
՚շ.բ Նաիրա Մ. Ազաայաևի «Երիտասարդ են թակ ար միը աստղակույտերի որոնում և 
. Եսասիրություն» թեմայով, Ա.03.02 ֊ «Աստղաֆիզիկա, ոաղիոաստղագիտություն»

- աս յագիտությամր ֆիզիկա֊մաթեմատիկական գիտությունների թեկևածուի գիտական 
.սսաիճանի հայցման համար, ատենախոսության վերաբերյալ

Տիեզերքում րևթացող նյութի ծնման ամեևաբուռն գործընթացների հայտնաբերումից ի վեր, 
որպես չլուծված հիմնարար խնդիր է մնում նյութի արտահոսքի ահռելի էներգիաների 
աղբյուրների բացահայտումը: Վերջինս մարտահրավեր է ժամանակակից բարձյւ էներգիաների 
ֆիզիկայի և աստղաֆիզիկայի համար: Այս տեսանկյունից, աստղ առաջացման խնդիրները հույժ 
արդիական են և ունեն առաջնահերթ կարևորություն:

Աստղերի ձևավորման նախնական գաղափարը առաջարկել է էմաևուել Սվեդենբորգը 
(Emanuel Swedenborg) 1734 թվականին: Այղ գաղափարը ավելի բովանդակալից ձևակերպել է 
Իմանուել Կաևւռը 1755 թվականին: Այնուամենայնիվ, այս գաղափարը լավագույնս առնչվում է 
Պիեռ-Սիմոև Լապլասի 1796թ. առաջարկած «միգամածության վարկածի» հետ: Վերջինս 
վերաբերում է երիտասարդ Արեգակի շուրջ սկավառակի ձևավորմանը, որից ենթադրաբար 
մոլորակներն են ձևավորվել:
Լապլասի ժամանակակից Ուիլյամ ձերշելը առաջիններից էր, ով առաջարկեց այն թեզը, 
համաձայն որի աստղերը առաջացել են միգամածությունների «գրավիտացիոն կոլապսից», ինչը 
ի վերջո ընդունվեց տասնիններորդ դարի վերջին:

Ջեյմս Ջինսը (1902) առաջինն էր, ով դուրս բերեց գազային ամպից աստղերի ձևավորման 
գործընթացի ֆիզիկական հիմունքները: Դրա համաձայն, միջաստղային համասեռ միջավայրում, 
«Ջինսի երկարությունից» մեծ ալիքի երկարությամբ խոտորումների հետևանքու] առաջանում են 
գրավիտացիոն անկայունություններ, ինչը հանգեցնում է նյութի խտացումների «կոլապսի»: 
Ջինսի երկարության կրիտիկական սանդղակով պայմանավորվում է «Ջինսի կրիտիկական 
զանգվածը», որից մեծ զանգված ունեցող գազային ամպը անկայուն է դառնում և կոլապսվում է 
սեփական ձգողականության պատճառով: Արդյունքում առաջանում են աստղերը:

Սակայն ֆիզիկայի տեսանկյունից, «ակրեցիայի» տեսական սցենարը խնդրահարույց վարկած 
է դիտումներում գրանցված տիեզերական ահռելի քանակի «նյութի ծնման և հզոր արտահոսքի» 
երևույթների հետազոտման համար: Այս հարցը բավականաչափ արծածված է գիտական 
գրականության մեջ, տես օրինակ (В.А.Амбарцумян, Научные труды, Т.1-3 (1960,1988)); (“A Live in 
Astrophysics”, Allerton Press Inc., NY, 1998); (A.K. Kembhavi, LV. Narlikar, Quasars and Active Galactic 
Nucley, 1999, Cambridge University Press), բայց ցավոք այժմ իսպառ լռության է մատնված: 2.աշվի 
առնելով Վիկտոր 2,ամբարձումյանի հեղափոխական հիմնարար ներդրումն աստղառաջացմաև 
բնագավառում, հարկ է հակիրճ աևդրադարնալ դրանից բխող որոշ էական շեշտադրումների: 

Աասնավորապես
ա) Աստղաառաջացմաև գործընթացը սկսելու համար հարկավոր է հրահրող մեխանիզմ: 
Ժամանակակից աստղագիտության մեջ ընդունված են նման հրահրող մի քանի մեխանիզմներ: 
Ամենահայտնի մեխանիզմներն են «գերնոր աստղերի» պայթյունները, գազի և փոշու 
առկայությունը, տարաբնույթ «բախումները» և խտության «պարուրաձև ալիքները» (Frank Shu and 
С. С. Lin, 1960s,): Վերջինիս համաձայն գալակտիկայի պարուրաձև թևերը պահպանվում են 
նյութի խտության բարձրացման շնորհիվ, ինչը ապահովվում է պարուրաձև գալակտիկայի 
սկավառակի միջով տարածվող ձայնային ալիքների ազդեցությամբ: Վերոնշյսղ մեխանիզմներից 
շատերը եթե ոչբոլորը, պահանջում են, որ սկզբնական աստղերը նախապես գոյություն ունենան:

о
Օրինակ, անգամ երկրորդ մեխանիզմի պարագայում հարց է առաջանում որտեղի ց են 
առաջացել փոշու մասնիկները: «Մեծ պայթյունի» մոդելի համաձայն տիեզերքը սկսվել է



; :_:պ. ինչպես ևաե հելիումի և լիթիումի ուղեկցող չնչին քանակությամբ: Բայանի է, որ փոշու
■-ասնիկները պահանջում են ավելի ծանր տարրերի գոյություն, ինչպիսիք են թթվածինը և 

ր յւցիումը: Ընղունված վարկածի համաձայն, այղ տարրերն առաջացել են ասաղերի աոաջին 
սերունդներում ընթացող ջերմամիջուկային ռեակցիաների հետևանքով, այնուհետև 
վերադարձվել են միջաստղային նյութ աստղային քամիների և/կամ գերնոր ասաղերի 
պայթյունների միջոցով: Ասաղաառաջացում հրահրող տեսություևնեյւը հետևաբար ի զորու են 
բացատրել, թե ինչպես են աստղերն այսօր առաջանում, բայց չեն կարող բացատրել թե որտեղից 
են սկզբնական աստղերն առաջացել: ձետեւսբար, աստղերի ձևավորման վերջնական պատճառը 
շարունակում է մնալ որպես առեղծված:

բ) ձւսշվի առնելով տարածական չափերի ահռելի փոփոխությունը, որին աստղաառաջացման 
գործընթացքում ենթարկվում է խտացող գազային ամպը, անկյունային շարժման քանակի 
մոմենտի պահպանումը ներկայացնում է հիմնարար դժվարություն: Դրա հետևանքով, 
ևախաաստղային խտացող մարմինը ի վերջո սկսում է այնքան արագ պտտվել, որ դրա հետագա 
խտացումը դառնում է անհնար: ձետևաբար, եթե ընդունենք, որ աստղերը նման մեխանիզմով են 
կազմավորվում, ապա հարկավոր է գտնել անկյունային շարժման քանակը չեզոքացնող 
արտաքին պտտողակաև մոմենտ: Աստղագետները կարծում են, որ մագնիսական 
փոխազդեցությունն ապահովում է նման պտտողակաև մոմենտ: Մագնիսական արգելակման 
գործընթացը, ըստ երևույթին, կարող է որոշակի ազդեցություն ունենալ իրար շատ մոտ գտնվող 
կրկնակի ասաղերի պարագայում, կամ վաղ տիեզերքի զարգացման վրա, սակայն նման 
մեխանիզմը արդյունավետ չէ ընղհանուր դեպքում, քանի որ դրա համար պահանջվում են 
բնականից անհամեմատ մեծ մագնիսական դաշտեր:

գ) Գրավիտացիոն անկայունությունների հետևանքով, նախնական խտացումներից առաջացած 
աստղերի խմբի լրիվ էներգիան բացասական է: Չնայած դրան, նման խմբերում, իրար փոխադարձ 
մոտենալու շնորհիվ, հնարավոր է տեղի ունենա աստղերի դիսիպացիա: Բայց այս դեպքում, 
օրինակ ~2 պարսեկ տրամաչափով և ~500 Արեգակի զանգվածով նման համակարգից 
փախուստի արագությունը — 1 ելմ/վ է, և դրա տրոհման ժամանակը կլինի — 100 միլիոն տարի: Այս 
ժամանակահատվածը չի համապատասխանում նման կույտերի (օրինակ 1Շ 2602) 
ընդարձակման դիտողական ժամանակին:

ղ) Նյութի հզոր արտահոսքի փուփ տևողությունը չի գերազանցում ~105 տարին, մինչդեռ 
տեսական հաշվարկները ցույց են տափս, որ նյութի «ակրեցիայի» փուփ տևողությունը պիտի փնի 
~10Ե և ավելի տարի, ուստի ակնհայտ է, որ դիտումների միջոցով գրանցված նյութի հզոր 
արտահոսքի փուլը հնարավոր չէ նույնացնել տեսականորեն առաջարկված «ակրեցիայի» 
ժամանակահատվածի հետ: Այստեղից հետևում է, որ շրջանառվող վարկածը թե ինչ որ 
պատճառներով մեծ թվով փոքր զանգվածով դիֆուզ միգամածությունները կարող են միաձուլվել 
հսկայական մոլեկուլային կոմպլեքսի մեջ, իրատեսական չէ, քանի որ ըստ տեսական 
հաշվարկների այղ գործընթացի համար կպահանջվեր ~108 տարի:

Դա պատճառներից մեկն է, որ Գալակտիկայի աստղային համակարգերին վերաբերող 
դիտողական նյութի վերլուծության ընթացքում համբարձում] անը հրաժարվեց Ջինսի 
առաջարկած ֆիզիկական նկարագրից, և 1947-1949թթ.-ին հայտնաբերեց դրական էներգիայով 
օժտված, լայնացող Օոօո-Նաքօշաա տիպի աստղային համակարգերը, որոնք նա 
անվանեց «աստղասփյուռներ» ապացուցելով ղրանց «երիտասարդ» լինելը: Նա ցույց տվեց, որ



աստղառաջացման գործընթացները Գալակտիկայում շարունակվում են նաև ներկայումս, և 
աստղերը առաջանում են աստղասփյուռներում խմբերով, միջաստղային նյութի հետ համատեղ: 
Այղ հետազոտությունները հանգեցրին աստղային էներգիայի աղբյուրների բնույթի վերաբերյալ 
մամբարձումյանի «նախաստղային գերխիտ նյութի» վարկածին: Այս վարկածը, հակառակ Ջինսի 
պատկերացման, ենթադրում է անհայտ բնույթի զանգվածեղ նախաստղային մարմինների 
գոյությունը: Նյութի արտահոսքը երիտասարդ աստղերից շարունակությունն է այն երևույթի, որ 
նախաստղային գերխիտ մարմինների տրոհման միջոցով են աստղասփյուռներում առաջանում 
աստղերը: Այստեղ նաև հարկ է նշել, որ մեծ զանգվածով աստղերից նյութի արտահոսքի 
հետևանքով դիֆուզ միգամածությունների առաջացման վարկածը դեռևս առաջարկվել է անցյալ 
դարի երեսունականներիև Բ.Ա. Վորոնցով-Վեյյամինովի կախից: Այսպիսով, երիտասարդ 
աստղերից նյութի արտահոսքի երևույթը ունի առանցքային նշանակություն աստղերի 
առաջացման ապագա իրատեսական տեսության համար:

Վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում ինֆրակարմիր աստղագիտության զարգացումը 
կտրուկ բարելավել է բնագավառի վիճակը աստղագետներին հնարավորություն տալով 
հետազոտել և համակարգված ուսումնասիրել մոլեկուլային ամպերի մեջ ներառնված 
աստղակույտերը: Դրա շնորհիվ ստեղծվեցին մեծածավալ աստղագիտական տվյալների 
շտեմարաններ, ինչը նոր հնարավորություններ ըևձեռևեց այս կարևոր բնագավառի զարգացման 
համար:

Ներկայացված ատենախոսությունը որոշակի հետաքրքրություն է ներկայացնում քննվող 
բնագավառի համար: Տվյալ դիտողական հետազոտությունում, օգտագործված են ժամանակակից 
ինֆրակարմիր շրջահայություևևերի UKIDSS, 2MASS, WISE, Spitzer, MSX, Herschel, տվյալները: 
Ուսումնասիրությունը մեկնաբանված է Ջինսի վարկածի շրջանակներում:

Ատենախոսությունը բաղկացած է հինգ գլուխներից և օգտագործված գրականության ցանկից:

Աոաջին գլխում {Ներածություն) հիմնավորվում է հետազոտվող թեմայի արդիականությունը, 
բերվում է բնագավառի համառոտ նկարագրությունը: Քննարկվում են աստղակույտերում 
աստղառաջացման խնդրի ներկա վիճակը և չլուծված հարցերը, ընդգծելով ինֆրակարմիր 
դիտումների նշանակությունը: Ձևակերպվում է աշխատանքի նպատակը, հիմնական դրույթները, 
և հակիրճ շստաղրվում է դրա բովանդակությունը:

Երկրորդ գլխում նկարագրվում են աստղառաջացման տիրույթների որոնման ժամանակակից 
եղանակները, որոնցով հետազոտվել է դիտարկվող խնդիրը: Նկարագրված է միջավայրի 
ֆիզիկական պարամետրերի գնահատման մոտեցումերը, աստղակույտերի և նրանց անղամևեյւի 
ընտրության ձևերը գույև-գույև դիագրամների միջոցով, նաև բերված է էներգիայի սպեկտրալ 
բաշխման (ԷՍԲ) վերլուծությունը:

Երրորդ գլխում բերվում են կոմպակտ աստղակույտերի աստղառաջացման 20 տիյւույթևերում 
կատարված որոնումների արդյունքները և հայտնաբերված աստղակույտերի նկարագրույծյուևը: 
Այղ տիրույթներում աստղակույտեր հայտնաբերելու համստ կառուցվել են աստղերի 
մակերևութային խտության բաշխման քարտեզներ յուրաքանչյուր IRAS աղբյուրի շուրջ 
օգտագործելով NIR և MIR լուսաչափական տվյալները: Տվյալ տիր ույ թևեր ի չաւիերր որոշելու 
համար, նաև կառուցվել է աստղերի ճառագայ յուպին խտության բաշխումը խմբի երկրաչափական 
կենտրոնի նկատմամբ:



Չորրորդ գլխում ներկայացված է ասաղառաջացմաե երեք տիրույթների ֊  IRAS 05137+3919, 
05168+3634 և 19110+1045 ուսումնասիրություն, որը ներառում է միջաստղային միջավայրի 
հետազոտումը և երիտասարդ աստղային բնակչության նույնացումը: Նշված երեք տիրույթների 
ընտրության հիմնական չաւիանիշները ղրանց զգալի տարածվածությունն ու բազմաբաղաղրիչ 
բարդ կաոուցվածքն է, որը ենթադրում է աստղաոաջացման մի քանի տեղային օջախների 
առկայություն: Այս տիրույթները հետաքրքրություն են ներկայացնում, քանի որ դրանք գտնվում 
են մեծ հեռավորությունների վրա, ինչը թույլ է տափս ստուգել օգտագործված տվյալների 
բազաների հնարավորությունները: Մանրամասն ուսումնասիրվել են այս ինֆրակարմիր 
աղբյուրների մոտակայքում գտնված աստղակույտերն ու մոլեկուլային ամպերը:
Արդյունքները ցույց են տափս, որ բոլոր երեք աստղաոաջացման տիրույթներում գոյություն ունի 
ուղիղ կապ աստղերի մակերևութային խտության և Ւ1(Ւ12))-ի միջև:

Հինգերորդ գլխում թվար կված են ստացված արդյունքները և եզրահանգումները:
Գրականության ցանկը ներառում է 205 հղում:

Գիաակաև նորույթը
ա) Թվով 20 հեռավոր ինֆրակարմիր աղբյուրների շրջակայքում հայտնաբերվել է 
երիտասարդ աստղերի 16 կոմպակտ խումբ, ղրանցից 4-ը առաջին անգամ:
Սա կազմում է ուսումնասիրված տիրույթների ընղհանուր թլի՜ւ 80°օ-ը, ինչը էապես ավեփ մեծ է է, 
քան երկու միկրո երկնքի շրջահայության (2MASS) տվյալների հիման վրա ստացված 
արդյունքները:
բ) Աստղաոաջացման երեք տիրույթներում (IRAS 05137+3919, 05168+3634 և 19110+1045) 
գնահատված են միջաստղային միջավայրում մոլեկուլային ջրածնի խտությունը և փոշու 
ջերմաստիճանը: IRAS աղբյուրների մոտակայքում հայտնաբերվել են խիտ աստղակույտեր: IRAS 
05137+3919 մոտակայքում նույնացվել է թվով 84 երիտասարդ աստղային օբյեկտ, 05168+3634-ի 
մոտակայքում 1224, և IRAS 19110+1045-ի մոտակայքում 518: Ընդ որում, IRAS 05168+3634 
պարունակող մոլեկուլար ամպը բաժանվում է 5 ասղառաջացման տիրույթի, որոնցից 
յուրաքանչյուրը պարունակում է IRAS աղբյուրներ, և IRAS 19110+1045 տիրույթը բաղկացած է 
երկու խիտ աստղակույտից, որոնք պարունակում են IRAS 19110+1045 և IRAS 19111 + 1048 
աղբյուրներ:
գ) Ցույց է տրվել, որ IRAS 19110+1045 և IRAS 19111-1048 կապված են գերկոմպակտ H2 
տիրույթների հետ և իրենցից ներկայացնում եմ մեծ զանգվածով աստղեր: Բացահայտվել է 
մակերևութային աստղային խտության և ջրածնի խտության միջև գոյություն ունեցող ուղիղ 
կապը: Ընդ որում, I դասի (Class I) օբյեկտները հիմնականում կոնցենտրացված են հայտաբերված 
աստղակույտերում, մինչդեռ II դասի (Class II) օբյեկտները ավեփ համասեռ են բաշխված: Սա 
հաստատում է այն ենթադրությունը, որ ի տարբերություն II ղասի օբյեկտների, I դասի 
օբյեկտները բավարար ժամանակ չեն ունեցել ձևավորվելուց հետո լքելու իրենց ծննդավայրը: 
ղ) IRAS 05137+3919 և IRAS 05168+3634 աստղառաջացման տիրույթների տարիքը գնահատվել է 
0,1-ից մինչև 3 մլն. տարի, IRAS 19110+1045 և IRAS 19111 + 1048 աստղառաջացման տիրույթների 
տարիքը 1 մլն. տարի: Այստեղից եզրակացվում է, որ առաջին երկու աստղառաջացման 
տիրույթներն առաջացել են մոլեկուլար ամպերի անկախ խտացման արդյունքում, իսկ IRAS 
19110+1045 և IRAS 19111 + 1048 կույտերը առաջացել են հրահրող հարվածի արդյունքում:



Դիտողություններ
1 .Ատենախոսության մեջ հակիրճ ներկայացված է 11Ն\Տ19110+1045 ե 1Բ.ՃՏ19111 + 1048 
տիրույթներում ււււաւղւսոաջացմաև հեւսրավոր հրահրիչ ուժը: Այդ հարցը կարելի էր մւււևրամււաե

օ
քննարկել: Ինչպիսի օբյեկտ կարոդ է հանդիսանալ նշված տիրույթներում աստղաոաջացման

օ
պատճառը: Արդյո ք մոտակայքում կան ւսյլ տիրույթներ, որտեդ աստղաոաջացման պւււտճաո է 
հանդիսւսցել նույն հրահրիչ օբյեկտը: Արդյո ք ւսյդ տիրույթներում ւսւապայիև բնւսկչությունը և 
միջաստղային միջաւխդրը ունեն նույն հատկությունները ինչպես 11Ն\Տ19110+1045 և 
1քՆ̂\Տ 19111 + 1048 տիրույթներում:

2. Ցանկալի կլիներ առկա ինֆրակարմիր դիտումների արդյունքներից պարզել հետազոտվւսծ
աստղաոաջացման երեք տիրույթներում (11Ն\Տ 05137+3919, 05168+3634 և 19110+1045)
մոլորակաձև միգամածությունների գոյության հւււրցը: Դրւսևց գոյությունը կնշանակի նյութի 
ւււրտւււհոսք արդեն ձեւսվորված ւսստղից:

3. Ատենախոսության ներածության մեջ, ւսևհրւսժեշտ էր անդրադարձ կատարել նաև 
աստղաառաջացմաև գործընթւսցների ֆիզիկային վերաբերող Վ համբարձում)անի կողմից ւււռաջ 
քաշվւսծ հեղափոխական գւսդափարներին, մանավանդ, որ հենց այդ աշխատւււնքների շնորհիւ] է 
արտագալակտիկական աստղագիտության մեջ ներմուծվել ւսռ այսօյւ ամենաժւււմւսնակակից 
դիտողական հեարավորությունևերու] լայնորեն հետազոտվող գալակտիկական միջուկների 
ակտիվության հիմնարար գւսղաւիւսրը:

4. Ուսումնասիրության նկւստմամբ ւխտահեփությունը բարձացնելու համար, կւսրևոր 
հանգւսմանք է առաջարկված ենթադրությունների և ստացված ւպպյուևքևերի սխալների 
գնահւստումը: ձետագա հետազոտությունը ավելի մրցունակ դարձնելու նպատակով, ցանկալի է 
աստղագիտական տվյալների մշակումների համար օգտագործել միջւսզգային պրակտիկայում 
ճանաչված, մասնագիտորեն ավելի վստահելի վիճակագրական եղանակներ, որոնք հիմնված են 
յւսվ մշակված ժամանակակից վիճակագրական մաթեմատիկայի ապարատի վրա և թույլ են 
ւուսլիս խստորեն գևահատել ստացված արդյունքների սխալները:

Իհարկե, վերոնշյալդիտողությունները չեն նււեմւււցևում ատենախոսության արժեքը: ձայցորդը 
իւք ւ]րա թողել է հասուն մասնագետի տպավորություն տվյալ բնագավառում: Ատենախոսության 
լքեջ հետազոտ լիս ծ խնդիրները արդիական են: Մոդելավորման համար օգտագործվել են 
ժամանակակից աստղագիտական գննոււքներից ն շրջահայություններից հասանելի լավւսգույն 
տվյւսլները: Լսականում եմ, որ ատենախոսության շրջանակները հայցորդին թույլ չեն տվել 
դիւռարկել յուրաքանչյուր խնդիրն առավել խորությամբ: Ակնհայտ է նաև, որ առաջ քաշած որոշ 
ենթադրություններ դեռ իրենց հաււտւստմաևն են սպասում:

Ատենախոսության սեդմնագիրը ամբողջապես համապատաււխաեում է դրա բու]աևդակությանր: 
Տեդւսկաև և միջազգային գիտական ամսագրերում (թվով 8, որոնցից 1-ը առանց 
համահեղինւսկևերի) տպագրված հոդվածները լիովին արտացոլում են ատենախոսության 
հիմնական արդյունքները: Դրանք ներկայացվել են տւսրբեր միջազգային գիտաժողովներում և 
աշխատանքային հանդիպումներում, քննարկվել են ԼԼ ԳԱԱ ՜Վ. ձամբւսրձումյւսնի անվան 
Բյուրականի աստղադիտարանի սեմինարներում:



2ամարում եմ, որ սույն ատենախոսությունը գիտական թեմայի արդիականությամբ, ստացված 
հետազոտական արդյունքների ծավալով և կարևորությամբ, բավարարում է Հայաստանի 
Բարձրագույն Որակավորման Կոմիտեի կողմից ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների 
թեկնածուի գիտական աստիճանի համար ներկայացրած բոլոր պահանջներին, և հեղինակը 
արժանի է Ա.03.02 դասիչով - «Աստղաֆիզիկա, ռադիոաստղագիտություն» մասնագիտությամբ, 
ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի աստիճանին:

ֆիզ.-մաթ. գ. դոկտոր Գ. Տեր֊Ղազարյաև 
Բյուրականի ասաղաղիտարանի
«Բարձր էներգիաների աստղաֆիզիկայի» բաժնի վարիչ

Գ. Տեր֊Ղազարյաևի ստորագրության իսկությունը հաստատում եմ 
Բյուրականի աստղադիտարանի փոխտնօրեն 
ֆիզ.֊մաթ. գ. թեկնածու Լ. ձարությունյաև
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