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Precyzyjne wyznaczenia od|egłości
do wybranych ga|aktykGrupy Loka|nej

Pracadoktorskapana Marka Górskiegozawieramateriałnaukowypodzie|onyna 12 numerowanych
z nich
rozdziałów,dzie|onychw razie potrzeby na podrozdziaĘ,a w przypadkunajobszerniejszego
rozdziatu 5., również na pod-podrozdziaty.Siedem pierwszych rozdziatów zawiera właściwq
rozprawy,po czym następujqPodziękowania(Rozdziat8.) i Bib|iografia(Rozdział
merytorycznqczęść
9.) oraz trzy Dodatki A, B, C sygnowanew spisie treścijako rozdziaty1o-t2' Poza tq numeracjq,
w Spisietreści
Spisyrysunków(s.83) i tabe|
międzyrozdziatami
9. i 10. umieszczononieuwzg|ędnione
(s. 89)' CeIowośćich umieszczenia najprawdopodobniejw ostatniej chwiIi _ budzi moje
jednozdaniowegookreś|enia
zastrzeżenia,zwtaszcza,że zamiast symbo|icznego,
tytułów rysunków
przekopiowano
(rysunku,tabe|i)
obiektu
i tabe|,
W catości
ich dtugie,szczegótoweopisy bez samego
zupełnieniezrozumiałe'Niemniej,treśćtrzonu rozprawyw pełniodpowiadajej tytułowi,a dodatki A
(skróty stosowanew pracy)i B (wskaźniki
i świecestandardowe)sq świetnympomysłem
od|egłości
(dziennik
DodatekC
i świadczq
autorao czyte|nika.
obserwacjiJKcefeidw M33) mógłbyć
o dbatości
(Dodatek
równie dobrze dołqczonyW postacielektronicznej.Przeg|qdmetod wyznaczaniaodległości
B), od którego rozpoczqłem|ekturę,równi natura|nemiejscemiatbyw nieco bardziejrozszerzonym
Wstępie. W dostarczonymmi egzemp|arzudysertacjizabrakłoWymaganegoUstawq (art' 13., p. 6.)
bez trudu można zna|eźćna
streszczeniarozprawy w języku angie|skim,które jednak na szczęście
stronach i nternetowychUW (http://apd.uw.edu.pl/plldiplomas/I29788n.
do kiIku
Rozprawa pana Marka Górskiego, stanowi próbę precyzyjnegowyznaczenia od|egłości
(1)
gaIaktyk
korzystajqc z
najbliższych
Grupy Lokalnej, kiIkoma metodami fotometrycznymi:
wierzchołkagatęziczerwonychoIbrzymów
za|eżności
okres.jasność
d|a cefeid, (2) kaIibrującjasność
(w skrócie TRGB) oraz (3) tzw' Red Clump na opartych na fotometrii podczerwonejdiagramachHR.
Przedmiotemdociekań jest jednak nie ty|ko tytułowaod|egłość,
a|e może nawet przede wszystkim
a więc ograniczeniatych metod. W
okreś|enie
błędów,zwłaszczasystematycznychtych od|egłości,
imponderabiIiach,
czujesię,żestrategicznymceIempracyjest wykazanie,żezastosowanaprzezteam
Araucaria (do którego autor ma szczęściena|eżeći wraz z którym opub|ikowałponad 10 prac
naukowych)metoda oparta o porównanie kqtowychi rzeczywistychrozmiarów sktadnikówuktadów
- jest naj|epsza
i in' 2013)iSMC (Graczyk
zaćmieniowych
na świecie!
Stosujqcjq do LMC (Pietrzyński
i in, 201'4),autorzychwa|qsię nieosiqga|nq
do niedawnaprecyzjqb|iskq2%.Na ten wynik ztożytysię z
jednej strony znakomitefotometrycznei spektroskopoweobserwacjestaraniewyselekcjonowanych
uktadów zaćmieniowych,z drugiejnienaganneWyznaczeniaich parametrów fizycznych,a|e z trzeciej
strony ograniczone sq okreś|onqwtaśnie na poziomie 2% kaIibracjq zaIeżnościjasność
powierzchniowawskaźnikbarwy (y-,oo(Di Benedetto2005).
Badanie błędów systematycznychjest trudne, uciqżliwei w dodatku prawie zawsze tatwe do
zakwestionowania(zwtaszczagdy ,,trzeba,,wykazać, że takich błędów nie ma). Autor stosuje
specjalnq, choć jak twierdzi powszechnie używanq metodę |osowań, w literaturze nazywanq
bootstrdp (Efron 7997). Co autor zatozył, to wykazat. Jeże|i uzyskiwane wartości błędów
systematycznychokazywatysię ,,niebezpiecznie,,
małe,duże byty rozbieżności
wyników wtasnych
(TRGB)|ubw porównaniuz innymiautorami(cefeidyw M33).
Dla astronomatakiegojak ja, który cate życiezajmowałsię nie więcejniżki|kunastoma,na ogót nader
- badania,w których prowadzisię jednoczesne
osobliwymigwiazdami- W tym 2-3 ,,gwiazdamiżycia,,
obserwacjei jednolitqana|izęwielu tysięcy,a czasemnawet mi|inówgwiazd musi budzićzachwyt
i szacunek. Metody, po|egajqcena poszukiwaniucharakterystycznychspowo|nień ewo|ucji (Red
C|ump/CzerwonaKlika) |ub gwattownych zwrotów ewo|ucji (TRGB) w obrębie dużych jasności
abso|utnych W podczerwieni, ostabia zaIeżnośćotrzymywanych modułów odIegłościod
poczerwienieniamiędzygwiazdowego.
Autor przeana|izował
dane tysięcygwiazd z kata|ogówoGLE

W

(V,|) i IRSF ((J,K)czterech ga|aktyki wyznaczyłw nich jasnościwierzchołkówgałęziczerwonych
olbrzymów (Rozdziat5). Chyba jeszcze większq i|ościpomiarów fotometrycznychV,| z Te|eskopu
jasności
Hubble,ad|a 15 ga|aktykwykorzystał
w nichśredniej
Red C|ump(Rozdziat6)
do wyznaczenia
jasnościami
i porównuje z położeniemWYznaczonychprzez Jacobsa i in' (2009)
TRGB. Wreszcie w
Rozdzia|e
4', autor możepochwaIić
redukcjqokoło200 obserwacjiw fi|trach
się równieżsamodzie|nq
J i K dla 26 cefeid z ga|aktykiM33. Ciekaweczy zmiana punktów zerowychka|ibracjiTRGB (patrz
zakończenieniniejszejrecenzji)zbIiżytaby
wyznaczeniaKima i in. (2002)z TRGB (Tabela3) do tych
uzyskanychprzezautora z cefeid?
obowiqzkiem recenzentajest równieżwytknięcieautorowi btędów i wad zauważonychw rozprawie'
Spośródniedociqgnięć|ub pomytekredakcyjnychbqdźtypograficznych,pomijajqcIiterówkii drobne
błędypisowni,mogęwymienić:
s. 11:zamianaopisów osi na rysunku;
s' 12: niepotrzebnaekstynkcjacałkowitaA we wzorze (3);
s . 1 4 : n i e s p ó j n a w a r t o ś ć R u = 2 . 9 5 3 w T a2bi en |ais t r o n i e p o p r z e d n i e j R u = 3 . 1 , i j e s z c z e w i n n y m
miejscuRv = 3.24 przy ciqgłympowoływaniusię na to samo źrod|o(Sch|egeIi in. 1998);budzi
to obawy co do zbyt różnych rea|izacjisystemów fotometrycznych użytych do ana|izy
niezredukowanychdo jednegosystemu;
paśmie
iIościobserwacjiw
s. 1.8:niespójność
K (3-6)- na s. 76,,sześćrazy,,;
s. 33, 39, 40, 50, 56, 60: w prawych pane|achrysunków czasemstabowidać obcięcie;na Rys' t7 i 23
nakładajqsię |iczbyopisujqcepoziomeosie;może|epszabytabyska|a|ogarytmiczna
w prawych
paneIachdIauwypuk|enia
obcięcia;
s. 68:,,rysunek26"a nie ,,25"
Wśródwqtp|iwości
i niedostatkówmerytorycznych,mój niepokój budzq:
1. Wie|u astronomów nie zdaje sobie sprawy, że łinowe rozwinięcie 1.' stopnia względem
wskaźnikabarwy, podczastransformacjipomiędzysystemamifotometrycznymijest słuszne
póki widmo możnaprzyb|iżyć
rozkłademWiena, opisujqcymstronę krótkofa|owqi maksimum
widma. W przypadkugwiazd gorętszychod A0 (B-V < 0), widmo w podczerwienidaleko
odchodziod takiego rozkładui stosowaniedo nich transformacjidanej Wzorem(1) ze strony
10. prowadzido błędów'Na szczęście
wszystkiegwiazdyanaIizowanew rozprawieto gwiazdy
chłodne.
(Rys' 7) wydaje się dużo większy niż
f' Rozrzut punktów na diagramach okres-jasność
fotometriiJK. Amplituda zmian W tym zakresiejest mała,a odchyłkijasnościJ i K
dokładność
wydajqsię takie same d|a odpowiednichgwiazd pomimo,że w barwie K jest to średniaaż
sześciu(3-6?) pomiarów. Być może,więc błqdwynika z niedoktadności
okresu. Szkoda, że
autor nie podjqt próby chronometrażowejana|izy swoich danych i nie sfazował ich z
zaktadanym
okresem.
3. Autor nigdzie nie wykorzystujeinformacjio wskaźnikach
barwy ana|izowanychgwiazd i nie
próbujeanaIizować
diagramówko|or-koIor'
ŚredniekoloryobIiczanedla setekanalizowanych
punktów, mogtyby dać nieza|eżnqinformacjętak o ekstynkcji międzygwiazdowej(mimo
małej wartościw podczerwieni)jak być może bytyby drogq do jakiejśseparacji efektów
zwiqzanychz metaIicznościq
i wymieszaniempopuIacji.
jasne wnioski ze swoich badań.Jednym z nich wydaje
Autorowi trochę brak odwagi by sformułować
jasność
gwiazdRed C|umpnie spetniaw tej chwi|ikryterium
się, że mimo ogromnejstatystykiśrednia
dobrej świecystandardowej.oczywiścieda|szebadania,W tym postu|owanew tej recenzjibardziej
szczegółowaana|izaosi ko|orów (poziomej)prezentowanychdiagramów HR (kolor-jasność)
możetę
jednak
pesymistycznq
Red C|umpbez ża|u,bo sq one o ok. 4 magnitudo
sytuacjęzmienić.Zostawmy
(sześć
razy b|iżejw ska|iod|egłości)
stabszeod TRGB!

Zupełnienatomiastnie rozumiem,dlaczegoautor unika zjedzeniaprzystowiowejwisienki na szczycie
uważampowinno byćjawne poprawieniepunktów
ukręconegowtasnoręcznietortu. Taką,,wisienkq,,
jasności
(7-10)
bo|ometrycznejoraz |JK wierzchołkagałęzi
zerowych kalibracji danych wzorami
między odpowiednimi podczerwonymi
czerwonych o|brzymów (TRGB). Zdumiewajqcazbieżność
4 galaktykgrupy |oka|nej(Tabela15) w pełniuzasadniatakq
i bo|ometrycznymmodutamiodległości
poprawkę, nawet jeś|ima charakterwytqcznieempiryczny.Cytowane w rozprawie ka|ibracjedane
wzorami 7-IO, z prac Ferraro i in. (2000),Bellazzinii Ferraro (2001)oraz Valenti, Ferraro i Orglia
(2004) zostałYwykonane w oparciu o fotometrię od 9 do 24 gromad kulistych w zakresie
meta|iczności
ok' -f.2 do ok. -0.2 dex. W obrębie gromady ku|istejmożemy zakładaćzarówno
jej członków,a więc co za tYm idzie obecność
jednakowy wiek jak i metaliczność
wyłqcznieefektów
popu|acyjnych.
przek|inanych
przez
Tymczasem
przy
efektów
zupełnym
braku
autora
ewolucyjnych,
wyniki autora dajq prawdopodobnie pierwszq moż|iwośćkaIibracji uwzględniajqcej efekty
popu|acyjne,a więc efekty mieszania w tych samych regionach diagramu HR gwiazd o różnych
meta|icznościach
i etapach ewo|ucji.Nawet jeś|itego do końca nie rozumiemy,to wynik w sposób
statystycznyi jak się wydaje bardzo dobry uwzg|ędniate efekty d|a czterech badanych galaktyk.
punków zerowychod jakichśprostych
za|eżność
Badajqcko|ejnega|aktyki,być możeuda się odna|eźć
parametrówfotometrycznychIub nawet ich typu mońoIogicznego.
Wydaje się, że moż|iwość
zaproponowania lepszego narzędzia okreś|aniaod|egtościko|ejnych
ga|aktyk w oparciu o nowe ka|ibracjepunktów zerowych jasnościTRGB w ga|aktykach(a nie
gromadach kuIistych)może być najważniejszym
i najbardziejrozwojowymwynikiem rozprawy.Taki
podstawie
powinien zapewnić dziesiqtki cytowań, zarówno
na
doktoratu,
wynik, opub|ikowany
do kolejnych ga|aktyk,jak również
badaczy stosujqcychtę metodę do wyznaczania od|egłości
krytyków Iubzwo|ennikówmetody,próbujqcychją zrozumieći wytłumaczyć.
Niestusznym wzorem wielu fotometrystów, autor czuje jakby respekt w stosunku do danych
Badania spektroskopoweoczywiścieteż
spektroskopowych,zwłaszczadotyczqcychmetaIiczności.
obdarzone sq błędami, W tym systematycznymi,wynikajqcymi głównie z efektów seIekcji
obserwacyjnej.Jednocześniespektroskopia,nigdy nie dostarczy takiej statystyki danych, jakq
dostarcza masowa fotometria' Rozprawa pana Marka Górskiego stanowi ważny wkład w ana|izę
i wykorzystanietakich danych.W niektórych miejscachoczekiwałbymnieco szerszegokomentarza,
jednak majqc szczęście
wystuchaniaseminarium autora, mogę stwierdzić,ze jest on prawdziwym
erudytq w zakresie swojej problematyki badawczej, a jego praca jest d|a mnie podstawq do
jej jako w pełni spełniajqcejformaIne i ustawowe wymogi stawiane dziśrozprawom
okreś|enia
pana mgr Marka Górskiegodo
doktorskim.Wnoszęwięc o kontynuowanieprzewodui dopuszczenie
publicznejobrony swojejpracy.
Wszystkiecytowaniaw powyższejrecenzjizgodne z cytowaniamii Iistqreferencyjnq(bib|iografiq)
w
rozprawie.
Toruń, 20 października2014
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