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Розроблено новий метод визначення параметрiв радiального розподiлу
густини в оболонках планетарних туманностей (ПТ) в представленнi
Головатого-Малькова на основi результатiв обчислення сiтки газопилових
фотоiонiзацiйних моделей свiтiння ПТ Галактики розрахованої вздовж ево-
люцiйних трекiв їх ядер з малим кроком (0.25) змiни парметру густини.
Таким чином кожна з моделей має дещо iнший розподiл густини речови-
ни в оболонцi ПТ. Суть методу полягає у виборi з сiтки моделей такої, що
найкраще вiдтворює наступнi дiагностичнi спiввiдношення мiж iнтенсивно-
стями емiсiйних лiнiй iз спостережуваних спектрiв: [O II] λ3726Å/λ3729Å,
[O III] λ51.8mic/λ88.3mic, [S II] λ6716Å/λ6731Å, [S III] λ18.7mic/λ33.5mic.
Метод апробовано на визначеннi параметрiв розподiлу густини оболонок ПТ
IC 5117 та NGC 7293, якi порiвняно з вiдповiдними результатами пошуку
оптимальної фотоiонiзацiйної моделi для цих об’єктiв.

Ключовi слова: Планетарнi туманностi, пил, фотоiонiзацiйне моделюва-
ння, розподiл густини

1 Вступ

Проблема пошуку розподiлу матерiї густини в оболонцi планетарної туманностi
(ПТ) полягає у тому, що ми спостерiгаємо в потоках випромiнювання в емiсiйних
лiнiях кванти, якi виникають вздовж променя зору у рiзних частинах туманностi, що
можуть вiдрiзнятися фiзичними характеристиками (електронними концентрацiями
ne та температурами Te).

Вiдомо (див. напр. [1, 2]), що деякi з так званих дiагностичних спiввiдношен-
нях мiж iнтенсивностями лiнiй (вiдношення iнтенсивностей одного i того ж iона)
є чутливi до Te (напр. λ4363Å/λλ(4959Å+5007Å) [O III]), в той час як iншi (напр.
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λ6716Å/λ6731Å [S II], або ж λ3726Å/λ3729Å [O II]) – до ne. Саме на таких мето-
дах базуються найпростiшi дiагностичнi методи (напр. двозонний метод Пейджела).
Бiльшiсть дiагностичних спiввiдношень є чутливi як до Te, так i до ne. Для їх вико-
ристання пiд час дiагностики модельних спектрiв застосовують так званий методу
перетину кривих залежностей ne − −Te, побудованi для кожного з доступних iз
спостережуваних спектрiв дiагностичних спiввiдношень мiж iнтенсивностями лiнiй
(див. напр. [3]). Однак, у стандартних реалiзацiях такi пiдходи дозволяють визначи-
ти ne, Te i, вiдповiдно, iонний вмiст у 2, максимум чотирьох зонах iонiзацiї. Через це
стандартнi дiагностичнi методи не дозволяють детально визначити розподiл густини
вздовж променя зору.

У сферично-симетричних ПТ (їх менше 20% вiд загальної кiлькостi) можна про-
аналiзувати мапи iзофот у яскравих Hα i/або Hβ лiнiях i з них отримати розподiл
густини. Саме це було зроблено у працi [4], автори якої, в результатi такого налiзу
для 10 оболонок ПТ рiзного розмiру (а отже i вiку), запропонували напiвемпiричний
вираз для опису радiального розподiлу густини в таких об’єктах. Цей вираз має пе-
ревагу над звичайними апроксимацiйними виразими тим, що залежить вiд фiзичних
параметрiв: густина поблизу максимуму розподiлу, характеристичний радiус, який
з часом збiльшується, вiдповiдно до швидкостi розширення оболонки, та параметру
густини, який залежить вiд процесiв (наприклад, характеристик вiку), якi привели
до утворення оболонки ПТ. Цi параметри розподiлу густини дозволяють пов’язати
розподiл густини в оболонцi ПТ з її еволюцiєю.

У данiй працi ми пропонуємо метод визначення параметрiв радiального роз-
подiлу густини матерiї в оболонцi ПТ, який може бути описаний у представленнi
Головатого–Малькова. Це — сферично симетричнi моделi, якi, однак, дозволять нам
детально вивчити кореляцiї мiж спектральними характеристиками оболонки ПТ та
розподiлом густини в нiй, з перевiркою їх на спостережуваних даних. Далi такi коре-
ляцiї можна буде використовувати для вивчення розподiлу густини вздовж променя
зору в оболонках ПТ складнiшої геометрiї (2D та 3D) та морфологiї.

Метод спектрального визначення характеристик розподiлу густини в оболонках
тих ПТ, кутовi розмiри яких є надто малi для проведення доволi громiздкої проце-
дури аналiзу їх iзофот, дозволить нам швидко (лише iз iнтенсивностей спектральних
лiнiй) визначати як характер такого розподiлу, так i його параметри. Це дозволить
нам бiльш детально дослiдити морфологiю оболонок ПТ, їх виникнення та еволюцiю,
а в поєднаннi з фотоiонiзацiйними моделями їх свiтiння – визначити бiльш точно
вирази для iонiзацiйно-корекцiйних множникiв, а отже суттєво збiльшити достовiр-
нiсть визначення хiмiчного вмiсту в цих об’єктах.

2 Сiтка фотоiонiзацiйних моделей свiтiння оболонок
планетарних туманностей

Фотоiонiзацiйнi моделi свiтiння (ФМС) оболонок ПТ дозволяють доповнити iн-
формацiю, якої бракує iз спостережуваних даних, зокрема, i параметри розподi-
лу густини матерiї всерединi цих об’єктiв. У цiй роботi ми обмежимося сферично-
симетричними ФМС, розподiл густини в яких задається у представленнi Головатого–
Малькова [4], яке вони отримали на основi аналiзу мап iзофот в лiнiї Hβ 10 реальних
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ПТ у припущеннi їх сферичної симетрiї за допомогою рiвняння Абеля:

nH(r) =
x2

(

1 + 3e−1.2x
)

(x2 − 1)
2
+ 0.36r−0.43

c x2
·
Adens

r2c
(1)

де x = r/rc, rc визначає позицiю розподiлу густини, близьку до максимуму, ця
величина повинна задаватися у пк, а Adens є так званим параметром густини.

Ми прийняли, що при нульовому вiцi (t = 0) оболонки ПТ концентрацiя гiдроґену
в нiй при радiусi r = rc становить 100000 см−3, оскiльки у працi [4] для найбiльш
компактної i молодої ПТ IC5117 було отримано концентрацiю гiдроґену 100000 см−3

при r = rc. Величина rc для t = 0 визначалася за допомогою виразу (1) при r = rc.
З часом rc змiнювалося як rc = Vexp · t, де Vexp = 10 км/с для Teff ≤ 2 · 104K i
Vexp = 20 км/с для Teff > 2 · 104K.

Як i в [5] внутрiшнiй радiус туманностi (ri) розраховувався за допомогою апро-
ксимацiйного виразу для залежностi вiдношення ri/rc вiд rc, отриманого нами з
аналiзу результатiв Головатого та Малькова [4]:

ri/rc = 0.440935− 4.89604rc + 27.9594r2c − 44.0096r3c .

Сумарна маса оболонки ПТ у моделях сiтки визначалася як рiзниця мiж масою
зорi-попередницi ПТ, M∗, та масою ядра ПТ, Mc. Зовнiшнiй радiус оболонки ПТ
(ro) визначався шляхом iнтегрування розподiлу n(r) (1) за об’ємом туманностi до
радiусу (зовнiшнього), при якому досягається маса ПТ. Для визначення маси ядра
ПТ (бiлого карлика) Mc, за масою M∗ зорi-попередника ПТ на Головнiй послiдов-
ностi та металiчнiстю Z, було використано наступне спiввiдношення Вассiлiадiса та
Вуда [6]:

Mc

M⊙

= 0.473 + 0.084
M∗

M⊙

− 0.058 log
Z

Z⊙

Для задання розподiлу енергiї в спектрi iонiзуючого випромiнювання (λ ≤ 912Å)
ядра оболонки ПТ ми вибрали маси зiр-попередниць ПТ з масами 1.0 та 1.5 маси
Сонця, оскiльки бiльшiсть ПТ має попередниками зорi саме в такому дiапазонi мас.

Хiмiчний склад газової компоненти оболонок ПТ був взятий з працi [7], як усе-
реднений вмiст ПТ Галактики [5]. У працi [5] ми розрахували також вiдношення
маси пилу до маси газу в оболноках ПТ Галактики для карбонатних та силiкатних
пилинок. Цi вiдношення були прийнятi при розрахунку моделей сiтки ФМС.

Детально процедура розрахунку такої сiтки ФМС оболонок ПТ описана у працi
[5]. Зауважимо, що у [5] моделi були розрахованi для чотирьох значень параметра
густину Adens: 1, 2, 4 та 8. Для наших дослiджень у данiй роботi ми доповнили сiтку
ФМС у такий спосiб, що тепер значення Adens лежить у дiапазонi 1 – 8, але з кроком
0.25. Мiнiмальне значення густини (коли розподiл Головатого–Малькова переходить
у сталу густину) прийняте рiвним 10 см−3.

Слiд також зауважити, що результати синтетичної фотометрiї модельних спе-
ктрiв сiтки у [5] були порiвнянi з результатами фотометричних спостережень в IЧ-
дiапазонах на космiчних телескопах Spitzer та IRAS, а також в рамках проекту
2MASS [8, 9].
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3 Опис методу

У тривимiрному просторi параметрiв розподiлу густини (Adens, nrc, rc) вищеопи-
сана сiтка ФМС представлена двовимiрною поверхнею, показаною на рис. 3. Кожен
вузол цiєї поверхнi представляє окрему ФМС ПТ Галактики. Також аналiзувалися
лише ФМС з масами зiр-попередниць ПТ рiвними 1.0 та 1.5 мас Сонця, оскiльки ПТ,
утворених такими зорями, найбiльше. Вищезгадане, наприкiнцi попередньої пункту,
збiльшення кiлькостi моделей, досягнуте за рахунок збiльшення моделей з рiзними
значеннями Adens, дозволило нам отримати достатньо добру базу даних ФМС ПТ
для вибору найбiльш вiдповiдного розподiлу густини за спектральними характери-
стиками оболонки ПТ.
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Рис. 1: Простiр параметрiв ПТ

У якостi критерiю вибору оптимального розподiлу густини ми використали χ2-
функцiю для дiагностичних спiввiдношень мiж iнтенсивностями лiнiй:

χ2 =
∑

i

(

rmodel − ri
σi

)2

(2)

i =
{[O II]λ3726/λ3729, [O III]λ51.8mic/λ88.3mic, [S II]λ6716/λ6731, [S III]λ18.7mic/λ33.5mic},

якi визначаються iз спостережуваних спектрiв емiсiйних лiнiйчатих оболонок ПТ.
Принцип цього пiдходу полягає у тому, що для кожної ФМС розраховується χ2-

функцiя. Далi вибирається модель з мiнiмальним значенням цiєї функцiї (χ2
min). З

цiєї моделi отримуємо 3 вищезгаданi параметри густини по 4-х дiагностичних спiв-
вiдношеннях. Два з цих дiагностичних спiввiдношень можна вважати зв’язаними,
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оскiльки вони визначають ne майже в однiй зонi iонiзацiї. Однак, з трьох представ-
лених параметрiв розподiлу густини, тiльки два незалежнi (напр., маючи Adens та rc
можна (за виразом 1) отримати значення n(rc)). Тому кiлькiсть ступенiв вiльностi
приймаємо рiвною одиницi, а ∆χ2 = 1, вiдповiдно. Далi, вибираються i-вi моделi iз
промiжку χ2

min < χ2
i < χ2

min + ∆χ2. З вiдселектованих у такий спосiб моделей, за
максимальним χ2

i злiва та справа у вищезгаданому промiжку значень цiєї функцiї,
визначаються похибки оптимальних значень для параметрiв густини.

4 Апробацiя методу.

Для апробацiї даного методу ми вибрали найкомпактнiшу (наймолодшу) та
найпротяжнiшу (найстаршу) ПТ з вибiрки Головатого-Малькова [4] – IC 5117 та
NGC 7293, вiдповiдно.

Слiд вiдзначити, що для застосування даного пiдходу до реальних об’єктiв, потрi-
бно мати iнтенсивностi наступних лiнiй: [O II]λ3726Å, [O II]λ3729Å, [O III]λ51.8mic,
[O III]λ88.3mic, [S II]λ6716Å, [S II]λ6731Å, [S III]λ18.7mic, [S III]λ33.5mic, але не у
всiх реальних об’єктах їх можна спостерiгаюти в одному спектрi, оскiльки лiнiї нале-
жать двом дiапазонам (оптичному та IЧ), а також лiнiї [O II]λ3726Å та [O II]λ3729Å
у багатьох спектрах блендуються (зливаються в одну лiнiю), а тому їх вiдношення
[O II]3726/3729 отримати неможливо.

В цьому якраз полягає основна практична проблема нашого методу – повиннi
бути наявнi всi 8 iнтенсивностей цих лiнiй для його застосування. Через це ми зараз
працюємо над розробкою наближених методiв.

Але вищезгадану проблему недостачi лiнiй можна частково розв’язати i в iнший
спосiб. Зокрема, в працi [10] було отримано оптимальнi ФМС (ОФМС) двох обра-
них нами для апробацiї ПТ (IC 5117 та NGC 7293). В спектрах оптимальних ФМС
цих об’єктiв присутнi всi 8 необхiдних iнтенсивностей емiсiйних лiнiй, а також з мо-
делей ми знаємо фактичнi значення параметрiв розподiлу густини у представленнi
Головатого-Малькова [4]. Таким чином порiвняння отриманих нашим методом зна-
чень параметрiв розподiлу густини з фактичним (заданими в ОФМС) дозволило
нам перевiрити коректнiсть роботи нашого методу.

На рис. 2 – 4 показано визначення максимальної концентрацiї частинок nrc для
ПТ NGC 7293, характеристичного радiусу rc та параметру густини Adens, а також
їх похибок за описаною вище схемою. Розподiл χ2 за nrc обмежений злiва значенням
50 см−3, оскiльки моделi з меншим nrc не розраховувалися (газ оболонки ПТ вва-
жався перемiшаним з мiжзоряним середовищем). Та ж причина вiдстуностi великої
кiлькостi моделей праворуч вiд оптимального значення rc (такi моделi не розрахову-
валися через концентрацiї спiвмiрнi з концентрацiями газу у мiжзоряному середови-
щi). Несиметричнiсть розподiлiв χ2 за значеннями nrc та rc вiдображає взаємозв’я-
зок цих параметрiв через вираз Головатого-Малькова (1). Аналогiчний розподiл за
параметром Adens виглядає набагато симетричнiшим, оскiльки вiн був прийнятим
у [5] вiльним параметром сiтки, а тому не залежить вiд вiку оболонки ПТ.

У випадку ПТ IC 5117 пiд час застосування даного методу у межах ∆χ2 знайдено
лише одну модель, а тому похибки параметру густини для неї не визначалися.

У табл. 1 наведено порiвняння значення параметрiв густини для ПТ NGC 7293
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Рис. 2: Результати сiткового методу у визначеннi максимальної концентрацiї частинок (
nrc, у см−3) об’єкту NGC7293.

та IC 5117, отриманих нашим методом з їх фактичними значеннями, отриманими в
процесi розрахунку ОФМС у працi [10]. Похибки параметрiв, отриманi нашим мето-
дом, були максимiзованi через невелику кiлькiсть моделей сiтки у цьому дiапазонi
nrc. Як видно з таблицi, значення параметрiв густини у випадку NGC 7293 в ме-
жах похибок спiвпадають, а у випадку IC 5117 – близкi, або ж спiвпадають з їх
фактичними значеннями (з ОФМС).

Табл. 1: Отриманi нашим методом та фактичнi (з працi [10]) значення параметрiв густини
для ПТ NGC 7293 та IC 5117.

A nrc rc
Сiтковий метод (NGC 7293): 2.00+1.25

−1.10 61.8+156.2
−11.2 см−3 0.325+0.011

−0.235 пк
ОФМС (NGC 7293): 1.6 66.9 cm−3 0.268 пк

Сiтковий метод (IC 5117): 7.25 23236 cm−3 0.017 пк
ОФМС (IC 5117): 8 27528 cm−3 0.017 пк

5 Висновки

На основi деталiзованої сiтки ФМС галактичних ПТ запропоновано метод оцiнки
параметрiв густини у представленнi Головатого–Малькова [4]. Метод базується на
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Рис. 3: Результати сiткового методу у визначеннi вiдстанi до максимальної концентрацiї
частинок (rc, у пк) об’єкту NGC7293.
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Рис. 4: Результати сiткового методу у визначеннi параметра густини Adens об’єкту
NGC7293.
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виборi з сiтки моделi, яка має найближчi до спостережуваних значень дiагности-
чних спiввiдношень мiж iнтенсивностями емiсiйних лiнiй [O II] 3726Å/3729Å, [O III]
51.8mic/88.3mic, [S II] 6716Å/6731Å, [S III] 18.7mic/33.5mic. Параметри розподiлу
густини у цiй моделi i будуть шуканими. Запропоновано також процедуру пошуку
похибок цих параметрiв.

Метод апробовано на вiдтвореннi розподiлiв густини в оболонках ПТ IC 5117 та
NGC 7293, отриманих у працi [10] в результатi пошуку їх ОФМС. Виявилося, що
значення параметрiв густини у випадку NGC 7293 в межах похибок спiвпадають,
а у випадку IC 5117 – близкi, або ж спiвпадають з їх фактичними значеннями (з
ОФМС).

Такий результат дозволяє розглядати запропонований метод пошуку параме-
трiв густини у представленнi Головатого-Малькова як iнiцiалiзацiйний для пошуку
ОФМС для iнших ПТ Галактики.
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GRID METHOD TO DETERMINE THE PARAMETERS OF
RADIAL DENSITY DISTRIBUTION IN PLANETARY

NEBULAE ENVELOPES

M. Kasheba, B. Melekh

Ivan Franko National University of Lviv

Astrophysics Department

8 Kyrylo and Methody Str., 79000 Lviv, Ukraine

e-mail: bmelekh@gmail.com

The new method to determine the parameters of the radial density distribution
within planetary nebulae envelopes (PNe) in the representation of Golovaty-
Mal’kov on the base of results of the photoionization gas-dust photoionizati-
on models (PhM) grid for PNe in Milky Way was developed. PhM grid was
calculated along the evolutionary tracks of the PNe nuclei at small step (0.25)
over density parameter. Thus, each of models is characterized by different density
distribution of matter. The method is based on the search within grid models the
optimal one that reproduce in the best way the values of the following observed
diagnostic ratios between emission line intensities: [O II] λ3726Å/λ3729Å, [O III]
λ51.8mic/λ88.3mic, [S II] λ6716Å/λ6731Å, [S III] λ18.7mic/λ33.5mic. We used
this method to determine the density distribution parameters in PNe IC 5117
та NGC 7293. These parameters were compared with ones obtained using opti-
mizaed photoionization modelling of these objects..

Key words: planetary nebulae, dust grains, photoionization modelling, density
distribution
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СЕТКОВОЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАДИАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ПЛОТНОСТИ ВЕЩЕСТВА В ОБОЛОЧКАХ ПЛАНЕТАРНЫХ
ТУМАННОСТЕЙ

М. Кашеба, Б. Мелех

Львовский Национальный университет имени Ивана Франка

кафедра астрофизики

ул. Кирила и Мефодия, 8, 79000, Львов, Украина

e-mail: bmelekh@gmail.com

Разработан новый метод определения параметров радиального распределе-
ния плотности в оболочках планетарных туманностей (ПТ) в представлении
Головатого-Малькова на основе результатов сетки газопылевых фотоиони-
зационных моделей свечения ПТ Галактики, рассчитаной вдоль эволюци-
онных треков их ядер с малым шагом (0.25) по значениям параметра плот-
ности. Таки образом каждая модель характеризуется отличным от других
моделей расспределением платности вещества в оболочках ПТ. Cуть метода
лежит в поиске среди моделей сетки той, которая воспроизводит наилуч-
шим образом следуюющие наблюдательные отношения между интенсивно-
стями эмиссионых линий: [O II] λ3726Å/λ3729Å, [O III] λ51.8Å/λ88.3Å, [S II]
λ6716Å/λ6731Å, [S III] λ18.7mic/λ33.5mic. Метод апробирован на определе-
нии праметров распределения плотности вещества в оболочках ПТ IC 5117
та NGC 7293, которые мы сравнили с результатами поиска оптимальной
фотоионизационной модели свечения для этих объектов.

Ключевые слова: Планетарные туманности, пыль, фотоионизационное
моделирование, распределение плотности


