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Opinia
o pracy doktorskiej zatyfułowanej: Ewolucja i pulsacje gwiazd typu P Cephei i 6
Scuti w zaćmieniowych układach podwójnych" autorstwa mgr Amadeusza
Miszudy napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Jadwigi Daszyńskiej-Daszkiewicz

Przedstawiona mi do oceny praca zawiera dwa, częściowo rozłączne działy:
1l v,ryznaczenie wieku próbki prawie 40 układów podwójnych zaćmieniowych ze
spektroskopowo Wznaczonym stosunkiem mas składników tych układów oraz
jednym ze składników typu spektralnego B, oraz 2l analizę własności 2 układów ze
składnikiem o późniejszym typie: A. Metodę zastoso\Maną w dziale drugim uzyto
do przestudiowańa układu V3B1 CaĄ którego jeden ze składników ma typ widmowy
B, ale obserwowana jest tylko jedna krzywa prędkości radialnych.

Opis przeprowadzonych badań oraz osiągniętych wyników poprzedzony został
streszczeniem w języku polskim i angielskim oraz wstępem teoretycznym. W nim
opisano podstawowe fakty dotyczące ewolucji gwiazd, poczynając od równań
budowy wewnętrznej gwiazd i procesów zachodzących w gwiazdach (np. reakcje
jądrowe, transfer energii), skrótowo przybliżony został przebieg ewolucji z
uwzględnieniem róznic dla gwiazd pojedynczych oraz podwójnych. Następnie w
podrozdziałach 1,.3-1.4 opisane zostały dwa proglamy zastosowane w rozprawie do
modelowania ewolucji i Wznaczenia wieku składników badanych układów
podwójnych: Warsaw-New Jersey i kod Mesa, ten drugi w wersjach dla gwiazd
pojedynczych oraz składników w układach podwójnych.
Kolejny rozdział (2) zapoznaje czytelnika z pulsacjami gwiazd. Scharakteryzowane
zostały tu mody pulsacji gwiazd oraz równania będące podstawą liniowej,
nieadiabatycznej teorii pulsacji gwiazd. Do badania pulsacji składników głównych
analizowanych układów wybrano kod autorstwa W. Dziembowskiego, którego
załozenia i opis działńnia wprowadzono w podrozdziale 2.3. Kolejne podrozdziały
poświęcone zostały opisowi mechanizmów wzbudzania pulsacji a następnie autor
opisał metody identyfikacji modów pulsacji: ich rzędu ,,m" gdy dostępne są
obserwacje spektroskopowe oraz stopnia ,,l" z obserwacji fotometrycznych.
Wstęp teoretyczny zamyka podrozdział2.6 gdzie znajduje się skrótowy opis
własności 2 klas gwiazd pulsujących: B Cephei i 6 Scuti. To właśnie składniki
nalezące do tych klas w 3 układach zaćmieniowych badane są w drugiej części
rozprawy magistra Amadeusza Miszudy.
W rozdziałach 3 - 5 mgr A. Miszuda przedstawił wyniki swojej pracy wykonanej w
ramach rozprawy doktorskiej.



W rozdziale 3 opisano wyniki wyznaczenia wieku próbki 38 układów ze składnikiem
typu widmowego B. Próbkę wyselekcjonowano z2kataIogów (Torres 2010 i Eker
201,4) a oprócz typu widmowego, jako kryterium zakwalifikowania do próbki było
zaobserwowanie linii widmowych obydwu składników układu i wyznaczenie
spektroskopowego stosunku mas. Dodatkowo, wybrana została tylko konfiguracja
rozdzielona składników, z gwtazdami dobrze wewnątrz powierzchni Roche'a. Uzytą
metodą było zastosowanie diagramów R - log(t) , która oparta jest na prześledzeniu
ewolucji rozmiaru składników z czasem. Wybór konfiguracji rozdzielonej układów
umozliwił potraktowanie ewolucji gwiazd tworzących układy jak gwiazd
pojedynczych i uzycie do wyliczenia ściezek ewolucyjnych programu Warsaw-New
Jersey, ztego powodu nie uwzględniono utraty masy z układu, argumentując to
niewielką ilością utraconej materii. Obliczenia w formie siatek modeli prowadzono
niezaleznie dla kazdego ze składników a wiek uznawano zawyliczony, gdy uzyskano
spójny wynik. W części przypadków uzgodnienie wieku wymagało odejścia od
słonecznej metaliczności i/lub uwzględnienia parametru przestrzeliwania
konwekcyjnego. Tylko jeden układ (V379 Cep) wymagał zwiększenia początkowej
obfitości wodoru o około 60ń, a dla 5 układów wyznaczenie spójnego wieku nie było
mozliwe. Przypadki te zostały szczegółowo omówione w podrozdziale 3.3.2 ze
wskazaniem mozlilyych przyczyn rozbiezności w wieku czy niezgodności
parametrów ftzycznych składników wznaczonych przez innych badaczy na
podstawie analizy krzywych zmian blasku i krzywych prędkości radialnych.
Przy tej okazji przedyskutowany został wpływ parametrów: metaliczności,
przestrzeliwania konwekcyjnego, początkowej obfitości wodoru i prędkości rotacji na
przebieg ewolucji gwiazd i ich parametrów fizycznych.
W tej części rozplawy znalazł się rozdział 4, w którym przedstawiono wyniki badania
układu podwójnego V3B1 Car. Poniewaz jest to układ w którym obserwowana jest
krzywa prędkości radialnej tylko jednego składnika, nie mógł zostać włączony do
próbki opisanej w poprzednim rozdziale. Układ ten był juz obserwowany wcześniej i
analizowany przez kilku badaczy. W swojej analizie do juz opublikowanych danych
autor dołożył kolejną krzywą zmian blasku zaobserwowaną przez misje kosmiczną
TESS. Do wyznaczenia parametów fizycznych układu zastosowano 2

komplementarne metody: modelowanie krzylyych zmian blasku oraz analizę i
modelowanie astrosejsmologiczne. Po otrzymaniu parametrów,składników układu z
uzyciem programu Phoebe w wersji 2.3 odjęta została zmienność geometryczna w
krzywej zmian blasku TESS, a residua poddano analizie sejsmologicznej. Zakładając,
ze pulsacje pochodzą od składnika dominującego w jasności doktorant znalazŁ 43
okresowośct,22 z nich oceniono jako niezalezne. W wyniku otrzymano, ze golętszy
składnik układu pulsuje hybrydowo, z okresami obserwowanymi dla gwiazd SPB jak
równiez typu B Cep, natomiast z wykonanego modelowania sejsmicznego

Wznaczono wiek układu wynosi ok. 11 mln lat, masę składnika pulsującego na 13.6
mas Słońca a jego promień na 8.4B promieni Słońca. Wartości te są zgodne z
wyznaczeniami Freyhammera i in. (2005) w granicach błędów podanych przeztych
autorów, bo w rozprawie doktorant oszacowania niepewności swoich wyznaczeń ńe
podał.
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W ostatliej części pracy (rozdziały 5 i 6) zastosowano podobną metodę badawczą jak
w przypadku V3B1 CaĄ analizując własności 2 układów: KIC 10661783 oraz AB
Cas. Obydwa układy mają główne składniki o późniejszym typie A oraz ich
konfiguracja jest ciasna wskazująca na obecny transfer masy lub jego występowanie
w przeszłości (KIC10661 7B3).
Z tego powodu do obliczeń ewolucyjnych wykorzystany został kod mesa-binary,
uwzględniający procesy zachodzące w układach podwójnych gwiazd. Wbadaniu
KIC1066I7B3 wykorzystano obserwacje z satelity Kepler, juz wczeŚniej uzyte do
modelowania układu przez J. Southworth'a w wyniku przentując dwa alternatywne
modele. Późniejsze obserwacje spektroskopowe wskazały na rozwiązanie o
pośredniej wartości stosunku mas q=0.09 oraz umozliwiły wiarygodne wyznaczenie
mas i promieni składników. Mgr Miszuda ponownie wykonał modelowanie krzywej
zmian blasku uzywając kodów JTKEBOP oraz Wilson-Devinney'a. Wyniki ztego
ostatniego, posłuzyły do wygenerowania krzywej teoretycznej i odjęcie trendu
orbitalnego. W tak przygotowanych danych wyszukano częstości pulsacyjne i po ich
identyfikacji wykonane zostało modelowanie pulsacyjne. Niezalezne modelowanie
ewolucji składnikó w 7" uwzględnieniem procesów zachodzących w układach
podwójnych dało oszacowanie wartości parametrów oraz informacje o budowie
wewnęrznej. Potwierdzono także wnioski z poprzednich badań o wcześniejszym
epizodzie transferu masy oraz wzbudzaniu pulsacji nie globalnych ale lokalnie oraz
wywnioskowano, ze pulsacje mają charakter hybrydowy, jak w typach 6 Sct i y
Dor, najprawdopodobniej jako rezultat transferu materii . Nowym wynikiem jest
przedyskutowanie wpływu transferu masy pomiędzy składnikami na własności
pulsacji składnika akreującego materię.
Drugim badanym układem ze składnikiem typu A jest AB Cas. Takze w tym
przypadku zastosowano prawie identyczną metodę jak w 2 powyższych układach.
Takze ten układ był wielokrotnie badany oraz ma spektroskopowo wyznaczony
stosunek mas. Do modelowania krzyvvych zmian blasku wykorzystano archiwalne
obserwacje w 4 filtrach systemu Stromgrena oraz jednobarvrną krzywą z misji TESS.
W modelowaniu krzywych zmian blasku wykorzystano program phoebe, a w bardzo
ro zbudowanym modelowaniu ewolucyj nym ko d mesa-binary. Otrzyr_rrane wyniki
pokazują, ze w układzie AB Cas zachodzi transfer materii, który rozpoczął się juz na
ciągu głównym (przypadek A). Oszacowano wiek układu na ok.'3 miliardy lat oraz
pokazano róznicę we.własnościach pulsacji gwiazd pojedynczych olaz w przypadku
wymiany masy w układach podwójnych gwiazd.

Przedstawiona mi do oceny rozprawa doktorska zawiera wyniki w dominującej
części juz opublikowanych w renomowanych czasopismach astronomicznych:
MNRAS i ApJ. Mgr Miszuda wybrał opcję przygotowanie pełnej rozprawy
doktorskiej dodając wstęp teoretyczny oraz rozdział przedstawiający analizę układu
V3B1 Car. Autor rozprawy pominął uzasadnienie do włączenia tego rozdziału do
rozprawy i powodu mozna się tylko domyślać, choć dzięki przedstawieniu metody
badania tego układu, zastosowanej później dla AB Cas oraz KIC10667783, całość
sprawia wrazenie płynnego przejścia pomiędzy częścią d.ugą i trzecią. Otrzymane
wyniki oceniam za wazne, po części nowatorskie a 3 prace opublikowane mają juz w



sumie 1_7 cytowań (wg ADS), z czego większość to cytowania 2 najnowszych prac z

2022 roku, których Pan A. Miszuda jest pierwszym autorem. Praca w całoŚci oparta
jest na obserwacjach juz opublikowanych oraz publicznie dostępnych danych z 2
misji satelitarnych: Kepler olaz TESS. Doktorant wykazał się umiejętnoŚcią ich
analizy zwykorzystaniem nowoczesnych programów: MESA, PHOEBE oraz kodu

Wilsona-Devinney'a. Wymagało to znajomości kilku dziedzin astrofizyki
gwiazdowej: wyznaczania parametrów flzycznych składników układów podwójnych
w wyniku łącznego modelowania krzywych zmian blasku orazkrzywych prędkoŚci

radialnych, modelowania ewolucji gwiazd oraz wyliczania modeli sejsmicznych
gwiazd pulsujących.
Układ pracy jest logiczny I w znakomitej większości zrozumiały. Tym niemniej,
Autor nie ustrzegł się pewnych usterek typograficznych, z których w tej opinii
wymienię tylko część zauwazonych:

1/ rysunki zamieszczone zostały w ogromnej większości zbyt póŹno: powoduje to w
czasie czytania konieczność ciągłego przewTacania kartek do przodu by zobaczyĆ
rysunek i na powrót kontynuując czytanie tekstu.
2al napoczątku rozprawy mgr Miszuda zmieścił jej streszczenie w dwu wersjach
językowych: polskiej i angielskiej; dlaczego ich zawartość jest różna?
Zbl ,,Dlatakich układów, dzięki prostym relacjom wynikającym z pierwszych zasad,

mozliwe jest obserwacyjne Wznaczenie wartości mas i promieni składników z
bardzo duzą dokładnością." - chętnie dowiedziałbym się co to są,,pierwsze zasady"
3/ strona 19: Tempo transferu masy (MT, z ang. mass transfer ) uzaleznione jest

bezpośrednio od stabilności transferu" - co to znaczy?
4/ strona 52: ,,Chociaz w większość układów widać wpływ składników na ruch
orbitalny, widoczny np. poprzez krótkie okresy orbitalne oraz kołowe orbity," - z

takiego sformułowania moze wynikać, ze jest jakaś część, w których składniki nie
mają takiego wpływu.
5/ strona 75: ,,W ogólności, w przypadku czworo układów, tj. V57B" - czworo?
6/ strona 1_1B: ,,W dopasowywaniu krzywej blasku za pomocą programu WD
dopuszczono zmianę okresu, jednak w granicach błędów wynosiła, ona dP/ dt = 0.

Dodatkowo," - bardzo jestem ciekaw co ,,dodatkowo" się okazało.
7l strona 1_1_B: ,,Czerwoną linią naniesiono uzyskany model zaĆmienio\My." - a nie

teoretyczną krzywą, zmian blasku modelu układu?

rozdzial1.2
,,Z kolei gwiazdy o masach poniżej 0.5 M są całkowicie konwekcyjne." - proszę o

wyjaśnienie skąd wzięła się ta granica? Wpracach np. (A&A, 2a21,,651_, A66; A&A,
ZÓig, 619, A177) pojawia się wartość znacząco mniejsza, tj. -0.35 M_Sun
Rysunek 1_.1_ Jak rozumieć ujemne wartości promieni Słońca w opisie?, zaczerpnięty
z pracy A&AS rysunek przedstawia geometrię konkretnego układu. Mozna było to

dokładniej wyjaśnić lub zamieścić ilustrację powierzchni vi geometrii Roche'a w
zmiennych bezwymiarowych



Snona 62: ,,Natomiast, gdy dla qov = 0.0 iZ= 0.014 wznaczenie wieku układu nie
było mozliwe, zmieniano te parametry do momentu uzyskania zgodnoŚci z
obserwowanymi wartościami parametrów." - czy wykonano obliczenia dla
wszystkich układów z w znaczoną metalicznością z takąwłaŚnie wartoŚcią?
Strona 92: ,,Nie lvykr}.to zadnych harmonik orbitalnych, co sugeruje ze dopasowany
model do danych był poprawny i usunął wszelkie sygnatury zmienności orbitalnej."-
nie świadczy to o poprawnoŚci modelu. Z powodu korelacji pomiędzy parametrami
różne ich zestawy mogąw wyniku dać bardzo podobne dopasowanie do danych
obserwacyjnych. Dotyczy to zwłaszcza ciasnych układów podwójnych z układami
kontaktowymi jako przypadkiem eLstremalnym, gdy Q=0.3 i q =3 mogą dać podobną
jakość dopasowania.
Strona 129: ,,Niestabilne palenie wodoru powoduje utratę otoczki wodorowej i
przejście bezpośrednio do etapu helowego białego karła." - ha ile ogóIne jest to
stwierdzenie, tzn. jakiego zalłresu mas/parametrów dotyczy?
Strona ]_3]_: Tabela 5.2 * dlaczego pominięto masę składnika bardziej masywnego?
Strona I52: ,,Ze względu na brak podanych błędów obserwacyjnych, dla danych w
filtrach uvby przypisano typowe dla obserwacji naziemnych błędy fotometryczne
równe 0.0J_ magnitudo (np., Pietrukowicz i in,, 2020)" - niepewności pomiarów
za\eżąod S/I.{, który powinien być najmniejszy w filtrze ,,u". Dlaczego nie
zróznicowano przyjętych błędów dla róznych filtrów? Jaki moze mieć wpływ na
wynik modelowania przyjęcie takich samych niepewności?
Parametry dopasowywane w modelowaniu krzywych zmian blasku obejmowĄ
równiez pojaśnienie grawitacyjne. Ma ono trzeciorzędny wpływ na kształt krzywej
zmian blasku. Dlaczego podejmowano próbę ich dopasowania w kazdym przypadku
pomimo stwierdzenia tego faktu juz na pierwszym modelowanym układzie?

V3B1 Car * w modelowaniu krzyrnrych zmian blasku uwzględniono tylko lrrzywą
zmian blasku z misji TESS argumentując odrzucenie naziemnych krzywych zmian
blasku w systemie Stromgrena 20 letnią róznicą w czasie wykonywania obserwacji.
Poniewaz dane TESS są tylko w jednym paśmie, moim zdaniem bardziej wiarygodne
wyniki dałoby ilzycie wielobarwnych danych i wykonanie obliczeĄłącznie dla obu
zestawów danych arazkczylvych prędkości radialnych odpowiednio fazując te dane.
KIC106617B3 - albedo obu składników ponaktowano jako parómeqy swobodne,
w wyniku otrzymanó wartość >]_ dla gorętszej gwiazdy oraz podwyzszoną w
porównaniu z teoretyczną dla drugiej. Na ile g.orsze byłoby dopasowanie gdyby
przyjąć wartości teoretyczne albedo dla obu składników? Czy dla takiego
rozwiązania zmiana parametrów fizycznych jest znacząca?
AB Cas - skoro w układzie zachodzi transfer masy, logicznym wydaje się
sprawdzenie obecności gorącej plamy na składniku akreującym materię. Czy taka
mozliwośćtzn. dodanie do modelu gorącej plamy na równiku była sprawdzana?

W podsumowaniu: stwierdzam, że rozprawa doktorska mgr Amadeusza Miszudy
spełnia ustawowe i zwyczajowe wymogi stawiane pracom doktorskim i wnoszę
o jego dopuszczenie do dalszych etapów przewodu doktorskiego.
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