
ВIДГУК 

на дисертацiю Сергеева Олексiя Володимировича 

«Гравiтацiйно лiнзована система SBS 1520+530: 

оптичнi спостереження та моделювання», 

представлену на здобуття наукового ступеня кандидата фiзико-математичних наук 

за спецiальнiстю 01.03.02 - астрофiзика, радiоастрономiя. 

Актуальнiсть теми. З часу вiдкриття першоi гравiтацiйноi лiнзи у 1979 роцi i, 

фактично, явища гравiтацiйного лiнзування, цi космiчнi об'екти стали потужним 

iнструментом дослiдження великомасштабноi структури Всесвiту та одним iз тестiв для 

встановлення космологiчних параметрiв. Гравiтацiйне поле небесних тiл дiе як 

гiгантський природний телескоп, що дае можливiсть дослiджувати будову вiддалених 

джерел випромiнювання та отримати iнформацiю про властивостi гравiтацiйного поля, що 

деформуе зображення такого джерела внаслiдок ефектiв загальноi тeopii вiдносностi. 

Зокрема для скупчень галактик стало можливим оцiнити безпосередньо його масу, не 

вдаючись до аналiзу вмiсту галактик або рентгенiвського гарячого газу у ньому, як i 

аналiзувати вмiст темноi матерii як одного зi складникiв процесу гравiтацiйного 

лiнзування. Це, в свою чергу, падало можливiсть калiбрувати маси скупчень галактик, 

виконуючи перевiрки теорiй формування та еволюцii галактик. У випадку квазарiв роль 

«телескопiв» вiдiграють ближче до нас розташованi галактики або групп галактик. Окрiм 

згаданого вище гравiтацiйного макролiнзування, розрiзняють мiкролiнзування та слабке 

лiнзування, якi рiзняться за величинами характерних мае лiнзуючих nл та часовими 

масштабами. На вiдмiну вiд макролiнзування, яке породжуе майже статичнi 

мультизображення одного i того ж об'екту, мiкролiнзування призводить до змiн 

яскравостi зображень iз часовими iнтервалами вiд тижнiв до мiсяцiв, а лiнзами тут 

виступають небеснi тiла зоряних мае. При цьому ефекти мiкролiнзування вiд власних 

коливань блиску зокрема квазара можна виявити при порiвняннi змiн яскравостi рiзних 

зображень у позагалактичних гравiтацiйно-лiнзових системах (ГЛС) . 

Далеко не кожна вiдкрита на сьогоднi гравiтацiйна лiнза е предметом детального 

дослiдження, яке обов'язково мiстить у собi програму довгострокового монiторингу, що 

обумовлено складнiстю та вартiстю проведения таких спостережень. Основною метою 

довготривалих спостережень гравiтацiйно-лiнзових квазарiв (ГЛК) е отримання кривих 

блиску компонентiв квазара, якi несуть iнформацiю як про лiнзуючу галактику, так i про 

властивостi самого квазара. Bapiaцii кривих блиску компонентiв зазвичай мiстriь 

корельовану компоненту, пов'язану зi змiннiстю квазара-джерела, та некорельовану, що 









Зауваження та питания для дискусii. 

1. Автором вперше отримано значения залежностей показникiв кольору (V-I) i (V

R) компонентiв А i В ГЛС SBS 1520+530. Яким чином враховано, що для отримання 

кривих блиску використовувалися рiзнi приймачi впродовж монiторингу? Чому для 

розрахунку пах.илу лiнii peгpecii не розраховувалося медiанне середне, а було використано 

геометричне середне, чи не бiльш точним тодi буде закон поглинання свiтла в лiнзуючiй 

галактицi? Як впливае на цей результат вiдносно невелика вiдстань у розташуваннi 

зображень компонентiв квазару? 

2. Автором отримано значения сталоi Габбла у Но= 66.s�::i км • с-1 
• Мпк-1

, яке

мае великий статистичний розкид (~20 % вiд значения величини) i яке менше за прийнятi 

на сьогоднi, зокрема тiльки на верхнiй границi вiдповiдае значению сталоi Габбла, 

отриманому за спостереженнями цефеiд на Космiчному телескопi iменi Габбла i космiчнiй 

обсерваторii GAIA у 2017-2018 роках у Н0
=73.52±1.62 км• с-1 

• Мпк-1
, але гарно 

спiввiдноситься з даними космiчноi обсерваторii «Planck» у 2015 роцi як Но=

67.74±0.46 км· с-1 
• Мпк-1

. Яка причина великого статистичного розкиду? Чи означае це, 

що вже не iснуе необхiднiсть отримувати значения сталоi Габбла за методом 

гравiтацiйного лiнзування? 

3. Чому були обранi данi про координати зображень квазару i лiнзуючоi галактики

за спостереженнями на Космiчному телескопi iменi Габбла для моделi лiнзуючоi 

галактики i як вони спiввiдносяться з даними, отриманi автором за монiторинговими 

спостереженнями на АЗТ-22? Якi тут переваги адаптивноi оптики? 

4. Дисертацiя присвячена фотометрii оптичних зображень ГЛС SBS 1520+530, але

в текстi дисертацii можна було надати iнформацiю про спектральнi властивостi цього 

об' екту як в оптицi, так i в iнших спектральних дiапазонах, що розширило б дискусiю про 

механiзми акрецii i модель активного ядра квазару. 

Серед дрiбних зауважень зазначу декiлька: в авторефератi i дисертацii не вказано, 

що мова йде про видимi зорянi величини в параметрах блиску або свiтностi ГЛС; не 

вказано морфологiчний тип галактики, для якоi розраховано модель сингулярноi 

iзотермiчноi сфери з асиметрiею; в описi особистого внеску автора до статей пропущена 

фраза, що автор брав участь у написаннi статей, а автор, очевидно, брав; зустрiчаються 

помилки стилiстичного характеру та астрономiчний сленг. 



Цi зауваження не вливають на загальну позитивну оцшку роботи та не 

применшують i"i науковоi i практичноi цiнностi. Представленi результати е новими, 

доповiдалися на наукових конференцiях та семiнарах та опублiкованi у фахових 

журналах, що входять до перелiку наукових видань для захистiв дисертацiйних робiт. 

Автореферат повнiстю вiдповiдае змiсту дисертацii. 

Дисертацiйне дослiдження О.В. Сергеева «Гравiтацiйно лiнзована система SBS 

1520+530: оптичнi спостереження та моделювання» е завершеною за поставленою метою i 

виконаними завданнями роботою та задовольняе всiм вимогам Мiнiстерства освiти i науки 

Украiни до дисертацiй на здобупя паукового ступеня кандидата фiзико-математичних 

наук за спецiальнiстю 01.03.02- астрофiзика, радiоастрономiя. Сергеев О.В. заслуговуе: на 

присудження йому паукового ступеня кандидата фiзико-математичних наук за цiею 

спец1альюстю. 

Вавилова 1.Б., канд. фiз.-мат. наук, 

ст. наук. спiвроб., доцент, 

завiдувач вiддiлом позагалактичноi 

астрономii та астроiнформатики 

Головноi астрономiчноi обсерваторii 
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