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Дослiджено еволюцiю залишкiв Наднових (ЗН) у мiжзоряному магнiтному
полi за допомогою магнiтогiдродинамiчних (МГД) моделювань сильних нерелятивiстських ударних хвиль вiд вибуху наднової у мiжзоряному середовищi. Проведено ряд чисельних МГД симуляцiй для сферично-симетричних моделей, якi
охоплюють весь час iснування ЗН, починаючи з кiлькох днiв пiсля вибуху Наднової до чiтко вираженої радiацiйної стадiї.
Магнiтне поле є важливою, проте недостатньо вивченою складовою ЗН, яку
не завжди враховують як в аналiтичних, так i в чисельних моделях. Магнiтне поле
часто враховується наближено, або ж моделi обмежуються лише гiдродинамiчним
описом еволюцiї ЗН. В роботi дослiджено вплив магнiтного поля на динамiцу ЗН
вiд стадiї вiльного розлiтання до радiацiйної стадiї. Показано, що магнiтне поле
є динамiчно неважливим протягом адiабатичного режиму еволюцiї ЗН, оскiльки
густина його енергiї принаймнi на порядок менша за локальну густину теплової
енергiї. Радiальна складова магнiтного поля спадає одразу за фронтом ударної
хвилi, тодi як тангенцiальна складова посилюється за рахунок стрибка на фронтi.
З настанням пост-адiабатичної стадiї еволюцiї тангенцiальне магнiтне поле стає
суттєвим чинником у подальшiй еволюцiї ЗН.
В роботi також дослiджено перетворення компонент енергiї у структурах
за фронтом ударної хвилi протягом усiєї еволюцiї залишку. Визначено характер-
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нi особливостi динамiки ударної хвилi та течiї за її фронтом у перiод, коли вже
не можна використовувати модель вiльного розлiтання, в якiй домiнує структура
зоряного викиду, але наступна, седовська стадiя ще не розпочалася. Характерною
рисою такої промiжної стадiї є перерозподiл енергiї мiж рiзними компонентами, а
саме кiнетична енергiя викиду поступово переходить у теплову енергiю нагребеного мiжзоряного газу.
Iншим аспектом дослiдження є вивчення еволюцiї пост-адiабатичних УХ.
Наявнiсть мiжзоряного магнiтного поля iстотно змiнює структуру течiї за фронтом ударної хвилi ЗН та впливає на рух самої ударної хвилi. У роботi виявлено
вплив напруженостi магнiтного поля та його орiєнтацiї вiдносно нормалi до ударної хвилi на властивостi пост-адiабатичних течiй плазми. Тангенцiальна складова магнiтного поля компенсує падiння теплового тиску в радiацiйнiй оболонцi за
фронтом ударної хвилi, запобiгаючи суттєвому сповiльненню ударної хвилi. В той
же час, магнiтне поле в оболонцi за фронтом ударної хвилi обмежує компресiю
газу в самiй оболонцi, тим самим запобiгаючи створенню дуже тонкої та щiльної
оболонки.
Дослiджено особливостi магнiтогiдродинамiки ЗН в неоднорiдному середовищi та неоднорiдному магнiтному полi. Еволюцiя ЗН у середовищi зi зростаючою густиною прискорює перебiг еволюцiї ЗН, а це призводить до того, що початок пост-адiабатичної стадiї вiдбувається ранiше. За наявностi градiєнта густини
просторовi структури за фронтом пост-адiабатичної ударної хвилi є наближено
автомодельними, тобто вони подiбнi один до одного при рiзних градiєнтах при
просторовому перемасштабуваннi. На вiдмiну вiд градiєнта густини, наявнiсть
градiєнта магнiтного поля не впливає на рух ударної хвилi, проте, з настанням
пост-адiабатичної стадiї, такий градiєнт робить типовi ефекти магнiтного тиску в
оболонцi за фронтом ударної хвилi бiльш суттєвими. Якщо ударна хвиля рухається в напрямку зростання напруженостi магнiтного поля, збiльшення магнiтного
тиску бiльш ефективно запобiгає сильнiй компресiї газу у оболонцi.
Показано вплив рiзних моделей дифузiї на еволюцiю форми спектру космiчних променiв, прискорених на УХ в ЗН. А саме, розглянуто бомiвський коефiцiєнт дифузiї та самоузгоджений коефiцiєнт дифузiї в моделi альвенiвської турбулентностi. Для обчислення спектрiв космiчних променiв розв’язувалися рiвняння
переносу космiчних променiв та рiвняння турбулентностi одночасно з гiдродина-
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мiчними рiвняннями для структури течiї всерединi ЗН. У випадку альвенiвської
дифузiї спектральний iндекс добре узгоджується з галактичною моделлю космiчних променiв, а саме s = 2 для низьких енергiй i злам до s = 2.4 для високих
енергiй. З iншого боку, спектри космiчних променiв всерединi ЗН мають вищий
iндекс пiсля зламу, s = 2.7, подiбний до спектрiв, якi спостерiгається у ЗН W44
та IC 443.
В роботi розроблено модельно-незалежний метод оцiнки напруженостi магнiтного поля в ЗН з бiлатеральною морфологiєю за нетепловими картами випромiнювання таких ЗН в рiзних дiапазонах електромагнiтного спектру. Цей метод
був застосований до ЗН 1006 року. Метод використовує подiбнiсть морфологiї ЗН
у радiо-, рентгенiвському та гама-дiапазонах, що є вагомим свiдченням на користь
того, що нетеплове випромiнювання ЗН генерується тим самим типом частинок
(електронами) для фотонiв рiзних енергiй. Можна показати, що спiввiдношення
мiж двома яскравими лiмбами в ЗН залежить тiльки вiд напруженостi магнiтного
поля, тому, маючи спiввiдношення яскравостi цих лiмбiв в радiодiапазонi, рентгенiвських та гама-променях, можна оцiнити значення напруженостi магнiтного
поля в ЗН з бiлатеральною морфологiєю.
Ключовi слова: залишки Наднових зiр, ударнi хвилi, магнiтна гiдродинамiка, мiжзоряне середовище, мiжзоряне мiгнiтне поле.
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ABSTRACT
Kuzyo T. V. Magneto-hydrodynamic simulations of strong shock
waves in the interstellar medium. – Qualification scientific work on the rights
of manuscript.
Candidate’s thesis in Physics and Mathematics, speciality 01.03.02 – astrophysics, radioastronomy (10 – Natural sciences; 104 – Physics and astronomy). – Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of the NAS of
Ukraine, Lviv; Main Astronomical Observatory of the NAS of Ukraine, Kyiv, 2021.
The evolution of supernova remnants (SNR) in the interstellar magnetic field is
studied using magneto-hydrodynamic (MHD) simulations of a strong non-relativistic
shock wave from a supernova explosion in the interstellar medium. We have performed
a series of numerical MHD simulations for spherically-symmetric models covering the
full range of SNR’s life span starting from few days after the supernova explosion up
to a well-established radiative stage.
The interstellar magnetic field is an important component of SNRs but often it
is not taken into account both in analytical and numerical models: it is either treated
approximately or ignored leading to a purely hydrodynamic description of SNR evolution. We have explored the role of the magnetic field in the SNR dynamics from the early
free expansion up to the well-developed radiative stage. The magnetic field is dynamically unimportant during the adiabatic regime of the SNR evolution, so its energy
density is at least an order of magnitude smaller than the thermal energy density. The
radial component of the magnetic field drops immediately behind the shock front, while the tangential component increases due to the jump conditions on the shock front.
With the onset of the post-adiabatic stage, the tangential magnetic field becomes a
major factor in the SNR evolution.
The transformation of energy components in post-shock structures has been
studied during the entire evolution. We have identified the characteristic features of
the shock wave dynamics and the post-shock flow when one can no longer use the free
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expansion model where expanding ejecta dominates but the upcoming Sedov stage
has not started yet. Its distinctive feature is energy conversion between different SNR
components, namely the kinetic energy of ejects is gradually transforming into the
thermal energy of the shocked interstellar gas.
We have also studied the evolution of post-adiabatic SNRs. The interstellar
magnetic field significantly changes the post-shock flow structure and affects the
dynamics of the shock wave itself. We have shown the effect of the magnetic field
strength and its orientation on the features of the post-adiabatic flow. The tangential
component of the magnetic field compensates the thermal pressure drop in the rapidly
cooling post-shock shell, prevention the shock wave from significant deceleration. At
the same, time the magnetic field in the post-shock shell controls gas compression in
the shell, thus preventing the creation of a very thin and dense shell.
Also, we have explored the features of SNRs MHD evolution in a non-uniform
medium and non-uniform magnetic field. The SNR evolution in a medium with a nonuniform increasing density speeds up the shock evolution, so the beginning of the postadiabatic stage happens earlier. With the density gradient, one has an approximate
self-similarity of spatial post-shock structures for different values of the density scle
factor. Contrary to the density gradient, the magnetic field gradient does not affect
the shock evolution, instead, it makes typical effects of the magnetic field pressure in
the post-shock shell more explicit with the onset of the post-adiabatic stage. Since the
shock sweeps up more magnetic field when moving in the direction of the magnetic
field, the increasing magnetic pressure more efficiently prevents strong compression in
the shell making it more smoothed and featureless.
We have shown the effect of different diffusion models on the evolution of cosmic
rays spectrum shape in SNRs accelerated on the shock front. Namely, we considered a
Bohm-like diffusion coefficient and a self-consistent diffusion coefficient within Alfvénic
turbulence model. To compute cosmic rays spectra we have simultaneously solved the
transport equations for cosmic rays and turbulence equation along with hydrodynamic
equations for the post-shock flow. We found that the Alfvénic diffusion scenario yields
a spectral index consistent with the galactic model for cosmic rays, namely s = 2 at
low energies and a break to s = 2.4 at higher energies. At the same time, the spectra
of cosmic rays inside the SNR have a higher power-law index s = 2.7 which is similar
to that observed from W44 and IC 443.
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Also, we have developed a model-independent method of magnetic field strength
estimation in SNRs with bilateral morphology using non-thermal images of the SNR
in different ranges of the electromagnetic spectrum. The method has been applied to
SN 1006. The method makes use of the similarity of SNR’s morphology in radio, x-ray
and gamma-ray ranges being a strong indicator for SNR’s non-thermal emission being
generated by the same particles type (electrons) for photons on different energies.
With this approach, one can show that the ratio between two bright limbs in the SNR
depends only on the magnetic field strength, so having the limb brightness ratio in
radio range, x-rays, and gamma-rays one can estimate the value of the magnetic field
strength in bilateral SNRs.
Keywords: supernova remnants, shock waves, magnetic hydrodynamics,
interstellar medium, interstellar magnetic field.
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Зворонта ударна хвиля (reverse shock)

CD

Контактний розрив (contact discontinuity)

6

ВСТУП
Актуальнiсть теми. Дослiдження залишкiв Наднових зiр (ЗН) є джерелом iнформацiї про високоенергетичнi процеси, вивчення багатьох з яких є неможливим у лабораторних умовах. Cпостереження залишкiв Наднових у рiзних
дiапазонах електромагнiтного спектру дають змогу дослiдити властивостi сильних нерелятивiстських ударних хвиль (УХ), навколозоряного та мiжзоряного середовища (МЗС), мiжзоряного магнiтного поля (МП) i космiчних променiв (КП).
Важливим недослiдженим аспектом вивчення динамiки УХ є поведiнка i роль
МП, оскiльки бiльшiсть сучасних теоретичних моделей i симуляцiй обмежуються
тiльки гiдродинамiчним описом течiї. З появою нових деталiзованих спостережуваних даних з тривалою експозицiєю виникає потреба у розробцi точнiших i
адекватнiших моделей астрофiзичних об’єктiв.
На сьогоднi вiдомо всього декiлька молодих ЗН з вiком меншим за 1000
рокiв. Бiльше того, у розподiлi спостережуваних молодих ЗН за вiком є досить
великi часовi промiжки, якi не дозволяють чiтко вiдтворити повний перебiг їх
еволюцiї. Таким чином, чисельнi експерименти мають дуже важливе значення
для отримання iнформацiї про перетворення Наднової на залишок Наднової, про
фiзичнi явища за фронтом ударної хвилi, якi виникають на цьому етапi, а також
про особливостi зорi-попередницi вибуху. Суттєвим у багатьох механiзмах генерацiї електромагнiтного випромiнювання ЗН є магнiтне поле. Тому знання про його
еволюцiю в молодих ЗН та вплив на течiї з УХ є актуальними, однак досi вони
ще не були систематично дослiдженi.
Спостереження ЗН у гамма-дiапазонi пiдтвердили теоретичнi припущення
про те, що цi об’єкти справдi прискорюють космiчнi променi до енергiй ∼ 1017 еВ.
Iснує два типи механiзмiв, за допомогою яких можна пояснити cпектри випромiнювання таких гамма-квантiв: зумовленi релятивiстськими електронами (лептонний) або протонами (адронний). Для адронного випромiнювання суттєвою є
висока концентрацiя протонiв-мiшеней, з якими взаємодiють протони, прискоренi
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ударною хвилею ЗН. Такi умови природно виникають у випадку, коли УХ взаємодiє з молекулярною хмарою. Проте в такому сценарiї УХ починає гальмуватися,
а температура плазми за її фронтом зменшується. Внаслiдок цього збiльшуються
радiацiйнi втрати плазми, якi суттєво модифiкують властивостi течiї за фронтом
УХ.
Тому актуальною є розробка теорiї формування радiацiйних ударних хвиль
з врахуванням ролi магнiтного поля, оскiльки такi УХ здатнi пiдвищити концентрацiю протонiв у сотнi разiв, що буде достатнiм для генерацiї потокiв адронного
гамма-випромiнювання, якi можна буде детектувати. Окрiм цього, пiдвищення напруженостi МП зменшує потоки гамма-квантiв вiд тих самих областей, зумовленi
конкуруючим до адронного випромiнюванням електронiв через обернений ефект
Комптона, тобто робить адронний механiзм домiнуючим.
Отже, з одного боку, застосовувати широко вживану адiабатичну модель
до пост-адiабатичного залишка уже не можна, оскiльки радiацiйнi втрати порушують умову адiабатичностi i починають суттєво впливати на динамiку i структуру ударної хвилi. З iншого боку, в областi УХ ще не сформувалася тонка холодна щiльна оболонка, яка є необхiдною складовою наступного етапу в описi
еволюцiї залишкiв Наднових зiр – радiацiйної стадiї; тому вiдома модель повнiстю радiацiйних ударних хвиль також не застосовна. Вiдтак була обґрунтована
потреба в запровадженнi в теоретичний опис еволюцiї залишкiв Наднових нової
пост-адiабатичної стадiї, на якiй УХ є частково радiацiйною, та показано, що нехтувати цiєю стадiєю не можна, оскiльки її тривалiсть спiвмiрна з тривалiстю
адiабатичної стадiї.
Сам процес вильоту космiчних променiв з ЗН у МЗС, на противагу добре
розробленим моделям прискорення КП у ЗН, є ще не до кiнця вивченим. Отже,
важливим є пошук фiзичних механiзмiв, якi дозволяють пояснити спостережуванi
особливостi спектрiв космiчних променiв, для чого потрiбно дослiдити властивостi спектрiв частинок, прискорених на УХ, а також тих, якi залишили область
прискорення, вилетiвши у МЗС.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослiдження виконувалися пiд час навчання в магiстратурi на кафедрi астрофiзики
фiзичного факультету Львiвського нацiонального унiверситету iменi Iвана Франка та навчання в аспiрантурi у вiддiлi диференцiальних рiвнянь i теорiї функцiй
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Iнституту прикладних проблем механiки i математики (IППММ) iм. Я. С. Пiдстригача НАН України.
Представленi в дисертацiї дослiдження виконувалися у межах наступних
наукових тем IППММ iм. Я. С. Пiдстригача: «Алгебро-геометричнi методи дослiдження iнварiантних структур на многовидах та релятивiстських рiвнянь математичної i теоретичної фiзики» (№ держреєстрацiї 0110U004819, 2011–2015 рр.),
«Розвиток методiв дослiдження структур на многовидах, асоцiйованих з групами,
алгебрами i графами, та розвиток геометричного аналiзу стосовно теорiї релятивiстських полiв i часток» (№ держреєстрацiї 0115U007253, 2016–2019 рр.), «Розвиток та застосування топологiчних, диференцiально-геометричних, аналiтичних
i числових методiв дослiдження рiвнянь теорiї фiзичних полiв i руху часток у рiманових просторах» (№ держреєстрацiї 0120U100496, 2020–2024 рр.), а також проєктiв комплексної цiльової програми НАН України «Грiд-iнфраструктура i грiдтехнологiї для наукових i науково-прикладних застосувань»: «Розв’язання задач
астрофiзики високих енергiй, космологiї та матерiалознавства i нанофiзики з використанням кластера та грiд-iнфраструктури» (№ держреєстрацiї 0115U002936,
2015 р.), «Чисельнi симуляцiї еволюцiї залишкiв молодих Наднових зiр як можливих об’єктiв спостережень мережею черенковських телескопiв CTA, поляризацiйнi
карти та гамма випромiнювання залишка Наднової 1006 року» (№ держреєстрацiї
0118U004780, 2018 р.).
Крiм того, було отримано гранти вiд консорцiуму CINECA (Iталiя) на
комп’ютернi обчислювальнi ресурси у рамках проєктiв «Interactions of supernova
remnants with molecular clouds» (HP10CKMKX1, 2016 р.) i «Supernova remnant
evolution in the nonuniform outskirts of molecular clouds» (HP10CR7V42, 2017 р.).
В усiх цих темах автор брав участь як виконавець.
Мета i задачi дослiдження. Дисертацiйна робота присвячена чисельному магнiто-гiдродинамiчному (МГД) моделюванню еволюцiї ЗН з метою вивчення
динамiки сильних нерелятивiстських УХ на перехiдних стадiях та в неоднорiдних
середовищах i визначенню ролi магнiтного поля у динамiцi потокiв космiчної плазми з сильними УХ. Для її досягнення було поставлено такi задачi:
• дослiдити вплив МП на динамiку ЗН;
• здiйснити МГД-моделювання перехiдного етапу еволюцiї ЗН вiд адiабатичної до радiацiйної стадiї;
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• здiйснити МГД-моделювання раннiх етапiв еволюцiї ЗН;
• вивчити вплив рiзних орiєнтацiй напруженостi мiжзоряного магнiтного поля
вiдносно нормалi до поверхнi УХ на поведiнку течiї та МП за її фронтом;
• здiйснити МГД-моделювання еволюцiї ЗН у середовищах з неоднорiдним
розподiлом густини та напруженостi МП;
• вивчити вiдмiнностi мiж спектрами космiчних променiв, прискорених на УХ
всерединi ЗН, та тих, якi вилетiли у МЗС;
• розробити i застосовувати метод визначення напруженостi магнiтного поля у залишку Наднової 1006 року за картами поверхневої яскравостi ЗН у
рiзних дiапазонах електромагнiтного спектру.
Об’єкт дослiдження: залишки Наднових зiр, їх ударнi хвилi та магнiтне
поле на рiзних етапах еволюцiї.
Предмет дослiдження: властивостi та еволюцiя магнiто-гiдродинамiчних
характеристик течiй плазми з сильними ударними хвилями.
Методи дослiдження. Методами дослiдження є чисельне моделювання,
узагальнення та iнтерпретацiя результатiв, порiвняння отриманих результатiв з
даними спостережень.
Наукова новизна отриманих результатiв.
1. Вперше систематично вивчено роль МП у динамiцi нерелятивiстських УХ
впродовж всього часу їх iснування на прикладi ЗН.
2. Вперше дослiджено роль МП на раннiх етапах еволюцiї ЗН та вказано на
необхiднiсть розгляду додаткового етапу у типовiй схемi еволюцiї ЗН.
3. Вперше дослiджено еволюцiю ЗН на пост-адiабатичнiй стадiї з врахуванням
магнiтного поля, показано визначальний вплив напряму та напруженостi
МП на рух УХ та динамiку газу за фронтом УХ в таких ЗН.
4. Вперше показано, що на пост-адiабатичнiй стадiї еволюцiї тангенцiальний
компонент напруженостi МП перешкоджає ефективнiй компресiї плазми за
фронтом УХ, тодi як радiальний компонент рiзко послаблюється у цiй областi.
5. Вперше вивчено особливостi МГД-еволюцiї молодих та пост-адiабатичних
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ЗН у середовищах з неоднорiдними розподiлами густини та напруженостi
МП.
6. Вперше показано, що еволюцiя ЗН у середовищах зi зростаючими розподiлами густини пришвидшує перебiг їх еволюцiйних стадiй та перехiд до
пост-адiабатичного режиму.
7. Вперше розроблено модельно-незалежний спосiб оцiнки напруженостi магнiтного поля у ЗН з бiлатеральною морфологiєю.
8. Вперше виявлено вiдмiнностi мiж формами спектрiв КП всерединi ЗН та
тих, якi залишили область прискорення на УХ, зумовленi бомiвським коефiцiєнтом дифузiї та коефiцiєнтом дифузiї, що виникає внаслiдок самоузгодженої альвенiвської турбулентностi.
9. Розвинуто i реалiзовано чисельний пiдхiд до моделювання астрофiзичних
систем з розривами параметрiв течiї та магнiтним полем протягом тривалого
перiоду часу, який охоплює їх повну еволюцiю.
Практичне значення одержаних результатiв. Отриманi результати
можуть бути використанi для iнтерпретацiї даних спостережень, застосованi для
моделювання спостережуваних ЗН, а також як основа для подальших тривимiрних моделювань та вдосконалення теоретичного опису еволюцiї ЗН.
Одержанi в дисертацiї результати можуть бути застосованi в Iнститутi прикладних проблем механiки i математики iм. Я. С. Пiдстригача, Головнiй астрономiчнiй обсерваторiї НАН України, Астрономiчнiй обсерваторiї Львiвського нацiонального унiверситету iменi Iвана Франка, Київському нацiональному унiверситетi iменi Тараса Шевченка, а також в наукових установах iнших країн.
Достовiрнiсть та обґрунтованiсть результатiв дослiджень. Результати чисельних моделювань у граничних випадках еволюцiйних стадiй ЗН повнiстю
узгоджуються з вiдомими аналiтичними розв’язками, а у гiдродинамiчнiй границi (за слабкого МП) цiлком узгоджуються з результатами чисельних моделювань
iнших авторiв.
Результати роботи опублiковано у фахових реферованих журналах та апробовано на мiжнародних наукових конференцiях.
Особистий внесок здобувача. Основнi результати дисертацiї викладенi
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в роботах [1–5], якi опублiковано у спiвавторствi з науковим керiвником. Зокрема,
автору належить наступне:
У роботi [1] автор застосував запропонований науковим керiвником метод до
спостережуваних даних ЗН 1006 року для визначення напруженостi мiжзоряного
МП у околi залишку i отримав ключовий результат статтi.
У роботах [2, 3] автором самостiйно проведено масивнi чисельнi симуляцiї,
отримано та оброблено усi результати моделювання, крiм того, автор брав участь
у тестуваннi чисельних алгоритмiв, постановцi задачi для роботи [3], iнтерпретацiї
та обговореннi результатiв, написаннi обох статтей.
У роботi [4] автор брав участь у побудовi чисельної схеми, тестуваннi кодiв, чисельнiй реалiзацiї поставленої задачi, аналiзi та iнтерпретацiї отриманих
результатiв.
У роботi [5] автор дисертацiї брав безпосередню участь у постановцi задачi, пiдготував огляд лiтератури, провiв усi масивнi числовi моделювання та брав
участь у написаннi статтi, аналiзi i описi отриманих результатiв.
Апробацiя результатiв дисертацiї. Результати доповiдалися та обговорювались на наступних мiжнародних конференцiях:
• XIX–XXII, XXIV Мiжнароднi конференцiї молодих вчених з астрономiї та
фiзики космосу, Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, 2012–2015, 2017 рр., Київ, Україна,
• Мiжнародна конференцiя «Астрономiя та фiзика космосу» в Київському нацiональному унiверситетi iменi Тараса Шевченка, 2016–2020 рр., Київ, Україна,
• VII–VIII Мiжнароднi науковi конференцiї пам’ятi Б. Бабiя «Вибранi питання
астрономiї та астрофiзики», 2014, 2016 рр., Львiв, Україна,
• Мiжнародна математична конференцiя iм В. Скоробогатька, 2015, Дрогобич, Україна,
• Мiжнародна наукова конференцiя «Сучаснi проблеми механiки та математики», 2018, Львiв, Україна,
• Мiжнародна наукова конференцiя XMM-Newton: The Next Decade, 2016,
Мадрид, Iспанiя,
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• Мiжнародна наукова конференцiя Supernova Remnants: An Odyssey in Space
after Stellar death, 2016, Крит, Грецiя,
• 6th International Symposium on High-Energy Gamma-Ray Astronomy, 2016,
Гайдельберг, Нiмеччина,
а також на наукових семiнарах Астрономiчної обсерваторiї Львiвського нацiонального унiверситету iменi Iвана Франка та вiддiлу диференцiальних рiвнянь i
теорiї функцiй Iнституту прикладних проблем механiки i математики iм. Я. С.
Пiдстригача НАН України.
Публiкацiї. Результати дисертацiї опублiковано в 5 статтях у фахових журналах [1–5], однiй статтi у iнших виданнях [6] та 26 тезах конференцiй [7-32].
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РОЗДIЛ 1

УДАРНI ХВИЛI У МIЖЗОРЯНОМУ
СЕРЕДОВИЩI ТА ЗАЛИШКИ НАДНОВИХ
Роздiл присвячений огляду теоретичного опису еволюцiї ЗН. Зокрема, розглянуто рiвняння магнiтної гiдродинамiки, якi описують рух течiїй плазми у ЗН,
описано ключовi пiдходи до чисельного розв’язку МГД рiвнянь, а також подано
класифiкацю i фiзичнi механiзми вибуху Наднової, розглянуто класичний опис
стадiй еволюцiї ЗН.

1.1. Рiвняння магнiтної гiдродинамiки
1.1.1. Рiвняння гiдродинамiки
Предметом вивчення гiдродинамiки є рух газiв i рiдин, якi розглядаються
як неперервнi середовища. Математичний опис гiдродинамiчних течiй здiйснюється за допомогою функцiї розподiлу швидкостi v(x, y, z, t) та двох термодинамiчних параметрiв. Найчастiше такими параметрами вибирають тиск p(x, y, z, t) та
густину ρ(x, y, z, t). Додавши до розгляду рiвняння стану, можна отримати розподiли усiх iнших термодинамiчних функцiй (температуру T , кiнетичну i теплову
енергiю тощо). Тому 5-ма величинами (три компоненти швидкостi, тиск i густина)
можна повнiстю описати стан i динамiку рiдин та газiв. Спiввiдношення мiж цими
величинами задається системою рiвнянь гiдродинамiки, якi є математичним формулюванням законiв збереження для маси, iмпульсу та енергiї. Повне виведення
цих спiввiдношень описано у, наприклад, [1].
Виберемо деякий елемент об’єму газу i в ньому розглядатимемо змiни гiдродинамiчних параметрiв з часом t. Закон збереження маси виражає собою той
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факт, що змiна маси в одиницi об’єму вiдбувається шляхом втiкання (чи витiкання) речовини через поверхню цього об’єму:
∂ρ
+ ∇ρv = 0.
∂t

(1.1)

Cпiввiдношення (1.1) також часто називають рiвнянням неперервностi.
Закон збереження iмпульсу (рiвняння руху) за вiдсутностi зовнiшнього поля
можна записати так:
∇p
∂v
+ (v · ∇)v +
= 0.
(1.2)
∂t
ρ
Спiввiдношення (1.2) вiдоме також як рiвняння Ейлера. Феноменологiчно, воно
виражає той факт, що рух елементу об’єму вiдбувається за рахунок адвекцiї (перенесення самою течiєю речовини) та сили (градiєнту тиску) з боку зовнiшньої
речовини на одиницю маси в цьому об’ємi.
Повна енергiя одиницi об’єму складається з двох компонент – теплової та
кiнетичної. Закон її збереження записується як:
∂E
+ ∇(E + p)v = 0,
∂t

(1.3)

ρv2
де E =
+ ρε – сума густини кiнетичної та теплової енергiй. Формула (1.3)
2
виражає той факт, що змiна енергiї одиницi об’єму вiдбувається за рахунок збiльшення (зменшення) енергiї при русi речовини та роботи сил тиску.
Зв’язок мiж тепловою енергiєю i тиском задається рiвнянням стану, яке у
випадку iдеального газу має вигляд:
ρε =

p
,
γ−1

(1.4)

де γ – показник адiабати (γ = 5/3 для одноатомного газу).
Спiввiдношення (1.1), (1.2) та (1.3) разом з (1.4) та вiдповiдними початковими i граничними умовами складають повну систему рiвнянь гiдродинамiки [1].
Рiвняння гiдродинамiки є нелiнiйними, що спричиняє появу специфiчних
ефектiв, зокрема, розривних розв’язкiв – ударних хвиль. А саме, на поверхнях,
якi перемiщуються в просторi з надзвуковими швидкостями, виникають розриви
в розподiлах гiдродинамiчних величин, якi називають ударними хвилями.
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Для характеристики надзвукових течiй використовують число Маха – вiдношення швидкостi руху УХ V до швидкостi звуку в середовищi cs :
M=

V
.
cs

(1.5)

На фронтi УХ повиннi виконуватися умови неперервностi потоку речовини,
iмпульсу та енергiї (умови Гюгонiо). У системi вiдлiку, де ударна хвиля є нерухомою? цi умови мають вигляд:
u2
(γ + 1)M 2
ρ1
=
=
,
ρ2
u1
(γ − 1)M 2 + 2
p2
2γ
γ−1
=
M2 −
,
p1
γ+1
γ+1



2γM 2 − (γ − 1) (γ − 1)M 2 + 2
T2
=
.
T1
(γ + 1)2 M 2

(1.6)

(1.7)
(1.8)

Iндекси 1 та 2 вiдносяться вiдповiдно до областей одразу перед i за фронтом УХ.
У випадку сильних ударних хвиль (M  1) цi умови мають вигляд:
ρ1
u2
γ+1
=
=
,
ρ2
u1
γ−1

(1.9)

p2
2γ
=
M 2,
p1
γ+1

(1.10)

T2
2γ(γ − 1) 2
=
M .
T1
(γ + 1)2

(1.11)

Поданi вище рiвняння гiдродинамiки записанi у формi Ейлера, де значення фiзичних величин визначаються у фiксованiй точцi простору. Iснує i iнший
пiдхiд, який має назву формалiзм Лагранжа. У ньому еволюцiя конкретного елементу об’єму газу вiдслiдковується вздовж його траекторiї. Тодi як координата r
– звичайне просторове положення точки, лагранжева координата a вiдiграє роль
мiтки, прикрiпленої до елемента течiї. Наприклад для сферично-симетричної течiї з ударною хвилею вона означається як a = R(ti ), тобто це радiус ударної хвилi
на момент часу ti коли УХ збурює цей елемент. Тодi, a = r для середовища перед
фронтом УХ.
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Використовуючи вираз для повної похiдної
d
∂
=
+ v · ∇,
dt ∂t

(1.12)

можна переписати рiвняння неперервностi (1.1) у виглядi:
dρ
= −ρ ∇ · v.
dt

(1.13)

Фiзичний змiст цього спiввiдношення полягає у тому, що густина об’єму газу конкретного елемента змiнюється внаслiдок його стиснення.
Аналогiчно, рiвняння руху запишеться як:
dv
∇p
=− .
dt
ρ

(1.14)

Цей вираз означає, що прискорення об’єму газу вiдбувається за рахунок градiєнту
тиску.
Рiвняння збереження енергiї можна записати у виглядi:
dε
p
= − ∇ · v,
dt
ρ

(1.15)

що є математичним вираженням того факту, що теплова енергiя об’єму газу мiняється лише за рахунок адiабатичного стиснення.
У випадку, коли рух не є адiабатичним, у правiй частинi рiвнянь (1.3) та
(1.15) з’являється доданок L, який визначає функцiї джерел або втрат енергiї.
1.1.2. Рiвняння магнiтної гiдродинамiки
Якщо середовище, яке проводить струм (наприклад космiчна плазма), знаходиться у магнiтному полi, то при його гiдродинамiчних рухах генеруються електричнi поля i струми, якi, в свою чергу, можуть суттєво вплинути на рух самого
середовища. З iншого боку, цi струми змiнюють магнiтне поле. Таким чином виникає складна картина магнiтних i гiдродинамiчних явищ, яку слiд розглядати
на основi системи рiвнянь електромагнiтного поля та руху речовини [2]. На вiдмiну вiд магнiтного поля, великомасштабнi космiчнi електричнi поля в провiдних
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середовищах в бiльшостi випадкiв екрануються вiльними електронами.
Магнiтне поле рухомого провiдника зi сталими провiднiстю σ та магнiтною
проникнiстю µ виражається рiвняннями:
∂H
c2
− rot[v × H] =
∆H,
∂t
4πσµ

(1.16)

∇ · H = 0,
де H – вектор напруженостi магнiтного поля, c – швидкiсть свiтла у вакуумi.
Магнiтна проникнiсть середовищ, якi розглядаються у астрофiзицi, мало
вiдрiзняється вiд одиницi, тому надалi прийматимемо µ = 1. Через це в лiтературi
напруженiсть магнiтного поле часто замiнюють вектором iндукцiї поля B.
При розглядi iдеального середовища, його електропровiднicть вважається
як завгодно великою (σ → ∞) i рiвняння (1.16) спрощуються до
∂H
− rot[v × H] = 0,
∂t
∇ · H = 0.

(1.17)

Рiвняння руху течiї плазми (1.2) з врахуванням зовнiшнiх сил має вигляд:
∂v
∇p
f
+ (v · ∇)v +
= .
∂t
ρ
ρ

(1.18)

На елемент об’єму плазми за наявностi магнiтного поля [2] дiє сила Лоренца:
1
1
f = [j × H] =
[rot H × H],
c
4π

(1.19)

де j – густина сили струму. Враховуючи (1.19) та той факт, що [rot H × H] =
(H · ∇)H − ∇(H · H), рiвняння руху в магнiто-гiдродинамiчному описi матиме
вигляд:


∂ρv
1
1 2
+ ∇ ρvv − HH + p + H = 0.
(1.20)
∂t
4π
8π
Закон збереження енергiї для iдеальної рiдини в гiдродинамiцi описується
рiвнянням [1]:


∂ ρu2
+ ρε + ∇q = 0,
(1.21)
∂t
2
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u2
p
де вектор густини потоку енергiї q = ρv
+ε+
. При наявностi магнiтного
2
ρ
H2
, а до вектора густини потоку
поля до повної енергiї додається магнiтна енергiя
8π
енергiї – вектор Пойтiнга


S=

c
1
[E × H] =
[H × [v × H]] .
4π
4π

(1.22)

Остаточно, закон збереження енергiї матиме вигляд:
∂
∂t



H2
ρu2
+ ρε +
2
8π



  2


H2
ρu
+∇ v
+ ρε +
+ p − H(v · H) = 0.
2
8π

(1.23)

Таким чином, систему рiвнянь для магнiтної гiдродинамiки можна записати
наступним чином:
∂ρ
∂t
∂(ρv)
∂t
∂E
∂t
∂H
∂t

+∇ · (ρv)


1
+∇ · ρvv + pt − HH
4π

=0
=0
(1.24)

+∇ · (v [E + pt ] − H(v · H)) = 0
+∇ · (vH − Hv)

=0

H2
ρu2
H2
– повний тиск, E =
+ ρε +
– повна енергiя. Крiм того,
де pt = p +
8π
2
8π
до системи входять рiвняння стану iдеального газу: p = (γ − 1)ρε, а також умова
вiдсутностi магнiтних зарядiв: ∇ · H = 0.
Вираз (1.17) з врахуванням умови ∇ · H = 0 має вигляд:
∂H
= (H · ∇)v − (v · ∇)H − H(∇ · v).
∂t

(1.25)

Пiдставивши у (1.25) значення ∇ · v з рiвняння неперервностi (1.1) i перегрупувавши доданки, отримаємо [2]:



  

∂
H
d H
H
+ v∇
≡
=
∇ v.
∂t
ρ
dt ρ
ρ

(1.26)
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Рiвняння для H/ρ є таким самим, як i рiвняння для опису лiнiй течiї у середовищi. Це означає, що, якщо два елементи плазми знаходяться на тiй самiй
силовiй лiнiї, то вони будуть знаходитися на цiй лiнiї й надалi, а величина H/ρ
буде мiнятися пропорцiйно до вiдстанi мiж ними. Тобто, кожна силова лiнiя перемiщується з частинками рiдини, якi знаходяться на нiй – магнiтнi силовi лiнiї
«вмороженi» у речовину. Значення H/ρ в кожнiй точцi мiняється пропорцiйно до
розтягнення чи стискання лiнiй течiї.

1.2. Програми для МГД моделювання ЗН та
особливостi алгоритмiв
1.2.1. Чисельний опис МГД течiй
У сучасних астрофiзичних дослiдженнях чисельне моделювання є необхiдною компонентою для задач, де розглядаються суттєво нелiнiйнi течiї та динамiка плазми (зокрема, у магнiтному полi), оскiльки у переважаючiй бiльшостi
випадкiв аналiтичнi розв’язки системи МГД рiвнянь (1.24) отримати неможливо.
Тому, на сьогоднi активно розробляються та використовуються програми з вiдкритим доступом, якi дозволяють отримати чисельнi розв’язки рiвнянь (магнiтої)
гiдродинамiки: Pluto, MPI-AMRVAC, FLASH, Zeus, Nirvana, Ramses, Athena, та
iн. Вiдмiнною рисою задач МГД для астрофiзичного середовища є наявнiсть ударних хвиль у плазмi чи газах, радiацiйнi процеси, гравiтацiйнi взаємодiї, а також
явища переносу, якi ускладнюють процес отримання чисельного розв’язку.
Переважна бiльшiсть плазми у Всесвiтi взаємодiє з магнiтним полем. У багатьох випадках густина енергiї МЗМП може бути спiвмiрною з кiнетичною чи
тепловою енергiєю плазми, тому МП є важливою або навiть i домiнуючою складовою динамiки течiї плазми [3]. Навiть слабкi МЗМП мають фундаментальне
значення для створення МГД турбулентностей та визначають особливостi накопичення маси в астрофiзичних дисках [4]. Таким чином, розгляд магнiтного поля
є фундаментальним для фiзики плазми.
Фiзично МГД рiвняння мiстять три групи хвиль (швидкi i повiльнi магнiтозвуковi хвилi та альвенiвськi хвилi), на вiдмiну вiд лише однiєї групи акустичних
хвиль в чистiй гiдродинамiцi [3]. Цi додатковi сiмейства хвиль роблять динамi-
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ку плазми набагато складнiшою: математично додатковi режими ускладнюють
розв’язок характеристичних МГД рiвнянь порiвняно з гiдродинамiчним випадком.
По-перше, у МГД є сiм характеристичних кривих (порiвняно з двома у гiдродинамiцi), що робить процес розв’язування досить складним. По-друге, рiвняння
МГД не є строго гiперболiчними, а це означає, що власнi значення, якi вiдповiдають кожнiй характеристицi, не завжди лiнiйно незалежнi [5]. Крiм того, рiвняння
Максвелла мiстять обмеження на дивергенцiю напруженостi МП (наслiдок вiдсутностi магнiтних монополiв). На практицi це означає, що потрiбно розробити
схему, яка може точно здiйснити опис кожної хвильової моди в системi рiвнянь
МГД i, крiм того, така схема повинна гарантувати, що отриманi поля задовольняють умову нульової дивергенцiї B [3].
За декiлька останнiх десятилiть досягнуто суттєвого прогресу у розробцi чисельних методiв розв’язку МГД рiвнянь на основi їх iнтегральної форми. Зокрема,
зараз широко використовуються методи Годунова, якi базуються або на лiнiйному
наближеннi, або на повному нелiнiйному розв’язаннi задачi Рiмана, яка виникає
для схем просторової iнтеграцiї гiперболiчних рiвнянь в частинних похiдних [5].
Сама задача Рiмана полягає у описi еволюцiї розриву течiї, який роздiляє два стацiонарнi стани. Такi схеми виявилися потужним iнструментом для дослiдження
динамiки рiдин i газiв в нелiнiйних режимах [6]. Проте найважливiшою виявилася їх здатнiсть моделювати суттєво надзвуковi течiї з розривами параметрiв (що
є типовим явищем у астрофiзичних системах) зберiгаючи при цьому стiйкiсть
i стабiльнiсть розв’язкiв. Це виявилося можливим завдяки тому, що iнтегральна форма МГД рiвнянь дозволяє уникнути нескiнченностей у точках розриву,
якi природно виникають при застосуваннi рiзницевих схем (тобто коли рiвняння
розв’язуються у їх диференцiальнiй формi).
Бiльшiсть алгоритмiв базуються на так званiй RSA стратегiї (англ.
reconstruct-solve-average): реконструкцiя-розв’язок-усереднення. У цьому пiдходi
розв’язки знаходяться для елементарних комiрок (зон) зi скiнченними розмiрами,
на якi розбивається весь обчислювальний об’єм (грiд). Спочатку значення стану
МГД параметрiв, якi усередненi по об’єму комiрки, реконструюються за допомогою спецiальних iнтерполяцiйних функцiй на всi поверхнi цiєї комiрки. Потiм на
кожнiй поверхнi розв’язується задача Рiмана з лiвим i правим станом (отриманi на попередньому етапi), якi роздiленi розривом. На останньому етапi маємо
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звичайне диференцiальне рiвняння (чи систему рiвнянь), яке описує еволюцiю
просторового розподiлу у часi [6]. Спрощена схема чисельного розв’язку рiвнянь
для системи законiв збереження зображена на рис. 1.1. Виявляється, що така послiдовнiсть крокiв є досить загальною для багатьох систем законiв збереження
а, отже, вона забезпечує загальний пiдхiд за яким можна розв’язувати системи
рiвнянь класичної та релятивiстської гiдродинамiки та магнiтогiдродинамiки для
надзвукових течiй з сильними ударними хвилями.
Як правило, чисельнi коди структурованi на окремi модулi, що дозволяє
за потреби включити новий фiзичний модуль чи змiнити окрему компоненту обчислювальної схеми. Ця гнучкiсть виявляється досить важливим фактором при
проведеннi моделювань, оскiльки ряд аспектiв обчислювальної МГД все ще знаходяться на стадiї розробок i потребує детяльних тестувань для визначення їх застосовностi до конкретних фiзичних задач. Крiм того, це дозволяє обрати алгоритм,
який найкраще вiдповiдає фiзичним особливостям задачi i водночас забезпечує
порiвняння мiж схемами з метою перевiрки результатiв моделювання.
1.2.2. Код Pluto для опису астрофiзичних течiй
Оскiльки для всiх чисельних симуляцiй ми використовували МГД код Pluto
[6, 7], використаємо його як приклад iмплементацiї обчислювальних схем у типовому МГД кодi. Бiльшiсть описаних нижче алгоритмiв реалiзовано також i в
iнших чисельних кодах, тому опис можна використовувати без втрати загальностi.
Pluto використовується для iнтегрування системи законiв збереження, якi в
загальному виглядi можна записати як:
∂U
= −∇ · T(U) + S(U),
∂t

(1.27)

де U – вектор збережуваних величин, T(U) – тензор 2-го рангу, рядки якого –
потоки кожної з компонент U, а S(U) визначає функцiї джерел або втрат.
Чисельне iнтегрування (1.27) здiйснюється за допомогою формалiзму скiнченних об’ємiв, де усередненi по об’єму величини еволюцiонують у часi [6]. Такий
пiдхiд дозволяє розв’язувати систему (1.27) в її iнтегральнiй формi, що, в свою
чергу, дозволяє iнтегрування задач з розривними розв’язками. Реалiзацiя чисельних схем базується на формалiзмi Годунова, де потоки через поверхнi зон обчи-
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Рис. 1.1. Узагальнена схема чисельного iнтегрування системи рiвнянь (1.27): (1)
за допомогою усереднених по об’єму величин U обчислюються значення
V, (2) всерединi кожної комiрки обчислюються правi i лiвi стани V−,R ,
V+,L за допомогою вiдповiдних алгоритмiв iнтерполяцiї, (3) для отримання потоку через поверхню комiрки розв’язується вiдповiдна задача
Рiмана, (4) уся система еволюцiонує у часi.
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слюються за допомогою задачi Рiмана. Явний вигляд величин, якi фiгурують у
рiвняннi (1.27) залежить вiд вибору фiзичного модуля (гiдродинамiчного, магнiтогiдродинамiчного чи їх релятивястських варiантiв). При необхiдностi в праву
сторону (1.27) можна долучати зовнiшнi сили, гравiтацiю, втрати на випромiнювання, вклад дисипативних процесiв: дифузiю, в’язкiсть, теплопровiднiсть.
Для MHD модуля (який вiдповiдає системi МГД рiвнянь) вираз (1.27) має
такий вигляд
T  

 
0
ρv
ρ
 


 
 



mv + Iptot
∂ 
 = 0
m + ∇ · 
L
(E + p )v − B(v · B)

∂t 
tot
 


E 
0
vB − Bv
B

(1.28)

де ρ – густина, m = ρv – iмпульс одиничного об’єму, v – швидкiсть течiї, ptot
повний (тепловий p i магнiтний pB ) тиск, I – одиничний вектор, B – напруженiсть
МП, L – радiацiйнi втрати, E – густина повної енергiї.
Хоча компоненти U – це саме тi змiннi, для яких здiйснюється iнтегрування
(1.27), для обчислення потокiв при просторовому iнтегруваннi набагато зручнiше
використовувати iнший набiр фiзичних величин – так званий вектор ‘примiтивних’ змiнних V. Це дозволяєдещо спростити вигляд системи рiвнянь, для якої
знаходять розв’язки. Також використання такого переходу дозволяє автоматично накладати певнi фiзичнi обмеження на кроцi iнтерполяцiї, такi як додатнiсть
тиску i вiдсутнiсть надсвiтлових швидкостей у випадку релятивiстських течiй.
В Pluto oбчислення здiйснюються у 1, 2 чи 3 просторових вимiрах, використовуючи декартову, цилiндричну чи сферичну систему координат. Обчислювальна сiтка може бути статичною або адаптивною. Адаптивнi схеми iмплементованi через бiблiотеку Chombo [7], яка забезпечує розподiлену iнфраструктуру
для паралельних обчислень на сiтцi з блочною структурою. Паралелiзацiя у кодi забезпечується стандартною бiблiотекою для паралельних обчислень MPI, що
дозволяє виконувати розподiленi масивнi паралельнi обчислення на кластерах з
розмiрами до дiлькох десяткiв тисяч ядер без втрати ефективностi.
У Pluto використовується логiчно прямокутний грiд в узгальненiй системi
ортогональних криволiнiйних координат (x1 , x2 , x3 ). Розбиття на зони може бути
однорiдним (усi зони мають однаковi розмiри) або видовженим (геометрично чи
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логарифмiчно).
Щоб спростити вигляд формул ми опускатимемо iндекси комiрок i, j, k при
описi тривимiрних величин. Тому Vi,j,k записуватимемо як V.
Введемо стандартний двохточковий рiзницевий оператор
Ld (V) = −


1
d d
d d
A
F
−
A
F
+ Sd ,
+
+
−
−
d
∆V

(1.29)

де d = 1, 2, 3 – вiдповiдний просторовий напрямок, Ad± – права (+) i лiва (−) площi
поверхнi комiрки, а ∆V d – об’єм комiрки. Тут ± ≡ (i± 12 , j, k), (i, j± 21 , k), (i, j, k± 21 )
для d = 1, 2, 3, вiдповiдно. Оскiльки велика кiлькiсть базових обчислювальних
алгоритмiв є одновимiрними, ми також опустимо верхнiй iндекс d у тих випадках,
коли це можливо.
Функцiї потоку F± у (1.29) описуються розв’язками одновимiрних задач
Рiмана на поверхнях обчислювальних комiрок. Оскiльки для кожного фiзичного модуля можна застосувати декiлька альтернативних чисельних алгоритмiв
розв’язку задачi Рiмана, для загального випадку можна записати:
F+ = R (V+,L , V+,R ) ,

(1.30)

де R – алгоритм розв’язку задачi Рiмана, V+,L , V+,R – вiдповiднi лiвi i правi стани
на поверхнях зон [5].
Подамо бiльш детальний опис ключових елементiв обчислювальної схеми
вiдповiдно до рис. 1.1.
1.2.3. Реконструкцiя значень на поверхнях обислювальних зон
Процедури iнтерполяцiї призначенi для реконструкцiї розподiлiв величин
всерединi кожної комiрки (шляхом кусково-полiномiальних апроксимацiй P(x))
на основi усереднених по об’єму значень вектора стану V
V±,S = I (P, V) ,

(1.31)

де S = L (S = R) при x = x+ (x = x− ). I – процедура для отримання iнтерпольованих значень на лiвiй i правiй поверхнi всерединi кожної зони, тобто,
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V+,L = limx→x+ P(x) i V−,R = limx→x− P(x).
Методи реконструкцiї значень на поверхi обислювальних зон повиннi задовольняти умову збереження монотонностi для уникнення нефiзичних осциляцiй
в околi розривiв та областей рiзкого росту фiзичних величин [5]. Наприклад, для
лiнiйних функцiй iнтерполяцiї другого порядку
V±,S = V ±

∆Ṽ
,
2

(1.32)

де коефiцiєнт ∆Ṽ обчислюється вiдповiдно до так званих ‘функцiй-лiмiтерiв’
(англ. limiter function), якi застосовуються до примiтивних або характеристичних
змiнних
X
∆w̃k rk , ∆w̃k = lim (∆wk,+ , ∆wk,− ) ,
(1.33)
∆Ṽ =
k

де rk i lk вiдповiдно правий i лiвий власний вектор, ∆wk,± = ±lk · (Vi±1 − Vi )
права (+) i лiва (−) похiдна, а k позначає k-те характеристичне поле. Функцiїлiмiтери (lim) характеризуються рiзними ступенями обмеження iнтерпольованих
величин i в загальному випадку можуть застосовуватися окремо до кожної змiнної
чи характеристичного поля.
В Pluto реалiзовано такi варiанти лiмiтерiв (вiд найбiльш до найменш дифузного): MINMOD, VANALBADA, OSPRE, VANLEER, UMIST, MC.
1.2.4. Просторовi iнтегратори
Обчислення чисельного потоку F+ через поверхню зони (x+ ) потребує
розв’зку U(x, t) задачi Кошi для t > t0

U(x, t0 ) =


 U+,L

if x < x+ ,

 U+,R

if x > x+ ,

(1.34)

з одновимiрним рiвнянням еволюцiї для U:
∂U
∂U
+U
=0
∂t
∂x

(1.35)
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Для отримання точних розв’язкiв задачi Рiмана (1.34) необхiдно розв’язати систему рiвнянь для нелiнiйного поширення хвиль (1.35), що є досить громiздким
завданням. За винятком кiлькох граничних випадкiв, алгоритми розв’язкiв задачi
Рiмана полягають у знаходженнi наближеного розв’язку з певним рiвнем точностi.
Обчислення потоку за методом Лакса-Фрiдрiха-Русанова (англ. LaxFriedrich-Rusanov) дає стiйкий але найбiльш дифузний розв’язок [5]. Значення
потоку через поверхню комiрки при цьому обчислюється як
i
1h
F = fL + fR − |λmax | (UR − UL ) ,
2

(1.36)

де f = êd ·T(U) – проекцiя тензора потоку на одиничний вектор êd = (δ1d , δ2d , δ3d ),
δij – дельта символ Кронекера i |λmax | – максимальна швидкiсть поширення сигналу у середовищi.
Iнший тип апроксимацiї можна отримати з сiмейства методiв HLL (HartenLax-van Leer):


fL



F=
fk



f
R

if λ1 > 0 ,
if λk λk+1 < 0 (k = 1, . . . , N − 1) ,

(1.37)

if λN < 0 ,

де розв’язок задачi Рiмана апроксимують за допомогою N хвиль з λk+1 > λk
i k = 1, . . . , N − 1, якi роздiленi N + 1 станами. Значення fk отримуються за
допомогою вiдповiдної ‘параметризацiї’ умов Гюгонiо на межi мiж кожною парою
хвиль:
λk (Uk+1 − Uk ) = fk+1 − fk ,
(1.38)
де UN +1 = UR . Таким чином можна отримати стандартнi алгоритми HLL i HLLC
для N = 2 i N = 3 вiдповiдно [8, 9] Подiбним чином реалiзують алгоритм HLLD
(N = 5) для МГД рiвнянь [10]. Перевагою алгоритмiв сiмейства HLL є те, що за
їх використання автоматично виконуються умови додатностi тиску та, у випадку
релятивiстських течiй, |v| < c.
Також iснує iнший пiдхiд до розв’язання задачi Рiмана, який полягає у знаходженнi розв’язкiв лiнiйної задачi (алгоритм Ро), що у загальному випадку до-
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зволяє отримати кращу точнiсть. На вiдмiну вiд (1.36) чи (1.37) у такому алгоритмi вiдсутнiй процес усереднення, а всi розриви величин обчислюються шляхом
лiнеаризацiї в околi певного усередненого стану. Алгоритм Ро [5] дозволяє обчислити чисельнi потоки як
"
#
X
1
|λk |Lk · (UL − UR ) Rk ,
f L + fR −
(1.39)
F=
2
k

де рядки (колонки) L (R) – вiдповiднi власнi вектори лiвого (правого) стану для
якобiану ∂f (U)/∂U.
Найбiльш точний пiдхiд полягає у прямому розв’язуваннi системи рiвнянь
для умов Гюгонiо на розривi, що дозволяє отримати стан V∗ , з якого можна
отримати значення потоку напряму
F = f (V∗ ) .

(1.40)

Проте такий пiдхiд є обчислювально складним, оскiльки передбачає
розв’язування системи суттєво нелiнiйних рiвнянь.
Варто вiдзначити, що бiльш точнi алгоритми розв’язання задачi Рiмана (лiнеаризованi або точнi методи) можуть спричинити недостатню чисельну дисипацiю для певних структур течiї. На практицi це призводить до чисельних осциляцiй
в околi областей розриву параметрiв течiї, або вiд’ємних значень густини чи тиску
[11].
В Pluto реалiзованi такi варiанти просторових iнтеграторiв: two_shock, roe,
ausm+, hlld, hllc, hll, tvdlf. Iнтегратори впорядкованi вiд найбiльш точного
(найменш дифузного) до найменш точного (найбiльш дифузного).
1.2.5. Часовi iнтегратори
Алгоритми iнтегрування по часовiй змiннiй забезпечують загальний (тобто
незалежний вiд фiзичних умов, якi описуються рiвняннями) пiдхiд для дискретизацiї лiвої сторони виразу (1.27). Наприклад, у найпростiшому випадку явної
схеми Ейлера
Un+1 − Un
= Ln ,
(1.41)
∆t
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де Ln – оператор (1.29) чи сума таких операторiв в залежностi вiд того, чи обчислювальна схема передбачає роздiлення просторових напрямкiв [6]. Крок по часу
∆t обмежений умовою Куранта-Фрiдрiха-Левi:
d
∆lmin
∆t = Ca min
d
|λdmax |




,

(1.42)

d
i λdmax – вiдповiдно, найменший розмiр зони i найбiльша швидкiсть пошиде ∆lmin
рення сигналу вздовж напряму d. Ca – число Куранта, яке у загальному випадку
менше за 1 i залежить вiд фiзичної розмiрностi задачi [5].
У Pluto iмплементовано ряд алгоритмiв для чисельного часового iнтегрування з явною схемою системи законiв збереження (1.27), якi подiляють на повнiстю
дискретнi i напiвдискретнi.
Еволюцiя у багатовимiрнiй системi (d > 1) може бути здiйснена з використанням або просторового роздiлення [12], або повного багатовимiрного iнтегрування.
Повнiстю дискретнi методи дозволяють досягнути точностi другого порядку по
часовiй змiннiй:
1
Un+1 = Un + ∆tLn+ 2 .
(1.43)

i тому базуються на алгоритмах з одним
кроком.
Для методiв з просторовим роздi

1
1
ленням можна записати Ln+ 2 ≡ Ld Vn+ 2 , тодi як для просторово нероздiленого
P d  n+ 1 
n+ 12
методу L
= d L V 2 . Початковi стани для алгоритму розв’язування задачi Рiмана обчислюються за допомогою розкладу примiтивних змiнних у ряд
Тейлора на пiвкроцi:
n+ 12
V±,S



∆t n
1
I−
A · ∆Ṽn ,
=V ±
2
∆x
n

(1.44)

де An – квазiлiнiйна матриця системи, I – одинична матриця. Такий варiант описує добре вiдому схему iнтегрування MUSCL-Hancock [5].
У випадку коли алгоритму iнтегрування по часу доступнi власнi вектори
i власнi значення системи, можна використати пiдхiд, який дозволяє видiлити
лише тi характеристики, якi роблять ефективний вклад у лiвий i правий стан поверхнi комiрки. Такий алгоритм застосований у класичнiй схемi PPM (Piecewise
Parabolic Method) [13] i в середовищi Pluto має назву Characteristic Tracing (вiд-
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слiдковування характеристик).
Перевагою просторово роздiлених алгоритмiв з одним кроком полягає в тому, що вони забезпечують значно меншi обчислювальнi витрати (одна задача Рiмана на комiрку на просторовий напрям).
Альтернативна, просторово нероздiлена версiя повнiстю дискретних методiв
з обчислювальної точки зору є складнiшою. У цьому випадку потрiбен додатковий
доданок у (1.44). Так, для двовимiрної задачi початковi стани у задачi Рiмана
матимуть вигляд
∆t t,n+ 1
n+ 21
n+ 21
L 2,
(1.45)
Ũ±,S = U±,S +
2
1

де Lt,n+ 2 – оператор правої сторони, який вiдповiдає поперечному напрямку. Проте, цей метод потребує бiльшої кiлькостi розв’язаних задач Рiмана на кожному
кроцi (чотири замiсть двох у двовимiрнiй задачi i 12 замiсть трьох для тривимiрної
задачi).
Напiвдискретнi методи базуються на класичному методi лiнiй, де просторова
дискретизацiя розглядається окремо вiд еволюцiї в часi. За такого пiдходу (1.27)
дискретизується як звичайне диференцiальне рiвняння. У Pluto iмплементованi
алгоритми 2-го i 3-го порядку методу Рунге-Кутти. Для методу другого порядку (RK2) часова iнтеграцiя системи законiв збереження вiдбувається наступним
чином:
U∗ = Un + ∆tLn ,
(1.46)
i
1h n
n+1
∗
∗
U
= U + U + ∆tL ,
(1.47)
2
P
де Ln ≡ Ld (Vn ) або Ln = d Ld (Vn ) у випадку просторово нероздiленого методу.
Схему Рунге-Кутти 3-го порядку (RK3) можна реалiзувати за рахунок додаткового кроку:
U∗ = Un + ∆tLn ,
(1.48)
i
1h n
∗
∗
∗∗
U = 3U + U + ∆tL ,
(1.49)
4
i
1h n
n+1
∗∗
∗∗
U
= U + 2U + 2∆tL .
(1.50)
3
Для цього класу методiв початковi стани для розв’язання задачi Рiмана отримуються з процедури iнтерполяцiї. Крiм того, перед кожним кроком iнтегрування
по часу необхiдно задати граничнi умови, що у пiдсумку дає двi або три задачi
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Рiмана на комiрку на просторовий вимiр для схем RK2 та RK3 вiдповiдно. Також,
повнiстю нероздiлений iнтегратор Рунге-Кутти потребує сильнiшого обмеження
на число Куранта.
В Pluto реалiзованi такi варiанти часових iнтеграторiв: EULER, RK2, RK2,
EULER, CHARACTERISTIC_TRACING, HANCOCK. Ддя кожного iнтегратора доступнi
просторово роздiленi i нероздiленi варiанти схеми iнтегрування.
Набiр обчислювальних алгоритмiв, який ми використовували в наших задачах, буде вказано в основнiй частинi дисертацiйної роботи.
1.2.6. Граничнi умови
Просторове iнтегрування потребує задання граничних умов для кожної
змiнної i кожного просторового напряму. У Pluto можливе задання кiлькох типiв граничних умов, якi описують поведiнку скалярних i векторних величин на
границях обчислювальних зон. Розглянемо коротко кожнен з них.
Нехай, q вiдповiдає скалярнiй величинi (густина, тиск, тощо), а n – координатний напрямок, ортогональний до граничної площини.
Умова ‘витiкання’ (англ. outflow) забезпечує нульовий градiєнт усiх величин
вздовж нормалi до граничної поверхнi:
∂q
= 0,
∂n

∂v
= 0,
∂n

∂B
= 0.
∂n

(1.51)

При використаннi умови ‘пружного вiдбивання’ (англ. reflective), усi змiннi
симетризуються при переходi через границю, а нормальнi компоненти векторiв
змiнюють свiй знак на протилежний:


v → −v
v → v
n
n
t
t
q → q,
,
,
(1.52)
Bn → −Bn
Bt → Bt
де iндекси ‘n’ i ‘t’ вiдповiдають нормальнiй i тенгенцiальнiй компонентi вектора.
Аксисиметрична умова (англ. axisymmetric) працює подiбно до умови пружного вiдбивання, проте у випадку аксисиметричної умови також змiнює свiй
знак азимутальний компонент векторної величини. Для неї на границi областi
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мають мiсце наступнi спiввiдношення:


v → −v
v → −v
n
n
ϕ
ϕ
q → q,
,
Bn → −Bn
Bϕ → −Bϕ

,


v → v
axis
axis
Baxis → Baxis

,

(1.53)

де iндекс ‘ϕ’ вiдповiдає азимутальнiй компонентi вектора, а ‘axis’ – це вiсь (r =
0, z) для цилiндричної системи координат чи (r, θ = 0) для сферичної.
Умова екваторiальної симетрiї (англ. eqtsymmetric) також подiбна до умови
пружного вiдбивання, але для неї компоненти вектора напруженостi магнiтного
поля мiняють знак по-iншому:


v → −v
v → v
n
n
t
t
q → q,
,
.
(1.54)
Bn → Bn
Bt → −Bt
Перiодична умова (англ. periodic) забезпечує перiодичнi граничнi умови з
обох бокiв заданого просторовго напряму.

1.3. Класифiкацiя Наднових
Надновi є важливими для багатьох галузей астрофiзики: вони є головними чинниками хiмiчного збагачення космосу, iстотно впливають на формування
подальшого поколiння зiр та еволюцiю галактик, їх використовують у космологiї,
тощо.
Класифiкацiя Наднових зазвичай проводиться в основному за їх оптичними
спектрами та кривими блиску. Оскiльки пiк яскравостi Наднових досягається за
невеликий час пiсля спалаху (менше 2 тижнiв), то їх класифiкацiя базується на
раннiх спектрах випромiнювання i, вiдповiдно, типи Наднових визначаються на
основi хiмiчних та фiзичних властивостей зовнiшнiх шарiв зорi, яка зазнає вибуху
[14].
Перша класифiкацiя вибухiв Наднових була введена у [15] з подiлом на два
типи: SN I та SN II. Спектри Наднових типу II були досить рiзноманiтними, але у
всiх були присутнi ознаки лiнiй водню, тодi як у спектрах SN I вони були вiдсутнi.
Пiзнiше авторами [16] було видiлено пiдклас в межах SN I, який спектроскопiчно
вiдрiзнявся вiд решти спектрiв Наднових типу I тим, що не мав лiнiй Si. Новий
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Тип Ia
Термоядерний
лiнiї кремнiю у спектрi
вибух
Тип Ib
Тип Ib/c
лiнiї гелiю у спектрi
лiнiї кремнiю
Тип Ic
вiдсутнi
немає лiнiй гелiю у спектрi
Колапс ядра
Тип IIP
крива блиску
Тип IIP/L/n Тип IIP/L
Тип II
характерний немає вузьких виходить на плато
присутнi
Тип IIL
спектр типу II лiнiї у спектрi
лiнiї водню
лiнiйне спадання
кривої блиску
Тип IIn
вузькi лiнiї у спектрi
Тип IIb
спектр переходить у Ib
Тип I
водень
вiдсутнiй

Табл. 1.1. Класифiкацiя Наднових за спостережуваними особливостями та фiзичним механiзмами вибуху (права колонка)
пiдклас назвали SN Ib, а решту Наднових типу I вiднесли до SN Ia [17]. Авторами
[18] виявлено слiди лiнiй He I в спектрах Наднових SN Ib, i до нового пiдкласу SN
Ic почали вiдносити Надновi, якi мали такi ж характеристики спектру як SN Ib,
проте без слiдiв гелiю.
Всерединi типу II у [19] видiлено два фотометричнi пiдкласи на основi форми
кривих блиску: кривi блиску з чiтким плато – SN IIP або з лiнiйним падiнням
яскравостi з часом – SN IIL. Пiзнiше були введенi два додатковi спектроскопiчнi
пiдкласи Наднових типу II: SN IIb, який характеризується збагаченим воднем
спектром, в якому з часом починають домiнувати лiнiї гелiю та SN IIn, у спектрах
яких присутнi сильнi та вiдносно вузькi лiнiї водню [20]. З часом було також
виявлено ще декiлька додаткових груп у класифiкацiї Наднових та запропоновано
новi пiдкласи [21]. Структуру класифiкацiї Наднових пiдсумовано у таблицi 1.1.
Надновi типу Ia спостерiгаються у всiх типах галактик, в тому числi i в елiптичних [22]. Їх спектри характеризуються лiнiями поглинання промiжних елементiв, таких як кальцiй, кисень, кремнiй та сiрка у максимумi свiтностi (найбiльш вираженою є лiнiя Si II бiля 6150 Å) та вiдсутнiстю слiдiв водню та гелiю.
Крiм того, з часом зростає внесок лiнiй залiза, i за кiлька мiсяцiв пiсля макси-
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муму свiтностi в спектрах переважають лiнiї Fe II та Fe III [14]. Серед усiх типiв
Наднових, Ia ґ найбiльш спостережуваним класом цих об’єктiв. Оскiльки їх свiтнiсть є найвищою з-помiж iнших типiв, SN Ia домiнують у типових оглядахi неба.
Наприклад, 67% у оглядах PTF та 60% у PESSTO [21].
Типи Ib та Ic спостерiгаються лише у спiральних галактиках [22] i
пов’язуються з популяцiями надмасивних зiр з масами, якi є бiльшими за типовi
маси зiр-попередниць для Наднових SN II. Як правило, вiд Наднових цих типiв
спостерiгають вiдносно сильне радiовипромiнювання з великими значеннями спектральних iндексiв, що може бути наслiдком взаємодiї з НЗС, яке має високу
густину [23].
У спектрах SN Ib та SN Ic не спостерiгають сильних лiнiй водню на вiдмiну
вiд SN II, спектри яких багатi на водень i вiдрiзняються вiд звичайних SN Ia тим,
що мають меншу глибину лiнiї поглинання 6150 Å [21]. Тому вважається, що цi
Надновi пов’язанi з колапсом ядра масивних зiр, якi скинули зовнiшню водневу
(i, можливо, гелiєву) оболонку.
За означенням, для SN Ib є характерним сильне поглинання гелiю в околi
пiку свiтностi, i для бiльшостi спостережуваних Наднових типу I цього достатньо,
щоб класифiкувати їх як звичайнi Надновi типу Ib. На вiдмiну вiд типiв Ib та II,
SN Ic визначений не за проявами якоїсь характерної властивостi, а через вiдсутнiсть лiнiй поглинання водню та гелiю [20]. Надновi типу Ic вiдрiзняються вiд
Наднових Ia в максимумi свiтностi за слабшою лiнiєю поглинання в околi 6150 Å
[21].
Надновi типу II характеризуються присутнiстю лiнiй водню у їхнiх спектрах.
Надновi цього типу не спостерiгають у галактиках раннього типу [22] i пов’язують
з регiонами зореутворення. SN II зазвичай пов’язують з колапсом ядра масивних
зiр.
SN IIP (plateau) i SN IIL (linear) складають основну частку всiх Наднових
типу II, i часто називаються нормальними або спектроскопiчно-регулярними SN
II. Спектроскопiчно-регулярнi Надновi типу II можна однозначно визначити за
допомогою їх оптичних спектрiв, отриманих через кiлька тижнiв пiсля вибуху – в
них переважають широкi та сильнi лiнiї водню (особливо бальмерiвська Hα) [14].
Суттєвих спектральних вiдмiнностей мiж SN IIP та SN IIL немає. Пiдкласифiкацiя
складається вiдповiдно до форми їх оптичних кривих блиску. Свiтнiсть SN IIP
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перестає зменшуватися невдовзi пiсля досягнення максимуму з утворенням плато,
яке триває 2–3 мiсяцi, протягом якого рекомбiнацiйна УХ рухається по масивнiй
водневiй оболонцi, вивiльняючи її внутрiшню енергiю [14]. Натомiсть Надновi,
кривi блиску яких вiдносно швидко спадають, вiдносять до типу IIL.
Ряд Наднових типу II вiдносять до пiдтипу SN IIn. Спектри цих об’єктiв
повiльно еволюцiонують i в них переважають потужнi бальмерiвськi лiнiї без характерних широких поглинань. Вважається, що спостережуванi особливостi Наднових цього типу є результатом взаємодiї мiж зоряним викидом (еджектою) i
щiльним НЗС, тобто кiнетична енергiя викиду перетворюється у випромiнювання [14]. Таким чином, рiзноманiтнiсть спостережуваних Наднових типу IIn може
дати iнформацiю про останнi етапи еволюцiї зорi-попередницi.
У [24] виявлено, що деякi Надновi мають раннi спектри, подiбнi до типу II
(тобто з чiтко вираженими лiнiями водню), але пiзнiше спектри починають бути
подiбними до SN Ib. Тому було видiлено окремий тип IIb. Вважається, що типи
IIb та Ib представляють Надновi з подiбними характеристиками зорi-попередницi,
але рiзною кiлькiстю водню у її зовнiшнiй оболонцi [14].
Загалом, прийнято вважати, що вибухи Наднових виникають в результатi
одного з двох основних фiзичних механiзмiв: термоядерного вибуху бiлих карликiв
або колапсу ядра масивної зорi.
Коли бiлий карлик, який в основному складається з карбону та кисню, шляхом акрецiї перетягує на себе масу зорi-компаньйона у тiснiй подвiйнiй системi,
його маса наближається до межi Чандрасекара (Mch ≈ 1.38M ). Внаслiдок цього
висока температура запускає у його ядрi термоядернi реакцiї синтезу, якi перетворюють матерiал зорi на енергiю [25]. Таким чином, зоря вибухає з типовою енергiєю 1051 ерг не залишаючи при цьому компактного залишку. Внаслiдок такого
сценарiю виникають Надновi типу Ia. Свiтнiсть Наднової забезпечується розпадом
радiоактивних елементiв, якi були синтезованi пiд час вибуху. Основним джерелом є iзотоп Ni-56, який розпадається на Co-56 з перiодом пiврозпаду 6 днiв, який
у свою чергу розпадається з перiодом 77 днiв до стабiльного Fe-56 [26].
Розумiння того, як i чому вибухають Надновi типу Ia є одним з фундаментальний питань астрофiзики, оскiльки дозволить отримувати бiльш точнi вiдстанi
до Наднових цього типу, якi використовуються у космологiчних вимiрюваннях.
Дослiдження в цiй галузi можна роздiлити на двi категорiї: пошук конкретних
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слiдiв зорi-компаньйона та спроби розкрити деталi механiзму термоядерного вибуху бiлого карлика. Вважається, що зоря-компаньйон Наднової Ia є або iншим
виродженим бiлим карликом або ж це зоря головної послiдовностi, зоря-гiгант
або гелiєва зоря [26]. Дослiдження вибуху можливе шляхом чисельних симуляцiй [25], якi показують суттєву роль гiдродинамiчних нестiйкостей у поширеннi
детонацiйної хвилi у матерiалi зорi.
Iншим механiзмом вибуху Наднової є колапс ядра зорi. Наприкiнцi процесу гiдростатичного горiння масивна зоря складається з концентричних оболонок,
якi вiдображають її попереднi фази термоядерного синтезу: водень, гелiй, карбон,
неон, кисень, кремнiй. Коли залiзне ядро в центрi масивної зорi зростає внаслiдок
спалювання кремнiєвої оболонки до маси в околi межi Чандрасекара, тиск вироджених електронiв бiльше не може стабiлiзувати ядро, i воно руйнується [27]. Це
запускає спалах Наднової з колапсом ядра – зоря вибухає, а матерiал внутрiшнiх
i зовнiшнiх оболонок викидається у мiжзоряне середовище.
Перед колапсом зовнiшнiй радiус масивної зорi може сягати розмiрiв порядку 108 км (за винятком випадкiв, коли значна частина зовнiшнiх шарiв знесена
зоряним вiтром). Далi деталi вибуху всерединi ядра радiусом кiлька сотень кiлометрiв залежать вiд складних фiзичних процесiв, що включають загальну теорiю
вiдносностi, тривимiрну магнiтогiдродинамiку, ядерну фiзику та взаємодiю нейтрино [28].
Колапс ядра у часових рамках менших за 1 секунду вiдбивається назовнi
i перетворюється на вибух, при цьому створюючи у центрi нейтронну зорю або
чорну дiру. Фiзика вибуху включає широкий дiапазон густин: вiд 109 г/см3 в
залiзному ядрi до 1015 г/см3 всерединi протонейтронної зорi. Колапс ядра розпочинається коли його маса досягає порогового значення Mch , що вiдбувається
внаслiдок нуклеосинтезу. Проте складнiсть теорiї вибухiв Наднових полягає у виявленнi стiйкого механiзму, який запускає вибух до того, як маса в центрi зорi
перевищить критичне значення для перетворення у чорну дiру [28].
Еволюцiя зорi-попередницi Наднової з колапсом ядра, швидше за все є суттєво динамiчною, несферичною та включає сильне перемiшування матерiалу мiж
рiзними шарами зорi [29]. Наявнiсть нерадiальних течiй, зумовлених МГД нестiйкостями за фронтом УХ в матерiалi зорi, значно посилює зосередження енергiї
нейтрино в областях нестiйкостi, а також пiдтримує рух ударної хвилi назовнi.

36
Зараз загальновизнано, що такi нестiйкостi вiдiграють ключову роль у розумiннi
природи механiзму вибуху, в тому числi i забезпеченнi стiйкостi пiсля колапсу
ядра [27].

1.4. Гiдродинамiка залишкiв Наднових на рiзних
стадiях еволюцiї
У загальноприйнятому теоретичному описi еволюцiї ЗН [30], введеному у
1970-их рр., розглядають три основнi стадiї: стадiю домiнування еджекти, сєдовську стадiю та радiацiйну. Розглянемо основнi риси ЗН на кожнiй з них.
1.4.1. Рання еволюцiя залишкiв Наднових
В результатi вибуху Наднової її матерiал розлiтається у мiжзоряне середовище. При цьому типовi шидкостi розльоту речовини внаслiдок вибуху можуть
складати декiлька десяткiв тисяч км/с, що на декiлька порядкiв перевищує швидкiсть звуку у МЗС.
Структура зоряного викиду може бути досить анiзотропною i, крiм цього,
на раннiх етапах вона взаємодiє з навколозоряним матерiалом, сформованим зоряним вiтром, що створює неоднорiдний розподiл густини перед фронтом УХ.
Для Наднових типу Ia НЗС переважно однорiдне.
У будь-якому випадку внаслiдок вибуху виникає передня ударна хвиля
(англ. forward shock, FS), яка майже одразу починає сповiльнюватися, при цьому прискорюючи, стискаючи i нагрiваючи навколишнє середовище до температур рентгенiвського випромiнювання. Згребений мiжзоряний газ i зоряний викид
роздiляє зона контактного розриву (англ. contact discontinuity, CD), при переходi
через яку тиск залишається незмiнним, але зазнає розриву розподiл густини. Тобто з одного боку зони контактного розриву знаходиться холодна щiльна оболонка
зоряного викиду, а з iншого – оболонка зi згребенгого матерiалу НЗС.
Швидке розширення пiсля вибуху адiабатично охолоджує матерiал викиду
до низьких температур, тому навiть невелике сповiльнення передньої УХ спричиняє рiзницю у швидкостях, яка перевищує швидкiсть поширення звукових хвиль у
викидi. Таким чином формується зворотна УХ (англ. reverse shock, RS), яка спря-
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мована до середини залишку, i яка збурює та перенагрiває викид [31]. Рис. 1.2
показує типову схематичну структуру ЗН при його раннiй еволюцiї.
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Рис. 1.2. Основнi компоненти ЗН на раннiх стадiях еволюцiї
Еволюцiйний етап, на якому присутня пряма i зворотна УХ, може тривати
вiд кiлькох сотень до тисяч рокiв. Його також називають стадiєю домiнування
еджекти (англ. ejecta-driven stage). На цьому етапi визначальними факторами
еволюцiї ЗН є розподiли густини всерединi викиду та у НЗС. Спостережуванi
особливостi на цiй стадiї, як правило, стосуються чiткої присутностi лiнiй окремих елементiв в рентгенiвському спектрi. Вiдноснi вклади у випромiнювання вiд
передньої i зворотної УХ залежать також вiд розподiлiв густини перед ними. Проте енергiя випромiнювання складає лише невелику частку кiнетичної енергiї, що
вивiльняється при вибуху, тому ця еволюцiйна стадiя за своєю природою є адiабатичною.
Рух УХ можна зручно описати параметром сповiльнення, який визначається
як
d log R tV
=
.
(1.55)
m=
d log t
R
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Параметр сповiльнення вiдповiдає миттєвому значенню показника степеня у залежностi радiуса УХ вiд часу: R ∝ tm . Крiм того, його можна визначити як
вiдношення справжнього вiку ЗН t до умовного вiку, визначеного з його миттєвого розширення R/V . Фаза розширення з m = 1 (так зване вiльне розлiтання, коли
УХ рухається, не вiдчуваючи наявностi середовища) досить швидко поступається
мiсцем режиму з m < 1. Iснують рiзнi аналiтичнi моделi, якi описують ранню
еволюцiю ЗН.
Шевальє [32] (а також незалежно вiд нього Надьожин [33]) розглядає розширення зоряної оболонки внаслiдок сильного вибуху, яка взаємодiє з зовнiшнiм
середовищем. Швидкiсть течiї всерединi викиду формує при цьому лiнiйний розподiл, який зростає вiд центру вибуху: v(r) ∝ r/t.
Розширення викиду вiдбувається у стацiонарному зовнiшньому середовищi.
У [32, 33] показано, що система, яка складається з зоряного викиду, ударних хвиль
i зовнiшнього середовища, описується автомодельними розв’язками, якщо густина
викиду i густина середовища описуються степеневими законами.
Зона контактного розриву радiусом Rc роздiляє викиду i нагребене ударною
хвилею середовище. Якщо профiль густини викиду виразити як
ρ(r) = t−3 (r/tg)−n ,

(1.56)

де g – певна константа i n позначає ступiнь нахилу профiлю густини викиду, а
зовнiшнє середовище задається степеневою функцiєю
ρ(r) = q(r)−s ,

(1.57)

де q – константа, s – iндекс профiлю густини середовища, то методом теорiї розмiрностей можна записати залежнiсть радiуса Rc вiд часу [32]:
Rc = [Ag n /q]1/(n−s) t(n−3)/(n−s) ,

(1.58)

де сталу A визначають пiсля розв’язання системи рiвнянь, якi визначають структуру течiї. З умов автомодельностi випливає, що вiдношення радiусiв передньої
УХ, зони контактного розриву та зворотної УХ є постiйними, тому параметр спо-
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вiльнення для передньої УХ, з (1.58):
m=

n−3
.
n−s

(1.59)

Для опису задачi зручно ввести характеристичнi змiннi
−1/3

Rch = Me1/3 ρ0
−1/2

tch = E0

,
−1/3

Me5/5 ρ0

,

(1.60)

Mch = Me .
Це дає змогу виражати параметри течiї через безрозмiрнi функцiї типу F =
F (R/Rch , t/tch ). Такий перехiд до нових змiнних значно спрощує отримання аналiтичних наближень для системи рiвнянь, якi описують цi параметри.
Для отримання структури течiї в областях збуреного викиду та збуреного
середовища потрiбно розв’язати систему рiвнянь гiдродинамiки, яка у автомодельному випадку зводиться до розв’язування звичайного диференцiального рiвняння [33]. Оскiльки для нього неможливо отримати точнi аналiтичнi розв’язки,
то у бiльшостi практичних застосувань чисельно розв’язують систему рiвнянь гiдродинамiки з вiдповiдними граничними умовами. Характер розв’язкiв залежить
вiд показника степеня у розподiлi густини середовища. Для випадку, коли s = 2
(який вiдповiдає НЗС, сформованому зоряним вiтром), у профiлi густини формується максимум на зонi контактного розриву, оскiльки за вiдносно сталого тиску
температура у цiй областi спадає [31]. Для однорiдного середовища густина спадає
у зонi контактного розриву, тодi як температура у цiй областi зростає [32].
У [34] введено наближену модель взаємодiї УХ ЗН зi степеневим розподiлом
густини у НЗС. Вона дає опис найважливiших фiзичних особливостей, що визначають загальну динамiку УХ на раннiй стадiї, а також дає можливiсть отримати
рiвняння руху УХ. Особливостi ранньої взаємодiї ЗН вiд спалаху масивної зорi
з її бульбашкою, сформованою навколозоряним вiтром, можна описати напiваналiтичними розв’язками, якi передбачають степеневий розподiл густини викиду з
плато у центрi [35]. Пiсля взаємодiї з оболонкою бульбашки стан течiї за фронтом
УХ поступово еволюцiонує до розв’язкiв [32]. В той час, як рання еволюцiя ЗН
з колапсом ядра добре описується степеневим розподiлом густини викиду, у [36]
показано, що експонента бiльш точно описує еволюцiю ЗН типу Ia порiвняно з
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профiлем степеневого закону.
Еволюцiя магнiтного поля в ЗН є все ще недостатньо вивченою, хоча про її
важливiсть у формуваннi структури течiї ЗН зазначається вже досить тривалий
час [37]. Повнi МГД моделювання ЗН (тобто одночасне розв’язання рiвнянь гiдродинамiки i рiвнянь для електромагнiтного поля) проводяться досить рiдко [38–43].
Бiльш популярним є спрощений пiдхiд до опису МП у ЗН. Такий пiдхiд базується
на застосуваннi рiвнянь для опису МП до розподiлiв просторових структур ЗН,
якi отриманi в результатi гiдродинамiчних моделювань [44]. Таке спрощення буває частково виправданим для ЗН, еволюцiя яких вiдбувається у адiабатичному
режимi, оскiльки густина енергiї МП у таких випадках суттєво нижча за густину
теплової енергiї газу всерединi ЗН, а це означає, що впливом МП на структуру i
динамiку ЗН можна знехтувати.
1.4.2. Сєдовська стадiя
Протягом тривалого часу ранньої еволюцiї зворотна УХ рухається вперед
у зовнiшнiй системi вiдлiку (у напрямку руху передньої УХ), оскiльки тиск незбуреного викиду, який продовжує гомологiчно розширюватися внаслiдок вибуху,
перед фронтом зворотної УХ залишається достатньо високим, щоб пiдтримувати
її рух вперед. Проте з часом зворотна УХ сповiльнюється i починає рухатися до
центру, збурюючи i перенагрiваючи весь зоряний викид. Коли зворотна УХ повертається до центру, вважається, що залишок повнiстю переходить на сєдовську
стадiю еволюцiї [31]. При цьому, у випадку однорiдного середовища, за фронтом
УХ згребено речовину середовища масою порядку 10 мас викиду, а значення m
наближається до 0.4. Такий параметр сповiльнення вiдповiдає розв’язкам Сєдова для задачi про сильний точковий вибух. Часто сєдовську стадiю називають
адiабатичною, оскiльки на нiй втрати ЗН на випромiнювання нехтовно малi. З
фiзичного погляду, обидвi стадiї еволюцiї ЗН – стадiя домiнування еджекти i сєдовська – є адiабатичними, оскiльки радiацiйнi втрати стають суттєвими тiльки
наприкiнцi сєдовської стадiї, що i позначає її завершення.
Задача про сильний точковий вибух – одна з небагатьох, для якої вдалося
отримати точнi аналiтичнi розв’язки системи рiвнянь гiдродинамiки. Хоча вирази
для структури течiї за фронтом УХ отриманi Сєдовим [45] виявилися достатньо
громiздкими, вдалося отримати їх апроксимацiї, якi мають значно компактнiшу
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форму [46–48].
Оскiльки рiвняння гiдродинамiки не мiстять розмiрних сталих, то характернi розмiрнi масштаби вводяться до системи за допомогою початкових умов. Сєдову [45] вдалося встановити, що коли початковi умови вводять два незалежнi
розмiрнi параметри, то координата i час пов’язанi спiввiдношенням подiбностi
R ∝ tm . Це означає, що рiвняння гiдродинамiки в частинних похiдних, можна
звести до системи звичайних диференцiальних рiвнянь, розв’язки яких є автомодельними (тобто їх форма залишається фiксованою, а фiзичнi величини перемасштабовуються з часом). Наприклад, для густини
ρ(r, t) = ρs (t)ρ̄(r/Rs ),

(1.61)

де iндекс ‘s’ вiдповiдає значенням на фронтi УХ.
У задачi Сєдова про сильний точковий вибух двома параметрами системи є
енергiя вибуху (E0 ) i густина зовнiшнього середовища (ρ0 ). На практицi це означає, що еволюцiя ЗН на цьому етапi визначається тiльки цими двома параметрами
i, таким чином, ЗН ‘забуває’ про структуру та властивостi своєї зорi-попередницi.
Параметр сповiльнення має стале значення m = 2/5, а положення ударної
хвилi визначається як:
1/5

E0
t2/5 ,
(1.62)
Rs =
αA ρ0
де αA = 0.4936 – автомодельна стала для γ = 5/3. Вiдповiдно швидкiсть ударної
хвилi:

1/5

1/2
dRs
2
E0
2
E0
−3/5
V =
=
t
=
R−3/2 .
(1.63)
dr
5 αA ρ0
5 αA ρ0
Умови на фронтi для сильної ударної хвилi задаються виразами:
γ+1
ρ0 ,
γ−1
2
vs =
V,
γ+1
2
ps =
ρ0 V 2 .
γ+1

ρs =

(1.64)

МП для адiабатичних ЗН деколи розглядається у тестовому наближеннi,
тобто за припущення, що воно не впливає на розподiли гiдродинамiчних пара-
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метрiв всерединi ЗН, Тому маючи розподiли гiдродинамiчних величин, можна
обчислити структуру МП за фронтом ЗН.
Сильний точковий вибух в iдеальнiй плазмi з нескiнченною провiднiстю та
‘слабким’ МП розглянуто у [49]. Рiвняння (1.17) перетворюються у рiвняння для
радiального Bk i тангенцiального B⊥ компонента МП у сферичних координатах
∂Bk
v ∂ 2 
+ 2
r Bk = 0,
∂t
r ∂r

∂B⊥ 1 ∂
+
(rvB⊥ ) = 0,
∂t
r ∂r

(1.65)

де r – радiус, θ – кут мiж напрямом Bo та нормаллю до фронту УХ. На фронтi
УХ,
Bk,s = Bk,o , Bk,o = Bo cos θ,
(1.66)
B⊥,s = σB⊥,o ,

B⊥,o = Bo sin θ,

(1.67)

де σ = ρs /ρo – фактор компресiї газу, iндекс ‘o’ вiдповiдає величинам перед фронтом УХ, а ‘s’ – одразу за фронтом. Можна отримати автомодельнi розв’язки
для (1.65), – використавши розв’язки [45] для структури течiї. Проте отриманi
при цьому вирази будуть достатньо громiздкими [49].
Наближенi розв’язки можна отримати за припущення лiнiйного розподiлу
швидкостi всерединi ЗН (v(r) ≈ r) у розв’язках Сєдова. В такому випадку профiлi
обох компонент МП за фронтом матимуть наступну форму [50]:
B̄k = B̄⊥ ≈ r̄

4/(γ−1)

,

(1.68)

де лiнiя над буквою означає величину нормовану на вiдповiдне значення на фронтi
УХ.
Цi вирази отримано для ейлерової координати r, проте часто аналiз задачi
зручнiше виконувати за допомогою лагранжевої координати a. В такому випадку
розв’язки мають бiльш компактну форму [44, 51, 52]:
B̄k =

 ā 2
r̄

,

r̄
B̄⊥ = ρ̄ .
ā

(1.69)

Рiвняння вiдображають закон збереження потоку та вмороженiсть МП у течiю
плазми. Для отримання залежностi B(a) потрiбно використати спiввiдношення
для r(a) i ρ(a) з [45] або їх апроксимацiї з [48]. З iншого боку, для B(r) можна
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використати рiвняння (1.69) з виразами для a(r) i ρ(r) з [45] чи вiдповiднi апроксимацiї [46].
В загальному виглядi напруженiсть МП за фронтом УХ для ЗН на сєдовськiй стадiї є такою
B = Bo



B̄k2 cos2 θ

+σ

2

B̄⊥2 sin2 θ

1/2

.

(1.70)

Формула для компресiї МП на УХ для довiльного кута θ таким чином має вигляд:
σB ≡

1/2
Bs
= cos2 θ + σ 2 sin2 θ
Bo

(1.71)

або [44]

σB =

1 + σ 2 tan2 θ
1 + tan2 θ

1/2
.

(1.72)

1.4.3. Радiацiйна стадiя
З часом УХ сповiльнюється настiльки, що час охолодження нагрiтого за
фронтом УХ газу стає меншим за вiк залишку i ЗН перестає бути адiабатичним.
Це вiдбувається, коли типовi швидкостi УХ зменшуються до ∼ 200 км/с, що вiдповiдає вiку ЗН порядку кiлькох десяткiв тисяч рокiв [31]. Коли радiацiйнi втрати
стають суттєвими, УХ сповiльнюється ще бiльше, а її рух пiдтримується високим
тиском внутрiшнiх областей ЗН (так званий режим снiгозгрiбача) з m ≈ 0.3. Газ
внутрiшньої частини ЗН мiстить у собi всю теплову енергiю ЗН, яка на момент завершення сєдовської стадiї складає близько 70 % енергiї вибуху. Оскiльки густина
внутрiшньої частини ЗН є набагато нижчою за густину прифронтових областей,
характерний час охолодження внутрiшньої частини ЗН є набагато бiльшим, що
дозволяє цiй областi залишатися у адiабатичному режимi з високим тиском протягом тривалого часу пiсля охолодження прифронтових областей [53]. Для пiзнiших
часiв, коли тиск внутрiшнiх областей стає нехтовно малим, ЗН розширюється у
режимi збереження iмпульсу з m = 0.25. Варто вiдзначити, що на таких пiзнiх
стадiях ЗН помiтнiше взаємодiє з неоднорiдностями МЗС i втрачає сферичну симетрiю. Зрештою, швидкiсть УХ стає спiвмiрною зi швидкiстю звуку у середовищi
i вiдбувається дисипацiя матерiалу ЗН у МЗС.
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На радiацiйнiй стадiї еволюцiю ЗН часто описують за допомогою моделi тонкої щiльної сферичної оболонки холодного газу, яка ззовнi обмежена радiацiйною
УХ, а її внутрiшня частина заповнена гарячим газом з низькою густиною [53, 54].
Початок радiацiйних втрат помiтний як падiння теплового тиску у областi
позаду фронту УХ. При переходi до радiацiйної стадiї область ефективних втрат
енергiї на випромiнювання складає порядку 5% радiуса ЗН, тобто охоплює лише
зовнiшню оболонку ЗН [55].
Оскiльки характерний час час охолодження спiвмiрний з часом поширення
звуку через оболонку, рух газу бiльше не може пiдтримувати сталий тиск, тодi
як градiєнти тиску є достатнiми щоб змiнити швидкiсть течiї газу. Цi додатковi
рухи газу починають згрiбати газ з низьким тиском у оболонку, але в той же час
збiльшення густини призводить до бiльш швидкого охолодження газу у оболонцi.
Водночас через падiння теплового тиску за фронтом, передня УХ починає ще
бiльше сповiльнюватися. Це призводить до дуже коротких часiв охолодження за
фронтом УХ, що в свою чергу сприяє формуванню тонкої щiльної оболонки, де
ефективно вiдбуваються радiацiйнi втрати. Таким чином, за досить короткий час
бiльше половини теплової енергiї ЗН втрачається за рахунок радiацiйних втрат.
Рiвняння, якi описують динамiку ЗН на радiацiйнiй стадiї в описанiй моделi
тонкого шару, мають вигляд [56]:
dM
= 4πρ0 R2 Ṙ,
dt
d(M Ṙ)
= 4πP R2 ,
dt
dP
Ṙ
= −3γP ,
dt
R

(1.73)

де R i Ṙ – вiдповiдно радiус i швидкiсть ударної хвилi, P – тиск у внутрiшнiй
частинi ЗН, а ρ0 – густина зовнiшнього середовища. Систему (1.73) можна звести
до рiвняння
3Ṙ2
3P0 R03γ −3γ−1
R̈ +
=
R
,
(1.74)
R
ρ0
яке шляхом простих перетворень [56] зводиться до
dr p −3γ
= r
± r−6 ,
dτ

(1.75)
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де r та τ – безрозмiрнi змiннi, що вiдповiдають радiусу та часу. Для γ = 5/3
фiзичний розв’язок рiвняння (1.75) має вигляд:
τ (r) =


2√
r − 1 5r3 + 6r2 + 8r + 16 .
35

(1.76)

Еволюцiя ударної хвилi на радiацiйнiй стадiї ЗН описується розв’язком
(1.76), а її повна енергiя визначається як:
E = E0 r 3




r−3γ
+ r−6 .
γ−1

(1.77)

Гiдродинамiчнi властивостi пост-адiабатичних течiй дослiджуються в основному за допомогою чисельних моделювань [55, 57] та напiваналiтичних наближень
[53, 58].
МЗМП стає важливим фактором еволюцiї ЗН пiсля закiнчення адiабатичної частини їх еволюцiї. Радiацiйнi втрати призводять до збiльшення компресiї
газу за фронтом УХ i, отже, до збiльшення напруженостi МП. Густина енергiї
МП починає ставати спiвмiрною з густиною теплової енергiї, а тому МП повинне впливати на динамiку УХ i структуру течiї за фронтом. Зокрема, МП мало б
обмежувати густину газу у радiацiйнiй оболонцi. У моделях без врахування МП
фактор компресiї у оболонцi за фронтом може сягати кiлькох сотень [55].
Радiацiйнi втрати плазми є важливим компонентом у моделях ЗН, якi взаємодiють з молекулярними хмарами. Середовище навколо ЗН в бiльшостi випадкiв
є неоднорiдним, особливо навколо тих, що знаходяться поблизу хмар. За попереднi
десятилiття було розроблено ряд наближених напiваналiтичних методiв для опису динамiки фронту УХ в середовищi з неоднорiдним розподiлом густини [47, 59].
Одним з варiантiв реконструкцiї структури течiї за фронтом УХ в МЗС з градiєнтами густини полягає у використаннi секторного наближення [47, 60]. Аналiз ролi
неоднорiдного середовища в еволюцiї ЗН [61] дозволив зокрема розробити модель
ЗН зi змiшаною морфологiєю [62], тобто залишки з оболоноподiбною морфологiєю в радiодiапазонi i центральнозаповненi у тепловому рентгенiвському дiапазонi.
Вважається, що такi ЗН фiзично взаємодiють з молекулярними хмарами, що робить їх ймовiрними джерелами гама-променiв, якi мають адронну природу [61].
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1.5. Висновки до роздiлу та постановка задачi
дисертацiї
Еволюцiя ЗН добре описується рядом аналiтичних чи напiваналiтичних
розв’язкiв рiвнянь гiдродинамiки, де кожен ров’язок застосовний у межах однiєї
з трьох класичних стадiй еволюцiї: вiльного розлiтання, сєдовської та радiацiйної.
У бiльшостi аналiтичних розглядiв еволюцiї ЗН вважається, що переходи мiж такими стадiями вiдбуваються достатньо швидко. Крiм того, у бiльшостi моделей
(як аналiтичних, так i чисельних) роль магнiтного поля враховується наближено або не враховується взагалi. Математично, опис еволюцiї ЗН здiйснюється за
допомогою системи рiвнянь МГД, для яких у загальному випадку неможливо
отримати аналiтичнi розв’язки, тому така система потребує чисельних розвязкiв.
Повнi МГД симуляцiї ЗН проводилися, наприклад, у [38–43], проте у цих випадках розгляд переважно обмежувався конкретними об’єктами з їх характерними
особливостями.
Метою даної роботи є дослiдження еволюцiї ЗН впродовж всього часу їх
iснування: вiд раннiх етапiв до чiтко вираженої радiацiйної стадiї, шляхом проведення детальних чисельних симуляцiй поширення УХ вiд вибуху Наднової у
МЗС. Також вперше буде вивчено вплив магнiтного поля на структуру течiї за
фронтом УХ та на рух самої УХ. Крiм того, буде розглянуто умови переходу ЗН
мiж класичними стадiями еволюцiї та визначено областi застосовностi вiдомих
аналiтичних моделей до опису ЗН.
Чисельнi симуляцiї здiйснюватимуться за допомогою МГД коду Pluto з високим просторовим роздiленням, що дозволить детально вивчити розподiли МГД
параметрiв течiї за фронтом УХ та особливостi руху УХ вродовж всiєї еволюцiї
ЗН.
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РОЗДIЛ 2

МАГНIТНА ГIДРОДИНАМIКА ЗАЛИШКIВ
НАДНОВИХ НА РАННIХ СТАДIЯХ ЕВОЛЮЦIЇ
В роздiлi описуються властивостi течiй та МП за фронтом УХ молодих
ЗН. Дослiджуються умови переходу ЗН на сєдовську стадiю еволюцiї та змiни
динамiчних характеристик УХ, якi його супроводжують.
Результати роздiлу опублiковано у [63].

2.1. Постановка задачi
Ми розглядаємо три основнi типи Наднових, якi представляють загальноприйнятi фiзичнi механiзми їх вибуху: термоядерний вибух бiлого карлика у тiснiй подвiйнiй системi (SN Ia) та колапс ядра масивної зорi (SN Ic та SN IIP).
Оскiльки Надновi з колапсом ядра охоплюють широкий дiапазон параметрiв зорiпопередницi та навколозоряного середовища, ми вибираємо лише два найбiльш
репрезентативнi граничнi сценарiї, якi дозволять зробити висновки i для iнших
типiв Наднових з колапсом ядра. З iншого боку, термоядернi Надновi демонструють досить вузький дiапазон змiни параметрiв.
Для кожного вказаного типу Наднової ми проводимо сферично-симетричне
чисельне МГД моделювання еволюцiї взаємодiї викиду зорi та МЗС, починаючи з кiлькох днiв вiд моменту вибуху (а саме, to = 0.01 р.) до чiтко вираженої
радiацiйної стадiї ЗН.
Ми використовуємо початкову швидкiсть УХ Vo = 30000 км/с для всiх моделей, що при to = 0.01 р. вiдповiдає положенню радiуса УХ (тобто межi мiж
зоряним викидом та НЗС) Ro = Vo to = 3 × 10−4 пк.
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2.1.1. Надновi типу Ia
Надновi типу Ia є наслiдком вибухiв бiлих карликiв у тiсних подвiйних системах. Зазвичай, така система еволюцiонує у бiльш-менш однорiдних НЗС та
МЗС, тому в нашiй моделi цього типу Наднових УХ поширюється в середовищi з
однорiдними розподiлами густини та магнiтного поля.
Приймається, що пiсля вибуху викид має степеневий профiль густини [36]:
ρej = A exp(−v/ve )t−3 ,

(2.1)

де t - час з моменту вибуху, а константи A i ve отримуються шляхом iнтегрування
по об’єму виразiв для повної маси викиду Mej i кiнетичної енергiї Eo (майже 99.9
% енергiї вибуху Наднової знаходиться у кiнетичнiй складовiй). Пiсля вибуху
швидкiсть викиду є лiнiйною функцiєю радiальної вiдстанi вiд центру вибуху:
v(r) = r/t, що вiдповiдає гомологiчному розширенню внутрiшнiх областей викиду.
Розв’язавши систему
∞

Z
Mej = 4π
0

Z
Eo = 4π
0

∞

ρej r2 dr,

(2.2)

ρej v 2 2
r dr
2

(2.3)

отримуємо вирази для ve та A:
s
ve =

Eo
,
6Mej

(2.4)

5/2

63/2 Mej
A=
.
8π Eo3/2

(2.5)

Ми використовуємо характеристики типового бiлого карлика, який зазнає
термоядерного вибуху, з масою 1, 4 M та енергiєю 1051 ерг. Початкова температура викиду встановлена на рiвнi 107 К. Густина середовища no = 1 см−3 .
Враховуючи вiдсутнiсть iнформацiї про конфiгурацiю магнiтного поля в середовищi навколо таких систем, ми розглядаємо найпростiшу конфiгурацiю однорiдного (в масштабах модельованої системи) магнiтного поля. Однорiдне МП є
прийнятним припущенням для НЗС Наднових типу Ia та видутої вiтром буль-

49
башки в околi Наднових з колапсом ядра. У збуреному вiтрi зорi-попередницi
тангенцiальна компонента поля має тенденцiю повiльно зростати з радiусом, тодi
як радiальне поле падає. Проте, внаслiдок зоряної еволюцiї та вiдбивання УХ в
навколозорянiй бульбашцi, процеси турбулентного перенесення, швидше за все,
згладжують розподiли МП. Вибiр однорiдного магнiтного поля також обґрунтовується тим, що очiкувано, МП не вплине на загальну еволюцiю великомасштабної
структури залишку, враховуючи високi значення β плазми (вiдношення густини
теплової та магнiтної енергiї). Для наших цiлей достатньо ввести фонове МП, яке
дозволяє вивчити його вплив на структуру за фронтом УХ пiд час переходу вiд
фази Наднової до її залишка. Ми розглянемо двi граничнi конфiгурацiї орiєнтацiї
МП вiдносно фронту УХ – радiальну та тангенцiальну, оскiльки будь-який iнший
варiант конфiгурацiї МП виникає як комбiнацiя цих двох компонент.
2.1.2. Надновi з колапсом ядра
Використовуючи пiдхiд [64], ми розглядаємо два граничнi випадки спалаху
Наднової з колапсом ядра, а саме: тип IIP (червоний надгiгант) i тип Ic (зоря
типу Вольфа-Райє). В обох випадках можна застосувати однаковий опис викиду
– профiль густини зi степеневою залежнiстю i плоским плато у центрi, як описано,
наприклад, у [35]:

F t−3 ,
v ≤ vt
(2.6)
ρej =
F t−3 (v/vt )−n , v > vt
з

1 [3(n − 3)Mej ]5/2
F =
4πn [10(n − 5)Eo ]3/2

(2.7)

i швидкiстю у зонi переходу до плато

s
vt =

10(n − 5)Eo
.
3(n − 3)Mej

(2.8)

Початковий профiль швидкостi для Наднових з колапсом ядра вiдображає
гомологiчне розширення (v(r) = r/t), як i у випадку моделi типу Ia.
Зорi-попередницi типу IIP зазвичай мають масу 8 − 20 M i iндекс нахилу
профiлю густини бiля n = 11 [65]. Для випадку Наднових Ic, маса є переважно
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бiльшою (Mej > 35 M ), але профiлi густини мають менший нахил: n = 9 [66].
Варто вiдзначити, що маса зорi, яка вибухає, є меншою за загальну початкову
масу зорi (див. рис. 12 у [67]), враховуючи те, що впродовж еволюцiї зоря постiйно
втрачає свою масу за рахунок зоряного вiтру. Тому маса викиду перед вибухом
не перевищує 15 M для Наднових типу Ic i, вiдповiдно, 8 M для Наднових IIP.
Ми задаємо плато у профiлi густини викиду [66, 68], щоб уникнути сингулярностi i, таким чином, мати скiнченну густину у центрi вибуху (радiус внутрiшньої
частини викиду з рiвняння (2.6) становить rt ≈ 0.01Ro ). Також можливий iнший
варiант внутрiшньої структури ядра викиду – степеневий розподiл (як i для зовнiшньої частини, але з бiльш пологим iндексом n < 3) [65, 66]. Вибiр цiєї структури
не впливає на динамiку руху передньої УХ чи зони контактного розриву, хоча вiн
може дещо змiнити швидкiсть зворотної УХ, на етапi, коли вона наближається до
центру, але ця особливiсть не є суттєвою при глобальному розглядi еволюцiї ЗН,
який нас цiкавить.
Приймається, що температура викиду експоненцiйно спадає вiд 107 K у центрi до типових значеннь МЗС 104 K на зовнiшнiй межi викиду.
На вiдмiну вiд вибухiв Наднових типу Ia, НЗС навколо Наднових з колапсом ядра визначається бульбашкою, яку формує зоряний вiтер. При постiйних
параметрах вiтру густина бульбашки визначається загальним виразом
ρCS =

Ṁ
= Dr−2 ,
2
4πr vw

(2.9)

де Ṁ – темпи втрати маси зорею-попередницею i vw – швидкiсть вiтру. Для червоного надгiганта типовi значення vw порядку 10 км/с, а темпи втрат маси –
5 · 10−5 M p−1 [69]. Бульбашки навколо зiр Вольфа-Райє мають набагато бiльшi
швидкостi вiтру – порядку 103 км/с, i меншi темпи втрат маси 10−5 M p−1 [66].
Через великi швидкостi вiтру бiльша частка матерiалу зорi-попередницi видувається [70]. Ми використовуємо значення параметра D, як описано на рис. 1 у [64],
див. також Табл. 2.1.
На рис. 2.1 показано радiальнi профiлi густини викиду для трьох моделей
вибуху Наднової з вiдповiдним НЗС, яке сформоване зоряним вiтром (у випадку
сценарiїв з колапсом ядра). На основi темпiв втрати маси та швидкостi вiтру, можна чiтко побачити значну рiзницю (на кiлька порядкiв) в густинi НЗС мiж двома
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Рис. 2.1. Радiальнi профiлi густини викиду (суцiльнi лiнiї) i навколозоряних бульбашок (крапковi лiнiї) в околi Наднової на момент часу to = 0.01 р. для
трьох моделей вибуху. ЗН типу Ia еволюцiонує в однорiдному середовищi
з no = 1 см−3 , яке на рисунку не показано.
випадками вибухiв Наднових з колапсом ядра. Для вибраних наборiв параметрiв,
профiль вiтру для моделi IIP має бiльшу густину, нiж зоряний викид на Ro , що,
швидше за все, впливає лише на поширення УХ до моменту часу 0.5 р. (див. далi
рис. 2.4b), але це не є суттєвим у нашому розглядi.
У моделях ми припускаємо плавний перехiд вiд вiтру у НЗС (s = 2) до
однорiдного МЗС (s = 0) на деякiй достатньо великiй вiдстанi, так що густина
навколишнього середовища становить ρo (r) = ρCS (r) + ρISM (r). Наявнiсть такого
переходу дозволяє уникнути спотворення картини еволюцiї ЗН внаслiдок досить
складних взаємодiй передньої УХ з рiзкою границею бульбашки у НЗС. Модель
МП вибрано iдентичною до моделi Наднової з термоядерним вибухом.
2.1.3. Чисельна реалiзацiя задачi
Ми використовуємо код Pluto [6, 7] для чисельного розв’язування системи
рiвнянь МГД для опису еволюцiї ЗН. Обчислювальна схема складається з часового iнтегратора RK3 (метод Рунге-Кутти 3-го порядку) i методу HLL для просторової iнтеграцiї. Для всiх симуляцiй ми використовуємо сферично-симетричнi
одновимiрнi МГД моделi на статичнiй рiвномiрнiй сiтцi розмiром 200 000 зон. Та-
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Табл. 2.1. Параметри моделей вибуху i вiдповiдних симуляцiй
Параметр
SN Ia SN Ic SN IIP
51
Енергiя вибуху Eo , 10 ерг
1
1
1
1.4
14
8
Маса викиду Mej , M
Степеневий iндекс густини викиду n
9
11
Степеневий iндекс густини НЗС s
0
2;0
2;0
2
3
Характеристика НЗС D, пк / см
- 0.016
16
−3
густина МЗС nISM , см
1
1
1
10
10
10
Напруженiсть МП Bo , мкГс
Початкова швидкiсть УХ Vo , км/с
30000 30000 30000
Початковий час to , р.
0.01
0.01
0.01
55
140
220
Час першого регрiду, р.
Час другого регрiду, р.
900
1600
1800
Час третього регрiду, р.
45 000 45 000 45 000
ка висока роздiльна здатнiсть, яка можлива лише в одновимiрному моделюваннi,
дозволяє уникнути потенцiйних проблем з дифузнiстю просторового iнтегратора
та отримати радiальнi профiлi характеристик течiї з дуже високим рiвнем деталiзацiї, включаючи стрибки значень параметрiв на фронтi УХ. Граничнi умови на
зовнiшньому краю обчислювальної областi забезпечують нульовий градiєнт усiх
величин, тодi як на початку обчислювальної областi (в центрi ЗН) застосовуються
умови пружного вiдбивання параметрiв.
Моделювання проводилося починаючи з 0.01 року до приблизно 500 000 рокiв – достатньо довго, щоб ЗН потрапив на радiацiйну стадiю еволюцiї. Оскiльки
вся еволюцiя ЗН охоплює кiлька порядкiв як у просторовому, так i у часовому
масштабi, то у цьому випадку потрiбен пiдхiд, який одночасно забезпечує достатнє просторове роздiлення поблизу фронту УХ та зберiгає усi особливостi течiї
за фронтом. З цiєю метою ми застосували наступний метод перемасштабування
обчислювальної сiтки (регрiд): кожного разу, коли фронт УХ наближається до
границi обчислювальної областi (радiус УХ складає 90 % розмiру грiду), ми переходимо до бiльшої обчислювальної сiтки з такою ж кiлькiстю зон але бiльшою
фiзичною протяжнiстю та iнтерполюємо данi з меншої на бiльшу сiтку. Фiзичний
розмiр початкової сiтки становить 0.2 пк i з коефiцiєнтом перемасштабування 5
розмiри сiтки змiнюються з 0.2 пк до 1 пк, потiм до 5 пк, 25 пк i 125 пк. Момент
часу, в який вiдбувається перемасштабування, залежить вiд моделi вибуху (див.
табл. 2.1). Враховуючи високу роздiльну здатнiсть наших симуляцiй, пiд час пере-
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масштабування маса, iмпульс та компоненти енергiї зберiгаються з дуже високою
точнiстю (рис. 2.5 та 2.6). Розмiри областi зоряного викиду на to у початковому
грiдi – близько 600 зон.
У всiх моделях адiабатичний iндекс γ = 5/3, температура навколишнього середовища – 10 000 K, що вiдповiдає швидкостi звуку близько 15 км/с (cs =
p
γRT /µ) для космiчного хiмiчного вмiсту (µ = 13/21).
Навколишнє магнiтне поле однорiдне з напруженiстю Bo = 10 мкГс. Ми
розглядаємо два варiанти орiєнтацiї Bo , а саме паралельну i перпендикулярну
УХ (радiальне i тангенцiальне МП вiдповiдно) залежно вiд взаємної орiєнтацiї
Bo i нормалi до УХ. МП також потрiбно задати у початковому розподiлi викиду.
Враховуючи, що конфiгурацiя МП всерединi зiр є недостатньо вивченою, а нашi моделi – одновимiрнi, МП всерединi викиду задано неоднорiдним розподiлом
таким чином, щоб локальний тиск МП становив 10% теплового тиску. Стрибок
напруженостi магнiтного поля на границi Ro мiж викидом i НЗС становить кiлька
порядкiв для всiх моделей.
Таблиця 2.1 пiдсумовує деталi нашого чисельного моделювання для рiзних
сценарiїв вибуху Наднової.
Хоча ми обираємо ключовi параметри вибуху та НЗС так само, як i у [64, 71],
в деяких аспектах нашi моделi мають вiдмiнностi, зокрема, ми розглядаємо МП
безпосередньо, що веде до повного чисельного розв’язку системи МГД рiвнянь.
Також у нашому випадку структура МЗС має плавний перехiд мiж навколозоряним вiтром та мiжзоряним газом, що дозволяє чiтко бачити еволюцiйнi переходи
ЗН.
Фактично ми проводимо симуляцiї для кожної з трьох моделей описаних
у таблицi 2.1 з радiальним та тангенцiальним МП, тобто всього виходить шiсть
моделей. Однак виявляється, що гiдродинамiчнi характеристики залишкiв (тобто
пов’язанi з розподiлами ρ, p, v) є однаковими для радiального та тангенцiального
МП. Тому ми спочатку аналiзуємо гiдродинамiчнi властивостi незалежно вiд конфiгурацiї МП, а потiм окремо дослiджуємо властивостi радiальної i тангенцiальної
компонент МП.
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2.2. Динамiка руху ударної хвилi
2.2.1. Кiнетичнi властивостi
Спочатку розглянемо властивостi руху УХ в МЗС. Однiєю з найбiльш iнформативних характеристик руху УХ є параметр сповiльнення m (1.55), який є
зручним показником еволюцiйної фази ЗН.
Червонi кривi на рис. 2.2 показують еволюцiю радiуса R, швидкостi V та
параметра сповiльнення m для передньої та зворотної УХ у моделi SN Ia, у якiй
залишок еволюцiонує в однорiдному середовищi. Добре видно характернi риси початкової стадiї еволюцiї ЗН, а саме, передня УХ розширюється майже як R ∝ t
(з m ≈ 1) (рис. 2.2a). Параметр сповiльнення зменшується з часом, приблизно до
∼ 3 p. – з невеликим темпом, а потiм швидше, наближаючись до седовського режиму з R ∝ t2/5 (m = 0.4) майже у той самий час, коли зворотна УХ повертається
до центру вибуху.
Подiбнi особливостi також видно в еволюцiї залишкiв Наднових з колапсом
ядра (рис. 2.2, синi та зеленi кривi). Радiус передньої УХ у цих випадках починає
розширюватися подiбно до сєдовських розв’язкiв (m наближається до значення
0.4) пiсля повернення зворотної УХ до центру (9000 р. для SN Ic i 10 000 р. для
SN IIP). Цi ЗН поширюються в середовищах зi спадними розподiлами густини
ρo ∝ r−2 , тому перехiд до сєдовської стадiї для них вiдбувається дещо пiзнiше
(оскiльки передня УХ менше сповiльнюється) порiвняно з моделлю SN Ia, яка
еволюцiонує в повнiстю однорiдному середовищi (рис. 2.2a).
Швидкостi передньої i зворотної УХ для моделей SN Ic i SN IIP добре узгоджуються з аналiтичними розв’язками Шевальє i Надьожина [32, 33]
V ∝ t(s−3)/(n−s) ,

(2.10)

звiдки випливає, що V ∝ t−1/9 для n = 11, s = 2 (так як i на рис. 2.2b для зеленої
кривої до приблизно 200 р.) i V ∝ t−1/3 для n = 9, s = 0 (синя крива мiж 20-1000
р.).
Модель SN Ia (показана червоною кривою на рис. 2.2c) впродовж бiльшої
частини ранньої еволюцiї характеризується переходом вiд вiльного розлiтання (лiва частина з m = 1) до сєдовської стадiї [45] (права частина з m = 0.4). Моделi
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Рис. 2.2. Динамiка ЗН для трьох моделей вибуху: еволюцiя радiуса (a) i швидкостi (b) для передньої (суцiльнi лiнiї) i зворотної (штриховi лiнiї) УХ та
параметра сповiльнення для передньої УХ (c).

56
107

SN Ia
SN Ic
SN IIP

ρ, cm−3

105
103
101
100

101

102
time, yrs

103

104

Рис. 2.3. Густина зовнiшнього середовища перед фронтом УХ (тобто на положення фронту УХ R(t)) як функцiя вiку ЗН.
з колапсом ядра спочатку еволюцiонують в режимi, що описується розв’язками
Шевальє, а перехiд до розв’язкiв Седова у їх випадку є коротшим, нiж у моделi
SN Ia, проте також займає значну частину їх вiку.
Порiвнюючи рис. 2.2 i 2.3, можна побачити вплив густини навколишнього середовища на динамiку УХ. SN Ia в симуляцiях еволюцiонує в однорiдному
середовищi, що показано червоною кривою на рис. 2.3. Натомiсть двi моделi з колапсом ядра мають степеневий розподiл ступiнь густини НЗС (зеленi та синi кривi
на рис. 2.3), як у розв’язках [32, 34]. Також можна видiлити наступнi особливостi
кiнетичних властивостей УХ:
• Зелена крива (модель SNIIP) на рис. 2.2c перебуває у чудовiй вiдповiдностi
з розв’язками Шевальє [32] до ∼ 200 р. (рiвняння (1.59) дає m = 0.89 для
n = 11 i s = 2), а пiсля цього прямує до розв’язкiв Сєдова [45] (m = 0.4). У
цiй моделi, ЗН еволюцiонує до 1000 р. у середовищi зi степеневим профiлем
густини (зелена крива на рис. 2.3).
• Натомiсть для випадку, описаного синiми кривими (модель SNIc), передня
УХ ‘бачить’ таку ж форму профiлю густини НЗС лише до ∼ 10 р., а тодi
продовжує рухатися вже в однорiдному середовищi (синя крива на рис. 2.3).
Таким чином, параметр m (синя крива на рис. 2.2c) вiдображає перехiд вiд
одного автомодельного розв’язку Шевальє [32] (для ρo ∝ r−s з s = 2) до
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iншого (з s = 0).
• Час переходу до розв’язкiв з s = 0 близько 50 р. Справдi, параметр сповiльнення змiнюється в цiй моделi (n = 9) вiдповiдно до рiвняння (1.59): вiд
m = 0.86 для s = 2 у навколозорянiй бульбашцi до m = 0.67 для s = 0 в
однорiдному МЗС.
• Рис. 2.4 чiтко показує, що ми справдi маємо справу з переходом мiж двома розв’язками [32]. Насправдi, вiдношення радiусiв мiж FS/CD та RS/CD
збiгається зi значеннями, отриманими у [32]; вони зображенi пунктирними
лiнiями на рис. 2.4. Модель SNIc вiдхиляється вiд розв’язкiв [32] в околi
103 р.
• Зелена лiнiя на рис. 2.4b показує менше значення вiдношення RS/CD до
t = 0.5 p. тому що УХ на початку моделювання рухається з викидом, який
має густину меншу за густину НЗС.
Ми також зобразили модель SNIa на рис. 2.4 (червона крива) для того,
щоб зрозумiти, як модель з експоненцiйним профiлем викиду вiдрiзняється вiд
моделi зi степеневою залежнiстю. В моделi SN Ia також iснує перiод iз постiйними
спiввiдношеннями мiж RS, CD i FS – вiн триває до приблизно 3 р. (рис. 2.4).
Рис. 2.5 показує масу та iмпульс рiзних областей ЗН, для яких можна вiдзначити наступнi властивостi:
• Маса нагребеного МЗС не є динамiчно важливою аж до моментiв часу, коли моделi ЗН з колапсом ядра починають вiдхилятися вiд розв’язкiв [32]
(≈ 150 p. для SN IIP i ≈ 1000 p. для SN Ic, див. рис. 2.2 i 2.4). У цей час
вiдношення маси згребеного МЗС до загальної маси становить ≈ 0.3, i нагребена маса (пунктирнi лiнiї) починає впливати на загальну масу ЗН (суцiльнi
лiнiї).
• Для моделi SNIa (червонi кривi), згребена маса зростає до такого динамiчно
важливого рiвня в околi 100 p. Приблизно в цей час розпочинається швидке
роздiлення мiж прямою i зворотньою УХ (рис. 2.2a i 2.4). Для цiєї моделi
параметр m на цей час вже суттєво змiнився вiд одиницi до седовського
значення 0.4 (рис. 2.2c).
• Маса згребеного газу вирiвнюється з масою викиду при 200 p., 400 p., 1400 p.
вiдповiдно для моделей SN Ia, SN IIP та SN Ic. Для Наднових з колапсом
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Рис. 2.4. Еволюцiя спiввiдношень радiусiв, отриманих у моделюваннi (гуцiльнi лiнiї): FS/CD (a) i RS/CD (b). Крапковi лiнiї вiдповiдають теоретичним
передбаченням моделi [32] для n = 9 (s = 2 i s = 0). Теоретична крива
для n = 11, s = 2 не показана через її близькiсть до випадку n = 9.
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Рис. 2.5. Еволюцiя компонент маси (a) i iмпульсу (b) всерединi ЗН. Суцiльнi лiнiї вiдповiдають повному об’єму ЗН, штриховi лiнiї вiдповiдають масi i
iмпульсу згребеного мiжзоряного газу (мiж CD i FS). Тонкi чорнi лiнiї
вiдповiдають моментам часу, коли нагребена маса зрiвнюється з масою
викиду для кожної з моделей.
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ядра, цi моменти часу можуть приблизно означати закiнчення перiоду, коли
розв’язки Шевальє [32] все ще можуть бути застосованими.
• Еволюцiя iмпульсiв у симуляцiях дуже схожа на еволюцiю мас (рис. 2.5),
оскiльки профiлi швидкостi течiї за фронтом УХ не дуже вiдрiзняється помiж моделями (рис. 2.2b).
Важливо вiдзначити, що всi три розв’язки, незважаючи на початковi вiдмiнностi в структурi викиду, пiсля ∼ 7000 р. збiгаються до одного i того ж еволюцiйного шляху та стають дуже подiбними, оскiльки у динамiцi УХ починає переважати взаємодiя з навколишнiм середовищем. Звичайно, однiєю з причин цього
є використання одинакового значення густини МЗС та енергiї вибуху у трьох
моделях. Насправдi, цей факт також доводить, що пiзня еволюцiя залишку залежить головним чином вiд властивостей МЗС, в якому поширюється залишок, та
вiд енергiї вибуху. Цей результат вказує на важливiсть врахування реалiстичної
структури МЗС у тривимiрному моделюваннi ЗН такого ж чи бiльшого вiку.
Отже, iснує перiод значної тривалостi, коли ЗН переходить вiд найбiльш
ранньої фази до седовської стадiї еволюцiї. Наприкiнцi цього перiоду взаємодiя
з МЗС домiнує над структурою викиду (та природою зорi-попередницi) у визначеннi еволюцiї залишкiв – ЗН втрачає пам’ять про Наднову i особливостi своєї
зорi-попередницi. У [72] зроблено оцiнку, що для типу Ia ЗН втрачає пам’ять про
зорю-попередницю через кiлька сотень рокiв пiсля вибуху. У випадку Наднових з
колапсом ядра залишок здатний зберiгати пам’ять про зорю-попередницю у структурi викиду впродовж кiлькох тисяч рокiв [73].
2.2.2. Компоненти енергiї
Рис. 2.6 дає глибше уявлення про перехiд вiд раннього етапу вiльного розлiтання до сєдовської стадi. На ньому зображено еволюцiю окремих компонентiв
енергiї рiзних частин залишку. Можна чiтко побачити, що основна вiдмiннiсть
перехiдної фази – це перерозподiл енергiї вибуху (яка спочатку була повнiстю
зосереджена у виглядi кiнетичної енергiї викиду) на рiзнi компоненти.
Повна енергiя вибуху (синя штрих-пунктирна лiнiя) переходить в енергiю
збуреного викиду (крапкова лiнiя) та в енергiю збуреного матерiалу середовища
(штрихова лiнiя). Енергiя збуреного викиду в основному є кiнетичною (графiки
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з лiвої сторони на рис. 2.6). Спочатку вона збiльшується до максимуму (приблизно на час, коли кiнетичнi енергiї незбуреного викиду та збуреного середовища
знаходяться на рiвнi ≈ 0.25Eo ) а потiм опускається до нехтовно малого значення
(це вiдбувається приблизно в той час, коли зворотна УХ починає рухатися назад
у системi вiдлiку середовища, див. поведiнку профiлiв густини на рис. 2.10–2.11:
600 p. для SN Ia, 4000 p. для SN Ic, 5000 p. для SN IIP).
З часом бiльшiсть початкової енергiї тунелюється в згребений мiжзоряний
газ i енергiя збуреного МЗС розподiляється мiж тепловим та кiнетичним компонентом (рис. 2.7). Пiзнiше спiввiдношення мiж компонентами прямує до сталого
значення, яке вiдповiдає розв’язкам Сєдова [45], зокрема, 2.54 для однорiдного
МЗС. Вiдношення теплової i кiнетичної енергiї в згребеному викидi є постiйним
також у аналiтичнiй моделi Шевальє [32] (зеленi i синi штриховi кривi на рис. 2.7):
Eth /Ekin ≈ 0.6 для s = 2 близько одиницi для s = 0. Для моделi SN Ia (червона
крива) видно рiст вiд 0.9 до 1.1 впродовж перших 100 p., а тодi, з часом, – до
сєдовського спiввiдношення.
2.2.3. Стадiя перерозподiлу енергiї
З наведених вище результатiв можна зробити важливий висновок, а саме,
час переходу вiд початкової фази вiльного розлiтання (який для параметрiв у
наших моделях закiнчується пiсля ∼ 3 p. для моделi SN Ia, ∼ 300 p. для SN IIP
i ∼ 103 p. для SN Ic до сєдовського режиму розлiтання (m ≈ 0.4) є спiвмiрним
або навiть бiльшим, нiж тривалiсть стадiї вiльного розлiтання. Таким чином iснує
необхiднiсть розглядати новий етап еволюцiї ЗН зi своїми характерними особливостями. Апроксимацiя закону руху передньої УХ на цiй стадiї розроблена у [74] i
[68]. Iдея авторiв обох робiт полягає у склеюваннi автомодельних законiв руху УХ
Шевальє [32] i Сєдова [45] за допомогою математичних виразiв. Ми зосереджуємось на внутрiшнiх структурах та фiзичних властивостях ЗН на цiй промiжнiй
стадiї.
Основними особливостями перехiдної стадiї є:
1. перерозподiл енергiї з кiнетичної в теплову форму;
2. перехiд енергiї вибуху з викиду на згребений матерiал навколишнього середовища.
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Рис. 2.6. Еволюцiя компонент енергiї в ЗН рiзних типiв: Ia (верхнiй ряд), Ic (середнiй ряд), IIP (нижнiй ряд). Зелена штрихова лiнiя на графiку (e) майже
спiвпадає з зеленою суцiльною лiнiєю, а зелена крапкова лiнiя близька
до нуля. Графiки злiва вiдображають кiнетичну (синi кривi) та теплову
(зеленi кривi) енергiю. Графiки з правого боку показують повну енергiю
(кiнетична i теплова). Суцiльнi лiнiї вiдповiдають повному об’єму ЗН,
пунктирнi лiнiї вiдповiдають енергiям тiльки в збуреному мiжзоряному
газi (мiж CD i FS), крапковi лiнiї – збуреному викиду (мiж RS i CD),
штрих-пунктирнi лiнiї – незбуреному викиду (вiд нуля до RS) та штрихпунктирнi лiнiї з двома крапками – повнiй енергiї викиду (мiж нулем i
CD).
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Рис. 2.7. Еволюцiя спiввiдношення компонент теплової та кiнетичної енергiї в ЗН.
Суцiльнi лiнiї вiдповiдають повному об’єму ЗН, штриховi лiнiї вiдповiдають лише згеребеному мiжзоряному газу (мiж CD та FS), а чорна крапкова лiнiя – теоретичному значенню Eth /Ekin для сєдовської УХ в однорiдному середовищi.
Цi особливостi пояснюються розширенням ЗН та дiєю зворотної та прямої УХ
на викид i МЗС вiдповiдно. Тому ми пропонуємо назвати цей перехiдний етап
«фазою перерозподiлу енергiї».
Можемо сформулювати у досить загальних рисах, що цей перехiд закiнчується, коли
1. маса нагребеного мiжзоряного матерiалу починає домiнувати у загальнiй
динамiцi ЗН;
2. енергiя майже повнiстю переходить в згребене МЗС;
3. загальна енергiя розподiлена мiж тепловим та кiнетичним компонентами iз
спiввiдношенням, близьким до розв’язкiв Сєдова [45].
Це вiдповiдає приблизному вiку ЗН: 103 p. для моделi SN Ia, 104 p. для SN Ic
i SN IIP (рис. 2.6, 2.7). Цi особливостi разом з умовами незначних радiацiйних
втрат i сталого вiдношення Eth /Ekin є рисами, притаманними сєдовськiй стадiї.
Зокрема, фiксоване значення параметра розширення m (0.4 для однорiдного середовища) пiд час седовської фази є наслiдком сталого спiввiдношення мiж компонентами енергiї в згребеному газi. Фактично, вираз Седова для радiуса УХ
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R ∝ (Eo /ρ0 )1/5 t2/5 є наслiдком спiввiдношення Mo V 2 /2 = kEo , де Mo (R) маса
згребеного МЗС всерединi радiуса R i k – деяка константа.

2.3. Еволюцiя МГД структури течiї
2.3.1. Гiдродинамiчнi характеристики
У наших симуляцiях профiлi гiдродинамiчних параметрiв ρ, p, v демонструють добре вiдому структуру, яка формується пiсля вибуху Наднової, а саме двi
УХ: зворотна, що рухається у зоряному викидi, i передня, яка поширюються у навколишнє середовище. Збурений викид та збурений мiжзоряний газ роздiляються
на поверхнi контактного розриву. Незбурений викид гомологiчно розтягується зi
збiльшенням об’єму мiж центром вибуху та зворотньою УХ. Стан параметрiв течiї для кiлькох моментiв часу пiсля вибуху показано на рис. 2.8. Цi результати є
повнiстю сумiсними з чисельними гiдродинамiчними моделями [36, 64, 71].
У раннi моменти часу (червонi кривi на рис. 2.8) течiя за фронтом УХ характеризується зовнiшньою оболонкою невисокої густини з нагрiтого навколозоряного газу; збурений викид також утворює оболонку позаду зони контактного
розриву. З часом густина збуреного викиду стає, як правило, нижчою, нiж густина згребеного газу, i тому стає динамiчно менш важливою. Варто вiдзначити,
що профiль густини має рiзке падiння на зонi контактного розриву при переходi
вiд викиду до згребеного мiжзоряного газу, а потiм знову зростає вiд контактного
розриву до передньої УХ для моделей SN Ia та SN Ic, проте поведiнка густини
вiдрiзняється (має локальний максимум на контактному розривi) у випадку моделi SN IIP (рис. 2.8, перший рядок). Тиск є високим лише в тих областях, якi
збуренi передньою чи зворотньою УХ (рис. 2.8, другий рядок).
Для виявлення еволюцiйних властивостей течiї за фронтом УХ добре використати просторово-часовi (r − t) розгортки. Наприклад, рис. 2.9 демонструє
еволюцiю (вертикальна вiсь) профiлiв тиску (рис. 2.9a) i швидкостi (рис. 2.9b)
для моделi SN IIP. Тиск у областi мiж RS та FS зменшується з розширенням цiєї
областi. На графiку тиску чiтко видно CD, яка роздiляє двi збуренi областi. Натомiсть на графiку швидкостi вона не дуже помiтна, оскiльки на CD немає рiзкої
змiни швидкостi течiї. Швидкiсть зменшується з r вiд CD до FS на раннiх етапах,
проте зростає для пiзнiших етапiв еволюцiї. Також вона зростає лiнiйно (вiльне
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розширення) вiд нуля до RS впродовж всього часу, поки RS не досягне точки
r = 0. Така поведiнка чiтко помiтна на r − t розгортках густини в моделi SNIa
(рис. 2.10b): це вiдбувається приблизно для 1800 p.
Зворотна УХ у всiх моделях досягає центру вибуху, вiдбивається i проходить
через весь ЗН у напрямi передньої УХ (цю особливiсть видно на зелених кривих
на рис. 2.8a,d близько 6 пк). Приблизно в той самий час (1800 p. для SN Ia, 9000 p.
для SNIc, 11000 p. для SN IIP), параметр сповiльнення передньої УХ вже досить
близький до 0.4 (рис. 2.2c), i розподiли для ρ i p за фронтом прямують до форми
сєдовських профiлiв, починаючи з областей одразу за фронтом УХ.
На r − t розгортках помiтний цiкавий ефект, а саме, положення CD залишається незмiнним починаючи з певного моменту часу: CD доходить до 3 пк для моделi SN Ia (рис. 2.10), 6 пк для SN Ic (рис. 2.11) i 5 пк для моделi SN IIP (рис. 2.11).
Це вiдбувається приблизно на моменти часу 600, 3000, 4000 рокiв вiдповiдно, тобто коли кiнетична енергiя у (збуреному та незбуреному) викидi прямує до нуля
(див рис. 2.6), тому зоряний викид по-сутi бiльше не розширюється. CD згодом
все ще рухається вперед в основному за рахунок поштовху вiдбитої вiд центру
зворотної УХ. Пiсля цього структура течiї ускладнюється через численнi хвилi
[57], якi поширюються вперед i назад. Крiм того густина викиду, як правило, стає
значно нижчою, нiж густина згребеного мiжзоряного матерiалу; отже, структура
течiї за фронтом вибудовується з профiлями, подiбними до седовських.
Профiлi параметрiв у моделях з колапсом ядра поводяться автомодельно як
у розв’язках Шевальє [32]. Автомодельнiсть триває до ≈ 100 p. для моделi SN IIP.
У моделi SN Ic, оскiльки передня УХ рухається з НЗС середовища з s = 2 у МЗС
з s = 0 в околi 10 p. (рис. 2.3), тобто переключається мiж двома розв’язками,
автомодельнiсть на початку еволюцiї вiдслiдкувати важко. ЗН у моделi SN Ic
втрачають автомодельнiсть пiсля приблизно 103 p. Вiдхилення вiд самоподiбностi
в цi часи видно також з рис. 2.4. На рис. 2.2c видно, що параметр сповiльнення m
вiдхиляється вiд аналiтичних значень [32] бiля того самого моменту часу. Таким
чином, як вже було вiдзначено, параметр m є хорошим iндикатором еволюцiйного
етапу ЗН.
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Рис. 2.8. Радiальнi профiлi густини (верхнiй рядок), тиску (другий рядок), радiального МП (третiй рядок) i тангенцiального МП (нижнiй рядок) для
рiзних моделей вибуху ЗН на моменти часу 200 рокiв (червона крива),
1000 рокiв (синя крива) та 5000 рокiв (зелена крива). Штрихова крива на
графiках профiлiв тиску вiдповiдає тиску тангенцiального МП. Усi профiлi густини та тиску взятi для моделей з тангенцiальним МП. Крапки
для моделi SN Ic вiдповiдають однаковим профiлям радiального МП.
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Рис. 2.9. Еволюцiя радiальних профiлiв тиску (a) i швидкостi (b) для моделi SN
IIP. Бiла лiнiя на розподiлi швидкостi вiдповiдає положенню зони контактного розриву. Одиницi вимiрювання на кольоровiй шкалi такi самi,
як i на рис. 2.8
2.3.2. Властивостi магнiтного поля
Одним з ключових результатiв роздiлу є визначення поведiнки МП за фронтом УХ. Ми здiйснили по двi окремi симуляцi для кожної з наших трьох моделей
Наднових: одну з радiальним, а iншу з тангенцiальним МП. Варто зауважити,
що навiть у найбiльш раннi часи еволюцiї ЗН тиск МП у газi, згребеному фронтом УХ, є на кiлька порядкiв нижчим вiд теплового тиску (рис. 2.8d-f). Тому,
наприклад, енергiя МП на рис. 2.6 не показана взагалi.
Пiд час iнiцiалiзацiї симуляцiй, МП у викидi було обрано таким чином, щоб
його вклад у загальний тиск не перевищував 10 %. Деякий час магнiтне поле в ЗН
буде динамiчно важливим всерединi викиду, оскiльки адiабатичне охолодження
матерiалу, який швидко розширюється, швидко знижує його температуру. Такий
ефект помiтний i в наших симуляцiях, а саме на просторових профiлях густини та
МП (рис. 2.8): розподiли або стрiмко зростають (ρ i B⊥ ) або спадають (Bk ) коли
r → 0 для малих r. Плазма стає магнiтно домiнуючою лише в околi центру ЗН,
проте це не впливає на загальну динамiку течiї.
Iншими словами, якщо магнiтна енергiя у зорi-попередницi була низькою
порiвняно з тепловою, то динамiчна роль магнiтних полiв у ЗН буде досить малою,
а її вплив на гiдродинамiчнi структури може бути нехтовним до тих пiр, поки
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Рис. 2.10. Еволюцiя радiальних профiлiв для моделi SNIa: густина (a-b), радiальне МП (c-d) i тангенцiальне МП (e-f). Червоним показано межi областi,
яка вiдповiдає лiвiй панелi. Бiлим кольором на панелях (c) i (d) показано положення передньої УХ.
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Рис. 2.11. Те саме, що i на рис. 2.10 для моделi SN Ic (двi колонки лiворуч) i SN
IIP (двi колонки праворуч).
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Рис. 2.12. Радiальнi профiлi густини (a), лагранжевої координати (b), радiального
(c) i тангенцiального (d) компонентiв напруженостi МП на момент часу
100 р. для трьох моделей вибуху Наднової.
ЗН еволюцiонує адiабатично. Рис. 2.8 також демонструє той факт, що орiєнтацiя
МП вiдносно нормалi до УХ не має впливу на гiдродинамiку наших моделей.
Вiдмiнностi присутнi лише навколо центру, де тиск МП переважає над тепловим,
як описано вище.
На раннiх стадiях структура тангенцiальної компоненти МП (рис. 2.8 останнiй рядок) демонструє двi вiдмiннi областi (мiж RS i CD та RS i FS). По-перше,
для тангенцiального МП присутнiй стрибок на фронтi УХ. По-друге, МП досягає
пiку на зонi контактного розриву, коли вiдбувається стрибок густини потоку. Напруженiсть МП в збуреному викидi монотонно зростає з радiусом. У згребеному
МЗС профiль МП має увiгнуту форму в моделях SN Ia та SN Ic (рис. 2.8 j,k)
проте для моделi SN IIP напруженiсть зростає, на вiдмiну вiд увiгнутої форми
розподiлу густини в цiй ж моделi (рис. 2.8c,l). З часом тангенцiальне поведiнка
МП стає подiбною до вiдповiдних профiлiв густини (рис. 2.10, 2.11).
Напруженiсть радiального МП Bk в залишку є меншою за зовнiшнє МП
(рис. 2.8g-i), на противагу до тангенцiального компонента B⊥ напруженiсть якого вища за зовнiшнє МП у бiльшiй частинi згребеного матерiалу впродовж усього

71
часу еволюцiї. Стрiмке падiння напруженостi МП за фронтом паралельної УХ добре видно з виразiв (1.69). З цих рiвнянь випливає, що густина має безпосереднiй
вплив на форму профiля напруженостi тангенцiального МП (ρ(a, t) фiгурує тiльки у виразi для B⊥ ). Також, за рахунок розширення ЗН зменшується радiальна
складова МП (лагранжева координата a завжди менша за ейлерову r пiсля проходження фронту УХ через елемент об’єму a в момент часу ti , а отже, B(t) ≤ B(ti )
в елементi об’єму, при t ≥ ti ). Залежнiсть r(a) визначає не лише форму профiлiв
гiдродинамiчних параметрiв [60] але i просторовий розподiл B. Ця властивiсть може бути корисною якщо вiдношення r(a) вiдоме (або отримане наближено) – тодi
це дозволить вiдновити розподiл усiх МГД параметрiв включно з МП. Рис. 2.12
вперше iлюструє взаємозв’язок густини, лагранжової координати та компонентiв
МП у молодих ЗН.
Iснують спостережуванi докази того, що в картах поляризацiї радiовипромiнювання вiд молодих ЗН переважають радiальнi орiєнтацiї МП [75, 76]. Нашi симуляцiї показують, що радiальне МП не домiнує над тангенцiальною компонентою
у одновимiрних моделях молодих ЗН, навiть якщо цi компоненти мали однакову напруженiсть на початку. У тривимiрному моделюваннi радiальний компонент
МП може переважати в ‘пальцях’, що виникають через нестiйкостi РiхтмаєраМєшкова [39]. Нещодавнi тривимiрнi МГД симуляцiї [42] показують, що радiальне
МП може посилюватися через нестiйкостi на CD вiд мiжзоряного МП, яке спочатку було тангенцiальним (рис. 3 у [42]). Отже, роль гiдродинамiчних нестiйкостей
має вирiшальне значення для виникнення радiальної складової магнiтного поля,
яка спостерiгається в молодих ЗН.
2.3.3. Стадiї еволюцiї ЗН
На раннiй стадiї еволюцiї ЗН переважає вiльне розлiтання газу, яке характеризується лiнiйною залежнiстю швидкостi незбуреного викиду: v(r) = r/t. У
випадку, коли початковi розподiли густини викиду та навколишнього середовища мають степеневу форму, iснують аналiтичнi вирази для руху УХ, а також
чисельнi та спрощенi аналiтичнi розв’язки для структури течiї за фронтом УХ
[32–34]. Термiн ‘вiльне розлiтання’ газу з точки зору еволюцiйної стадiї потрiбно
вiдрiзняти вiд вiльного розлiтання УХ, коли її швидкiсть V = R/t з параметром
сповiльнення m = 1. У моделях з колапсом ядра параметр m вiдповiдає значенню,
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заданому (1.59) вiд самого початку симуляцiй.
Пiв столiття тому у [30, 77] запропоновано подiлити всю еволюцiю ЗН на
наступнi три стадiї: вiльне розширення – сєдовська – радiацiйна. Коли УХ сповiльнюється до швидкостi випадкових рухiв МЗС, ЗН зливається з середовищем.
У наступному роздiлi дисертацiйної роботи буде показано, що в цю послiдовнiсть мiж седовською та (повнiстю) радiацiйною стадiями необхiдно ввести
нову фазу, оскiльки тривалiсть перехiдного перiоду порiвняна з вiком ЗН наприкiнцi сєдовської стадiї [78]. Назва на позначення цiєї стадiї – ‘пост-адiабатична’
– вперше запропонована у [79]. Гiдродинамiчнi властивостi пост-адiабатних ЗН
вивчалися вже ранiше у [57] i [55]. Магнiто-гiдродинамiка пiд час цього переходу
буде розглянута у наступному роздiлi.
Варто вiдзначити, що ЗН еволюцiонують в адiабатичному режимi весь час
до завершення седовської стадiї. Тому термiн ‘адiабатичний’ доцiльно вiдносити
до всього часу вiд вибуху Наднової до етапу помiтних радiацiйних втрат, а не
лише до сєдовської стадiї еволюцiї.
Необхiднiсть окремого розгляду iншого перехiдного перiоду, мiж раннiм етапом вiльного розлiтання, де домiнував зоряний викид, i седовським була продемонстрована у [68] i [74], де розглядалися вiдмiнностi руху УХ на цих двох етапах.
У нашiй роботi ми аналiзуємо МГД властивостi ЗН впродовж цього перiоду та
пропонуємо назвати цей перехiд фазою перерозподiлу енергiї.
Таким чином, послiдовнiсть еволюцiйних етапiв ЗН мала б виглядати наступним чином: вiльне розлiтання газу – перерозподiлу енергiї – сєдовська – постадiабатична – радiацiйна. Кожен з цих етапiв має свої вiдмiннi властивостi, через
якi ми пропонуємо оновити початкову схему еволюцiї ЗН.
2.3.4. Настання i тривалiсть сєдовської стадiї
Розв’язки Сєдова [45] побудованi за припущення про сильний точковий вибух. Очевидно, що перша умова (велике значення енергiї вибуху) справедлива для
спалахiв Наднових. Друга умова означає, що розмiрами i внутрiшньою структурою матерiалу зорi можна знехтувати порiвняно з розмiрами областi моделювання. Початковi умови в наших симуляцiях (як i в реальних ситуацiях) не є точковими, оскiльки моделювання починаються з просторових розподiлiв параметрiв у
зоряному викидi. Загальновiдомо, що ЗН переходить у сєдовський режим дещо
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Рис. 2.14. Еволюцiя параметра сповiльнення m для передньої УХ починаючи вiд
раннiх стадiй до добре розвиненої радiацiйної стадiї. Штриховi лiнiї вiдповiдають тим самим моделям, але в повнiстю адiабатичному режимi,
коли радiацiйнi втрати вимикаються штучно.
пiзнiше, коли в динамiцi ЗН починає домiнувати згребений матерiал середовища.
Як вже згадувалося вище, настання сєдовської стадiї для наших моделей вiдбувається бiля 2×103 p. (SN Ia) i ∼ 104 p. (SN IIP i SN Ic), коли параметр сповiльнення
m наближається до сєдовського (рис. 2.2c). У [80] запропоновано критерiй, переходу адiабатичної УХ до сєдовської стадiї: згребений матерiал середовища досягає
десятикратної маси викиду. У наших симуляцiях ця умова виконується для 103 ,
4 × 103 i 7 × 104 р., вiдповiдно (рис. 2.5a) – дещо ранiше фактичного початку
сєдовської фази. Тому ми пропонуємо бiльш надiйний критерiй – ≈ 20 − 30 Mej .
Чисельнi профiлi в моделi SN Ia порiвнянi з розв’язками [45] на рис. 2.13.
Можна бачити, що профiлi параметрiв не є iдентичними навiть в околi 3000 p.,
проте профiлi, отриманi в симуляцiях, збiгаються до аналiтичних профiлiв: найперше в околi передньої УХ, де знаходиться згребений мiжзоряний газ, i звiдки
надходить найбiльша частка випромiнювання.
Опис ЗН сєдовськими розв’язками застосовний до адiабатичної течiї. Коли
радiацiйнi втрати посилюються, починається пост-адiабатична стадiя, яка характеризується плавним зменшенням параметра m (рис. 2.14, в околi 3 × 104 p.).
Це вiдома властивiсть, але тут варто вiдзначити, що тривалiсть сєдовської стадiї
є досить короткою для наших моделей з колапсом ядра (синi та зеленi кривi на
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рис. 2.14). З рисунку видно, що стадiя перерозподiлу енергiї радше безпосередньо
трансформується в пост-адiабатичну. Для того, щоб перевiрити, чи це особлива
властивiсть розглянутих моделей, ми зробили iншi симуляцiї з рiзними початковими параметрами i помiтили, що знайти модель з чiткою i добре розвиненою
сєдовською фазою досить складно. Ми зробили ще одну перевiрку, обчисливши
тi ж моделi без радiацiйних втрат (тобто з L = 0). У цьому випадку всi моделi
тривалий час еволюцiонують у сєдовському режимi (рис. 2.14 штриховi лiнiї).
Пост-адiабатичне зменшення параметра сповiльнення m вiдбувається одночасно для всiх наших моделей. Причина полягає в тому, що радiацiйнi втрати
залежать вiд температури за фронтом УХ, яка в свою чергу пропорцiйна до V 2 .
Швидкiсть УХ у всiх наших моделях є майже однаковою пiсля ∼ 103 p. (рис. 2.2b).
Настання радiацiйних втрат пов’язане з певним значенням швидкостi передньої УХ. Темп радiацiйних втрат досягає максимуму в околi T ≈ 2 × 105 K
[55]. Швидкiсть УХ i температура за її фронтом пов’язанi через V ≈ 0.3T 1/2
км/с. Тому радiацiйнi втрати є найпомiтнiшими при швидкостi УХ V ≈ 130 км/с.
Оскiльки радiацiйнi втрати пов’язанi з швидкiстю УХ, можливi деякi вiдхилення вiд iдеалiзованої схеми еволюцiї ЗН. Насправдi, швидкiсть УХ залежить вiд
густини перед фронтом V ∝ ρo (R)−1/2 [60, 81]. Якщо профiль густини МЗС має
локальний нахил s(R) = −d ln ρo /d ln R > 3, то густина зменшується i передня
УХ досить швидко прискорюється. Тому, якщо в певнiй областi густина починає
падати з s > 3, то швидкiсть УХ у нiй зростає, i пост-адiабатична УХ зможе знову
повернутися до сєдовського режиму.

2.4. Висновки
Проведено одновимiрнi сферично-симетричнi моделювання еволюцiї ЗН для
трьох моделей вибуху Наднової: SN Ia, SN Ic, SN IIP. Оскiльки симуляцiї є магнiтогiдродинамiчними, вони дозволяють вивчати поведiнку МП у молодих ЗН.
Рання еволюцiя ЗН зi степеневим розподiлом зоряного викиду добре описується автомодельними розв’язками [32–34]. З часом, всi три розглянутi моделi
переходять на сєдовську стадiю, якщо втрати на випромiнювання не є суттєвими. Вiдмiнною рисою сєдовської стадiї є стале вiдношення мiж кiнетичною та
тепловою енергiєю. Як тiльки радiацiйнi втрати стають ефективними, адiабати-
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чнiсть втрачається, а ЗН продовжує розвиватися в пост-адiабатичному режимi
(при цьому УХ є частково радiацiйною). Коли вся енергiя за фронтом УХ швидко випромiнюється, то ЗН знаходиться у повнiстю радiацiйнiй фазi.
Показано, що в еволюцiї ЗН чiтко виражена тривала сєдовська стадiя може бути швидше винятком, нiж загальним правилом. Час переходу мiж ранньою
стадiєю домiнування еджекти до сєдовської є досить тривалим, а сам перехiд має
особливi фiзичнi властивостi. Це означає, що його варто розглядати як окрему
стадiю у еволюцiйнiй схемi ЗН. Основною особливiстю цього етапу є перерозподiл
енергiї мiж рiзними компонентами. Оновлена схема еволюцiї ЗН, таким чином, мала б мати наступний вигляд: вiльне розлiтання – перерозподiл енергiї – сєдовська
– пост-адiабатична – радiацiйна.
МП є динамiчно неважливим до завершення сєдовської стадiї. Одновимiрнi
моделювання не демонструють жодних фiзичних причин для того, щоб радiальна
складова МП домiнувала над тангенцiальною у молодих SNR, за умов однакової
напруженостi перед фронтом УХ. Радiальне МП зазнає швидкого падiння одразу
за фронтом УХ, i причину цього ефекту нами показано аналiтично. Поляризацiйнi
площини на радiозображеннях таких залишкiв повиннi бути перпендикулярними
до радiусiв, на вiдмiну до радiальних напрямкiв, що спостерiгаються для ряду
молодих ЗН. Для пояснення спостережуваних радiально-орiєнтованої поляризацiї
в молодих ЗН, потрiбно проводити тривимiрнi МГД моделювання, в яких можуть
розвиватися нестiйкостi, як можлива причина такого спостережуваного ефекту
поляризацiї.
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РОЗДIЛ 3

ПОСТ-АДIАБАТИЧНI ЗАЛИШКИ НАДНОВИХ
У МIЖЗОРЯНОМУ МАГНIТНОМУ ПОЛI
У роздiлi дослiджуються властивостi УХ з радiацiйними втратами та роль
МП в їх еволюцiї. Також дослiджується роль неоднорiдностей густини та напруженостi МП у МЗС на перебiг еволюцiї пост-адiабатичних ЗН.
Результати роздiлу опублiковано у [82, 83].

3.1. Постановка задачi
3.1.1. Загальний опис моделi
Для моделювання пост-адiабатичних ЗН використано МГД код Pluto з таким набором пiдмодулiв: лiнiйну iнтерполяцiю з min mod лiмiтером, просторовий
iнтегратор HLL та схему Characteristic Tracing для еволюцiї в часi. Така чисельна схема забезпечує точнiсть другого порядку як при просторовому, так i при
часовому iнтегруваннi. Обчислення здiйснювалися для одновимiрного сферичносиметричного грiду з статичним рiвномiрним розбиттям на зони. Фiзичний розмiр
грiду становить 32 пк, охоплюючи 60 000 зон. Граничнi умови на зовнiшньому
краю обчислювальної областi забезпечують нульовий градiєнт усiх величин, тодi
як на початку обчислювальної областi (в центрi ЗН) застосовуються умови пружного вiдбивання параметрiв. Моделювання проводилися до t = 100 000 рокiв.
Оскiльки найбiльший iнтерес у цьому роздiлi становлять пiзнi перiоди еволюцiї ЗН та областi в околi УХ, а зоряний викид у цей час знаходиться далеко
за фронтом УХ з нехтовно малою густиною, нам достатньо починати розгляд задачi з сильного точкового вибуху без задання структури зорi. Таким чином вся
енергiя вибуху розмiщується як теплова компонента у малiй областi (15 комiрок)
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бiля r = 0. Параметри задачi задано наступним чином: енергiя вибуху Наднової
Eo = 1051 ерг, концентрацiя мiжзоряного гiдрогену nHo = 0.84 см−3 i температура
середовища To = 104 K. Ми припускаємо, що температура МЗС не змiнюється з
1/2
часом. Швидкiсть звуку (пропорцiйна до To ) – 15 км/с. Пiд час симуляцiй швидкiсть УХ завжди перевищує 50 км/с i число Маха є вищим за 3 навiть наприкiнцi
моделювання.
Варто зазначити, що такi одновимiрнi моделi можна розглядати базовими
для iнтерпретацiї майбутнiх тривимiрних МГД моделей. Оскiльки для тривимiрної чисельної задачi поки неможливо досягнути такої високої роздiльної здатностi,
то певнi структури, зумовленi радiацiйними втратами в околi УХ, можуть бути
‘згладженi’ в тривимiрних моделях й залишитися непомiченими. Саме тому ми
проводимо одновимiрнi симуляцiї з дуже високим роздiленням.
3.1.2. Гiдродинамiка пост-адiабатичних залишкiв Наднових
На певному етапi еволюцiї ЗН радiацiйнi втрати стають досить ефективнимим i перестає виконуватися умова адiабатичностi – тодi закiнчується сєдовська
стадiя еволюцiї ЗН.
Втрати енергiї за рахунок випромiнювання плазми описуються таким доданком у рiвняннi для енергiї течiї (1.24):
L = −ne nH Λ(T ),

(3.1)

де T – температура плазми, Λ(T ) рiвноважна [84] чи нерiвноважна [85] функцiя
охолодження. Залежнiсть Λ вiд температури показано на рис. 3.2.
Для початку, з метою тестування нашого пiдходу, ми здiйснили одновимiрнi
гiдродинамiчнi моделювання сферично-симетричних ЗН в однорiдному середовищi. Початковi параметри обрано такими ж, як i в [55] з нерiвноважною функцiєю
охолодження плазми L [85] (рис. 3.2, червона крива). Результати з роботи [55]
вiдтворюються, коли середнi атомнi маси частинки, гiдрогену та електрона рiвнi
µ = 13/21, µH = 13/9, µe = 13/11 вiдповiдно. Це показано на рис. 3.1.
Графiк змiни параметра сповiльнення m = −d ln R/d ln t = V t/R з часом
показано на рис. 3.1a. Вiдхилення значення m вiд 0.4 позначає закiнчення адiабатичної частини еволюцiї i початок пост-адiабатичної стадiї. Це вiдбувається в
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Рис. 3.1. Параметер сповiльнення m = V t/R (a), розподiли компонентiв енергiї
(b) i гiдродинамiчнi розподiли параметрiв течiї поблизу фронту ударної
хвилi ЗН (c-d) в однорiдному середовищi без магнiтного поля i з врахуванням радiацiйних втрат. Вiк ЗН t = 44000 p. (c) i t = 50000 p. (d).
Вертикальнi лiнiї на (a) вiдображають час закiнчення адiабатичної стадiї ttr i час формування тонкої i щiльної оболонки tsf . Червонi лiнiї на
(a), (c) i (d) вiдповiдають нашим рахункам, а синi – результатам з [55].
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Рис. 3.2. Залежнiсть кривої охолодження вiд температури у типових моделях:
SD93 [85], B98 [55], M07 [6] (iмплементовано у Pluto), S09 [86].
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околi часу переходу [55, 87]
4/17 −9/17

ttr = 2.83 × 104 E51 nH

p.

(3.2)

Радiацiйна стадiя змiнює пост-адiабатичну на момент часу формування тонкої
оболонки [88, 89]:
4/17 −9/17
tsf = 5.18 × 104 E51 nH
p.
(3.3)
Це часи ttr = 3.10 × 104 p. та tsf = 5.68 × 104 p. для величин nH i E51 , якi ми
використовуємо. Тривалiсть пост-адiабатичної стадiї складає tsf − ttr = 25800 p..
Точнiсть нашого моделювання продемонстрована на рис. 3.1b: повна енергiя
як сума компонентiв Ek + Eth + Erad рiвна енергiї вибуху протягом всього часу
iнтегрування. (Всi компоненти енергiї обчислювалися як iнтеграли вiдповiдних
локальних величин по всьому об’єму залишку). На цьому ж графiку видно, що
енергiя радiацiйних втрат зростає, а теплова енергiя газу спадає, тодi як кiнетична енергiя залишається майже сталою. Тобто, радiацiйнi втрати вiдбуваються за
рахунок зменшення теплової енергiї, а сума Eth + Erad залишається майже сталою
впродовж всiєї еволюцiї ЗН.
Зазначимо, що наближений автомодельний метод для опису гiдродинамiки
пост-адiабатичних ЗН представлено в роботах [53, 58]. Цей метод використовує
лагранжевi координати, наближено вiдтворює результати числових моделювань
та прозоро пояснює фiзичнi процеси, якi вiдбуваються в таких ЗН.

3.2. Магнiтне поле в еволюцiї пост-адiабатичних ЗН
3.2.1. Вплив магнiтного поля на динамiку ударної хвилi
Для визначення ролi МП на еволюцiю пост-адiабатичних ЗН було проведено
одновимiрнi моделювання для двох орiєнтацiй зовнiшнього МП – паралельно i
перпендикулярно до напряму поширення ударної хвилi, а також кiлькох значень
напруженостi МЗМП: Bo = 1 мкГс, 3 мкГс, 10 мкГс i 30 мкГс.
Нашi моделювання показують, що магнiтне поле не впливає на динамiку
ударної хвилi якщо пост-адiабатична УХ рухається вздовж силових лiнiй поля.
Це зумовлено тим, що густина енергiї радiального магнiтного поля є набагато
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меншою за густину теплової енергiї газу. Ситуацiя змiнюється для перпендикулярної УХ, адже напруженiсть тангенцiальної компоненти МП суттєво зростає
при проходження через фронт ударної хвилi.
На рис. 3.3a показано еволюцiю радiуса УХ R i швидкостi V для паралельної та перпендикулярної орiєнтацiї УХ. У випадку коли МП достатньо високе, то
можливо, що динамiка радiуса ЗН є близькою до формули Сєдова (рис. 3.3a, помаранчева пунктирна лiнiя), незважаючи на значнi радiацiйнi втрати (рис. 3.3d,
помаранчева лiнiя). Вплив високого МП видно на графiках для швидкостi УХ V
(Рис. 3.3a) i параметра сповiльнення m (рис. 3.3c): для бiльш високого магнiтного
поля УХ гальмується i МП зменшує осциляцiї параметра m. Крiм того значення
m для радiацiйної стадiї (t > tsf ) є вищим за значення для чистої гiдродинамiчної моделi m ≈ 0.3 [90] i є близьким до значення на адiабатичнiй стадiї 0.4 для
високого B (Рис. 3.3b, помаранчева пунктирна лiнiя).
На рис. 3.3с i d показано еволюцiю компонентiв повної енергiї для перпендикулярної УХ i напруженостей МЗМП Bo⊥ = 10 мкГс i Bo⊥ = 30 мкГс. Магнiтна
енергiя на рисунках розрахована як
Z
EB =
V

B2
dV −
8π

Z
V

Bo2
dV,
8π

(3.4)

тобто це та частина енергiї вибуху, яка перейшла в енергiю МП. (Той самий пiдхiд
був використаний для теплової енергiї Eth , яку розраховано як (p − po ).)
Магнiтна енергiя є малою для напруженостей Bo⊥ ≤ 1 мкГс i динамiка компонентiв енергiї є подiбною до поведiнки в моделях без магнiтного поля (рис. 3.1).
Еволюцiя Ekin i Eth при наявностi лише паралельного магнiтного поля є
такою ж, як i в гiдродинамiчних моделюваннях для рiзних значень напруженостi
Bo .
Радiацiйнi втрати впливають переважно на теплову енергiю, навiть якщо
МП є високим (рис. 3.3c-d). Певне зменшення кiнетичної енергiї з часом зумовлене
її перерозподiлом в енергiю перпендикулярного МП. Таким чином ми спостерiгаємо майже незалежнi канали перетворення енергiї: теплова енергiя переходить у
випромiнювання, а кiнетична - в енергiю МП. Це видно на рис. 3.4: сума Eth +Erad
i Ekin + EB є приблизно сталою в часi. Оскiльки радiацiйнi втрати вiдбуваються
переважно за рахунок теплової енергiї, вирази (3.2) для часу переходу i (3.3) для
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Рис. 3.3. Вплив магнiтного поля на динамiку УХ з радiацiйними втратами. Часовi
розподiли радiуса R i швидкостi V (a) а також параметра сповiльнення
m (b) показано для Bo = 0 мкГс (червона лiнiя), Bo⊥ = 3 мкГс (синя
лiнiя), Bo⊥ = 10 мкГс (зелена лiнiя) i Bo⊥ = 30 мкГс (помаранчева
лiнiя). Рисунки для паралельної УХ збiгаються з Bo = 0 мкГс для будьякого значення Bok . На рисунку також представлено часову еволюцiю
компонентiв енергiї для Bo⊥ = 10 мкГс (c) i Bo⊥ = 30 мкГс (d).
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Рис. 3.4. Часовий розподiл сум енергiй Eth + Erad i Ekin + EB для Bo⊥ = 10 мкГс
(суцiльна лiнiя) та Bo⊥ = 30 мкГс (штрихова лiнiя).
часу формування оболонки дiйснi не лише для гiдродинамiчного аналiзу, але також i у МГД моделях. Порiвняння рис. 3.1c, 3.3c i d показує, що радiацiйнi втрати
є дещо меншими для сильнiшого МП. Фактично при t = 100 000 p., приблизно 60
% енергiї вибуху втрачається на теплове випромiнювання, якщо УХ рухається в
МЗС без магнiтного поля або вздовж лiнiй МП (рис. 3.1c), тодi як частка енергiї
на випромiнювання становить 50 % для B0⊥ = 30 мкГс (рис. 3.3d).
3.2.2. Вплив магнiтного поля на гiдродинамiчнi параметри течiї
На рис. 3.5 i 3.6 показано часову еволюцiю просторових розподiлiв параметрiв потоку в областi 19 − 29 пк i часовому iнтервалi 25 000 − 80 000 p. (r − t
розгортки).
Появу перших елементiв течiї, в яких є суттєвi радiацiйнi втрати, можна
чiтко простежити за просторово-часовими розподiлами температури (рис. 3.5).
Радiацiйнi втрати призводять до швидкого падiння температури за фронтом УХ
починаючи з t ≈ 40 000 p.. Першi елементи, що охолоджуються, з’являються трохи далi за фронтом УХ [55]. Якщо магнiтне поле є низьким, радiацiйнi втрати
ефективнi в тонкiй оболонцi одразу УХ. Ця область вiдповiдає щiльнiй оболонцi
(3.6a-b), яка охолоджується все ефективнiше зi збiльшенням її густини.
Оболонка є ширшою для Bo⊥ = 3 мкГс (рис. 3.6с). Тонка щiльна оболонка
не утворюється для Bo⊥ = 10 мкГс (рис. 3.6d). Це спричинено високими значеннями магнiтного тиску (порiвняно з моделями з меншими значеннями напруженостi
МП), що не дозволяє газу сильно стискатися. На рис. 3.6a-b показано, що макси-
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Рис. 3.7. Залежнiсть максимальної густини у оболонцi ρmax /ρo (суцiльнi лiнiї) та
максимуму напруженостi МП Bmax /Bo (крапковi лнiї) за фронтом УХ
для кiлькох значень напруженостi зовнiшнього тангенцiального МП.
мальна густина може бути в кiлька сотень разiв бiльшою за густину МЗС, якщо
МП дорiвнює нулю або паралельне нармалi до УХ.
На противагу цьому, рис. 3.6c показує, що фактор компресiї на перпендикулярнiй УХ з Bo⊥ = 3 мкГс є меншим за 50. Фактор компресiї густини для
пост-адiабатичних ЗН змiнюється вiд 4 до 10 для B0⊥ = 10 мкГс (рис. 3.6d).
Цей ефект також продемонстровано на рис. 3.7, де показана еволюцiя величин ρmax /ρo i Bmax /Bo для рiзних значень напруженостi перпендикулярного МП
(ρmax i Bmax є максимальними значеннями всерединi оболонки за фронтом i їх положення в оболонцi мiняється з часом). Варто вiдзначити, що для Bo = 30 мкГс
фактор компресiї є меншим за 4, тобто вклад магнiтного поля до повного тиску
середовища є достатньо великим для того, щоб ударна хвиля вже не була ‘сильною’.
Чим менша густина оболонки, тим меншi радiацiйнi втрати. З iншого боку,
якщо врахувати МП, область, на яку впливають цi втрати, є бiльшою. Це помiтно
на рис. 3.5b i рис. 3.5c. Площа за фронтом УХ, на яку впливають радiацiйнi
втрати, є бiльшою у випадку перпендикулярного МП Bo⊥ = 3 мкГс, i зростає з
посиленням МП (рис. 3.5d).
Велике значення напруженостi тангенцiального МП створює додатковий
тиск безпосередньо за фронтом УХ, що запобiгає високiй компресiї течiї (яка є в
чисто гiдродинамiчних моделях). Це призводить до того, що R, V i m є близькими до значень сєдовської стадiї навiть за умов радiацiйних втрат, коли t > tsf
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(a) густина, (b) швидкiсть, (c) тепловий тиск, (d) тиск магнiтного поля.
Розподiл на паралельнiй УХ спiвпадає з результатами для Bo = 0 мкГс.
(рис. 3.3a-b, зелена i помаранчевi лiнiї). У цьому випадку МП поводить себе як
‘компенсатор’ теплового тиску, який зменшується через радiацiйнi втрати.
Рис. 3.6 пiдтверджує, що оболонка за фронтом УХ для високих значень
тангенцiального МП вже не є тонкою i її товщина зростає з часом. Це означає, що
в такому випадку використовувати модель тонкого шару для радiацiйної стадiї
вже не можна.
З гiдродинамiчних моделювань [55] вiдомо, що на пост-адiабатичнiй стадiї
формуються двi оболонки (рис. 3.8). Вони зливаються в одну оболонку на момент
часу t ≈ 55 000 p. пiсля вибуху, що вiдповiдає першому мiнiмуму параметра сповiльнення m (рис. 3.3с). Цей момент добре видно на рис. 3.6 для Bo = 0 мкГс i
Bok = 3 мкГс. Двi оболонки утворюються внаслiдок того, що ефективне охолодження вiдбувається i розвивається трохи нижче за течiєю, а не вiдразу за УХ.
Зниження тиску у зовнiшнiй оболонцi призводить до уповiльнення УХ, це призводить до зменшеня параметра m (рис. 3.3b). Внутрiшнiй тиск пiдтримує рух
внутрiшньої оболонки, що зрештою призводить до їх злиття, пiсля цього газ починає штовхати злиту оболонку (початок зростання m, рис. 3.3b). Внаслiдок ра-
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дiацiйних втрат оболонка сповiльнюється (друге зменшення m в час t = 6 · 104 p.).
Наступнi коливання в m подiбнi – вони обумовленi взаємодiєю мiж внутрiшнiм
тиском та тиском на УХ, який регулюється втратами на випромiнювання.
Тангенцiальне МП вводить додатковий магнiтний тиск у загальну картину
еволюцiї ЗН. Коли m наближається до свого першого мiнiмуму, магнiтний тиск
стає спiвмiрним з тепловим. Пiзнiше МП є промiжною ланкою у взаємодiї мiж внутрiшнiм i тиском УХ: два пiки на профiлi тиску чiтко роздiленi магнiтним тиском
(рис. 3.9c; рис. 3.10). Цей ефект стає помiтним пiсля t ≈ 55 000 p. (що вiдповiдає
першому мiнiмуму в m) для Bo⊥ = 3 мкГс (пор. рис. 3.8 i 3.9). Вища напруженiсть
МП запобiгає взаємодiї двох оболонок впродовж усiєї пост-адiабатичної стадiї, та
навiть в околi t ≈ 55 000 p. (рис. 3.6d).
Рис. 3.8, 3.9 i 3.10 вiдповiдають часам до i пiсля першого мiнiмуму параметра сповiльнення m. Рисунки показують, що товщина всiєї радiацiйної оболонки збiльшується iз збiльшенням густини навколишнього середовища. Високе МП
призводить до зменшення щiльностi оболонки, тобто густина менша для бiльшої
напруженостi МП (рис. 3.7). Швидкiсть руху УХ є вищою, коли присутня тангенцiальна компонента МП – цей ефект бiльш помiтний для вищих Bo⊥ (рис. 3.3,
3.8a, 3.9a).
Моделювання з радiальним МП показує, що воно не впливає на розподiл
гiдродинамiчних параметрiв течiї. Розподiли залишаються такими ж як i в гiдродинамiчному моделюваннi.
3.2.3. Структура магнiтного поля
Рис. 3.11 показує розподiли напруженостi магнiтного поля для Bok = 1 мкГс
i Bok = 3 мкГс для t = 53 000 p. i 70 000 p. Радiальне МП не стискається на фронтi
ударної хвилi (рис. 3.11), але його розподiли масштабуються вiдносно напруженостi зовнiшнього МП, тобто профiлi Bk (r)/Bok є однаковими для рiзних значень
Bok але їх форма мiняється з часом. Пiсля моменту часу t ≈ 50 000 p., магнiтне поле в областi за УХ досить рiзко падає i це падiння посилюється з часом. Зокрема,
в момент часу t = 105 p. напруженiсть поля стає 0.25Bok .
Така поведiнка пов’язана з формуванням тонкої оболонки. Рис. 3.12 iлюструє це явище. На ньому показано залежнiсть мiж лагранжевими a та ейлеровими r координатами. Протягом адiабатичної стадiї профiль r(a) є автомодель-
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Рис. 3.12. Схематичне зображення спiввiдношення мiж лагранжевими a та ейлеровими r координатами.
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ним, тобто вiн зберiгає свою форму з часом [45]. Оболонка починає формуватися
приблизно в час ttr . Радiацiйна оболонка в основному складається зi згребеного
мiжзоряного газу [55]. Тому оболонка є широкою в координатах a i її товщина визначається як ∆a = R(t) − R(ttr ), яка росте з часом. Гарячий газ за оболонкою (з
a < R(ttr )) еволюцiонує практично в адiабатичному режимi i залежнiсть r(a) для
цього регiону масштабується як r(a, t) ≈ r(a, ttr )Rhot (t)/R(ttr ) (рис. 3.12). Тиск в
оболонцi спадає за рахунок радiацiйних втрат i, таким чином, газ з лагранжевими координатами R(ttr ) < a < R(t) стискається у щiльнiй оболонцi, яка є досить
тонкою у координатах r: ∆r = R(t) − Rhot (t).
Компоненти магнiтного поля поводяться вiдповiдно до фундаментальних
рiвнянь (1.69), якi є дiйсними i в адiабатичному, i в неадiабатичному режимах.
Розглянемо елемент течiї, який розташований за фронтом, проте достатньо близько до УХ, r = R − ∆r . Координата a яка вiдповiдає цьому значенню r є значно
меншою: a = R − ∆a (див. рис. 3.12). Iншими словами, вiдношення a/r є меншим
за одиницю i спадає з часом. Тому Bk = (a/r)2 рiзко спадає за фронтом ударної
хвилi як це зафiксовано на рис. 3.11. Також цей ефект пояснює, чому Bmax /Bo
є бiльшим за ρmax /ρo на рис. 3.7: перпендикулярна компонента магнiтного поля
визначається як B⊥ /Bo = (r/a)(ρ/ρo ).
Радiальна компонента МП, не впливає на структуру течiї впродовж всiєї
еволюцiї ЗН. Тому магнiтне поле для паралельної УХ залежить вiд гiдродинамiчних параметрiв, а не навпаки. Рис. 3.13a,c пояснює цей ефект: величина β плазми
є меншою за одиницю всерединi ЗН.
Просторовi розподiли тангенцiального МП (рис. 3.14) корелюють з розподiлами густини (рис. 3.10), бо таке поле є вмороженим у плазму. На початку
пост-адiабатичної стадiї, коли радiацiйнi втрати ще не суттєвi, розподiли МП для
напруженостей (Bo⊥ = 1 мкГс, 3 мкГс) близькi до автомодельних. Проте ця властивiсть швидко порушується через поведiнку радiацiйних втрат у течiях, модифiкованих магнiтним полем. Тангенцiальне МП є важливим фактором в динамiцi
течiй з ударними хвилями вiдповiдно до величин β плазми (рис. 3.13b,d).
Напруженiсть тангенцiального МП може досягати досить високих значень
на пост-адiабатичнiй та радiацiйнiй стадiях для малих значень Bo⊥ ∼ 1 мкГс,
адже в такому випадку β є малим, тангенцiальне МП не обмежує компресiю плазми, вiдтак вона може ефективнiше стискатися. Магнiтне поле з вищим значенням
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логарифмiчна i спiльна для всiх графiкiв.
Bo⊥ обмежує фактор компресiї газу i, вiдповiдно, максимальне значення напруженостi поля є меншим (рис. 3.7).
3.2.4. Косi ударнi хвилi
Властивостi сильних УХ, що еволюцiонують в середовищi з магнiтним полем, характеризуються кутом Θo . Це кут мiж магнiтним полем Bo та нормаллю
до УХ (iндекс ‘o’ визначає значення перед УХ). Вплив магнiтного поля на постадiабатичнiй стадiї для паралельних (Θo = 0) та перпендикулярних (Θo = 90◦ )
УХ в однорiдному середовищi дослiджувався в попередньому пiдроздiлi. У цьому пiдроздiлi розглянемо косi ударнi хвилi для промiжних кутiв в середовищi з
однорiдною густиною та МП.
У цьому пiдроздiлi використано дещо iншу криву охолодження Λ(T ) у
областi температур < 104.1 K: замiсть Λ(T ) = 0 (рис. 3.2), червона крива) при
T < 104 K, ми використовуємо розподiл Λ(T ), описаний у [86] (рис. 3.2), зелена крива). Для температур T > 104 K ми використовуємо таку ж модель кривої
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охолодження, як i в попередньому пiдроздiлi. Вплив вибору Λ(T ) на результати
моделювання є незначним (рис.3.15) i лише слабко впливає на форму оболонки
за фронтом радiацiйної УХ.
Як i очiкувалося, властивостi УХ з iншими кутами Θo є промiжними сценарiями мiж паралельною i перпендикулярною УХ.
Одним з показникiв точностi моделювання є сума всiх компонентiв енергiї.
Загальна енергiя у всiй системi зберiгається з дуже високим ступенем точностi
протягом усього часу кожного моделювання незалежно вiд кута Θo . Сума компонент енергiй Eth + Erad i Ekin + EB залишається сталою впродовж усiєї еволюцiї,
як це показано на рис. 3.4 для перпендикулярної УХ. Цiкаво, що графiк виглядає практично однаково для будь-якого Θo : вiдношення (Eth + Erad )/Eo ≈ 0.7 i
(Ekin + EB )/Eo ≈ 0.3.
На рис 3.15a показано поведiнку параметра сповiльнення m для моделей з
рiзними кутами Θo (див. рис. 3.3b, який показує подiбну залежнiсть для рiзних
значень Bo ). Червона лiнiя (паралельна УХ) збiгається з Bo = 0 (оскiльки роль
паралельного МП не ефективна у змiнi динамiки УХ). Зi збiльшенням Θo вплив
МП стає бiльш помiтним. Причина полягає в збiльшеннi вкладу тангенцiальної
компоненти МП, яка зазнає стиску з боку УХ i стає динамiчно важливою.
Важливий висновок випливає з рис. 3.15a: кут Θo не змiнює хiд еволюцiї
УХ вiд адiабатичної до радiацiйної стадiї. А саме, перший мiнiмум i максимум в
залежностi параметра m вiд часу, що визначає суттєвi змiни в еволюцiї системи,
виникають однаково для рiзних значень Θo .
Вплив кута Θo добре видно на графiку компресiї густини (рис. 3.15b). Компресiя на фронтi УХ визначається як ρmax /ρo де ρmax = ρs тобто значення безпосередньо пiсля УХ для адiабатичної та ранньої пост-адiабатичної стадiй, а для
решти пост-адiабатичної фази та радiацiйних УХ ρmax – це максимальна густина
в радiацiйнiй оболонцi (якщо цей максимум бiльший за значення безпосередньо
за фронтом УХ).
Магнiтне поле стискається на перпендикулярнiй УХ. Чим вищi радiацiйнi
втрати, тим бiльший ступiнь компресiї УХ, а вiн призводить до вищого магнiтного тиску, який вже ефективно запобiгає створенню тонкої радiацiйної оболонки з високою густиною. Зокрема, для звичайного гiдродинамiчного моделювання
стрибок густини може досягати кiлькох сотень, тодi як наявнiсть магнiтного поля
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Bo > 3 мкГс обмежує ρs /ρo < 10. Паралельна УХ не стискає МП, тому вiдношення ρs /ρo є високим, як i у випадку гiдродинамiчних моделювань (червона лiнiя
на рис. 3.15b). Тому, чим бiльше значення Θo (чим бiльший тангенцiальний компонент МП) тим менший ступiнь компресiї плазми (рис. 3.15b).
Рис. 3.15b можна порiвняти з рис.3.7, де показано еволюцiю компресiї газу за фронтом перпендикулярної УХ для рiзних значень МП. В обох випадках
наприкiнцi пост-адiабатичної стадiї та пiд час радiацiйної стадiї спiввiдношення
ρmax /ρo зменшується iз збiльшенням тангенцiального компонента МП. Отже, iснує
певна ступiнь неоднозначностi мiж кутом Θo та величиною напруженостi МП на
перпендикулярнiй УХ.
Радiальне МП не впливає на структуру течiї за фронтом УХ, тому основний
вплив на течiю з радiацiйною УХ зумовлений тангенцiальним компонентом МП.
Ми завжди можемо роздiлити МП для косої УХ на радiальну та тангенцiальну
складовi i в значнiй мiрi очiкувати, що загальний ефект вiд МП буде зумовлений
саме тангенцiальною складовою. Це i пiдтверджують нашi моделювання. Можна
поставити питання: чи можна апроксимувати профiлi МГД параметрiв за косими УХ ‘вiдповiдним’ профiлем на перпендикулярнiй УХ? Насправдi це можливо.
Рис. 3.16 показує, що структура течiї за фронтом косої УХ з Θoa в МП Boa досить
точно апроксимується структурою чистої перпендикулярної УХ у мiжзоряному
МП з меншою напруженiстю Bob , де Bob = Boa sin(Θoa ).
Нашi моделювання (рис. 3.17), а також рiвняння для густини iмпульсу у
сферичних координатах
ρv⊥ vk − B⊥ Bk
∂ρv⊥
+ ∇ · (ρv⊥ v − B⊥ B) = −
∂t
r

(3.5)

вказують на ще один фiзичний ефект для косих УХ, який є швидше контрiнтуїтивним у випадку одновимiрного моделювання. Вiн полягає у тому, що iснує
ненульова компонента швидкостi v⊥ , перпендикулярна до радiального напрямку.
Ця складова присутня лише в областях за косими УХ i зникає в граничних випадках при паралельнiй чи перпендикулярнiй УХ. Її величина може сягати до 10%
радiальної швидкостi vk на радiацiйнiй стадiї (рис. 3.17). Наявнiсть v⊥ можна iнтерпретувати як викривлення лiнiй течiї за фронтом УХ в поперечних напрямках.
Радiальнi профiлi МГД параметрiв всерединi залишку показанi на рис. 3.18.
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Рис. 3.17. Радiальнi профiлi, радiального vk (верхнi графiки) та тангенцiального
v⊥ (нижнi графiки) компонентiв швидкостi для t = 53 000 p. (лiворуч)
i t = 70 000 p. (праворуч). Bo = 10 мкГс.
Знову ж таки, розподiли для бiльших кутiв Θo подiбнi до розподiлiв за течiєю на
перпендикулярнiй УХ з вищою напруженiстю МП (див. рис.3.8, 3.9, 3.11). Оскiльки тангенцiальна компонента МП збiльшується зi збiльшенням кута Θo , ефект
компенсацiї теплового тиску бiльший для бiльших значень Θo . Вiн, очевидно,
зменшується для УХ з невеликими кутами Θo (червонi лiнiї на рис. 3.18) i невисокої напруженостi МП Bo⊥ (червонi лiнiї на рис. 3.8 та 3.9), що дозволяє формувати
дуже щiльнi радiацiйнi оболонки. Радiальний компонент МП швидко зменшується за течiєю УХ (нижнiй ряд на рис. 3.18): чим менший кут Θo , тим виразнiша
тонка оболонка, а отже, бiльш круте падiння Bk вниз за течiєю. Величини компо

нент МП всерединi залишку можна оцiнити як B⊥ ∼ Bo sin Θo R/Rtr ρmax /ρo i
2
Bk ∼ Bo cos Θo Rtr /R де Rtr i R – радiус УХ на момент часу ttr i на поточний
час (Rtr ≈ 22.4 пк для розглянутих параметрiв),
Вплив радiацiйних втрат i кута Θo на розвиток структур у постадiабатичних течiях видно на рис. 3.19 (температура) i рис. 3.20 (густина). Видно,
що втрати починають впливати на структуру течiї в однаковий час, незалежно вiд
кута Θo . Також елемент, який охолоджується першим, знаходиться на однаковiй
вiдстанi вiд УХ для будь-якого кута Θo . Пiсля цього елемента охолоджуються i су-
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Рис. 3.18. Радiальнi профiлi густини (верхнiй рядок), тепловий тиск (другий рядок), тангенцiальний (третiй рядок) i радiальний (нижнiй рядок) компоненти МП. Представленi рiзнi етапи еволюцiї ЗН (стовпцi) та кiлька
кутiв Θo (показано кольором). Зовнiшнє МП Bo = 10 мкГс. (Значення
МП перед УХ є рiзним для лiнiй рiзного кольору оскiльки вони представляють компоненти Bok = Bo cos Θo i Bo⊥ = Bo sin Θo при рiзних
кутах Θo .)
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Рис. 3.19. Залежнiсть розподiлу температури вiд часу для косих УХ: Θo = 0◦ (a),
Θo = 30◦ (b), Θo = 60◦ (c) i Θo = 90◦ (d). Напруженiсть мiжзоряного
МП Bo = 10 мкГс.

Рис. 3.20. Те саме, що i на рис. 3.19, але для розподiлу густини. Кольорова шкала
логарифмiчна для рисункiв (a)-(c) i лiнiйна для (d).
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Рис. 3.22. Те ж саме, що i на рис. 3.21, але для 53 000 рокiв i 70 000 рокiв вiдповiдно. Бiла лiнiя на рисунку (c) вiдповiдає положенню УХ.
сiднi областi, коли їх температура знизиться до ∼ 105 K (що вiдповiдає максимуму
на кривiй охолодження Λ(T )). Зворотня УХ (видно позаду охолоджених областей
на рис. 3.19 через 60 000 рокiв) рухається швидше i глибше за течiєю квазiперпендикулярнї УХ через бiльш високий тиск МП в оболонцi, що штовхає зворотну УХ
всередину. Варто вiдзначити, що ця зворотна УХ виникає на радiацiйнiй стадiї
i не має нiчого спiльного iз зворотною УХ, яка утворюється невдовзi пiсля спалаху Наднової. Чiтко видно, що холодна область за передньою УХ ширша для
бiльш косих УХ (рис. 3.19). Водночас холодна оболонка має бiльшу густину для
квазiпаралельних, нiж для квазiперпендикулярних УХ (рис. 3.20). Очевидно, що
причиною цих ефектiв є наявнiсть тангенцiального МП.
На рис. 3.21 i 3.22 показано ‘реконструкцiю’ двовимiрних поперечних перерiзiв ЗН. Для того, щоб створити цi дiаграми, ми використовували набiр одновимiрних моделей для рiзних значень Θo i з’єднали їх: кожен профiль розташований пiд
вiдповiдним кутом Θo . МП впливає на структуру течiї, у областях, де β плазми
зростає до одиницi i вище (рис. 3.21b та 3.22b). Структури не вiдчувають впливу
МП до пiзньої адiабатичної стадiї (рис. 3.21), оскiльки весь цей час β досить мале.
Втрати починають зростати на пост-адiабатичнiй стадiї, що спричиняє компресiю
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МП i, отже, зростання β (рис. 3.22). Компресiя МП залежить вiд його орiєнтацiї,
тому профiлi течiї плавно змiнюються в залежностi вiд напрямку.

3.3. Еволюцiя пост-адiабатичних ЗН у неоднорiдному
середовищi
3.3.1. Неоднорiдна густина МЗС
У попереднiх пiдроздiлах ми розглянули властивостi пост-адiабатичних УХ
в однорiдному середовищi. Тепер дослiдимо як цi властивостi змiнюються в МЗС
з нерiвномiрним розподiлом густини. У цьому пiдроздiлi ми припускаємо, що МП
є однорiдним як за напрямком, так i величиною. Також ми розглядаємо лише
граничнi випадки паралельних та перпендикулярних УХ, якi, як показано вище,
поширюються на косi УХ.
Розподiл густини навколишнього середовища приймається експоненцiйним
no (r) = no (0) exp (r/h) ,

(3.6)

де h – просторовий масштабний фактор (густина зростає швидше для менших
h). Ми враховуємо лише еволюцiю у середовищi iз зростанням градiєнта густини, таким як молекулярнi хмари, з якими можуть взаємодiяти пост-адiабатичнi
ЗН. Такi умови зумовлюють уповiльнення УХ, що призводить до бiльш помiтних
радiацiйних втрат.
Тиск навколишнього середовища залежить вiд густини та температури, за
законом iдеального газу Po ∝ no To . Оскiльки густина МЗС не є однорiдною,
ми провели моделювання для двох граничних випадкiв: або To = const або
Po = const. Виявляється, що всi розподiли параметрiв за фроном УХ є практично однаковими, як i очiкувалося, тому що в наших моделях тиск навколишнього
середовища значно менший у порiвняннi з тиском перед УХ, навiть за сильного
зростання no i пiзнiх етапiв еволюцiї. Результати в цьому пiдроздiлi приведенi для
моделювання з постiйною температурою МЗС.
На рис. 3.23 показано динамiку перпендикулярної УХ (пор. рис. 3.3, де розглядалося однорiдне МЗС). Пiд час адiабатичної стадiї збiльшується густина нав−1/2
колишнього середовища, що призводить до уповiльнення УХ V ∝ no (R)R3
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Рис. 3.23. Вплив градiєнта густини на радiус R i швидкiсть V (a) перпендикулярної УХ для рiзних величин МП Bo i параметра h (наведено в дужках).
Еволюцiя в часi повних компонент енергiї (b) показана для моделi з
h = 10 пк i Bo = 3 мкГс.
[60]. В результатi бачимо, що частина УХ, яка стикається з молекулярною хмарою, переходить у постадiабатичну стадiю ранiше, нiж областi, що рухаються в
однорiдному середовищi. Схоже, що середовище зi зростаючою густиною впливає
на часову ‘шкалу’ характерних процесiв випромiнювання (лiнiї рiзних кольорiв
на рис. 3.23a), тодi як величина МП впливає на динамiчнi особливостi процесiв
(суцiльнi та штриховi зеленi лiнiї на цьому ж зображенi), не впливаючи на часову
шкалу.
Перетворення енергiї в радiацiйних МГД течiях, що поширюються в неоднорiдному МЗС (рис. 3.23b для h = 10 пк), якiсно подiбнi до випадку однорiдного
середовища (рис. 3.3c i d, тобто для h → ∞) та в МЗС з iншими значеннями h.
Однак перетворення компонентiв енергiї через вiдхилення вiд адiабатичної стадiї
починається в рiзний час: пiзнiше для вищих h, в повному узгодженi з варiацiями
m (рис. 3.24a). Цей параметр є найкращим показником для еволюцiйної стадiї
також i для УХ у неоднорiдному середовищi.
Дiйсно, перетин жовтої та синьої лiнiй на рис. 3.23b (енергiя на випромiнювання стає спiвмiрною з кiнетичною енергiєю течiї) вiдбувається приблизно за
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Рис. 3.24. Еволюцiя в часi параметра розширення (a) i фактору компресiї УХ
ρmax /ρo (c) для перпендикулярної УХ в середовищi (3.6) з рiзним параметром h. Формат легенди: (Величина МП Bo , масштаб довжини h).
Рисунки (b) i (d) вiдповiдають (a) i (c) вiдповiдно, але з τ = 4t/tmin на
горизонтальнiй осi замiсть t.
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Рис. 3.25. Те ж саме, що i на рис. 3.24 для паралельної УХ. Зелена пунктирна
лiнiя тут не вiдображається, оскiльки вона повинна збiгатися з зеленою
суцiльною лiнiєю (МП не впливає на потiк за фронтом паралельної УХ).
час tmin , що вiдповiдає мiнiмальному значенню m; перетин жовтої та зеленої лiнiй
(випромiнюється половина теплової енергiї) вiдбувається вiдразу пiсля утворення
оболонки tsf . Нашi моделювання показують, що таке наближення має мiсце для
значного дiапазону значень масштабного коефiцiєнта h. Процеси дiйсно можна
перемасштабовувати. Якщо ми розглянемо – замiсть реального часу t – перемасштабований час τ , визначений як τ = 4t/tmin (коефiцiєнт 4 обраний довiльно для
зручностi побудови графiку), тодi УХ, якi поширюються в середовищах з рiзним
градiєнтом, еволюцiонують на подiбних часових масштабах (рис. 3.24). Ця властивiсть справедлива також для паралельних УХ (рис. 3.25), а отже, i для косих
УХ.
Зрозумiлою є причина коротших радiацiйних часових масштабiв в середовищi з бiльшим градiєнтом густини. Втрати на випромiнювання стають динамiчно
важливими в перiод ‘перехiдного’ часу ttr , який зменшується при зростаннi густини, оскiльки радiацiйнi втрати L пропорцiйнi до n2 , рiвняння (3.1). Окрiм того,
−1/2
УХ ефективнiше сповiльнюється для вищих густин V ∝ no . У такому випадку
температура швидше знижується, оскiльки Ts ∝ V 2 , а функцiя охолодження Λ(T )
наближається до максимуму за коротший час.
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Iснує ще одна властивiсть УХ, якi поширюються у неоднорiдному середовищi, помiтна на рис. 3.24 i 3.25. А саме, величина m на адiабатичнiй стадiї (тобто
близько τ = 1 на цих рисунках) не є точно 2/5, як це повинно бути для розв’язкiв
Сєдова в однорiдному середовищi, а є трохи меншою. Така властивiсть вже є вiдомою. Насправдi, бiльш загальний розв’язок задачi про сильний точковий вибух
в середовищi з густиною no (R) ∝ Rs передбачає менший показник m = 2/(5 + s)
для s > 0 [91]. Щодо середовища з експоненцiйним розподiлом густини (3.6), ми
також можемо отримати аналiтичний вираз для m(R). А саме, використовуючи
формулу (3) для швидкостi УХ з [60], ми отримуємо:
√

−5/2

m(R) = 6 2(R/h)

p

F
R/2h + 2(R/h)−2 (R/h − 3),

(3.7)

де F (x) – це функцiя Доусона Оскiльки F (x) виражається через спецiальну функцiю, то для практичного застосування кращим є її наближення
m(R) ≈ 0.35 + 0.05(1 − R/h)

(3.8)

що є розкладом в ряд першого порядку виразу (3.7). Це наближення є достатньо
точним для R < 3h; максимальна похибка становить 10% при R = 3h. Таким
чином, параметр сповiльнення менший за 0, 4 пiд час адiабатичної стадiї також
для експоненцiально зростаючої густини середовища.
Як тiльки радiацiйнi втрати стають суттєвими, значення m ще бiльше зменшується, аж до часу tmin (рис. 3.24 i 3.25), та продовжує еволюцiонувати як i у
випадку з однорiдною густиною.
Еволюцiя компресiї густини ρmax /ρo для перпендикулярної та паралельної
УХ представленi на рис. 3.24c i рис. 3.25c вiдповiдно. Знову ж таки, залежностi
для рiзних h можна масштабувати, щоб побачити, що еволюцiя фiзично подiбна,
якщо розглядати її з точки зору безрозмiрного часу τ . Пiсля tmin компресiя густини на паралельнiй УХ продовжує розвиватися практично однаково навiть на
радiацiйнiй стадiї: лiнiї рiзних кольорiв практично спiвпадають, хоч i вiдповiдають
рiзним градiєнтам густини (рис. 3.25d). Однак вiдношення ρmax /ρo не може досягти високих значень на перпендикулярнiй УХ, оскiльки наявнiсть МП дiє проти
компресiї на УХ (рис. 3.24c). Чим бiльше значення тангенцiальної складової МП,
тим сильнiше зменшується компресiя на УХ (суцiльна зелена проти штрихової
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Рис. 3.26. Еволюцiя в часi суми компонент енергiї для перпендикулярної УХ. Суцiльнi лiнiї вiдповiдають моделi з h = 30 пк i штриховi лiнiї – h = 10 пк.
Bo = 3 мкГс. Нижнiй рисунок такий самий як i верхнiй але в одиницях
τ замiсть t.
зеленої лiнiї на рис. 3.24). Вплив тангенцiальної складової МП зменшується для
сильнiших градiєнтiв ρo (тобто для менших h, рис. 3.24d, вiд червоної до жовтої
лiнiй), тобто чим швидше уповiльнюється УХ. Iснують двi причини таких властивостей. По-перше, внутрiшнi шари вiдчувають це сповiльнення iз затримкою
i з бiльшою швидкiстю падають на радiацiйну оболонку. По-друге, чим сильнiше
сповiльнення, тим ближче T до максимуму в Λ(T ), що зумовлює бiльшi радiацiйнi
втрати i, як наслiдок, бiльшу компресiю на УХ.
Перерозподiл компонентiв енергiї також перемасштабовується, тобто змiни
вiдбуваються для рiзних моментiв часу подiбно (рис. 3.26). А саме, падiння теплової складової витрачається на випромiнювання, тодi як кiнетична енергiя течiї
перетворюється на магнiтну. Цi канали обмiну енергiєю майже незалежнi (лiнiї на
рис. 3.26 близькi до горизонтальних), аж до добре розвиненої радiацiйної стадiї
(близько τ = 10).
Властивiсть масштабування у часi може бути корисною для розумiння внутрiшнiх процесiв або оцiнки деяких параметрiв ЗН. Однак це не означає, що всi
процеси розвиваються абсолютно однаково, незалежно вiд градiєнта густини, а
лише те, що ланцюжок процесiв є схожим, оскiльки вони регулюються спiльною
ознакою – радiацiйними втратами, якi починають впливати на течiю, коли швидкiсть УХ досягає певного значення.
Можна побачити деякi вiдмiнностi в розподiлi МГД параметрiв вниз за течiєю на перпендикулярнiй УХ, якщо напруженiсть МП є достатньо високою, щоб
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Рис. 3.27. Радiальнi профiлi густини та МП вниз за течiєю для перпендикулярної
УХ (a-d) i паралельної УХ (e-h) для двох значень МП (лiва та права колонки). Профiлi показанi для рiзних моментiв часу, якi, однак,
вiдповiдають однiй i тiй самiй еволюцiйнiй фазi t = 0.97tmin .
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Рис. 3.28. Часова залежнiсть розподiлу температури за перпендикулярною УХ
для h = 10 пк (a), h = 30 пк (b), h = 60 пк (c), i модель з однорiдним
МЗС (d). Bo = 10 мкГс.

Рис. 3.29. Те саме що i на рис. 3.28 для густини (див. також рис. 3.20).
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забрати значну частину енергiї УХ (рис. 3.27b i d). На рис. 3.27 ми вибрали профiлi на тiй ж еволюцiйнiй стадiї. Натомiсть, структури в радiацiйнiй оболонцi досить
схожi для МЗС з рiзними градiєнтами густини, якщо тангенцiальна складова МП
невисока (рис. 3.27a i c), чи для паралельної УХ (рис. 3.27e-h).
Зауважимо, що горизонтальнi осi на рис. 3.27 нормованi на радiус УХ R(t),
якi є рiзними для рiзних лiнiй, тобто товщина оболонок подiбна на графiку але
рiзна в абсолютних одиницях. Це ще одна своєрiдна властивiсть масштабування –
просторова. Цiкаво також, що профiлi густини на рис. 3.27a i e (тобто якщо тангенцiальне МП є невеликим) також можуть бути масштабованi по вертикальнiй
осi шляхом дiлення на значення ρo (R).
Еволюцiю структур, зокрема формування оболонки за фронтом УХ та
поширення зворотної УХ, можна побачити на рис. 3.28 та 3.29, де наведенi
просторово-часовi розгортки профiлiв у фiзичних одиницях. Видно, що подiбнi
особливостi розвиваються за фронтом УХ на всiх чотирьох рисунках, але на
рiзних часових та просторових масштабах. Наприклад, синiй елемент окреслює
область у фазовому просторi, де є ефективнi радiацiйнi втрати. Ця область наближено визначає тривалiсть пост-адiабатичної стадiї, яка, як виглядає, скорочується для менших значень h. Товщина оболонки на радiацiйнiй стадiї зменшується
зi зменшенням h. В той самий час товщина будь-якої конкретної радiацiйної оболонки залишається однаковою пiд час її еволюцiї. У деякому сенсi наявнiсть градiєнта густини призводить до подавлення впливу магнiтного тиску на УХ (тобто
оболонка стає бiльш товстою та щiльною).
3.3.2. Неоднорiдне мiжзоряне магнiтне поле
Розглянемо еволюцiю ЗН у середовищi з постiйним розподiлом густини, але
зi змiнною напруженiстю МП, яка зростає експоненцiйно вiд центру вибуху:
Bo (r) = Bo (0) exp (r/H) .

(3.9)

Розглядатимемо лише результати для перпендикулярної УХ, оскiльки саме тангенцiальне МП робить найбiльший вплив на динамiку течiї за фронтом УХ.
На основi рис. 3.30a можна зробити висновок, що радiус i швидкiсть УХ
не зазнають сильного впливу вiд наявностi градiєнта МП навiть для порiвняно
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невеликого масштабного фактора (H > 20 пк) i високого Bo (0). Деякi вiдмiнностi у значеннi V можна помiтити лише в околi tmin . На вiдмiну вiд еволюцiї в
середовищi з градiєнтом густини, динамiка УХ в неоднорiдному МП має однаковi характеристики: мiнiмум параметра сповiльнення tmin вiдбувається одночасно
для рiзних H (рис. 3.30b). Це вiдбувається тому, що коефiцiєнт охолодження Λ
не залежить вiд B. Проте, мiнiмальнi значення m(t) в околi tmin змiнюються за
рахунок рiзних напруженостей мiжзоряного МП Bo (R) ∝ exp (R(tmin )/H) перед
фронтом УХ на цей момент часу (так як i зображено на рис. 3.15a).
Завдяки меншому сповiльненню УХ (через високий тиск МП за її фронтом)
кiнетична енергiя (рис. 3.30c) є вищою порiвняно з випадком неоднорiдної густини середовища (рис. 3.23b), при тому, що її частина перетворилася у енергiю МП.
Суми компонент енергiї системи еволюцiонують подiбно до випадку, зображеного
на рис. 3.4: Ekin + EB ≈ const i Eth + Erad ≈ const. Це означає що, навiть якщо
навколишнє МП неоднорiдне, тангенцiальне МП в ЗН все ж ‘перетягує’ енергiю з
кiнетичної складової. Проте радiацiйнi втрати впливають лише на теплову енергiю.
Фактор компресiї УХ ρmax /ρo в свою чергу залежить вiд масштабного фактора МП H: в той самий момент часу вiн нижчий у моделях з меншими значеннями H (тобто для бiльш швидкого росту Bo (R)). Це є результатом збiльшення
тиску тангенцiального МП у областi за фронтом УХ, який запобiгає стисканню
оболонки, коли вiдбувається ефективне випромiнювання пiсля завершення адiабатичного перiоду еволюцiї ЗН. Такi висновки добре iлюструються профiлями
густини та МП для пост-адiабатичних течiй (рис. 3.31), де моделi експоненцiйного МП порiвнюються з моделями однорiдного МП.
Порiвнюючи рис. 3.32 з вiдповiдними графiками для однорiдного мiжзоряного МП (рис. 3.19d i 3.20d) бачимо, що радiацiйна оболонка в неоднорiдному
тангенцiальному МП бiльш ‘розмита’: вона ширша, менш стиснута i має менше
дрiбномасштабних особливостей. Також через наявнiсть градiєнта МП ступiнь
‘розмивання’ оболонки зростає з часом (рис. 3.32b). Це вiдбувається через збiльшення напруженостi МП за фронтом УХ, яка пов’язана зi збiльшенням МП перед
фронтом та умовами стрибка тангенцiального МП на фронтi УХ. Незважаючи на
це, енергiя радiацiйних втрат все ще велика (рис. 3.30c), а це означає, що навiть
високе МП перед фронтом не впливає на тепловi процеси за фронтом УХ.
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Рис. 3.31. Радiальнi профiлi густини (a) i МП (b) за фронтом перпендикулярної
УХ i МП за фронтом паралельної УХ (c). Суцiльнi лiнiї вiдповiдають
неоднорiдному МП ((3.9)) з H = 30 пк), а штриховi лiнiї – аналогiчним
моделям однорiдного мiжзоряного МП. Напруженiсть Bo (0) показана у
легендi, ρo (r) = const, t = 53 000 р. (що вiдповiдає 0.97tmin ). Профiлi
густини для паралельної УХ подiбнi до червоних лiнiй на графiку (a).

Рис. 3.32. Залежнiсть розподiлiв температури (a, b) i густини (c, d) вiд часу за
фронтом перпендикулярної УХ в середовищi з однорiдним розподiлом
густини i експоненцiйним градiєнтом МП з H = 20 пк (a, c) i H = 60 пк
(b, d). Bo (0) = 10 мкГс.
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Таким чином, наявнiсть неоднорiдного МП має iстотне значення при модифiкацiї структури пост-адiабатичної оболонки за фронтом УХ, але не сильно
впливає на динамiку самої УХ навiть на радiацiйнiй стадiї.
3.3.3. Неоднорiдний розподiл густини i МП в МЗС
У попереднiх пiдроздiлах ми розглядали ефекти неоднорiдних розподiлiв
густини i МП окремо. Розглянемо тепер модель, у якiй УХ рухається в МЗС, де
no (r) i Bo (r) не є сталими. Така конфiгурацiя може описувати ситуацiю, коли
ЗН взаємодiє з молекулярною хмарою. Припустимо, що густина i напруженiсть
МП описуються рiвняннями (3.6) i (3.9) вiдповiдно. Вважатимемо, що вiдповiднi
масштабнi фактори пов’язанi умовою рiвноваги мiж тепловим i магнiтним тиском
в iзотермiчному середовищi, що означає H = 2h.
Динамiка УХ (рис. 3.33a, b) у такiй моделi дуже подiбна на модель з неоднорiдною густиною (рис. 3.23, 3.24): радiус i швидкiсть УХ ‘вiдчувають’ лише
градiєнт густини МЗС. Мiнiмум m(t) вiдбувається у момент часу, який визначається ∇ρo . УХ майже нечутлива до неоднорiдностей зовнiшнього МП, навiть якщо
напруженiсть тангенцiального МП досить велика. Невелика вiдмiннiсть мiж моделями з ∇Bo 6= 0 i ∇Bo = 0 полягає в еволюцiї повної магнiтної енергiї ЗН (пор.
рис. 3.33 i рис. 3.23, 3.24 i 3.26): зростання завдяки стрибкам на фронтi УХ за
умов поширення в зростаючому МЗМП, як у моделi ∇Bo 6= 0 (рис. 3.30).
Наявнiсть градiєнта МП сприяє модифiкацiї структури течiї за фронтом УХ.
Суцiльнi лiнiї на рис. 3.34 демонструють дещо бiльш широку радiацiйну оболонку
з меншими пiками на профiлi густини (за перпендикулярною УХ) та бiльшими
B вниз за течiєю порiвняно з моделлю ∇Bo = 0 (штриховi лiнiї). Порiвняно з
рис. 3.31, товщина оболонки (в одиницях радiуса УХ) на рис. 3.34 є меншою,
оскiльки градiєнт МП недостатньо сильний: масштабний фактор H = 60 пк на
рис. 3.34 i 30 пк на рис. 3.31.
Магнiтне поле не впливає на еволюцiю ЗН до кiнця адiабатичної стадiї,
оскiльки тепловий тиск p набагато вищий за магнiтний тиск pB . МП стає динамiчно важливим лише на пост-адiабатичнiй стадiї, коли радiацiйнi втрати роблять
плазму бiльш стисливою через падiння теплового тиску. Компресiя тангенцiальної компоненти МП (вмороженої у плазму) призводить до збiльшення тиску МП
до рiвня pB > p. Це показано на рис. 3.35, де зображено еволюцiю β ≡ P pB /p.
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(H = 2h). Момент часу t = 36 000 р. вiдповiдає 0.97tmin . Дiапазон r на
горизонтальнiй шкалi, як i на рис. 3.31 вiдображає близько 10% радiуса
УХ.
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Рис. 3.35. Еволюцiя розподiлiв β плазми для УХ в неоднорiдному середовищi з
H = 2h для моделей з наступними наборами пар параметрiв (Bo (0),
h): (a) (3 µG, 10 пк), (b) (3 µG, 30 пк), (c) (10 µG, 10 пк), (d) (10 µG,
30 пк).
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3.4. Висновки
Чисельний код Pluto був адаптований i використаний для магнiтогiдродинамiчного моделювання потокiв з ударними хвилями з врахуванням втрат
плазми на випромiнювання. Розрахунки проведенi для одновимiрних потокiв в
умовах сферичної симетрiї в мiжзоряному середовищi з однорiдними та неоднорiдними розподiлами густини та магнтного поля.
Тиск тангенцiальної складової магнiтного поля запобiгає ефективнiй компречiї плазми i обмежує рiвень максимальної густини в радiацiйнiй оболонцi. Радiацiйна оболонка є бiльш протяжна за фронтом перпендикулярної УХ. Цi ефекти
бiльш помiтнi для бiльшого значення напруженостi МП.
Паралельне МП не впливає на динамiку потоку, оскiльки його гуcтина енергiї набагато менша за густину теплової енергiї плазми за фронтом УХ.
Радiацiйнi втрати впливають лише на теплову енергiю. Енергiя МП збiльшується за рахунок зменшення кiнетичної енергiї.
При косих УХ пост-адiабатичних ЗН перпендикулярна складова МП зростає, а паралельна – зменшується за фронтом УХ. Цей механiзм може вiдповiдати за переважно тангенцiальну орiєнтацiю МП у старих ЗН, як це вiдомо з
спостережень радiополяризацiї [76, 92]. Також, структура течiї за косими постадiабатичними УХ подiбна до течiї за фронтом перпендикулярної УХ.
У пiзнi часи, коли УХ сильно уповiльнюється i число Маха стає малим, ефективнiсть прискорення часток механiзмом Фермi значно зменшується. З iншого
боку, в цей час тангенцiальна компонента МП домiнує на бiльшостi поверхнi ЗН,
навiть у регiонах, де паралельна УХ була великою на попереднiх стадiях (квазiпаралельнi УХ). Тому моделi, якi враховують взаємодiю ЗН з молекулярними
хмарами (або взагалi еволюцiю ЗН пiсля адiабатичної стадiї), повиннi враховувати
мiжзоряне магнiтне поле.
Показано, як неоднорiдностi густини та МП змiнюють динамiку (частково
та повнiстю радiацiйної) УХ та структуру течiї за її фронтом. Великомасштабна
нерiвномiрнiсть розподiлу густини та МП в околi молекулярної хмари суттєво
змiнює еволюцiю ЗН, оскiльки, наприклад, збiльшення густини МЗС прискорює
еволюцiю ЗН, тобто початок пост-адiабатичного режиму може настати значно
ранiше.
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Одним з найцiкавiших ефектiв наявностi градiєнта густини є приблизне масштабування часової еволюцiї та просторових структур за фронтом УХ. З iншого
боку, градiєнт напруженостi МП не прискорює еволюцiю УХ, проте УХ згрiбає
бiльше МП при русi в напрямку додатного градiєнта зовнiшнього МП. Таким
чином, вплив тиску МП в радiацiйнiй оболонцi є бiльш явним, а сама оболонка
стає бiльш ‘розмитою’ через збiльшення тиску МП, що бiльш ефективно запобiгає
сильнiй компресiї за фронтом УХ.
Старi пост-адiабатичнi ЗН або областi ЗН, що взаємодiють iз середовищем високої густини, можуть бути перспективними джерелами адронних гамапроменiв. Радiацiйнi втрати в цих об’єктах iстотно впливають на динамiку УХ
та структуру потоку. Космiчнi променi, якi або вилiтають з ЗН, або повторно
прискорюються на фронтi УХ не матимуть надто жорсткого спектру з двох причин. По-перше, фактор компресiї не буде дуже великим, а по-друге, радiацiйна
оболонка буде ширшою, а це означає, що тiльки високоенергетичнi частинки з великою середньою довжиною вiльного пробiгу можуть ‘скористатися’ посиленою
компресiєю для свого прискорення.
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РОЗДIЛ 4

ПРИСКОРЕННЯ КОСМIЧНИХ ПРОМЕНIВ У
ПОСТ-АДIАБАТИЧНИХ ЗАЛИШКАХ
НАДНОВИХ
В роздiлi подано результати самоузгодженого нестацiонарного моделювання
прискорення космiчних променiв у наближеннi тестової частинки та гiдродинамiчної структури течiї впродовж бiльшої частини eволюцiї ЗН включно з настанням
пост-адiабатичної стадiї.
Результати роздiлу опублiковано у [93].

4.1. Постановка задачi
Нестацiонарне рiвняння переносу для диференцiальної густини КП N має
вигляд [94]:


∂N
∂
∇·u
=∇(Dr ∇N − uN ) −
(N ṗ) −
Np + Q ,
∂t
∂p
3

(4.1)

де Dr – просторовий коефiцiєнт дифузiї, u – швидкiсть течiї, ṗ – енергетичнi
втрати i Q – джерело частинок (iнжекцiй). Для iнтегрування цього рiвняння використовувався код RATPaC [95–97]. Ми будемо моделювати прискорення КП
у кiнетичному пiдходi за припущення тестової частинки. Для цього ми обрали
параметри задачi, якi забезпечують тиск КП нижче 10% теплового тиску газу
протягом всього часу моделювання.
Рiвняння переносу розв’язується у системi вiдлiку, яка рухається разом з
УХ. Додатково радiальна координата x перетворюється за законом (x−1) = (x∗ −
1)3 , де x = r/Rsh . Для нової просторової змiнної x∗ таке перетворення забезпечує
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високу роздiльну здатнiсть в околi УХ i водночас дозволяє охоплювати просторовi
областi в десятки разiв бiльшi за радiус УХ (x∗ >> 1). Таким чином можна
врахувати вклад вiд усiх частинок, якi покинули область прискорення.
4.1.1. Коефiцiєнт дифузiї
Одним з ключових, проте недостатньо вивчених параметрiв у (4.1) є просторовий коефiцiєнт дифузiї, який впливає на ефективнiсть прискорення КП i, як
наслiдок, на максимальну енергiю КП. Крiм того, вiд коефiцiєнта дифузiї залежить просторовий розподiл прискорених частинок у областях перед i за фронтом
УХ.
Ми будемо обчислювати еволюцiю спектру КП для двох граничних випадкiв
дифузiї – бомiвської дифузiї у МП напруженiстю 5 мкГс та коефiцiєнта дифузiї,
отриманого iз самоузгодженого посилення космiчними променями альвенiвської
турбулентностi.
Найчастiше у моделях прискорення КП використовують бомiвський коефiцiєнт дифузiї:
v
(4.2)
Dr = rg ,
3
де v i rg – швидкiсть i ларморiвський радiус частинки.
Для iншого сценарiю дифузiї ми розв’язуємо також рiвняння переносу для
спектру магнiтної турбулентностi (з врахуванням лише альвенiвських хвиль),
i отримуємо самоузгоджений коефiцiєнт дифузiї, який залежить вiд часу [98].
Оскiльки коефiцiєнт дифузiї напряму залежить вiд флуктуацiй МП, ми розглядаємо процес, де КП розсiюються на альвенiвських хвилях за умовою резонансу
kr =

qBo
,
pc

(4.3)

де kr – хвильове число, q i p – заряд i iмпульс частинки, Bo – напруженiсть МП.
Тодi для коефiцiєнта дифузiї маємо
Dr =

4v Um
rg ,
3π Ew

(4.4)

де Ew – густина енергiї на одиничний логарифмiчний iнтервал енергiй альвенiв-
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ських хвиль, якi резонують з частинками з iмпульсом p вiдповiдно до (4.3), а Um
– густина енергiї МП з напруженiстю Bo .
Густина енергiї на одиничний логарифмiчний iнтервал резонантних альвенiвських хвиль означається як
Z
Ew = Ew (k)δ(k − kr )d ln k,
(4.5)
де Ew – спектр турбулентностi енергiї МП на одиничний логарифмiчний iнтервал.
Еволюцiю магнiтної турбулентностi можна описати рiвнянням неперервностi спектральної густини Ew = Ew (r, k, t):
∂Ew
∂
+ u · ∇Ew + Cw (∇u)Ew + k
∂t
∂k



∂ Ew
2
k Dk
= 2(Γg − Γd )Ew ,
∂k k 3

(4.6)

де Cw = 1.5 – префактор компресiї альвенiвської хвилi на фронтi УХ [99], Dk
– коефiцiєнт дифузiї у просторi хвильових чисел, який вiдповiдає за формування каскадiв хвиль, Γg i Γd – вiдповiдно темпи росту i загасання хвиль. Отже, у
випадку дифузiї на альвенiвських хвилях одночасно розв’язуються (4.1), (4.6) та
система рiвнянь гiдродинамiки.
Таким чином варiнт бомiвської дифузiї (4.2) є еквiвалентним сталому спектру магнiтної турбулентностi. Отже, перший варiант можна вважати нижньою,
а другий – верхньою межею коефiцiєнта дифузiї, якi могли б зустрiчатися у ЗН.
Для бомiвської дифузiї ми використовуємо перехiд до галактичного коефiцiєнта дифузiї в областi перед фронтом УХ на вiдстанi 2Rsh (як описано у [96]). В
обох випадках припускається, що процес дифузiї є iзотропним. В астрофiзичних
об’єктах малих розмiрiв D⊥ << Dk , тобто вилiт частинок вздовж лiнiй поля є набагато ефективнiшим. Оскiльки ми розглядатимемо залишки на середнiх i пiзнiх
стадiях, їх розмiр є достатньо великим для того, щоб припущення про iзотропнiсть
дифузiї було виправданим [100].
4.1.2. Чисельна реалiзацiя задачi
Ми розглядаємо еволюцiю ЗН типу Ia, яку описано рiвняннями гiдродинамiки. Для їх чисельного розв’язку використовувався код Pluto [6] з радiацiйними
втратами плазми, якi описуються функцiєю нерiвноважного охолодження з [85].
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Рис. 4.1. Усереднений за об’ємом протонний спектр всерединi ЗН для бомiвської
(червоний) та самоузгодженої (зелений) дифузiї. Фоном галактичних космiчних променiв знехтувано.
Для цiєї задачi ми проводимо одовимiрнi сферично-симетричнi симуляцiї
в однорiдному МЗС. Початковi умови – типовi для ЗН Ia, а саме: маса зоряного
викиду Mej = 1.4M , енергiя вибуху Eo = 1051 ерг, густина середовища – 0.4 см−3 .
Симуляцiї здiйснювалися вiд моменту часу 20 р. до 60 000 р.
На кожному кроцi iнтегрування результати моделювання для густини, тиску
i швидкостi перемасштабовувалися для просторової координати x∗ i пiдставлялися
у (4.1), (4.6).

4.2. Спектри космiчних променiв, прискорених у ЗН
На рис. 4.1 показано еволюцiю усередненого за об’ємом спектру КП для частинок за фронтом УХ. Спектри отримано для трьох моментiв часу, якi вiдповiдають рiзним стадiям еволюцiї ЗН. Цi спектри представляють популяцiю частинок,
яка в основному вiдповiдає за детектоване випромiнювання вiд залишку.
З рисунка видно, що для бомiвської дифузiї (червонi лiнiї) спектри мають
степеневий характер з типовим для тестової частинки iндексом s = 2 протягом
всього часу симуляцiй. Нормування спектру зменшується зi сповiльненням УХ
та збiльшенням об’єму ЗН. Частинки бiльш ефективно iнжектуються на нижчих
енергiях, де їх кiлькiсть є бiльшою. Максимальна енергiя зменшується приблизно
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вiд 20 до 5 ТеВ. Зменшення максимальної енергiї є невеликим, оскiльки при сталiй напруженостi МП перед фронтом на сєдовськiй стадiї максимальна енергiя
зменшується дуже повiльно.
При розглядi магнiтної турбулентностi та ‘альвенiвської дифузiї’, зменшення нормування спектру КП зумовлює зменшення градiєнту тиску космiчних променiв, а це послаблює турбулентнiсть. Як наслiдок, коефiцiєнт дифузiї та часовi
масштаби прискорення збiльшуються, а максимальна енергiя падає з 5 ТеВ до
10 ГеВ. Оскiльки для того, щоб покинути залишок, частинкам потрiбен певний
час, i високоенергетичнi частинки все ще присутнi у невеликих кiлькостях, спектр
КП зазнає зламу i стає м’якшим для високих енергiй.
Рис. 4.2 показує загальну кiлькiсть космiчних променiв для випадку альвенiвської дифузiї в рiзнi моменти часу. Видно, що всi КП з енергiями понад 1 ТеВ
генеруються впродовж перших 10 тисяч рокiв еволюцiї залишкiв. На пiзнiх стадiях КП покидають залишок (тобто переходять з областi за фронтом у область
перед фронтом УХ) i, як наслiдок, всерединi ЗН формуються бiльш м’якi спектри
КП. Злам у спектрi вiдбувається на енергiях, при яких залишок здатен прискорити космiчнi променi на поточний момент часу. Така поведiнка спектрiв також була
отримана в аналiтичних розрахунках [101], де виявлено, що високоенергетичнi частинки, якi покинули область прискорення, можуть бути захопленi всерединi та
поблизу ЗН i спричинити злам у спектрi частинок всерединi ЗН. Спектр частинок
вище енергiї зламу не має чiткої степеневої форми, проте його можна досить добре апроксимувати степеневою залежнiстю з показником степеня s = 2.7. Варто
вiдзначити, що цей спектральний iндекс добре узгоджується iз значеннями, вимiряними у ЗН IC 443 та W44 [102]. В обох залишках спектри КП також мiстять
спектральний злам на декiлькох сотнях ГеВ. Обидва залишки взаємодiють з зонами високої концентрацiї у МЗС, а, отже, рiзнi частини залишкiв перебувають
на рiзних стадiях еволюцiї. Оскiльки наша модель передбачає сферичну симетрiю
та зовнiшнє середовище зi сталою густиною, то для ЗН, якi взаємодiють з молекулярними хмарами, в першому наближеннi можна використати модель на основi
комбiнованих спектрiв, розрахованих для рiзного вiку ЗН.
Нашi результати узгоджуються з аналiтичними розрахунками [103], де припускається, що загасання альвенiвських хвиль через сильнi нейтральнi зiткнення
всерединi ЗН, якi взаємодiють з молекулярними хмарами, призводить до зроста-
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Рис. 4.2. Спектри протонiв для моделi альвенiвської дифузiї для рiзних моментiв
часу. Суцiльнi лiнiї вiдображають повний спектр, штриховi – спектр КП
за фронтом (всерединi ЗН), а пунктирнi – спектр КП перед фронтом (якi
покинули ЗН).
ння спектру на один степiнь (∆s = 1.0). У цьому випадку частинки з енергiями,
вищими за енергiю зламу, близько 10 ГеВ, можуть покидати фронт УХ, i спектри вище енергiї зламу будуть вiдповiдно бiльш м’якими. Така модель добре
пояснює спостережуване гама-випромiнювання W44 [102, 104], проте перебiльшує
спектральний iндекс для ЗН IC 443 та W28, де спектральний iндекс змiнюється
лише на ∆s = 0.6 − 0.7 [102, 105, 106], що, в свою чергу, добре узгоджується з
нашими результатами. В нашiй моделi причиною пом’якшення спектрiв також є
загасання альвенiвських хвиль на пiзнiх етапах еволюцiї ЗН.
Також можна розрахувати загальний спектр КП, враховуючи частинки, якi
покинули область прискорення в ЗН. Розмiри просторової сiтки у наших симуляцiях складають 65 Rs , тому всi прискоренi частинки залишаються в областi моделювання впродовж всього часу моделювання. Тому iнтегрування спектру КП
по всьому об’єму дає загальну кiлькiсть КП, згенерованих у залишку. Такий повний спектр вiдповiдає спектру КП, яким ЗН робить вклад у галактичний спектр.
Рис. 4.3 демонструє загальнi спектри для двох видiв дифузiї, якi розглядаються у
цьому роздiлi. Знову ж таки, для бомiвської дифузiї спектр добре представлений
степеневим законом з показником степеня s = 2. У випадку альвенiвської дифузiї
спектральний злам вiдбувається при ≈ 10 ГеВ пiсля 50, 000 рокiв, де спектраль-
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Рис. 4.3. Повний усереднений за об’ємом спектр протонiв у випадку бомiвської
(червоний) та альвенiвської (зелений) дифузiї. Галактичнi космiчнi променi не враховуються.
ний iндекс змiнюється приблизно вiд s = 2.0 до s = 2.4.
Загальний спектр протонiв добре збiгається з моделлю поширення галактичних КП, де спектр iнжекцiї має тенденцiю бути трохи жорсткiшим, нiж E −2 нижче енергiй порядку кiлькох ГеВ, переходячи до бiльш м’якого показника s ' 2.4
вище 10 ГеВ [107, 108]. Нашi результати узгоджуються з даними для всього дiапазону енергiй вище 10 ГеВ, де можливi прямi вимiрювання, а вплив сонячних
КП слабкий або вiдсутнiй. Варто мати на увазi, що розрахунки проведенi для
тестових частинок, для яких спектри КП на УХ завжди мають стандартнi дифузнi спектри з s = 2. Нашi результати також дають природне пояснення зламу в
спектрi джерел КП, який був введений штучно для опису спостережуваних КП.
У нашiй моделi вiн виникає через явне врахування магнiтної турбулентностi. Усi
змiни спектрального iндексу виникають внаслiдок самої еволюцiї ЗН, нестацiонарностi спектрiв турбулентностi i вiдповiдно нестацiонарної максимальної енергiї
КП. Простi масштабнi спiввiдношення, як, наприклад, бомiвська дифузiї, стацiонарнi описи турбулентностi i коефiцiєнта дифузiї не можуть вiдтворити спектр
галактичних КП. Спектральнi iндекси, отриманi для альвенiвської дифузiї, залежать вiд особливостей зростання, загасання та еволюцiї спектрiв альвенiвських
хвиль. Вони вiдображають баланс мiж темпами зменшення максимальної енергiї
КП за фронтом УХ та темпом, з яким високоенергетичнi КП покидають ЗН [109].
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Такi ж м’якi спектри, як i внаслiдок загасання турбулентностi, можна отримати у випадку, коли максимальна енергiя частинок суттєво змiнюється вздовж
фронту УХ. Також в [110] описано еволюцiю залишку в однорiдному МП за припущення, що ефективне прискорення вiдбувається лише на двох полярних шапках
ЗН, оскiльки нормаль до фронту УХ має бути достатньою мiрою паралельною до
орiєнтацiї напруженостi МП для того, щоб ефективно вiдбулося прискорення КП
на УХ. Спектри вздовж променя зору будуть сумою спектрiв з областей з рiзною
максимальною енергiєю i будуть м’якшими. Обидва пояснення базуються на тому, що максимальна енергiя КП зазнає значних змiн на просторових чи часових
масштабах, а бiльш м’якi спектри виникають внаслiдок накладання спектрiв у
рiзних дiлянках простору чи моментах часу.

4.3. Висновки
Розроблено модель прискорення частинок у ЗН, яка охоплює значний перiод їх еволюцiї – до початку пост-адiабатичної стадiї, коли за фронтом УХ стають
ефективними радiацiйнi втрати. Для цього чисельно розв’язано нестацiонарне рiвняння переносу КП одночасно з рiвняннями гiдродинамiки для течiї плазми.
Ми дослiджували два режими дифузiї – бомiвську та альвенiвську. Для
альвенiвської дифузiї разом з рiвняннями гiдродинамiки та переносу КП ми
розв’язували нестацiонарне рiвняння переносу енергiї магнiтної турбулентностi.
Спiввiдношення тиску КП до тиску УХ зростало з часом для обох моделей, проте
залишалося значно нижчим 10 %, тобто моделювання проводилося в наближеннi
тестових частинок.
Показано, що неефективне утримання високоенергетичних частинок в альвенiвському режимi дифузiї призводить до швидкого зменшення максимальної
енергiї частинок на УХ, що зрештою призводить до зламу спектру в околi 10−100
ГеВ. Спектри КП всерединi ЗН не можна описати чистим степеневим законом вище енергiй зламу, проте вони досить добре апроксимуються степеневою функцiєю
з показником s = 2.7. Така спектральна структура подiбна до спостережуваних
спектрiв ЗН W44 та IC 443.
Обчислення загальних спектрiв, включаючи КП, якi покинули ЗН, також
виявили злам зi спектральним iндексом s ≈ 2.4 для високих енергiй. Це узгоджу-
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ється зi спектрами iнжекцiї, необхiдними для моделей поширення галактичних
КП, а саме s = 2 для низьких енергiй i злам s ' 2.4 в околi 10 ГеВ. Таким чином спектр КП, якi покинули ЗН, є бiльш жорстким, нiж спектр КП, якi все ще
знаходяться всерединi ЗН.

128

РОЗДIЛ 5

НАПРУЖЕНIСТЬ МIЖЗОРЯНОГО
МАГНIТНОГО ПОЛЯ У ЗАЛИШКУ
НАДНОВОЇ 1006 РОКУ
Вiдношення яскравостi мiж двома яскравими лiмбами у ЗН 1006 року залежить вiд частоти випромiнювання, для якої здiйснюються спостереження. Зокрема, NE лiмб (розташований у пiвнiчно-схiднiй частинi ЗН) яскравiший у рентгенiвському дiапазонi, в той час як SW лiмб (пiвденно-захiдний) бiльш яскравий у
радiо дiапазонi [111] (рис. 5.1). Якщо у гама-випромiнюваннi ЗН 1006 переважає
механiзм оберненого ефекту Комптона, то вiдношення яскравостi гама-променiв
у цих лiмбах залежить вiд напруженостi МП всерединi залишку. Виглядає, що
гама-випромiнювання в ЗН 1006 року зумовлене електронами, а не протонами.
На користь цього свiдчить, зокрема, кореляцiя карт ЗН 1006 року в радiо-, рентгенiвському та гама-дiапазонi [111] (рис. 5.1). Ми пропонуємо використати цю
властивiсть для розробки методу оцiнки напруженостi МП в бiлатеральних ЗН.
Результати роздiлу опублiковано у [112].

5.1. Метод визначення напруженостi МП з вiдносної
яскравостi лiмбiв ЗН в рiзних дiапазонах
Розглянемо однорiдну плазму з розподiлом електронiв, який складається зi
змiнного степеневого закону i параметризованого експоненцiйного обриву
N (E) = KE −s exp [− (E/Emax )α ]

(5.1)

129
де s – спектальний iндекс, K – нормування спектру, Emax – максимальна енергiя
електронiв, α – параметр, який, регулює швидкiсть падiння спектру.
Параметр α регулює розширення/звуження високоенергетичного кiнця спектру електронiв. Рiзнi моделi передбачають рiзнi значення параметра α. У рядi
теоретичних моделей зона обриву є ширшою за просту експоненту [113], тобто з
α < 1. Таке розширення, схоже, спостерiгається у кiлькох ЗН, включно з ЗН 1006
[114–117]. Воно, швидше за все, зумовлене фiзикою прискорення [118], а не ефектом суперпозицiї спектрiв з рiзними характеристиками вздовж променя зору
[119]. Також є кiлька теоретичних дослiджень про те, що обривання спектру може
бути вужчим за випадок з чистою експонентою, в залежностi вiд того, наскiльки
сильно коефiцiєнт дифузiї залежить вiд iмпульсу частинок [120]. Зокрема, значення α = 2 фiгурує у кiлькох чисельних та аналiтичних пiдходах [120–123], як
таке, що добре узгоджується з бомiвською дифузiєю. Впродовж еволюцiї ЗН α
може зменшитится до значень мiж 1 i 2 [124]. У наведених нижче наближеннях
ми вважаємо, що α може перебувати у межах вiд 0.5 до 2.
Можна показати, що синхротронне радiовипромiнювання i гамавипромiнювання шляхом оберненого комптон-ефекту (на енергiях фотонiв 1
ТеВ) елемента об’єму з електронами з розподiлом (5.1), наближено пов’язанi
спiввiдношенням
0.375βαx !

c1 B
,
(5.2)
qic ∝ qr B −(s+1)/2 exp −βic βαic
νbreak
де νbreak – критична частота синхротронного випромiнювання електронiв з енергiєю Emax у магнiтному полi напруженiстю B, c1 = 6.26 × 1018 в одиницях cgs,
i
(
15,
for 2 ≤ s ≤ 2.5
βic =
,
15 + 2(2 − s), for 1.8 ≤ s < 2
(5.3)
βαic = 1.08α2 − 0.3α + 0.22,
βαx = α(1.24 − 0.24α).
Детальний розгляд цього спiввiдношення зроблено у [111], де приймалося значення α = 1 (тодi βαic = βαx ≡ 1). Спiввiдношення (5.2) є узагальненням рiвняння
(11) з [111]: воно виконується для будь-якого значення α вiд 0.5 до 2. При цьому
максимальна похибка апроксимацiї (5.2) становить 30% для s вiд 1.8 до 2.5, α вiд
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Рис. 5.1. Карти поверхневої яскравостi ЗН 1006 року: радiодiапазон (злiва) [125],
рентгенiвський дiапазон (посерединi) [126], ТеВ гама-дiапазон (справа)
[127]. На рентгенiвськiй картi позначано розташування двох лiмбiв у
пiвнiчно-схiднiй (NE) та пiвденно-захiднiй (SW) частинах залишку.
0.5 до 2 та значень Emax , якi забезпечують ненехтовний вклад випромiнювання
гама-променiв при 1 ТеВ.
Розглянемо двi областi на зображеннi залишку (цi областi повиннi бути достатньо малими, щоб у них можна було припустити однорiдне МП) з однаковою
напруженiстю B (наприклад, деякi частини двох яскравих лiмбiв у ЗН 1006) i
позначимо їх iндексами ‘1’ (NE лiмб) та ‘2’ (SW лiмб). Вiдношення Ric = qic1 /qic2
яскравостi гама-випромiнювання шляхом оберненого ефекту Комптона (на 1 ТеВ)
для цих областей буде


Ric = Rr exp −βic βαic (c1 B)0.375βαx
"
×

1
0.375βαx
νbreak1

−

1

#!

(5.4)

0.375βαx
νbreak2

де Rr = qr1 /qr2 – вiдповiдне вiдношення яскравостей для радiовипромiнювання. З
цiєї формули видно, що спiввiдношення яскравостi вiд оберненого комптон-ефекту
мiж двома яскравими лiмбами у ЗН 1006 справдi залежить вiд величини напруженостi МП.
Синхротронне радiо та рентгенiвське випромiнювання елемента об’єму на-
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ближено пов’язанi мiж собою спiввiдношенням:

qx ∝ qr exp −βx

0.364βαx !

νx

(5.5)

νbreak

де βx = 1.46 + 0.15(2 − s). Це спiввiдношення узагальнює рiвняння (8) у [111]
для значень α вiдмiнних вiд одиницi; його точнiсть спiвмiрна з порядком точностi
(5.2). Тому спiввiдношення яскравостi рентгенiвського випромiнювання в двох
лiмбах Rx = qx1 /qx2 є наступним:
"
Rx = Rr exp −βx νx0.364βαx

1
0.364βαx
νbreak1

−

1

#!
.

0.364βαx
νbreak2

(5.6)

Якщо знехтувати вiдмiнностями мiж показниками 0.364 та 0.375 припускаючи,
що обидвi рiвнi 0.37 та замiнити в (5.4) комбiнацiю доданкiв в експонентi, з (5.6)
отримаємо, що

Ric ' Rr

Rx
Rr

ξ(B)
,

ξ=

βic βαic (c1 B)0.37βαx
βx νx0.37βαx

.

(5.7)

Ця апроксимацiя пов’язує вiдношення поверхневої яскравостi мiж двома областями з однаковою напруженiстю МП (наприклад, яскравими лiмбами) у радiо-,
жорсткому рентгенiвському та гама-випромiнюваннi (на 1 ТеВ) з B, яке фiгурує
як вiльний параметр. Маючи Rr , Rx i Ric , вимiрянi зi спостережень, можна оцiнити величину магнiтного поля в цих областях. Якщо s = 1.8 ÷ 2.2, α = 1 i νx = 2.4
кеВ, то ξ = 0.15Bµ0.37 , де Bµ задано у мкГс.
Рiвняння (5.7) показує, що Ric (B) є зростаючою функцiєю вiд B i в границi
B → 0, маємо Ric → Rr .
Розглянемо спостережуванi данi, а саме, радiо (VLA+Parkes) зображення
ЗН 1006 на частотi 1.5 МГц [125], а також зображення у жорсткому рентгенiвському дiапазонi (XMM) [126] (рис. 5.1, злiва i посерединi вiдповiдно). Цi зображення
мають високу роздiльну здатнiсть, тому для порiвняння з гама-картою, згладимо
цi радiо та рентгенiвськi зображення до роздiльної здатностi HESS (гаусiаном iз
ядром 20 ). Обидвi областi обмеженi кiльцем (вiд 80 до 200 вiд центру) всерединi
залишку i секторами 27o −45o з пiвночi для NE лiмба та 216o −234o для SW. Обла-
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Рис. 5.2. Залежнiсть вiдношення яскравостi гама-променiв згенерованих оберненим комптон-ефектом Ric (на 1 ТеВ) вiд B згiдно з (5.7) для α = 1 (чорнi
лiнiї), α = 0.5 (зелена лiнiя), α = 2 (синя лiнiя). Оскiльки графiк майже не чутливий до змiн s, приймається значення s = 2. Спостережуванi
значення Rr , Rx , якi використовуються для суцiльних лiнiй, отриманi iз
зображення з високою роздiльною здатнiстю, а для пунктирної лiнiї –
з зображень, згладжених до роздiльної здатностi HESS. Горизонтальнi
лiнiї вiдповiдають вiдношенню яскравостi гама-променiв (чорна лiнiя) та
вiдповiдних 1-σ дiапазонiв (червонi лiнiї) iз даних статтi [127].
стi вибиралися таким чином, щоб вони перекривали максимуми в азимутальному
профiлi яскравостi гама-променiв з шириною 18o , яка вiдповiдає одному кроку у
азимутальному профiлi розподiлу гама-випромiнювання з рис. 6 у [127].
У ЗН 1006, Rr = 0.998 та 0.958, Rx = 1.53 та 1.50 для зображень iз високою роздiльною здатнiстю та згладжених зображень вiдповiдно. Залежнiсть
спiввiдношення яскравостi гама-випромiнювання Ric вiд B, яку розраховано за
(5.7), показано на рис. 5.2. Можна бачити, що вища напруженiсть МП призводить до бiльшої рiзницi мiж яскравiстю двох лiмбiв у гама-дiапазонi. Очевидно,
що кривi, отриманi iз зображень з високою роздiльною здатнiстю (суцiльнi лiнiї)
та згладжених зображень (пунктирнi лiнiї), дещо вiдрiзняються, оскiльки розглянутi областi є достатньо великими, щоб ефект згладжування до кiлькох кутових
мiнут був помiтним. Рис. 5.2 показує, що залежностi Ric (B) для рiзних α подiбнi, хоча невизначенiсть в значеннi α i може призвести до дещо iнших оцiнок на
значення B.
Данi HESS показують, що Rγ = 1.32 ± 0.37 [127]. Останнє спiввiдношення
разом iз межами похибки показано горизонтальними лiнiями на рис. 5.2. На жаль,
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слабка залежнiсть вiдношення яскравостi гама-випромiнювання вiд величини напруженостi МП (у кiлька разiв при змiнi B на кiлька порядкiв), а також, великi
похибки у наявних даних HESS не дозволяють нам надати перевагу конкретнiй
величинi напруженостi МП. Будь-яке значення вiд кiлькох мкГс до кiлькох сотень
мкГс потрапляє у 1-σ iнтервал. В той же час, запропонований метод буде корисним у майбутньому, коли експерименти будуть забезпечувати кращу точнiсть та
роздiльну здатнiсть, зокрема в проектi CTA (Cherenkov Telescope Array) [128].

5.2. Залежнicть напруженостi МП вiд просторового
розмiщення лiмбiв у гама-дiапазонi
У випадках, коли магнiтне поле у двох областях вiдрiзняється, наближена
формула (5.7) може бути узагальнена до наступного виразу

Ric ' Rr

Rx
Rr

ξ(B2 )

−(s+1)/2

RB

(5.8)


× exp −βic βαic

c1 B2
νbreak1

0.37βαx 

αx
R0.37β
B

−1



!

де RB = B1 /B2 .
Очiкується, що гама-випромiнювання шляхом оберненого ефекту Комптона буде меншим там, де напруженiсть МП є вищою [129], тодi як синхротронне
випромiнювання ∝ B 3/2 . Це може призвести до властивостi ‘iнверсiї лiмбiв’ гамавипромiнювання ЗН [130]. А саме, менш яскравi областi на гама-картi випромiнювання шляхом оберненого комптон-ефекту можуть бути розташованi там, де
радiо- та рентгенiвськi зображення мають максимальну яскравiсть. Якби такий
ефект мав мiсце у ЗН 1006, то лiмби гама-випромiнювання шляхом оберненого
комптон-ефекту розташовувалися б у SE-NW областях ЗН, на вiдмiну вiд радiота рентгенiвських лiмбiв, якi спостерiгаються на NE-SW азимутах.
Тепер, на вiдмiну вiд пiдроздiлу. 5.1, iндексами ‘1’ i ‘2’ позначимо значення у яскравому NE лiмбi та менш яскравому SW лiмбi ЗН 1006 вiдповiдно. Цi
двi областi роздiленi за азимутом на 90o , тому магнiтне поле в них, як i очiкується, буде вiдрiзнятися в кiлька разiв. Зокрема, у класичнiй моделi магнiтного
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поля всерединi ЗН (тобто, коли МЗМП вважається однорiдним i розглядається
лише компресiя МП, яка залежить вiд кута мiж нормаллю до УХ та напрямом
МП), RB змiнюється вiд 1 для паралельної УХ φo = 0o до RB = 4 для φo = 90o
(перпендикулярна УХ). Тому ми повиннi використовувати рiвняння (5.8). У цiй
формулi вiдношення Ric може бути бiльшим за одиницю (що вiдповiдає спостережуваному розташуванню лiмбiв гама-випромiнювання у ЗН 1006) або менше
одиницi (що вiдображає iнверсiю лiмбiв). Рiвняння (5.8) показує, що величина
Ric залежить, – окрiм вiд спостережуваних s, Rr , Rx i νbreak1 , – також вiд напруженостi B2 , вiдношення RB i вiд α. Таким чином, спостережуване розташування
лiмбiв у гама-дiапазонi може також давати обмеження на МП в ЗН 1006; а саме,
на B2 та B1 = RB B2 . Поставимо питання: який дiапазон напруженостi магнiтного
поля може призвести до iнверсiї лiмбiв гама-випромiнювання у ЗН 1006, i таким
чином може бути виключеним?
На радiо- та жорстких рентгенiвських зображеннях ЗН 1006 Rr = 3.3,
Rx = 50. Вимiряна частота обриву спектру становить νbreak1 = 9.0 × 1016 Гц [126].
Це значення вiдповiдає середньому значенню частоти обриву (5 ÷ 20) × 1016 Гц,
вимiряному у рядi менших областей [132]. На основi цих спостережень на рис. 5.3
продемонстровано, у повнiй вiдповiдностi з оцiнкою [111], що будь-яка напруженiсть МП Bo > 1 мкГс призводить до одних й тих самих положень (тобто R > 1)
лiмбiв на зображеннях, утворених оберненим комптон-ефектом, радiо- та рентгенiвським випромiнюванням в ЗН 1006, якщо RB < 3 i α ≈ 1. З фiзичної точки
зору, сильнiшi магнiтнi поля в областях лiмбiв (тобто RB > 1, [125]) призводять
до бiльших радiацiйних втрат релятивiстських електронiв, що випромiнюють ТеВ
гама-променi. Тому кiлькiсть таких електронiв має бути меншою, нiж навколо
SE та NW областей. Однак, у ЗН 1006 Emax зростає в напрямку до лiмбiв [133],
компенсуючи вiдсутнiсть електронiв за рахунок бiльшого МП.
Цей ефект працює у SN 1006 для кутiв мiж зовнiшнiм МП та променем
зору φo ≤ 70o або для контрасту МП RB ≤ 2.4. Якби кут мiж зовнiшнiм МП
та променем зору (або RB ) був бiльшим, то деякi дiапазони для Bo можна було
б виключити за допомогою спостережуваного факту, що лiмби на картi гамавипромiнювання знаходяться на тому ж мiсцi, що й на радiо- та рентгенiвських
зображеннях. Наприклад, якщо φo = 90o (рис. 5.3 коротка пунктирна лiнiя) то
дiапазон можливих значень напруженостi МЗМП ∼ 100 мкГс.
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Рис. 5.3. Спiввiдношення Ric поверхневої яскравостi в гама-дiапазонi шляхом
оберненого ефекту Комптона (при 1 ТеВ) у NE та SW областях ЗН 1006
(5.8) зi спостережуваними значеннями для Rr , Rx i νbreak1 . Обчислення проводилися для α = 1, s = 2 i трьох значень контрасту МП RB ,
а саме 2.4, 3.3, 4.0. У класичнiй моделi МП всерединi залишку (тобто
коли враховується лише компресiя тангенцiальної компоненти) вони вiдповiдають кутам мiж зовнiшнiм МП та променем зору φo = 70o , 80o , 90o
вiдповiдно. У ЗН 1006 кут мiж зовнiшнiм МП та променем зору cтановить 70o для моделi однорiдного [125] та 38o для неоднорiдного МЗМП
[131]. Rγ за даними HESS становить 6.2 ± 5.4 [127].
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Рис. 5.4. Те ж, як i на рис. 5.3, але для α = 0.5 (зеленi лiнiї) i α = 2 (синi лiнiї).
Роль параметра α, який визначає форму високоенергетичного кiнця спектру
електронiв, показано на рис. 5.4. А саме, ширший, нiж чиста експонента, обрив
(наприклад, α = 0.5, зеленi лiнiї) забезпечує однакове розташування яскравих
лiмбiв гама-випромiнювання навiть у випадку бiльших вiдмiнностей магнiтного
поля у двох областях RB (або бiльшого кута мiж зовнiшнiм МП та променем
зору, до 90o ). I навпаки, тонший кiнець електронного спектру можна виключити
через спостережуване розташування лiмбiв (α = 2, синi лiнiї) i RB ≥ 2, оскiльки
Ric < 1 для таких α.
В загальному, якщо ми маємо данi гама-випромiнювання з достатньо високою точнiстю, а саме Rγ мiж яскравими NE та манш-яскравими SW областями,
iз рис. 5.3 та 5.4 можна накласти обмеження на магнiтне поле. Однак наявна
точнiсть у профiлях азимутальної яскравостi в даних спостережень HESS не дає
нинi можливостi отримати таку оцiнку. Вiдношення яскравостi мiж областями NE
(в околi азимуту 30o ) та SW (в околi азимуту −60o ) у даних HESS [127] становить
6.2 ± 5.4.
Варто вiдзначити, що наша приблизна верхня межа є вищою, нiж наявнi
оцiнки напруженостi МП у ЗН 1006. А саме, [134, 135] оцiнює напруженiсть МП
за фронтом УХ за товщиною фiламенiв жорсткого рентгенiвського випромiнювання як ≈ 150 мкГс (ця напруженiсть отримана для найтоншого фiламенту, тому
напруженiсть МП очiкується меншою в iнших мiсцях). Робота [136] дає меншу
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оцiнку, 30÷40 мкГс. Останнє значення узгоджується iз напруженiстю, необхiдною
для ‘лептонної’ моделi HESS [127], де весь ЗН наближено описують як однорiдну
плазму. Бiльш детальнi розрахунки, якi враховують розподiл магнiтного поля та
частинок всерединi ЗН 1006, дають значення 32 мкГс для середнього магнiтного
поля [133], або 150 мкГс для однорiдного МП всерединi залишку [135]. У [133]
оцiнка з найвужчого профiлю, який використовувався у [134], складає 95 мкГс з
дещо iншими параметрами моделi. Проте МП за фронтом УХ у лiмбах оцiнюється як ≤ 45 мкГс, оскiльки бiльшiсть радiальних профiлiв яскравостi жорсткого
рентгенiвського випромiнювання товстiшi, нiж у найтоншому фiламентi [133].

5.3. Висновки
На гама-зображеннi ЗН 1006, отриманому HESS, видно, що положення двох
яскравих областей збiгаються з лiмбами у радiо- та рентгенiвських картах [127].
Такий збiг є свiдченням на користь лептонної природи ТеВ гама-випромiнювання
в ЗН 1006 року.
Ми пропонуємо новий, майже незалежний вiд фiзичної моделi метод та аналiтичнi наближення (рiвняння (5.7) i (5.8)), для оцiнки напруженостi магнiтного
поля в бiлатеральних ЗН за вiдношенням яскравостей у лiмбах у радiо-, рентгенiвському та ТеВ гама-зображеннi ЗН. Метод, однак, потребує високої просторової
роздiльної здатностi зображення у гама-дiапазонi, порядку тих, якi є в радiо та
рентгенiвських картах. На жаль, данi HESS не дають нам змоги визначити напруженiсть магнiтного поля за їх даними. Межа значень МП у лiмбах на основi
наявних спостережуваних даних у гама-дiапазонi може сягати вiд кiлькох мкГс до
кiлькох сотень мкГс. Варто очiкувати, що майбутнi спостереження значно зменшать допустимий дiапазон напруженостi МП у залишку.
Показано, що лiмби на картах гама-випромiнювання шляхом оберненого
комптон-ефекту у ЗН 1006 повиннi бути розташованi у тих самих мiсцях, що
й на радiо та рентгенiвських зображеннях для будь-яких Bo > 0.1 мкГс, якщо
кут мiж мiжзоряним МП та променем зору ≤ 70o , або контрасти МП мiж NE i
SW областями ≤ 2.4. Якщо фактичний кут мiж зовнiшнiм МП та променем зору
або контраст МП є бiльшими, то певний дiапазон Bo може бути виключений через
однакове розташування лiмбiв на картах вiд оберненого комптонiвського i синхро-
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тронного випромiнювання. Цей сценарiй виконується, якщо високоенергетичний
кiнець електронного спектру подiбний до чистої експоненти (тобто для α ≈ 1).
Якщо вiн ширший (α < 1), то дiапазон дозволених кутiв мiж зовнiшнiм МП та
променем зору збiльшується до 90o i RB може досягати значення 4 (або й бiльше
у випадку неоднорiдного МЗМП). Бiльш вузьке обривання спектру (α > 1) може
бути виключене для ЗН 1006 при RB > 2 через спостережуване розташування
яскравих лiмбiв ТеВ гама-випромiнювання.
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ВИСНОВКИ
У дисертацiйнiй роботi було дослiджено вплив магнiтного поля на рiзних
стадiях еволюцiї залишкiв Наднових зiр – вiд вiльного розлiтання одразу пiсля
вибуху Наднової до пiзньої радiацiйної стадiї на завершальному етапi iснування ЗН. Проаналiзовано характернi особливостi перехiдних фаз мiж класичними
стадiями еволюцiї ЗН та дослiджено вплив МП на процеси нетеплового випромiнювання ЗН.
Основнi результати дисертацiйної роботи:
1. Розвинуто i реалiзовано чисельний пiдхiд до МГД моделювання астрофiзичних систем з розривами параметрiв та магнiтним полем впродовж тривалого перiоду часу, який охоплює їх повну еволюцiю.
2. Проведено повне МГД моделювання ранньої еволюцiї ЗН для типових сценарiїв вибухiв Наднових: Ia, Ic та IIP. Дослiджено перехiд мiж класичними
стадiями вiльного розлiтання i сєдовською. Показано характернi ознаки, коли модель вiльного розлiтання уже, а модель Сєдова ще не можуть бути
застосованi. Визначено динамiку МП та компонент енергiї рiзних частин
залишку i показано їх роль у модифiкацiї структури течiї за фронтом УХ.
3. Проведено повне МГД моделювання еволюцiї ЗН вiд сєдовської до чiтко
вираженої радiацiйної стадiї. Показано визначальну роль магнiтного поля у динамiцi УХ та формуваннi структури течiї за фронтом таких постадiабатичних ЗН. Дослiджено поведiнку магнiтного поля i залежнiсть параметрiв течiї в об’ємi ЗН вiд орiєнтацiї МП.
4. Дослiджено еволюцiю пост-адiабатичних ЗН у середовищах з неоднорiдним
розподiлом густини та/або магнiтного поля. Визначено роль масштабних
факторiв градiєнтiв густини та МП в зовнiшньому середовищi на особливостi
перебiгу еволюцiї ЗН.
5. Виявлено необхiднiсть введення у загальноприйнятий теоретичний опис ево-
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люцiї ЗН двох нових стадiй, а саме, промiжних мiж стадiєю вiльного розлiтання i сєдовською та мiж сєдовською i радiацiйною.
6. Дослiджено особливостi спектрiв КП вiд пост-адiабатичних ЗН у магнiтогiдродинамiчнiй моделi.
7. Розроблено метод визначення напруженостi магнiтного поля у ЗН з бiлатеральною морфологiєю на основi карт поверхневої яскравостi у рiзних дiапазонах i застосовано його для оцiнки напруженостi МП у ЗН 1006.
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