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Ocena rozprawy doktorskiej
mgra Marka Górskiego
,,Precyzyjne wyznaczenie odległości
do wybranych galaktyk Grupy Lokulnej"
Omówienie rozprawy
jest vtyznaczaniu
Rozprawa doktorskamgra Marka Górskiego poświęcona
l pozagalaktycznych. Jest to tematyka w azna' aktualna, a
odległośc
równocześniebardzo trudna.
Pierwsze trzy rozdziały rozprawy' wraz z Dodatkiem B, majq charakter
przeglqdowy. Rozdziat' I stanowi ogólne wprowadzenie do tematyki
rozprary. RozdziaŁ 2 daje przeg|ądmetod, technik i problemów fotometrii
w podczerwieni.Rozdział3 zawieraomówienie metod i technik
Wznaczania odlegtościoraz problemów zwiqzanych z efektami ekstynkcji
i składuchemicznego'
Rozdział 4 poświęconyjest nowemu Wznaczeniu odległości
do galaktyki
M33 w oparciu o zaleŻności
okres-jasność
cefeid w pasmachV,I,J,K.
Wynikiem jest najdokładniejsze
z dotychczasowych- v,yznaczenie
wynikow
odległości
tej galaktyki, oraz wyjaśnienieprzyczyn rozbieŻności
wcze śniejszy ch vtyznaczen.
Rozdział"5 dotyczy wykorzys taruajasnościabsolutnych gwi azd naleiqcy ch
do tzw. ',wierzchołkagałęziczęrwonycholbrzymów'' (TRGB) i obejmuje
nowq kalibracjęjasnościTRGB w oparciu o fotometrięgwtazdw Wielkim
obłoku Magellanu Wznaczenie - metod4róznicowq (względemLMC) modułów odległościtrzech
innych bliskich galaktyk oraz wnikliw4
dyskusję źrodęł
niepewnościi btędów systematycznychmetodyTRGB.
jest Wznaazaniu odległości
z
Wreszcie Rozdział 6 poświęcony
wykorzystaniem gwiazdtw orzqcych tzw .,,Red C lump'' i zawiera dy skusję
problemów zwiqzanychze stosowaniemtej metody do wyznaczatia
odlesłości.

W sumie zawartew rozprawie wyniki stanowi4waŻnywkładdo
pozagalaktycznychi stosowanychdo tego celu
wyznaazaniaodległości
metod i technik.
Uwagi krytyczne
. Wyniki zawartew rozprawie zostałyuzyskane w ramach realizacji
wi elkiego, m i ędzynarodowego
programu, y4r aucar i ą',, którego
współinicjatorema obecniekierownikiem jest promotorrozpraw - prof.
Grzegorz Pietrzyński. Trudno zrozumiec d|aczegonie zostałoto
wyeksponowanew rozprawie.
. Rozdział 4 rozprawy pokrywa się w Znacznym stopniu z opublikowan4
wcześniejwieloautorskępracąGieren et al. (20|3, Ap.J.,773, 69).W tej
sytuacji,zgodnie Z wymogami Ustawy, obowi4zkiem doktorantabyło albo
ograniczeniesię do prezentowaniawyników, w których uzyskaniujego
udziałbył wył4czny lub dominujęcy, albo przynajmniej do umieszczenia
stosownychwyjaśnień.Niestety, w tekścierozprary nie ma na ten temat
najmniejszejwrcńatki, apraca Gieren et al. (2013)nie jest nawet
cytowana!Na szczęście,
dzięki dodatkowyminformacjom uzyskanym od
doktorantaorazjego promotora,mogę stwierdzió,Że udział.doktorantaw
uzyskaniu wyników przedstawionychw tej pracy był na tyle znaczqcy,ze
ich umieszczeniew rozprawie byłow pełniuzasadnione.
. Na stronie 13 podano' zę w rozprawie prąljęta został'a
wartość
parametry
Rv:3.1, gdy tymczasemw rzęczywistości(stronaf2 i tabe|a5) przyjęto
Rv:3.24.
. Na rysunkach 6 t 7 przedstawionesą dane reprezentujęce24 - a nię 26! cefeid. Powód odrzuceniadwu pozostałychbył opisany w pracy Gieren et
al. (2013).
. Na rysunku 7 widać wyraźnie,ze odchyłkiod średnichza|eznościokresjasnośóW pasmachJ i K sq Ze sobę skorelowane,co sugeruje, ze mog4 one
byó w Znacznym stopniu wynikiem róznic w ekstynkcji. Aby to
potwierdzic na|ęŻałoby
zbadaćodchyłkiw pasmachV i I. Gdyby tak było,
to dawałobyto mozliwośóvtyznaczenięmodułuodlegtościi ekstynkcji dla
kaŻdejz cefeid z osobna.
. Podanew Tabeli 15 wartości,,18.50*
A'' dla SMC i WLM sę niezgodne
<
ze średnimi A".,Lr, Laot> podanymi powyżejw tej tabeli.

. Podpis pod rysunkiem 27 oraz objaśnienia
w tekściesę mylęce: rysunek
- a nie pięó _ galaktyk zpracy Udalski (2000)
tenprzedstawiasześć
oznaczonych kolorem Żółtym- a nie zielonym.
Drobne uwagi
Czytajqcrozprawę nie sposób nie zauwaiyÓ drobnych usterek,literówek,
etc. Nie majq one wpływuna wysokę merytorycznqocenęcałości
rozprary, totei ponizej wymieniam tylko . przyl<ładowo- kilka
znich, zauwazonych na pierwszych kilkunastu stronachrozprawy.
Str.7,w.,7,otaz podpis pod Rys.2 _ winno być Paranalfiedno ,,1'').
Str.7, w.5d _ nazry pierwiastków piszemy małymiliterami.
Str.12,w.3d _ przydaŁobysię w tym miejscuobjaśnienie
skrótu WLM, np.
odsyłaczdo rozdziaŁu5.4.3.
Str.13, w. 1d - zamiast,,odległości''
winno byó,,modufuodległości''.
Str.14,w.3 i nast._ określenieparametrumetaliczności|Fe/Ą skrótem
,,m etali cmo śó'', a zwłaszczastwierdzenie ii,,meta|icmo śćj est sumę
obfitości...'' Sąco najmniejniezręczne.
Wniosek końcowy
Rozprawa doktorska mgr Marka Górskiego p.t. ,,Precyzyjnewyznaczenie
odlegtoścido wybranych galaktyk Grupy Lokalnej', zawiera wyniki
stanowięce w azny wkład do astronomii poza gala\<ty
cznej. Swia dczy ona
takżeo rozległej wiedzy doktorantaw obrębie tej tematyki, jak tez o
mistrzowskim opanowaniuprzez niego metod i technik stosowanychdo
analizy i interpretacji danych fotometry czny ch.
Rozprawa spełniaznadv,ryŻkę
ustawowei zwyczajowe wymagania
stawiane wobec rozpraw doktorskich z zakesu astronomii. Wno szę zatem
o jej dopuszczenie do publicznej obrony
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