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6. Słowa kluczowe:
astrofizyka, błyski gamma, gwiazdy zmienne, gwiazdy kataklizmiczne, gwiazdy rozbłyskowe, gwiazdy nowe,
supernowe, fotometria, kamery CCD

7. Streszczenie projektu
(streszczenie moe by upowszechnione przez Komitet po zakwalifikowaniu projektu do finansowania)

Celem projektu jest poszukiwanie i badanie szybkozmiennych obiektów astrofizycznych. Dotychczasowe
przegldy nieba umoliwiały poszukiwanie obiektów o tempie zmienno ci rz du co najmniej kilku godzin.
Jedynie pojedyncze obiekty badano w krótszych skalach. Budowany obecnie system wykrywania i obserwacji
szybkozmiennych zjawisk kosmicznych „Pi of the Sky” b dcy przedmiotem grantu inwestycyjnego KBN
(decyzja 5230/IA/621/2005 z dnia 4.02.2005) stwarza unikaln moliwo  poszukiwania obiektów o skali
zmienno ci rz du od sekund do roku. Aparatur zaprojektowano w sposób moliwie uniwersalny tak, aby
umoliwi realizacj rónorodnych programów badawczych. Niniejszy wniosek przedstawia pierwszy projekt
badawczy realizowany w oparciu o t aparatur .
System 16 kamer CCD pokrywajcy łcznie 1 steradian sfery niebieskiej umoliwi jednoczesny pomiar
jasno ci ok. 100 000 gwiazd z cz sto ci ok 6 pomiarów na minut . Specjalnie zaprojektowane algorytmy
umoliwi wykrywanie obiektów o szybko zmieniajcej si jasno ci. Poszukiwane b d obiekty o zmienno ci
zarówno periodycznej jak i kataklizmicznej.
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D. OPIS PROJEKTU BADAWCZEGO, METODYKA BADA

ORAZ CHARAKTERYSTYKA OCZEKIWANYCH

WYNIKÓW
1. Cel naukowy projektu - jaki problem wnioskodawca podejmuje si rozwi za , co jest jego istot , co uzasadnia
podj cie tego problemu w Polsce, jakie przesłanki skłaniaj wnioskodawc do podj cia proponowanego tematu?

Celem projektu jest poszukiwanie szybkozmiennych obiektów astrofizycznych i ich badanie w wietle
widzialnym. Ponadto prowadzone b d poszukiwania korelacji z obserwacjami dokonanymi w innych
zakresach widma elektromagnetycznego i za pomoc innych no ników (np. neutrin). Planuje si
dokonanie przegldu całego nieba dost pnego w cigu roku z jednego miejsca obserwacji.
Dotychczasowe przegldy nieba umoliwiały poszukiwanie obiektów o tempie zmienno ci rz du co
najmniej kilku godzin. Jedynie pojedyncze obiekty badano w krótszych skalach. Budowany obecnie
system wykrywania i obserwacji szybkozmiennych zjawisk kosmicznych „Pi of the Sky” b dcy
przedmiotem grantu inwestycyjnego KBN (decyzja 5230/IA/621/2005 z dnia 4.02.2005) stwarza unikaln
moliwo  poszukiwania obiektów o skali zmienno ci rz du od sekund do roku.
Poszukiwane b d obiekty o zmienno ci zarówno okresowej jak i kataklizmicznej. Systematyczny
przegld nieba pozwoli na uzupełnienie katalogów gwiazd zmiennych okresowych i rozszerzenie ich na
okresy rz du jednej minuty do kilku godzin. Daje to szans na odkrycie nowych typów gwiazd zmiennych
i wykrycie nieznanych mechanizmów szybkiej zmienno ci.
System b dzie miał te duy potencjał odkrywczy w zakresie obiektów kataklizmicznych jak gwiazdy
rozbłyskowe, nowe i nowe karłowate. Szczególny nacisk połoony b dzie na poszukiwanie optycznych
odpowiedników błysków gamma (GRB), zwłaszcza w czasie samego błysku gamma i przed jego
rozpocz ciem.
Jednoczesne pokrycie duego obszaru nieba (1 steradian) stwarza moliwo  poszukiwania zjawisk
rzadkich, które umykaj obserwacjom prowadzonym przez due teleskopy o dalekim zasi gu, ale małym
polu widzenia. Systematyczne przebadanie wielu obiektów umoliwi ich analiz statystyczn, co daje
szanse na uchwycenie rónorodnych zaleno ci. Jak wane s takie poszukiwania niech zawiadczy
przykład zaleno ci okresu i jasno ci cefeid, który stanowi podstaw wyznaczania odległo ci we
Wszechwiecie.
Przedstawiany projekt jest rozwini ciem koncepcji systematycznych przegldów nieba propagowanej
przez prof. B. Paczyskego [1],[2]. Pierwsz udan jej realizacj jest projekt ASAS [3] prowadzony przez
Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego. Dorobek naukowy ASAS jest imponujcy:
ponad 20 000 odkrytych gwiazd zmiennych. Opracowujc ninejszy projekt badawczy, autorzy obficie
korzystali z do wiadcze projektu ASAS. Wykorzystano te pewne do wiadczenia toruskiego przegldu
nieba SAVS [4]. Rysuje si szansa, e tego typu przegldy stan si polsk specjalno ci. Stusunkowo
niewielkie koszty i duy wkład intelektualny, to cechy, które dobrze przystaj do specyficznej sytuacji
nauki polskiej. Jednoczenie specjalno  ta jest obecnie na wiecie wysoko ceniona i dobrze wpisuje si w
najnowsze trendy badawcze.
Post p w dziedzinie elektroniki zarówno detekcyjnej, jak i obliczeniowej sprawia, e moliwe stały si
jednoczesne obserwacje wielu obiektów. Wymaga to duej automatyzacji pomiarów oraz wykonywania
istotnej cz ci analizy w czasie rzeczywistym. Opisywany projekt jest najwi kszym z istniejcych
robotycznym obserwatorium (w sensie liczby detektorów i wielko ci strumienia danych).
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2. Istniej cy stan wiedzy w zakresie tematu bada - jaki oryginalny wkład wniesie rozwi zanie 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 pogl dy i dotychczasowy stan wiedzy?

Potrzeba systematycznych przegldów nieba w celu poszukiwania obiektów zmiennych była
wielokrotnie dobitnie podkrelana przez prof. B. Paczyskiego. Dotychczasowe obserwacje takich
obiektów miały raczej sporadyczny charakter co najlepiej pokazuj mapy rozmieszczenia znanych
obiektów (Rys. 1). S one pełne białych plam i jedynie niewielkie obszary nieba były pod tym ktem
dokładniej przebadane.
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Rys. 1. Rozkład znanych gwiazd podwójnych kontaktowych typu W UMa we współrz dnych
galaktycznych [1]. Wida zgrupowania gwiazd wynikajce z nierównomiernego rozkładu
poszukiwa.
Przełomu dokonał projekt ASAS, który systematycznie obserwuje półkul południow. Jego
rezulatem jest katalog zawierajcy ponad 20 000 gwiazd zmiennych, z czego wi kszo  wczeniej nie była
znana jako zmienne. Prezentowany projekt „Pi of the Sky” kontynuuje t lini w kierunku krótszych skal
czasu zmienno ci. ASAS wykonuje rednio jedn obserwacj danego obszaru na dob . „Pi of the Sky”
b dzie wykonywa ok. 5 obserwacji na minut .
Szczególnie interesujcymi obiektami kataklizmicznymi s ródła błysków gamma. Te niezwykłe
zjawiska stanowi jedn z najwi kszych zagadek astrofizyki ostatnich lat. S to krótkie (0.01-100 s)
impulsy promieniowania gamma dochodzce z punktowych ródeł na sferze niebieskiej. Pierwszy odkryto
w 1967 przy pomocy amerykaskego satelity wojskowego VELA poszukujcego promieniowania gamma
powstajcego w wyniku ewentualnych prób jdrowych w kosmosie [5].
Przez lata spierano si o pochodzenie tych błysków. Proponowano wiele hipotez na temat
mechanizmów ich powstawania. Wymieniano ródła zarówno galaktyczne jak i pozagalaktyczne.
Przełomu dokonał detektor BATSE na satelicie CGRO. Zaobserwował on niemal 3000 błysków gamma i
pokazał, e maj rozkład izotropowy, co stanowiło mocny argument za pochodzeniem pozagalaktycznym
[6]. Wniosek ten przypiecz towały obserwacje optycznych po wiat, które umoliwiły pomiar przesuni cia
ku czerwieni i wyznaczenie odległo ci [7]. Badania były kontynowane przez m.in. satelity BeppoSAX,
HETE, Integral i Swift, z których trzy ostatnie s cigle aktywne. Informacja o zaobserwowanym błysku
jest w cigu sekund rozsyłana do naziemnych obserwatoriów przy pomocy sieci GCN (ang. GRB
Coodinate Network) [8]. Dzi ki temu zaobserwowano, e błyskom gamma towarzysz po wiaty w całym
zakresie widma promieniowania elektromagnetycznego od fal radiowych, a do fotonów o energiach
rz du TeV.
Udało si wyodr bni klas błysków powtarzalnych, zwanych Soft Gamma Repeaters (SGR).
Stwierdzono, e ich ródłem s magnetary - gwiazdy neutronowe o gigantycznych polach magnetycznych
rz du 1011 T. Obiekt taki jest mocno spłaszczony na skutek szybkiej rotacji (okres rz du sekund).
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Wypromieniowujc energi zwalnia i zmienia kształt na bardziej kulisty. Powoduje to p kanie i
przebudow skorupy neutronowej co wywołuje "trz sienia gwiazdy" i silne burze magnetyczne,
dostrzegane przez nas włanie jako błyski SGR.
Wspóln cech pozostałych błysków gamma jest ich jednorazowy charakter. Pomiar przesuni cia ku
czerwieni umoliwił wyznaczenie ogległo ci do ok. 50 z nich. Rekordzista ma z = 4.5, co odpowiada 13
mld lat wietlnych. Energi eksplozji b dcych ródłami błysków gamma pierwotnie oceniano na 1053
ergów, zakładajc izotropow emisj . Obserwacje załamania krzywych blasku po wiat pozwoliły jednak
wydedukowa, e energia jest emitowana w wskich detach, co obnia oszacowanie całkowitej emisji do
1051 ergów. Cigle jednak jest to enegia gigantyczna, porównywalna z całkowit  energi wyemitowan
przez gwiazd tak jak Słoce w cigu całych 10 mld lat swojego istnienia.
Poza SGR wyodr bniono dwie klasy błysków gamma: dłusze, o czasie trwania od 2 do kilkuset
sekund i krótsze, trwajce od 0.01 s do ok. 2 s (Rys. 2). Krótsze błyski maj jednoczenie nieco twardsze
widmo. Zaobserwowano kilka przypadków koincydencji długiego GRB z wybuchem supernowej.
Przemawia to za hipotez, e błysk gamma jest wynikiem zapaci masywnej gwiazdy, zwanej w zaleno ci
od szczegółów modelu kolapsarem lub hipernow. Zapa taka koczyłaby si nie jak w przypadku
swykłej supernowej powstaniem gwiazdy neutronowej, ale czarn dziur. Dobry przegld teorii na ten
temat podaje praca [9]. Nie brak te bardziej egzotycznych hiptez, jak cho by powstanie gwiazdy
kwarkowej [10].

Rys. 2. Rozkład czasu trwania GRB obserwowanych przez BATSE [6].
Znacznie mniej wiadomo o błyskach krótkich, gdy jak dot d nie udało si zaoserwowa optycznej
po wiaty towarzyszcej adnemu z nich. Najpopularniejsz hipotez jest połczenie si dwóch gwiazd
neutronowych, w wyniku którego powstaje czarna dziura. Spekuluje si te, e krótkie błyski mog by
gigantycznymi wybuchami SGR z innych galaktyk na tyle odległych, e widzimy tylko te najwi ksze
wybuchy, zdarzajce si raz na tysice lat. Tak moliwo c zasugerował pot ny wybuch SGR 1806-20,
który zaobserwowano 27 grudnia 2004 r.
Dotychczas na ponad 3000 zaobserwowanych błysków gamma zaledwie kilkadziesit udało si
dostrzec w wietle widzialnym. Przyczyn jest szybki spadek jasno ci po wiaty. Pierwsze z nich
zaobserwowano najwi kszymi teleskopami o kilkumetrowej rednicy jak Keck [7] w kilka dni po błysku
gamma, kiedy to po wiata była ju znacznie słabsza ni 20 magnitudo. Tyle czasu zaj ło przeanalizowanie
danych w celu okrelenia pozycji i odszukanie obiektu. Przełomem było urochomienie sieci GCN [8],
która rozsyłała alerty o błyskach w czasie sekund. Jednak ograniczona precyzja okrelania połoenia i
dua bezwładno  wielkich teleskopów nie pozwalały na wykorzystanie w pełni szybko ci dostarczanej
informacji. Stało si oczywiste, e poszukiwanie optycznych odpowiedników błysków gamma to zadanie
dla małych, automatycznych teleskopów o stosunkowo duym polu widzenia.
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Projekty takich urzdze powstały ju w 1974 r., ale nie doczekały si realizacji. Pierwszymi
urzdzeniami, które udało si zbudowa były Explosive Transient Camera (ETC) i towarzyszcy jej
Raipdly Moving Telescope (RMT) uruchomione w 1984 r na MIT. ETC był zespołem 16 kamec CCD
wyposaonymi w obiektywy o rednicy d = 25 mm pokrywajce łcznie 45% nieba. Błyski rozpoznane
przez ETC miały by dalej obserwowane przez RMT o aperturze d = 180 mm. Niestety, projekt
zakoczył si fiaskiem, gdy nie udało si stworzy oprogramowania odrzucajcego skutecznie błyski
powodowane przez szumy elektroniki, promienie kosmiczne, samoloty, itp.
W latach dziewi dziesitych powstaj dwa projekty: LOTIS w Livermore i ROTSE w Los Alamos.
Oba s wyposaone w zestawy 4 kamer CCD z obiektywamy o rednicy 10 cm. ROTSE przypadła w
udziale nasłynniejsza w historii bada GRB obserwacja. 23 stycznia 1999 r zarejestrował on optyczny
błysk towarzyszcy GRB 990123 o jasno ci si gajcej 8.6 magnitudo! [11] Było to moliwe dzi ki temu,
e obserwacje rozpocz to zaledwie kilkadziesit sekund po samym błysku gamma.
Równie wanym odkryciem było zaobserwowanie GRB 030329 w koincydencji z supernow SN
2003 dh. Pierwszych obserwacji po wiaty GRB 030329 dokonały dwa japoskie teleskopy w 1 h 15 min
po GRB, kiedy miała ona jasno  13 magnitudo. Teleskop w Riken o rednicy 25 cm naleał do grupy
współpracujcej z satelit  HETE. Teleskop w Kyoto, o rednicy 30 cm, to typowy szkolny teleskop
edukacyjny.
Drugiej w historii obserwacji optycznej błysku jeszcze w czasie trwania emisji gamma dokonał
teleskop RAPTOR o rednicy 40 cm. Zaobserwował on obiekt w widmie optycznym na kilkadziest
sekund przed zasadniczym błyskiem gamma GRB 041219. Było to moliwe, gdy błysk gamma był
poprzedzony wyjtkowo silnym prekursorem, który wyzwolił tryger satelity Swift. Obserwacja ta jest
szczególnie wana, gdy stanowi argument na rzecz niektórych modeli przewidujcych emisj optyczn
jeszcze przed emisj gamma [12]. Istnienie prekursora moe wskazywa na dwufazowy charakter
zjawiska [10]. Tym wi kszego znaczenia nabiera wi c moliwo  jak najwczeniejszych obserwacji
optycznych GRB jeszcze w czasie, a nawet przed rozpocz ciem emisji gamma.
Włanie takie wczesne obserwacje to unikalny wkład jaki do bada GRB moe wnie opisywany
projekt. Metod jest tu jednoczesna obserwacja duego obszaru nieba. Cen, jak trzeba za to zapłaci
jest zasi g ograniczony do 12 magnitudo na pojedynczych zdj ciach i 14 magnitudo na sumach 10 zdj .
Zasi g taki nie gwarantuje, e wszystkie optyczne odpowiedniki GRB zostan zaobserwowane. Kilka
GRB zarejestrowanych przez detektor gamma satelity Swift nie udało si zaobserwowa pokładowym
teleskopem UVOT o zasi gu 17m. Z drugiej jednak strony, niektóre optyczne po wiaty były stosunkowo
jasne. Z ostatnio zaobserwowanych:
• GRB041219: 14.9m (w podczerwieni) po 0.8 h przez 5-metrowy Palomar Hale Telescope
• GRB050502: 14.3m po 23 s przez ROTSE
• GRB050525: 14.7m po 6 min przez ROTSE
• GRB050721: 15m (w podczerwieni) po 6 min przez teleskop w New Mexico Skies (0.3 m)
Ekstrapolacja do pierwszej minuty sugeruje, e co najmniej trzy z nich byłyby widoczne przez “Pi of
the Sky”. W przeszło ci, rekordowo jasne były
• GRB990123: 8.6m po 20 s zaobserwowany przez ROTSE
• GRB030329: 13m po 1 h przez teleskopy w Riken i Kyoto
Te z pewno ci byłyby widoczne nawet przez aparatur prototypow “Pi of the Sky”.
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3. Metodyka bada - co stanowi podstaw naukowego warsztatu wnioskodawcy i jak zamierza rozwi za postawiony
problem, na czym b dzie polega analiza i opracowanie wyników bada, jakie urz dzenia (aparatura) zostan wykorzystane
w badaniach, czy wnioskodawca ma do nich bezporedni dost p i umiej tno obsługi?

Koncepcja projektu
Obecnie obserwuje si coraz silniejsze przekrywanie astronomii (zwłaszcza kosmologii i astrofizyki) z
fizyk czstek elementarnych. Powstała nowa dziedzina – atroparticle physics – nie majca jeszcze
ustalonej polskiej nazwy. Take metody badawcze obu dziedzin zbliaj si do siebie. Wprowadzenie
kamer CCD do obserwacji kosmosu spowodowało podobny przełom jak wprowadzenie detektorów
elektronicznych w fizyce czstek. Z pojedynczych obserwacji poszczególnych obiektów czy zdarze udało
si przej do tysi cy i milionów pomiarów na wielkiej liczbie obiektów. Włanie wyniesione przez
autorów do wiadczenia z eksperymentów fizyki czstek elementarnych stały si podstaw koncepcji
niniejszego projektu.
W ostatnich latach powstało cały szereg niewielkich (d < 40 cm) teleskopów przeznaczonych do
poszukiwania optycznych odpowiedników błysków gamma [13]. Umieszczone na sterowanych
automatycznie montaach w cigu kilkunastu sekund po alercie GCN mog rozpocz obserwacje
wskazanego miejsca. Takie rozwizanie ma jednak powan wad . Nie umoliwia ono obserwacji w
momencie rozpocz cia błysku gamma, ani tym bardziej w chwilach poprzedzajcych.
Błyski zachodz w zupełnie przypadkowych miejscach i nie sposób przewidzie gdzie wyst pi
nast pny. Aby móc zarejestrowa błysk optyczny jeszcze przed błyskiem gamma naley bez przerwy
monitorowa moliwie duy obszar nieba. Jest to koncepcja zupełnie róna od tradycyjnej i wymaga
innego sprz tu i oprogramowania. Prób jej praktycznej realizacji stanowi system "Pi of the Sky".
Aparatura "Pi of the Sky"
Aparatura "Pi of the Sky" ma si składa z dwóch modułów po 8 kamer kady, umieszczonych w
odległo ci rz du 100 km. Jednoczesna obserwacja tego samego fragmentu nieba z dwóch miejsc
umoliwia pomiar paralaksy błysku i odrzucenie błysków powodowanych np. przez refleksy wiatła
słonecznego od sztucznych satelitów. Kamery wyposaone b d w profesjonalne obiektywy Canon EF o
ogniskowej f = 85 mm i aperturze d = 71 mm (f/d = 1.2). Sensor CCD o rozdzielczo ci 2000×2000 pikseli
przy rozmiarze piksela 15×15 µm2 pokryje obszar 20°×20°. Cały system pokryje wi c 1 steradian sfery
niebieskiej, co stanowi obszar porównywalny z polem widzenia detektora gamma satelity Swift.
Planowany czas ekspozycji 10 s umoliwi zasi g do 12 magnitudo na pojedynczych klatkach i do 14
magnitudo na sumach 20 klatek.
Aparatur zaprojektowano w sposób moliwie uniwersalny tak, aby umoliwi realizacj
rónorodnych programów badawczych. Niniejszy wniosek przedstawia pierwszy projekt badawczy
realizowany w oparciu o t aparatur .
System 16 kamer CCD pokrywajcy łcznie 1 steradian sfery niebieskiej umoliwi jednoczesny
pomiar jasno ci ok. 100 000 gwiazd z cz sto ci ok 5 pomiarów na minut . Specjalnie zaprojektowane
algorytmy umoliwi wykrywanie obiektów o szybko zmieniajcej si jasno ci. Poszukiwane b d obiekty
o zmienno ci zarówno periodycznej jak i kataklizmicznej.
Koncepcja eksperymentu została ju przetestowana na prototypowej aparaturze [14] działajcej od
lata 2004 w Las Campanas Observatory w Chile. Przejcie do pełnego systemu wymaga b dzie
rozwizania problemów zwizanych z synchronizacj pracy całej aparatury. Konieczne b dzie
opracowanie nowego oprogramowania sterujcego systemem i zarzdzajcego danymi. Jednak wyniki
osigni te za pomoc protypu pokazuj, e podstawowe problemy automatyzacji pracy systemu i
wyszukiwania interesujcych zjawisk s do rozwizania.
Prototyp na Las Campanas
Działajcy od 2004r. na Las Campanas prototyp "Pi of the Sky" (Rys. 4) składa si z dwóch kamer
CCD obserwujcych wspólny fragment nieba. Kamery o parametrach zblionych do docelowych
wyposaone s obiektywy Carl Zeiss Planar T* o ogniskowej f = 50 mm i wiatłosile f/d = 1.4. Daj one
pole widzenia 33°×33°, a zasi g 10m -11m na pojedynczych klatkach i 12m -13m na sumach 20 klatek przy
ekspozycji 10 s. Kamery zaprojektowano we własnym zakresie, ze wzgl du na specyficzne wymagania
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projektu. Szczególnym wyzwaniem była konstrukcja migawek wytrzymujcych 107 otwar. Kamery
umieszczone s na wspólnym montau paralaktycznym (Rys. 3) sterowanym komputerowo. Jest to
ulepszona konstrukcja montau typu ASAS [3].

Rys. 3. Prototypowe kamery
“π of the Sky” podczas testów
w Polsce.

Rys. 4. Obserwatorium Las Campanas. Od lewej: kopuła ASAS
mieszczca aparatur “π of the Sky”, 25-cm teleskop ASAS, budynek
komputerowy.

Cały system działa autonomicznie, według generowanego automatycznie programu. Przez cał noc
kamery ledz pole widzenia satelity HETE lub Integral. Jeeli nadejdzie alert GCN [8] poza aktualnym
polem widzenia, kamery natychmiast nakierowywane s na cel. Wieczorem i nad ranem dokonywany jest
przegld całego nieba (po 3 klatki na pole). Praca systemu kontrolowana jest z Warszawy przez Internet.
System sam monitoruje róne parametry pracy jak cz sto  od wieania plików statusu czy liczba
rozpoznawanych gwiazd. W przypadku stwierdzenia odchyłek od normy operatorzy powiadamiani s
przez e-mail i SMS.
Przetwarzanie danych w systemie prototypowym
System obsługuj dwa komputery działajce pod kontrol systemu operacyjnego Linux.
Oprogramowanie zostało w wi kszo ci napisane w C++. Składa si ono z szeregu modułów
odpowiadajcych za poszczególne urzdzenia: monta, kamery, zbieranie i analiza danych, komunikacja z
GCN, itd. Działanie modułów jest koordynowane przez moduł zarzdzajcy piman, który rozdziela
zadania i kontroluje przepływ informacji miedzy modułami. Komunikacja mi dzy modułami została
rozwizana przy uyciu technologii CORBA. Programy analizujce zdj cia uywaj bibliotek cfitsio i
fitsio. Algorytmy do poszukiwania błysków i szybka fotometria zostały stworzone samodzielnie na
potrzeby projektu, natomiast dokładna fotometria została zaadoptowana z eksperymentu ASAS.
Kadej nocy kamery wykonuj 2000-3000 ekspozycji kada. Na kadej klatce rozpoznawanych jest
do 20 000 gwiazd. Łcznie daje to 108 pomiarów fotometrycznych na noc. Strumie przetwarzanych
danych wynosi 80 MB/minut , czyli prawie 50 GB na dob . Zdj cia s natychmiast analizowane w
pami ci komputera pod ktem poszukiwania błysków o czasie narastania rz du sekund. Nast pnie s
tymczasowo zapisywane na dysku i mog by ponownie przeanalizowane w przypadku przyjcia
spónionego alertu z sieci GCN. W przypadku wykrycia przez system kandydata na błysk optyczny,
wycinki rozmiarze 100×100 pikseli z ±7 klatek sprzed i po błysku s zapisywane na stałe na dysku. W
trakcie prowadzenia obserwacji, zapisane na dysku klatki sa kopiowane na drugi komputer, który sumuje
kilka kolejnych klatek i poszukuje błysków o czasie narastania rz du minut. W czasie dnia, tymczasowo
zapisane na dysku klatki s analizowane ponownie. Na komputerze pierwszym wykonywana jest szybka
fotometria pojedynczych klatek, która moe by póniej uyta do badania szybko zmiennych obiektów.
Natomiast na drugim komputerze wykonywana jest dokładna fotometria na sumach 20 klatek, która moe
by uyta do badania gwiazd zmiennych. Wyniki dziennych analiz sa przechowywane na dysku. Z około
50 GB danych (około 30 GB po kompresji LZA) zebranych podczas nocy, na stałe zostaje zapisanych
około 2 GB. Po 2-3 miesicach 200 GB dysk przeno ny z wynikami jest zast powany pustym i zabierany
do Warszawy celem dalszej analizy.
Rozpoznawanie błysków
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B

Kluczowym elementem systemu jest algorytm rozpoznawania błysków. W prototypowym algorytmie
zastosowano metod wielostopniowego trygera zaczerpni t  z eksperymentów fizyki czstek. Cały
algorytm podzielono na szereg coraz to bardziej skoplikowanych kroków. Kady stopie na za zadanie
zredukowa strumie danych odrzucajc nieinteresujce przypadki. Ilustruje to Rys. 5, na którym
przedstawiono strumie danych po kolejnych stopniach.
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Algorytm rozpoczyna działanie na pojedynczych pikselach (Maxall) aplikujc filtr wyostrzajcy i
wyszukujc gwiazdy (Tn). Nast pnie porównuje biec klatk z kilkoma poprzednimi, poszukujc
obiektów, których nie było na poprzednich klatkach (Tn). Potem nast puje szereg ci  "kosmetycznych",
odrzucajcych efekty detektorowe. Nast pnie odrzuca si due błyski powodowane przez np. samoloty
(Ifmore). Po tym etapie wi kszo  fałszywych przypadków to promienie kosmiczne, które s łatwo
eliminowane przez danie koicydnencji błysków z dwóch kamer (Coinc). Jest to najistotniejszy krok
redukujcy tło o trzy rz dy wielko ci.
Najbardziej uciliwym rodzajem tła s odbicia wiatła słonecznego od sztucznych satelitów.
Przypadki takie eliminowane s na dwa sposoby: poprzez dopasowanie torów do błysków z pojedynczej
lub z kilku rónych klatek (Track), jak równie porównujc czas i połoenie błysków z wyliczon
pozycj satelitów z bazy danych (Sat). Co wieczór budowana jest automatycznie aktualna baza danych
elementów orbitalnych satelitów poprzez połczenie kilku baz danych, dost pnych w internecie.
Dotychczasowe wyniki
W czasie 11 miesi cy pracy system wykrył ok. 100 błysków nieznanego pochodzenia widocznych
przez obie kamery, ale tylko na jednej klatce. &aden z nich nie został potwierdzony przez niezalene
obserwacje. Nie da si wykluczy, e błyski te spowodowane były refleksami od satelitów nie
znalezionych w dost pnych bazach danych.
Zaobserwowano te 4 błyski widoczne na conajmniej dwóch klatkach. Jeli byłyby spowodowane
przez satelity, to musiałyby si one znajdowa na orbice znacznie wyszej ni geostacjonarna. W
przeciwnym przypadku byłby widoczny ich ruch. Jednak tak wysoka orbita jest trudna do pogodzenia z
du jasno ci błysku. Jest wi c wysoce prawdopodobne, e s to rozbłyski rzeczywistych obiektów
astrofizycznych.
W jednym przypadku jednoznacznie zidentyfikowano pojanienie gwiazdy rozbłyskowej CN Leo. W
cigu sekund gwiazda pojaniała od 14m (dane ASAS) do 9m, a nast pnie stopniowo przygasała w cigu
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kilku minut (Rys. 6). Obserwacja ta potwierdza, e system zdolny jest do automatycznego rozpoznawania
nagłych błysków.
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Rozbłysk CN Leo zaobserwowany 2.04.2005 o 1:13:42 UT.

Od 1.07.2004 do 7.06.2005 satelity zaobserwowały 68 błysków gamma, których pozycj udało si
wyznaczy. Wyniki obserwacji przez "Pi of the Sky" podsumowuje tabela 1.
Tabela 1. GRB wykryte przez satelity w czasie pracy "Pi of the Sky"
1 aparatura wyłczona
14 poza zasi giem (półkula północna)
30 cigu dnia
6 pod horyzontem
3 chmury
14 poza polem widzenia
2 w polu widzenia
70 RAZEM
Do błysków poza polem widzenia system podył po otrzymaniu alertu.
Nie udało si zaobserwowa adnego błysku optycznego towarzyszcego GRB. Wyznaczono limity
na jasno  ewentualnych błysków. Limity, które były wczeniejsze ni innych obserwatorów
opublikowano w cyrkularzach GCN. Podsumowuje je tabela 2. Due opónienia w przypadku GRB
040916B i GRB 041217 wynikaj z pónego czasu rozesłania alertu przez sie GCN.
Tabela 2. Limity na optyczne odpowiedniki GRB wyznaczone przez "Pi of the Sky”.
rozbłysk
przed
w czasie
po
publikacja
m
m
m
GRB040825A >10 dla t<t0−11s
>12
>9.5 dla t>t0+7s
GCN 2677
m
GRB040916B
>13.0 dla t>t0+17min GCN 2725
GRB041217
>11.5m dla t>t0+30min GCN 2862
GRB050123
>12m dla t<t0−108min
GCN 2970
m
GRB050326
>11 dla t<t0−33min
GCN 3146
m
m
m
GRB050412
>11.5
>11
>11.5
GCN 3240
m
GRB050607
>12.5 dla t>t0+60s
GCN 3526
Poza poszukiwaniem błysków, system "Pi of the Sky" wykonuje standardow fotometri wszystkich
gwiazd w polu widzenia. Przykładow krzyw blasku z jednej nocy pokazuje Rys. 7. Trwaj prace nad
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umieszczeniem zebranych pomiarów w bazie danych, co umoliwi ich kompleksow analiz . Jest to
kluczowy element, niezb dny do efektywnej analizy danych w docelowym systemie.
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Krzywa blasku gwiazdy BF Cap zarejestrowana w cigu jednej nocy. Na osi poziomej HJD
(heliocentryczne dni juliaskie).

Przej)cie od prototypu do systemu docelowego
System „Pi of the Sky” został zaprojektowany tak, aby był moliwie skalowalny. Zwi kszenie
pokrycia sfery niebieskiej mona uzyska przez proste zwi kszenie liczby kamer i proporcjonalne
zwi kszenie liczby komputerów. Do wiadczenia z systemem prototypowym pokazały, e do obsługi
dwóch kamer 2000×2000 pikseli fotografujcych niebo co 12 s wystarcza dwa PC typu Pentium 3 GHz z
pami ci RAM 2 GB i czterema dyskami po 200 GB. W systemie docelowym z 16 kamerami potrzeba
wi c b dzie 16 takich PC (lub 8 maszyn dwuprocesorowych o zdwojonej obj to ci RAM i HDD). Jednak
w aspekcie systemowym przejcie od układu dwóch kamer w jednym miejscu do dwóch odległych
układów po 8 kamer stanowi swego rodzaju przejcie fazowe. Pojawiaj si nowe problemy, które trzeba
b dzie rozwiza:
• Synchronizacja obserwacji ssiednich pól przez róne kamery.
• Synchronizacja naboru danych, analizy i przepływu informacji mi dzy komputerami.
• Koincydencja zjawisk zarejestrowanych w odległych miejscach (w prototypie obie kamery s
podłczone do tego samego PC).
• Stabilno  oprogramowania (system operacyjny, nabór danych, analiza) i synchroniczne
odnawianie wersji.
• Niezawodno  hardware’u (elementy zapasowe, przestrzeganie zasady „no single point
failure”).
• Dost p i obsługa multiterabajtowej bazy danych z wynikami (dane nie mieszcz si ju na
jednym komputerze).
• Zarzdzanie cało ci systemu (dedykowane PC?)
Rozwizanie tych problemów to ambitne wyzwanie. Warto je jednak podj, gdy otwiera ono drog
do budowy wielodetektorowych systemów obserwacyjnych na wzór wielkich eksperymentów fizyki
czstek. Systemy takie z pewno ci odegraj kluczow rol w przyszłej dekadzie bada astrofizycznych.
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4. Co b dzie wymiernym, udokumentowanym efektem podj tego 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 urz dzenia badawcze).

Oprócz upowszechnienia pomiarów w formie bazy danych, dost pnej przez internet, opracowane
wyniki pomiarów b d publikowane w recenzowanych czasopismach naukowych oraz przedstawiane na
konferencjach mi dzynarodowych. Cz  danych zostanie specjalnie opracowana i włczona w formie
wiczenia do programów kształcenia na Wydziale Fizyki UW i Wydziale Nauk Przyrodniczych UKSW.
Wyniki uzyskane w czasie trwania projektu b d podstaw co najmniej dwóch rozpraw doktorskich (Lech
Piotrowski i Marcin Sokołowski).
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