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7. Streszczenie projektu
(streszczenie moe by upowszechnione przez Komitet po zakwalifikowaniu projektu do finansowania)
Tematem pracy doktorskiej, której przygotowanie jest celem niniejszego projektu, jest badanie
zjawisk astrofizycznych o krótkich skalach czasowych przy pomocy aparatury eksperymentu “Pi of the
Sky”, ze szczególnym uwzgldnieniem poszukiwania optycznych odpowiedników błysków gamma.
Apartura „Pi of the Sky” składajca si ze specjalnie skonstruowanych kamer CCD wyposaonych w
obiektywy fotograficzne, umoliwia dokonywanie pomiarów fotometrycznych wielu tysicy obiektów
jednoczenie z czsto ci co 10s.
Przeprowadzona analiza oraz otrzymane wyniki zostan spisane w formie rozprawy doktorskiej.
Cz wyników bdzie prezentowana na konferencjach midzynarodowych i opublikowana w
recenzowanym czasopimie.
D. OPIS PROJEKTU BADAWCZEGO, METODYKA BADA ORAZ CHARAKTERYSTYKA OCZEKIWANYCH
WYNIKÓW
1. Cel naukowy projektu - jaki problem wnioskodawca podejmuje si rozwiza , co jest jego istot, co uzasadnia
podjcie tego problemu w Polsce, jakie przesłanki skłaniaj wnioskodawc do podjcia proponowanego tematu?

Celem projektu jest badanie zjawisk astrofizycznych o krótkich skalach czasowych przy pomocy
aparatury “Pi of the Sky”. Eksperyment ten został zaprojektowany w sposób umoliwiajacy wykonywanie
pomiarów fotometrycznych z rozdzielczo cia czasow od 10 sekund do roku. Szczególna uwaga zostanie
po wicona poszukiwaniu optycznych odpowiedników błysków gamma.
Dzieki obserwowaniu duego pola widzenia, przekrywajcego si z polem widzenia satelity
rejestrujcego błyski gamma (m.in. Swift, Integral, HETE), moliwa jest obserwacja miejsca gdzie
wydarzył si rozbłysk gamma przed, w trakcie i po detekcji promieni gamma. Wczesne obserwacje po wiat
optycznych błysków gamma mog by kluczowe dla wyjaniena i zrozumienia mechanizmów ich
powstawania [3] .
Obserwowanie szerokiego pola widzenia umoliwia jednoczesne pomiary duej liczby gwiazd i
badanie innych szybkozmiennych zjawisk astrofizycznych, takich jak wybuchy gwiazd kataklizmicznych,
np. rozbłyskowych. Przegld nieba o niespotykanej dot d rozdzielczo ci czasowej daje te nadziej na
odkrycie nowych zjawisk.
Prowadzenie bada przy uyciu małych automatycznych teleskopów moe byc kluczowe dla
rozwizania wielu zagadnie astrofizycznych. Nie wymaga to wielkich nakladów finansowych jak ma to
miejsce w przypadku budowy duych teleskopów czy innych urzdze badawczych. Wyniki uzyskane
przez eksperyment ASAS [1] skłaniaj do dalszego rozwoju tego kierunku bada .

2. Istniejcy stan wiedzy w zakresie tematu bada -jaki oryginalny wkład wniesie rozwizanie postawionego
problemu do dorobku danej dyscypliny naukowej w wiecie i w Polsce, czy w kraju i w wiecie jest to problem nowy czy
kontynuowany i w jakim zakresie weryfikuje utarte pogldy i dotychczasowy stan wiedzy?

Tradycyjna astronomia obserwacyjna zajmuje si badaniem zmienno ci blasku obiektów o długich
skalach czasowych, zaczynajcych si na poziomie godzin. W ostatnich latach rozwój technologii
umoliwił znaczny post p w tej dziedzinie i otworzył moliwo ci do badania zmienno ci blasku obiektów
na poziomie sekund. Dotychczas badano w ten sposób tylko pojedyncze, znane ju wczeniej skd ind
obiekty. Aparatura eksperymentu “Pi of the Sky” umoliwia równoczesne badanie zmian blasku wielu
tysicy gwiazd z rozdzielczo cia czasow od kilku sekund do roku. Moliwa bedzie obserwacja
szybkozmiennych gwiazd, gwiazd kataklizmicznych, rozbłyskowych, poszukiwanie po wiat błysków
gamma, a by moe wykrycie nowej klasy zjawisk.
Szczególnie wiele wysiłku zostanie włoone w poszukiwanie po wiat optycznych błysków gamma.
Rozbłyski gamma s jedn z najbardziej interesujcych zagadek współczesnej astrofizyki. Ze wzgldu na
absorbcje promieni gamma w ziemskiej atmosferze ich obserwacja jest moliwa tylko z satellitów. Od
czasu ich odkrycia w 1967 roku wiele pyta dotyczcych ich natury i pochodzenia znalazło odpowiedzi,
midzy innymi przy wielkim udziale polskiego uczonego prof. Bohdana Paczy skiego [2]. Jednak wci
wiele z nich pozostaje bez odpowiedzi, w szczególno ci nie jest obecnie dokładnie wiadome co jest
przyczyn ich powstawania, cho  postawiono kilka wiarygodnych hipotez. Odkrycie optycznych po wiat
błysków gamma w 1997 roku było przełomowym dla bada tych błysków, gdy pomiar widma optycznego
umoliwia ustalenie odległo ci obiektów astronomicznych oraz przynosi wiele informacji o zachodzcych
tam procesach.
Obserwacje optyczne błysków gamma nie s spraw prost  ze wzgledu na to, e nigdy nie
wiadomo kiedy i gdzie wydarzy si błysk. Due teleskopy maj w tym przypadku bardzo utrudnione
zadanie poniewa informacja o błysku i jego pozycji jest przekazywana z satelitów z opó nieniem, pozycja
jest czsto na tyle niedokładna e unimoliwia lokalizacje ródła optycznego. Istotn popraw sytuacji
przyniósł tutaj setelita Swift specjalnie zaprojektowany do badania błysków gamma. Jednak nawet jego
alerty przychodz z typowym opó nieniem 40-100s. Natomiast bardzo wczesna obserwacja optycznego
odpowienika moe by kluczowa dla zrozumienia przyczyny ich powstawania i weryfikacji modeli [3].
Błyski gamma dziel sie na dwie klasy długie ( T > 1 s ) oraz krótkie ( T < 1 s ), tylko dla tych
pierwszych udało si zaobserwowa optyczne odpowiedniki. Aparatura “Pi of the Sky” dziki duemu
polu widzenia i stworzeniu własnych narzdzi algorytmicznych do wykrywania błysków daje szans na
wczesn obserwacje błysku optycznego, nawet przed detekcj promieni gamma. By moe uda sie take
zaobserwowa optyczne odpowiedniki krótkich błysków gamma.
3. Metodyka bada - co stanowi podstaw naukowego warsztatu wnioskodawcy i jak zamierza rozwiza
postawiony problem, na czym bdzie polega analiza i opracowanie wyników bada , jakie urzdzenia (aparatura)
zostan wykorzystane w badaniach, czy wnioskodawca ma do nich bezpo redni dostp i umiejtno obsługi?

Realizacja niniejszego projektu jest moliwa dziki aparaturze eksperymentu “Pi of the Sky” [4].
Prototypowy system składa si z dwóch kamer CCD o matrycy 2000×2000 pikseli, wyposaonych w
obiektywy Carl Zeiss Planar T* o f=50mm, f/d=1.4. Kamery pokrywaj pole widzenia 33°×33° i mog by
kierowane w dowolny punkt nieba. Aparatura ta została zainstalowana w Las Campanas Observatory w
Chile i w cigu roku pracy zebrała ponad 1010 pomiarów fotometrycznych. Ich analiza pod ktem
wyszukiwania i badania zjawisk astrofizycznych o krótkich skalach czasowych bdzie czci pracy
doktorskiej bdcej przedmiotem wniosku.
Obecnie konstruowany jest pełny system „Pi of the Sky” składajcy si z 16 kamer o podobnych
parametrach. Wyposaone bd w obiektywy Canon EF f=85mm, f/d=1.0, co zwikszy zasig w stosunku
do systemu prototypowego o ok. 1.5 magnitudo. Ju pierwsze kilka miesicy pracy przyniesie wiksz
ilo  danych ni przyniósł dotychczas system protoypowy. Ich analiza równie bdzie włczona do pracy
doktorskiej mgr Sokołowskiego.

Mgr Sokołowski brał czynny udział w budowie detektora i tworzeniu systemu komputerowego do
jego automatycznej kontroli, modułu do sterowania kamerami CCD przez interfejs USB2.0, a take
odczytu danych z tych kamer do pamici komputera i ich fizycznej analizy on-line i off-line.
Oprogramowanie eksperymentu zostało napisane w C++ i działa pod kontrola systemu operacyjnego
Linux. Komunikacja miedzy poszczególnymi modułami systemu została zrealizowana na bazie standardu
CORBA [5]. Baz danych która zostanie wykorzystana do skatalogowania danych ekspertymentalnych
bedzie prawdopodobnie PostgresSQL [6] , DB2 [7] lub ORACLE [8]. Programy do analizy fizycznej bed
te wykorzystywa standardowy pakiet ROOT [8].
Algorytmy identyfikacji błysków zostan wykorzystane do wykrycia na zdjciach nieba błysków
optycznych o pochodzeniu astrofizycznym, zostan wyznaczone krzywe zmian blasku tych błysków i ich
koincydencja przestrzenne i czasowa ze znanymi błyskami gamma i innego rodzaju ródłami
promieniowania kosmicznego. Zdjcia nieba zebrane w czasie obserwacji błysków gamma przez satelity
bd przeanalizowane w celu wykrycia na nich po wiat optycznych błysków gamma. Pomiary
fotometryczne wszystkich obserwowanych gwiazd zostan skatalogowane do bazy danych. Specjalnie
zaprojektowany algorytm dokona identyfikacji interesujcych obiektów zmiennych na podstawie krzywych
zmian blasku przechowywanych w bazie danych.

4. Co bdzie wymiernym, udokumentowanym efektem podjtego problemu - zakładany sposób przekazu i
upowszechnienia wyników (publikacje naukowe oraz referaty na konferencjach w kraju i zagranic, monografie
naukowe, rozprawy doktorskie, i habilitacyjne, nowe patenty i “know-how”, nowe metody i urzdzenia badawcze).

Uzyskane wyniki fizyczne bd przedstawione na odpowiednich konferencjach po wiconych
fizyce i astronomii, m.in. na konferencji "The multi-messenger approach to high energy gamma-ray
sources" w Barcelonie (lipiec 2006).
Opisana analiza powinna zako czy si spisaniem rozprawy doktorskiej w jzyku angielskim oraz
co najmniej jedn publikacj w renomowanym czasopimie fizycznym.
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