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Recenzja pracy doktorskiej mgr RadosławaPoleskiego
pt. ,,Astrometryof the oGLE-III data"
Uwagi ogólne:
Zawartość
pracyodpowiadatytułowi.Postawionedo rozwiązaniaproblemysą ciekawei
adekwatnedla rozprawydoktorskiej.Poza zgrabn1mpodsumowaniemcałapracajest
napisanaw językuangielskim.Uważamto za bardzodobrypomysł.Część
prezentowanych
jużopublikowanaw postacirecenzowanych
wpików została
prac,przy czym doktorantjest
ich pierwszylnautorem.Z treścirozprawyjasnowynika,jaki wkładw zebraniei redukcję
danychwłożył
zespółoGLE a co jestwynikiemsamodzielnejpracymgr Poleskiego.
Doktorantbrałudziałw obserwacjach,
ma przeważający
wkładw redukcjędanychi jestw
pełniodpowiedzialnyza analizęorazinterpretację
uzyskanychwyników.
Układpracyjestprzejrzystyi logiczny.Czyta sięją z dużąprzyjemnością'
Omówienie zawartościpracy oraz ocenauzyskanychwyników:
Celem rozprawyjest analizaastrometryczna
obszernegozbioruobrazówCCD uzyskanych
w ramachprojektuOGLE III.Danete zostĄ zebranew latach2001-2009.Są one
jednorodneco jestbardzoważnedla jakościwykonyvanychpomiarówastrometrycznych.
RozdziałwstępnyprzedstawiahistorięrozwojutechnikasEometrycznych
od czasów
jestkompletnyi zawieraodwołaniado
starożynychdo chwili obecnej.Pomimozwartości
pozycji z literaturytematu'omówione są dotychczasowe
najważniejszych
wyniki uzyskanew
tej dziedzinieprzez duircprojektyzwiązanez miko.soczewkowaniemgrawitacyjnym.
Przedstawione
zostałyteżzagadnienianaukowe,które autorpostawiłsobiedo rozwiązania.
jest opisowi danychorazmetodomużywanympnez
Kolejnaczęść
rozprawypoświęcona
grupęOGLE do ich redukcji.W szczegóIności
opisanometodękonstrukcjitzw obrazów
referencyjnych
orźVsposóbotrz}'rnywania
informacjipozyryjnejoraz fotomenycznejw
oparciuo pakietyDIA oraz DoPHOT.
Zasadniczączęść
pracystanowiąrozdziały3 oraz4. Zostaływ nich wyznaczoneruchy
własneorazparalaksydla gwiazdobserwowanych
w kierunkuobłoków Magellana(LMC
oraz SMC) oraz centralnejczęściGalaktyki(z ang.GalacticBulge; GB). obiekty z samych
obłokówsąwykorzystywanedo konstrukcjisiatekreferencyjnych
niezbędnychdo
astrometrii.Ich ruchywłasnesą zby nikłeaby mogłyonezostaćwyznaczoneZ interesującą
jednakpróba wyznaczenia
dokładnością
w oparciuo daneoGLE-III. Podjętazostała
bezwzględnego
ruch LMC Magellanaw oparciuo odległekwazary.Jako bazędo analizypól
LMC oraz SMC wykorzystanopomiaryoparteo kod DoPHOT. W trakcieprocedury
iteracyjnejuwzględnionoszeregefektówsystematycznychmającychwpływna wyznaczane
położenia
gwiazd.W przypadkupól GB pozycjegwiazdwyznaczonoużpvająckodu

przezdoktoranta.
opracowanego
UmożIiwiaon uzyskaniedokładniejszych
pomiarówpołożeń
gwiazdniżkody zopt1łnalizowane
na dokładność
fotometriitakiejak DoPHoT czy Daophot'
Wyznaczonoruchywłasnedla 6'2 m]ngwiazdw polachLMC/SMC. Dla 110 tys obiektów
udałosię ponadtozmierzyćparalaksyco pozwoliłona wyznaczenieich jasności
absolutnych.
W oparciuo te wyniki wyselekcjonowane
549 gwiazdo dużychruchachwłasnych
przekraczających
100mas/rok.Próbka ta zawierakilkadziesiątwysoceprawdopodobnych
kandydatówna b]iskiebiałekarły.Dalszekilkasetkandydatówna białekarĘ
zidentyfikowane
w oparciuo paralaksyorazpołożeńena diagramieH-R lub
tzw ,,zredukowany
ruchwłasny'''Zna]ezionoteższeregpar gwiazdo wspólnymruchu
własnymbędącymizwykle ,,szerokimi''układamipodwójn}'Tni.
Wśródnich znajdujesię
jedenszczegóInieinteresującyobiektskładający
się z białychkarłów.
Ciekawewyniki uzyskanodla pola z obszaruSMC zawierającego
gromadękulistą47 Tuc'
WyznaczonoruchwłasnygromadywzględemSMC co pozwalapośrednio
zmierzyćruch
absolutnygromady.Uzyskanywynik jestzgodnyz wczesniejszymale dokładniejszym
pomiaremopartymo danez HST. Ciekawyi oryginalnywynik to identyfikacjagrupygwiazd
położonych
pozapromieniempłylvowymgromady,które majataki samruchwłasnyjak 47
Tuc. Są to najprawdopodobniej
obiektyn,vorzące
tzw ',ogonpływolĄy',,czyli populację
gwiazdutraconychprzezgromadęw wpiku oddziałylvań
płylvowych.
W przypadkupól gwiazdowychw kierunkuGB pomiaryruchów własnychwykorzystano
główniedo analizyprzynależności
gwiazdolbrzymówdo dwóch ,,poprzeczek,'
występujących
w centralnejczęściGalaktyki.Wykorzystanoprzy tym dodatkowoinformację
zawartąw modelowejfunkcjijasności
gwiazd na ,,odczerwienion1tn,'
orazpołożenia
pomiarówokazałasię wystarczająca
diagramieH-R. Uzyskanadokładność
do wyznaczeńa
różnicyw średnim
ruchuwłasn1mgwiazdz obu,'poprzeczek''
oraz do wykazania,że
dyspersjaruchówwłasnychjest większaw bliŻszejz nich.Wyniki otrzymanew tej części
pracyzasługują
na dalsząanalizę.
Przedyskutowana
zostałakompletność
analizowanychpróbekorazdokonanoszczegółowej
analizybłędów.otrz1tnanepomiarywyróżniająsię dużądokładnością
w stosunkudo innych
przeglądówopartycho danez teleskopównaziemnych'Wyniki uzyskanew ramachrozprawy
są dostępnepubliczniew postacibaz danychzamieszczonychna stronachinternetowychoA
UW. Jestto godneuznaniai nie mamwątpliwości'
żezaprezentowane
rezultatybędą
przezwielu badaczyz całegoświata.
eksploatowane
Możnasię spodziewać,żesamautor
pracylub inni członkowiegrupyoGLE zaangażują
się w programymającena celu
poszerzenieanalizywyników w oparciuo obserwacjespeknoskopowe.
Pracakończy się krótkim ale treściwym
podsumowaniem
i dyskusjąuzyskanychwyników.
Komentarze i uwagi:
W pracynie zauważyłem
żadnychistotnychbłędów.Mam natomiastkilka drugorzędnych
u\{agi pytańdo doktoranta.
L) z czegowynikajązaobserwowane
różnicedyspersjiruchów własnychw 2 poprzeczkach
Galaktyki?Czy jestto efektyczystogeometryczny
(różneodległości
orazinny kątnachylenia
w stosunkudo obserwatora).
Nie znalazłemw pracyinterpretacji
ww różnicy.
pogłębienie
2) Czy autorrozważał
zasięguprzeglądupoprzezużycieskładanych
obrazów(np.
w skali tygodnia)?
3) Rozdział3, wzór 3.3 _ czy błądwyznaczeniepozycji nie powinienuwzględniaćstopnia
blendowaniaobrazudanejgwiazdy?
4) Rozdział3.3.6.2'rys. 3'16 _ Dlaczegogwiazdyz ogonapłpvowegowykazujątaki duży
rozrzutna diagramieH-R (np.ciąg głownyjest 3-4 razy szerszyniżdla gwiazdz środka
gromady).Skądtakabogatapopulacjabłękitnychi żółtychmaruderów?4) Nie zgadzamsię z
przedstawioną
interpretacją
w ostatnimakapicie3.3'6'PozycjasMC140.8'15169.
Nie jest
typowadla czerwonychmaruderówz gromady.Zmienneobiektytypu czerwonych
maruderówznalezioneprzezAlbrow i in. (2001)to gwiazdypodwójnez efektem
elipsoidalności
lub aktylvności
chromosfrerycznej.
są onepołożone
tylko nieco nadciągiem

głownymgromady(do 0.7 mag).NatomiastobszarRGB z SMC w którym znajdujesię w/w
zmiennazawiera liczne gwiady zmienne (np.Welrake 2004).Częśćkrzywej blasku dla HJD>
245 42000wskazujena okres-100 dni. Moim zdaniemwyznaczonyokes 2.01822jest
aliasemprawdziwegookresupodstawowego
a samazmiennato wielo-modalnypulsator.
5) Rys. 4.1 (,,Ieft"a nie ,,right"),tak jak w teKcie pracy :) Zaznaczonalinia oddziela raczej
gwiazdyz ciągu głównegopopulacji dysku a nie gwiazdy z RG dysku(str.63' paragraf2).
6) Rys. 4.4 - Zapewneto wynik mojej ignorancji,ale ńe bardzo rozumiem dlaczegopunĘ
referencyjne
cdef nie zostałyumieszczonew środkach
odpowiednichpodpól?
7) Roz. 4.t, str.63 Dlaczegoosobnowyznaczanoekstynkcjęi poczerwienienie?
Czy nie
Iepiejbyłowykorzystaćjako dodatkoweograniczenienachyleniewekora A/E?
Konkluzje:
Przedstawioną
rozprawęoceńam bardzowysoko.Autor uzyskałoryginalneorazbardzo
wartościowe
wyniki. Jestempod wrażeniem
wkładupracyorazpomysłowości
doktorantaw
rozwiązywaniuproblemów numerycznychi technicznychzwiązanychz obróbką i analizą
obszernegozbiorudanych. Stwierdzam,żeprzedstawiona
rozprawaspełniawszelkie
ustawoweoraz zwyczajowe w5rmogistawianekandydatomdo stopńa doktora.Wnoszę więc
o dopuszczeniemgr RadosławaPolskiegodo dalszychetapówprzewodu.Wńoskuję ponadto
o uznaniepracy za wyróżniającą.
Prof. dr hab.JanuszKałużny
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