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16 вересня 2022 р.

Пленарне засідання: формат – змішаний (офф- та онлайн), 
Велика Астрономічна Аудиторія.
Голова: Чорнодольський Я. М.

14:00 – 14:15 Відкриття семінару

14:15 –14:30 Узагальнена політропна модель для зір типу Сонця
М.     Ваврух  , Д. Дзіковський

14:30 – 14:45 Променева протидія у просторі де Сіттера
А.     Дувіряк,   Ю. Яремко

14:45 – 15:00 Феномен зір типу Лямбда Волопаса
С. М. Андрієвський

15:00 – 15:15 Про релятивізм, гравітацію та спін
Р. М. Пляцко

15:15 – 15:30 Релятивістські ефекти у будові та еволюції зір
І. Л. Андронов

15:30 – 15:45 Принцип еквівалентності у квантованому просторі
Х. П. Гнатенко

15:45 – 16:00 Лінія поглинання 21 см атомарного водню з епохи 
Темних віків: глобально-усереднений сигнал
Б. Новосядлий

16:00 – 16:15 Детальний фотоіонізаційний аналіз результатів
хемодинамічних симуляцій еволюції карликових галактик
з активним зореутворенням
Б. Мелех

16:15            Чай, кава та ін.
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17 вересня 2022 р.

Пленарне засідання: формат – дистанційний (онлайн).
Голова: Мелех Б. Я.

15:00 – 15:15 Виведення іонізаційно-корекційних множників за 
результатами  фотоіонізаційного  моделювання  зон  HII  
навколо областей неперервного зореутворення
І. Кошмак

15:15 – 15:30 Фотоіонізаційне моделювання за результатами 
гідродинамічних симуляцій еволюції планетарних 
туманностей
М.     Кашеба,   Б. Мелех

15:30 – 15:45 Обернена задача теорії білих карликів зі швидким 
осьовим обертанням
М. Ваврух, Д. Дзіковський, С. Смеречинський
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Релятивістські ефекти у будові та еволюції зір

І. Л. Андронов
Кафедра "Математика, фізика та астрономія"

Одеського національного морського університету

Розглянуті деякі аспекти впливу релятивістських ефектів на будову та еволюцію зір.
Особливий  інтерес  представляють  проміжні  за  ефектами  об'єкти.  Зокрема,  білі
карлики  із  поступовим  збільшенням  густини  до  центру,  де  релятивістські  ефекти
наростають. Білі карлики спостерігаються не лише поодинокі, а й входять до складу
подвійних  та  кратних  систем.  Червоний  гіганти  у  симбіотичних  зорях,  червоний
карлик у катаклізмічних системах, можуть бути у парі із нейтронною зорею та навіть
чорною дирою зоряних мас. Саме катаклізмічні системи були представлені у 1962 як
"наявні свідки" випромінювання гравітаційних хвиль, яке й є одним із найсуттєвіших
факторів цих об'єктів. Характерні часи такого випромінювання - мільярди років, що,
очевидно, не настільки ефектно, як злиття чорних дір і т. д. Але саме Таке непряме
підтвердження  ввело  гравітаційні  хвилі  в  астрофізику,  як  одну  з  рушійних  сил
еволюції.

Феномен зір типу Лямбда Волопаса

С. М. Андрієвський
НДІ “Астрономічна обсерваторія”

Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова

Група  зір  типу  Лямбда  Волопаса  (λ  Boo)  складається  із  зір  І  типу
населення,спектральних  класів  від  B  до  F,  з  дуже  незвичайнім  хімічним  складом
атмосфер. Рефракторні елементи (наприклад, Ферум) знаходяться в дефіциті,  тоді як
леткі елементи (наприклад, Карбон, Нітроген, Оксиген) показують нормальний вміст.
Розглядаються механізми утворення такої аномалії, а також запропонований механізм
утворення самих зір цього типу.

Про релятивізм, гравітацію та спін

Р. М. Пляцко
Інститут прикладних проблем механіки і математики

ім. Я. С. Підстригача НАН України

Розглянуто властивості спін-гравітаційної взаємодії в області швидкостей, близьких до
швидкості  світла.  Проаналізовано  залежність  гравітомагнітних компонент
гравітаційного  поля,  означених  К. Торном  і  Дж. Гартлі,  від  швидкості
шварцшільдівського  джерела  поля  і  реакцію  на  них  спінової  частинки  згідно  з
рівняннями  Матісона-Папапетру.  Проілюстровано  вплив  спін-гравітаційної  взаємодії
на характер руху швидкої спінової частинки.
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Променева протидія у просторі де Сіттера

А.     Дувіряк,   Ю. Яремко
Інститут фізики конденсованих систем НАН України

Розглядається  питання  про  виведення  сили  реакції  випромінювання  у  просторі  де
Сіттера. Аналізуються функції Ґріна електромагнетного поля, отримані з різних джерел,
та  застосовуються  методи  регуляризації  самодії  точкового  заряду,  узгоджені  з
симетрією простору.

Принцип еквівалентності у квантованому просторі

Х. П. Гнатенко
Кафедра теоретичної фізики імені професора Івана Вакарчука,

Львівський національний університет імені Івана Франка

Вивчається слабкий принцип еквівалентності в рамках різних деформованих алгебр, які
описують  простір  з  мінімальною  довжиною.  Встановлено,  що  у  некомутативних
просторах  канонічного  типу  та  Лі  типу,  а  також  у  квантованому  просторі,  який
описується довільною функцією деформації траєкторія руху частинки у гравітаційному
полі залежить від її маси. Запропоновано умови на параметри деформованих алгебр,
при  яких  зберігається  слабкий принцип  еквівалентності  у  квантованому просторі,  а
також розв'язується проблема опису руху макроскопічного тіла [1].

1. Gnatenko Kh. P., Tkachuk V. M.  Weak equivalence principle in quantum space, Front.
Astron. Space Sci., 2022.  https://doi.org/10.3389/

Лінія поглинання 21 см атомарного водню з епохи Темних віків:
глобально-усереднений сигнал

Б. Новосядлий
Астрономічна обсерваторія

Львівського національного університету імені Івана Франка

В доповіді  буде  проаналізовано  формування  лінії  поглинання  надтонкої  структури
атома  водню  21  см  в  епоху  Темних  віків  (30<z<300). З метою встановлення їїz<z<300). З метою встановлення її300).  З  метою  встановлення  її
чутливості  до  значень  космологічних  параметрів  та  фізичних  умов  середовища
розраховано  профіль  диференціальної  яскравісної  температури  в  лінії  у  різних
космологічних  моделях.  Показано,  що  температура,  густина  та  ступінь  іонізації
баріонної компоненти є визначальними в розрахунках глибини лінії поглинання та її
частоти, зміщеної космологічним розширенням.
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Детальний фотоіонізаційний аналіз результатів
хемодинамічних симуляцій еволюції карликових галактик

з активним зореутворенням

Б. Мелех
Кафедра астрофізики

Львівського національного університету імені Івана Франка

Описано  методику  мультикомпонентного  фотоіонізаційного  моделювання  світіння
(МФМС)  небулярних  середовищ,  що  оточують  області  активного  зореутворення  у
карликових  галактик,  яка  має  за  основу  результати  хемодинамічних  симуляцій
еволюції даних об’єктів. Особливу увагу приділено процедурі детального розрахунку
поля  дифузного  іонізуючого  випромінювання  (ДІВ).  Зроблено  оцінку  коректності
застосування  наближення  Outward  Only  для  розрахунку  ДІВ  під  час  моделювання
світіння  об’єктів  даного  типу.  Порівняння  з  даними  спостережень  привело  до
необхідності  модифікації  просторового  розподілу  густини  у  даних  галактиках.
Описано процедуру МФМС даних небулярних середовищ, під час якої здійснюється
така  модифікація.  Описано  перспективи  використання  отриманих  моделей  для
перевірки  коректності  застосування  як  різноманітних  діагностичних  методів  для
визначення хімічного складу у даних об’єктах, так і емпіричних виразів для оцінки
швидкості зореутворення в них.

Узагальнена політропна модель для зір типу Сонця

М.     Ваврух  , Д. Дзіковський
Кафедра астрофізики

Львівського національного університету імені Івана Франка

Метод  Еддінгтона,  що  ґрунтується  на  одночасному  врахуванні  газового  і
світлового тисків  при однорідному хімічному вмісті  речовини зорі,  узагальнено на
випадок моделі з просторово неоднорідним хімічним вмістом. В результаті одержано
рівняння стану, що виражається узагальненою політропою з індексом n=3. Як приклад
розв'язано рівняння механічної рівноваги для Сонця як з використанням стандартного
політропного рівняння стану, так і  узагальненої політропи. Обчислено координатну
залежність  характеристик  Сонця  в  рамках  двох  моделей.  Одержані  результати
порівнюються з результатами числових розрахунків для Сонця, виконаних на основі
стандартної моделі Сонця. Показано, що стандартна політропна модель з індексом n=3
застосовна лише для Сонця нульового віку.  Характеристики Сонця,  розраховані  на
основі  узагальненого  рівняння  стану,  є  близькими  до  результатів  числових
розрахунків  на  основі  рівнянь  Шварцшильда.  Зроблено  висновок,  що  стандартна
політропна  модель  застосовна  для  зір  головної  послідовності  нульового  віку,  а
узагальнена політропна модель – для зір скінченного віку, у яких термоядерні реакції
вже створили суттєву просторову неоднорідність хімічного вмісту всередині ядра.
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Виведення іонізаційно-корекційних множників за результатами
фотоіонізаційного моделювання зон HII навколо областей

неперервного зореутворення

І. Кошмак
Кафедра астрофізики

Львівського національного університету імені Івана Франка

За  результатами  мультикомпонентного  фотоіонізаційного  моделювання
низькометалічних  зон  H II  навколо  областей  неперервного  зореутворення  отримано,
зокрема,  синтетичні  потоки  сильних  заборонених  ліній  та  відносний  іонний  вміст
хімічних  елементів.  Відселектовано  найкращі  моделі,  відносна  інтенсивність  яких
найкраще відтворює відповідні  спостережувані  відносні  інтенсивності.  Іонний вміст
хімічних елементів, отриманий в обраних моделях, був використаний для отримання
іонізаційно-корекційних  множників  (ІКМ).  За  допомогою  ІКМ  можна  визначити
відносний хімічний вміст елементів та перевизначити вміст первинного гелію та темп
його  збагачення  під  час  зоряної  хімічної  еволюції  речовини  у  Всесвіті,  як  це  було
зроблено для низькометалічних зон H II навколо областей спалахового зореутворення.

Фотоіонізаційне моделювання за результатами гідродинамічних
симуляцій еволюції планетарних туманностей

М.     Кашеба,   Б. Мелех
Кафедра астрофізики

Львівського національного університету імені Івана Франка

На  основі  результатів  гідродинамічних  симуляцій  [1]  розрахованосітку
фотоіонізаційних моделей світіння планетарних туманностей. Використовуючи заданий
у моделях хімічний вміст та отриманий з їх розрахунку іонний вміст, було отримано
іонізаційно-корекційні  множники  для  визначення  повного  елементного  вмісту  в
спостережуваних  об’єктах.  Cпостережуваними об’єктами було обрано вибіркупостережуваними  об’єктами  було  обрано  вибірку
планетарних туманностей із [2]. За емісійними лінійчастими спектрами, за допомогою
нових  іонізаційно-корекційних  множників  було  уточнено  хімічний  вміст  в  даних
об’єктах.

[1] Perinotto et al., 2004, A&A, 993-1015.
[2] Henry et al. 2010, ApJ, 724, 748.
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Обернена задача теорії білих карликів зі швидким осьовим
обертанням

М. Ваврух, Д. Дзіковський, С. Смеречинський
Кафедра астрофізики

Львівського національного університету імені Івана Франка

Об'єктами дослідження є три недавно відкриті білі карлики з бінарних систем зі
швидким осьовим обертанням і масами меншими за масу Сонця. У рамках електрон-
ядерної  моделі  на  основі  рівняння  рівноваги  і  відомих  зі  спостережень  масою  і
періодом  осьового  обертання  розраховано  геометричні  і  механічні  характеристики
(момент  інерції,  прискорення  на  екваторі,  умова  стійкості  щодо  обертання)  карлика
V1460 Her. Для карликів LAMOST J024048.51+195226.9, Cпостережуваними об’єктами було обрано вибіркуTCпостережуваними об’єктами було обрано вибіркуV J2056-3014, маси яких
зі  спостережень  невідомі,  виконано  оцінки  параметрів  моделі  і  макроскопічних
характеристик за відомими зі спостережень періодами обертання.
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