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Числове моделювання  

хемодинамічної еволюції  галактик 

Напрями роботи: 
- Моделі темної енергії (ТЕ), темної матерії (ТМ), космологічні параметри, 

інтерпретація спостережень анізотропії реліктового випромінювання.                 

- Великомасштабна будова Всесвіту, каталоги галактик, аналіз розподілів ТМ і 

баріонної матерії (БМ), гравітаційне лінзування, дослідження фізичної та 

хімічної еволюції галактик і маломасивних зір, числове моделювання. 



Темна енергія та темна матерія  

у багатовимірних просторах 

Внутрішній простір 

Зовнішній (наш) простір   

Багатовимірні теорії: 4 d

Розмірна редукція  

Ефективні 4-вимірні теорії: 

Темна енергія Темна матерія (WIMPs) 

флуктуації внутр. просторів мінімум ефект. потенціалу 

1d 

О. Жук визначив необхідні умови існування стабільної компактифікації внутрішніх 

просторів та побудовано багатовимірні моделі з темною енергією та темною матерією. 

Показав, що астрофізичні об’єкти в багатовимірних теоріях з різними типами 

компактифікації внутрішніх просторів можуть задовольняти гравітаційні експерименти      

з точністю не нижчою, ніж в ЗТВ. 



 Б. Новосядлий: теоретичні розробки глобальної будови Всесвіту,  

узагальнення стандартної космологічної моделі,  моделі ТЕ і ТМ:   

Визначено найоптимальні  параметри 

космологічних моделей та моделей 

темної енергії за сукупністю даних 

спостережної космології 



Загальна теорії відносності Ейнштейна для дослідження 

розподілів маси у Всесвіті незалежно від їхньої природи:  

Одна з досліджених систем –

Хрест Ейнштейна, де видно         

4 зображення одного квазара 

А. Мінаков та В.Жданов розробили теорію та виявили 

нові фотометричні та астрометричні ефекти гравітаційного 

лінзування.  А. Мінаков є співавтором першої в світі 

монографії (1989 р.)  з гравітаційного лінзування.  

Деформація зображення 

завдяки ефектам лінзування 

(моделі)  

Симетричне 

гаусівське  джерело 

Акреційний 

диск 

В.О.Пелих запропонував новий метод у проблемі гравітаційної 

енергії: обґрунтував тензорний метод доведення теореми про 

додатну визначеність гравітаційної енергії шляхом доведення 

відсутності  вузлових многовидів рівняння Сена-Віттена 

DABλB=0 у просторі типу N без припущення про виконання 

умови енергодомінантності і максимальність гіперповерхні.  



Каталог 1500 карликових 

галактик низької поверхневої 

яскравості  (1986 р., 2004 р.)  

(з яких понад 400 відкрито автором)   

Каталог  1050 ізольованих галактик KIG (1973 р.) 

Каталог  3227 ізольованих галактик 2MIG (2010 р.) 

Караченцева В. створила оригінальні каталоги галактик 

та дослідила їхні властивості. 

Нормальна спіральна галактика М81 

та її карликові супутники низької 

поверхневої яскравості  

М81 

KDG63= 

Holmberg IX 
BK3N 

NGC 7800 UGC 4722 

Ізольовані пекулярні галактики  

За спостереженнями на великих оптичних і радіо- 

телескопах, а також  Космічному телескопі Габбла  

вперше отримано відстані до карликових галактик 

та побудовано карту просторового розподілу 

нормальних і карликових галактик у об’ємі              

до 30 млн світлових років. 

За дослідженнями ізольованих галактик вперше 

показано, що їхня частка складає 4% від всього 

населення галактик, – цей результат є принциповим 

для теорії формування і еволюції галактик. 



І. Вавилова розробила нові та вдосконалила існуючі 

методи кластеризації галактик з метою дослідження 

розподілу видимої і темної матерії. Вперше отримано 

параметри «маса-світність» галактик та вмісту ТМ у 

малонаселених групах, у т.ч. виділених методом 

мозаїки Вороного:  від 20 до 50 МSun/LSun.                  
У групах, де переважають галактики ранніх типів,     

ТМ переважно міститься в гало галактик, що входять 

у групи, а у групах, де переважають галактики пізніх 

типів, – у спільному гало групи галактик. 



Л. Пілюгін розробив нові методи 

визначення хімічного складу 

міжзоряного середовища галактик  

П. Берцик  розробив числові 3-D моделі 

еволюції галактик з найкращою на цей час 

роздільною здатністю. Провів числове 

моделювання (3 млн. часток) злиття 

галактик, що містять чорні діри 

(рисунок внизу) 

Зміна вмісту кисню в галактиках різної маси 
за останні 4 - 5 мільярдів років 

Показав,  

що вміст 

кисню 

 у Всесвіті 

 в 2 -3 рази 

нижчий,  

ніж вважали 

раніше.  
NGC1232 



Я. Павленко виконав піонерські 
дослідження маломасивних зір - 

ультрахолодних карликів, коричневих 
карликів, які є найчисельнішою популяцією 

компактних об’єктів в Галактиці та важливою 
складовою прихованої баріонної матерії.  

Проведено цикл робіт з визначення фізичних 
умов в  атмосферах коричневих карликів, 
хімічного складу та еволюційного статусу 

при застосуванні  
дейтерієвого та літієвого тестів  

(рисунки зліва та справа внизу). 

Коричневі карлики –  
це субзорі   

з M < 0.075 маси Сонця 
без горіння водню в 

надрах   



Робота базується на понад 400 публікаціях авторів,  

у т.ч. 14 монографіях і навчальних посібниках.  

Кількість посилань на ці роботи – понад 7500. Загальний індекс Гірша – 44. 

За результатами роботи захищено  

9 докторських та 25 кандидатських дисертацій. 


