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1 Wstęp

Pomiary odległości należą do najważniejszych, a jednocześnie najtrudniejszych
pomiarów wykonywanych przez astronomów. Dlatego też na przestrzeni wieków po-
święcano niezwykle dużo uwagi wynikom jak i samym metodom pomiaru odległo-
ści. Od 1900 roku opublikowano ponad 5000 prac dotyczących skali odległości we
Wszechświecie, natomiast w samym 2013 roku liczba publikacji wynosiła 1401. Prace
te niejednokrotnie przyczyniły się do gruntownych zmian w sposobie postrzegania
otaczającego nas Wszechświata. Na przykład, pomiar odległości do galaktyki M31
wykonany przez Edwina Hubble’a (1926) zakończył długą dyskusję o naturze „mgła-
wic spiralnych”, które okazały się odrębnymi galaktykami, znajdującymi się daleko
poza Droga Mleczną. Natomiast pomiar odległości do zaobserwowanego w 1997 roku
błysku gamma (van Paradijs i in. 1997) zakończył dyskusję prowadzoną przez Pa-
czyńskiego (1995) oraz Lamba (1995), która dotyczyła natury tych zjawisk. Błyski
gamma okazały się jednymi z najbardziej energetycznych zjawisk obserwowanych
we Wszechświecie. Powyższe przykłady pokazują że pomiary odległości określają
zarówno strukturę Wszechświata jak i skalę energetyczną zjawisk astrofizycznych.

Najważniejszym rezultatem określenia pozagalaktycznej skali odległości jest wy-
znaczenie wartości stałej Hubble’a (H0), określającej wiek i rozmiary obserwowane-
go Wszechświata (Freedman i in. 2001). Jest to jednak niezwykle trudne zadanie.
Istnieje wiele metod pomiaru odległości, jednak każda z nich ma ograniczony za-
sięg. Na przykład, pomiary paralaksy wykonane przez satelitę Hipparcos pozwalają
zmierzyć odległość do pobliskich gwiazd z dużą dokładnością, jednak dla gwiazd
odległych o ponad 500 parseków błąd pomiaru wynosi 100% (Perryman i in. 1997).
Aby zmierzyć odległość do obiektów położonych dalej musimy zastosować dodatkowe
metody, których zasięg jest większy oraz pokrywa się częściowo z zakresem stoso-
wania metody paralaksy. Wyznaczanie odległości przy pomocy kilku niezależnych,
lecz zazębiających się metod nazywamy „drabiną odległości”. Dotarcie do ostat-
niego szczebla „drabiny” (odległych galaktyk) wymaga przejścia przez wszystkie
niższe szczeble. Oznacza to, że błędy systematyczne oraz niedokładności pomiarów
na niższych szczeblach propagują się na każdy wyższy szczebel „drabiny”. Rysunek
1 prezentuje przybliżone zakresy stosowania różnych metod wyznaczania odległości.

Po ponad 100 latach badań okazało się że wartość stałej Hubble’a można wyzna-
czyć w trzech krokach. Odległość do odległych galaktyk można wyznaczyć mierząc
jasność Supernowych typu Ia (Sn-Ia). Jasność absolutną Supernowych kalibrujemy
w galaktykach które znajdują się bliżej niż 30 Mpc. Odległości do tych galaktyk
została zmierzona przy pomocy zależności okres-jasność (z ang. Period-Luminosity,
P-L) cefeid. Zależność P-L można natomiast skalibrować na dwa sposoby. Pierw-
szą metodą jest pomiar paralaksy cefeid w naszej Galaktyce. Benedict i in. (2007)
przy pomocy Kosmicznego Teleskopu Hubble’a zmierzyli odległości do 10 pobliskich
cefeid o krótkich okresach (spośród nich tylko dwie mają okresy powyżej 10 dni).
Niestety tak mała liczba cefeid nie pozwala na precyzyjne wyznaczenie zależności
okres-jasność. W dodatku, w odległych galaktykach obserwujemy zazwyczaj cefeidy
o długich okresach, dla których zależność okres-jasność może mieć inne nachylenie
(Sandage, Tammann i Reindl 2004).

Alternatywnym podejściem jest kalibracja zależności okres-jasność w Wielkim
Obłoku Magellana (z ang. Large Magellanic Cloud, LMC). W LMC obserwowanych

1Według serwisu SAO/NASA Astrophysics Data System: http://adsabs.harvard.edu/
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jest około 2000 Cefeid (Soszyński i in. 2008), dzięki czemu kalibracja zależności P-L
jest bardzo precyzyjna. Punktem zerowym tej kalibracji jest odległość do Wielkiego
Obłoku Magellana, która znana jest obecnie z dokładnością 2.2% (Pietrzyński i in.
2013).

Powyższy schemat (LMC – cefeidy – Supernowe Ia) pozwolił wyznaczyć wartość
stałej Hubble’a z dokładnością około 5% (Freedman i in. 2010). Taką precyzję otrzy-
mano przyjmując wiele założeń odnośnie wpływu błędów systematycznych, między
innymi wpływu metaliczności na jasność cefeid.

Błędy systematyczne są niezwykle istotne, ponieważ nie podlegają uśrednianiu
i tak jak wspomniałem wcześniej, propagują się na każdy wyższy szczebel „drabi-
ny odległości”. Wpływ błędów systematycznych można zbadać porównując wyniki
pomiarów odległości do galaktyk, wykonane przy pomocy różnych metod.

Dotychczasowe badania pokazują, że istnieją bardzo duże rozbieżności pomiędzy
wynikami pomiarów odległości. Dla wielu galaktyk Grupy Lokalnej rozbieżności te
przekraczają 15% i są znacznie większe niż formalne błędy pomiaru.

Do najlepiej zbadanej galaktyki Grupy Lokalnej, Wielkiego Obłoku Magella-
na, znamy precyzyjną odległość (niepewność wyznaczenia odległości do LMC przy
pomocy analizy układów zaćmieniowych późnych typów widmowych wynosi 2.2%,
Pietrzyński i in. 2013), jednak zastosowanie różnych metod pomiaru odległości do
LMC prowadzi do rozbieżności wyników na poziomie 20% (Walker 2003)2 Jeszcze
większą rozbieżność pomiaru odległości, bo aż 30%, obserwujemy w galaktyce M33.
Pokazuje to, iż stosowane metody pomiaru odległości zdominowane są przez błę-
dy systematyczne, z czego największe znaczenie ma wpływ poczerwienienia, efekty
populacyjne oraz kalibracja punktu zerowego.

Galaktyki Grupy Lokalnej są doskonałym laboratorium, w którym badać może-
my wpływ błędów systematycznych, ponieważ panują w nich różnorodne warunki
środowiskowe. Są one złożone z populacji gwiazd o różnych metalicznościach, róż-
nych historiach formowania oraz różnym wieku. Galaktyki Grupy Lokalnej znajdują
się stosunkowo blisko, dzięki czemu możemy zastosować wiele metod pomiaru odle-
głości, co prezentuje rysunek 1.

Opisana sytuacja stanowiła motywacje badań, które zostały przedstawione w
niniejszej pracy. Prezentuję w niej wyniki pomiarów odległości do wybranych galak-
tyk uzyskane przy pomocy trzech metod: pomiaru jasności cefeid, wierzchołka gałęzi
czerwonych olbrzymów (z ang. Tip of the Red Giant Branch, TRGB) oraz średniej
jasności gwiazd Red Clump.

Cześć badań przedstawionych w niniejszej pracy opiera się o obserwacje prze-
prowadzone w pasmach bliskiej podczerwieni, które omawiane są w rozdziale 2.
W rozdziale 3 przedstawiam podstawowe informacje dotyczące odległości oraz błę-
dów systematycznych, takich jak poczerwienienie i efekty populacyjne. Rozdział 4
zawiera wyniki pomiaru odległości do galaktyki M33 przy pomocy podczerwonej

2W przypadku LMC zaobserwowano również inny problem, związany z publikowaniem wyni-
ków pomiarów odległości. W 2001 roku opublikowana została ciesząca się uznaniem praca zespołu
Hubble Space Telescope Key Project (Freedman i in. 2001). Od tego momentu rozrzut pomiarów
odległości do LMC zmalał dwukrotnie. Ponad 50% wyników gromadziło się wewnątrz przedziału
dwukrotnie mniejszego niż szerokość przedziału niepewności pomiarowej. Według Schaefera (2008)
zjawisko to świadczyć może o korelacjach występujących między metodami wyznaczania odległości
lub o sztucznej selekcji publikowanych wyników (tzw. „efekt zwycięzcy”). Zjawisko to jest niepo-
żądane i może być dużym problemem w czasie konfrontowania wyników pomiarów bazujących na
różnych obserwacjach i metodach.
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Rysunek 1: Wybrane metody wyznaczania odległości wraz z przybliżonym zakresem sto-
sowania. Na poziomej osi diagramu zaznaczono odległość wyrażoną w parsekach w skali
logarytmicznej. Odległość do pojedynczych gwiazd można wyznaczyć przy pomocy pa-
ralaksy, gwiazd pulsujących (cefeidy oraz RR Lutni), gwiazd zaćmieniowych oraz przy
pomocy metody FGLR (z ang. Flux-weighted Gravity-Luminosity Relationship). Meto-
dy takie jak TRGB (z ang. Tip of The Red Giant Branch) oraz Red Clump pozwalają
wyznaczyć odległość do populacji gwiazd i jeżeli w badanych obiektach (galaktykach lub
gromadach gwiazdowych) takich gwiazd jest niewiele, wyznaczenie odległości może oka-
zać się niemożliwe. Pomiar jasności Supernowych Ia oraz relacja Tully-Fisher pozwalają
wyznaczyć odległość do odległych obiektów. Wymienione metody omawiane są szerzej w
dodatku B. Kolorem czerwonym oraz niebieskim zaznaczono metody pomiaru odległości,
które opierają się o gwiazdy odpowiednio II oraz I populacji. Widać, iż w Grupie Lokalnej,
szczególnie w Wielkim Obłoku Magellana, możemy wykorzystać większość metod pomiaru
odległości.
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fotometrii cefeid. W rozdziale 5 badam efekty populacyjne wpływające na jasność
TRGB w pasmach optycznych i podczerwonych. Rozdział 6 zawiera analizę efektów
populacyjnych wpływających na średnią jasność gwiazd Red Clump.

Podsumowanie wyników oraz wnioski znajdują się w rozdziale 7. Praca zawiera
również trzy dodatki: dodatek A zawiera słownik skrótów stosowanych w pracy;
dodatek B prezentuje kilka wybranych wskaźników odległości wraz z krótkim opisem;
w dodatku C zebrałem uzupełniające informacje o wykonanych obserwacjach.
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2 Obserwacje CCD w pasmach podczerwonych.
Redukcja oraz fotometria danych.

Badania przedstawione w niniejszej pracy w dużym stopniu opierają się o ob-
serwacje w pasmach bliskiej podczerwieni (z ang. Near-infrared, NIR). Jeszcze do
niedawna, takie obserwacje stanowiły duży problem technologiczny. Dopiero w la-
tach osiemdziesiątych opracowano nową konstrukcję detektorów, które umożliwiły
pomiary z dokładnością dorównującą optycznym kamerom CCD. Przykładem takie-
go detektora jest kamera HAWK-I (Rys. 2), w którą wyposażony jest teleskop VLT
w obserwatorium Paranal.

Rysunek 2: HAWK-I (High Acuity Wide field K-band Imager), podczerwona kamera
CCD w którą wyposażony jest teleskop VLT w obserwatorium Paranall ESO. Jak widać na
zdjęciu, kamera składa się z czterech detektorów których łączne pole widzenia wynosi około
60 arcmin2. Ponieważ szum odczytu (read noise) oraz niektóre parametry poszczególnych
detektorów różnią się od siebie, redukcje jak i kalibracje przeprowadza się niezależnie dla
wszystkich czterech detektorów kamery. Źródło: https://www.eso.org/public/images

Klasyczne, zbudowane z krzemu, detektory CCD mają zbyt dużą pracę wyjścia,
aby wywołać wewnętrzny efekt fotoelektryczny pod wpływem oświetlenia promie-
niowaniem podczerwonym (0.5 - 2.5 µm). W celu obniżenia pracy wyjścia stosu-
je się domieszki Telluru, Kadmu i Rtęci. Materiały takie nie pozwalają jednak na
standardowe odczytywanie liczby zliczeń fotonów, ponieważ niemożliwy jest trans-
fer ładunku między rzędami i kolumnami detektora. Zamiast tego, pod warstwą
światłoczułą znajduje się warstwa przewodnika (ind), pod którą umieszczona jest
klasyczna, krzemowa matryca CCD, odpowiedzialna tylko za transfer ładunków.
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Rozwiązanie takie stwarza pewne różnice w działaniu detektorów NIR. W szcze-
gólności, odczyt detektora wykonywany jest wielokrotnie w czasie ekspozycji, co w
konsekwencji prowadzi do większego niż w optycznych detektorach szumu odczytu
(read noise). Najbardziej popularny jest dwukrotny odczyt (z ang. Double Corre-
lated Sampling, DCS). W procesie, tym integracja przebiega bez użycia migawki,
poprzez odjęcie wartości potencjału na końcu integracji od wartości potencjału na
początku. Praca kamery jest w związku z tym ciągła, a minimalny czas integracji
ograniczony przez czas odczytu detektora.

Same obserwacje również w istotny sposób różnią się od obserwacji w pasmach
optycznych. W bliskiej podczerwieni ziemska atmosfera tworzy „okna”, które prze-
puszczają promieniowanie elektromagnetyczne. Okna te mniej więcej odpowiadają
pasmom J (1.1− 1.4 µm), H (1.5− 1.8 µm) oraz K (2− 2.4 µm). Rysunek 3 przed-
stawia transmisję atmosferyczną w zależności od długości fali promieniowania oraz
transmisje filtrów fotometrycznych J, H oraz K.

Rysunek 3: Transmisja filtrów fotometrycznych J,H oraz K (odpowiednio linia fioletowa,
zielona oraz pomarańczowa), transmisja atmosferyczna (kolor czarny) oraz jasność tła
nieba (kolor czerwony) w zależności od długości fali promieniowania. Dane pochodzą z
obserwatorium Mauna Kea. Źródłem jasności tła nieba są głównie pasma emisji wody
(tzw. pasma OH). Dopiero dla długości fali powyżej 2.4 mikrona źródłem promieniowania
jest tło termiczne atmosfery ziemskiej. Źródło: http://arxiv.org/pdf/1206.6901v1.pdf
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Pomiar jasności wykonuje się w poszczególnych pasmach przy pomocy filtrów
fotometrycznych. Ze względów technologicznych, filtry w które wyposażone są tele-
skopy (systemy fotometryczne) nieznacznie różnią się od siebie, przez co zmierzone
jasności gwiazd w różnych systemach również mogą się nieznacznie różnić. Przykłady
wybranych systemów fotometrycznych przedstawiam w tabeli 1.

Tabela 1: Wybrane systemy fotometryczne wraz z efektywną długością fali (λJ , λH , λK)
oraz efektywną szerokością wybranych filtrów (∆J , ∆H , ∆K) wyrażoną w µm.

λJ ∆J λH ∆H λK ∆K

UKIRT 1.248 0.16 1.631 0.29 2.201 0.34
2MASS 1.235 0.162 1.662 0.251 2.159 0.262
IRSF 1.25 – 1.63 – 2.14 –
CTIO 1.20 – 1.60 – 2.20 –

Jeśli różnice pomiędzy poszczególnymi systemami fotometrycznymi są małe,
możliwe jest przetransformowanie jasności między nimi. W niniejszej pracy korzy-
stał będę z transformacji prezentowanych w pracach Carpenter i in (2001) oraz Kato
i in. (2007).

Dodatkowym utrudnieniem jest bardzo duża jasność tła nieba w bliskiej pod-
czerwieni (np. w paśmie K jasność nieba wynosi 13 mag/arcsec2), która prowadzi
do saturacji detektora przy zbyt długim czasie ekspozycji. Maksymalny czas poje-
dynczej integracji (z ang. Detector Integration Time, DIT) musi być krótszy niż
około 20 sekund w paśmie K. Takich krótkich, pojedynczych integracji wykonuje się
od kilku do kilkudziesięciu i następnie dodaje do siebie w procesie redukcji. Dzięki
temu uzyskuje się efekt analogiczny do wykonania pojedynczej, długiej ekspozy-
cji. Aby wykonać precyzyjny pomiar jasności gwiazd, konieczne jest wyznaczenie
dokładnej jasności tła nieba na matrycy detektora. W tym celu, co kilka ekspo-
zycji, teleskop przesuwany jest o około 20% pola widzenia kamery (tzw. dithering
lub jittering). Dzięki temu gwiazdy zajmują różne piksele na matrycy detektora w
czasie kolejnych ekspozycji. Dokładną mapę jasności tła nieba otrzymujemy obli-
czając medianę jasności pikseli matrycy w różnych położeniach teleskopu. Jeżeli w
polu widzenia kamery jest zbyt dużo gwiazd, obliczenie mediany nie pozwala na
wyznaczenie dokładnej jasności tła nieba. Pomiar tła wykonywany jest wtedy w
mniej gęstym i niezbyt odległym od obserwowanego pola fragmencie nieba. Znaczą-
co wydłuża to całkowity czas pracy teleskopu. Przykładowo, wykonanie godzinnej
ekspozycji w gęstym polu gwiazdowym wymaga ponad 2 godzin pracy teleskopu.

Ekspozycje wykonane przy pomocy teleskopu są następnie redukowane. Przed-
stawione w tej pracy obserwacje zredukowane zostały przy pomocy programu IRAF
opracowanego przez National Optical Astronomy Observatories (NOAO)3. Proces
redukcji przebiega jednak podobnie, bez względu na wykorzystany pakiet oprogra-
mowania. W pierwszym kroku pojedyncze integracje są do siebie dodawane oraz
odejmowane jest wstępnie oszacowane tło nieba. Następnie identyfikowane są poje-
dyncze gwiazdy, dzięki czemu możliwe jest dokładne wyznaczenie mapy tła nieba
(w czasie obliczania mediany zostają odrzucone piksele zajmowane przez gwiaz-
dy). Oprócz tła nieba, od poszczególnych ekspozycji odejmowany jest również prąd

3http://iraf.noao.edu/
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ciemny (DARK) oraz wykonywana jest korekcja niejednorodności czułości matrycy
detektora (FLATFIELD). Proces ten może się nieznacznie różnić dla niektórych de-
tektorów. W przypadku kamery SOFI (teleskop NTT, którego opis znajduje się w
dalszej części pracy), nie wykonuje się korekcji ze względu na prąd ciemny, ponie-
waż kamera ta jest chłodzona do bardzo niskiej temperatury. W przypadku kamery
HAWK-I, ze względu na duże pole widzenia detektora, konieczna jest korekcja dys-
torsji pola.

Po przeprowadzeniu redukcji, wykonywany jest pomiar jasności gwiazd. Każda
gwiazda na matrycy CCD tworzy obraz, który opisywany jest profilem PSF (ang. Po-
int Spread Function). Poszczególne profile PSF mogą na siebie zachodzić. W związku
z tym, aby wykonać precyzyjny pomiar jasności gwiazd, wykonuje się tzw. fotometrię
profilową. Dla każdego pola wyselekcjonowanych zostaje kilkanaście gwiazd, które
służą do stworzenia modelu profilu PSF. Następnie w oparciu o przygotowany model,
obliczana jest jasność wszystkich gwiazd znajdujących się w polu obserwacji. Istnie-
jący model PSF poprawiany jest poprzez odjęcie profili gwiazd znajdujących się w
pobliżu gwiazd wyselekcjonowanych do stworzenia modelu. Proces ten powtarzany
jest trzykrotnie (większa liczba iteracji już nie poprawia dokładności fotometrii). Po
otrzymaniu poprawionego modelu PSF, ponownie obliczana jest jasność instrumen-
talna wszystkich gwiazd w polu obserwacji. Przykład błędów fotometrycznych dla
gwiazd o zmierzonych jasnościach instrumentalnych prezentuje rysunek 4. Przedsta-
wiona na rysunku fotometria jest podstawą pomiarów jasności cefeid w galaktyce
M33 (rozdział 4).

Jeżeli w czasie obserwacji panowały odpowiednie warunki (tzw. warunki fotome-
tryczne), wykonywana była seria pomiarów jasności standardów fotometrycznych o
różnych kolorach (-0.2 < (J-K) < 1.5) dla różnych odległości zenitalnych
(0 < X < 1.8, gdzie X jest „masą powietrza” – z ang. airmass). Jasności instrumen-
talne (minst) transformowane były następnie do systemu standardowego UKIRT lub
2MASS zgodnie z wzorem:

mstd = minst + a · (J −K) + k ·X +m0, (1)

gdzie mstd jest jasnością w systemie standardowym. Współczynniki m0, a oraz k
wyznaczane są poprzez dopasowanie metodą najmniejszych kwadratów powyższego
wzoru do pomiarów jasności standardów fotometrycznych.

Opisana w tym rozdziale metoda prowadzenia obserwacji, proces redukcji i foto-
metrii jest powszechnie stosowany, również w ramach prac zespołu Araucaria (Pie-
trzyński i in. 2002; Gieren i in. 2004; Soszyński i in. 2006; Szewczyk i in. 2009).
Pozwala ona na uzyskanie wysokiej precyzji pomiarów fotometrycznych – w przy-
padku danych prezentowanych w niniejszej pracy niepewność kalibracji pozostaje
mniejsza niż 0.02 mag.

Uzupełniające informacje dotyczące obserwacji jak również procesów fotometrii
i kalibracji znajdują się w rozdziałach 4, 5, 6 oraz w dodatku C.
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Rysunek 4: Błędy fotometryczne pomiarów jasności gwiazd w galaktyce M33. Pomiary
wykonane zostały przy pomocy podczerwonej kamery HAWK-I. Jasność instrumentalną
(oś pozioma) oraz błąd fotometrii (oś pionowa) obliczyłem przy pomocy opisanych w tym
rozdziale procedur fotometrycznych. Precyzja pomiarów jasności gwiazd jest dużo mniejsza
dla gwiazd słabych. Prezentowana fotometria jest podstawą pomiarów jasności cefeid w
galaktyce M33 (rozdział 4). Błąd fotometryczny dla najjaśniejszych cefeid badanych w
rozdziale 4 jest mniejszy niż 0.01 mag. Dla najsłabszych cefeid błąd fotometryczny wynosi
około 0.05 mag.
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3 Moduł odległości i wpływ błędów systematycz-
nych.

Obserwowany moduł odległości (m-M) jest różnicą obserwowanej jasności gwiaz-
dy (m) i jej jasności absolutnej (M). Jasność absolutna gwiazdy to jasność, którą ta
gwiazda by miała, gdyby znajdowała się w odległości 10 pc od obserwatora. Obiekty,
których jasności absolutne są zmierzone lub potrafimy je obliczyć, nazywamy świe-
cami standardowymi. Dodatek B zawiera listę najważniejszych świec standardowych
wraz z krótkim opisem.

Aby otrzymać rzeczywisty moduł odległości musimy uwzględnić ekstynkcję (A),
czyli pochłanianie i rozpraszanie światła przez ośrodek międzygwiazdowy. Związek
obserwowanego i rzeczywistego modułu odległości wyraża wzór:

(m−M)0 = (m−M)obs. − A. (2)

W niniejszej pracy stosował będę termin moduł odległości w rozumieniu rzeczy-
wistego modułu odległości: (m-M) lub (m-M)0. Jeżeli przedstawiane wyznaczenia
nie będą uwzględniały ekstynkcji, konsekwentnie stosował będę termin obserwowa-
ny moduł odległości.

Związek modułu odległości z odległością wyrażoną w parsekach (r) przedstawia
wzór:

(m−M)0 = 5 · log(r)− 5. (3)

Każda z powyższych wielkości (m, M , A) może być obciążona błędem pomiarowym
lub błędem systematycznym wynikającym z naszego niezrozumienia lub niedosta-
tecznej wiedzy dotyczącej badanych zjawisk.

Najważniejszymi błędami systematycznymi są błędy związane z kalibracją punk-
tu zerowego skali odległości, błędne wartości poczerwienienia oraz efekty populacyj-
ne wpływające na jasność absolutną używanych świec standardowych.

Przykładem potencjalnego błędu związanego z punktem zerowym kosmicznej
skali odległości może być pomiar jasności przy użyciu wierzchołka gałęzi czerwo-
nych olbrzymów (z ang. Tip of the Red Giant Branch, TRGB). Jasność absolutna
TRGB kalibrowana jest w oparciu o odległości do gromad kulistych znajdujących się
w naszej galaktyce. Jeżeli odległości do gromad byłyby wyznaczone błędnie, jasność
absolutna TRGB byłaby również wyznaczona niepoprawnie, co w konsekwencji pro-
wadziłoby do systematycznego błędu wyznaczenia odległości.

Najdokładniej wyznaczonym punktem zerowym kosmicznej skali odległości jest
odległość do Wielkiego Obłoku Magellana (z ang. Large Magellanic Cloud, LMC).
Pietrzyński i in. (2013) wyznaczyli odległość do LMC (18.49 mag) z dokładnością
2.2%. Wiele metod pomiaru odległości, w szczególności zależność okres-jasność dla
cefeid, wykorzystuje odległość do LMC jako punkt zerowy.

Błąd związany z wartością poczerwienienia omawiany jest szczegółowo w dalszej
części tego rozdziału.

Efekty populacyjne to wpływ metaliczności, składu chemicznego, wieku, historii
formowania i innych własności środowiskowych na jasność absolutną świec stan-
dardowych. Przykładowo, metaliczność gwiazd gałęzi czerwonych olbrzymów w ga-
laktyce WLM jest dużo niższa niż w Drodze Mlecznej, przez co jasność absolutna
niektórych świec standardowych w WLM może być inna. Skala metaliczności oma-
wiana jest w dalszej części tego rozdziału.
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Błędy systematyczne mogą być związane również z innymi efektami, w szczegól-
ności z samym procesem obserwacji i fotometrii. Przykładem tego może być niepo-
prawna kalibracja jasności instrumentalnych do jasności w systemie standardowym.
Jednak błąd taki można wyeliminować porównują jasności zmierzone przy pomo-
cy różnych instrumentów lub w innym czasie. Są jednak zjawiska które mogą być
dużo większym problemem i wyeliminowanie ich jest trudne. Przykładem takiego
zjawiska jest blending. W gęstych polach gwiazdowych obrazy gwiazd (PSF) na de-
tektorze mogą nakładać się na siebie w taki sposób, że procedury fotometryczne nie
są w stanie oddzielić od siebie poszczególnych obiektów. Obiekt zidentyfikowany ja-
ko pojedyncza gwiazda w rzeczywistości może składać się z dwóch lub kilku gwiazd.
Zmierzona jasność jest więc w sztuczny sposób zawyżona. Szczególnie istotne jest to
w przypadku fotometrii galaktyk spiralnych, w których centrum znajduje się więcej
gwiazd niż na jej obrzeżach. Ponieważ na detektorach o lepszej rozdzielczości kąto-
wej blending jest mniejszy, wpływ blendingu oszacować możemy porównując zmie-
rzone jasności gwiazd przy pomocy kamer o różnych rozdzielczościach. W warunkach
ziemskich, ograniczeniem rozdzielczości kątowej teleskopów jest seeing, często więc
porównuje się jasność gwiazd z pomiarami wykonanymi przez Kosmiczny Teleskop
Hubble’a.

3.1 Poczerwienienie oraz prawo ekstynkcji

Opisana wzorem 2 różnica między obserwowanym a prawdziwym modułem odle-
głości związana jest z ekstynkcją, czyli rozpraszaniem i pochłanianiem promieniowa-
nia przez ośrodek międzygwiazdowy. Główne źródła poczerwienienia to lód wodny
oraz krzemiany, których molekuły są wielkości od 3 do 20 mikrometrów. Zgodnie
z prawem Rayleigha, współczynnik rozpraszania jest odwrotnie proporcjonalny do
czwartej potęgi długości fali promieniowania. Oznacza to, że wpływ poczerwienienia
jest większy dla pasm optycznych niż dla pasm bliskiej podczerwieni. Odpowied-
nikiem tej zależności w astronomii jest tzw. „prawo poczerwienienia”. Wiąże ono
ekstynkcję w wybranych pasmach Aλ z nadwyżką barwy EB−V :

Aλ = Rλ · EB−V . (4)

Nadwyżka barwy jest to różnica prawdziwej oraz obserwowanej barwy gwiazd,
związana właśnie ze zjawiskiem poczerwienienia.

EB−V = (B − V )obs. − (B − V )praw. = AB − AV . (5)

Współczynnik Rλ związany jest z prawem poczerwienienia. Powszechnie przyj-
mowaną wartością w paśmie optycznym jest RV = 3.1 (Schlegel’a i in., 1998). W
niektórych obszarach galaktyk, w szczególności w obszarach w których trwa inten-
sywne formowanie się gwiazd, wartość RV może być dużo wyższa. Związane jest to z
innymi rozmiarami i własnościami chemicznymi występujących tam molekuł, na któ-
rych dochodzi do rozpraszania światła. Jednak w przypadku badań prezentowanych
w tej pracy, wartość 3.1 jest wartością poprawną i będzie stosowana w następnych
rozdziałach. W tabeli 2 prezentuję wartości współczynnika Rλ dla różnych pasm w
wybranych systemach fotometrycznych.

Rożnica wartości poczerwienienia na poziomie 0.1 mag prowadzi do różnicy wy-
znaczenia modułu odległości 0.14, 0.08 oraz 0.03 mag odpowiednio w pasmach I,

13



Tabela 2: Wartości współczynników Rλ dla wybranych pasm w systemach fotometrycz-
nych Landolt oraz UKIRT (Schlegel i in. 1998).

System Rλ

Landolt U 4.334
Landolt B 3.632
Landolt V 2.953
Landolt I 1.410
UKIRT J 0.764
UKIRT H 0.502
UKIRT K 0.331

J oraz K. Widać, że w pasmach podczerwonych wpływ poczerwienienia jest dużo
mniejszy niż w pasmach optycznych.

3.2 Metaliczność

Metaliczność to logarytm stosunku liczby atomów żelaza NFe do liczby atomów
wodoru NH w jednostce objętości, w odniesieniu do obfitości Słonecznych:

[Fe/H] = log10(NFe/NH)gw. − log10(NFe/NH)�.

W rzeczywistości metaliczność jest sumą obfitości wszystkich pierwiastków cięż-
szych niż wodór i hel, jednak ze względów praktycznych, metaliczność przybliża się
tylko przez obfitość żelaza. Jest to praktyka niezwykle powszechna, stosowana rów-
nież w tej pracy, jednak w szczególnych sytuacjach zaniedbanie obfitości pozostałych
pierwiastków może prowadzić do szeregu błędów, co jest omawiane w rozdziałach
5 oraz 6. Metaliczność wyznacza się metodami spektroskopowymi na podstawie ja-
sności wybranych linii absorpcyjnych, głównie wapnia, żelaza oraz potasu. W astro-
nomii używa się kilku skal metaliczności. Najczęściej używane to opublikowana w
1984 roku kalibracja Zinn i West oraz opublikowana w 1997 roku skala Carretta i
Gratton. Różnice pomiędzy obiema skalami mogą wynosić nawet 0.2 dex. W tej pra-
cy wszystkie wartości metaliczności [Fe/H] wyrażone są w skali Carretta i Gratton
(1997).

Przybliżoną wartość metaliczności można wyznaczyć fotometrycznie, na podsta-
wie średniego koloru (V-I)−3.5 gwiazd gałęzi czerwonych olbrzymów w przedziale
jasności −3.4 < MI < −3.6 (Lee i in. 1993):

[Fe/H]−3.5 = −12.64 + 12.6 · (V − I)−3.5 − 3.3 · (V − I)2−3.5. (6)

Kalibracja ta otrzymana została na podstawie pomiarów fotometrycznych oraz
spektroskopowych gwiazd w ośmiu gromadach kulistych, w zakresie metaliczności
−2.2 < [Fe/H] < −0.7 dex, a wewnętrzna niedokładność wyznaczenia metaliczności
wynosi 0.07 dex. Oznaczenia (V-I)−3.5 oraz [Fe/H]−3.5 stosował będę w dalszej części
tej pracy.
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4 Wyznaczenie odległości do galaktyki M33 na
podstawie wielopasmowej fotometrii cefeid

Galaktyka M33 (Trójkąt) jest drugą po M31 (Andromeda) najbliższą galaktyką
spiralną. Dzięki temu możemy w niej badać rozmaite świece standardowe i wskaź-
niki odległości. Jest ona również jedną z pierwszych galaktyk która posłużyła do
kalibracji relacji Tully-Fisher.4

Cefeidy w galaktyce M33 odkryto już w latach dwudziestych poprzedniego wieku
(Hubble 1926). Dokładnie 60 lat później otrzymano oszacowanie odległości oparte o
pomiary jasności cefeid w podczerwonym paśmie H (Madore i in. 1985). Uzyskano
wartość modułu odległości 24.3 ± 0.2 mag. Kilka lat później Freedman i in. (1991)
wyznaczyli odległość opierając się o pomiary fotometryczne 10 cefeid w optycznych
pasmach BVRI. Uzyskano wtedy wartość modułu odległości 24.64± 0.09 mag oraz
wartość poczerwienienia 0.1 mag. Opublikowana w tej samej pracy odległość uzyska-
na na podstawie indeksu Wesenheit wynosiła 24.78± 0.1. Rewizji wyniku dokonano
w 2001 roku (Feedman i in.). Przyjęto wartość poczerwienienia 0.2 mag i uzyskano
odległość 24.56 ± 0.10 mag. Lee i in. (2002) przy pomocy Kosmicznego Teleskopu
Hubble’a zmierzyli jasności 21 cefeid w optycznym paśmie I. Przyjmując wartość po-
czerwienienia 0.2 mag otrzymali moduł odległości 24.53± 0.14 (stat.)± 0.13 (syst.)
mag. Wszystkie powyższe wyznaczenia zakładają odległość do Wielkiego Obłoku
Magellana 18.50 mag. W 2001 roku Macri i in. (projekt DIRECT) opublikowali
krzywe jasności 251 cefeid w M33, znacząco zwiększając w ten sposób liczbę zna-
nych cefeid w tej galaktyce. Pomiary wykonano przy pomocy 1.2 metrowego tele-
skopu Fred Lawrence Whipple Observatory, jednak w oparciu o te obserwacje nie
wyznaczono odległości.

Oprócz pomiarów jasności cefeid, odległość do M33 wyznaczana była przy pomo-
cy wielu innych wskaźników odległości, takich jak TRGB, gwiazdy Red Clump oraz
gwiazdy RR Lutni. Brunthaler i in. (2005) uzyskali krótką odległość 24.32 ± 0.45
analizując masery wodne w M33, jednak niedokładność tego pomiaru jest bardzo
duża. Metoda oparta o FGLR5 prowadzi do niewielkiej wartości poczerwienienia
(EV−I = 0.08 mag) oraz odległości 24.93 ± 0.11 (U i in. 2009). Wartość ta jest
niezgodna z wyznaczeniami odległości opartymi o pomiary jasności cefeid. Warto
zauważyć, iż metoda FGLR była wielokrotnie wykorzystana do pomiaru odległości
do galaktyk w których obserwowane były cefeidy i nigdy nie zaobserwowano tak
dużej niezgodności wyników jak w przypadku M33. Tabela 3 prezentuje zestawienie
wybranych metod pomiaru odległości do galaktyki M33.

4Relacja Tully-Fisher (T-F) wiąże prędkość rotacji galaktyk spiralnych z ich jasnościami ab-
solutnymi. Kalibracja relacji T-F pozwoliła wyznaczyć odległość do odległych galaktyk, zanim
wykorzystano do tego Supernowe. Obliczono w ten sposób wartość stałej Hublle’a. Pod koniec XX
wieku, dzięki obserwacjom kosmicznego teleskopu Hubble’a, poprawiono kalibracje relacji T-F, co
doprowadziło do zmniejszenia wartości stałej H0 o 15% (Sakai i in. 2000).
5FGLR, z ang. Flux-weighted Gravity-Luminosity Relationship. Zależność absolutnej jasności

bolometrycznej z przyspieszeniem grawitacyjnym i temperaturą gwiazdy. Zależność tą spełniają
niebieskie nadolbrzymy i pozwala ona wyznaczyć jasność absolutną tych gwiazd w oparciu o pomia-
ry spektroskopowe. Metoda FGLR pozwala na pomiar odległości do bardzo oddalonych obiektów,
ponieważ niebieskie nadolbrzymy są gwiazdami bardzo jasnymi. Dokładniejsze omówienie tej me-
tody znajduje się w dodatku B.

15



Przedstawione wyznaczenia zawierają się w przedziale od 24.3 do 24.9 mag, co
przekłada się na 30% rozbieżność wyników. Tak duża rozbieżność jest zaskakująca
w przypadku galaktyki stosunkowo bliskiej. Wyznaczenia te są zdominowane przez
błędy systematyczne, z których najistotniejszym wydaje się wpływ poczerwienienia.

Sytuacja ta zmotywowała nas do wykonania głębokiej fotometrii w pasmach pod-
czerwonych, dzięki czemu wpływ poczerwienienia jest dużo mniejszy w porównaniu
do wyznaczeń opartych o pasma optyczne. Są to pierwsze takie badania od niespeł-
na 30 lat i mają duże znaczenie w zrozumieniu rozbieżności mierzonych odległości
do M33. Poprawiają również wiarygodność stosowania tej galaktyki jako punktu
zerowego wtórnych wskaźników odległości, takich jak relacja Tully-Fisher.

Tabela 3: Wybrane wyznaczenia odległości do galaktyki M33. Jeżeli przy danej wartości
modułu odległości podane są dwie wartości błędu, pierwsza z nich jest błędem statystycz-
nym, a druga błędem systematycznym.

Metoda (m-M)0 [mag] referencje
cefeidy, BVRI 24.64 ± 0.09 Freedman i in. 1991

cefeidy, VI 24.56 ± 0.10 Freedman i in. 2001
cefeidy, I 24.52 ± 0.14 ± 0.13 Lee i in. 2002

cefeidy, BVI 24.53 ± 0.11 Scowcroft i in. 2009
cefeidy, H 24.3 ± 0.20 Madore i in. 1985

Gałąź horyzontalna 24.84 ± 0.16 Sarajedini i in. 2000
TRGB, I 24.81 ± 0.04 ± 0.13 Kim i in. 2002

Red Clump, I 24.80 ± 0.04 ± 0.05 Kim i in. 2002
maser wodny 24.32 ± 0.45 Brunthaler i in. 2005

gwiazdy zaćmieniowe 24.92 ± 0.12 Bonanos i in. 2006
RR Lutni 24.67 ± 0.07 Sarajedini i in. 2006
TRGB, I 24.71 ± 0.04 Rizzi i in. 2007
TRGB, I 24.84 ± 0.10 U i in. 2009

FGLR 24.93 ± 0.11 U i in. 2009
cefeidy, VI 24.64 ± 0.03 Pellerin i Macri 2011
cefeidy, JK 24.62 ± 0.03 ± 0.06 niniejsza praca

4.1 Obserwacje, redukcje i kalibracja danych

Obserwacje wykonane zostały przy pomocy teleskopu ESO VLT (Very Large
Telescope) o średnicy zwierciadła 8.2 metra. Teleskop wyposażony był w podczer-
woną kamerę HAWK-I (Kissler-Patig i in. 2008) o skali piksela 0.106 [arcsec/piksel].
Całkowite pole widzenia kamery wynosi 7.5 x 7.5 arcmin. Na podstawie katalogu
cefeid stworzonego w ramach projektu DIRECT (Macri i in. 2001) wybrane zostało
jedno pole zawierające stosunkowo dużo cefeid o różnych okresach pulsacji. Pole to
znajduje się w wystarczająco dużej odległości od centrum galaktyki, aby wykonać
precyzyjną fotometrię gwiazd (w centralnych rejonach galaktyki duża liczba gwiazd
obserwowana przez detektor utrudnia wykonanie fotometrii profilowej). Obserwacje
wykonane zostały jeden raz w paśmie J oraz sześć razy w paśmie K, pomiędzy 4
grudnia 2008 roku a 5 grudnia 2009 roku. W paśmie J ekspozycja składała się z
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30 sekundowych integracji wykonywanych w 12 położeniach kamery (dithering). W
paśmie K wykonywano 10 sekundowe ekspozycje w 6 położeniach kamery. Całkowity
czas ekspozycji w paśmie J wyniósł 40 minut, natomiast w paśmie K czas ekspozycji
wynosił od 40 minut do 1 godziny.

Aby dokładnie zmierzyć jasność tła nieba monitorowane było pole gwiazdowe,
znajdujące się w odległości 8 arcmin od centrum galaktyki. Kalibracje do systemu
standardowego UKIRT (Hawarden i in. 2001) wykonano dzięki obserwacji 12 stan-
dardów fotometrycznych. Obserwacje, redukcje, fotometria oraz kalibracja przebie-
gała zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale 2.

Rysunek 5: Galaktyka M33 wraz z zaznaczonym polem w którym wykonano pomiar ja-
sności cefeid. Północ znajduje się na górze, wschód po prawej stronie zdjęcia. Obserwowane
pole odpowiada polu widzenia czterech detektorów kamery HAWK-I (7.5 x 7.5 arcmin).

W 2012 roku wykonano obserwacje fragmentu pola przy pomocy 3.58 metro-
wego teleskopu NTT (a ang. New Technology Telescope, NTT), znajdującego się
w obserwatorium ESO La Silla w Chile. Teleskop wyposażony jest w podczerwoną
kamerę SOFI, której pole widzenia wynosi 4.92 x 4.92 minuty łuku. Obserwacje te
posłużyły do sprawdzenia dokładności wykonanej fotometrii. Porównanie jasności
gwiazd wspólnych pokazało, iż dokładność kalibracji jest lepsza niż 0.02 mag.
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4.2 Zależność okres-jasność oraz odległość do M33

Na podstawie obserwacji przygotowałem katalog jasności gwiazd w obserwowa-
nym polu w pasmach J oraz K. Z katalogu wybrałem 24 cefeid o okresach od 6 do
74 dni. Identyfikacje cefeid wykonałem w oparciu o współrzędne przedstawione w
pracy Macri i in. (2001). Rysunek 6 prezentuje diagram kolor-jasność gwiazd w ob-
serwowanym polu. Na diagramie zaznaczono położenie wybranych cefeid. Dodatek C
zawiera szczegółowy dziennik obserwacji, w którym znajdują się jasności w systemie
standardowym UKIRT w pasmach J i K. W paśmie K dla każdej cefeidy wykonano
od 3 do 6 pomiarów jasności.

Obserwowane cefeidy znajdowały się w przypadkowych fazach pulsacji, więc
zmierzone jasności mogą różnić się od ich jasności średnich. Teoretycznie, w opar-
ciu o pojedynczy pomiar w pasmach podczerwonych oraz krzywą zmian blasku w
pasmach optycznych można dokładnie wyznaczyć średnią jasność (odpowiednia pro-
cedura została opisana w pracy Soszyński i in., 2005). Jednak jakość krzywych zmian
blasku dla wybranych cefeid jest stosunkowo niska a wyznaczenia okresu znane są
z ograniczoną dokładnością. Duża różnica czasu między obserwacjami w pasmach
optycznych oraz wykonanych przez nas obserwacji podczerwonych sprawia, iż wpro-
wadzenie poprawki fazy pulsacji jest w tym wypadku niemożliwe.

Jednak amplitudy pulsacji w pasmach podczerwonych są dużo mniejsze niż w pa-
smach optycznych, zupełnie wystarczającą procedurą jest więc uśrednienie jasności
cefeid na podstawie kilku epok obserwacji, co zostało wykonane w paśmie K.

Rysunek 6: Diagram kolor-jasność otrzymany na podstawie fotometrii gwiazd w galaktyce
M33. Zielonym kolorem zaznaczono położenie na diagramie 24 cefeid, które posłużyły do
wyznaczenia zależności okres-jasność. Kolory obserwowanych cefeid pokrywają cały zakres
pasa niestabilności.
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Tabela 4: Jasności cefeid w paśmie J oraz uśrednione jasności w paśmie K

ID J [mag] K [mag] log(P [dni])
D33J013332.2+303001.9 20.00 19.76 0.76
D33J013332.5+303408.9 19.67 19.31 0.85
D33J013336.5+303053.2 19.99 19.70 0.88
D33J013332.4+303143.3 19.53 19.30 0.90
D33J013336.3+303243.7 19.88 19.51 0.91
D33J013348.8+303045.0 19.41 19.02 0.91
D33J013337.5+303305.1 19.44 19.16 0.95
D33J013336.8+303434.4 19.05 18.64 0.96
D33J013341.9+302951.8 19.23 18.68 1.03
D33J013335.6+303649.2 19.06 18.74 1.03
D33J013335.5+303330.2 19.13 18.91 1.06
D33J013337.7+303218.9 19.11 18.71 1.07
D33J013331.6+303704.5 19.33 18.54 1.14
D33J013338.4+303602.5 18.86 18.41 1.18
D33J013334.4+303530.2 18.52 18.12 1.20
D33J013331.8+302957.8 18.26 17.78 1.33
D33J013347.2+303536.2 18.33 17.61 1.42
D33J013332.9+303548.4 17.59 17.17 1.48
D33J013341.2+303550.0 17.72 17.06 1.56
D33J013350.9+303336.1 17.89 17.16 1.57
D33J013359.4+303226.7 17.32 16.91 1.70
D33J013331.1+303143.0 17.11 16.62 1.74
D33J013337.5+303138.5 17.24 16.66 1.76
D33J013343.9+303245.1 16.47 16.06 1.87
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Rysunek 7 przedstawia zależność okres-jasność (P-L) w pasmach J i K dla ob-
serwowanych cefeid. Warto zwrócić uwagę, iż wybrane cefeidy w sposób jednorodny
pokrywają okresy w przedziale od 6 do 74 dni. Przy pomocy metody najmniej-
szych kwadratów wyznaczono współczynniki nachylenia zależności (P-L): W przy-
padku pasma J wynosi on −2.94 ± 0.17, natomiast w przypadku pasma K wartość
współczynnika nachylenia to −3.17±0.15. Wartości te zostały porównane ze współ-
czynnikiem nachylenia zależności okres-jasność w Wielkim Obłoku Magellana (J:
−3.153± 0.14; K: −3.261± 0.13; Persson i in. 2004). Wartości te są ze sobą zgodne
w przedziale niepewności pomiarowej. Potwierdza to hipotezę, iż nachylenie zależ-
ności okres-jasność w pasmach bliskiej podczerwieni na poziomie aktualnej precyzji
pomiarów jest takie samo i nie zależy od efektów populacyjnych, w tym od me-
taliczności. Potwierdzenie tego znajdziemy również w pracach Storm i in. (2011a,
2011b), w których porównano absolutne jasności cefeid znajdujących się w naszej
galaktyce oraz galaktykach LMC oraz SMC. Ponieważ wartość nachylenia zależności
P-L w Wielkim Obłoku Magellana jest zmierzona dużo dokładniej niż w przypadku
naszych danych, ustaliłem wartość współczynnika nachylenia zgodnie z wartościami
prezentowanymi w pracy Persson i in. (2004). Jedynym wolnym współczynnikiem
dopasowania zależności pozostał punkt zerowy. Uzyskałem następujące wyniki:

J = −3.153 · log(P ) + (22.520± 0.045)

K = −3.261 · log(P ) + (22.221± 0.036)

Analogiczne postępowanie w przypadku danych prezentowanych w pracy Macri
i in. (2001) prowadzi do obliczenia współczynników nachylenia zależności okres-
jasność w optycznych pasmach V oraz I dla 26 obserwowanych cefeid. Dla pasma
V otrzymałem wartość −2.36 ± 0.21, natomiast dla pasma I −2.93 ± 0.15. Współ-
czynniki te zgadzają się w przedziale niepewności pomiarowej ze współczynnikami
nachylenia wyznaczonymi dla LMC: −2.775 oraz −2.977 odpowiednio dla pasm V
oraz I (Udalski i in. 1998). Podobnie jak w przypadku pasm podczerwonych, posta-
nowiłem ustalić nachylenie zależności zgodnie wartościami prezentowanymi w pracy
Udalski i in. (1998). Uzyskałem następujące wartości:

V = −2.775 · log(P ) + (23.764± 0.066)

I = −2.977 · log(P ) + (23.153± 0.046)
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Rysunek 7: Zależności okres-jasność sporządzone na podstawie zmierzonych jasności 24
cefeid w galaktyce M33. Panel górny prezentuje zależność w paśmie J, natomiast panel
dolny prezentuje zależność w paśmie K. Niebieską, przerywaną linią zaznaczono dopaso-
wanie z uwolnionym współczynnikiem nachylenia zależności okres-jasność. Ciągłą czarną
linią zaznaczono dopasowanie z ustalonym współczynnikiem nachylenia.
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Przyjmując, iż odległość do galaktyki LMC wynosi 18.50 mag otrzymałem war-
tości obserwowanego modułu odległości w poszczególnych pasmach: V: 25.20± 0.07
mag; I: 25.06 ± 0.05 mag; J: 24.73 ± 0.05 mag; K: 24.70 ± 0.04 mag. Odległości
w pasmach optycznych są dużo większe niż w pasmach podczerwonych. Spowodo-
wane jest to wpływem poczerwienienia, które prowadzi do zawyżenia obserwowanej
odległości w pasmach optycznych w dużo większym stopniu niż w pasmach podczer-
wonych. Dysponując pomiarami w odległych od siebie pasmach optycznych i pod-
czerwonych, możliwe jest dokładne wyznaczenie wartości poczerwienienia. Zgodnie
z opisem przedstawionym w rozdziale 3.1 rzeczywisty moduł odległości obliczamy w
następujący sposób:

(m−M)0 = (m−M)λ − EB−V ·Rλ.

Ponieważ wartości Rλ są znane (3.24,1.96, 0.902, 0.367 odpowiednio dla pasm V,
I, J, K, Schlegel i in. 1998), dysponując czterema pomiarami obserwowanego modu-
łu odległości (m −M)λ możemy przy pomocy dopasowania metodą najmniejszych
kwadratów wyznaczyć prawdziwy moduł odległości oraz wartość poczerwienienia:

(m−M)0 = 24.62± 0.03 mag

EB−V = 0.19± 0.02 mag

Rysunek 8 prezentuje powyższe dopasowanie oraz obserwowane moduły odległo-
ści. Warto zwrócić uwagę iż podczerwona fotometria w pasmach J i K ma bardzo
duże znaczenie na otrzymane wartości. Bazując tylko na obserwacjach w pasmach
optycznych otrzymalibyśmy inną wartość poczerwienienia, a co za tym idzie inną
odległość do M33. Bazując wyłącznie na danych podczerwonych, uzyskana wartość
poczerwienienia również była by inna, lecz jej wpływ na otrzymaną odległość w
pasmach podczerwonych jest dużo mniejszy niż w pasmach optycznych.

Tabela 5 przedstawia wartości modułu odległości poprawionego na efekt ekstynk-
cji w każdym paśmie osobno. Każda z tych wartości pozostaje w dużej zgodności z
wielopasmowym dopasowaniem opisanym powyżej.

Tabela 5: Obserwowane oraz rzeczywiste moduły odległości w poszczególnych pasmach
optycznych oraz podczerwonych, otrzymane na podstawie pomiaru jasności cefeid w ga-
laktyce M33

V I J K EB−V
m−M 25.20 25.06 24.73 24.70 –

Rλ 3.24 1.96 0.902 0.367 –
(m−M)0 24.58 24.68 24.56 24.63 0.19
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Rysunek 8: Obserwowany moduł odległości dla galaktyki M33 w poszczególnych pasmach
(odpowiednio licząc od lewej strony: K, J, I, V). Pozioma oś wyrażona jest w warto-
ściach współczynnika Rλ, zgodnie z prawem poczerwienienia Schlegel i in. (1998). Linią
zaznaczono dopasowanie, którego współczynnik kierunkowy interpretujemy jako wartość
poczerwienienia, natomiast punkt zerowy jako rzeczywisty moduł odległości do galaktyki
M33.
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4.3 Rozrzut jasności cefeid

Obserwowany rozrzut jasności zależności okres-jasność w paśmie K jest dużo
mniejszy niż w paśmie J. Przyczyną tego mogą być dwa efekty: omawiany w dal-
szej części pracy wpływ poczerwienienia, oraz losowe fazy pulsacji obserwowanych
cefeid. W paśmie K jasności poszczególnych cefeid były uśredniane na podstawie
pomiarów w kilku różnych epokach (w zależności od cefeidy, od trzech do sześciu
epok). Tymczasem w przypadku pasma J, nie było takiej możliwości, ponieważ ob-
serwacje w tym paśmie zostały wykonane jeden raz. Dodatkowo amplitudy jasności
cefeid w paśmie K są mniejsze niż w paśmie J. Przyczyną obserwowanego rozrzutu
może być również błędna klasyfikacja części cefeid. Efekt taki byłby istotny gdy-
by część analizowanych cefeid była gwiazdami pulsującymi w pierwszym modzie
wzbudzonym, dla których zależność okres-jasność przyjmuje inną postać (Soszyński
i in. 2008). Gwiazdy takie mają z reguły krótkie okresy, co umożliwia sprawdzenie
wpływu tego efektu. Spośród badanej próbki wybrane zostały gwiazdy pulsujące
z okresem większym niż 10 dni, a następnie dopasowana została zależności okres-
jasność. Zmiana współczynnika nachylenia oraz punktu zerowego nie jest widoczna,
natomiast niepewność wyznaczonych wartości wzrasta, co jest spowodowane zmniej-
szeniem liczby punktów dopasowania. Dowodzi to, iż w badanej próbce cefeid nie ma
korelacji współczynnika nachylenia zależności P-L z okresem pulsacji, a co za tym
idzie, nie należy spodziewać się istotnej kontrybucji cefeid pulsujących w pierwszym
modzie wzbudzonym.

4.4 Wpływ poczerwienienia

Bez wątpienia efekt poczerwienienia jest jednym z najpoważniejszych błędów
systematycznych wyznaczeń odległości. Można zauważyć, że w wielu przypadkach
za rozbieżność pomiaru odległości odpowiada przyjęcie różnych wartości poczerwie-
nienia.

W przypadku galaktyki M33, wszystkie wyznaczenia oparte o optyczną fotome-
trię cefeid, opublikowane po 2001 roku przyjmują wartość poczerwienienia 0.20 mag.
Wartość ta została przedstawiona w pracy zespołu HST Key Project (Freedman i in.
2001). Prowadzi to do wyznaczeń grupujących się wokół wartości 24.6 mag. Warto
zwrócić uwagę, iż we wcześniejszej pracy Freedman i in. (1991) otrzymali odległość
24.64 mag, przyjmując wartość poczerwienienia 0.1 mag. Jeżeli zaprezentowany wy-
nik poddamy rewizji i przyjmiemy EB−V = 0.2 mag, co jest zgodne z wartością
przestawioną w ich późniejszej pracy z 2001 roku, rzeczywisty moduł odległości do
galaktyki M33 zmniejszy się do wartości 24.32 mag, czyli otrzymamy rozbieżność na
niezmiernie dużym poziomie 0.3 mag.

Dostępnych w literaturze oszacowań poczerwienienia dla galaktyki M33 jest dużo,
jednak prezentowane wyniki znacznie się od siebie różnią. Prezentowana w pracy
Schlegel i in. (1998) wartość poczerwienienia Galaktycznego w kierunku M33 wynosi
EB−V = 0.04 mag. Pomiary opierające się o spektroskopię i rozkład energii widm dla
niebieskich nadolbrzymów, prowadzą do stosunkowo małej wartości poczerwienienia.
Bonanos i in. (2006) uzyskali wartość EB−V = 0.09 mag, U i in. (2009) uzyskali
EB−V = 0.08 mag. W powyższych pracach wartość poczerwienienia wykazuje bardzo
dużą zmienność w zależności od analizowanego obszaru w galaktyce (od 0.02 mag
aż do 0.16 mag). Sugeruje to, iż istnieją duże różnice zawartości pyłu wewnątrz
galaktyki M33. Potwierdza to również praca Rosolowsky i Simon (2008), w której
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autorzy wyznaczają wartość poczerwienienia obszarów emisji HII. Uzyskana przez
nich średnia wartość jest na poziomie 0.11 mag., jednak w niektórych obszarach
osiąga wartości 0.6 mag. Obszary HII były również badane w pracy Bresolin (2011).
Dla obiektów, które analizowane były w obu pracach, wartości przedstawione w
pracy Bresolin (2011) są średnio wyższe o wartość 0.13 mag w stosunku do pomiarów
Rosolowsky i Simon (2008).

Zastosowana w niniejszej pracy metoda wyznaczania poczerwienienia, polegająca
na dopasowaniu prawa ekstynkcji do wielopasmowej fotometrii, pozwala na bardzo
dokładne wyznaczenie wartości poczerwienienia. Metoda ta była zastosowana w róż-
nych pracach: Gieren i in. (2005b), Pietrzyński i in. (2006), Soszyński i in. (2006),
Gieren i in. (2006), Gieren i in. (2008a, 2008b), Gieren i in. (2009). Uzyskana wartość
EB−V = 0.19 ± 0.02 mag jest zgodna z wartościami uzyskanymi przez Freedman i
in. (2001). Ze względu na zastosowanie szerokiej bazy pasm obserwacji (optyczne
pasma V, I oraz podczerwone pasma J, K) otrzymany wynik jest dokładny.

Wyższych wartości RV oraz innego prawa poczerwienienia możemy spodziewać
się w obszarach gwiazdotwórczych galaktyk spiralnych, w których wartości poczer-
wienienia również może być wyższa. Częściowo może to tłumaczyć rozbieżność wy-
ników uzyskanych przy pomocy różnych metod. Należy jednak zaznaczyć, że dzięki
dołączeniu do pasm optycznych pasm J oraz K, opisana metoda wyznaczania od-
ległości jest niezwykle mało podatna na efekt poczerwienienia. Zmieniając wartość
współczynnika RV w zakresie od 2.5 do 4.5 otrzymujemy zmiany modułu odległości
od 24.63 do 24.60 mag.

4.5 Wpływ metaliczności

Wpływ metaliczności na jasność absolutną cefeid do tej pory pozostaje bardzo
słabo zrozumiany. O ile panuje generalna zgoda, iż efekt ten, szczególnie w pasmach
bliskiej podczerwieni, nie ma wpływu na współczynnik nachylenia zależności okres-
jasność (Storm i in. 2011; Freedman i in. 2009), o tyle niewiele wiadomo o wpływie
metaliczności na punkt zerowy tej zależności. Jedną z metod badania tego efektu
jest porównywanie jasności cefeid w różnych obszarach galaktyki, w której istnieje
gradient metaliczności. Jest to jednak trudne zadanie i wnioski są niejednoznaczne.
W pracy Kennicutt i in. (1998) oszacowano wpływ metaliczności na jasność cefeid na
poziomie −0.2 mag/dex. Według Gerke i in. (2011) efekt ten może być na poziomie
aż −0.6 mag/dex. Istnieją również przesłanki świadczące o zaniedbywanym wpływie
metaliczności na zależność okres-jasność (Majaess i in. 2011). Potwierdza to praca
poświęcona wyznaczeniu odległości do pojedynczych cefeid w naszej Galaktyce oraz
w Wielkim Obłoku Magellana (Storm i in. 2011). Romaniello i in. (2008) na pod-
stawie spektroskopowych pomiarów metaliczności cefeid w naszej Galaktyce oraz w
Wielkim Obłoku Magellana, uzyskali przeciwny w stosunku do powyższych relacji
znak zależność jasności cefeid od metaliczności. Freedman i Madore (2011) na pod-
stawie wyznaczeń spektroskopowych (Romaniello i in. 2008), fotometrii HST oraz
podczerwonej fotometrii teleskopu Spitzera doszli do wniosku, iż zależność jasności
cefeid od metaliczności może różnić się w różnych pasmach, zarówno co do wartości
jak i znaku zależności. Efekt ten jest jednak mały w podczerwonych pasmach J, H,
oraz K w porównaniu do pasm optycznych.

W badaniach przedstawionych w tej pracy nie widać zależności jasności cefeid
od odległości od centrum galaktyki, która mogła by być spowodowana różną me-
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talicznością gwiazd. Jednak obserwowane przez nas pole jest stosunkowo niewielkie
w porównaniu do rozmiarów całej galaktyki, przez co niemożliwe jest wyciagnięcie
jednoznacznych wniosków. Aby zminimalizować wpływ tego efektu, pole obserwacji
HAWK-I zostało dobrane tak by metaliczność obserwowanych cefeid (około -0.3 dex,
U i in. 2009) była możliwie bliska metaliczności cefeid w LMC (−0.35 dex, Luck i in.
1998; Romaniello i in. 2008). Przyjmując niepewność oszacowania metaliczności na
poziomie 0.1 dex oraz zależność jasności od metaliczności −0.1±0.1 mag/dex (Storm
i in. 2011), możemy spodziewać się błędów wyznaczenia odległości, spowodowanych
wpływem metaliczności, na poziomie 0.01-0.02 mag. Jest to efekt zaniedbywalny w
porównaniu do pozostałych niepewności pomiaru.

4.6 Wpływ blendingu

Wpływ blendingu na nasze wyznaczenia można oszacować na podstawie anali-
zy tego efektu w galaktyce NGC 300. Jest to galaktyka o podobnej do M33 masie,
liczbie gwiazd oraz nachyleniu, lecz znajdująca się w większej odległości. Porównu-
jąc jasności cefeid w NGC 300, zmierzone przy pomocy 2.2 metrowego teleskopu w
obserwatorium La Silla oraz przez Kosmiczny Teleskop Hubbla, oszacowano wpływ
blendingu na poziomie 0.04 mag (Bresolin i in. 2005). W przypadku naszych wyzna-
czeń należy spodziewać się, że efekt ten jest dużo mniejszy, ponieważ odległość do
M33 jest mniejsza niż do NGC 300.

4.7 Wnioski

Pomiary odległości do galaktyki M33 prowadzą do dużych rozbieżności. Więk-
szość współczesnych pomiarów, opartych o fotometrię cefeid w pasmach optycznych
grupuje się w okolicach odległości 24.65 mag. Inne metody pomiaru, takie jak FGLR
lub gwiazdy zaćmieniowe prowadzą do odległości większych o około 0.2 - 0.3 mag.
Za rozbieżności odpowiadają błędy systematyczne, w szczególności efekt poczerwie-
nienia.

Prezentowane w niniejszej pracy pomiary oparte są o podczerwoną oraz optyczną
fotometrię 26 cefeid. Uzyskana odległość wynosi 24.62 ± 0.03 (stat.) ± 0.06 (syst.)
mag. Dzięki wykorzystaniu pasm optycznych oraz podczerwonych, wyznaczono do-
kładną wartość poczerwienienia (EB−V = 0.19 ± 0.02 mag). Otrzymana odległość
jest w niewielkim stopniu zależna od wartości ekstynkcji oraz prawa poczerwienienia.
Wpływ blendingu, metaliczności oraz pozostałych efektów populacyjnych również
jest niewielki. Wynik ten jest zgodny ze współczesnymi wyznaczeniami opartymi o
optyczne pomiary jasności cefeid, lecz znacznie różni się od wyznaczeń opartych o
metodę FGLR oraz analizę gwiazd zaćmieniowych.

Przedstawione w tym rozdziale wyniki zostały opublikowane w pracy Gieren,
Górski i in. (2013).
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5 Wierzchołek gałęzi czerwonych olbrzymów

Podstawą wykorzystania jasności wierzchołka gałęzi czerwonych olbrzymów (z
ang. Tip of the Red Giant Branch, TRGB) jako świecy standardowej jest szczegól-
ny etap ewolucji gwiazd. Na gałęzi czerwonych olbrzymów, w gwiazdach o masach
mniejszych niż około 2 M� energia produkowana jest w procesie palenia wodoru w
wąskiej otoczce zdegenerowanego jądra gwiazdy. Hel, który jest produktem palenia
wodoru, opada na znajdujące się poniżej jądro, zwiększając w ten sposób jego masę.
Ponieważ jądro gwiazd mało-masywnych zbudowane jest z materii zdegenerowanej,
wraz ze wzrostem masy jądra maleje jego promień. Prowadzi to do podwyższenia
temperatury otoczki w której spalany jest wodór, a co za tym idzie, przyspiesze-
nia tempa ewolucji i zwiększenia jasności gwiazdy. Proces ten kończy się, gdy jądro
gwiazdy osiągnie masę około 0.46 M�. Temperatura jądra jest wtedy na tyle wyso-
ka, że dochodzi do zapalenia helu i zniesienia degeneracji. Etap ten nazywany jest
błyskiem helowym i w krótkim czasie prowadzi do zmiany struktury wewnętrznej
gwiazdy oraz zmniejszenia jej jasności.

Tuż przed błyskiem helowym wszystkie gwiazdy mają tę samą masę oraz pro-
mień jądra. Otaczająca jądro warstwa palenia wodoru również w przybliżeniu jest
taka sama. Oznacza to, że bez względu na masę otoczki, gwiazdy takie produkują
taką samą ilość energii, a więc mają taką samą jasność.6 Zjawisko to jest podstawą
wykorzystania TRGB jako świecy standardowej.

Gwiazdy o masach w przedziale od 1.9 do 2.3 M� również przechodzą przez etap
błysku helowego, jednak ich jądra są zbudowane z materii częściowo zdegenerowanej.
Tuż przed błyskiem helowym, jądra takich gwiazd mają inne rozmiary, a co za tym
idzie, ich jasność jest inna niż jasność gwiazd mało-masywnych.

Pomiar jasności TRGB w celu wyznaczania odległości zasugerowany został po raz
pierwszy w pracach Baadego (1944), a następnie Sandage’a (1971). W następnych
latach dzięki tej metodzie oszacowano odległości do szeregu pobliskich galaktyk:
NGC 55, NGC 300 (Graham, 1982), NGC 147 (Mould, Kristian i Da Costa, 1983),
NGC 205 (Mould, Kristian i Da Costa, 1984). Jednak nie była znana dokładność tych
wyznaczeń. Dopiero w 1993 roku Lee i in. porównali wyniki uzyskane przy pomocy
pomiaru jasności TRGB z wyznaczeniami opartymi o pomiar jasności cefeid i gwiazd
RR Lutni. Okazało się, że wyznaczenia odległości przy pomocy tych trzech metod
są ze sobą zgodne z dokładnością około 0.1 mag. Tabela 6 przedstawia pochodzące
z pracy Lee i in. (1993) porównanie wyznaczeń odległości do 10 galaktyk Grupy
Lokalnej.

W ciągu następnych dwudziestu lat dzięki pomiarom jasności TRGB w optycz-
nym paśmie I wyznaczono odległość do ponad 40 galaktyk w odległościach mniej-
szych niż 10 Mpc. (Lee, Freedman i Madore 1993; Kennicutt i in. 1998; Ferrarese i
in. 2000; Udalski 2000; Karachentsev i in. 2003; Jacobs i in. 2009). Barker i in. (2004)
pokazali, że jasność TRGB w paśmie I w małym stopniu zależy od metaliczności i
historii formowania gwiazd, jeśli mamy do czynienia z galaktykami złożonymi ze sta-
rych populacji gwiazdowych o niskich metalicznościach. Tammann i Reindl (2013)
przy pomocy TRGB zmierzyli odległości do sześciu galaktyk, w których zaobserwo-
wano supernowe typu Ia. Dzięki temu wyznaczono wartość stałej Hubbla w sposób

6W rzeczywistości na jasność gwiazd tuż przed błyskiem helowym ma również wpływ skład
chemiczny. Wpływa on na nieprzeźroczystość otoczek gwiazdowych, co w konsekwencji prowadzi
do zmiany promienia i jasności gwiazdy. Efekt ten omawiany jest w dalszej części tego rozdziału.
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Tabela 6: Odległości do 10 galaktyk Grupy Lokalnej uzyskane przy pomocy pomiaru
jasności cefeid, gwiazd RR Lutni oraz TRGB. Przedstawione wyznaczenia pochodzą z
pracy Lee i in. (1993)

Galaktyka Cefeidy RR Lutni TRGBI EB−V [Fe/H]
(m-M)0 [mag] [mag] [dex]

LMC 18.50 18.28 18.42 0.10 -1.2
NGC 6822 23.62 – 23.46 0.28 -1.8
NGC 185 – 24.01 23.94 0.19 -1.2
NGC 147 – 24.06 24.13 0.17 -0.9
IC 1613 24.42 24.27 24.27 0.02 -1.3

M 31 24.44 24.36 24.44 0.08 -0.8
M 33 24.63 24.71 24.70 0.10 -2.0
WLM 24.92 – 24.81 0.02 -1.6

NGC 205 – 24.76 24.42 0.04 -0.8
NGC 3109 25.5 – 25.45 0.04 -1.6

niezależny od cefeid.
Jednym z najważniejszych problemów wyznaczeń odległości w pasmach optycz-

nych jest wpływ poczerwienienia, które w niektórych galaktykach może sięgać 0.2-0.3
mag (NGC 6822 – Gieren i in. 2006, NGC 247 – Gieren i in. 2009). Błąd oszacowania
poczerwienienia prowadzi do błędu wyznaczenia odległości, czego przykładem jest
omawiana w rozdziale 4 galaktyka M33. Efekt ten jest dużo mniejszy w pasmach
bliskiej podczerwieni (zwłaszcza w paśmie K). W dodatku jasność TRGB jest więk-
sza o ponad 2 mag w pasmach podczerwonych niż w paśmie I (MTRGB

I ≈ −4 mag,
MTRGB
K ≈ −6.5 mag). Stanowi to dużą motywację do prowadzenia pomiarów jasno-

ści TRGB w pasmach podczerwonych, tak jak ma to miejsce w przypadku innych
wskaźników odległości (cefeidy, gwiazdy RR Lutni, Red Clump).

Niestety jasność TRGB w pasmach podczerwonych silnie zależy od metaliczności
gwiazd gałęzi czerwonych olbrzymów. Zależność tą udało się skalibrować dopiero w
2004 roku (Valenti, Ferraro i Origlia) i wykorzystano ją do pomiaru odległości do
zaledwie kilku galaktyk. (LMC – Cioni i in. 2000, NGC 5128 – Rejkuba 2004, Fornax
dSph – Gullieuszik i in. 2007, Fornax dSph, Carina dSph – Pietrzyński, Górski i in.
2009).

Kalibracja jasności TRGB została wykonana w oparciu o pomiary jasności gwiazd
w gromadach kulistych w naszej Galaktyce, w których mamy do czynienia z jedno-
rodną populacją gwiazd. Tymczasem w obserwowanych galaktykach mamy do czy-
nienia ze złożonymi populacjami gwiazdowymi o różnym wieku, historii formowania
oraz składzie chemicznym i metaliczności. Badania takich populacji oparte o synte-
tyczne modele populacji gwiazdowych prowadzili Salaris i Girardi (2005). Wykazali
oni, że gdy na gałęzi czerwonych olbrzymów mamy do czynienia z kontrybucją mło-
dych gwiazd7 o masach między 1.9 a 2.3 M�, systematyczne błędy wyznaczenia
odległości mogą sięgać nawet 0.3 mag.

7W niniejszej pracy terminu „młode gwiazdy” używam w znaczeniu gwiazd młodszych niż
1.5 miliarda lat. Jednak poprawnym tłumaczeniem z ang. intermediate population powinno być
populacja wieku średniego.
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Pomiar odległości przy użyciu TRGB niewątpliwie jest metodą o bardzo dużym
potencjale. Do wyznaczenia jasności TRGB wystarczają dwie ekspozycje w pasmach
J oraz K, co oznacza, że czas pracy teleskopu jest relatywnie krótki. Dzięki dużej
jasności gwiazd wierzchołka gałęzi czerwonych olbrzymów zasięg stosowania tej me-
tody jest porównywalny z metodą opartą o pomiar jasności cefeid. W istocie, bardzo
często te same ekspozycje mogą posłużyć do wyznaczania jasności cefeid oraz jasno-
ści TRGB.

W ciągu najbliższych 15 lat powstaną teleskopy nowej generacji (EELT, TMT,
GMT), dzięki czemu możliwe będzie zmierzenie odległości do dużej liczby odległych
galaktyk. Aby w pełni wykorzystać ten potencjał należy zbadać dokładność metody
TRGB oraz wpływ potencjalnych błędów systematycznych. Stało się to motywacją
badań, których wyniki przedstawione są w tym rozdziale.

W podrozdziałach 5.1 i 5.2 omawiam kalibrację jasności absolutnej TRGB oraz
metody pomiaru jasności TRGB. W rozdziale 5.3 przedstawiam wyniki pomiaru
jasności TRGB w Wielkim Obłoku Magellana oraz porównuję wyznaczoną odległość
z precyzyjnie zmierzoną oraz powszechnie przyjmowaną „klasyczną odległością” do
tej galaktyki. W rozdziale 5.4 przedstawiam wyniki pomiaru odległości do trzech
galaktyk Grupy Lokalnej (SMC, WLM, IC 1613) o podobnych do LMC własnościach
populacyjnych. Rozdział 5.5 zawiera podsumowanie wyników przedstawionych w tej
części pracy.

5.1 Jasności absolutne TRGB

Istnieje wiele kalibracji jasności absolutnej TRGB od metaliczności. W pasmach
optycznych najczęściej stosowanym podejściem jest kalibracja bolometrycznej jasno-
ści TRGB (Da Costa, Armandroff, 1990). Odległość uzyskuje się poprzez wyznacze-
nie obserwowanej jasności TRGB w optycznym paśmie I. Przedstawiony w rozdziale
1. wzór służący do obliczania modułu odległości przyjmuje postać:

(m−M)0 = ITRGB0 +BCI −MTRGB
bol ,

gdzie ITRGB0 jest poprawioną na poczerwienienie zmierzoną jasnością TRGB. War-
tość poprawki bolometrycznej (BCI) obliczana jest na podstawie obserwowanego
koloru gwiazd, zgodnie z wzorem:

BCI = 0.881− 0.243 · (V − I)0,

gdzie (V-I)0 jest poprawionym na poczerwienienie kolorem gwiazd w pobliżu TRGB.
Da Costa i Armandroff (1990) przestawiają kalibracje bolometrycznej jasności ab-
solutnej TRGB w zależności od metaliczności gwiazd gałęzi czerwonych olbrzymów:

MTRGB
bol = −0.19 · [Fe/H]− 3.81.

Kalibracja ta powstała w oparciu o obserwacje ośmiu gromad kulistych w przedziale
metaliczności −2.2 < [Fe/H] < −0.7 dex. Odległości do tych gromad uzyskano
przy pomocy pomiaru jasności gwiazd RR Lutni. Niestety w gromadach kulistych
przy wierzchołku gałęzi czerwonych olbrzymów jest mało gwiazd, przez co detekcja
TRGB jest niedokładna.

W 2000 roku (Ferraro i in.) poprawiono tę kalibrację, dzięki pomiarom jasności
TRGB w dziewięciu gromadach kulistych o metaliczności w zakresie od -2.2 do -0.2
dex:

MTRGB
bol = −0.12 · [Fe/H]− 3.76, (7)
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Bellazzini i Ferraro (2001) potwierdzili poprawność kalibracji punktu zerowego
powyższej zależności dzięki porównaniu wyników pomiaru odległości do gromady ω
Cen. W dalszej części niniejszej pracy używał będę kalibracji opisanej wzorem 7.

Powyższe kalibracje są empiryczne, jednak istnieją też kalibracje oparte o teore-
tyczne modele atmosfer i wnętrz gwiazdowych. Przykład takiej kalibracji, dla gwiazd
o metalicznościach w zakresie od -2.35 do -0.57 dex przedstawiony jest w pracy Sa-
laris i Cassisi (1997):

MTRGB
bol = 0.008 · [M/H]2 − 0.178 · [M/H]− 3.949.

Niezależnie od jasności bolometrycznej, jasność TRGB można skalibrować bez-
pośrednio w paśmie I (Bellazzini i Ferraro 2001):

MTRGB
I = 0.14 · [Fe/H]2 + 0.48 · [Fe/H]− 3.66. (8)

Kalibracja ta jednak stosowana jest dużo rzadziej niż kalibracja jasności bolome-
trycznej.

W podczerwonych pasmach J i K (w systemie fotometrycznym 2MASS) kali-
bracja jasności absolutnej TRGB została wykonana przez Valenti, Ferraro i Origlia
(2004), w oparciu o obserwacje 24 gromad kulistych o metaliczności w zakresie od
-2.12 do -0.49 dex:

MTRGB
J = −0.31 · [Fe/H]− 5.67 (9)

MTRGB
K = −0.58 · [Fe/H]− 6.98 (10)

Rysunek 9 prezentuje wszystkie omówione powyżej relacje. Najsilniejsza zależ-
ność od metaliczności widoczna jest dla pasma K. Jasność bolometryczna zależy
najsłabiej od metaliczności. Warto zwrócić uwagę, iż jasność bolometryczna oraz
jasności TRGB w pasmach J oraz K maleje wraz ze wzrostem metaliczności, tym-
czasem w paśmie I jest odwrotnie – jasność TRGB rośnie wraz z rosnącą metalicz-
nością.

Powyższe kalibracje stosują się dla jednorodnych, starych populacji gwiazdowych
o prostej historii formowania i metalicznościach mniejszych niż słoneczna. W dal-
szej części niniejszej pracy do obliczenia jasności absolutnych będę wykorzystywał
zależności danych wzorami 7, 8, 9 oraz 10.
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Rysunek 9: Zależności jasności absolutnych MTRGB
λ od metaliczności [Fe/H] w różnych

pasmach. Liniami ciągłymi przedstawiono używane w tej pracy kalibracje: Valenti, Ferraro
i Origlia, 2004 (VFO04: J - kolor czerwony, K - kolor fioletowy); Bellazzini i Ferraro, 2001
(BF01: I - kolor żółty); Ferraro i in., 2000 (F00: jasność bolometryczna - kolor zielony).
Dla porównania, liniami przerywanymi zaznaczono kalibracje jasności bolometrycznej Da
Costa i Armandroff, 1990 (DA90) oraz Salaris i Cassisi, 1997 (SC97).
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5.2 Detekcja i pomiar jasności TRGB

Widoczny na diagramach kolor-jasność (z ang. Color-Magnitude Diagram, CMD)
wierzchołek gałęzi czerwonych olbrzymów (Rys. 10) tworzy krawędź funkcji jasno-
ści w części zajmowanej przez jasne gwiazdy. Pomiar jasności TRGB polega na
znalezieniu jasności, dla której występuje ta krawędź. Istnieje kilka metod detekcji
opierających się o różne metody statystyczne: Algorytm Największej Wiarygodności
(z ang. Maximum Likelihood Algorithm, MLA, Makarov i in. 2006 ) lub Bayesow-
ska analiza funkcji jasności (Conn i in. 2012). Najpowszechniej stosowaną metodą
jest przedstawiony przez Lee i in. (1993) filtr Sobela. Metoda ta polega na wyko-
naniu splotu dyskretnej funkcji jasności (histogramu) z jądrem Sobela w postaci
[-1,0,1]. Dla jasności przy której występuje TRGB, filtr Sobela zwraca największą
wartość. Przyjmuje się, że statystyczny błąd wyznaczenia jasności TRGB jest szero-
kością binów histogramu. Sakai i in. (1996) wprowadzili zmodyfikowany filtr Sobela,
działający na ciągłej funkcji jasności:

Φ(m) =
N∑
i

1√
2πσi

exp[−(mi −m)2

2σ2i
], (11)

gdzie mi jest jasnością i-tej gwiazdy, a σi błędem jej jasności. Odpowiedź filtru Sobela
zdefiniowana jest jako:

E(m) = Φ(m+ a)− Φ(m− a). (12)

Parametr a jest dobrany tak, aby pozostawał mniejszy niż średnia wartość σi gwiazd
o jasnościach bliskich m. Sakai i in. (1996) dopuszczają zmianę wartości σi, tak
aby uzyskać pożądany efekt wygładzenia funkcji jasności. Należy zwrócić uwagę, iż
przyjęcie zbyt dużej wartości σ (powyżej 0.1 mag.) prowadzi do systematycznego
błędu. Odpowiedź filtru Sobela przesuwana jest wtedy w stronę gwiazd o większych
jasnościach.

Podobnie jak dla dyskretnego filtru Sobela, detekcja TRGB polega na znalezieniu
największej lokalnej wartości odpowiedzi filtru. Opisaną powyżej metodę stosowałem
do wyznaczenia jasności TRGB w niniejszej pracy, ponieważ kalibracje przedstawio-
ne w rozdziale 5.1 zostały wykonane przy jej pomocy. Oprócz tego, jest to dobrze
zbadana metoda, powszechnie stosowana w celu wyznaczenia jasności TRGB. Aby
obliczyć statystyczny błąd wyznaczenia jasności TRGB zastosowałem metodę boot-
strap.8

Aby zaprezentować działanie filtru Sobela dla dużej populacji gwiazd, stworzyłem
sztuczny rozkład jasności gwiazd w oparciu o model przedstawiony w pracy Makarov
i in. (2006). W modelu tym jasność TRGB wynosi 14 mag. Rysunki 10 oraz 11
przedstawiają diagram kolor-jasność oraz odpowiedź filtru Sobela dla sztucznego
rozkładu jasności gwiazd. Wyznaczona przez algorytm wartość jest bardzo bliska
wartości TRGB która była parametrem modelu.

8Metoda bootstrap polega na losowaniu ze zwracaniem wartości z zadanego rozkładu prawdo-
podobieństwa – w tym wypadku jasności gwiazd losowane są z funkcji jasności. Jest to metoda
nieparametryczna i nie wymaga założenia rozkładu błędów w celu oszacowania poziomu ufności
(Efron 1997).
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Rysunek 10: Syntetyczny diagram kolor-jasność (lewy panel) oraz histogram funkcji ja-
sności (prawy panel). Do stworzenia syntetycznej populacji wykorzystałem model funkcji
jasności (Makarov i in. 2006), w którym parametrem jest jasność TRGB (MTRGB = 14.0
mag). Z zadanego modelem rozkładu losowałem jasności gwiazd w pasmach J i K. Na
podstawie wylosowanej próbki jasności stworzyłem diagram kolor-jasność oraz histogram
funkcji jasności w paśmie K. Czerwona linia zaznacza jasność TRGB założoną w modelu.
Na histogramie wyraźnie widoczna jest krawędź funkcji jasności w okolicach 14 mag.
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Rysunek 11: Odpowiedź filtru Sobela E(m) (zielona linia) oraz ciągła funkcja jasno-
ści Φ(m) (niebieska przerywana linia) dla syntetycznych danych, których diagram kolor-
jasność prezentowany jest na rysunku 10. Do stworzenia syntetycznej populacji wykorzy-
stałem model funkcji jasności (Makarov i in. 2006), w którym parametrem jest jasność
TRGB (mTRGB = 14.0 mag). Czerwona linia zaznacza wyznaczoną przez filtr Sobela ja-
sność TRGB. Zastosowałem dwie różne wartości parametru „wygładzenia” funkcji jasności
σ = 0.03 mag. (górny panel) oraz σ = 0.07 mag. (dolny panel). Wyraźnie widoczna jest
różnica w „wygładzeniu” funkcji jasności, jednak w obu przypadkach filtr Sobela wyzna-
czył wartość 14.02 mag, która różni się o 0.02 mag w stosunku do założonej w modelu
jasności TRGB. W przypadku górnego panelu oszacowana metodą bootstrap niepewność
pomiaru ma wartość 0.01 mag, dla dolnego panelu oszacowana niepewność wynosi 0.02
mag.
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W rzeczywistych zastosowaniach detekcja może okazać się dużo trudniejsza. Dużo
mniejsza liczba gwiazd (poniżej 100 gwiazd w przedziale 1 mag. poniżej TRGB)
prowadzi do systematycznego przesunięcia krawędzi w stronę gwiazd o mniejszych
jasnościach, jak również sprawia, że sama krawędź staje się mniej wyraźna, a co za
tym idzie, statystyczny błąd wyznaczenia jej jasności jest dużo większy.

5.3 Wyznaczenie jasności TRGB w Wielkim Obłoku Ma-
gellana

Wielki Obłok Magellana (z ang. Large Magellanic Cloud, LMC) jest nieregu-
larną galaktyką o wyraźnie widocznej poprzeczce oraz lekko zarysowanej strukturze
spiralnej. Jest jedną z najbliższych i najlepiej zbadanych galaktyk, do której istnieje
ponad 800 wyznaczeń odległości. Omówienie nawet części z tych wyznaczeń daleko
wykracza poza zakres niniejszej pracy. Podsumowanie pomiarów odległości znaleźć
można w pracy Alves (2004).

W 2001 roku (Freedman i in.) zespół pracujący nad wyznaczeniem wartości sta-
łej Hubble’a (H0), przeanalizował pomiary odległości do LMC. Przyjęta przez nich
wartość, której niepewność wynosiła 10%, stała się punktem zerowym kosmicznej
skali odległości. Freedman i in. (2001) zwrócili uwagę, iż niepewność wyznaczenia
odległości do Wielkiego Obłoku Magellana stanowi największą kontrybucję do nie-
pewności wyznaczenia stałej H0.

W 2013 roku Pietrzyński i in. wyznaczyli odległość do Wielkiego Obłoku Magel-
lana opierając się o pomiary ośmiu układów zaćmieniowych. Uzyskali wartość 18.49
mag z bardzo małą niepewnością pomiarową (2.2%). Wyznaczenie to stanowi obec-
nie najlepszy punkt zerowy kosmicznej skali odległości. Ta sytuacja daje unikalną
możliwość badania kalibracji wielu wskaźników odległości.

Niestety do tej pory poświęcono niewiele uwagi badaniom jasności TRGB w Wiel-
kim Obłoku Magellana. W pasmach podczerwonych wyznaczenia jasności dokonano
w ramach przeglądów DENIS (Cioni i in., 2000) , IRSF (Kato i in., 2007) oraz 2MASS
(Nikolaev i in.,2000). W przypadku przeglądów IRSF oraz 2MASS jasność TRGB
została oszacowana zgrubnie, bez szczegółowej analizy statystycznej oraz oszacowa-
nia niepewności. Wyniki opublikowane w ramach projektu DENIS uzyskane zostały
przy pomocy zaawansowanego i dobrze opisanego, lecz niestety niestandardowego
filtru statystycznego. Może to prowadzić do systematycznego błędu pomiaru jasno-
ści TRGB względem pomiaru przy użyciu filtru Sobela. Dodatkowym problemem
jest niestandardowy system fotometryczny przeglądu DENIS, który uniemożliwia
dokładną transformację jasności do systemów UKIRT i 2MASS.

Wyznaczenie odległości do LMC na podstawie jasności TRGB jest niezwykle
trudne. Średnia metaliczność gwiazd gałęzi czerwonych olbrzymów (około -0.5 dex)
jest blisko limitu stosowania kalibracji zaprezentowanych w rozdziale 5.1. Kalibracje
te zostały otrzymane w oparciu o pomiary gwiazd w gromadach kulistych, w których
mamy do czynienia z jednorodną populacją starych gwiazd. Tymczasem w Wielkim
Obłoku Magellana populacja gwiazd jest złożona z gwiazd o różnym wieku i różnych
metalicznościach. Na gałęzi czerwonych olbrzymów obserwujemy młode gwiazdy o
masach w przedziale od 1.9 do 2.3 M�, które tuż przed błyskiem helowym mogą mieć
różne jasności. Obserwujemy również większą niż w gromadach kulistych obfitość
niektórych pierwiastków ciężkich (O, Ne, Mg, Si, S, Ca, Ti).

Wszystkie te czynniki mogą prowadzić do systematycznego błędu pomiaru od-

35



ległości. W różnych pasmach błędy systematyczne mogą mieć różne wartości. Po-
równanie odległości uzyskanych w różnych pasmach z „klasyczną” odległością do
LMC pozwoli oszacować wartości tych błędów, a jednocześnie pozwoli sprawdzić
przewidywania teoretyczne oparte o syntetyczne modele populacji gwiazdowych.

Galaktyka LMC jest ekstremalnym przypadkiem spodziewanych efektów popu-
lacyjnych, więc otrzymamy górne ograniczenie błędów systematycznych związanych
z efektami populacyjnymi.

5.3.1 Dane fotometryczne

Wyznaczenie jasności TRGB wykonałem w oparciu o mapy fotometryczne prze-
glądu Optical Gravitational Lensing Experiment (OGLE III, Udalski i in., 2008)
oraz katalog źródeł punktowych przeglądu IRSF (Kato i in. 2007).

Projekt OGLE jest przeglądem prowadzonym przy pomocy polskiego teleskopu
o średnicy zwierciadła 1.3 metra, znajdującym się w obserwatorium Las Campanas
Observatory w Chile. W czasie prowadzenia obserwacji, teleskop wyposażony był
w kamerę CCD składającą się z ośmiu detektorów o skali piksela 0.26 [arcsec/pix].
Całkowite pole widzenia kamery obejmuje 35 x 35 minut łuku. Obserwacje pro-
wadzone były w optycznych pasmach V oraz I, w systemie zbliżonym do systemu
standardowego Landolt. Dokładność kalibracji punktu zerowego fotometrii wynosi
0.02 mag.

Katalog źródeł punktowych w Wielkim Obłoku Magellana przeglądu IRSF po-
wstał w oparciu o obserwacje prowadzone przy pomocy 1.4 metrowego teleskopu
Japońskiego w South African Astronomical Observatory (SAAO) w Republice Po-
łudniowej Afryki. Teleskop IRSF wyposażony jest w podczerwoną kamerę SIRIUS,
wykonującą jednocześnie obserwacje w trzech podczerwonych pasmach J (1.25 µm),
H (1.63 µm) oraz K (2.14 µm), w systemie fotometrycznym zbliżonym do systemu
standardowego UKIRT. W porównaniu do przeglądów 2MASS oraz DENIS, przegląd
IRSF cechuję się większą głębokością fotometrii oraz lepszą rozdzielczością kątową.
System fotometryczny IRSF przetransformowałem do systemu 2MASS zgodnie z
procedurą opisaną w pracy Kato i in. (2007).

5.3.2 Jasności TRGB w pasmach I, J oraz K w Wielkim Obłoku Magel-
lana

Pomiar jasności TRGB wykonałem w 17 polach w Wielkim Obłoku Magellana,
w obszarach pokrywających centrum galaktyki wraz z poprzeczką. Numeracja oraz
wielkość pól są zgodne z konwencją stosowaną w projekcie OGLE III. W każdym
polu detekcja przebiegała zgodnie z procedurą opisaną w podrozdziale 5.2, przy
zastosowaniu filtra Sobela z parametrem rozmycia funkcji jasności σ = 0.05 mag.
Poszczególne pola zostały wybrane tak, aby zagwarantować dostatecznie dużą liczbę
gwiazd w przedziale 1 mag. poniżej spodziewanego wierzchołka gałęzi czerwonych
olbrzymów. Położenie poszczególnych pól prezentuje rysunek 12 a współrzędne środ-
ka każdego pola przedstawione są w tabeli 7. Przykładowe diagramy kolor-jasność
zostały zaprezentowane na rysunkach 13 (LMC127), oraz 14 (LMC162).
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Rysunek 12: Wielki Obłok Magellana wraz z zaznaczonymi polami w których wykonano
pomiar jasności TRGB. Jedno pole odpowiada polu widzenia kamery OGLE III (35x35
arcmin). Łącznie pomiar wykonano w 17 polach pokrywających centrum LMC. Północ
znajduje się na górze, wschód po prawej stronie zdjęcia.
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Tabela 7: Wyznaczone jasności TRGB w badanych polach w Wielkim Obłoku Magel-
lana w pasmach I, J oraz K; średnie wartości poczerwienienia wewnętrznego EV−I oraz
średni kolor gwiazd gałęzi czerwonych olbrzymów (V-I)−3.5. Położenie poszczególnych pól
widoczne jest na rysunku 12.

Pole Ra Dec ITRGB JTRGB KTRGB EV−I (V-I)−3.5
LMC100 5:19:02.2 -69:15:07 14.61 13.22 12.12 0.06 1.71
LMC103 5:19:02.9 -69:50:26 14.62 13.24 12.11 0.06 1.69
LMC108 5:13:01.9 -67:28:40 14.57 13.31 12.14 0.09 1.68
LMC110 5:12:43.6 -68:39:42 14.58 13.25 12.11 0.08 1.70
LMC112 5:12:21.5 -69:50:21 14.59 13.27 12.10 0.07 1.69
LMC117 5:06:55.3 -68:03:58 14.64 13.27 12.17 0.05 1.63
LMC118 5:06:25.4 -68:39:25 14.61 13.27 12.14 0.07 1.65
LMC119 5:06:02.5 -69:15:02 14.65 13.27 12.13 0.07 1.63
LMC120 5:05:39.8 -69:50:28 14.65 13.35 12.15 0.08 1.67
LMC126 5:00:02.4 -68:39:31 14.61 13.29 12.18 0.08 1.65
LMC127 4:59:33.6 -69:14:54 14.63 13.29 12.21 0.09 1.66
LMC128 4:59:03.6 -69:50:24 14.68 13.25 12.11 0.08 1.67
LMC161 5:25:32.5 -69:14:59 14.62 13.34 12.17 0.09 1.67
LMC162 5:25:43.3 -69:50:24 14.57 13.22 12.08 0.05 1.65
LMC163 5:25:52.2 -70:25:55 14.64 13.23 12.07 0.07 1.73
LMC169 5:32:22.8 -69:50:26 14.69 13.30 12.15 0.08 1.72
LMC170 5:32:48.1 -70:25:53 14.60 13.24 12.10 0.06 1.66
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Rysunek 13: Diagram kolor-jasność (lewy panel) oraz histogram funkcji jasności (prawy
panel) gwiazd w polu LMC127. Górny panel przedstawia diagram w paśmie I vs. (V-I).
Dolny panel przedstawia diagram dla tych samych gwiazd w paśmie K vs. (J-K). Czerwoną
linią zaznaczono zmierzoną jasność TRGB. Na histogramie wyraźnie widoczna jest krawędź
funkcji jasności.
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Rysunek 14: Diagram kolor-jasność (lewy panel) oraz histogram funkcji jasności (prawy
panel) gwiazd w polu LMC162. Górny panel przedstawia diagram w paśmie I vs. (V-I).
Dolny panel przedstawia diagram dla tych samych gwiazd w paśmie K vs. (J-K). Czerwoną
linią zaznaczono zmierzoną jasność TRGB.
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Rysunek 15: Odpowiedź filtru Sobela E(m) (zielona linia) oraz ciągła funkcja jasno-
ści Φ(m) (niebieska przerywana linia) dla pola LMC127 (panele po lewej stronie) oraz
LMC162 (panele po prawej stronie). Wyznaczenie jasności TRGB wykonano w paśmie
I (panele górne), J (panele środkowe) oraz K (panele dolne). Czerwona linia zaznacza
wyznaczoną przez filtr Sobela jasność TRGB. W przypadku pola LMC127 wyznaczenie
jasności TRGB jest jednoznaczne i bardzo precyzyjne. Niepewność pomiaru oszacowana
metodą bootstrap wynosi 0.01 mag. W przypadku pola LMC162 odpowiedź filtru Sobela
tworzy szereg lokalnych maksimów rozciągnięty w stronę gwiazd o mniejszych jasnościach.
W takim wypadku konieczne jest wskazanie algorytmowi Sobela właściwego maksimum.
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W 10 analizowanych polach detekcja TRGB jest jednoznaczna a pomiar jasności
bardzo precyzyjny. Oszacowana metodą bootstrap niepewność pomiaru jest mniejsza
niż 0.03 mag. Przykładem takiego pola jest LMC127, którego diagram kolor-jasność
prezentowany jest na rysunku 13. Odpowiedź filtru Sobela oraz ciągłą funkcję jasno-
ści przedstawia rysunek 15. W przypadku pozostałych 7 pól konieczne jest wskaza-
nie właściwego maksimum odpowiedzi filtru Sobela. Przykładem takiego pola jest
LMC162, którego diagram kolor-jasność prezentowany jest na rysunku 14, a odpo-
wiedź filtru Sobela i ciągła funkcja jasności przedstawiona na rysunku 15. W takich
przypadkach odpowiedź filtru nie jest pojedynczym maksimum, ale tworzy szereg
lokalnych maksimów rozciągnięty w stronę gwiazd o mniejszych jasnościach.

Jest to związane z kształtem funkcji jasności, której krawędź TRGB staje się
mniej wyraźna, co doskonale jest widoczna na histogramie funkcji jasności (Rys. 14).
Jeżeli mamy do czynienia z dużą próbką gwiazd, przyczyną tego zjawiska jest wpływ
rozmaitych czynników populacyjnych dla poszczególnych gwiazd. Część gwiazd mo-
że mieć inną metaliczność, przez co ich jasności absolutne są różne. Inna wartość
poczerwienienia dla różnych fragmentów obserwowanego pola, duża liczba młodych
gwiazd oraz gwiazd AGB (a zng. Asymptotic Giant Branch) również wpływa na
„wygładzenie” progu TRGB, przez co detekcja jest dużo trudniejsza.

5.3.3 Wpływ poczerwienienia.

Wartość poczerwienienia Galaktycznego przyjąłem jako średnie poczerwienie-
nie w kierunku LMC na podstawie map Schlegel i in. (1998), EGal

(B−V ) = 0.075 mag.
Wartość poczerwienienia wewnętrznego w LMC ELMC

(V−I) przyjeta na podstawie map
Haschke, Grebel i Duffau (2012a), uśredniając jego wartość w każdym badanym
polu. Poczerwienienie wewnętrzne podawane jest jako nadwyżka barwy (V-I). Aby
wyznaczyć EB−V stosowano transformacje zgodnie z prawem poczerwienienia Schle-
gel i in. (1998).

Zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale 3.1, ekstynkcja dla każdego pasma
spełnia zależność:

AI = 1.96 · EB−V
AJ = 0.90 · EB−V
AK = 0.37 · EB−V

W niektórych polach w Wielkim Obłoku Magellana wpływ ekstynkcji w paśmie
I jest niezwykle duży i sięga ponad 0.8 mag. Pola takie jednak nie były analizowane
w niniejszej pracy. 9

9Dla każdego pola uwzględniłem wyznaczone dokładnie w tym polu poczerwienienie. Jeżeli jed-
nak w każdym polu uwzględni się wartość poczerwienienia obliczoną jako średnią wartość dla całej
galaktyki LMC, otrzymany rozrzut jasności TRGB w badanych polach jest nieznacznie mniejszy.
Oznacza to, że wprowadzając poprawki na poczerwienienie osobno dla każdego pola, w rzeczywi-
stości dodaję szum statystyczny. Niewielkie różnice wartości poczerwienienia w różnych obszarach
LMC związane są z błędem pomiaru, a nie z rzeczywistymi zmianami wartości ekstynkcji.
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5.3.4 Średnia jasność TRGB w Wielkim Obłoku Magellana

Średnie jasności TRGB obliczone na podstawie wartości prezentowanych w ta-
beli 7 wynoszą:

TRGBLMC,I = 14.62± 0.03 mag

TRGBLMC,J = 13.27± 0.04 mag

TRGBLMC,K = 12.13± 0.04 mag

Średni kolor gwiazd wierzchołka gałęzi czerwonych olbrzymów po uwzględnieniu
całkowitego poczerwienienia wynosi: (V − I)−3.5 = 1.50± 0.03 mag.

5.3.5 Metaliczność gwiazd gałęzi czerwonych olbrzymów

Metaliczność gwiazd w Wielkim Obłoku Magellana była przedmiotem wielu ba-
dań. Precyzyjne pomiary spektroskopowe pokazują, że metaliczności gwiazd jest
zróżnicowana. Według prac Olszewski i in. (1991) oraz Da Costa i in. (1991) stara po-
pulacja gwiazd (powyżej 12 Gyr) ma stosunkowo niską metaliczność ([Fe/H] ≈ −1.8
dex. ), jednak populacja gwiazd młodych, które dominują na gałęzi czerwonych ol-
brzymów, ma metaliczność dużo wyższą ([Fe/H] ≈ −0.5 dex). Nowsze badania (Co-
le i in., 2000) pokazują że maksimum rozkładu metaliczności gwiazd RGB występuje
dla [Fe/H] = −0.57±0.04 dex. Rozkład ten rozciąga się jednak aż do metaliczności
[Fe/H] ≈ −1.67, przez co jego średnia wartość wynosi [Fe/H] = −0.64± 0.02 dex.

Prezentowany w rozdziale 3.2 wzór 6 pozwala wyznaczyć metaliczność [Fe/H]−3.5

w oparciu o kolor (V-I)−3.5 gwiazd gałęzi czerwonych olbrzymów. Wyznaczenie to
różni się o 0.5 dex w porównaniu do wyznaczeń spektroskopowych.

Prezentowany powyżej średni kolor gwiazd RGB (V-I)−3.5 = 1.50 ± 0.03 mag
prowadzi do metaliczności [Fe/H]−3.5 = -1.23 ± 0.07 dex. Podobne wartości były
raportowane w innych pracach, w których autorzy opierali się o tę samą metodę
([Fe/H]−3.5 = -1.18 dex: Sakai i in., 2000).

Przyczyn tej rozbieżności dopatrywać się należy w samej kalibracji, która powsta-
ła w oparciu o gromady kuliste w których mamy do czynienia ze starymi populacjami
gwiazd. Jak pokazuje Salaris i Girardi (2005), czerwone olbrzymy w Wielkim Ob-
łoku Magellana są bardziej niebieskie w stosunku do starych gwiazd w gromadach
kulistych. Efekt ten odpowiada rozbieżności na poziomie 0.3 dex. Dodatkowo należy
spodziewać się przesunięcia o 0.2 dex, związanego z inną obfitością pierwiastków
ciężkich w LMC i w gromadach kulistych. Łącznie daje to obserwowaną rozbieżność
na poziomie 0.5 dex, która prowadzi do zaniżenia metaliczności obliczanej na pod-
stawie koloru (V-I)−3.5. Rzeczywista metaliczność gwiazd RGB w Wielkim Obłoku
Magellana wynosi około -0.6 dex.
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5.3.6 Jasność absolutna TRGB i wyznaczenie odległości

Korzystając ze wzorów 7, 8, 9 oraz 10 możemy obliczyć jasność absolutną
TRGB. Przyjmując metaliczność [Fe/H] = −0.6 otrzymujemy odpowiednio warto-
ści: MTRGB

Bol = −3.87 mag, MTRGB
I = −3.96 mag, MTRGB

J = −5.48 mag, MTRGB
K =

−6.63 mag. Uwzględniając poczerwienienie otrzymujemy moduły odległości:

(m−M)Bol = 18.58± 0.03 (stat.) ± 0.07 (syst.) mag

(m−M)I = 18.29± 0.03 (stat.) ± 0.06 (syst.) mag

(m−M)J = 18.63± 0.04 (stat.) ± 0.04 (syst.) mag

(m−M)K = 18.70± 0.04 (stat.) ± 0.03 (syst.) mag

Jeżeli zamiast rzeczywistej wartości metaliczności przyjmiemy wartość obliczoną
na podstawie koloru (V-I) otrzymamy kolejno (m −M)Bol = 18.51, (m −M)I =
18.42, (m−M)J = 18.45, (m−M)K = 18.35.

5.3.7 Analiza błędów

Rozrzut (średnie odchylenie kwadratowe – z ang. Root Mean Square, RMS)
jasności TRGB w różnych polach w LMC jest rzeczywistym błędem statystycznym
pomiaru jasności TRGB w Wielkim Obłoku Magellana. Oszacowanie kontrybucji
poszczególnych błędów statystycznych prezentuję w tabeli 8.

Tabela 8: Zestawienie błędów statystycznych oraz systematycznych dla pomiaru jasności
TRGB w Wielkim Obłoku Magellana. Średnie odchylenie standardowe oznaczono jako
RMS (z ang. Root Mean Square).

— Bol I J K
błędy statystyczne

RMS wyników 0.03 0.03 0.04 0.04
błąd fotometryczny 0.02 0.02 0.02 0.02

błąd detekcji 0.02 0.02 0.02 0.02
RMS poczerwienienie 0.03 0.02 0.015 0.005

RMS metaliczność 0.005 0.02 0.01 0.03
błędy systematyczne

poczerwienienie 0.07 0.06 0.03 0.015
metaliczność 0.003 0.01 0.02 0.03

Zarówno błąd fotometryczny oraz błąd metody (oszacowany metodą bootstrap)
są dużo mniejsze niż RMS. Kontrybucję poczerwienienia oszacowałem na podstawie
różnic wartość poczerwienienia dla poszczególnych pól (Haschke, Grebel i Duffau
2012a). Jak widać ekstynkcja stanowi istotny wkład dla pasma I oraz dla jasności
bolometrycznej, natomiast jest bardzo mała dla pasm J oraz K.

Rozrzut metaliczności [Fe/H]−3.5 między poszczególnymi polami w LMC wynosi
0.04 dex i najsilniej wpływa na rozrzut jasności TRGB w paśmie K.

Dodatkową kontrybucję rozrzutu jasności TRGB mogą stanowić efekty popula-
cyjne. W każdym z analizowanych pól historia formowania się gwiazd, kontrybucja
gwiazd młodej populacji oraz skład chemiczny gwiazd może być różny.
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5.3.8 Dyskusja wyników

Otrzymane wyniki różnią się od powszechnie przyjmowanej, precyzyjnie wy-
znaczonej odległości do Wielkiego Obłoku Magellana (M −m) = 18.49 ± 0.1 mag
(Pietrzyński i in., 2013). Rozbieżności wyników pomiędzy różnymi pasmami sięgają
0.4 mag.

Na formalny błąd pomiaru składają się: błąd metody filtru Sobela, niepewności
związane z wartością metaliczności oraz poczerwienienia. Rzeczywisty rozrzut po-
miaru odległości w różnych polach LMC jest większy niż formalny błąd pomiaru,
jednak nie przekracza 0.04 mag. Jest to wartość dużo mniejsza niż obserwowane
rozbieżności, co świadczy o istnieniu błędu systematycznego.

Najbardziej zbliżone do „klasycznej” odległości (18.49 mag) jest wyznaczenie
oparte o bolometryczną jasność TRGB. Największa rozbieżność występuje dla pa-
sma K, dla którego jasność TRGB jest silnie zależna od metaliczności. Wynik w
paśmie I jest zaniżony, natomiast w pasmach J i K – zawyżony. Efekt taki istniałby,
jeżeli rzeczywista metaliczność byłaby niższa niż przyjęta wartość -0.6 dex. Jednak w
przypadku Wielkiego Obłoku Magellana możliwość taka jest wykluczona, ponieważ
przyjęta wartość metaliczności jest dobrze zbadana, a wynik wielokrotnie odtwa-
rzany przez różnych autorów (Olszewski i in. 1991, Da Costa i in. 1991, Cole i in.
2000).

Przyczyną obserwowanej rozbieżności nie może być poczerwienienie. Co prawda,
jeżeli przyjęta wartość poczerwienienia (około 0.1 mag) byłaby zawyżona, dopro-
wadziłoby to do nieznacznego skrócenia odległości w paśmie K oraz wydłużenia
odległości w paśmie I. Jednak w pasmach J i K pozostawałaby i tak większa o po-
nad 0.2 mag w stosunku do „klasycznej odległości”. Należy również zaznaczyć, że
wiele metod pomiaru, które prowadzą do „klasycznej odległości”, przyjmuje wartość
poczerwienienia zgodną z wartością przedstawioną powyżej. W dodatku wartość ta
jest dobrze zbadana i potwierdzona przez wielu autorów (Haschke, Grebel i Duffau
2012a, Bonanos i in. 2011, Pietrzyński i in. 2013)

Jedynym wytłumaczeniem rozbieżności wyników w stosunku do „klasycznej od-
ległości” oraz rozbieżności wyników pomiędzy różnymi pasmami są błędy systema-
tyczne, związane z kalibracją jasności absolutnej TRGB.

Salaris i Girardi (2005) przewidują obserwowany efekt, którego przyczyną jest
kontrybucja dużej liczby młodych gwiazd na gałęzi czerwonych olbrzymów oraz inna
niż w gromadach kulistych obfitość pierwiastków ciężkich. Według modeli opartych
o syntetyczne populacje gwiazdowe, największa rozbieżność obserwowana byłaby dla
pasma K. Warto zwrócić uwagę, iż autorzy tej pracy w dokładny sposób przewidzieli
i wytłumaczyli obserwowaną rozbieżność między rzeczywistą wartością metaliczności
oraz wartością wyznaczoną na podstawie pomiarów fotometrycznych.

Wpływ gwiazd młodej populacji na jasność TRGB niejako „naśladuje” stare po-
pulacje gwiazdowe o niższej metaliczności. Jeżeli przyjmiemy niepoprawną wartość
metaliczności, obliczoną na podstawie koloru gwiazd (V-I)−3.5, wartość modułów
odległości dla wszystkich pasm jest bliższa rzeczywistej odległości, a dla jasności
bolometrycznej wręcz idealnie odtwarza rzeczywistą wartość. Jest to jednak pewien
zbieg okoliczności związany ze znoszeniem się dwóch błędów systematycznych.
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5.4 Wyznaczenie odległości do wybranych galaktyk Grupy
Lokalnej

Przedstawione w poprzedniej części wyniki świadczą o istnieniu systematyczne-
go błędu wyznaczenia odległości w oparciu o jasność TRGB. Błąd ten w różnych
pasmach przyjmuje różną wartość, przy czym największy jest w paśmie K. Efekt
ten został przewidziany w pracy Salaris i Girardi (2005) i związany jest z wiekiem i
składem chemicznym gwiazd gałęzi czerwonych olbrzymów.

Rozbieżność tą zamierzam zbadać mierząc jasność TRGB w trzech galaktykach
Grupy Lokalnej. Jeżeli obserwowany efekt populacyjny związany jest tylko ze zmia-
ną wartości punktu zerowego dla przedstawionych w rozdziale 5.1 kalibracji, różnica
modułów odległości między LMC a poszczególnymi galaktykami powinna być zbli-
żona dla różnych pasm.

Wybrane galaktyki (SMC, WLM, IC 1613) mają podobne do Wielkiego Obłoku
Magellana własności populacyjne, lecz różnią się średnią metalicznością gwiazd ga-
łęzi czerwonych olbrzymów. W przypadku Małego Obłoku Magellana (z ang. Small
Magellanic Cloud, SMC) wartość poczerwienienia jest bardzo dokładnie zbadana
(Haschke, Grebel i Duffau 2012b), a w przypadku pozostałych dwóch galaktyk
(WLM, IC 1613) ma bardzo małą wartość (Gieren i in. 2008b, Pietrzyński i in.
2006). Dzięki temu błąd związany z wartością poczerwienienia jest niewielki.

Podobnie jak w przypadku LMC, odległość do Małego Obłoku Magellana zo-
stała wyznaczona na podstawie obserwacji gwiazd podwójnych późnych typów wid-
mowych (Graczyk i in. 2014). Do wszystkich badanych w tym rozdziale galaktyk,
istnieją wyznaczenia oparte o podczerwoną fotometrię cefeid. Jak zostało pokaza-
ne w rozdziale 4, metoda ta pozwala na uzyskanie precyzyjnej odległości, która
nie zależy od wpływu poczerwienienia i jest w małym stopniu zależna od efektów
populacyjnych. Umożliwi to porównanie odległości z wynikami opartymi o pomiar
jasności TRGB.

5.4.1 Dane fotometryczne

Źródłem danych fotometrycznych w przypadku Małego Obłoku Magellana są
mapy fotometryczne przeglądu OGLE (Udalski i in., 2008) oraz katalog źródeł punk-
towych IRSF (Kato i in., 2007). Oba przeglądy omawiane były w rozdziale 5.3,
poświęconym analizie jasności TRGB w Wielkim Obłoku Magellana.

W przypadku galaktyki IC 1613, obserwacje w pasmach optycznych prowadzone
były przy pomocu 1.3 metrowego teleskopu Warszawskiego, którego opis znajduje
się w rozdziale 5.3. Dane podczerwone zebrane zostały przy pomocy znajdującego
się w obserwatorium La Silla w Chile teleskopu NTT o średnicy zwierciadła 3.58
m. Wyposażony jest on w podczerwoną kamerę SOFI o skali 0.288 arcsec/piksel,
której pole widzenia wynosi 4.5 x 4.5 arcmin. Dane fotometryczne dla galaktyki
WLM zebrane zostały przy pomocy 1.3 metrowego teleskopu Warszawskiego oraz
teleskopu NTT w ramach obserwacji prowadzonych przez zespół Araucaria.

Fotometria w pasmach optycznych wyrażona jest w systemie Landolta. W pa-
smach podczerwonych dane fotometryczne wyrażone są w systemie UKIRT. Dane
te przetransformowałem do systemu 2MASS zgodnie z procedurą opisaną w pra-
cy Carpenter i in. (2001). Obserwacje, redukcje oraz kalibracje danych przebiegały
zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale 2.

46



Tabela 9 zawiera zestawienie informacji o obserwacjach oraz referencje do prac
z których pochodzą dane fotometryczne.

Detekcja jasności TRGB została wykonana przy pomocy filtru Sobela, zgodnie
z procedurą opisaną w rozdziale 5.2. Jasności absolutne TRGB obliczone zostały na
podstawie przyjętej metaliczności gwiazd przy pomocy wzorów 7, 8, 9 oraz 10.

Tabela 9: Zestawienie informacji o źródłach danych fotometrycznych dla galaktyk SMC,
WLM oraz IC 1613.

Galaktyka pasma teleskop referencje
SMC V,I Warszawski Udalski i in. (2008)
SMC J,K IRSF Kato i in. (2007)
WLM V,I Warszawski Pietrzyński i in. (2007)
WLM J,K 3.5 m. NTT Gieren i in (2008)

IC 1613 V,I Warszawski Udalski i in. (2001)
IC 1613 J,K NTT Pietrzyński i in. (2006))

5.4.2 Mały Obłok Magellana

Mały Obłok Magellana jest galaktyką nieregularną, o bardzo zbliżonych własno-
ściach populacyjnych do Wielkiego Obłoku Magellana, jednak o niższej metaliczno-
ści ([Fe/H] ≈ −1.0 dex). Odległość do SMC została wyznaczona przy pomocy
wielu metod. Podczerwona fotometria cefeid prowadzi do odległości 18.93 ± 0.05
mag. (Matsunaga i in. 2011). Na podstawie obserwacji gwiazd podwójnych późnych
typów widmowych uzyskano 18.97 ± 0.03 mag (Graczyk i in. 2014). Zestawienie
wybranych pomiarów znajduje się w tabeli 10.

Tabela 10: Wybrane wyznaczenia odległości do Małego Obłoku Magellana.

Metoda (m-M)0 [mag] Referencje
Cefeidy 19.0± 0.1 Groenewegen (2000)

Red Clump 18.97± 0.02 Pietrzyński i in (2003)
RR Lutni 18.89± 0.04 Szewczyk i in. (2009)
Cefeidy 18.94± 0.12 Bono i in. (2010)
Cefeidy 18.93± 0.05 Matsunaga i in. (2011)

gw. zaćmieniowe 18.972± 0.03 Graczyk i in. (2014)

Pomiar jasności TRGB wykonałem w 5 polach w okolicach centrum SMC. Po-
łozenie poszczegolnych pol widoczne jest na rysunku 16. Tabela 11 zawiera wyniki
pomiarów jasności TRGB w każdym polu w pasmach I, J oraz K, wartości poczer-
wienienia wewnętrznego oraz kolor (V-I)−3.5 gwiazd gałęzi czerwonych olbrzymów.

Wartość poczerwienienia wewnętrznego ESMC
V−I przyjąłem na podstawie map Ha-

schke, Grebel i Duffau (2012b), uśredniając jego wartość w każdym badanym polu.
Poczerwienienie wewnętrzne podawane jest jako nadwyżka barwy (V-I). Aby wyzna-
czyć EB−V stosowałem transformacje zgodnie z prawem poczerwienienia Schlegel i
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in. (1998). Wartość poczerwienienia Galaktycznego przyjąłem jako średnie poczer-
wienienie w kierunku SMC na podstawie map Schlegel i in. (1998), EGal

B−V = 0.035
mag.

Przykładowy diagram kolor-jasność dla pola SMC106 przedstawia rysunek 17.
Wyraźnie widoczny jest wierzchołek gałęzi czerwonych olbrzymów, oraz krawędź
funkcji jasności.

Tabela 11: Wyznaczone jasności TRGB w badanych polach w Małym Obłoku Magel-
lana w pasmach I, J oraz K; średnie wartości poczerwienienia wewnętrznego EV−I oraz
średni kolor gwiazd gałęzi czerwonych olbrzymów (V-I)−3.5. Położenie poszczególnych pól
widoczne jest na rysunku 16.

Pole ITRGB JTRGB KTRGB EV−I (V-I)−3.5
SMC100 15.20 13.87 12.75 0.04 1.50
SMC103 15.15 13.84 12.82 0.04 1.50
SMC106 14.99 13.89 12.86 0.04 1.48
SMC108 15.02 13.91 12.98 0.04 1.48
SMC113 14.98 13.92 12.90 0.04 1.49

Średnie jasności TRGB w poszczególnych pasmach obliczyłem na podstawie war-
tości prezentowanych w tabeli 11:

TRGBSMC,I = 15.04± 0.07 mag

TRGBSMC,J = 13.89± 0.04 mag

TRGBSMC,K = 12.91± 0.04 mag

Średni kolor gwiazd gałęzi czerwonych olbrzymów po uwzględnieniu całkowitego
poczerwienienia wynosi (V − I)−3.5 = 1.40± 0.01mag.

Metaliczność w Małym Obłoku Magellana jest bardzo dobrze zbadana. Dobbie i
in. (2009) wyznaczyli metaliczność gwiazd gałęzi czerwonych olbrzymów w oparciu
o pomiary spektroskopowe dla ponad 3000 gwiazd w centrum SMC. Uzyskana przez
nich średnia wartość wynosi [Fe/H] = −1.0± 0.1 dex. Według Kamath i in. (2014),
średnia metaliczność gwiazd gałęzi czerwonych olbrzymów to [Fe/H] = −1.14± 0.2
dex. Obie wartości są ze sobą zgodne.

Podobnie jak w przypadku Wielkiego Obłoku Magellana, istnieje rozbieżność
między metalicznością wyznaczoną metodami spektroskopowymi a metalicznością
wyznaczoną na podstawie koloru (V-I)−3.5 gwiazd gałęzi czerwonych olbrzymów.
Przedstawiona powyżej wartość prowadzi do metaliczności [Fe/H]−3.5 = -1.51 ± 0.03
dex. Wartość ta różni się o 0.5 dex w stosunku do wyznaczeń spektroskopowych.
Rozbieżność ta zgadza się z przewidywaniami Salaris i Girardi (2005). Podobnie
jak w przypadku LMC związana jest z efektami populacyjnymi, w szczególności z
wiekiem gwiazd gałęzi czerwonych olbrzymów oraz obfitością pierwiastków ciężkich.
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Rysunek 16: Mały Obłok Magellana wraz z zaznaczonymi polami w których wykonano
pomiar jasności TRGB. Jedno pole odpowiada polu widzenia kamery OGLE III (35x35
arcmin). Łącznie pomiar wykonano w 5 polach pokrywających centrum SMC. Północ
znajduje się na górze, wschód po prawej stronie zdjęcia.
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Rysunek 17: Diagram kolor-jasność (panele po lewej stronie) oraz histogram funkcji jasno-
ści (panele po prawej stronie) gwiazd w polu SMC106. Górny panel przedstawiają diagram
w paśmie I vs. (V-I). Dolny panel przedstawia diagram dla tych samych gwiazd w paśmie K
vs. (J-K). Czerwoną linią zaznaczono zmierzoną jasność TRGB. Na histogramie wyraźnie
widoczna jest krawędź funkcji jasności.
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Rysunek 18: Odpowiedź filtru Sobela E(m) (zielona linia) oraz ciągła funkcja jasności
Φ(m) (niebieska przerywana linia) dla pola SMC106. Wyznaczenie jasności TRGB wy-
konano w paśmie I (panel górny), J (panel środkowy) oraz K (panel dolny). Czerwona
linia zaznacza wyznaczoną przez filtr Sobela jasność TRGB. W przypadku pola SMC106
wyznaczenie jasności TRGB jest jednoznaczne i bardzo precyzyjne. Niepewność pomiaru
oszacowana metodą bootstrap wynosi około 0.02 mag.
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Przyjmując metaliczność [Fe/H] = −1.1 ± 0.2 dex otrzymujemy odpowiednio
jasności absolutne TRGB: MTRGB

Bol = -3.63 mag, MTRGB
I = -4.02 mag, MTRGB

J =
-5.33 mag oraz MTRGB

K = -6.34 mag.
Uwzględniając ekstynkcje obliczoną na podstawie uśrednionej wartości poczer-

wienienia EB−V = 0.06 mag otrzymujemy prawdziwe moduły odległości:

(m−M)0,Bol = 19.09± 0.08 (stat.)± 0.05 (syst.) mag

(m−M)0,I = 18.94± 0.08 (stat.)± 0.05 (syst.) mag

(m−M)0,J = 19.16± 0.04 (stat.)± 0.03 (syst.) mag

(m−M)0,K = 19.23± 0.04 (stat.)± 0.04 (syst.) mag

Jeżeli zamiast rzeczywistej wartości metaliczności przyjmiemy wartość obliczoną
na podstawie koloru (V-I)−3.5 otrzymamy kolejno (m−M)0,Bol = 19.04 mag, (m−
M)0,I = 18.99 mag, (m−M)0,J = 19.03 mag, (m−M)0,K = 18.99 mag.

Tabela 12 zawiera zestawienie statystycznych oraz systematycznych błędów wy-
znaczenia. Podobnie jak w przypadku Wielkiego Obłoku Magellana, źródła błędów
statystycznych są dużo mniejsze niż otrzymany rozrzutu wyników. Przyczyną są
efekty populacyjne – zróżnicowana historia formowania gwiazd oraz różna kontry-
bucja gwiazd młodej populacji w każdym z badanych pól

Tabela 12: Zestawienie błędów statystycznych oraz systematycznych dla pomiaru jasności
TRGB w Małym Obłoku Magellana. Średnie odchylenie standardowe oznaczono jako RMS
(z ang. Root Mean Square).

— Bol I J K
błędy statystyczne

RMS wyników 0.08 0.08 0.04 0.04
błąd fotometryczny 0.02 0.02 0.02 0.02

błąd detekcji 0.02 0.02 0.02 0.02
RMS poczerwienienie 0.03 0.02 0.01 0.005

RMS metaliczność (fotometria) 0.01 0.04 0.02 0.04
błędy systematyczne

poczerwienienie 0.05 0.04 0.02 0.01
metaliczność 0.01 0.02 0.03 0.04

Przedstawione wyniki otrzymane na podstawie pomiaru jasności TRGB różnią
się od pozostałych wyznaczeń opartych o obserwacje gwiazd podwójnych późnych
typów widmowych (18.965 ± 0.06 mag, Graczyk i in. 2014) oraz podczerwonej ja-
sności cefeid (18.93 ± 0.05 mag, Matsunaga i in. 2011). Rozbieżności są analogiczne
jak w przypadku LMC. Największa różnica występuje dla pasa K, które jest silnie
zależne od metaliczności. Wynik w paśmie I jest zaniżony, natomiast w pasmach
J i K – zawyżony. Jeżeli przyjmiemy niepoprawną wartość metaliczności, obliczoną
na podstawie koloru gwiazd (V-I)−3.5, wartość modułów odległości dla wszystkich
pasm jest bliższa rzeczywistej odległości, a dla jasności bolometrycznej zgadza się z
rzeczywistą wartość.
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Aby zbadać czy systematyczny błąd wyznaczenia odległości na podstawie po-
miaru jasności TRGB związany jest ze zmianą wartości punktu zerowego, należy
porównać różnice modułów odległości do LMC i SMC uzyskane w każdym paśmie:
∆λ = (m-M)SMC

λ - (m-M)LMC
λ :

∆I = 0.65± 0.08 mag

∆J = 0.53± 0.04 mag

∆K = 0.53± 0.04 mag

∆Bol = 0.51± 0.08 mag

Jak widać różnica modułów odległości do LMC i SMC w pasmach J, K oraz dla
jasności bolometrycznej są ze sobą niezwykle spójne, pomimo iż metaliczność obu
galaktyk różni się o 0.5 dex. Wynik otrzymany w paśmie I odstaje od pozostałych
wyników. Warto jednak zwrócić uwagę, iż różnica modułów odległości dla jasności
bolometrycznej otrzymana została na podstawie pomiaru jasności TRGB w paśmie
I.

Jeśli przyjmiemy, iż moduł odległości do LMC wynosi 18.50 mag, to uśrednio-
na różnica odległości ∆λ dla pasm J, K oraz jasności bolometrycznej prowadzi do
odległości do Małego Obłoku Magellana (m-M)SMC = 19.02 ± 0.05 (stat.) mag.

Jest to wynik zgony na poziomie niepewności pomiarowej z wartością 18.97 ±
0.06 uzyskaną przez Graczyka i in (2014) oraz z wartością 18.93 ± 0.05 mag otrzy-
maną przez Matsunaga i in. (2011).

Podobnie jak w przypadku LMC wynik ten jest również zgodny z wartością
modułu odległości uzyskanego na podstawie jasności bolometrycznej TRGB, dla
metaliczności obliczonej na podstawie koloru (V-I)−3.5: (m-M)Bol = 19.04 mag.

5.4.3 WLM

Galaktyka WLM (Wolf-Lundmark-Melotte) jest nieregularną galaktyką karło-
watą znajdująca się w konstelacji Wieloryba. Jest to jedna z najbardziej odległych
galaktyk należących do Grupy Lokalnej. Analiza diagramów kolor-jasność w róż-
nych obszarach WLM ujawnia istnienie gradientu koloru gwiazd gałęzi czerwonych
olbrzymów skierowanego w stronę centrum galaktyki. Przyczyną może być gradient
poczerwienienia, gradient metaliczności lub szerzej rozumiany gradient populacyj-
ny. Współczesne prace potwierdzają istnienie silnego gradientu populacyjnego. W
centrum galaktyki znajdują się gwiazdy młode i bardziej obfite w metale niż na jej
obrzeżach (Leaman i in. 2013). Oznacza to że podobnie jak w przypadku Wielkie-
go oraz Małego Obłoku Magellana, spodziewać się można systematycznego błędu
wyznaczenia odległości związanego z wiekiem gwiazd gałęzi czerwonych olbrzymów.

Tabela 13 zawiera wybrane wyznaczenia odległości do WLM. Większość wy-
znaczeń grupuje się wokół wartości 24.90 mag. Gieren i in. (2008b) na podstawie
podczerwonej fotometrii Cefeid otrzymali odległość 24.93 ± 0.04 mag. Lee, Freed-
man i Madore (1993) na podstawie jasność TRGB w paśmie I, uzyskali odległość
24.81 mag.
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Tabela 13: Wybrane wyznaczenia odległości do galaktyki WLM.

Metoda pasma (m−M)0 błąd wyznaczenia referencje
Cefeidy V,I 25.144 0.07 Pietrzynski i in.(2007)
Cefeidy JK 24.925 0.042 Gieren i in. (2008b)
FGLR Spektr. 24.99 0.1 Urbaneja i in. (2008)

HB V 24.95 0.13 Rejkuba i in. (2000)
TRGB I 24.81 - Lee, Freedman i Madore (1993)
TRGB I 24.85 0.08 McConnachie i in. (2005)
Cefeidy I 24.92 - Lee, Freedman i Madore (1993)

Rysunek 19: Galaktyka WLM wraz z zaznaczonym polem w którym wykonano pomiar
jasności TRGB. Rozmiar pola odpowiada polu widzenia kamery SOFI (4.5x4.5 arcmin).
Północ znajduje się na górze, wschód po prawej stronie zdjęcia.
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Jasność TRGB w galaktyce WLM wyznaczyłem na podstawie obserwacji wy-
konanych w jednym polu. Położenie obserwowanego pola widoczne jest na rysun-
ku 19. Liczba gwiazd w obserwowanym polu pozwala na uzyskanie precyzyjnej ja-
sności TRGB. Rysunek 20 przedstawia diagramy kolor-jasność gwiazd obserwowa-
nych w galaktyce. Wyraźnie widoczny jest wierzchołek gałęzi czerwonych olbrzymów
oraz krawędź funkcji jasności. Rysunek 21 przedstawia detekcję TRGB w galakty-
ce WLM. Odpowiedź filtru Sobela jest bardzo wyraźna. Niepewność wyznaczenia
jasności TRGB oszacowana metodą bootstrap wynosi 0.03 mag dla każdego pasma.

Zmierzone jasności TRGB wynoszą odpowiednio:

TRGBLMC,I = 20.899± 0.03 mag

TRGBLMC,J = 19.859± 0.03 mag

TRGBLMC,K = 18.970± 0.03 mag

Średni kolor gwiazd gałęzi czerwonych olbrzymów po uwzględnieniu całkowitego
poczerwienienia wynosi (V − I)−3.5 = 1.30± 0.01 mag

Wartość poczerwienienia Galaktycznego przyjąłem jako średnie poczerwienienie
w kierunku WLM wyznaczone na podstawie map Schlegel i in. (1998) EB−V =
0.02 mag. Metaliczność obliczona na podstawie koloru gwiazd gałęzi czerwonych
olbrzymów wynosi [Fe/H] = −1.87. Wartość ta jest mniejsza o 0.3 dex w stosunku
do wartości wyznaczonej przy pomocy tej samej metody przez Lee, Freedman i
Madore (1993): [Fe/H] = −1.6 dex.

Jednak obie wartości różnią się znacząco od pomiarów spektroskopowych. Le-
aman i in. (2013) zmierzyli metaliczność gwiazd gałęzi czerwonych olbrzymów [Fe/H] =
−1.27±0.04 dex. Różnica między wyznaczeniami spektroskopowymi a fotometrycz-
nymi wynosi 0.5 dex, czyli tyle samo co w przypadku LMC oraz SMC.

Przyjmując wartość [Fe/H] = −1.27± 0.04 dex otrzymałem jasności absolutne
TRGB: MTRGB

I = −4.05 mag, MTRGB
J = −5.27 mag, MTRGB

K = −6.23 mag
Uwzględniając ekstynkcję obliczoną na podstawie wartości poczerwienienia EB−V

= 0.02 mag otrzymałem moduły odległości:

(m−M)0,Bol = 25.03± 0.02 (stat.) ± 0.04 (syst.) mag

(m−M)0,I = 24.91± 0.02 (stat.) ± 0.04 (syst.) mag

(m−M)0,J = 25.11± 0.02 (stat.) ± 0.02 (syst.) mag

(m−M)0,K = 25.18± 0.02 (stat.) ± 0.02 (syst.) mag

Jeżeli zamiast rzeczywistej wartości metaliczności przyjmiemy wartość obliczoną
na podstawie koloru (V-I)−3.5 mag otrzymamy kolejno (m −M)0,Bol = 24.96 mag,
(m−M)0,I = 24.93 mag, (m−M)0,J = 24.93 mag oraz (m−M)0,K = 24.86 mag.

Lee, Freedman i Madore (1993) opierając się o pomiar jasność TRGB w paśmie
I, otrzymali wartość 24.81 mag. która różni się o 0.1 mag w stosunku do prezento-
wanego powyżej wyznaczenia. Jednak uzyskana przez nich jasność TRGB w paśmie
I (20.85 mag) jest zbliżona do wartości przedstawionej w niniejszej pracy. Rożnica
otrzymanego modułu odległości związana jest z przyjęciem przez Lee, Freedman i
Madore (1993) innej wartości metaliczności.
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Rysunek 20: Diagram kolor-jasność (panele po lewej stronie) oraz histogram funkcji jasno-
ści (panele po prawej stronie) gwiazd w galaktyce WLM. Górny panel przedstawia diagram
w paśmie I vs. (V-I). Dolny panel przedstawia diagram dla tych samych gwiazd w paśmie K
vs. (J-K). Czerwoną linią zaznaczono zmierzoną jasność TRGB. Na histogramie wyraźnie
widoczna jest krawędź funkcji jasności.
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Rysunek 21: Odpowiedź filtru Sobela E(m) (zielona linia) oraz ciągła funkcja jasności
Φ(m) (niebieska przerywana linia) dla galaktyki WLM. Wyznaczenie jasności TRGB wy-
konano w paśmie I (panel górny), J (panel środkowy) oraz K (panel dolny). Czerwona
linia zaznacza wyznaczoną przez filtr Sobela jasność TRGB. Wyznaczenie jasności TRGB
jest jednoznaczne i bardzo precyzyjne. Niepewność pomiaru oszacowana metodą bootstrap
wynosi około 0.02 mag.
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Różnica modułów odległości do LMC i WLM uzyskana w każdym paśmie:

∆λ = (m−M)WLM
λ − (m−M)LMC

λ :

∆I = 6.61± 0.05 mag

∆J = 6.48± 0.05 mag

∆K = 6.49± 0.04 mag

∆Bol = 6.44± 0.05 mag

Podobnie jak w przypadku SMC, różnica modułów odległości między LMC a
WLM w pasmach J, K oraz dla jasności bolometrycznej są ze sobą niezwykle spójne,
pomimo, iż różnica metaliczności między LMC a WLM wynosi ponad 0.7 dex. Wynik
w paśmie I odstaje od pozostałych pomiarów, jednak jasność bolometryczna, która
opiera się o pomiar jasności TRGB w paśmie I, jest zgodna z pozostałymi różnicami
odległości.

Jeżeli przyjmiemy, iż rzeczywisty moduł odległości do LMC wynosi 18.50 mag,
to uśredniona różnica odległości ∆λ dla pasm J, K oraz jasności bolometrycznej
prowadzi do odległości do galaktyki WLM (m-M)WLM = 24.94 ± 0.05 (stat.) mag.

Jasność bolometryczna TRGB, dla metaliczności obliczonej na podstawie koloru
(V-I)−3.5 prowadzi do bardzo zbliżonego wyniku 24.96 mag.

Obie wartości są zgodne z odległością uzyskaną na podstawie podczerwonej fo-
tometrii cefeid (24.93 ± 0.04 mag, Gieren i in. 2008b).

5.4.4 IC 1613

Galaktyka IC 1613 to nieregularna galaktyka karłowata znajdująca się w gwiaz-
dozbiorze Wieloryba. Odległość do tej galaktyki wyznaczono przy pomocy wielu
metod. Tabela 14 przedstawia wybrane wyznaczenia. Pietrzyński i in. (2006) wy-
znaczyli odległość na podstawie podczerwonej fotometrii cefeid (24.23 ± 0.03 mag).
Jacobs i in. (2009) oraz Lee, Freedman i Madore (1993) wyznaczyli odległość opie-
rając się o pomiar jasności TRGB w pasmie I, przy czym Lee i in. uzyskali wartość
mniejszą o ponad 0.1 mag w stosunku do wyznaczenia Jacobs i in. (2009). Oprócz
prezentowanych pomiarów, istnieją również wyznaczenia oparte o podczerwoną ja-
sność TRGB w pasmach J,H oraz K (Jung i in. 2009). Wartości te są jednak obar-
czone bardzo dużą niepewnością pomiarową (ponad 0.4 mag), w związku z czym nie
są uwzględnianie w niniejszej pracy.

Tabela 14: Wybrane wyznaczenia odległości do galaktyki IC 1613.

Metoda pasma (m−M)0 błąd wyznaczenia referencje
Cefeidy JK 24.291 0.035 Pietrzynski i in. (2006)
Cefeidy V,I 24.20 0.07 Udalski i in.. (2001)

RR Lutni V,I 24.31 0.06 Dolphin i in. (2001)
TRGB I 24.38 0.05 Jacobs i in. (2009)
TRGB I 24.27 – Lee, Freedman i Madore (1993)
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Pomiar jasności TRGB wykonałem w oparciu o obserwacje 6 pól pokrywających
centralną część IC 1613. Pola te widoczne są na rysunku 22.

Rysunek 22: Galaktyka IC 1613 wraz z zaznaczonymi polami w których wykonano po-
miar jasności TRGB. Rozmiar pojedynczego pola odpowiada polu widzenia kamery SOFI
(4.5x4.5 arcmin). Północ znajduje się na górze, wschód po prawej stronie zdjęcia.

Ponieważ liczba gwiazd w jednym polu jest niewielka, w celu uzyskania wysokiej
precyzji pomiaru, jasność TRGB wyznaczyłem w oparciu o wszystkie zaobserwowane
gwiazdy (bez podziału na pola).

Rysunek 23 przedstawia diagramy kolor-jasność gwiazd obserwowanych w ga-
laktyce. Wyraźnie widoczny jest wierzchołek gałęzi czerwonych olbrzymów oraz
krawędź funkcji jasności. Rysunek 24 przedstawia detekcję TRGB w galaktyce IC
1613. Odpowiedź filtru Sobela jest bardzo wyraźna. Niepewność wyznaczenia jasno-
ści TRGB oszacowana metodą bootstrap wynosi 0.03 mag dla każdego pasma.
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Rysunek 23: Diagram kolor-jasność (panele po lewej stronie) oraz histogram funkcji ja-
sności (panele po prawej stronie) gwiazd w galaktyce IC 1613. Górny panel przedstawia
diagram w paśmie I vs. (V-I). Dolny panel przedstawia diagram dla tych samych gwiazd w
paśmie K vs. (J-K). Czerwoną linią zaznaczono zmierzoną jasność TRGB. Na histogramie
wyraźnie widoczna jest krawędź funkcji jasności.
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Rysunek 24: Odpowiedź filtru Sobela E(m) (zielona linia) oraz ciągła funkcja jasności
Φ(m) (niebieska przerywana linia) dla galaktyki IC 1613. Wyznaczenie jasności TRGB
wykonano w paśmie I (panel górny), J (panel środkowy) oraz K (panel dolny). Czerwona
linia zaznacza wyznaczoną przez filtr Sobela jasność TRGB. Wyznaczenie jasności TRGB
jest jednoznaczne i bardzo precyzyjne. Niepewność pomiaru oszacowana metodą bootstrap
wynosi około 0.02 mag.
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Zmierzone jasności TRGB wynoszą odpowiednio:

TRGBLMC,I = 20.357± 0.013 mag

TRGBLMC,J = 19.198± 0.024 mag

TRGBLMC,K = 18.359± 0.018 mag

Średni kolor gwiazd gałęzi czerwonych olbrzymów po uwzględnieniu całkowite-
go poczerwienienia wynosi (V-I)−3.5 = 1.32 ± 0.01 mag. Wartość poczerwienienia
Galaktycznego przyjąłem jako średnie poczerwienienie w kierunku IC 1613 na pod-
stawie map Schlegel i in. (1998), EB−V = 0.03 mag.

Na podstawie koloru (V-I)−3.5 otrzymałem metaliczność [Fe/H] = −1.78 ± 0.2
dex. Ponieważ dla tej galaktyki nie istnieją precyzyjne wyznaczenia metaliczności
oparte o metody spektroskopowe, przyjąłem, że rzeczywista wartość metaliczności
jest niższa o 0.5 dex, tak jak to było obserwowane w przypadku galaktyk LMC,
SMC oraz WLM. Oczywiście takie założenie nie musi być poprawne, jednak w przy-
padku w którym otrzymana wartość metaliczności byłaby poprawna, otrzymane na
jej podstawie wyznaczenia modułu odległości powinny być zbliżone do pozostałych
wyników, w szczególności do odległości uzyskanej na podstawie pomiaru jasności
cefeid.

Do wyznaczenia jasności absolutnych TRGB przyjąłem wartość [Fe/H] = -1.3
± 0.2 dex. Otrzymałem kolejno: MTRGB

Bol = −3.60 mag, MTRGB
I = −4.05 mag,

MTRGB
J = −5.27 mag, MTRGB

K = −6.23 mag. Uwzględniając ekstynkcje obliczo-
ną na podstawie wartości poczerwienienia EB−V = 0.02 mag otrzymałem moduły
odległości:

(m−M)Bol = 24.47 mag

(m−M)I = 24.35 mag

(m−M)J = 24.44 mag

(m−M)K = 24.57 mag

Jeżeli zamiast metaliczności -1.3 dex przyjmiemy wartość obliczoną na podstawie
koloru (V-I)−3.5, [Fe/H] = -1.78 ± 0.2 dex, otrzymamy kolejno (m−M)Bol = 24.40,
(m−M)I = 24.37, (m−M)J = 24.29, (m−M)K = 24.29.

Różnica modułów odległości między LMC i IC 1613 uzyskana w każdym paśmie:
∆λ = (m-M)IC1613λ - (m-M)LMC

λ :

∆I = 6.05 mag

∆J = 5.81 mag

∆K = 5.87 mag

∆Bol = 5.88 mag

Różnice odległości są ze sobą zgodne na poziomie 0.07 mag, z wyjątkiem pasma
I. Jeżeli przyjmiemy, iż rzeczywisty moduł odległości do LMC wynosi 18.50 mag,
to uśredniona różnica odległości ∆λ dla pasm J, K oraz jasności bolometrycznej
prowadzi do odległości do galaktyki IC 1613 (m-M)IC1613 = 24.35 mag. Wartość
ta jest większa o 0.05 w stosunku do odległości uzyskanej na podstawie pomiaru
jasności cefeid w pasmach podczerwonych (Pietrzyński i in. 2006).
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Wyznaczenie oparte o bolometryczną jasność TRGB dla metaliczności wyzna-
czonej na podstawie koloru (V-I)−3.5 różni się 0.05 mag w stosunku do wyników
prezentowanych powyżej, oraz o 0.1 mag w stosunku do wartości uzyskanej na pod-
stawie cefeid. Większa zgodność w przypadku SMC oraz WLM związana może być
z tym, że dla IC 1613 nie jest znana rzeczywista wartość metaliczności oparta o
pomiary spektroskopowe.

5.5 Wnioski

Pomiar odległości przy użyciu jasności wierzchołka gałęzi czerwonych olbrzymów
jest metodą o bardzo dużym potencjale. Duża jasność TRGB pozwala wyznaczyć
odległość do galaktyk odległych nawet o 10 Mpc. Do wyznaczenia tej jasności wy-
starczają dwie ekspozycje w różnych pasmach, dzięki czemu czas pracy teleskopu
jest krótki w porównaniu do innych metod.

Lee i in. (1993) porównali wyznaczenia oparte o jasność TRGB w paśmie I z wy-
znaczeniami opartymi o jasność cefeid oraz gwiazd RR Lutni dla 10 galaktyk Grupy
Lokalnej. Uznali, że zgodność wyników wyznaczenia odległości przy pomocy tych
trzech metod wynosi 0.1 mag. Jednak w przypadku kilku galaktyk rozbieżności są
dużo większe (Tabela 6). Dla galaktyki 6822 rozbieżność wynosi ponad 0.2 mag, a w
przypadku LMC, IC 1613 oraz WLM ponad 0.1 mag. W przypadku tych galaktyk,
przyjęte przez Lee i in. wartości metaliczności różnią się od precyzyjnych wyzna-
czeń opartych o pomiary spektroskopowe. Jeżeli ich wyznaczenia poddamy rewizji i
przyjmiemy rzeczywistą metaliczność, rozbieżności staną się większe.

Na jasność w paśmie I silny wpływ ma poczerwienienie, które prowadzi do za-
wyżenia odległości. Efekt ten jest dużo mniejszy w pasmach bliskiej podczerwieni,
niestety jasność TRGB w tych pasmach silniej niż w paśmie I zależy od metaliczno-
ści.

W 2004 roku skalibrowano zależność podczerwonej jasności TRGB od metalicz-
ności , w oparciu o fotometrię gromad kulistych (rozdział 5.1) w naszej Galaktyce
(Valenti, Ferraro i Origlia 2004). Jednak gromady kuliste są złożone z jednorodnych
populacji starych gwiazd. Tymczasem w galaktykach mamy do czynienia z mieszan-
ką populacji o różnym wieku, historii formowania i składzie chemicznym. Efekty
populacyjne mogą prowadzić do systematycznych błędów wyznaczenia odległości.

W pasmach podczerwonych wykonano do tej pory niewiele pomiarów. Odległości
do galaktyk karłowatych Carina i Fornax otrzymane przy pomocy pomiaru jasności
TRGB w pasmach J i K są zgodne z wyznaczeniami opartymi o pomiar jasności
gwiazd RR Lutni oraz gwiazd Red Clump w paśmie K (Pietrzyński, Górski i in.
2009). W galaktykach tych gwiazdy gałęzi czerwonych olbrzymów są stosunkowo
stare, dzięki czemu kalibracje oparte o pomiary fotometryczne w gromadach kuli-
stych prowadzą do wiarygodnych wyników.

Jednak w przypadku wielu galaktyk istotną kontrybucję gwizd RGB stanowią
gwiazdy młode. Salaris i Girardi (2005) prowadzili badania teoretyczne oparte o
syntetyczne modele złożonych populacji gwiazdowych. W przypadku LMC oraz SMC
przewidzieli, że efekty populacyjne mogą prowadzić do dużych błędów. W paśmie
K efekty populacyjne prowadzą do zawyżenia odległości, natomiast w paśmie I do
jej zaniżenia. Metaliczność wyznaczona na podstawie koloru (V-I)−3.5 gwiazd gałęzi
czerwonych olbrzymów będzie zaniżona w stosunku do rzeczywistej wartości o około
0.5 dex.
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W tym rozdziale przedstawiłem wyniki, które potwierdzają przewidywania Sa-
laris i Girardi (2005). Tabela 15 zawiera podsumowanie tych wyników. Zamieściłem
w niej otrzymane moduły odległości w pasmach J, K oraz moduły odległości dla
jasności bolometrycznej (m-M)λ.

W tabeli 15 umieściłem również wyznaczenia odległości oparte o pomiary gwiazd
zaćmieniowych do LMC i SMC, oraz wyznaczenia odległości oparte o pomiar jasności
cefeid w pasmach JK.

Odległość do LMC znana jest z dokładnością 2.2% (Pietrzyński i in. 2013) i jest
najbardziej precyzyjną kalibracją punktu zerowego kosmicznej skali odległości. Po-
miar jasności cefeid w pasmach podczerwonych również pozwala uzyskać dokładne
odległości, których niepewność związana z poczerwienieniem oraz efektami popula-
cyjnymi jest bardzo mała, co zostało omówione w rozdziale 4.

Tabela 15: Zestawienie wyznaczeń odległości (m-M)λ do galaktyk LMC, SMC, WLM
oraz IC 1613; Różnice odległości między LMC a poszczególnymi galaktykami (∆λ) oraz
odległość uzyskana przez dodanie uśrednionej różnicy jasności bolometrycznej oraz pasm
J i K do wartości modułu odległości do LMC (18.50 + ∆). Wartość modułu odległości (m-
M)−3.5Bol wyznaczonego na podstawie jasności bolometrycznej i metaliczność [Fe/H]−3.5. Dla
porównania, w tabeli umieszczono wyznaczenia odległości oparte o podczerwone pomiary
jasności cefeid oraz gwiazdy zaćmieniowe późnych typów widmowych. Persson i in. 2004 –
P14, Pietrzyński i in. 2006 – P06, Gieren i in. 2008b – G08, Matsunaga i in. 2011 – M11,
Pietrzyński i in. 2013 – P13, Graczyk i in. 2014 – G14

Galaktyka LMC SMC WLM IC 1613
(m-M)I 18.29 18.94 24.91 24.35
(m-M)J 18.63 19.16 25.11 24.44
(m-M)K 18.70 19.23 25.18 24.57
(m-M)Bol 18.58 19.09 25.03 24.47

∆I – 0.65 6.61 6.05
∆J – 0.53 6.48 5.81
∆K – 0.53 6.49 5.87
∆Bol – 0.51 6.44 5.88

18.50+∆ – 19.02 24.97 24.35
(m-M)−3.5Bol 18.51 19.04 24.96 24.40

cefeidy 18.50 (P04) 18.93 (M11) 24.92 (G08) 24.30 (P06)
gw. zaćmieniowe 18.49 (P13) 18.97 (G14) – –

Wpływ poczerwienienia na niepewność wyznaczeń odległości przedstawionych
w tym rozdziale jest niewielki, ponieważ w przypadku LMC oraz SMC wartość
poczerwienienia jest bardzo dobrze zbadana, a w przypadku WLM oraz IC 1613
poczerwienienie ma małą wartość.

W Wielkim Obłoku Magellana zbadałem statystyczną niepewność pomiaru od-
ległości przy pomocy TRGB. Rozrzut wyników dla różnych obszarów (17 pól w
obrębie poprzeczki LMC) wynosi około 0.04 mag dla wszystkich trzech pasm.

Otrzymane moduły odległości dla LMC różnią się od „klasycznej odległości” do
LMC (18.50 mag). W pasmie K uzyskana odległość jest większa o 0.2 mag, nato-
miast w paśmie I jest mniejsza o 0.2 mag w stosunku do „klasycznej odległości”.
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Rozbieżność wyznaczeń między tymi pasmami wynosi więc 0.4 mag. Są to warto-
ści dużo większe niż statystyczna niepewność pomiaru (0.04 mag), co świadczy o
istnieniu błędu systematycznego przewidzianego przez Salaris i Girardi (2005).

Zgodnie z powyższymi przewidywaniami zaobserwowałem również, iż metalicz-
ność wyznaczona na podstawie koloru (V-I)−3.5 gwiazd RGB jest mniejsza o 0.5 dex
w stosunku do wyznaczeń spektroskopowych.

Efekt zaniżenia metaliczności sprawia że odległości uzyskane na podstawie przy-
jęcia niepoprawnej wartości metaliczności ([Fe/H]−3.5) są bliższe prawdziwej odle-
głości, a dla jasności bolometrycznej wręcz zgodne z „klasyczną odległością”.

Aby dokładniej zbadać błędy systematyczne sprawdziłem czy podobne rozbież-
ności obserwuje się w innych galaktykach podobnych do LMC. W szczególności czy
błąd systematyczny wpływa tylko na punkt zerowy kalibracji jasności TRGB od
metaliczności, czy również na współczynnik kierunkowy tej zależności. W tym celu
wyznaczyłem odległości do trzech galaktyk Grupy Lokalnej (SMC, WLM, IC 1613)
o różnych metalicznościach.

Różnice odległości między LMC a poszczególnymi galaktykami (∆λ) okazały się
spójne ze sobą w pasmach J, K oraz dla jasności bolometrycznej, pomimo dużych
różnic metaliczności dla tych galaktyk.

Przyjęcie większej wartości poczerwienienia do galaktyk WLM oraz IC 1613 po-
woduje, że różnicowa odległość do LMC dla jasności bolometrycznej przestaje być
spójna z odległością w paśmie K. Jednocześnie zmienia się kolor gwiazd RGB, a
obliczona metaliczność [Fe/H]−3.5 staje się jeszcze niższa.

Jeżeli uśrednimy różnice odległości dla pasm J, K oraz dla jasności bolometrycz-
nej i następnie dodamy ją do odległości do Wielkiego Obłoku Magellana, otrzymamy
moduły odległości do badanych galaktyk które są zgodne z wyznaczeniami opartymi
o pomiary cefeid w pasmach podczerwonych oraz w przypadku SMC z pomiarami
gwiazd podwójnych późnych typów widmowych.

Dla pasma I różnice odległości między LMC i badanymi galaktykami odstają od
pozostałych pasm. Może to świadczyć o tym, że efekty populacyjne w paśmie I w
dużo bardziej skomplikowany sposób wpływają na jasność TRGB niż w pozostałych
pasmach.

Jasność bolometryczna również zależy od efektów populacyjnych, jednak w dużo
mniejszym stopniu niż w paśmie K oraz I. W dodatku efekty populacyjne wpływają
poprzez kolor gwiazd RGB na wyznaczenie metaliczności [Fe/H]−3.5. Oba efekty są
przeciwnie skierowane i ich wpływ znosi się dla jasności bolometrycznej. Wyzna-
czenie odległości oparte o jasność bolometryczną i metaliczność [Fe/H]−3.5 prowadzi
do wyniku, który jest zgodny z wyznaczeniami opartymi o pomiary jasności cefeid,
gwiazd podwójnych oraz różnicy odległości między LMC a badanymi galaktykami.
Formalnie metaliczność [Fe/H]−3.5 nie jest poprawną wartością, więc podejście to
należy rozumieć jako empiryczną kalibrację jasności bolometrycznej w zależności od
koloru gwiazd RGB.

Jednak jasność bolometryczna wyznaczana jest na podstawie jasności TRGB
w paśmie I, która jest silnie zależna od poczerwienienia. Być może rozwiązaniem
tego problemu byłoby oparcie jasności bolometryczne o pasmo K oraz o kolor (J-
K), (V-I) lub (V-K). Pomimo że pasmo V jest silnie zależne od poczerwienienia,
poprawka bolometryczna w małym stopniu zależy od koloru (V-I). Błąd wartości
poczerwienienia 0.1 mag prowadzi do błędu jasności bolometrycznej TRGB około
0.04 mag. Niestety w tym momencie precyzyjne poprawki bolometryczne dla pasma
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K nie są znane.
Przedstawione w tym rozdziale błędy systematyczne są prawdopodobnie górnym

ograniczeniem efektów populacyjnych, których możemy spodziewać się w różnych
galaktykach. Bardzo ciekawe byłoby zbadanie ich wpływu na jasność TRGB w ga-
laktykach innych typów morfologicznych.

Autor niniejszej pracy prowadzi badania jasności TRGB w podczerwonych pa-
smach w galaktykach NGC 6822, NGC 3109, Sculptor. Wyniki pomiarów jasności
TRGB w pasmach podczerwonych zostały opublikowane w pracy Górski, Pietrzyń-
ski, Gieren, 2011. Niestety aktualnie nie istnieje możliwość przeprowadzenia szcze-
gółowej analizy wpływu efektów populacyjnych w tych galaktykach, ponieważ nie są
znane precyzyjne wartości metaliczności gwiazd RGB.
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6 Zależności populacyjne gwiazd Red Clump

Wszystkie gwiazdy w przedziale mas od 0.5 M� do 2.5 M� przechodzą przez
etap błysku helowego, w czasie którego w ich jądrach dochodzi do zapalenia helu. W
następstwie tego ich jasność maleje i rozpoczyna się powolny etap ewolucji, w czasie
którego w jądrze spalany jest hel. Ponieważ masy jąder gwiazd które przeszły etap
błysku helowego są w przybliżeniu takie same, gwiazdy takie produkują w przybli-
żeniu taką samą ilość energii. W zależności od masy otoczki jądra, gwiazdy takie
zajmują miejsce na gałęzi horyzontalnej (gwiazdy mało-masywne) lub w obszarze
Red Clump (gwiazdy o średnich masach).

Na diagramach kolor-jasność gwiazdy Red Clump tworzą wyraźnie widoczne za-
gęszczenie na gałęzi czerwonych olbrzymów (rys. 25), znajdujące się około 4 mag po-
niżej TRGB. Ponieważ nawet w galaktykach karłowatych liczba gwiazd Red Clump
jest bardzo duża, statystyczna niepewność wyznaczenia ich średniej jasności jest
niewielka (zazwyczaj poniżej 0.01 mag).

Na możliwość stosowania średniej jasności gwiazd Red Clump jako świecy stan-
dardowej zwrócił uwagę Cannon (1970). Kalibracje absolutnej jasności RC wykonano
w oparciu o dokładne pomiary paralaksy wykonane przez satelitę Hipparcos (Per-
ryman i in. 1997). Paczyński i Stanek (1998) wykonali kalibrację RC w optycznym
pasmie I. Alves (2000) oraz Laney i Pietrzyński (2012) wykonali kalibrację RC w
podczerwonych pasmach J,H oraz K.

Niewielka jasność absolutna gwiazd RC (w paśmie I to około -2 mag) ogra-
nicza zasięg stosowania tej metody. Do 2010 roku pomiary takie wykonano tyl-
ko dla kilku galaktyk, jednak wywołały one dyskusję w środowisku astronomicz-
nym. Na podstawie jasności gwiazd RC w paśmie I uzyskano tzw. „krótką odle-
głość” do Wielkiego Obłoku Magellana (18.23 mag, Udalski i in. 1998). Jednak
pomiar jasności RC w LMC w podczerwonym paśmie K prowadzi do odległości
większej o 0.24 mag, zgodnej z powszechnie przyjmowaną „klasyczną odległością”
((m−M)0 = 18.47± 0.03 mag, Laney i Pietrzyński 2012).

Przyczyną tej rozbieżności nie może być wpływ poczerwienienia, ponieważ jego
wartość w LMC jest bardzo dobrze znana (Haschke Grebel i Duffau 2012, Bonanoi i
in. 2011, Pietrzyński i in. 2013). Przyczyną nie może być również błąd wyznaczenia
punktu zerowego, ponieważ kalibracje jasności RC w paśmie I oraz K wykonano w
oparciu o te same gwiazd, do których odległości zostały wyznaczone z dużą precyzją
przez satelitę Hipparcos.

Zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale 3, za różnice odległości do LMC
w pasmach optycznych i podczerwonych odpowiedzialne są efekty populacyjne. Aby
zbadać wpływ metaliczności na jasność gwiazd RC, Udalski (2000b) wykorzystał
pomiary odległości wykonane przez satelitę Hipparcos oraz spektroskopowe wyzna-
czenia metaliczności gwiazd RC znajdujących się w pobliżu Słońca w zakresie me-
taliczności od -0.6 do 0.35 dex (McWilliam 1990 oraz Liu i in. 2007). Zależność tę
opisuje wzór:

MRC
I = 0.13 · ([Fe/H] + 0.25)− 0.26. (13)

Jak widać zależność ta jest niewielka i nie może być przyczyną obserwowanej
rozbieżności pomiarów.

Od opublikowania „krótkiej odległości” do LMC prowadzono intensywne bada-
nia oparte o syntetyczne modele populacji gwiazdowych. Badanie te pokazały, iż
w przypadku galaktyk w których trwają procesy formowania gwiazd, Red Clump
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składa się z populacji o różnym wieku, różnej historia formowania i różnej obfitości
pierwiastków ciężkich. Wpływa to na jasność gwiazd Red Clump i w paśmie I może
prowadzić do różnic średniej jasności RC w różnych galaktykach nawet na poziomie
0.4 mag (Sarajedini 1999, Girardi i Salaris 2001). W przypadku LMC uwzględnienie
tego efektu tłumaczy obserwowaną rozbieżność pomiaru odległości, jednak oszaco-
wanie poprawek populacyjnych obarczone jest dużą niepewnością (0.20± 0.15 mag,
Salaris i Girardi 2002). Modele syntetycznych populacji gwiazdowych przewidują, że
efekty populacyjne wpływające na średnią jasność RC w paśmie K są dużo mniejsze.
Oszacowana poprawka dla LMC w paśmie K wynosi -0.03 mag (Salaris i Girardi,
2002), co jest zgodne z wynikiem uzyskanym przez Laney i Pietrzyński (2012).

Przytoczone powyżej przewidywania teoretyczne wymagają potwierdzenia obser-
wacyjnego. Tak jak zostało wspomniane w rozdziale 1, galaktyki Grupy Lokalnej są
doskonałym laboratorium w którym możemy badać wpływ efektów populacyjnych.
Możliwość taka zaistniała wraz z publikacją obszernej bazy danych obserwacyjnych
Kosmicznego Teleskopu Hubble’a, która zawiera jednorodną i głęboką fotometrię
dla ponad 250 galaktyk (Jacobs i in. 2009).

6.1 Wyznaczenie średniej jasności gwiazd Red Clump

Dane fotometryczne pochodzą z opublikowanej bazy danych fotometrycznych
Kosmicznego Teleskopu Hubble’a (Jacobs i in. 2009). Zawiera ona głęboką fotome-
trię dla ponad 250 najbliższych galaktyk w pasmach V oraz I, wraz z pomiarami
jasności TRGB w paśmie I. Postanowiliśmy wybrać 15 galaktyk dla których ist-
nieje możliwość precyzyjnego pomiaru jasności gwiazd Red Clump. Średnia jasność
gwiazd RC została policzona poprzez dopasowanie do funkcji jasności wzoru 14.
Metoda ta została zaproponowana przez Paczyńskiego i Stanka (1998):

n(m) = a+ b(m−mrc) + c(m−mrc)2 +
Nrc

σRC
√

2π
exp[−(m−mrc)2

2σ2rc
]. (14)

We wzorze tym profil Gaussa reprezentuje rozkład jasności gwiazd Red Clump,
natomiast wielomian drugiego stopnia reprezentuje rozkład jasności gwiazd gałęzi
czerwonych olbrzymów. Współczynnik mrc odpowiada średniej jasności gwiazd RC,
natomiast współczynnik σrc jest niepewnością pomiarową tej jasności. Przykłady
dopasowania do funkcji jasności wzoru 14 dla galaktyk NGC185 oraz M33 prezen-
tuje rysunek 26. Średnie jasności gwiazd RC w 15 wybranych galaktykach wraz z
niepewnościami pomiaru prezentowane są w tabeli 16. W przypadku większości pre-
zentowanych w tej części galaktyk niestety nie istnieją wyznaczenia metaliczności
oparte o pomiary spektroskopowe. Aby uzyskać jednorodną skalę metaliczności po-
stanowiłem zastosować metodę Lee i in. (1993) opisaną w rozdziale 3.2, opartą o
wyznaczenie koloru (V − I)−3.5 gwiazd gałęzi czerwonych olbrzymów.
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Rysunek 25: Przykładowe diagramy kolor-jasność dla galaktyk M33 (panel górny) oraz
NGC 185 (panel dolny). Wyraźnie widoczne jest zagęszczenie gwiazd Red Clump (obszar
zaznaczony kolorem zielonym). Na diagramach widoczny jest jaśniejszy o około 4 mag
wierzchołek gałęzi czerwonych olbrzymów.
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Rysunek 26: Przykładowe funkcje jasności wraz z dopasowaniem zależności opisanej wzo-
rem 14 (Paczyński i Stanek 1998) dla galaktyk M33 oraz NGC 185. Dopasowanie dobrze
odwzorowuje funkcję jasności, dzięki czemu możliwe jest dokładne wyznaczenie średniej
jasności gwiazd Red Clump.
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6.2 Porównanie jasności gwiazd RC z jasnością bolometrycz-
ną TRGB

By zbadać wpływ efektów populacyjnych na jasność RC, należy pozbyć się błę-
dów systematycznych związanych z poczerwienieniem oraz kalibracją punktu zero-
wego. W tym celu porównuję średnią jasność gwiazd RC w paśmie I z bolometryczną
jasnością TRGB, która również opiera się o pomiar w paśmie I. Wpływ poczerwie-
nienia na oba pomiary jest taki sam, jednak warto zaznaczyć, iż poczerwienienie
wpływa na wyznaczenie wartości poprawki bolometrycznej poprzez kolor (V-I). Za-
leżność jasności bolometrycznej od koloru (V-I) jest mała, jeżeli błąd przyjętego
poczerwienienia wynosi 0.1 mag, odpowiadający mu błąd poprawki bolometrycznej
wynosi około 0.04 mag i w niewielkim stopniu wpływa na przedstawione w tym
rozdziale wyniki. Dokładny opis procedury wyznaczania jasności bolometrycznej
znajduje się w rozdziale 5.1.

Porównując średnią jasność RC z jasnością bolometryczną TRGB pozbywam się
również wpływu potencjalnych błędów związanych z kalibracją punktu zerowego,
czyli jasności absolutnej obu wskaźników odległości. Zgodnie z wnioskami przedsta-
wionymi w rozdziale 5, bolometryczna jasność TRGB w niewielkim stopniu zależy
od efektów populacyjnych, dzięki czemu doskonale nadaje się do badania wpływu
efektów populacyjnych na jasność gwiazd RC.

W tabeli 16 znajdują się zmierzone średnie jasności gwiazd Red Clump (IRC),
opublikowane w pracy Jacobs i in. (2009) jasności TRGB w paśmie I (ITRGB),
metaliczność gwiazd RGB wyznaczona na podstawie koloru (V-I)−3.5 ([Fe/H]−3.5),
przyjęte wartości poczerwienienia (EB−V ), obliczone wartość poprawki bolometrycz-
nej BCI oraz różnice średniej jasności gwiazd RC i bolometrycznej jasności TRGB
(∆(RC − TRGBBol)).

Rozrzut (liczony jako odchylenie standardowe) różnicy jasności RC oraz TRGBBol

wynosi 0.2 mag, co jest zgodne z przewidywaniami Sarajedini (1999) oraz Girardi i
Salaris (2001).

Różnicę średniej jasności RC i bolometrycznej jasności TRGB w odniesieniu do
metaliczności dla każdej z 15 galaktyk przedstawiam na rysunku 27.

Dodatkowo na diagramie umieściłem różnicę jasności RCI oraz TRGBBol dla
pięciu galaktyk prezentowanych w pracy Udalski (2000): Carina dSph, Fornax dSph,
LMC, SMC, M32, M31. Dla tych pięciu galaktyk rozrzut różnicy jasności jest dużo
mniejszy (około 0.03 mag), jest to jednak pewien przypadek związany z wyborem
podgrupy galaktyk.

Niebieską przerywaną linią zaznaczyłem różnicę jasności absolutnej MRC
I oraz

jasności absolutnej MTRGB
Bol . Jasność absolutną MTRGB

Bol w zależności od metaliczności
obliczyłem przy pomocy kalibracji Ferraro i in. (2000) (wzór 7, którego opis znajduje
się w rozdziale 5.1). Jasność absolutną MRC

I w zależności od metaliczności obliczyłem
zgodnie z wzorem 13. Należy pamiętać, iż kalibracja ta została uzyskana dla gwiazd
w pobliżu Słońca w przedziale metaliczności −0.6 < [Fe/H] < 0.35 dex, więc dla
przedstawionych na rysunku 27 galaktyk, ma jedynie znaczenie orientacyjne. Jednak
wyraźnie widoczne jest, że w badanych galaktykach średnia jasność gwiazd Red
Clump jest większa niż w naszej Galaktyce. Największa różnica w porównaniu do
powyższej kalibracji występuje dla galaktyk ESO 594-004 oraz DDO 75.
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Rysunek 27: Różnica średniej jasności RC oraz bolometrycznej jasności TRGB dla galak-
tyk prezentowanych w tabeli 16. Żółtym kolorem zaznaczono różnicę jasności dla sześciu
galaktyk prezentowanych w pracy Udalski (2000): Carina dSph, Fornax dSph, LMC, SMC,
M32, M31. Niebieską przerywaną linią zaznaczono różnicę jasności absolutnej MRC

I oraz
jasności absolutnej MTRGB

Bol . Jasność absolutną MTRGB
Bol w zależności od metaliczności ob-

liczono przy pomocy kalibracji Ferraro i in. (2000) (wzór 7, którego opis znajduje się w
rozdziale 5.1). Jasność absolutną MRC

I w zależności od metaliczności obliczono zgodnie z
wzorem 13. Dużą zgodność z powyższymi kalibracjami występuje dla galaktyk NGC 185,
ESO 294-010 oraz Pegasus dIg (zaznaczone kolorem zielonym). W większości badanych ga-
laktyk średnia jasność gwiazd Red Clump jest większa niż w naszej Galaktyce. Największa
różnica w porównaniu do powyższej kalibracji występuje dla galaktyk ESO 594-004 oraz
DDO 75 (zaznaczone kolorem czerwonym).
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Tabela 16: Średnie jasności gwiazd Red Clump dla 15 galaktyk w optycznym paśmie I.
Jasności zostały wyznaczone na podstawie fotometrii opublikowanej w pracy Jacobs i in.
(2009). W tabeli umieszczono jasności TRGB, średnią metaliczność gwiazd gałęzi czerwo-
nych olbrzymów, poczerwienienie w kierunku poszczególnych galaktyk, wartość poprawki
bolometrycznej oraz różnicę średniej jasności gwiazd RC i bolometrycznej jasności TRGB.

Galaktyka IRC σRC ITRGB [Fe/H]−3.5 σ[Fe/H] EB−V BCI ∆(RC − TRGBBol)
NGC6822 23.478 0.004 19.95 -1.27 0.03 0.23 0.52 3.01

IC1613 23.924 0.007 20.37 -1.72 0.02 0.03 0.55 3.00
DDO74 21.375 0.01 18.09 -1.75 0.06 0.04 0.55 2.73
Phoenix 22.66 0.024 19.16 -1.82 0.04 0.02 0.56 2.94
NGC185 24.136 0.003 20.4 -1.33 0.03 0.18 0.52 3.21
NGC147 24.36 0.003 20.67 -1.21 0.03 0.17 0.52 3.17
DDO69 24.002 0.015 20.73 -1.93 0.08 0.02 0.57 2.70
Pegasus 24.676 0.006 20.99 -1.60 0.03 0.07 0.55 3.14
DDO75 24.94 0.008 21.78 -2.18 0.04 0.04 0.58 2.58

M33 24.417 0.003 20.92 -1.07 0.03 0.05 0.50 3.00
E594004 24.436 0.013 21.31 -2.51 0.06 0.12 0.60 2.53
Antlia 25.382 0.007 21.72 -2.03 0.01 0.08 0.57 3.09

E410005 25.94 0.007 22.38 -1.94 0.02 0.01 0.57 2.99
UGC9128 26.02 0.009 22.75 -2.18 0.03 0.02 0.58 2.68
E294010 26.118 0.013 22.47 -1.75 0.02 0.01 0.56 3.09

6.3 Wnioski

Na podstawie fotometrii opublikowanej w pracy Jacobs i in. (2009) zmierzyłem
średnią jasność gwiazd RC w 15 pobliskich galaktykach. Jasność tę porównałem z
bolometryczną jasnością wierzchołka gałęzi czerwonych olbrzymów (TRGB). Bolo-
metryczna jasność TRGB jest w bardzo małym stopniu zależna od metaliczności i
innych efektów populacyjnych, dzięki czemu doskonale nadaje się do badania wpły-
wu efektów populacyjnych na jasność gwiazd Red Clump.

Jasność gwiazd RC jest różna dla poszczególnych galaktyk i w skrajnym przy-
padku może różnić się o 0.4 mag. Efekt ten jest zgodny z przewidywaniami opartymi
o syntetyczne modele populacji gwiazdowych (Sarajedini 1999 oraz Girardi i Salaris
2001).

Pomiar odległości przy pomocy średniej jasność gwiazd Red Clump w optycznym
paśmie I musi uwzględniać szereg poprawek populacyjnych liczonych dla złożonych
populacji gwiazdowych. Jednak obecnie możliwość taka istnieje tylko w przypad-
ku nielicznych galaktyk (takich jak LMC, SMC), a szacowane poprawki obarczone
są dużą niepewnością. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż poprawki populacyjne dla
podczerwonego pasma K są dużo mniejsze. Prezentowane w tym rozdziale efekty
populacyjne mogą być przyczyną uzyskania tzw. „krótkiej odległości” do Wielkiego
Obłoku Magellana.

Przedstawione w tym rozdziale wnioski zostały opublikowane w pracy Pietrzyń-
ski, Górski i in. (2010), jednak zostały one uzyskane w oparciu o porównanie średniej
jasności gwiazd RC z jasnością TRGB w paśmie I. Jak pokazałem w rozdziale 5, ja-

73



sność bolometryczna TRGB opierająca się o metaliczność [Fe/H]−3.5 dużo słabiej
zależy od efektów populacyjnych niż jasność TRGB w paśmie I, dzięki czemu lepiej
nadaje się do badania przedstawionych w tym rozdziale błędów systematycznych.
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7 Podsumowanie

Pomiary odległości pozwalają na określenie struktury Wszechświata, skali energe-
tycznej zjawisk astrofizycznych oraz wartości stałych fizycznych. Najważniejszym
rezultatem współczesnych badań jest wyznaczenie wartości stałej Hubble’a, określa-
jącej wiek i rozmiary obserwowanego Wszechświata (Freedman i in. 2010).

Ze względu na dużą rozpiętość skali stosujemy tzw. „drabinę odległości”, która
polega na wykorzystaniu kilku niezależnych, lecz zazębiających się metod pomiaru.
Niestety błędy systematyczne oraz niedokładności pomiarów na niższych szczeblach
propagują się na każdy wyższy szczebel „drabiny”, wpływając na ostateczną nie-
pewność pomiaru odległości do odległych obiektów. Stosowane metody pomiaru
odległości zdominowane są przez błędy systematyczne, z czego największe znaczenie
ma wpływ poczerwienienia, efekty populacyjne oraz kalibracja punktu zerowego.

Największa kontrybucja do ostatecznego błędu pomiaru stałej Hubble’a związana
jest z pomiarami odległości do pobliskich galaktyk. Porównanie odległości uzyska-
nych przy pomocy kilku metod do szeregu galaktyk Grupy Lokalnej pokazało, że
istnieją duże rozbieżności pomiędzy wynikami.

Jednym z najważniejszych przykładów jest galaktyka M33, dla której rozbieżność
pomiarów odległości wynosi aż 30%. Większość współczesnych pomiarów, opartych
o fotometrię cefeid w pasmach optycznych grupuje się w okolicach odległości 24.65
mag. Inne metody pomiaru, takie jak FGLR lub gwiazdy zaćmieniowe prowadzą
do odległości większych o około 0.2 - 0.3 mag. Prezentowane w niniejszej pracy
pomiary oparte są o podczerwoną oraz optyczną fotometrię 26 cefeid. Uzyskana
odległość wynosi 24.62 ± 0.03 (stat.) ± 0.06 (syst.) mag. Dzięki wykorzystaniu
pasm optycznych oraz podczerwonych, wyznaczono dokładną wartość poczerwie-
nienia (EB−V = 0.19 ± 0.02 mag). Otrzymana odległość jest w niewielkim stopniu
zależna od wartości ekstynkcji oraz prawa poczerwienienia. Wpływ blendingu, meta-
liczności oraz pozostałych efektów populacyjnych również jest niewielki. Wynik ten
jest zgodny ze współczesnymi wyznaczeniami opartymi o optyczne pomiary jasności
cefeid.

Wyznaczenia oparte o pomiary jasności cefeid możemy porównać z wyznaczenia-
mi opartymi o pomiar jasności wierzchołka gałęzi czerwonych olbrzymów. Jednak
kalibracje jasności TRGB zostały wykonane w oparciu o pomiary fotometryczne w
gromadach kulistych znajdujących się w naszej Galaktyce. Tymczasem w innych
galaktykach mamy do czynienia z mieszanką populacji o różnym wieku, historii
formowania i składzie chemicznym. Efekty populacyjne mogą prowadzić do syste-
matycznych błędów wyznaczenia odległości przy pomocy metody TRGB.

Aby zbadać wpływ efektów populacyjnych zmierzyłem jasność w pasmach I, J
oraz K wierzchołka gałęzi czerwonych olbrzymów w LMC oraz w trzech galaktykach
Grupy Lokalnej o podobnych do LMC własnościach morfologicznych. W Wielkim
Obłoku Magellana wyznaczyłem statystyczną niepewność pomiaru odległości przy
pomocy TRGB. Rozrzut wyników pomiaru dla różnych obszarów wynosi około 0.04
mag dla wszystkich trzech pasm.

Dla LMC odległość uzyskana w paśmie K jest większa o 0.2 mag w stosunku do
„klasycznej odległości” (18.50). Natomiast w paśmie I jest od niej mniejsza o 0.2
mag. Są to różnice dużo większe niż statystyczna niepewność pomiaru (0.04 mag), co
świadczy o istnieniu błędu systematycznego przewidzianego przez Salaris i Girardi
(2005). Odległości wyznaczone do pozostałych trzech galaktyk różnią się również od

75



wyznaczeń opartych o pomiary jasności cefeid w pasmach podczerwonych.
Różnice odległości między LMC a poszczególnymi galaktykami okazały się ze

sobą spójne w pasmach J, K oraz dla jasności bolometrycznej, pomimo dużych
różnic metaliczności dla tych galaktyk.

Jeżeli różnice odległości w pasmach J, K oraz dla jasności bolometrycznej do-
damy do odległości do Wielkiego Obłoku Magellana, otrzymamy moduły odległości
do badanych galaktyk które są zgodne z metodą opartą o pomiar jasności cefeid.
Możliwe jest więc skalibrowanie metody TRGB w pasmach J, K oraz dla jasności
bolometrycznej dla galaktyk o podobnych własnościach morfologicznych do LMC.

Wyznaczenie odległości oparte o jasność bolometryczną i metaliczność [Fe/H]−3.5

prowadzi do wyniku, który jest zgodny z wyznaczeniami opartymi o pomiary jasności
cefeid, gwiazd podwójnych oraz różnicy odległości między LMC a badanymi galak-
tykami. Oparcie jasności bolometryczne o pasmo K oraz o kolor (J-K), (V-I) lub
(V-K) mogło by zminimalizować efekt poczerwienienia oraz uniezależnić pomiary
odległości metodą TRGB od efektów populacyjnych.

Podobnie jak w przypadku TRGB efekty populacyjne wpływają na jasność gwiazd
Red Clump. Na podstawie fotometrii opublikowanej w pracy Jacobs i in. (2009) zmie-
rzyłem średnią jasność gwiazd RC w 15 pobliskich galaktykach. Jasność ta zosta-
ła porównana z bolometryczną jasnością wierzchołka gałęzi czerwonych olbrzymów
(TRGB) w tych galaktykach, która jest w bardzo małym stopniu zależna od meta-
liczności i innych efektów populacyjnych. Jasność absolutna gwiazd RC jest różna
dla poszczególnych galaktyk i w skrajnym przypadku może różnić się o 0.4 mag.
Efekt ten jest zgodny z przewidywaniami opartymi o syntetyczne modele populacji
gwiazdowych (Sarajedini 1999 oraz Girardi i Salaris 2001).

Badania jasności TRGB oraz gwiazd Red Clump pokazują, że współczesne teorie
oparte o syntetyczne modele złożonych populacji gwiazdowych dobrze odtwarzają
szereg efektów populacyjny. Wykorzystanie ich wymaga szczegółowej wiedzy o hi-
storii formowania się gwiazd, początkowej funkcji mas i skaldzie chemicznym, która
jest niedostępna dla wielu galaktyk.
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Spis rysunków

1 Wybrane metody wyznaczania odległości wraz z przybliżonym zakresem
stosowania. Na poziomej osi diagramu zaznaczono odległość wyrażoną w
parsekach w skali logarytmicznej. Odległość do pojedynczych gwiazd moż-
na wyznaczyć przy pomocy paralaksy, gwiazd pulsujących (cefeidy oraz
RR Lutni), gwiazd zaćmieniowych oraz przy pomocy metody FGLR (z
ang. Flux-weighted Gravity-Luminosity Relationship). Metody takie jak
TRGB (z ang. Tip of The Red Giant Branch) oraz Red Clump pozwalają
wyznaczyć odległość do populacji gwiazd i jeżeli w badanych obiektach
(galaktykach lub gromadach gwiazdowych) takich gwiazd jest niewiele,
wyznaczenie odległości może okazać się niemożliwe. Pomiar jasności Su-
pernowych Ia oraz relacja Tully-Fisher pozwalają wyznaczyć odległość do
odległych obiektów. Wymienione metody omawiane są szerzej w dodat-
ku B. Kolorem czerwonym oraz niebieskim zaznaczono metody pomiaru
odległości, które opierają się o gwiazdy odpowiednio II oraz I populacji.
Widać, iż w Grupie Lokalnej, szczególnie w Wielkim Obłoku Magellana,
możemy wykorzystać większość metod pomiaru odległości. . . . . . . . . 5

2 HAWK-I (High Acuity Wide field K-band Imager), podczerwona kamera
CCD w którą wyposażony jest teleskop VLT w obserwatorium Paranall
ESO. Jak widać na zdjęciu, kamera składa się z czterech detektorów któ-
rych łączne pole widzenia wynosi około 60 arcmin2. Ponieważ szum odczy-
tu (read noise) oraz niektóre parametry poszczególnych detektorów róż-
nią się od siebie, redukcje jak i kalibracje przeprowadza się niezależnie dla
wszystkich czterech detektorów kamery. Źródło: https://www.eso.org/public/images

7

3 Transmisja filtrów fotometrycznych J,H oraz K (odpowiednio linia fioleto-
wa, zielona oraz pomarańczowa), transmisja atmosferyczna (kolor czarny)
oraz jasność tła nieba (kolor czerwony) w zależności od długości fali pro-
mieniowania. Dane pochodzą z obserwatorium Mauna Kea. Źródłem ja-
sności tła nieba są głównie pasma emisji wody (tzw. pasma OH). Dopiero
dla długości fali powyżej 2.4 mikrona źródłem promieniowania jest tło ter-
miczne atmosfery ziemskiej. Źródło: http://arxiv.org/pdf/1206.6901v1.pdf 8

4 Błędy fotometryczne pomiarów jasności gwiazd w galaktyce M33. Pomiary
wykonane zostały przy pomocy podczerwonej kamery HAWK-I. Jasność
instrumentalną (oś pozioma) oraz błąd fotometrii (oś pionowa) obliczyłem
przy pomocy opisanych w tym rozdziale procedur fotometrycznych. Precy-
zja pomiarów jasności gwiazd jest dużo mniejsza dla gwiazd słabych. Pre-
zentowana fotometria jest podstawą pomiarów jasności cefeid w galaktyce
M33 (rozdział 4). Błąd fotometryczny dla najjaśniejszych cefeid badanych
w rozdziale 4 jest mniejszy niż 0.01 mag. Dla najsłabszych cefeid błąd
fotometryczny wynosi około 0.05 mag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

5 Galaktyka M33 wraz z zaznaczonym polem w którym wykonano pomiar
jasności cefeid. Północ znajduje się na górze, wschód po prawej stronie
zdjęcia. Obserwowane pole odpowiada polu widzenia czterech detektorów
kamery HAWK-I (7.5 x 7.5 arcmin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
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6 Diagram kolor-jasność otrzymany na podstawie fotometrii gwiazd w galak-
tyce M33. Zielonym kolorem zaznaczono położenie na diagramie 24 cefeid,
które posłużyły do wyznaczenia zależności okres-jasność. Kolory obserwo-
wanych cefeid pokrywają cały zakres pasa niestabilności. . . . . . . . . . 18

7 Zależności okres-jasność sporządzone na podstawie zmierzonych jasności
24 cefeid w galaktyce M33. Panel górny prezentuje zależność w paśmie J,
natomiast panel dolny prezentuje zależność w paśmie K. Niebieską, przery-
waną linią zaznaczono dopasowanie z uwolnionym współczynnikiem nachy-
lenia zależności okres-jasność. Ciągłą czarną linią zaznaczono dopasowanie
z ustalonym współczynnikiem nachylenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

8 Obserwowany moduł odległości dla galaktyki M33 w poszczególnych pa-
smach (odpowiednio licząc od lewej strony: K, J, I, V). Pozioma oś wyra-
żona jest w wartościach współczynnika Rλ, zgodnie z prawem poczerwie-
nienia Schlegel i in. (1998). Linią zaznaczono dopasowanie, którego współ-
czynnik kierunkowy interpretujemy jako wartość poczerwienienia, nato-
miast punkt zerowy jako rzeczywisty moduł odległości do galaktyki M33. . 23

9 Zależności jasności absolutnych MTRGB
λ od metaliczności [Fe/H] w róż-

nych pasmach. Liniami ciągłymi przedstawiono używane w tej pracy ka-
libracje: Valenti, Ferraro i Origlia, 2004 (VFO04: J - kolor czerwony, K -
kolor fioletowy); Bellazzini i Ferraro, 2001 (BF01: I - kolor żółty); Ferraro
i in., 2000 (F00: jasność bolometryczna - kolor zielony). Dla porównania,
liniami przerywanymi zaznaczono kalibracje jasności bolometrycznej Da
Costa i Armandroff, 1990 (DA90) oraz Salaris i Cassisi, 1997 (SC97). . . . 31

10 Syntetyczny diagram kolor-jasność (lewy panel) oraz histogram funkcji ja-
sności (prawy panel). Do stworzenia syntetycznej populacji wykorzysta-
łem model funkcji jasności (Makarov i in. 2006), w którym parametrem
jest jasność TRGB (MTRGB = 14.0 mag). Z zadanego modelem rozkładu
losowałem jasności gwiazd w pasmach J i K. Na podstawie wylosowanej
próbki jasności stworzyłem diagram kolor-jasność oraz histogram funkcji
jasności w paśmie K. Czerwona linia zaznacza jasność TRGB założoną w
modelu. Na histogramie wyraźnie widoczna jest krawędź funkcji jasności
w okolicach 14 mag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

11 Odpowiedź filtru Sobela E(m) (zielona linia) oraz ciągła funkcja jasno-
ści Φ(m) (niebieska przerywana linia) dla syntetycznych danych, których
diagram kolor-jasność prezentowany jest na rysunku 10. Do stworzenia
syntetycznej populacji wykorzystałem model funkcji jasności (Makarov i
in. 2006), w którym parametrem jest jasność TRGB (mTRGB = 14.0 mag).
Czerwona linia zaznacza wyznaczoną przez filtr Sobela jasność TRGB. Za-
stosowałem dwie różne wartości parametru „wygładzenia” funkcji jasności
σ = 0.03 mag. (górny panel) oraz σ = 0.07 mag. (dolny panel). Wyraź-
nie widoczna jest różnica w „wygładzeniu” funkcji jasności, jednak w obu
przypadkach filtr Sobela wyznaczył wartość 14.02 mag, która różni się o
0.02 mag w stosunku do założonej w modelu jasności TRGB. W przypad-
ku górnego panelu oszacowana metodą bootstrap niepewność pomiaru ma
wartość 0.01 mag, dla dolnego panelu oszacowana niepewność wynosi 0.02
mag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
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12 Wielki Obłok Magellana wraz z zaznaczonymi polami w których wykona-
no pomiar jasności TRGB. Jedno pole odpowiada polu widzenia kamery
OGLE III (35x35 arcmin). Łącznie pomiar wykonano w 17 polach pokry-
wających centrum LMC. Północ znajduje się na górze, wschód po prawej
stronie zdjęcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

13 Diagram kolor-jasność (lewy panel) oraz histogram funkcji jasności (prawy
panel) gwiazd w polu LMC127. Górny panel przedstawia diagram w paśmie
I vs. (V-I). Dolny panel przedstawia diagram dla tych samych gwiazd w
paśmie K vs. (J-K). Czerwoną linią zaznaczono zmierzoną jasność TRGB.
Na histogramie wyraźnie widoczna jest krawędź funkcji jasności. . . . . . 39

14 Diagram kolor-jasność (lewy panel) oraz histogram funkcji jasności (prawy
panel) gwiazd w polu LMC162. Górny panel przedstawia diagram w paśmie
I vs. (V-I). Dolny panel przedstawia diagram dla tych samych gwiazd w
paśmie K vs. (J-K). Czerwoną linią zaznaczono zmierzoną jasność TRGB. 40

15 Odpowiedź filtru Sobela E(m) (zielona linia) oraz ciągła funkcja jasności
Φ(m) (niebieska przerywana linia) dla pola LMC127 (panele po lewej stro-
nie) oraz LMC162 (panele po prawej stronie). Wyznaczenie jasności TRGB
wykonano w paśmie I (panele górne), J (panele środkowe) oraz K (pane-
le dolne). Czerwona linia zaznacza wyznaczoną przez filtr Sobela jasność
TRGB. W przypadku pola LMC127 wyznaczenie jasności TRGB jest jed-
noznaczne i bardzo precyzyjne. Niepewność pomiaru oszacowana metodą
bootstrap wynosi 0.01 mag. W przypadku pola LMC162 odpowiedź filtru
Sobela tworzy szereg lokalnych maksimów rozciągnięty w stronę gwiazd o
mniejszych jasnościach. W takim wypadku konieczne jest wskazanie algo-
rytmowi Sobela właściwego maksimum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

16 Mały Obłok Magellana wraz z zaznaczonymi polami w których wykona-
no pomiar jasności TRGB. Jedno pole odpowiada polu widzenia kamery
OGLE III (35x35 arcmin). Łącznie pomiar wykonano w 5 polach pokry-
wających centrum SMC. Północ znajduje się na górze, wschód po prawej
stronie zdjęcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

17 Diagram kolor-jasność (panele po lewej stronie) oraz histogram funkcji
jasności (panele po prawej stronie) gwiazd w polu SMC106. Górny pa-
nel przedstawiają diagram w paśmie I vs. (V-I). Dolny panel przedstawia
diagram dla tych samych gwiazd w paśmie K vs. (J-K). Czerwoną linią
zaznaczono zmierzoną jasność TRGB. Na histogramie wyraźnie widoczna
jest krawędź funkcji jasności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

18 Odpowiedź filtru Sobela E(m) (zielona linia) oraz ciągła funkcja jasności
Φ(m) (niebieska przerywana linia) dla pola SMC106. Wyznaczenie jasno-
ści TRGB wykonano w paśmie I (panel górny), J (panel środkowy) oraz
K (panel dolny). Czerwona linia zaznacza wyznaczoną przez filtr Sobela
jasność TRGB. W przypadku pola SMC106 wyznaczenie jasności TRGB
jest jednoznaczne i bardzo precyzyjne. Niepewność pomiaru oszacowana
metodą bootstrap wynosi około 0.02 mag. . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

19 Galaktyka WLM wraz z zaznaczonym polem w którym wykonano pomiar
jasności TRGB. Rozmiar pola odpowiada polu widzenia kamery SOFI
(4.5x4.5 arcmin). Północ znajduje się na górze, wschód po prawej stro-
nie zdjęcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
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20 Diagram kolor-jasność (panele po lewej stronie) oraz histogram funkcji
jasności (panele po prawej stronie) gwiazd w galaktyce WLM. Górny pa-
nel przedstawia diagram w paśmie I vs. (V-I). Dolny panel przedstawia
diagram dla tych samych gwiazd w paśmie K vs. (J-K). Czerwoną linią
zaznaczono zmierzoną jasność TRGB. Na histogramie wyraźnie widoczna
jest krawędź funkcji jasności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

21 Odpowiedź filtru Sobela E(m) (zielona linia) oraz ciągła funkcja jasności
Φ(m) (niebieska przerywana linia) dla galaktyki WLM. Wyznaczenie ja-
sności TRGB wykonano w paśmie I (panel górny), J (panel środkowy) oraz
K (panel dolny). Czerwona linia zaznacza wyznaczoną przez filtr Sobela ja-
sność TRGB. Wyznaczenie jasności TRGB jest jednoznaczne i bardzo pre-
cyzyjne. Niepewność pomiaru oszacowana metodą bootstrap wynosi około
0.02 mag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

22 Galaktyka IC 1613 wraz z zaznaczonymi polami w których wykonano po-
miar jasności TRGB. Rozmiar pojedynczego pola odpowiada polu widzenia
kamery SOFI (4.5x4.5 arcmin). Północ znajduje się na górze, wschód po
prawej stronie zdjęcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

23 Diagram kolor-jasność (panele po lewej stronie) oraz histogram funkcji
jasności (panele po prawej stronie) gwiazd w galaktyce IC 1613. Górny
panel przedstawia diagram w paśmie I vs. (V-I). Dolny panel przedstawia
diagram dla tych samych gwiazd w paśmie K vs. (J-K). Czerwoną linią
zaznaczono zmierzoną jasność TRGB. Na histogramie wyraźnie widoczna
jest krawędź funkcji jasności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

24 Odpowiedź filtru Sobela E(m) (zielona linia) oraz ciągła funkcja jasności
Φ(m) (niebieska przerywana linia) dla galaktyki IC 1613. Wyznaczenie ja-
sności TRGB wykonano w paśmie I (panel górny), J (panel środkowy) oraz
K (panel dolny). Czerwona linia zaznacza wyznaczoną przez filtr Sobela ja-
sność TRGB. Wyznaczenie jasności TRGB jest jednoznaczne i bardzo pre-
cyzyjne. Niepewność pomiaru oszacowana metodą bootstrap wynosi około
0.02 mag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

25 Przykładowe diagramy kolor-jasność dla galaktyk M33 (panel górny) oraz
NGC 185 (panel dolny). Wyraźnie widoczne jest zagęszczenie gwiazd Red
Clump (obszar zaznaczony kolorem zielonym). Na diagramach widoczny
jest jaśniejszy o około 4 mag wierzchołek gałęzi czerwonych olbrzymów. . . 69

26 Przykładowe funkcje jasności wraz z dopasowaniem zależności opisanej
wzorem 14 (Paczyński i Stanek 1998) dla galaktyk M33 oraz NGC 185.
Dopasowanie dobrze odwzorowuje funkcję jasności, dzięki czemu możliwe
jest dokładne wyznaczenie średniej jasności gwiazd Red Clump. . . . . . . 70
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27 Różnica średniej jasności RC oraz bolometrycznej jasności TRGB dla ga-
laktyk prezentowanych w tabeli 16. Żółtym kolorem zaznaczono różnicę
jasności dla sześciu galaktyk prezentowanych w pracy Udalski (2000): Ca-
rina dSph, Fornax dSph, LMC, SMC, M32, M31. Niebieską przerywaną
linią zaznaczono różnicę jasności absolutnej MRC

I oraz jasności absolutnej
MTRGB
Bol . Jasność absolutną MTRGB

Bol w zależności od metaliczności obli-
czono przy pomocy kalibracji Ferraro i in. (2000) (wzór 7, którego opis
znajduje się w rozdziale 5.1). Jasność absolutną MRC

I w zależności od me-
taliczności obliczono zgodnie z wzorem 13. Dużą zgodność z powyższymi
kalibracjami występuje dla galaktyk NGC 185, ESO 294-010 oraz Pega-
sus dIg (zaznaczone kolorem zielonym). W większości badanych galaktyk
średnia jasność gwiazd Red Clump jest większa niż w naszej Galaktyce.
Największa różnica w porównaniu do powyższej kalibracji występuje dla
galaktyk ESO 594-004 oraz DDO 75 (zaznaczone kolorem czerwonym). . . 72
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Spis tabel

1 Wybrane systemy fotometryczne wraz z efektywną długością fali (λJ , λH ,
λK) oraz efektywną szerokością wybranych filtrów (∆J , ∆H , ∆K) wyra-
żoną w µm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2 Wartości współczynników Rλ dla wybranych pasm w systemach fotome-
trycznych Landolt oraz UKIRT (Schlegel i in. 1998). . . . . . . . . . . . . 14

3 Wybrane wyznaczenia odległości do galaktyki M33. Jeżeli przy danej war-
tości modułu odległości podane są dwie wartości błędu, pierwsza z nich
jest błędem statystycznym, a druga błędem systematycznym. . . . . . . . 16

4 Jasności cefeid w paśmie J oraz uśrednione jasności w paśmie K . . . . . . 19
5 Obserwowane oraz rzeczywiste moduły odległości w poszczególnych pa-

smach optycznych oraz podczerwonych, otrzymane na podstawie pomiaru
jasności cefeid w galaktyce M33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

6 Odległości do 10 galaktyk Grupy Lokalnej uzyskane przy pomocy pomiaru
jasności cefeid, gwiazd RR Lutni oraz TRGB. Przedstawione wyznaczenia
pochodzą z pracy Lee i in. (1993) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

7 Wyznaczone jasności TRGB w badanych polach w Wielkim Obłoku Magel-
lana w pasmach I, J oraz K; średnie wartości poczerwienienia wewnętrzne-
go EV−I oraz średni kolor gwiazd gałęzi czerwonych olbrzymów (V-I)−3.5.
Położenie poszczególnych pól widoczne jest na rysunku 12. . . . . . . . . 38

8 Zestawienie błędów statystycznych oraz systematycznych dla pomiaru ja-
sności TRGB w Wielkim Obłoku Magellana. Średnie odchylenie standar-
dowe oznaczono jako RMS (z ang. Root Mean Square). . . . . . . . . . . 44

9 Zestawienie informacji o źródłach danych fotometrycznych dla galaktyk
SMC, WLM oraz IC 1613. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

10 Wybrane wyznaczenia odległości do Małego Obłoku Magellana. . . . . . . 47
11 Wyznaczone jasności TRGB w badanych polach w Małym Obłoku Magel-

lana w pasmach I, J oraz K; średnie wartości poczerwienienia wewnętrzne-
go EV−I oraz średni kolor gwiazd gałęzi czerwonych olbrzymów (V-I)−3.5.
Położenie poszczególnych pól widoczne jest na rysunku 16. . . . . . . . . 48

12 Zestawienie błędów statystycznych oraz systematycznych dla pomiaru ja-
sności TRGB w Małym Obłoku Magellana. Średnie odchylenie standardo-
we oznaczono jako RMS (z ang. Root Mean Square). . . . . . . . . . . . 52

13 Wybrane wyznaczenia odległości do galaktyki WLM. . . . . . . . . . . . 54
14 Wybrane wyznaczenia odległości do galaktyki IC 1613. . . . . . . . . . . 58
15 Zestawienie wyznaczeń odległości (m-M)λ do galaktyk LMC, SMC, WLM

oraz IC 1613; Różnice odległości między LMC a poszczególnymi galak-
tykami (∆λ) oraz odległość uzyskana przez dodanie uśrednionej różnicy
jasności bolometrycznej oraz pasm J i K do wartości modułu odległości do
LMC (18.50 + ∆). Wartość modułu odległości (m-M)−3.5Bol wyznaczonego na
podstawie jasności bolometrycznej i metaliczność [Fe/H]−3.5. Dla porów-
nania, w tabeli umieszczono wyznaczenia odległości oparte o podczerwone
pomiary jasności cefeid oraz gwiazdy zaćmieniowe późnych typów widmo-
wych. Persson i in. 2004 – P14, Pietrzyński i in. 2006 – P06, Gieren i in.
2008b – G08, Matsunaga i in. 2011 – M11, Pietrzyński i in. 2013 – P13,
Graczyk i in. 2014 – G14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

89



16 Średnie jasności gwiazd Red Clump dla 15 galaktyk w optycznym paśmie
I. Jasności zostały wyznaczone na podstawie fotometrii opublikowanej w
pracy Jacobs i in. (2009). W tabeli umieszczono jasności TRGB, śred-
nią metaliczność gwiazd gałęzi czerwonych olbrzymów, poczerwienienie w
kierunku poszczególnych galaktyk, wartość poprawki bolometrycznej oraz
różnicę średniej jasności gwiazd RC i bolometrycznej jasności TRGB. . . . 73
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10 Dodatek A – skróty stosowane w pracy

2MASS – Two Micron All-Sky Survey
arcsec – second of arc, sekunda łuku
arcmin – minute of arc, minuta łuku
CMD – Color-Magnitude Diagram, diagram kolor-jasność
CTIO – Cerro Tololo Inter-American Observatory,

w niniejszej pracy, nazwa systemu fotometrycznego
dSph – Dwarf spheroidal galaxy, karłowata galaktyka sferyczna
dIg – Dwarf irregular galaxy, karłowata galaktyka nieregularna
EELT – European Extremely Large Telescope
FGLR – Flux weighted Gravity-Luminosity Relationship
GMT – Giant Magellan Telescope
HAWK-I – High Acuity Wide field K-band Imager
IRSF – Infrared Survey Facility (teleskop)
LMC – Large Magellanic Cloud, Wielki Obłok Magellana
NIR – Near-infrared, bliska podczerwień
NTT – New Technology Telescope
OGLE – Optical Gravitational Lensing Experiment
P-L – Period-Luminosity, zależność okres-jasność
PSF – Point Spread Function
RC – Red Clump
RMS – Root Mean Square
SMC – Small Magellanic Cloud, Mały Obłok Magellana
TMT – Thirty Meter Telescope
TRGB – Tip of the Red Ginat Branch, wierzchołek gałęzi czerwonych olbrzymów.
UKIRT – United Kingdom Infrared Telescope,

w niniejszej pracy, nazwa systemu fotometrycznego
VLT – Very Large Telescope
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11 Dodatek B – wskaźniki odległości i świece stan-
dardowe

• Cefeidy (gwiazdy typu δ Cephei lub Cefeidy klasyczne) to pulsujące jasne
nadolbrzymy, o masach od kilku do kilkunastu mas Słońca i okresach pulsacji
od około jednego dnia do kilku miesięcy. Odkryta w 1091 roku przez Henriettę
Leavitt zależność okres-jasność wiąże okres pulsacji (P) Cefeidy z jej jasnością
absolutną (M):

M = a · log(P ) + b

Współczynnik nachylenia zależności a oraz punkt zerowy zależności b mogą
zależeć od własności populacyjnych, w szczególności od składu chemicznego
cefeid. Dokładniej zagadnienie to omawiane jest w rozdziale poświęconym wy-
znaczeniu odległości do galaktyki M33 (rozdział 4).

• Tip of the Red Giant Branch (TRGB) – wierzchołek gałęzi czerwonych ol-
brzymów. Metoda wyznaczania odległości polega na pomiarze jasności gwiazd
kończących swoją ewolucję na gałęzi czerwonych olbrzymów, tuż przed eta-
pem błysku helowego. Rozdział 5 w całości poświęcony jest pomiarowi jasności
TRGB, gdzie szczegółowo omawiane są podstawy stosowania tej metody.

• Gwiazdy Red Clump (RC) to mało-masywne gwiazdy (< 2.4Msun) znaj-
dujące się w fazie palenia helu w jądrze. Ewolucja gwiazd znajdujących się w
tej fazie przebiega powoli, dzięki czemu tworzą one „zagęszczeni” widoczne na
diagramach kolor-jasność (CMD). Ponieważ gwiazdy te wcześniej przeszły etap
błysku helowego, rozmiary ich jąder mieszczą się w niewielkim zakresie mas,
co prowadzi do niewielkich różnic jasności absolutnych. Dzięki temu średnia
jasności gwiazd RC jest wykorzystywana jako świeca standardowa. Gwiazdy
RC i ich zastosowanie w celu wyznaczania odległości omawiane są w rozdziale
6.

• Gwiazdy RR Lutni (RR Lyrae) to gwiazdy pulsujące. W porównaniu do
cefeid mają dużo mniejsze masy (< 0.8Msun). Okresy pulsacji wynoszą od
kilku godzin do jednego dnia. Są to gwiazdy stare, należące do populacji II.
Ze względu na niewielką jasność, gwiazdy RR Lutni obserwowane są tylko w
niektórych galaktykach Grupy Lokalnej. Podobnie jak cefeidy, spełniają za-
leżność okres-jasność, jednak zależność ta w dużym stopniu zależna jest od
metaliczności.

• FGLR (Flux-weighted Gravity-Luminosity Relationship). Niebieskie
nadolbrzymy spełniają ścisłą zależność: bolometryczna jasność absolutna (Mbol)
- przyspieszenie grawitacyjne (g) - temperatura (T ):

Mbol = a · log(g/T 4) + b

Pomiar przyspieszenia grawitacyjnego oraz temperatury (powierzchniowej) wy-
konuje się technikami spektroskopowymi. Metoda FGLR pozwala na pomiar
odległości do bardzo oddalonych obiektów, ponieważ jasność niebieskich nad-
olbrzymów jest duża. Współczynnik nachylenia zależności a oraz punkt zerowy
kalibracji b nie są do tej pory zbadane wystarczająco dokładnie.
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• Supernowa typu Ia to rozbłysk spowodowany eksplozją węglowo-tlenowego
białego karła, która jest konsekwencją przekroczenia przez niego masy Chan-
drasekhara. Może to nastąpić w wyniku dwóch procesów: transferu masy lub
kolizji dwóch białych karłów. Są to jedne z najbardziej energetycznych zjawisk
obserwowanych we Wszechświecie. W czasie maksimum rozbłysku supernowa
osiąga jasność -19.3 mag w paśmie V, dzięki czemu możemy obserwować je w
odległych galaktykach.

• Relacja Tully-Fisher jest empiryczną zależnością wiążącą jasność galaktyk
spiralnych z ich prędkością rotacji. Prędkość rotacji mierzona jest metoda-
mi spektroskopowymi. Kalibracja tej relacji została wykonana na podstawie
pomiarów odległości do pobliskich galaktyk. Podobnie jak pomiary jasności
supernowych typu Ia, relacja Tully-Fisher pozwala na wyznaczenie odległości
do odległych galaktyk.

• Pomiar paralaksy to geometryczna metoda wyznaczania odległości, polega-
jąca na pomiarze pozornej zmiany położenia obserwowanego obiektu wraz ze
zmieniającym się położeniem obserwatora. Metoda ta wymaga bardzo dużej
precyzji pomiarów astrometrycznych, przez co ma ograniczony zasięg stoso-
wania. Satelita Hipparcos (ang. High Precision Parallax Collecting Satellite)
pozwala zmierzyć odległość do obiektów odległych o około 100 pc z dokładno-
ścią kilku procent, niepewność pomiaru obiektów odległych o 500 pc wynosi
już około 100%. Pracująca od października 2013 roku misja Gaia (ang. Global
Astrometric Interferometer for Astrophysics) pozwoli zwiększyć zasięg stoso-
wania tej metody do kilku tysięcy parseków.

• Gwiazdy zaćmieniowe późnych typów widmowych. Metoda pomiaru
odległości polega na porównaniu rzeczywistych rozmiarów gwiazd oraz ich roz-
miarów kątowych. Rzeczywiste rozmiary wyznaczane są na podstawie spektro-
skopowych obserwacji prędkości radialnych oraz krzywych zmian blasku. Roz-
miary kątowe wyznaczane są na podstawie kalibracji jasność powierzchniowa-
kolor. Metoda ta pozwala na wyznaczenie odległości z dokładnością kilku pro-
cent. Jest ona w niewielkim stopniu zależna od poczerwienienia oraz innych
błędów systematycznych. Niestety, układów nadających się do przeprowadze-
nia takiej analizy jest stosunkowo niewiele, w dodatku gwiazdy te nie są tak
jasne jak cefeidy lub gwiazdy TRGB. Metoda ta została wykorzystana do wy-
znaczenia precyzyjnej odległości do Wielkiego Obłoku Magellana (Pietrzyński
i in. 2013) oraz Małego Obłoku Magellana (Graczyk i in. 2014).
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12 Dodatek C – dziennik obserwacji cefeid w pa-
smach J oraz K w galaktyce M33

ID HJD pasmo jasność [mag] błąd [mag]
D33J013336.4+303437.8 54805.039912 J 19.21 0.03
D33J013336.4+303437.8 54806.032966 K 18.42 0.01
D33J013336.4+303437.8 54805.039912 K 18.46 0.01
D33J013336.4+303437.8 54805.079058 K 18.43 0.01
D33J013336.4+303437.8 55169.039569 K 18.45 0.02
D33J013336.4+303437.8 55136.126545 K 18.41 0.04
D33J013339.8+303412.2 54805.039912 J 19.21 0.03
D33J013339.8+303412.2 54806.032966 K 18.22 0.01
D33J013339.8+303412.2 54805.039912 K 18.24 0.01
D33J013339.8+303412.2 54805.079058 K 18.33 0.01
D33J013339.8+303412.2 55169.039569 K 18.27 0.02
D33J013339.8+303412.2 55136.126545 K 18.43 0.05
D33J013335.6+303649.2 54805.039912 J 19.06 0.03
D33J013335.6+303649.2 54806.032966 K 18.83 0.01
D33J013335.6+303649.2 54805.039912 K 18.83 0.01
D33J013335.6+303649.2 54805.079058 K 18.71 0.01
D33J013335.6+303649.2 55169.039569 K 18.72 0.03
D33J013335.6+303649.2 55136.126545 K 18.62 0.05
D33J013331.6+303704.5 54805.039912 J 19.33 0.03
D33J013331.6+303704.5 54806.032966 K 18.69 0.01
D33J013331.6+303704.5 54805.039912 K 18.60 0.01
D33J013331.6+303704.5 54805.079058 K 18.51 0.01
D33J013331.6+303704.5 55169.039569 K 18.48 0.03
D33J013331.6+303704.5 55136.126545 K 18.44 0.05
D33J013338.4+303602.5 54805.039912 J 18.86 0.02
D33J013338.4+303602.5 54806.032966 K 18.28 0.01
D33J013338.4+303602.5 54805.039912 K 18.43 0.01
D33J013338.4+303602.5 54805.079058 K 18.48 0.01
D33J013338.4+303602.5 55169.039569 K 18.30 0.02
D33J013338.4+303602.5 55136.126545 K 18.59 0.05
D33J013338.4+303602.5 55128.189734 K 18.36 0.06
D33J013334.4+303530.2 54805.039912 J 18.52 0.02
D33J013334.4+303530.2 54806.032966 K 18.14 0.01
D33J013334.4+303530.2 54805.039912 K 18.09 0.01
D33J013331.5+303351.2 54805.039912 J 16.25 0.01
D33J013331.5+303351.2 54806.032966 K 15.27 0.01
D33J013331.5+303351.2 54805.039912 K 15.27 0.01
D33J013331.5+303351.2 54805.079058 K 15.26 0.01
D33J013331.5+303351.2 55169.039569 K 15.33 0.01
D33J013331.5+303351.2 55136.126545 K 15.41 0.01
D33J013332.9+303548.4 54805.039912 J 17.59 0.02
D33J013332.9+303548.4 54806.032966 K 17.38 0.01
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ID HJD pasmo jasność [mag] błąd [mag]
D33J013332.9+303548.4 54805.039912 K 17.09 0.01
D33J013332.9+303548.4 54805.079058 K 17.09 0.01
D33J013332.9+303548.4 55169.039569 K 17.13 0.03
D33J013332.9+303548.4 55136.126545 K 17.14 0.03
D33J013341.2+303550.0 54805.039912 J 17.72 0.01
D33J013341.2+303550.0 54806.032966 K 17.01 0.01
D33J013341.2+303550.0 54805.039912 K 17.00 0.01
D33J013341.2+303550.0 54805.079058 K 17.04 0.01
D33J013341.2+303550.0 55169.039569 K 17.14 0.01
D33J013341.2+303550.0 55136.126545 K 17.27 0.02
D33J013341.2+303550.0 55128.189734 K 16.93 0.03
D33J013341.6+303609.2 54805.039912 J 17.37 0.01
D33J013341.6+303609.2 54806.032966 K 16.40 0.01
D33J013341.6+303609.2 54805.039912 K 16.36 0.01
D33J013341.6+303609.2 54805.079058 K 16.37 0.01
D33J013341.6+303609.2 55169.039569 K 16.43 0.01
D33J013341.6+303609.2 55136.126545 K 16.40 0.01
D33J013341.6+303609.2 55128.189734 K 16.40 0.02
D33J013350.9+303336.1 54805.039912 J 17.89 0.01
D33J013350.9+303336.1 54806.032966 K 17.15 0.01
D33J013350.9+303336.1 54805.039912 K 17.11 0.01
D33J013350.9+303336.1 54805.079058 K 17.28 0.01
D33J013350.9+303336.1 55169.039569 K 17.09 0.01
D33J013359.4+303226.7 54805.039912 J 17.32 0.01
D33J013359.4+303226.7 54806.032966 K 16.81 0.01
D33J013359.4+303226.7 54805.039912 K 16.81 0.01
D33J013359.4+303226.7 54805.079058 K 16.81 0.01
D33J013359.4+303226.7 55169.039569 K 16.89 0.01
D33J013359.4+303226.7 55136.126545 K 17.06 0.02
D33J013359.4+303226.7 55128.189734 K 17.10 0.03
D33J013348.8+303045.0 54805.039912 J 19.41 0.03
D33J013348.8+303045.0 54806.032966 K 19.12 0.01
D33J013348.8+303045.0 54805.039912 K 18.97 0.01
D33J013348.8+303045.0 54805.079058 K 18.92 0.01
D33J013348.8+303045.0 55169.039569 K 18.98 0.03
D33J013348.8+303045.0 55136.126545 K 19.13 0.07
D33J013343.9+303245.1 54805.039912 J 16.47 0.00
D33J013343.9+303245.1 54806.032966 K 16.00 0.01
D33J013343.9+303245.1 54805.039912 K 16.00 0.01
D33J013343.9+303245.1 54805.079058 K 16.00 0.01
D33J013343.9+303245.1 55169.039569 K 15.99 0.00
D33J013343.9+303245.1 55136.126545 K 16.19 0.01
D33J013343.9+303245.1 55134.139710 K 16.17 0.01
D33J013332.2+303001.9 54805.039912 J 20.00 0.03
D33J013332.2+303001.9 54806.032966 K 19.88 0.06
D33J013332.2+303001.9 55169.039569 K 19.63 0.04
D33J013336.5+303053.2 54805.039912 J 19.99 0.03
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ID HJD pasmo jasność [mag] błąd [mag]
D33J013336.5+303053.2 54806.032966 K 19.47 0.05
D33J013336.5+303053.2 54805.039912 K 20.01 0.01
D33J013336.5+303053.2 54805.079058 K 20.06 0.01
D33J013336.5+303053.2 55169.039569 K 19.67 0.04
D33J013336.5+303053.2 55136.126545 K 19.61 0.09
D33J013336.5+303053.2 55134.139710 K 19.41 0.09
D33J013332.4+303143.3 54805.039912 J 19.53 0.03
D33J013332.4+303143.3 54806.032966 K 19.27 0.05
D33J013332.4+303143.3 54805.039912 K 19.25 0.01
D33J013332.4+303143.3 54805.079058 K 19.35 0.01
D33J013332.4+303143.3 55169.039569 K 19.25 0.03
D33J013332.4+303143.3 55134.139710 K 19.38 0.10
D33J013336.3+303243.7 54805.039912 J 19.88 0.04
D33J013336.3+303243.7 54806.032966 K 19.43 0.05
D33J013336.3+303243.7 54805.039912 K 19.52 0.01
D33J013336.3+303243.7 54805.079058 K 19.53 0.01
D33J013336.3+303243.7 55169.039569 K 19.27 0.03
D33J013336.3+303243.7 55136.126545 K 19.80 0.13
D33J013337.5+303305.1 54805.039912 J 19.44 0.03
D33J013337.5+303305.1 54806.032966 K 19.07 0.04
D33J013337.5+303305.1 54805.039912 K 19.25 0.01
D33J013337.5+303305.1 54805.079058 K 19.15 0.01
D33J013341.9+302951.8 54805.039912 J 19.23 0.03
D33J013341.9+302951.8 54806.032966 K 18.83 0.05
D33J013341.9+302951.8 54805.039912 K 18.73 0.01
D33J013341.9+302951.8 54805.079058 K 18.47 0.01
D33J013335.5+303330.2 54805.039912 J 19.13 0.03
D33J013335.5+303330.2 54806.032966 K 18.81 0.04
D33J013335.5+303330.2 54805.039912 K 18.92 0.01
D33J013335.5+303330.2 54805.079058 K 18.92 0.01
D33J013335.5+303330.2 55169.039569 K 19.00 0.03
D33J013337.7+303218.9 54805.039912 J 19.11 0.02
D33J013337.7+303218.9 54806.032966 K 18.60 0.03
D33J013337.7+303218.9 54805.039912 K 18.73 0.01
D33J013337.7+303218.9 54805.079058 K 18.84 0.01
D33J013337.7+303218.9 55169.039569 K 18.63 0.02
D33J013337.7+303218.9 55136.126545 K 18.70 0.05
D33J013337.7+303218.9 55134.139710 K 18.74 0.07
D33J013335.0+303336.5 54805.039912 J 18.82 0.02
D33J013335.0+303336.5 54806.032966 K 16.90 0.02
D33J013335.0+303336.5 54805.079058 K 16.99 0.01
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ID HJD pasmo jasność [mag] błąd [mag]
D33J013335.0+303336.5 55169.039569 K 17.00 0.01
D33J013331.8+302957.8 54805.039912 J 18.26 0.03
D33J013331.8+302957.8 54806.032966 K 17.88 0.05
D33J013331.8+302957.8 54805.039912 K 17.74 0.01
D33J013331.8+302957.8 54805.079058 K 17.77 0.01
D33J013331.8+302957.8 55169.039569 K 17.69 0.03
D33J013331.8+302957.8 55136.126545 K 17.63 0.05
D33J013331.8+302957.8 55134.139710 K 17.95 0.05
D33J013331.1+303143.0 54805.039912 J 17.11 0.00
D33J013331.1+303143.0 54806.032966 K 16.58 0.01
D33J013331.1+303143.0 54805.039912 K 16.61 0.02
D33J013331.1+303143.0 54805.079058 K 16.61 0.01
D33J013331.1+303143.0 55169.039569 K 16.76 0.01
D33J013331.1+303143.0 55136.126545 K 16.58 0.02
D33J013331.1+303143.0 55134.139710 K 16.57 0.01
D33J013337.5+303138.5 54805.039912 J 17.24 0.01
D33J013337.5+303138.5 54806.032966 K 16.84 0.01
D33J013337.5+303138.5 54805.039912 K 16.77 0.01
D33J013337.5+303138.5 54805.079058 K 16.77 0.01
D33J013337.5+303138.5 55169.039569 K 16.51 0.01
D33J013337.5+303138.5 55136.126545 K 16.53 0.02
D33J013337.5+303138.5 55134.139710 K 16.53 0.02
D33J013350.6+303445.8 54805.039912 J 19.63 0.03
D33J013350.6+303445.8 54806.032966 K 18.57 0.03
D33J013350.6+303445.8 54805.039912 K 18.62 0.01
D33J013350.6+303445.8 54805.079058 K 18.63 0.01
D33J013350.6+303445.8 55169.039569 K 18.64 0.02
D33J013350.6+303445.8 55136.126545 K 18.76 0.06
D33J013402.5+303628.0 54805.039912 J 18.33 0.03
D33J013402.5+303628.0 54806.032966 K 17.21 0.01
D33J013402.5+303628.0 54805.039912 K 17.12 0.01
D33J013402.5+303628.0 54805.079058 K 17.13 0.01
D33J013402.5+303628.0 55169.039569 K 17.18 0.03
D33J013402.5+303628.0 55136.126545 K 17.13 0.03
D33J013350.7+303544.2 54805.039912 J 18.96 0.02
D33J013350.7+303544.2 54806.032966 K 17.65 0.03
D33J013350.7+303544.2 54805.039912 K 17.81 0.01
D33J013350.7+303544.2 54805.079058 K 17.85 0.01
D33J013350.7+303544.2 55169.039569 K 17.80 0.01
D33J013350.7+303544.2 55136.126545 K 17.92 0.03
D33J013358.8+303719.7 54805.039912 J 19.18 0.03
D33J013358.8+303719.7 54806.032966 K 17.99 0.03
D33J013358.8+303719.7 54805.039912 K 17.90 0.01
D33J013358.8+303719.7 54805.079058 K 17.90 0.01
D33J013358.8+303719.7 55169.039569 K 17.95 0.03
D33J013358.8+303719.7 55136.126545 K 17.96 0.04
D33J013347.2+303536.2 54805.039912 J 18.33 0.02
D33J013347.2+303536.2 54806.032966 K 17.69 0.02
D33J013347.2+303536.2 54805.039912 K 17.66 0.01
D33J013347.2+303536.2 54805.079058 K 17.66 0.01
D33J013347.2+303536.2 55169.039569 K 17.51 0.01
D33J013347.2+303536.2 55136.126545 K 17.56 0.03
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