння переходу перетво-
рюється в рiвняння “джерела = стоки”. Саме статич-
ний пiдхiд використовують бiльшiсть фотойонiзацiй-
них кодiв.

У статичному випадку рiвняння переносу випромi-
нювання матиме вигляд:

n∇Iν = jν − kνIν . (5)

Йонiзуюче випромiнювання має два складники:
пряме (зоряне), яке приходить прямо вiд ядра газо-
вої туманностi (ГТ) (Is

ν ), та дифузне, яке виникає в
туманностi (Id

ν ).
Рiвняння для прямого випромiнювання для ГТ є

таким:

Is
ν = Is

ν(rin)e−τν(r), (6)

де τν(r) — це оптична товщина газової туманностi в
точцi r, для випромiнювання з частотою ν.

Кiлькiсть фотойонiзацiї атомiв/йонiв X i в одини-
цi об’єму газової туманностi за одиницю часу прямим
йонiзуючим випромiнюванням буде:

n∗
ion(X i, r) = n(X i, r)

r
2
in

r2

×

∫ ∞

ν0(Xi)

F s
ν (rin)e−τν(r)σν(X i)

dν

hν
, (7)

де ν0(X i) — частота, що вiдповiдає потенцiалу йонiза-
цiї йона X i, n(X i, r) — концентрацiя X i йона в околi
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точки r, rin — радiус-вектор точки внутрiшньої гра-
ницi оболонки ПТ у заданому напрямку, F s

ν (rin) —
потiк прямого йонiзуючого випромiнювання на внут-
рiшнiй межi туманностi з координатами rin, σν(Xi)
— ефективний перерiз фотойонiзацiї йона X i. Дифуз-
не йонiзуюче випромiнювання виникає в туманностi в
разi рекомбiнацiй вiльних електронiв на основнi рiв-
нi йонiв H+, He+, He++ i на другий рiвень He++, а
також квантами лiнiй Lα(HeI) i Lα(HeII). Кiлькiсть
таких йонiзацiй X i в точцi з координатами r за оди-
ницю часу:

nd
ion(X

i, r) = n(X i, r)

×

∫ ∞

ν0(Xi)

σν(X i)
4πJd

ν (r)

hν
dν, (8)

де Jd
ν (r) — середня iнтенсивнiсть дифузного йонiзу-

ючого випромiнювання в заданiй точцi туманностi.
Для сферично-симетричного випадку середня iнтен-
сивнiсть дифузного випромiнювання дорiвнює:

Jd
ν (r) =

1

2

∫ π

0

Id
ν (r, θ) sin θ dθ, (9)

де θ — це кут мiж напрямком на центральну зорю з
цiєї точки туманностi i напрямком, звiдки приходить
дифузне йонiзуюче випромiнювання в певну точку.
Для розрахунку дифузного випромiнювання викорис-
товують наближення Outward only + On the Spot [4].

В умовах статичних газових туманностей головни-
ми є три процеси йонiзацiї: фотойонiзацiї прямим i
дифузним йонiзуючим випромiнюванням; ударнi йо-
нiзацiї вiльними електронами; реакцiї обмiном заряду,
що спричиняють йонiзацiю йона.

Головними процесами рекомбiнацiї в газовiй туман-
ностi є радiативнi та дiелектроннi й рекомбiнацiї пе-
резарядки.

Час установлення в ГТ рiвноваги мiж йонiзацiями
й рекомбiнацiями описує спiввiдношення:

tr ≈
1

neα(X i+1)
, (10)

де ne — електронна концентрацiя; α(X i+1) — сумар-
ний коефiцiєнт рекомбiнацiї йона X i+1.

Для типових умов в оболонках ПТ tr становить
близько 100 рокiв. Тому з великою точнiстю мож-
на вважати, що бiльшiсть ПТ перебувають у станi
йонiзацiйно-рекомбiнацiйної рiвноваги, рiвняння якої,
в статичному випадку для всiх йонiв X i (i-това стадiя
йонiзацiї), що iснують у туманностi, 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), (11)

тут n∗
ion(X i, r), nd

ion(X
i, r), nc

ion(X
i, r), nch

ion(X i, r) –
кiлькiсть йонiзацiй в одиницi об’єму ПТ з коорди-
натами r за одиницю часу, спричинених вiдповiд-
но прямим та дифузним йонiзуючим випромiнюван-
ням, електронним ударом та процесами перезарядки;

nrad
rec (X i+1, r), ndi

rec(X
i+1, r), nch

rec(X
i+1, r) — кiлькiсть

вiдповiдно радiативних, дiелектронних рекомбiнацiй
та рекомбiнацiй перезарядки в одиницi об’єму газу r
за одиницю часу.

Час установлення теплової рiвноваги можна визна-
чити за допомогою спiввiдношення:

tT ≈
nekTe

C
, (12)

де швидкiсть (функцiя) охолодження небулярного га-
зу:

C = Λcl + Λci + Λrec + Λff . (13)

Своєю чергою: Λcl — витрати на збудження низьких
енерґетичних рiвнiв, Λci — витрати на ударну йонi-
зацiю, Λrec — витрати на рекомбiнацiї i Λff — швид-
кiсть охолодження газу при вiльновiльних переходах.
Для типових умов в оболонках ПТ цей час становить
близько десяти рокiв i можна вважати, що оболон-
ки бiльшостi ПТ перебувають у станi рiвноваги мiж
надходженням i втратами енерґiї.

Рiвняння енерґетичного балансу газу туманностi
подано у виразi (4). Надходження енерґiї на одини-
цю об’єму за одиницю часу:

H =
∑

Xi

n(X i, r)

∫ ∞

ν0(Xi)

[
R2

r2
F ∗

ν e
−τν(r) + 4πJd

ν (r)

]

× σν(X i)h(ν − ν0(X
i))
dν

hν
. (14)

Вираз для розрахунку функцiї охолодження газу
подано у формулi (13).

Таким чином, ФМС ПТ описує випромiнювання її
оболонки пiд дiєю ультрафiолетових квантiв з ядра
(λ ≤ 912Å). Розрахунок статичної ФМС полягає у су-
мiсному розв’язаннi рiвнянь перенесення прямого й
дифузного йонiзуючого випромiнювання, рiвнянь йо-
нiзацiйної i статистичної рiвноваг та рiвняння енерге-
тичного балансу в кожнiй точцi туманностi, а у випад-
ку сферичної симетрiї — для кожного елементарного
сферичного шару.

III. ТЕОРIЯ ВПЛИВУ ПИЛУ
НА СВIТIННЯ ПТ

Процедуру врахування пилу пiд час розрахунку
ФМС за допомогою програми Cloudy розробив Пiтер
ван Гуф (Peter van Hoof) [7]. Основнi властивостi цiєї
процедури такi:

• вона враховує розподiл пилинок за розмiром, а
також такi параметри, як їхня температура та
розподiл їх кiлькостi за електричним зарядом;

• для опису розсiяння випромiнювання на пилин-
ках застосовано теорiю Мi для сферичного пи-
лу [2];

• також модель можна обчислити з урахуванням
квантового нагрiвання пилу [8];
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• модель ураховує фотоелектричний ефект i вза-
ємодiю пилу мiж собою i з газом.

За допомогою методу, який представлений у робо-
тi [8], обчислюють розподiл температури в мiжзоря-
ному пилi за наявностi поля йонiзуючого випромiню-
вання та гарячого газу. У цих розрахунках врахованi
температурнi флуктуацiї, якi спричиненi квантовим
нагрiванням, за допомогою якого пил досягає темпе-
ратури вищої за рiвноважну. Квантове нагрiвання ви-
никає за рахунок зiштовхування пилу з частинками
й фотонами, енерґiя яких є сумiрною, або бiльшою
за внутрiшню енергiю пилинки. Iмовiрнiсть переходу
пилинки зi стану i до стану f за одиницю часу, яка
викликана квантовим нагрiванням:

Af,i = Qλ,absπa
2uλ∆Uf

λ3

h2c

+ ∆Uf

∑

Z

nZ

∫ ∞

0

d3v fz(v)vσZ (v, Uf − Ui), (15)

де Qλ,abs — ефективний коефiцiєнт поглинання пилом
фотонiв довжиною хвилi λ, uλ — густина енерґiї поля
випромiнювання, h — стала Планка, λ = hc/(Uf −Ui)
— довжина хвилi фотона, що спричиняє перехiд, a —
радiус пилинки, nz — концентрацiя пилинок типу Z,
fZ(v) — функцiя розподiлу частинок за швидкiстю i
σZ(v, U) — поперечний перерiз зiштовхування фото-
нiв iз пилинкою типу Z, яка має швидкiсть v й ента-
льпiю U . Цей метод набагато точнiше визначає функ-
цiю розподiлу нiж метод Монте-Карло та iтерацiйний
метод, якi використовували ранiше. У працi [8] роз-
рахований розподiл дуже малих графiтових i силiкат-
них пилинок, якi перебувають пiд впливом випромi-
нювання. Пiд час обчислення враховували три ефек-
ти: 1) розщеплення поступальних i ротацiйних рухiв;
2) поверхневе вiдщеплення за рахунок “поверхневого
натягу” пилинок; 3) понижений рiвень виходу атомiв
iз пилинки завдяки термiчнiй iзоляцiї пилу.

Електричне поле, яке створює випромiнювання,
розсiяне на частинцi довiльної форми i складу на вiд-
станi R вiд неї, набагато бiльшiй вiд її розмiру, його
можна записати:

(
Es

r

Es
l

)
=

exp(−ikR+ ikz)

ikR

(
S1(α, φ) S4(α, φ)
S3(α, φ) S2(α, φ)

)

×

(
Ei

r

Ei
l

)
, (16)

тут додатний напрямок z указує напрямок поширен-
ня розсiяного променя, k — хвильове число, El i Er

— компоненти електричного поля у двох перпендику-
лярних напрямках, а Si(α, φ) — компоненти матри-
цi розсiяння, про яку йтиметься нижче. Компоненти
електричного поля, що спрямованi вздовж одиничних
векторiв l i r, можна записати через їхнi амплiтути (al

i ar) i фази (εl i εr):

(
Er

El

)
= ei(ωt−kz)

(
are

−iεr

ale
−iεl

)
. (17)

Фiзичнi властивостi пучка “свiтла” описуються за до-
помогою параметрiв Стокса. Iнтенсивнiсть променя,
який поширюється пiд кутом ψ до напрямку l, пере-
пишемо через параметри Стокса:

I(ψ, ε) =
1

2
[I +Q cos 2ψ + (U cos ε+ V sin ε) sin 2ψ] ,

(18)

I = I(0◦, 0) + I(90◦, 0) = Il + Ir, (19)

Q = I(0◦, 0) − I(90◦, 0) = Il − Ir , (20)

U = I(45◦, 0) − I(135◦, 0), (21)

V = I(45◦, π/2) − I(135◦π/2). (22)

Iз рiвняннь (18–22) видно, що I — це сумарна iнтен-
сивнiсть променя, Q — надлишкова iнтенсивнiсть при
лiнiйнiй поляризацiї променя в напрямках l i r вiдпо-
вiдно, U — має анаогiчну iнтерпретацiю для кутiв ψ =
45◦ i ψ = 135◦, V — це надлишкова iнтенсивнiсть свiт-
ла, коли воно має правосторонню й лiвосторонню ко-
лову поляризацiю. Отже, формула (18) описує iнтен-
сивнiсть пучка випромiнювання з урахуванням усiх
можливих його компонентiв, якi виникли вiд поляри-
зацiї. Неполяризований i поляризованi променi мате-
матично можна записати вiдповiдно: (I − (Q2 +U2 +
V 2)1/2, 0, 0, 0), ((Q2 + U2 + V 2)1/2, Q, U, V ). Iнтенсив-
нiсть поляризованого свiтла: Ipol = (Q2 +U2 +V 2)1/2.
Отже, iнтенсивнiсть будь-якого розсiяного променя
запишемо: I = Iunpol + Ipol = Iunpol +(I2

lp + I2
cp)

1/2, тут
Iunpol — iнтнсивнiсть неполяризованої частини пучка,
Ilp = (Q2+U2)1/2 — iнтенсивнiсть лiнiйно поляризова-
ної частини пучка, а Icp = V — iнтенсивнiсть частини
пучка з коловою поляризацiєю.

Розгляньмо пилинки, якi є в елементарному об’ємi
dv i опромiнюються. Iнтенсивнiсть початкового про-
меня позначмо (I0, Q0, U0, V0). Iнтенсивнiсть розсiяно-
го променя на вiдстанi R >> λ вiд пилинки буде

kscaPI0
dv

4πR2
, (23)

де ksca — коефiцiєнт розсiяння, який має розмiрнiсть
оберненої довжини, P — фазова матриця розмiрнiс-
тю чотири на чотири. Коефiцiєнт розсiяння запису-
ємо через поперечний перерiз розсiяння елементар-
ного об’єму в якому мiститься N пилинок як ksca =

σsca/dv = 1
dv

∑N
i σsca,i. Також вводимо ефективний

коефiцiєнт розсiяння Qsca, який є вiдношенням по-
перечного коефiцiєнта розсiяння до геометричного
поперечного перерiзу G. Для елементарного об’єму,
який складається з N частинок, ефективний коефiцi-

єнт: Qsca = σsca

G =
PN

i
σsca,i

P

N
i

Gi
. Матриця P описує ку-

товий розподiл i поляризацiю розсiяного свiтла. Еле-
мент P 11 є фазовою функцiєю, з якої можна отримати
параметр анiзотропiї:

〈cosα〉 =

∫

4π

cosαP 11 dΩ

4π
, (24)

де Ω — тiлесний кут, α — кут розсiяння. Цей параметр
змiнюється вiд 1 до −1, i коли вiн дорiвнює 0, тодi ми
маємо iзотропне розсiяння.
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Для повного опису розсiяння пучка випромiнюван-
ня на пилинках, крiм ksca i P , потрiбно ввести тре-
тю величину — альбедо розсiювання на пилинцi (ω̃).
Для цього вводимо коефiцiєнти поглинання kabs, σabs

i Qabs. Запишемо коефiцiєнти загасання (екстинцiї):
kext = ksca+kabs, σext = σsca+σabs i Qext = Qsca+Qabs.
Альбедо розсiяння тодi можна представити у виглядi:

ω̃ =
ksca

kext
=
σsca

σext
=
Qsca

Qext
. (25)

Отже, при розсiяннi випромiнювання на пилинках,
щоб отримати повну iнформацiю про спектр розсiя-
ного свiтла, потрiбно вмiти розраховувати ksca, ω̃ i P .

Обчисливши матрицю розсiяння S, отримаємо ве-
личини: ksca, P i ω̃. Чотири елементи цiєї матрицi —
комплекснi числа, що є функцiями вiд кута розсiян-

ня (α) i азимутального кута (φ), якими вимiрюється
напрямок розсiяння.

Для пилинок, що мають форму iзотропної сфери,
матриця розсiяння приймає вигляд:

S =

(
S1(α) 0

0 S2(α)

)
. (26)

Iнтенсивнiсть розсiяного випромiнювання пилин-
кою на вiдстанi R, за теорiєю Мi, обчислюємо за фор-
мулою:

I =
1

k2R2
FI0, (27)

де I0 — iнтенсивнiсть свiтла до розсiяння, F — транс-
формацiйна матриця чотири на чотири:

F =




1
2 (S1S

∗
1 + S2S

∗
2 ) 1

2 (S1S
∗
1 − S2S

∗
2 ) 0 0

1
2 (S1S

∗
1 − S2S

∗
2 ) 1

2 (S1S
∗
1 + S2S

∗
2 ) 0 0

0 0 1
2 (S1S

∗
2 + S2S

∗
1 ) i

2 (S1S
∗
2 − S2S

∗
1 )

0 0 − i
2 (S1S

∗
2 − S2S

∗
1 ) 1

2 (S1S
∗
2 + S2S

∗
1 )




. (28)

Трансформацiйна матриця пропорцiйна до фазової
матрицi:

F = cP, (29)

де P залежить вiд кута вiдбивання вiд пилинки, а c
шукаємо з умови нормування для P :

c =

∫

4π

F 11 dΩ

4π
(30)

або з урахованням поперечного перерiзу розсiяння:

c =
k2σsca

4π
. (31)

Зв’язок елементiв фазової матрицi з елементами мат-
рицi розсiяння такий:

F 11 =
k2σsca

4π
P 11 =

1

2
(S1S

∗
1 + S2S

∗
2 ) , (32)

F 21 =
k2σsca

4π
P 21 =

1

2
(S1S

∗
1 − S2S

∗
2 ) , (33)

F 33 =
k2σsca

4π
P 33 =

1

2
(S1S

∗
2 + S2S

∗
1 ) , (34)

F 43 =
k2σsca

4π
P 43 = −

i

2
(S1S

∗
2 − S2S

∗
1 ) . (35)

Члени матрицi розсiяння для сферичної пилинки
мають вигляд:

S1 =

∞∑

n=1

2n+ 1

n(n+ 1)
[anπn + bnτn], (36)

S2 =

∞∑

n=1

2n+ 1

n(n+ 1)
[bnπn + anτn], (37)

тут S1, S2, an i bn є комплексними, πn i τn є функцiя-
ми вiд кута розсiяння α, а an i bn — вiд комплексно-
го показника заломлення й вiд розмiрного параметра
x = 2πr/λ.

У нашiй працi ми використовували степенний роз-
подiл пилинок за розмiрами. Його в 1971 роцi отримав
Гансен [9]:

n(r) = const ∗ r(1−3b)/be−r/ab, (38)

де a = reff , b = veff , а r змiнюється вiд r1 = 0 до
r2 = ∞. Тут reff — ефективний радiус частинки, а veff
— ефективна дисперсiя частинок за розмiрами:

reff =
1

G

∫ r2

r1

rπr2n(r)dr, (39)

veff =
1

Gr2eff

∫ r2

r1

(r − reff)2πr2n(r)dr. (40)

Для рiзних значень a i b графiк розподiлу (рис. 2) ми
взяли з роботи [2]. Iз рисунка видно, що параметр a
вiдповiдає за “висоту” розподiлу, а b — за “ширину”.
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Рис. 2. Розподiл (38) для двох значень a i трьох — b .

Урахування поглинання та розсiяння пилинками у
програмi Cloudy побудоване так. Користувач у пев-
ному форматi описує характеристики пилинок (їхнiй
розмiр та склад тощо), пiсля чого за допомогою спе-
цiальних функцiй Cloudy формується файл частотної
залежностi пилової непрозоростi, який пiзнiше, пiд
час фотойонiзацiйного моделювання, зчитує Cloudy.

IV. ФОРМУВАННЯ, РУЙНУВАННЯ
ТА ДИНАМIКА ПИЛУ

Для фiзики пилинок актуальнi три питання:

1. Як формуються пилинки в туманностi?

2. Як довго пилинка може iснувати в цьому сере-
довищi?

3. За яких умовах пилинка руйнується?

Пилинки формуються з окремих атомiв на раннiх
стадiях розширення верхнiх шарiв атмосфери зорi. Iн-
фрачервонi спектри холодних гiгантiв i супергiгантiв
показують, що такi зорi навколо себе мають пиловий
кокон. Верхнi шари цих зiр холоднiшi, густi, i речови-
на перебуває переважно в молекулярному станi. Най-
бiльша концентрацiя молекул H2 i CO, i вони мають
вiдносно високу енергiю дисоцiацiї. Якщо у верхнiх
шарах атмосфери зорi середня концентрацiя атомiв
кисню буде бiльшою за концентрацiю атомiв вугле-
цю, тодi майже всi атоми вуглецю утворять iз киснем
молекули CO, а решта атомiв O увiйдуть в iншi мо-
лекулярнi структури. Графiт й iншi структури з кар-
бону (фулерени (C60), молекули ПАВ (рис. 1), графiт,

рiзнi карбонатнi кiльця, ланцюжки i т. п.) утворяться
подiбним шляхом тiльки тодi, коли зоря насинтезує
бiльше атомiв вуглецю, анiж кисню. Залежно вiд того,
який елемент зоря бiльше насинтезувала за свою ево-
люцiю, може утворитися карбонатний пил (CO), кар-
бонатний з рiзними карбонатними структурами (C60,
ПАВ, . . . ) i силiкатний (Mg2SiO4 i Fe2SiO4).

Механiзм утворення наноструктур з вуглецю в ПТ
є вiдносно простим. Iз вiддаленням оболонки ПТ вiд
її ядра температура в нiй понижується й атомарний
вуглець переходить у наноструктури. Iз пониженням
температури оболонки утворюються ланцюжки, пiз-
нiше з ланцюжкiв — кiльця, а при достатнiй темпера-
турi — тримiрнi структури. Це зумовлено намаганням
наситити вiльнi хiмiчнi зв’язки i сформувати бiльш
впорядкованi структури згiдно з принципом самоор-
ганiзацiї. Фiзика вуглецевих наночастинок докладнi-
ше описана в пiдручнику [10].

Частинки пилу в туманностi можуть руйнуватися
за допомогою рiзних процесiв. Пил є в середовищi
з йонiзованим газом з температурою T ≈ 10000 K i
високоенерґетичними фотонами. Йони зiштовхують-
ся з пилинками i вибивають з їхньої поверхнi атоми
або молекули. Високоенерґетичнi фотони поглинаю-
ться пилом i вибивають iз нього електрони. У такому
процесi атоми пилинки йонiзуються (отримують пози-
тивний заряд) i при достатнiй енергiї вiдштовхування
мiж йонами пилинка руйнується (вилiтає атом або де-
кiлька атомiв; пилинка дробиться на дрiбнiшi частин-
ки). Таке явище ще називають кулонiвським вибухом
частинки. Також пил може руйнуватися вiд ударних
хвиль безпосередньо поблизу фронту хвилi унаслiдок
зiткнень з високоенерґетичними частинками газової
компоненти, а також вiд викликаних ударною хвилею
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зiштовхувань мiж пилинками.
Ультрафiолетовi кванти йонiзують атоми в пилин-

цi, i таким чином вона стає позитивно зарядженою,
але пил може взаємодiяти з вiльними йонами й елек-
тронами та захоплювати їх (ефект налипання). Тут
пилинка може набувати як позитивного, так i неґа-
тивного заряду. Рiвняння, що описує швидкiсть отри-
мання заряду пилинкою за рахунок фотоефекту, та-
ке [5]:

(
dZ

dt

)

pe

= πa2

∫ ∞

νk

4πJν

hν
Qabsφνdν, (41)

де φν — iмовiрнiсть того, що фотон виб’є електрон iз
пилинки (0 ≤ φν ≤ 1), а Jν — густина потоку фотонiв
на частотi ν. Якщо пилинка електронейтральна, тодi
нижня межа iнтеґрування дорiвнює частотi, що вiд-
повiдає пороговiй енерґiї йонiзацiї хiмiчного елемен-
та, з якого пилинка складається. Тодi, якщо пилинка
негативно або позитивно заряджена, нижня межа iн-
теґрування набуде вигляду:

νK =




νc + Ze2

ah , Z > 0

νc, Z ≤ 0



 , (42)

де −Ze2

a — потенцiальна енерґiя електрона на повер-
хнi частинки. Швидкiсть захоплення електронiв пи-
лом:

(
dZ

dt

)

ce

= −πa2ne

√
8kT

πm
ξeYe, (43)

де ξe — iмовiрнiсть зустрiчi електрона з пилинкою
(0 ≤ ξe ≤ 1), а фактор, який вiдповiдає за притягання
чи вiдштовхування заряду на пилинцi, є:

Ye =




1 + Ze2

akT , Z > 0

e
Ze2

akT , Z ≤ 0


 . (44)

Процес захоплення протона пилинкою аналогiчний:
(
dZ

dt

)

cp

= πa2np

√
8kT

πmh
ξpYp (45)

разом з:

Yp =




e−
Ze2

akT , Z > 0

1 − Ze2

akT , Z ≤ 0


 . (46)

Заряд, який виникає на пилинцi, знаходимо з рiвнян-
ня:

dZ

dt
=

(
dZ

dt

)

pe

+

(
dZ

dt

)

ce

+

(
dZ

dt

)

cp

= 0. (47)

Це рiвняння для даної моделi розв’язуємо чисельним
методом з вiдомими густиною й полем електромагнiт-
ного випромiнювання в туманностi.

Дрейф пилу в газовiй туманностi зумовлює: тиск
випромiнювання зорi силою Frad (тому що дифузне
випромiнювання майже iзотропне i в першому набли-
женнi ним можна знехтувати); дрейф електронейт-
ральних пилинок вiд радiального напрямку викликає
зiткнення пилинок з йонами (Fcoll); для заряджених
частинок ураховують кулонiвську силу взаємодiї з йо-
нами (Fcoul). Кожну з цих сил можна записати у ви-
глядi [5]:

Frad = πa2

∫ ∞

0

πFν

c
Qνdν

= πa2

∫ ∞

0

Lν

4πr2c
Qνdν ≈

a2L

4r2c
, (48)

Fcoll =
4

3
npπa

2

(
8kTmH

π

)1/2

w, (49)

Fcoul ≈
2npZ

2mH

T 3/2
w, (50)

де Q = Qabs +Qscat(1− g), для λ� a, Qν ≈ 1; w — це
швидкiсть частинок вiдносно газу. Fcoul домiнує над
Fcoll тодi, коли |Z| > 50.

Рiвняння руху пилу в туманностi має вигляд:

ρ
Du

Dt
= −∇P − ρ∇φ+ nD

a2L

4r2c
er, (51)

де er — це одиничний вектор, який указує напрям.
Випромiнювання й зiштовхування пилинок мiж со-

бою зумовлюють нагрiвання пилу. Кванти з частотою
ν ≥ νk спричиняють фотоефект на пилинцi, а кванти
з нижчою частотою, ν < νk, нагрiвають пил. Охо-
лодження пилу вiдбувається через випромiнювання з
пилинок i спостерiгається в iнфрачервоному спектрi.

Газова компонента оболонки ПТ складається з ато-
мiв, йонiв (переважно це водень i гелiй та їхнi йо-
ни) та вiльних електронiв. Склад i концентрацiя га-
зової компоненти ПТ, якi ми використовували в на-
ших моделях, подано в табл. 1. Ця компонента дає
емiсiйний лiнiйчатий спектр та слабкий неперервний
складник. Поява емiсiйних лiнiй зумовлена перехо-
дами зв’язаних електронiв на нижчi енерґетичнi рiв-
нi атомiв/йонiв (забороненi лiнiї — при переходах iз
метастабiльних рiвнiв, а рекомбiнацiйнi — в основ-
ному, внаслiдок рекомбiнацiй, завдяки яким в умо-
вах сильної дилюцiї випромiнювання та низької гус-
тини газу на верхнiх енерґетичних рiвнях з’являють-
ся електрони з наступним їх каскадним переходом на
нижчi енерґетичнi рiвнi). Неперервний складник зу-
мовлений, в основному, вiльно-зв’язаними та вiльно-
вiльними переходами в небулярному газi, а також ви-
промiнюванням фотосфери ядра ПТ, якщо останнє
попадає в апертуру спектрографа.
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Рис. 3. Зi старiнням планетарної туманностi вiдбувається перерозподiл iнтенсивностi з довгохвильової областi спектра
в короткохвильову.
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Рис. 4. Змiна спектра ПТ залежно вiд вiку для карбонатного типу пилу.
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Рис. 5. Змiна спектра ПТ залежно вiд вiку для карбонатного пилу з домiшками молекул ПАВ.
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Рис. 6. Змiна спектра ПТ залежно вiд вiку для силiкатного типу пилу.
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Рис. 7. Змiна спектра ПТ залежно вiд її маси для вiку 500 рокiв.
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Рис. 8. Змiна спектра ПТ залежно вiд її маси для вiку 8000 рокiв.
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Рис. 9. Змiна спектра ПТ залежно вiд її маси для вiку 15000 рокiв.
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Хемiчний елемент lgX/H∗

He −0.943

C −3.301

N −3.678

O −3.357

Ne −3.810

Na −5.721

Mg −5.795

Si −5.000

S −5.034

Cl −6.770

Ar −5.481

K −6.921

Ca −7.921

∗ Умiст елементiв подано вiдносно вмiсту водню в
туманностi.

Таблиця. 1. Склад газової компоненти ПТ.

Тип пилу Φ1 10−3 Φ2 10−3 dmin[µ] dmax[µ]

силiкатний 3.806 7.612 0.005 0.250

карбонатний 2.253 4.506 0.005 0.250

карбонатний+ 2.255 4.506

pah 0.00043 0.00110

Таблиця 2. Склад i концентрацiя пилу в ПТ. Тут dmin[µ]

та dmax[µ] — вiдповiдно мiнiмальний та максимальний дiа-
метри пилинок у мiкронах у розподiлi за розмiрами.

Хiмiчний склад ми взяли зi спостережуваних да-
них, отриманих телескопом Спiтцер [11] i програмою
огляду неба на двох мiкронах 2MASS [12,13]. Туман-
нiсть iз пиловим коконом в iнфрачервоному дiапазонi
свiтиться континуумом (виникає “горб”) (рис. 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9). Концентрацiя пилу в наших моделях подана

в табл. 2. Цей континуум зумовлений перевипромiню-
ванням низькоенерґетичних квантiв (ν < νk). Описує-
ться цей спектр законом Кiрхгофа (jν(T ) = kνBν(T )),
де Bν(T ) — функцiя Планка. Iнтенсивнiсть охоло-
дження сферичної пилинки радiуса a:

J =
nDπa

2

4π

∫ ∞

0

Qabs4πBν(TD)dν . (52)

Для довжин хвиль, λ � a, йонiзуючого випромiню-
вання коефiцiєнт поглинання Qabs можна наближено
записати Qabs ∝

1
λ [5]. Тодi температура пилу на вiд-

станi r вiд ядра ПТ для довжин хвиль йонiзуючого
випромiнювання:

TD ∝

(
L

4πr2a

)1/4

, (53)

L — свiтнiсть ядра. Для прикладу, частинка з радiу-
сом a = 3 ·10−5 cm, яка перебуває на вiдстанi r = 3 pc,
матиме температуру TD ≈ 100 K.

V. ОПИС СIТКИ ФМС ГАЗОПИЛОВИХ
ОБОЛОНОК ПТ

Для аналiзу змiни модельного спектра оболонки
ПТ за наявностi пилу ми розрахували сiтку ФМС га-
лактичних ПТ з рiзними типами пилу. Моделi роз-
раховано вздовж еволюцiйних трекiв ядер ПТ, роз-
подiл енерґiї в спектрi йонiзуючого випромiнювання
прийнято у планкiвському наближеннi. Вважали, що
швидкiсть розширення оболонки ПТ 20 km/s, i вона
разом з вiком визначала зовнiшнiй радiус оболонки
ПТ. У припущеннi сталої густини внутрiшнiй радiус
туманностi обчислювали за формулою [1]:

Ro −Ri

2Ro
= 0.3, (54)

тут Ro — зовнiшнiй радiус ПТ, Ri — внутрiшнiй радiус
ПТ. Для кожної такої вибраної точки на еволюцiйно-
му трецi розраховували окрему сiтку ФМС за таки-
ми вiльними параметрами, як маса ПТ, вид та вмiст
пилу. Розглядали карбонний, силiкатний та карбон-
ний з домiшкою (10%) молекул ПАВ. Хiмiчний склад
газу приймали для всiх моделей однаковим, i вiн до-
рiвнював середньому вiд складу оболонок ПТ нашої
Галактики. Проаналiзовано вплив пилу на емiсiйний
спектр ПТ.

Фотойонiзацiйнi моделi свiтiння були розрахованi
вздовж еволюцiйних трекiв ядер ПТ [14]. Цi треки
вiдрiзняються вiд iнших тим, що вони обчисленi для
рiзних значень металiчностi.

Було прийнято, що час переходу з асимптотичної
гiлки гiгантiв (АГГ) до пост-АГГ, дорiвнював нуле-
вi, з метою прискорення розрахунку моделей, якi за
вiдсутностi такого припущення не адекватнi спосте-
реженням [15].

Першi точки, з яких ми починали розрахунок сiт-
ки ФМС на згаданих еволюцiйних треках (нульовий
час для сiтки ФМС), вибирали за допомогою умови,
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що ефективна температура центральної зорi стано-
вить 10000 К. Наступнi точки виiнтерпольовувались
iз кроком 500 рокiв. У бiльшостi моделей оболонка
ПТ йонiзується протягом перших 500 рокiв.

Для Молочного Шляху (MW ) брали треки з мета-
лiчнiстю Z = 0.016. Хiмiчний склад газової компонен-
ти оболонок ПТ як для Молочного Шляху був взятий
з працi [6], у якiй автор вивела його на основi компi-
ляцiї й усереднення вмiсту елементiв, отриманих iз
праць рiзних авторiв.

Вiдношення маси пилу до маси газу [6]:

Φ =
md

mg
. (55)

Загальна маса газу в ПТ дорiвює сумi мас окремих
газових компонент:

mg = mHnH +mHenHe +mCnC +mNnN +mOnO + . . .
(56)

Основну частину газу в туманностi становлять во-
день i гелiй (nHe ≈ 11%nH). Тому масу газу в оболонцi
можна переписати у виглядi:

mg = mHnH +
mHe

mH
mH

nHe

nH
nH

= mHnH(1 + 4 · 0.11) = 1.44mHnH. (57)

Маса пилу залежить вiд умiсту елементiв, якi конден-
суватимуться в пилинки.

У випадку карбонного пилу для ПТ у працi [6] от-
римано такi оцiнки концентрацiї карбону, що конден-
сується в пилинки:

nC(MW ) ≈ 2.9 · 10−4nH. (58)

Вiдповiднi маси пилу будуть:

md(C,MW ) = nC(MW )mC = 12mH2.9 · 10−4nH

= 3.48 · 10−3mHnH. (59)

Отже, для карбонного пилу вiдношення мас пилу та
газу будуть:

Φ(C,MW ) ≈ 2.42 · 10−3. (60)

Силiкатний пил складнiший, оскiльки вiн може
утворювати рiзнi сполуки — такi, як форстерити
(Mg2SiO4) та файялiти (Fe2SiO4). За оцiнками, зроб-
леними у працi [6], маса силiкатного пилу:

md(Si,MW ) ≈ 8.2 · 10−6nH. (61)

Атомна маса кремнiю в цих двох способах зв’язку ста-
новить:

mSi = m(Mg2SiO4 + Fe2SiO4) = 344mH. (62)

Отже, у випадку силiкатного пилу вiдношення мас
пилу та газу будуть:

Φ(C,MW ) ≈ 1.96 · 10−3. (63)

Геометрiя моделей — сферично-симетрична. Вва-
жається, що густина туманностi є одинаковою в кож-
нiй точцi оболонки. Пiд час розрахунку сiтки ФМС
ми задали три маси оболонки ПТ: 0.1, 0.2, 0.4 M�

вiдповiдно.
Одним iз завдань цих дослiджень було порiвняти

фiзичнi характеристики моделей з пилом i без пилу.
Як було вже сказано вище, у наших сiтках ФМС за-
кладено три типи пилу, залежно вiд того, якого хi-
мiчного елемента найбiльше насинтезувала зоря. Для
кожного вiку розраховували моделi з рiзним типом
пилу: 1) силiкатний; 2) карбонатний; 3) карбонатний
iз молекулами ПАВ (полiароматичнi вуглеводи — ор-
ганiчнi сполуки, для яких характерна наявнiсть у хi-
мiчнiй структурi двох i бiльше конденсованих бензо-
льних кiлець (рис. 1)).

Вiдношення пилу до газу в Галактицi (MW) разом
iз дiапазонами розмiрiв пилинок (пилинки вважають-
ся сферичними), прийнятими в нашому моделюваннi,
наведенi в табл. 2. Залежно вiд фiзичних умов у ту-
манностi для кожного типу пилу модель визначає для
кожного сферичного шару розподiл пилинок за роз-
мiрами.

Сiтку розраховували для рiзних умiстiв пилу щодо
вмiстiв, заданих у табл. 2.

Вiдповiдно до спостережень моделi, якi мiстять
карбонатний пил iз молекулами ПАВ, концентрацiю
цих молекул ми задали в 10 раз меншу вiд концент-
рацiї вуглецю в цiй моделi.

VI. АНАЛIЗ РЕЗУЛЬТАТIВ МОДЕЛЮВАННЯ

Для оцiнки впливу наявностi пилу на спектр ПТ
ми розрахували, окрiм вище згаданої сiтки ФМС ПТ
Галактики для рiзних сортiв пилу, ще сiтку ФМС без
пилу.

У результатi отримано спектри ПТ для рiзних сор-
тiв пилу, рiзної концентрацiї i маси оболонки ПТ за
наявностi квантового нагрiвання i при його вiдсутнос-
тi. Пилова компонента при моделюваннi ПТ необхiд-
на для опису спостережуваного спектра. Моделi ПТ
без пилу в iнфрачервоному дiапазонi не вiдтворюють
спостережуваних даних. Це спричинено тим, що газ
перебуває в атомарному станi й у такому середовищi
ми бачимо лiнiйчастий спектр,зумовлений перехода-
ми мiж електронними рiвнями та вiльно-зв’язаними
переходами. Спектр туманностi, яка мiстить пил у
частинi iнфрачервоної областi, є неперервним i на
рис. 3 має вигляд горба. Цей горб виникає через на-
грiв пилинок поглинанням та розсiянням на них кван-
тiв головно оптичного дiапазону. Як було згадано ви-
ще, пил поглинає кванти, енерґiя яких є нижчою вiд
енерґiї йонiзацiї окремих атомiв у пилинцi, i переви-
промiнює в iнфрачервонiй частинi спектра — у конти-
нуумi. На ультрафiолетову й видиму дiлянку спектра
пил сильно не впливає через малу концентрацiю. Тут
основний внесок дає газова оболонка, а саме, атоми
водню, гелiю i т. п. Зi старiнням туманнiсть нагрiває-
ться, її густина зменшується, i вона пройонiзовується.
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З вiком, це викликає перерозподiл основної частини
випромiнення з довгохвильової областi в короткохви-
льову. На рис. 3 показано порiняння спектрiв для мо-
делi ПТ з вмiстом амонiй-карбонатного пилу й масою
туманностi 0.1 маси Сонця для вiку 500 рокiв i 8000
рокiв.

Залежно вiд вiку туманностi горб змiщується в дов-
гохвильову область (рис. 4, 5, 6). Це зумовлено змен-
шенням середньої електронної температури туман-
ностi з вiком. На електронну температуру, з одного
боку, впливає поле йонiзуючого випромнювання зорi,
яке змiнюється з вiком згiдно з еволюцiйним треком,
а з iншого — зменшення густини туманностi з вiком.

Iз рис. 4, 5, 6, 7 для вiку 500 рокiв видно сильну
вiдмiннiсть мiж модельними спектрами з пилом (No-
Qheat, Qheat — ФМС без i, вiдповiдно, з урахуван-
ням квантового нагрiвання) та без пилу (NoGrain) не
тiльки в IЧ-дiапазонi, але й в оптичному та ультра-
фiолетовому. Ця рiзниця зумовлена тим, що молода
туманнiсть ще не встигла повнiстю пройонiзуватися,
вона має газо-пиловий холодний кокон, який ефектив-
но поглинає випромiнювання як у лiнiях, так i в кон-
тинуумi ультрафiолетового та оптичного дiапазонiв i
перевипромiнює поглинуту енерґiю в IЧ-дiапазонi.

Iз розширенням туманнiсть утрачає густину, що,
своєю чергою, впливає на потiк випромiнювання в
спектрi. Що старiша туманнiсть, то менший потiк її
випромiнювання (рис. 7, 8, 9).

На потiк вiд оболонки ПТ впливає також її ма-
са. Що масивнiша туманнiсть, то потiк випромiню-
вання бiльший. Пропорцiйнiсть збiльшення залежить
вiд пройонiзованостi оболонки туманностi (рис. 7, 8,
9). Для старших моделей ПТ, наприклад 15000 рокiв,
коли всi типи оболонок (0.1, 0.2 i 0.4 M�) уже встиг-

ли повнiстю пройонiзуватися, потiк випромiнювання
збiльшується рiвномiрно залежно вiд збiльшення ма-
си туманностi.

Отже, наявнiсть пилу сильно впливає на iнфрачер-
воний спектр. Оптичний спектр теж вiдчуває наяв-
нiсть пилинок, особливо на раннiх етапах еволюцiї
ПТ (див. рис. 7, 8, 9). Такий вплив головно прояв-
ляється на пониженнi рiвня континууму в моделях iз
пилом, на вiдноснi ж iнтенсивностi випромiнювання
(щодо рiвня континууму) в оптичних емiсiних лiнiях
вiн невеликий.

Пiд час дiагностики свiтiння оболонок ПТ визнача-
ється, зокрема, така важлива фiзична характеристи-
ка, як електронна температура в рiзних зонах йонi-
зацiї. Найчастiше для обчислення електронної темпе-
ратури використовують дiагностичнi спiввiдношення
мiж iнтенсивностями авроральної та небулярних лi-
нiй O++. Зрозумiло, що дiагностичнi методи дають
одне значення на всю зону йонiзацiї вiдповiдного йо-
на. Пiд час фотойонiзацiйного моделювання ми отри-
муємо розподiл електронної температури за об’ємом
туманностi. Знаходячи середнє значення цiєї темпера-
тури за об’ємом шляхом зваження за вмiстом вiдпо-
вiдного йона, ми отримуємо електронну температуру
в зонi його свiтiння. Це середнє значення не є абсо-
лютно еквiвалентним до дiагностичного. Однак воно
має бути близьким до дiаґностичного, що вiдкриває
шлях для порiвняння спостережуваних (отриманих
дiагностикою спектрiв реальних ПТ) та теоретичних
електронних температур. На рисунках 10, 11 ми на-
водимо залежностi середнiх значень модельних елек-
тронних температур Te(OII), Te(OIII) вiд вiку туман-
ностi, отриманi з результатiв розрахунку нашої сiтки
ФМС ПТ.

 7000

 8000

 9000

 10000

 11000

 12000

 13000

 14000

 15000

 16000

 0  5000  10000  15000  20000  25000  30000  35000  40000  45000  50000

Te
(O

II)
 K

Age yrs

Φ=0, MPN=0.1MSun
Φ=2.253*10-3, MPN=0.1MSun
Φ=4.506*10-3, MPN=0.1MSunΦ=0, MPN=0.2MSun
Φ=2.253*10-3, MPN=0.2MSun
Φ=4.506*10-3, MPN=0.2MSunΦ=0, MPN=0.4MSun
Φ=2.253*10-3, MPN=0.4MSun
Φ=4.506*10-3, MPN=0.4MSun

Рис. 10. Залежнiсть середнiх значень модельної електронної температури Te(OII) вiд вiку туманностi. Докладне
пояснення — у текстi.
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Рис. 11. Залежнiсть середнiх значень модельної електронної температури Te(OIII) вiд вiку туманностi. Докладне
пояснення — у текстi.

Як видно з цих рисункiв, чiтко роздiляються данi,
отриманi для рiзних мас оболонок ПТ. Ми наводимо
данi тiльки за результатами моделювання з ураху-
ванням квантового нагрiвання та для моделей з од-
ним сортом пилу (карбонатний), оскiльки нехтуван-
ня квантовим нагрiванням та перехiд до iнших сортiв
пилу не впливає на отриманi залежностi для згада-
них вище електронних температур. Суттєвi змiни зна-
чень електронних температур спостерiгаємо при вiцi
туманностей до 25000 рокiв. Температури Te(OII),
Te(OIII) старших туманностей змiнюються дуже по-
вiльно (залежностi виходять на “плато”) до величини
прийнятого граничного вiку для моделювання (50000
рокiв). Причому температура “плато” буде тим мен-
ша, чим масивнiша оболонка туманностi. З вiком обо-
лонка туманностi вiддаляється вiд ядра ПТ, тому по-
тiк йонiзуючого випромiнювання на внутрiшнiй межi
туманностi зменшується. Це призводить до зменшен-
ня фотойонiзацiй у туманностi, що мало б спричиняти
зменшення електронної температури з вiком. Однак
iз розширенням також зменшується густина оболонки
ПТ, що приводить до зменшення непрозоростi туман-
ностi, унаслiдок чого область йонiзацiї й електронна
температура зростають. Наявнiсть “плато” у випад-
ку старих ПТ вказує на встановлення балансу мiж
цими двома чинниками. Звичайно, через зменшення
густини зменшуватиметься потiк у дiагностичних емi-
сiйних лiнiях, але їх вiдношення мало б змiнюватися
досить повiльно з вiком. Наявнiсть “плато” та чiтке

роздiлення “плато” для рiзних мас туманностей ука-
зує на можливiсть визначення маси оболонки старої
ПТ (вiк понад 25 тис. рокiв) за електронною темпера-
турою. У наших майбутнiх роботах ми плануємо пе-
ревiрити наявнiсть “плато” для складних розподiлiв
густини.

Умiст пилу теж впливає на електронну темпера-
туру газу, однак вiн дає вторинний внесок у вiдмiн-
ностi мiж результатами. З рисункiв 10, 11 видно, що
Te(OII), Te(OIII) при одинаковiй масi оболонки ПТ
вищi у випадку бiльшого вмiсту пилу. Найбiльшi вiд-
мiнностi не перевищують 500К. Таке невелике, але
все ж збiльшення температури в моделях iз пилом
свiдчить, що фотоелектронна емiсiя з пилинок, яка
дає внесок у нагрiв газу, вiдiграє домiнуючу роль над
iншими процесами взаємодiї газу та пилу (збiльшен-
ня непрозоростi середовища для йонiзуючого випро-
мiнювання зi збiльшенням умiсту пилу; зiткнення га-
зу та пилинок), якi роблять внесок у нагрiв пилу та
охолодження газу.

Описану сiтку ФМС оболонок ПТ з наявнiстю пи-
лу ми плануємо використати як прототип у наших
наступнх працях для виведення закону розподiлу гус-
тини речовини (газ+пил) у цих об’єктах шляхом пе-
ревiрки адекватностi моделей за результатами порiв-
няння модельних дiаграм “колiр-колiр” в IЧ-дiапазонi
з вiдповiдними спостережуваними даними, отримани-
ми на космiчному телескопi Spitzer.
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PHOTOIONIZATION MODELLING OF PLANETARY NEBULAE WITH THE DUST
GRAINS PRESENCE. I. THE IMPACT OF THE GRAIN PRESENCE ON THE EMISSION

SPECTRUM
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The review of the theoretical basis for photoionization modelling of the planetary nebulae (PNe) envelopes
in the presence of grains is given. The photoionization models (PhM) grid for the Milky Way (MW) PNe was
calculated along the evolutionary tracks of their central stars in the assumption of the black body ionizing spectrum
shape. The outer radius was calculated as a function of the age and expansive velocity of the PN envelope. The
inner radius was calculated in the assumption of constant density over volume in PNe envelopes [R. Szczerba,
Astron. Astrophys. 181, 365 (1987)]. For each selected point at the evolution track the subgrid of PhM was
calculated for the following free parameters: PNe envelope mass as well as the kind and abundance of grains. We
used the following kinds of grains during PhM calculations: carbonaceous grains, silicate grains, and carbonaceous
grains with molecules of polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) (10%). The relative chemical abundance (A/H)
of the gas was assumed the same over nebular volume for all grid models and it corresponds to the averaged one
for PNe in MW. The impact of the grain presence on the model predicted spectrum of PNe was analyzed.
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