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(c) omówienie celu naukowegoww. prac i osiągniętychwyników wraz Z omówieniem ich
ewentualnego
wykorzystania:
Wprowadzenie
obecnośćpromieniowaniarentgenowskiegoświadczyo interesujących,z punktu astrofizyki,
zjawiskach, w których mamy do czynienia z gorącąp|azmąu
energetycznymicząstkamii polem
magnetycznym. W przypadku gwiazd przyczyny emisji rentgenowskiejsą bardzo rożnę. Najjaśniejszymigwiazdowymi żródłamirentgenowskimisą układypodwójne zawierającegwiazdę
neutronowąlub czarną dziurę, zasilane materiąpochodzącąz towarzyszącejim gwtazdy poprzez
wiatr gwiazdowy lub przepĘw przez wewnętrznypunkt Lagrange,a. Promieniowanie rentgenowskie jest rejestrowanerówniez z pojedyńczych gwiazd neutronowych(np. pulsarów), układow
kataklizmicznych (główniez obszaruprzejściowego
w pobliżupowierzchnibiałegokarła),gorących białych karłów czy bardzojasnych i gorących gwtazdtypu o i B, gdzie źrodłęm
emisji mogą
być fale uderzeniowepowstałew wyniku niestabilności
w gorącychwiatrach lub teżwzajemne
oddziaływaniewiatrów gwiazdowych w układziepodwójnym. Najbardziej rozpowszechnionym
gwiazdowymi źródłamipromieniowaniarentgenowskiegosąjednak gwiazdy posiadającepodfotosferycznewarstwykonwektywnei wykazująceaktywność
magnetyczn%któresąotoczoneprzez
gorącekorony (zazwyczaj o temperaturzęod kilku do kilkudziesięciumilionów Kelwinów). Ich
poziom emisji rentgenowskiejw dużejmierze za|eżyod okresu rotacji i typu gwiazdy, i może
osiągaćwartość10-3 jasnoŚci bolometrycznej.Choć zjawiska zwięane z aktywnością
magnetycznągwiazd nie są tak efektownejak w przypadkuukładówpodwójnych zawierającychobiekty
zwarte,to wiążąsię z wieloma problemami,które są przedmiotemintensywnychbadań. Należą
do nich między innymi mechanizmwzmacnianiapola magnetycznego(dynamo),który nie został
dokładnieopisany nawet w przypadku Słońca,cykle aktywnościmagnetycznej, utratamomentu
pędu przez namagnetyzowanewiatry gwiazdowe(magnetycznehamowanierotacji) i związana z
poziomu aktywnościod temparotacjii jego zmianyw czasie.
nim za|ezność
Rotacjajest jednym znajwazntejszychparametrów związanychaktywnościąmagnetyczną.
Ma
również bardzo dnze znaczeniew zagadnieniachbudowy i ewolucji gwiazd,dlatego teżznajomość
okresurotacji ma zastosowaniew wielu zagadnieniach.Stosunkowonajprostszymi bezpośrednim
jego wyznaczeniem są pomiary fotometrycznejzmiennościzwiązanejz niejednorodnąjasnością
powierzchniowągwiazdy'
Gwiazdy aktywne magnetyczniei posiadającekorony są naturalnymi kandydatami do obserwacji fotometrycznych, mających na celu pomiar okręsu rotacji ze wzg|ędu nabardzo prawdo.
podobnąobecnoŚó plam, będącychwynikiem istnieniaobszarów o silnym polu magnetycznym,
zmniejszających konwektywny transportenergii. Biorąc pod uwagę własnoŚci plam na Słońcu,
widać wiele trudności'które mozna napotkaó,gdy mamy zamiarwyznaczyć okres rotacji za pomocą szerokopasmowejfotometrii. Plamy słonecznesą stosunkowoniewielkie (zmiany jasnoŚci
związane z ich obecnościąraczejnie przekraczają Ioń), istnieją stosunkowokrotko (duze plamy
mają czas życia porównywalny z okresemrotacji Słońca),częŚciej występująw okresach maksimum aktywności(zdarza się, ze przezwie|e|atmozna nie zarejestrowaćzadnejdużejplamy
lub grupy plam). Dodatkowymi trudnościami
mogą być zmiany rozmiarów p|am czy obecność
różniczkowejrotacji. Aktywnośómagnetycznaniektórych gwiazdmożebyó jednak znacznie s1|niejsza ntz na Słońcu- plamy mogąbyć większe,a poziom emisji chromosferyczneji koronalnej
znacznie wyzszy' Dotyczy to w szczególnościgwiazd szybko rotujących. mtodych lub znajdujących się w ciasnych układachpodwójnych,gdzie oddziaływaniepływowepomiędzy składnikami
wymusza synchronizacjęrotacji i okręsuorbitalnego.Dodatkoworozmiary plam na aktywnych
gwiazdach znajdujących się powyzej ciryu głównego mogą być bardzo duze i zmiany jasności
związanez ich obecnością
mogą przekraczać0.5 mag w filtrzęV (Strassmeier2009). Do gwiazd

znajdującychsię powyżejciągu głównegomożemyza|iczyćzarówno nowo powstającegwiazdy w
fazieT Tauri, jak i odewoluowane gvłiazdy,które juz od niego odeszły.o i|e młodegwiazdy wykazująbardzo dużąaktywność
nieza|eznieod tego czy są pojedyńcze,czy w układziepodwójnym,
to większośćstarych gwiazd do podtrzymaniawysokiej aktywnościpotrzebujebliskiego towarzysza który wymusza szybką rotację na skutek oddziaĘwań ptywowych. Amplitudy zmienności
związanej z obecnością
plam dla gwiazd na ciągu głównym są raczej mniejsze' ze wzg|ęduna
większe ciśnieniena poziomie fotosfery które powoduje,ze obszar,na którym dynamika zjonlzowanegogazujest zdominowanaprzezpole magnetycznenie jest tak duzy jak w przypadkugwiazd
o większych rozmiarach.
W pierwszej z prac przedstawionychjako osiągnięcienaukowe(praca Hl) określonookresy
rotacji dla 31 pobliskich karłów typu M (d|afI znich byłoto pierwsze wyznaczenieokresu rotacji) i przeprowadzono ana|izęich aktywnościrentgenowskiejw za|ężności
od okresu rotacji i
wieku orazpo razpierwszy określono
empiryczniekonwektywnąskalęczasu (convectiveturnover
time) d|a tego typu gwiazd. W pozostatychdwóch pracach(praceH2 i H3) opublikowanokatalogi gwiazd zmiennych związanychz jasnymi żródłamirentgenowskimiz przegląducategonieba
wykonanegosatelitąROSAT (RBSC - ROSAT all-sky Surveybright source catalogue- Voges i
inni 1999). W pracy H2 przedstawionyzostattkatalog 2302 gwiazd zmiennych (nowe zmienne
stanowią około połowy zawartościkatalogu) zuliązanych zę źródłamirentgenowskimi z RBSC
otrzymany w oparciu o dane fotometryczneprzeglądu ASAS-3 (Pojmański 200f). W pracy H3
lista gwiazd zmiennych zostałauzupełnionao 307 gwiazd, dla których analizowano dane fotometryczne zprzeg|ądu ASAS-3N (http://www.astrouw.edu.pl/asas/).
Duza|iczba okresów rotacji
gwiazd aktywnych koronalnie i inne dane zamieszczone w katalogach będą mogły być wykorzystanedo badania za|eżności
pomiędzy okresemrotacji a poziomem emisji rentgenowskiejd|a
roznychtypów gwiazd.
Zmiennośćfotometryczna pobliskich karlów typu M (praca Hl)
Karb typu widmowego M, do którego na|eżągwiazdyo masachod ok. 0.1 do ok. 0.6 masy
Słońca,są najliczniej repezentowanymtypem gwiazd (stanowiąok. 70 % składnikóww 100 najb|izszych układachgwiazdowych). Choó pierwsze wyznaczenia okresów rotacji dla karłów typu
M miaĘ miejscejuż w latachszesćdziesiątych
(np. Krzemiński |969\,to do niedawna(2007 r), w
pracach dotyczącychza|ezności
pomiędzyich poziomemaktywności
a rotacją brakowałodanych
dotyczącychokresów rotacji, zwłaszczatych powyżejkilkunastu dni, dla których spodziewamy
sięjuż mniejszejaktywności.
W pracy H1 wykorzystanebyĘ informacje dotyczącestrumienirentgenowskichi kolorów
gwiazd w różnych filtrach zamieszczonew pracy Htinsch i inni (1998) i bazie danychNEXXUS-2
(Schmitt i Liefke 2004). Spośródgwiazd o deklinacji mniejszej niz +28o zostaĘ wybrane te, któjasnośów danychASAS-3 zawierałasię pomiędzy8 a |2.5 wielkościgwiazdowejw
rych średnia
filtrze V. Poszukiwanie okresurotacji przeprowadzonodla 180 gwiazd. Dla wielu gwiazd typu M
częstoobserwujesię rozbĘski będąceefektemrekonfiguracjipola magnetycznego'które niekiedy
mogą wielokrotnie zwiększyć ich obserwowanąjasność.Występująone nieprzewidywalniei ze
względu naznacznąamplitudęmogąmieó dużąwagęw w algorytmachstużącychdo poszukiwania
okresu. Z tegowzględu zdecydowaliśmy
się odrzució punkty które odbiegająod średniejwielkościgwiazdowejo więcej niż3.5 odchyleniastandardowego.
Dane zrożnychsezonów obserwacyjpunktów
nych byĘ badaneosobno o ile nie |iczyĘ mniej niż 50
obserwacyjnych.Następnie do
wielkością
obserwacjiz danegosezonudodawanabyłapoprawkarówna roznicypomiędzy średnią
gwiazdowądla wszystkich obserwacji i średnią
wielkoŚciągwiazdowądla obserwacji z danegose.
Zonu' po czymbadanybyt caĘ ciąg danych. Jezeli statystykaAoV (Schwarzenberg-Czerny1989)
danychobserwacyjnychgwiazdy byławiększa niż8, to krzywe
dla któregośz sezonów lub całości

Zmian blasku byĘ sprawdzanewizualnię. ostatęcznie stwierdzono periodyczne zmiany blasku
je jako wynikającez rotacji i obecności
plam. Amplitudy zmiendla 31 gwtazdi zinterpretowano
nościgwiazd, nawet tych o największej aktywnoŚci byĘ zazwyczaj ponizej 0.05 mag w filtrze V
(oprócz GJ 103' dla której wynosiłaok 0.06 mag). W badaniu za|eżności
pomiędzy aktywnością
jeszcze
koronalnąi rotacjąuwzględnionebyĘ
danęz literaturydla GJ 411 (Noyes i inni 1984) i
GJ 699 (Benedicti inni 1998).
Często przyjmowanym parametrem związanym z poziomem aktywnościmagnetycznejjest
Iiczba Rossby'ego - stosunek skali czasu związanej z przepĘwami konwektywnymi w poblizu
dna warstwy konwektywnej (tzw. turnover time) do okresu rotacji gwtazdy' o ile okręs rotacji
mozna otrzymaćnp. z fotometrii to konwektywną skalę czasu przy dnie warstwy konwektywnej
ocenia się na podstawiemodeli budowy wewnętrznejgwiazd. Empiryczną konwektywnąskalę
czasu (empiricalturnovertime) możnanatomiasttraktowaójako parametrwystępującyw za|eżnościpomiędzy poziomem aktywnościa okresem rotacji, jeże|iwykorzysta się kalibrację podanąw
pracy Stępnia(1994).
Ponieważ głębokość
warstwy konwektywnej i prędkościprzepływów konwektywnych za\eią
w duzym stopniu od masy gwiazdy to czerwone karły dla których znaliśmyokresy rotacji podzielone zostaĘ na cztery grupy rozniącesię mas6 która ocenianabyt.ana podstawiejasności
absolutnejw filtrze V (Delfosse i inni 2000). oszacowane masy gwiazd zawieratysię w następującychprzedziałach:
0.1L0.2;0'33-0.39;0.43-0.52
i 0.56.0.65masy Słońca. Bolometryczną
jasnośóabsolutną(Lut) dla większościgwiazd otrzymanona podstawieśredniej
wielkościgwiazparalaksyi poprawkibolomeĘcznej wyliczonej w oparciu o prace
dowej w filtrzę V, znajomości
Delfosse i inni (1998) i Petersena(1983). Dla gwiazd zĘchprzedziałow masy dopasowywana
pomiędzy |og(LylL6o7), a okresem rotacji na podstawie której wyznabyła liniowa za|ęznośc
czono średniewartościskali czasu związanejz przepływamikonwektywnymi. Dzięki uwzględnieniu nowo wyznaczonych okresów rotacji |iczących kilkanaŚcie - kilkadziesiąt dni możnabyło
po raz pierwszy wyznaczyć empiryczne okresy turnovertime dla karłów typu M. Jak możnabyło
się spodziewaó' konwektyr,vnaskala czasu okazałasię większa d|a gwtazdo matych masach.Znajomośćparalaksy, ruchów własnychi prędkościradialnych była znana d|a f7 gwiazd (doliczając
GJ 411 i GJ 699, d|a których okresy rotacji zostaływzięte z|iteratury). Na podstawiewłasności
kinematycznych 20 gwiazd zostałoza|iczonychdo młodegodysku' jedna do populacji pośredniej
pomiędzy młodyma starym dyskiem (GJ 2036'Ą),a pozostałe6 gwiazd do starego dysku z zastrzeżeniem,ze GJ 699 jest równieżklasyfikowanajako gwiazdahalo. Wszystkie czerwonekaĄ
z naszej listy należącedo staregodysku mają okresy rotacji powyżej30 dni i wyliczona dla nich
wartość
Rx : log (Lx lha)jest ponizej -4.4. Biorąc pod uwagęnowy pomiar prędkościradialnej
dla GJ 2036A ta gwiazda o dużejaktywnościrównież na|ezykinematycznie do mtodego dysku.
Różnica w średnimpoziomie aktywności
R;pomiędzy aktywnymi gwiazdamitypu M liczącymi
ok 1 mld. |at,a gwiazdamistaregodysku (wiek ok. 10 mld lat) wynosi około 1.7 dex. Wynik ten
potwierdzawnioski z wcześniejszych
prac (Feigelsoni inni 2004,Silvęstrii inni 2005) o szybszym
przyjmowanych skalowań
spadku aktywnościz czasem niżLy - t |, który wynika z najczęściej
dla gwiazd ciągu głownęgoo określonej
masie:|rot- t-tlz 1Skumanich1972)i Lx - Ą, @allai
inni
1981,
Ptzzolato
i
inni
2003).
vicini
Zmiennośćgwiazd związanych z jasnymi źródłamirentgenowskimi w fotometrii ASAS-3
(praca H2)
Poniewaz dane fotometryczne ASAS okazaĘ się wystarczającedo stwierdzenia niewielkich
zmian jasnościzwiązanych z rotacją czerwonych karłów postanowitemprzeprowadzić poszukiwanie zmiennościmożliwie duzej liczby gw iazd aktywnych koronalni e.
Dane rentgenowskiepochodziłyz katalogu RBSC (Voges i inni 1999). Zawięra on 18811

źrodełdla których w zakresie energii 0.I-2.4 keV zaobserowanoco najmniej 15 fotonów, przy
tempie z|iczęnwiększym niz 0.05 na sekundę.
W pracy H2 wykorzystane byĘ dane fotometrycznez przeg|ąduASAS-3, które obejmowaty
obiekty o deklinacji mniejszejnii 29 stopni.Na tym obszarzeznajdujesię 13793 źrodeł
z RBSC.
Poszukiwanie optycznychodpowiednikówdo żródełrentgenowskichodbywałow promieniu 30''
wokół współrzędnych rentgenowskich podanych w katalogu RoSAT:a. Dane fotometryczne w
filtrach I i V traktowanebyty nieza|ezniei badanemetodąAoV jeżeli |iczyły co najmniej 40 obserwacji, a śrędniawartość
wielkoŚci gwiazdowej zawięrałasię pomiędzy 8.0 a |2.5lub średnia
wielkośógwiazdowa byłamniejsza niż 8.0 i odchyleniestandardowebyło mniejszę niż 0.1 mag
(aby nie badać gwiazdprzeŚwietlonychi zbyt słabych).Wstępnaana|izaobjęła5851 obiektów w
fi|trzeIi4207 w filtrze V (w sumie 6026 gvtiazd).Dla każdejgwiazdy jej dane fotometrycznew
filtrach I lub V byĘ badanenieza|eżnie
dla poszczególnychsezonów obserwacyjnycho I|e|iczyĘ
one nie mniej niż 40 obserwacji. Podobniejak w pracy Hl wielkościgwiazdowe dla poszczególnych sezonów poprawianoo wartośćlftD- tvls, gdzie ma jest średnią
wielkościągwiazdową
zestawudanych,a m5 średnią
gwiazdową
wielkością
dla danegoSezonu.Po tej zmianie statystyka
AoV byta obliczana dla całegozestawudanych. Jeze|idla danychz któregokolwiek sezonów lub
tez d|a wszystkich obserwacji statystykaAoV była większa od 10' gwiazdabyłapodejrzanao
zmiennośói badanaZa pomocąalgorytmuCLEAN (Robertsi inni 1987),a jej dane fotometryczne
były równiez ocęnianewizualnie. Spośródok. 3 tys gwiazd podejrzanycho zmiennośćokresy
wyznaczono d|a2302 gwtazd. Zapomocąbazy danychSIMBAD poszukiwane byb w literaturze
informacje,które mogłybyó pomocnew klasyfikacji gwiazdy i eliminacji ewenfualnychaliasów
otrzymanego dla niej okresu (np. wańościprędkościrotacji rzutowanej na kierunek obserwacji
- vsini). W katalogu zebranodane podsumowującewłasności
fotometryczne(|tczba obserwajej
gwiazdowa
cji, średniawielkość
i
dyspersja,okres zmiennościi jego amplituda),podstawowe
dane z katalogu RBSC (|iczba z|iczen na sekundę,..kolor', . stosunek różnicy z|iczen fotonów w
zakresie..twardym''i..miękkim'' do wszystkichz|iczeil) oraz wartości|og(LylL6,l). Poprawka
bolometrycznabyła ob|iczanaw oparciu o kolor (V _ I) i modele atmosfer z pracy Bessel i inni

(1ee8).

Dane zebrane z bazy danych SIMBAD i literatury obejmowałyinformację o nazwie i typie
obiektu,ruchu własnym,paralaksie,typie widmowym' prędkoŚciradialnej,szerokościrównowaznej linii litu, rzucie prędkościrotacji na kierunek obserwacji(vsini), oraz o znanychpobliskich
gwiazdach zna|ezionyehfotometrycznie i spektroskopowo.Choć okołopołowa gwtazd zamieszczonych w katalogu miałajuz wcześniejznane okresy zmienności
, to zebranew literaturze dane
pozwolity na lepszą klasyfikację wielu gwiazd. Dotyczy to w szczególnościgwiazd, które ze
względu nakształtkrzywej blasku byĘ wcześniejklasyfikowanejako gwiazdy pulsujące.
Klasyfikacja widmowa, która byładostępnadla 1699 gwiazd,wskazuje,żewiększość,
związanychz nimi Źródełrentgenowskichma pochodzeniekoronalne(1669 gwiazd ma typy widmowe
od M do F). Dla kilku gorących gwiazd Ępów widmowych o i B emisja rentgenowskamoże
być zwtązana z ko|izjąwiatrów gwiazdowych lub też innymi zjawiskami związanymi z oddziatywaniem gwiazd w ciasnych układachpodwójnych. Katalog zawiera co najmniej 11 biĄch
karłów, zktórych 6 znajduje się w układachkatak|izmicznych.Optyczny odpowiednik ŹrodłaIGR
J16I94-28|0 jest czerwonym olbrzymem wykazującymnajprawdopodobniejzmiennośóelipsoidalną z okresem 193 dni, który znajduje się w układziepodwójnym z gwiazdąneutronową.Układ
ten na|eżydo dośónielicznej grupy rentgenowskichgwiazd symbiotycznych. Spośród gwtazd o
określonejklasię jasnościnajwięcejjest karłów (734),ale liczne są też gwiazdy klas jasnościIV
iIII. Za główneprzyczyny zmian blasku zostaĘ podanerotacjazaplamionejpowierzchni (1936
gwiazd) t zaćmieniaw układziepodwójnym (347 obiektów).

opróczwymienionego powyżejoptycznegoodpowiednikaIGR JI6194-28I0 w katalogu mozna
W pracy Strassmeięra(2009)jako przykłady
wyroznic kilka gwiazd o nietypowych własnościach.
plam były podane V410 Tau i XX Tri o
gwiazd o największej zmiennościzwiązanejz obecnością
jest gwiazda
amplitudzie dochodzącejdo ĄV : 0.65 mag. W związkuz tymbardzo interesująca
ASAS 063656-0521.0,dla której w danychfotometrycznychASAS zarejestrowanozmianyjasnoplam dochodzącedo LV : 0.8 mag. Gwiazda ta przy okresie 5.029
ścizwiązanez obecnością
jest związanaz
(|og(LylL6,t) : -2.7),która najprawdopodobniej
doby wykazlje dużąaktywność
obecnościąbliskiego towarzysza.W danych ASAS dla tej gwtazdyobserwujemybardzo wyrażną
zmianęaktywności.Początkowaampliudazmlanblaskuwynosi ok. LV :0.2mag, a w następnych
jasnośćgwiazdy spada,a amplitudazmianblaskurośnie(rysunek1).
latach średnia
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Rysunek 1: Dane fotometryczne d|a gwiazdy ASAS 063656-0521.0otrzymane przęZ kamerę
ASAS-3 w filtrzę Y w za|ezności
od zmodyfikowanegodniajuliańskiegoĘd :HJD-2450000 (po
lewej stronie). Po stronię prawej znajdĄą się sfazowanekrzywe zmian blasku dla okresu kiedy
amplituda zmianjasnościbyła stosunkowoniewielka (na górze..hjd pomiędzy 2545 a 2785 d) i
kiedy zmiany jasnoŚci były szczególnieduże(na dole: hjd pomiędzy 4014 a 4967 d)
Dla dwóch gwiazd kataklizmicznych (V341 Ara i IX Vel) stwierdzono nietypowe zmiany jasnościo okresach odpowiedniorzędu |0 i 17.7 dni (rysunek2). Pomimo, że obserwacjetych
gwiazd charakteryzowałysię dużymtoztzutem,dla większościdanych fotometrycznychnie mozna
było dopasowaćzadnęgookresu o wartościpowyzej 0.1 dnia. Zarówno dla jednej,jak i drugiej
jasnościbyłastwierdzonatylkow jednym sezonie.ZmiennoŚćw tej skali czasu
modulacjaśredniej
juz
była
dla V341 Ara wczeŚniej rejestrowana(np. 14 dni - Berdnikov i Szabados 1998, 11 dni
- fotometriasondy Hipparcos - Perryman i inni t997), a jej amplitudabyła na ty|e duza, ze do
niedawna gwiazdatabyła klasyfikowanajako cefeida II populacji. Ponieważw przypadku IX Vel
znanyjest okres orbita|nyP,,6:0.193929 doby (BeuerTnann
i Thomas 1990)'zmiennośów skali
czasu kilkunastu dni (a więc dwa rzędy wielkościwiększą) może być związana ze zmianamt w
tempie akrecji' precesjąlub lepkością
dysku.
Zmiennośćgwiazd związanych z jasnymi źródłamirentgenowskimi w fotometrii ASAS3N (praca H3)
Kamery ASAS-3 umieszczonew Las CampanasprowadziĘ obserwacjegwiazd o deklinacji
mniejszejniż 29 stopni. Projekt ASAS uzyskałmożliwość
obserwacjicałegonieba po zainstalo-
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Rysunek 2: Dane fotometrycznedwóch zmiennychkataklizmicznychV341 Ara i IX Vel. w Zaleznościod zmodyfikowanegodnia juliańskiegoĘd : HJD-2450000 (po lewej stronie)i od fazy
(strona prawa). Po stronie lewej znajdują się dane fotometrycznew za|eznościod zmodyfikowanego dnia juliańskiego (hjd :HJD-2450000) otrzymanedla V341 Ara w fi|trzeV (góra), dla IX
Vel w fi|trze I (środek)i dla IX Vel w fi|trzęV (dół). Po stronieprawej znajdująsię odpowiednie sfazowane krzywe blasku dla danych obserwacyjnychdla których możnabyto otrzymać okres
zmienności(dla obu gwiazd udałosię to tylko dla jednego Sezonuobserwacyjnego Zaznaczonego
ciemnymi punktami)
waniu kamer ASAS-3N (Nikon 20012,0)na wyspie Maui należącejdo Hawajów (szerokość
geograficzna9:20.707o). Ze względu na większą średnicęobiektywu i ten sam czas ekspozycji
przeg|ądASAS-3N sięga słabszychgwiazd niz w przypadku ASAS-3. D|a żrodełrentgenowskich z RBSC o deklinacji większej niz -25 stopni (129|0 źródet)poszukiwanebyb odpowiedniki optyczne w bazie danych fotometrycznychASAS-3N. Do wstępnej ana|izywybrane byĘ
gwiazdy o jasnościpomiędzy 8 a 14 mag. dla których byłodostępnychco najmniej40 punktów
obserwacyjnych(4324 obiekty). AnalrizaAoV prowadzonabyław ten sam sposób co w poprzednich pracach (w miarę możliwościd|a poszczególnych sezonów, a nastęniedla całoŚci danych) i
wartośóstatystykiAoV byławiększa od 10 dla 1603 gwiazd. Ponieważ647 z nich znajdowało
się już w katalogu z pracy H2 postanowiliśmyskoncentrowacsię na gwiazdach, których zmiennościwcześniejnie stwierdzono. ostateczniekatalog opisany w pracy H3 |iczy 307 gwiazd, z
których większośóstanowiąnowe gwiazdy zmienne (dla 6 znanychwcześniejgwiazd zmiennych
wyznaczono okresy, a d|a7 gwtazdpodano nowe wartościokresu).
Ponieważ dane fotometryczne z przeg|ąduASAS-3N byĘ dostępnetylko w filtrze V, informację o kolorze i ewentualnychbliskich sąsiadachpostanowiliśmy
otrzymaćz przeg|ądu2MASS
(Skrutskie i inni 2006). oszacowanie poprawki bolometrycznejzostałowykonane na podstawie
koloru (V _ J), dla którego istniejedośćdokładnakalibracja(Casagrandei inni 2008, 2010). Dla
zamieszczonych w katalogu gwiazd podano dane dotyczącezmiennościfotometrycznej,stosunku
log(Ly lL6or), pobliskich gwiazd obecnychw fotometrii2MASS, oraz najwazniejszeinformacje
zebranew literaturzedotycząceich paralaksy,prędkościradialnych,vsini' czy obecnościlinii

litu. Niestety dla większościgwtazdnię udałosię zna|eźćdodatkowych informacji, np. vsini jest
znane d|a 17 gwiazd, a paralaksadla 15. Ęp widmowy był dostępnydla 136 gwiazd zktorych
wszystkie poza dwoma gwtazdamitypu Ana|eżądo typów widmowych M-Ę a więc najbardziej
prawdopodobnym Źrodłęmich emisji rentgenowskiejjest aktywnośćkoronalna.
Podsumowanie.
Dzięki pracom przedstawionymjako osiągnięcienaukowe znaczn:rezwiększona została|iczba
gwiazd dla których znany jest zarówno strumieńrengenowskijak i okres zmienności.W pracy H1
w oparciu o dane fotometryczneASAS-3 zna|eziono31 okresów rotacji (21 nowych) dla czerwonych karłów typu M, dla których dostępnebyĘ pomiary strumienirentgenowskich.PosłużyĘone
pomiędzy aktywnościąa okresem rotacji i wyznaczeniem konwektywnej
do badania za|eżności
skali czasu (empirical turnovertime) dla gwiazd w czterech przedziałachmasy. Po uwzględnieniu
danych kinematycznych i wyróżnieniu gwiazd staregodysku widoczny jest spadek aktywnościz
przyjmowanych modeli.
czasem szybszy niz wynikaj ący z najczęściej
Danęz katalogów H2 i H3 będąbadzopomocne przybadaniu szeregu zagadnieńzwiązanychz
aktywnościąmagnetyczną.Zawierają one ponad 2600 gwiazd dla których są znane okresy zmiennościi majązmierzone strumienie rentgenowskie(ponad połowatych gwiazd to nowe gwiazdy
zmienne),awiększoścznichstanowiągwiazdyaktywnekoronalnie.Narysunku3 przedstawiono
poziomu aktywnościrentgenowskiej(log (Lx lLuaD od logarytmu okresu wyrażonego
za|ezność
w dniach dla wszystkich gwiazd z katalogów H2 i H3 (po stronie lewej) i d|a gwiazd, których
zmiany b|asku są spowodowanerotacjąi obecnością
plam (stronaprawa).Na podstawie danych zebranych w katalogachmozna dokonaćwyboru obiektów o określonychwłasnościach
(np. gwiazdy
przed ciągiem głównym, gwtazdy ciągu głównego,gwiazdy odewoluowane' gwiazdy pojedyncze,
gwiazdy w układachpodwójnych). Przykładowo,w pracy Wright i inni (2011), badanie za|ęznościpoziomu aktywnościrentgenowskiejod okręsu rotacji zostałowykonane w oparciu o zebranę
z|iteratury dane dla 824 gwiazdciągu głównego.Tylko 4I z nich znajdujesię w katalogachopisanychw pracachH2 i H3, azawierająoneponad 750 gwiazdklasy jasnościV. Następnaana|iza
za|eznościaktywnościrentgenowskiejod okresu rotacji będzie mogłabyć uzupełnionao kilkaset
gwiazd ciągu głównego.
W katalogachznajdujesię tez niewielka |iczba gvtiazd,których emisja rentgenowskanie jest
związana z aktywnościąkoronalną, zktórych kilka wydaje mi się szczególnie interesujące. Czerwony olbrzym' który jest odpowiednikiemoptycznymżródłagammaIGR J16194-2810wykazuje
zmiennoŚćelipsoidalnąz okresem193 dni ( pulsacjez okresem96 dni są mniej prawdopodobne).
Układ tenna|ezy do nielicznej grupy rentgenowskichgwiazd symbiotycznych. W danych fotometrycznych gwiazd kataklizmicznychV341 Ara i IX Vel występujezmienność
z okresemkilkunastu dni, której przyczyna jest nięznana'ale prawdopodobniej est zwtązanaze zjawiskami w dysku
akrecyjnym.
5. omówienie pozostĄch osiągnięćnaukowo-badawczych.
Urodziłemsię 18.09.1969w Warszawie.Jestemżonatyi mamy czworo dzieci. Studia astronomicznerozpocz$emw pażdzierniku1988 roku na Wydziale Fizyki Uniwersytefu Warszawskiego.
Egzamin magisterskt zdałęmwe wrzęśniu1993 roku, a tęmatemmojej pracy magisterskiej,którą
napisałempod opiekąprof.MichałaJaroszyńskiego
byłomikrosoczewkowaniegrawitacyjneprzez
gw iazdy dysku Galaktyki.
W pierwszych pracach dotyczącychzagadnieniamikrosoczewkowaniagrawitacyjnegow kierunku centrum Galaktyki uwzględnianogłównie soczewki znajdującesię w dysku Galaktyki, a
gwiazdy zgrubienia centralnegobyty traktowanejedynie jako żródłapromieniowaniaumieszczone
w odległości
8 kpc (Paczyński 1991). W pracy Greist i inni (1991)pr,y obliczaniugłębokości
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Rysunek 3: Za|eżnoŚćpoziomu aktywnoŚci rentgenowskiej(log (LxlLwD od logarytmu okresu
rotacji wyrazonegow dniach (log (P)) dla gwiazd z katalogówH2 i H3. Po stronielewej przedstawiony jest wykres dla wszystkich gwiazd, a po prawej gwtazd,których zmiany blasku związane
sąz rotacjąi obecnością
plam
optycznej związanej z gwiazdami zgrubienia centralnegoich rozkładprzestrzenny zostałobcięty
na odległości
8 kpc' co spowodowało,ze tak policzona głębokoŚćoptycznabyła rzędu I0 7, a
więc znacznie mniejsza niz d|a gwiazddysku (szacowanejna 4 . IO-7) i |iczba zjawisk przez nie
powodowanabyłaniedoceniona. IJdział gwtazdzgrubieniacentralnegow zjawiskach mikrosoczęwkowania grawitacyjnegow kierunku okna Baadego (które stanowiłogłówny cel obserwacji
pierwszej fazy projektuoGLE; |: -1o,b: -4.) zostałpoprawnie
uwzględnionyw pracy Kiraga
i Paczyński (1994). Zakładającosiowo-symetrycznymodel zgnlbieniacentralnegootrzymano głębokośóoptycznąna mikrosoczewkowaniedla znanychpopulacji gwiazdowych ok. 0.85. 10 6, z
których na gwiazdy dysku przypadaław przyb|iżeniupołowa. W pracy tej nie uwzględniono) Ze
zgrubienie centralnemakształtpoprzeczki skierowanejwielkąpółosią w nasząstronę,ptzez co
gtębokośóoptyczna na zjawiska mikrosoczewkowaniajest jeszczewiększa.
W kwietniu 1996 roku przebywałemna miesięczym stazu w Department of Astrophysical
Sciences na Uniwersytecie w Princeton,pod opieką profesoraBohdana Paczyńskiego. Celem
wizfi było badanie rozkładu gwiazd dysku Galaktyki w kierunku okna Baadego na podstawie
ana|izy diagramów kolor.jasnośó(CMD). Diagramy CMD dla dla gwiazdw tym kierunku wyka.
ZWały obecnośówąskiego pasma gwiazd, który był interpretowanyjako spadek gęstościgwiazd
dysku w odległości
kilku kiloparseków od Słońca(Paczyński i inni 1994). W pracy Kiraga, Paczyński i Stanek (1997) stwierdzono,że gęstość
gwiazddysku w kierunku okna Baadego moze
przyb|izeniu
jest
być w
stała,natomiastistotne
uwzględnienieekstynkcjigwiazdowej.
puździerniku
W
1993 roku rozpocz$em studia doktoranckiena Wydziale Fizyki Uniwersytetu
Warszawskiego pod opieką profesora Kazimierza Stępnia. Głównym zagadnieniemmojej pracy
doktorskiej miały być symulacje numeryczne warstwy konwektywnej i jej wptywu na otaczające
warstwy stabi|ne (zmiana struktury termicznej, mieszanie, powstawaniei propagacja wewnętrznych fal grawitacyjnych).od września1996 roku do czerwca |997, a następnieod lutego 1998
do pażdziernika 1998 przebywałemna stazu w obserwatorium w Paryżu, sekcja Meudon, pod

opieką profesora Jean-Paul Zahna. Kontynuowałemtam prace zwuązanez tematem doktoratu,
który obroniłemw czerwcu 2000 r. We wrzeŚniu 2001 roku bratem udziałw szkole letniej w Pocz.
modelowaniuturbulencji,a w listopadzie2001 przebywałemprzez tydzień w
damię poświęconej
Kopenhadze, w NORDITA, na zaproszenieprofesoraAxela Brandenburga.
Wewnętrznefale grawitacyjnepowstającena skutękkonwekcji irozchodzące się poniżejwarstwy konwektywnej mogąbyć istotnew transporciemomentupędu i mieszaniu pierwiastków (np.
Press 1981, Schatzman 1996,Kumar i inni 1999). Choć własności
tych fal byĘ dokładnieopipowyżej
pracach,
Sane w wymienionych
to ich znaczenie d|a rozważanychprocesów za|efu w
duzej mierze od amplifudy i widma fa|, a te związane są z dynamiką przepĘwów konwektywnych. NajczęŚciej wykorzystywany model drogi mieszania (MLT) za|<łada,
ze rozmiary wirów
konwektywnychsą rzęduciśnieniowej
skali wysokości,a prędkości
rzędu O.I(Fc lil'l, (F, - wartoŚć strumienia konwektywnego, p - gęstoŚćgazu).W inspirowanym symulacjami numerycznymi
modelu spływów konwektywnych (Rieutord i Zahn |995) rozmiary turbulentnych wirów przy
dnie warstwy konwektywnejsąmniejsze'a prędkości
większęniz w MLT. Przewidywaniawidma
i amplitudy fal są w obu przypadkach bardzo rozne. Choó wewnętrzne fale grawitacyjne były
rejestrowanew licznych symulacjachnumerycznych(np. Hurlburt i inni 1994,Brummell i inni
2002) to ich własnoŚci nie byĘ szczegołowoomawiane' a W opublikowanych widmach dominowĄ fale stojące,co uniemozliwiałoobliczenie strumieniaenergii przez nie przenoszonego.W
pracy Kiraga i inni (2003) porównane zostaływyniki symulacji numerycznych i przewidywań teo.
retycznych dotyczącychwidma wewnętrzychfal grawitacyjnychpowstającychi rozchodzących się
poniżejwarstwy konwektywnej i strumieniaenergii przeznieprzenoszonego. Dtugościi okresy fal
o największej amplitudzie odpowiadaĘ rozmtarcmi prędkościomprzeptywów konwektywnych w
dolnej częściwarstwy niestabilneji byb mniejszeniz d|a modęlu drogi mieszaniaa większe niż
w modelu sptywów konwektywnych.
Da|sza częśćmojej pracy wiązałasię z problemem za|eżności
pomiędzy aktywnościąkoronalną a rotacją dla gwiazd posiadającychpodfotosferycznewarstwy konwektywne i wykorzystaniem fotometrii ASAS do pomiarów okresów rotacji gwiazd aktywnych z którymi to tematami
zw iązane są prace przedstawionej ako osiągnięcie naukowe.

Ją,, L,Y
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