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Zaproszenie

Konferencja skierowana jest do studentów studiów pierwszego
oraz drugiego stopnia, którzy s¡ zainteresowani tematyk¡ zwi¡zan¡
z astro�zyk¡ lub kosmologi¡. Naszym celem jest zorganizowanie
spotkania, w czasie którego b¦dzie mo»na w gronie pasjonatów tej
tematyki podzieli¢ si¦ swoimi dokonaniami (wygªaszaj¡c referat
lub prezentuj¡c plakat), wysªucha¢ wykªadów kolegów oraz za-
proszonych ekspertów (prof. Kazimierz Grotowski, prof. Lech
Sokoªowski) jak równie» nawi¡za¢ nowe znajomo±ci w±ród rówie±ni-
ków maj¡cych te same pasje naukowe.

Najlepszy studencki referat zostanie przedstawiony redakcji
popularnonaukowego czasopisma "Foton".
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Program

Pi¡tek, 17 maja

12:00 - 14:00 Rejestracja uczestników
14:00 - otwarcie konferencji

Chairman: prof. Marek Kutschera
14:05 - 14:40 Neutrinowe sygnatury nadchodz¡cej supernowej �
dr hab. Andrzej Odrzywoªek (UJ)
14:40 - 15:00 Nasze obserwacje tranzytów egzoplanet w Piwnicach
pod Toruniem � Damian Puchalski, Edyta Puchalska (UMK)
15:00 - 15:20 Badanie funkcji ±wiecenia gromad galaktyk � Joanna
Popiela (UO)
15:20 - 15:40 Parametr zªo»ono±ci w pulsarach: wielka aktualiza-
cja � Anna Skrzypczak (UZ)

15:40 - 16:10 Przerwa

Chairman: dr hab. Andrzej Odrzywoªek
16:10 - 16:30 Powstawanie i ewolucja mgªawic pulsarowych � Karolina
Ro»ko (UZ)
16:30 - 16:50 Promie« pªywowy i ramiona pªywowe galaktyk karªowa-
tych � Grzegorz Gajda (UJ)
16:50 - 17:10 Akustyka Sªo«ca � Borys Kowalewski (UAM)
17:10 - 17:30 Wpªyw oddziaªywania grawitacyjnego Tytana na
rotacj¦ Hyperiona � Mariusz Tarnopolski (UJ)
17:30 - 17:50 Propagacja fal radiowych w o±rodku mi¦dzygwiaz-
dowym � Magdalena Kowali«ska (UZ)
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Sobota, 18 maja

Chairman: dr Patryk Mach
09:45 - 10:35 Wykªad prof. Kazimierza Grotowskiego
10:35 - 10:55 Ciemna materia w galaktykach karªowatych � Klau-
dia Kowalczyk (UW)
10:55 - 11:15 O nowych nowych karªowatych w dysku Galaktyki
� Przemysªaw Mróz (UW)
11:15 - 11:35 Kurcz¡cy si¦ wszech±wiat jako alternatywa dla ko-
smologii in�acyjnej � Olga Fuksi«ska (UW)
11:35 - 11:55 Kosmologia S. Hawkinga � mi¦dzy nauk¡ a �lozo�¡
� Marek Jakubiec (Uniwersytet Papieski)

11:55 - 12:30 Przerwa

Chairman: prof. Edward Malec
12:30 - 13:15 Filozo�a w kosmologii � ks. prof. Michaª Heller
13:15 - 13:35 Przegl¡d gwiazd post-nowych poªudniowego nieba �
Krystian Iªkiewicz (UMK)
13:35 - 13:55 V407 Cyg i RS Oph � dwa egzotyczne ukªady pod-
wójne � Katarzyna Drozd (UMK)
13:55 - 14:15 Scyntylacje promieniowania pulsara � Mateusz
Daszuta (UZ)
14:15 - 14:35 Pomiar mas czarnych dziur w AGN na podstawie
pojedynczego widma � Anna Jacyszyn (UW)
14:35 - Zako«czenie
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Abstrakty

Pi¡tek, 17 maja

Nasze obserwacje tranzytów egzoplanet w Piwnicach

pod Toruniem

Damian Puchalski (astronomia), Edyta Puchalska (farmacja)
UMK, III rok, I stopie«

Niemal»e ka»dego dnia odkrywane s¡ kolejne planety pozasªonecz-
ne. Jedn¡ z najlepiej rozwijaj¡cych si¦ metod poszukiwania egzo-
planet jest próba zaobserwowania ich tranzytów. Podczas tego
zjawiska planeta przechodz¡c na tle swojej macierzystej gwiazdy
osªabia nieco jej jasno±¢, co podczas obserwacji fotometrycznych
uwidacznia si¦ w postaci charakterystycznej krzywej blasku. Ana-
lizuj¡c j¡ mo»emy wyznaczy¢ promie« planety, oszacowa¢ jej g¦-
sto±¢, a nawet bada¢ skªad chemiczny atmosfery. Dalsze, szcze-
góªowe obserwacje tranzytów znanych ju» egzoplanet mog¡ za-
owocowa¢ znacznie dokªadniejszym wyznaczeniem parametrów astro-
�zycznych planety, a nawet odkryciem kolejnych planet znajduj¡-
cych si¦ w tym samym ukªadzie planetarnym. W naszej prezen-
tacji chcieliby±my przedstawi¢ rezultaty prowadzonych od kilku
miesi¦cy obserwacji tranzytów egzoplanet za pomoc¡ 60-cm tele-
skopu w Piwnicach pod Toruniem. Zamierzamy skupi¢ si¦ gªównie
na egzoplanetach TrES-3b oraz WASP-43b, ale równie» wspom-
nimy o pozostaªych zaobserwowanych tranzytach. Zaprezentowane
zostan¡ szczegóªowe informacje odno±nie przygotowania do ob-
serwacji, u»ytego instrumentu, redukcji zebranych danych oraz
analizy krzywych blasku i wyznaczonych na ich podstawie para-
metrów astro�zycznych danych planet.
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Badanie funkcji ±wiecenia gromad galaktyk

Joanna Popiela
UO, Instytut Fizyki

W pracy zostanie przedstawiony problem wyznaczania funkcji
±wiecenia dla gromad galaktyk. O ile funkcja ±wiecenia dla galak-
tyk optycznych [Lin et al., 1996; Shectman et al., 1996; Tucker
et al., 1997] czy radio galaktyk [Machalski & Godlowski, 2000]
byªa wyznaczana wielokrotnie, to brak takich danych w skali gro-
mad. Naszym katalogiem bazowym jest Katalog Gromad Galak-
tyk Panko-Flin [Panko & Flin, 2006] opracowany na podstawie
Katalogu MRSS [Ungruhe et al., 2003]. Jest to pierwszy tak liczny
(6188 gromad) katalog gromad galaktyk kompletny do 18.3m. Pro-
blem wyznaczania funkcji ±wiecenie dla gromad galaktyk jest wa»-
ny z punktu widzenia scenariuszy tworzenia struktur wielkoska-
lowych jak równie» w badaniach nad funkcj¡ autokorelacji dla
gromad galaktyk (gdzie nasze wst¦pne wyniki pokazaªy, i» skala
grupowania jest rz¦du 100 Mph−1).

Parametr zªo»ono±ci w pulsarach: wielka aktualizacja

Anna Skrzypczak
UZ, Fizyka i Astronomia, II rok, III stopie«

Istnieje niewiele przewidywa« teoretycznych, które mo»na testowa¢
obserwacyjnie w pulsarach radiowych. Jedna z prób systematycz-
nego sformuªowania wªa±ciwo±ci emisji jako funkcji parametrów
pulsara dla pulsarów zwykªych jak i milisekundowych zostaªa przed-
stawiona w pracy Gil & Sendyk [2000]. Postulowali oni, »e ob-
szar przerwy polarnej jest wypeªniony przez system iskier dry-
fuj¡cych wokóª centrum w postaci zbioru koncentrycznych pier-

9



±cieni. Wprowadzili oni naturalny parametr zªo»ono±ci zde�nio-
wany jako stosunek wysoko±ci przerwy do wielko±ci czapy polarnej
twierdz¡c, »e ilo±¢ ta powinna opisa¢ zªo»ono±¢ pro�li pulsarów.
Rzeczywi±cie, zostaªo wykazane, »e w 182 pulsarach o znanej
klasy�kacji pro�lu pocz¡wszy od 2000 roku parametr zªo»ono±ci
jest skorelowany z morfologi¡ pro�lu, z pro�lem pojedynczym osio-
wym o najwy»szej warto±ci tego parametru, a nast¦pnie z pro-
�lem potrójnym, wielokrotnym oraz pojedynczym sto»kowym.
W niniejszej pracy ponownie rozpatrujemy problem parametru
zªo»ono±ci poprzez wª¡czenie du»ej liczby nowych pulsarów od-
krytych w Parkes. Co ciekawe, wszystkie korelacje znalezione
w 2000 roku wci¡» obowi¡zuj¡ dla wi¦kszej próbki pulsarów.

Powstawanie i ewolucja mgªawic pulsarowych

Karolina Ro»ko
UZ, Astronomia, II rok, II stopie«

Mgªawice pulsarowe (ang. Pulsar Wind Nebulae) powstaj¡ na
skutek oddziaªywa« mi¦dzy wiatrem pulsarowym i o±rodkiem oko-
ªogwiazdowym lub mi¦dzygwiazdowym. Ze wzgl¦du na otoczenie
pulsara oraz stadium ewolucji pozostaªo±ci po supernowej mgªa-
wice pulsarowe mog¡ zosta¢ podzielone na kilka podstawowych
typów. Obecnie badania mgªawic pulsarowych s¡ do±¢ intensyw-
nie rozwijane, dzi¦ki czemu istnieje du»o danych obserwacyjnych
pozwalaj¡cych na formuªowanie ogólnych wniosków. W swoim
wyst¡pieniu chciaªabym przedstawi¢ ogólny model powstawania
mgªawic pulsarowych oraz omówi¢ podziaª morfologiczny mgªawic
pulsarowych, który zwi¡zany jest gªównie z procesem ich ewolucji.
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Promie« pªywowy i ramiona pªywowe galaktyk

karªowatych

Grzegorz Gajda
UJ, Fizyka Teoretyczna, I rok, II stopie«

Prezentacja b¦dzie omówieniem wyników symulacji galaktyki kar-
ªowatej ewoluuj¡cej na ró»nych orbitach w potencjale podobnym
do Drogi Mlecznej. Przedstawi¦ w jaki sposób oblicza¢ promie«
pªywowy bezpo±rednio z symulacji oraz jego teoretyczne oszaco-
wanie. Omówi¦ kinematyk¦ i zmiany g¦sto±ci ramion pªywowych
zwi¡zane z ruchem obiegowym oraz wspomn¦ o ich orientacji
wzgl¦dem kierunku do galaktyki macierzystej.

Akustyka Sªo«ca

Borys Kowalewski
UAM, Akustyka, II rok, II stopie«

Heliosejsmologia, czyli dziedzina zajmuj¡ca si¦ badaniem drga«
wn¦trza i powierzchni Sªo«ca, staje si¦ coraz bardziej istotn¡
gaª¦zi¡ helio�zyki. Moduªy do bada« sejsmicznych umieszczane
s¡ na pokªadzie obserwatoriów sªonecznych, takich jak SOHO, czy
w ostatnich czasach SDO. Analiza fal mechanicznych propaguj¡-
cych si¦ we wn¦trzu gwiazdy niesie ze sob¡ ogromne korzy±ci �
pozwala na bardzo dokªadne przebadanie jej struktury i procesów
we« zachodz¡cych. Zagadnienie to jednak nie jest ªatwe, zarówno
z technicznego, jak i teoretycznego punktu widzenia. Autor, na
co dzie« zajmuj¡cy si¦ akustyk¡, poka»e w jak fascynuj¡cy sposób
jego dziedzina ª¡czy si¦ z astro�zyk¡ dla lepszego poznania naszej
najbli»szej gwiazdy.
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Wpªyw oddziaªywania grawitacyjnego Tytana na rotacj¦

Hyperiona

Mariusz Tarnopolski
UJ, Astronomia, I rok, III stopie«

Zarówno z symulacji numerycznych, jak i z obserwacji astronomicz-
nych wiadomo, »e rotacja Hyperiona, jednego z satelitów Sa-
turna oraz najwi¦ksze znane ciaªo niebieskie o wysoce asferycznym
ksztaªcie, jest chaotyczna. Jakkolwiek oddziaªywanie grawita-
cyjne z Tytanem jest znikome w porównania z wpªywem Sa-
turna, satelity te pozostaj¡ w rezonansie orbitalnym 4:3. Porów-
nanie numerycznych rozwi¡za« równa« ruchu z uwzgl¦dnieniem
oraz bez uwzgl¦dnienia interakcji z Tytanem pokazuje, »e znaczna
cz¦±¢ dost¦pnej rozwi¡zaniom przestrzeni fazowej zmienia charak-
ter z chaotycznego na kwaziperiodyczny. Z drugiej strony dyna-
miczne i fraktalne wªasno±ci strefy chaotycznej nie ulegaj¡ dra-
stycznej zmianie.

Propagacja fal radiowych w o±rodku mi¦dzygwiazdowym

Magdalena Kowali«ska
UZ, Fizyka z astronomi¡, II rok, III stopie«

Fluktuacje rozkªadu g¦sto±ci elektronów w Galaktyce znajduj¡ce
si¦ na drodze linii widzenia obserwatora prowadz¡ do znieksztaªce-
nia sygnaªów radiowych w o±rodku mi¦dzygwiazdowym. W kon-
sekwencji fala radiowa przychodz¡ca od pulsara ulega wyra¹nemu
wpªywowi efektu dyspersji, rozproszenia oraz scyntylacji. W pier-
wszym przypadku wraz ze wzrostem cz¦stotliwo±ci odbierane pro-
mieniowanie pulsara dociera do odbiorcy coraz pó¹niej. W kolej-
nym, efekt rozpraszania powoduje propagacj¦ sygnaªu rotuj¡cej
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gwiazdy neutronowej wzdªu» ró»nych ±cie»ek promieni, z ró»n¡
geometryczn¡ dªugo±ci¡, natomiast scyntylacje wpªywaj¡ na zmien-
no±¢ warto±ci strumienia energii w czasie obserwacji.
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Sobota, 18 maja

Ciemna materia w galaktykach karªowatych

Klaudia Kowalczyk
UW, Astronomia, I rok, II stopie«

Wykorzystuj¡c symulacje N -ciaªowe zbadaªam ewolucj¦ pªywow¡
w potencjale Drogi Mlecznej trzech galaktyk karªowatych, pocz¡-
tkowo zªo»onych z dysków gwiazdowych zanurzonych w halo ciem-
nej materii o ró»nych nachyleniach pro�li g¦sto±ci. Badaªam pó¹ne
fazy ewolucji galaktyk, wyznaczaj¡c masy z peªnych danych, a nas-
t¦pnie porównuj¡c je z wynikami uzyskanymi z u»yciem prostego
estymatora wykorzystuj¡cego jedynie dane obserwacyjne. Stwier-
dziªam siln¡ korelacj¦ pomi¦dzy mas¡ galaktyki a kierunkiem ob-
serwacji. Masa byªa nawet dwukrotnie zawy»ona dla obserwacji
wzdªu» najdªu»szej osi elipsoidy trójosiowej skªadnika gwiazdo-
wego i wyra¹nie zani»ona dla obserwacji wzdªu» osi najkrótszej.

O nowych nowych karªowatych w dysku Galaktyki

Przemysªaw Mróz
UW, Astronomia, III rok, I stopie«

Nowe karªowate s¡ ciasnymi ukªadami podwójnymi, w których
materia tracona z maªo masywnej gwiazdy ci¡gu gªównego tworzy
dysk akrecyjny wokóª biaªego karªa. Nieustanny przepªyw masy
mo»e spowodowa¢ niestabilno±¢ termiczn¡ lub termiczno-pªywow¡
dysku, która skutkuje spadkiem gazu na powierzchni¦ biaªego
karªa i wyzwoleniem ogromnych ilo±ci energii grawitacyjnej. Krzy-
we jasno±ci nowych karªowatych wykazuj¡ ogromn¡ ró»norodno±¢,
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poszukiwania tego typu gwiazd s¡ wi¦c bardzo trudne. Przeprowa-
dzane do tej pory przegl¡dy opieraªy si¦ przede wszystkim na
badaniu kolorów i widm ró»nych obiektów. Podczas moich bada«
przeanalizowaªem krzywe jasno±ci 9 milionów gwiazd, obserwowa-
nych w dysku galaktycznym w trakcie trzeciej fazy projektu OGLE
(Optical Gravitational Lensing Experiment). Znalazªem 40 nie-
znanych wcze±niej ukªadów, zwi¦kszaj¡c ich liczb¦ o blisko 10%.
Opowiem o tym jak wyszuka¢ nowe karªowate w tak ogromnej
bazie danych. Przedstawi¦ wªasno±ci znalezionych ukªadów i opi-
sz¦ szczegóªowo kilka bardzo interesuj¡cych obiektów. Moje ob-
serwacje rzucaj¡ nowe ±wiatªo na gwiazdy typu SU UMa, wyró»-
niane w±ród nowych karªowatych.

Kurcz¡cy si¦ wszech±wiat jako alternatywa dla

kosmologii in�acyjnej

Olga Fuksi«ska
UW, Fizyka Teoretyczna, II rok, II stopie«

Cykliczna teoria ewolucji wszech±wiata z faz¡ ekpyrotyczn¡ sta-
nowi atrakcyjn¡ alternatyw¦ dla Standardowego Modelu Kosmo-
logicznego z in�acj¡. Oferuje ona nowe podej±cie do rozwi¡zania
problemów pªasko±ci i horyzontu oraz generowania prawie pªas-
kiego widma pierwotnych �uktuacji. Faza ekpyrotyczna to okres
bardzo powolnego kurczenia poprzedzaj¡cy w ka»dym cyklu wielki
wybuch, podczas którego wspóªczynnik barotropowy w > 1. Celem
mojej prezentacji b¦dzie ogólna charakterystyka obu mechanizmów
ze szczególnym uwzgl¦dnieniem ich podobie«stw oraz ró»nic mi¦dzy
nimi.
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Kosmologia S. Hawkinga � mi¦dzy nauk¡ a �lozo�¡

Marek Jakubiec
Uniwersytet Papieski, Filozo�a, I rok, III stopie«

Stephen Hawking to bez w¡tpienia jeden z wybitniejszych �zyków
naszych czasów, jego osi¡gni¦cia lokuj¡ go w panteonie najwi¦-
kszych umysªów. Obok uprawiania nauki zajmuje go równie»
�lozo�a, ale jego dokona« w tej dziedzinie nie sposób okre±li¢
jako szczególnie zadowalaj¡cych. W jednej z ostatnich publikacji
pt. �Wielki Projekt� Hawking przedstawia (wspólnie z L. Mlodi-
nowem) wªasn¡ wizj¦ ±wiata. Opieraj¡c si¦ na swych dokonaniach
w dziedzinie astro�zyki i kosmologii próbuje uprawia¢ �lozo�¦,
w czym nie przeszkadza mu apodyktyczne stwierdzenie zamiesz-
czone ju» na pierwszej stronie, zgodnie z którym ��lozo�a jest
martwa�. W swoim wyst¡pieniu b¦d¦ staraª si¦ zaprezentowa¢
najwa»niejsze elementy my±li Hawkinga, które mo»emy okre±lic
jako �ontologi¦� i ��lozo�¦ �zyki�. O ile ta druga mo»e budzi¢ zain-
teresowanie, o tyle pierwsza wydaje si¦ (przynajmniej w cz¦±ci)
zbiorem nieprawomocnych stwierdze«, które siª¡ rzeczy stanowi¡
swoist¡ cz¦±¢ (lub mo»e nadbudow¦) jego kosmologii. Zaprezen-
tuj¦ elementy ciekawej, cho¢ jednocze±nie budz¡cej wiele w¡tpli-
wo±ci, metody Hawkinga jak¡ posªu»yª si¦ on (wspólnie z J. Har-
tle) w modelu Wszech±wiata bez brzegów z 1983r., by wykaza¢,
»e Wszech±wiat wyªoniª si¦ �z niczego�, na podstawie kwantowo
- grawitacyjnych praw. Szczególn¡ uwag¦ po±wi¦c¦ zabiegowi
transformacji Wicka, dzi¦ki któremu autorzy na nowo zinterpre-
towali poj¦cie czasu w pocz¡tkowym, aczasowym �okresie� istnie-
nia Wszech±wiata. Hawking uznaª, »e rozwi¡zaª jeden z najwi¦-
kszych problemów ogólnej teorii wzgl¦dno±ci � i jednocze±nie ko-
smologii, jakim byªo istnienie w scenariuszu ewolucji Wszech±wiata
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osobliwo±ci pocz¡tkowej. To nast¦pnie doprowadziªo go do bardzo
daleko id¡cych wniosków � de facto �lozo�cznych � na temat
natury Wszech±wiata (czy mo»e raczej wszech±wiatów?). Zapom-
niaª jednak, »e jego koncepcja z 1983 to jedynie toy model, zbu-
dowany na niestabilnych fundamentach. Hawking przedstawiª
równie» ciekaw¡ � szczególnie z punktu widzenia �zyków - wizj¦
roli teorii naukowej w poznawaniu rzeczywisto±ci. Okre±liª j¡
jako �realizm zale»ny od modelu�. Wskazaª, »e teoria jest je-
dynie �modelem u»ywanym do opisu wyników obserwacji� (i vice
versa, model to tylko teoria) istniej¡cym wyª¡cznie w naszych
umysªach. Jedynym jej zadaniem jest w jego opinii adekwatne
opisywanie du»ej ilo±ci obserwacji mo»liwych do dokonania na
postawie modelu i czynienie predykcji dotycz¡cych rezultatów
obserwacji przyszªych. Hawking nie jest jednak konsekwentny
w stosowaniu swej koncepcji, zwªaszcza czyni¡c �lozo�czne speku-
lacje, daleko wykraczaj¡ce poza obszar modelu. Jaka jest wi¦c
odpowied¹ na pytanie o relacj¦ pomi¦dzy �zyk¡ a �lozo�¡ w twór-
czo±ci Hawkinga? I czy jego twórczo±¢ mo»e stanowi¢ przyczynek
do ogólnej re�eksji dotycz¡cej relacji mi¦dzy nauk¡ a �lozo�¡?
Odpowiedzi na te pytania b¦d¦ poszukiwaª w trakcie mojego wys-
t¡pienia.

Przegl¡d gwiazd post-nowych poªudniowego nieba

Krystian Iªkiewicz
UMK, Astronomia, III rok, I stopie«

Za pomoc¡ teleskopu SALT jest przeprowadzany przegl¡d gwiazd
post-nowych na poªudniowym niebie. Przegl¡d polega na ob-
serwacjach spektroskopowych, oraz fotometrycznych w w¡skim
�ltrze Hα. Zaprezentowany zostanie proces analizy obserwacji fo-
tometrycznych od kuchni wraz z przykªadami.
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V407 Cyg i RS Oph � dwa egzotyczne ukªady podwójne

Katarzyna Drozd
UMK, Astronomia, I rok, II stopie«

V407 Cyg i RS Oph to unikalne gwiazdy, które tworz¡ wªa±ciwie
odr¦bn¡ kategori¦. Podczas okresów spokojnych zdaj¡ si¦ by¢
gwiazdami symbiotycznymi, ale podczas wybuchów i tu» po nich
przypominaj¡ raczej gwiazdy nowe. Podczas swojego wyst¡pienia
chciaªabym pokaza¢ obserwacje, które wykonano w obserwato-
rium w Piwnicach � zarówno fotometryczne jak i spektroskopowe.
Oprócz tego pokusz¦ si¦ o zaproponowanie kilku wyja±nie«, sk¡d
bior¡ si¦ tak niecodzienne zachowania obu obiektów.

Scyntylacje promieniowania pulsara

Mateusz Daszuta
UZ, Astronomia, II rok, III stopie«

Scyntylacje, czyli zaburzenia promieniowania powstaj¡ce na drodze
pulsar � obserwator. Wynikaj¡ z nieregularno±ci, wyst¦puj¡cych
w o±rodku mi¦dzygwiazdowym. Do badania scyntylacji u»ywa
si¦ modelu cienkiego ekranu; zakªada si¦ wówczas, »e wszystkie
nieregularno±ci pomi¦dzy pulsarem a obserwatorem znajduj¡ si¦
w cienkim ekranie, który zaªamuje lub rozprasza sygnaª. W za-
le»no±ci od wielko±ci zaburzenia rozró»nia si¦ scyntylacje dyfrak-
cyjne (szybkie zmiany) lub refrakcyjne (powolne zmiany). Kiedy
zaburzony sygnaª dotrze do obserwatora, analizuje si¦ go za po-
moc¡ metody widm dynamicznych lub funkcj¡ struktury. Metody
te wyznaczaj¡ podstawowe parametry scyntylacji, takie jak: skala
czasowa czy cz¦sto±¢ dekorelacji, co pozwala na okre±lenie roz-
miaru zaburze«, a tak»e poznanie wªa±ciwo±ci turbulentnych o±rod-
ka mi¦dzygwiazdowego.
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Pomiar mas czarnych dziur w AGN na podstawie

pojedynczego widma

Anna Jacyszyn
UW, Astronomia, III rok, I stopie«

Podczas prezentacji przedstawi¦ metod¦ oraz wyniki wst¦pnych
pomiarów mas centralnych czarnych dziur w kilku wybranych
kwazarach le»¡cych poza Wielkim Obªokiem Magellana monitoro-
wanych przez projekt The Magellanic Quasars Survey prowadzony
w Obserwatorium Astronomicznym UW przez dr. Szymona Ko-
zªowskiego. Korzystaj¡c z pojedynczych obserwacji spektrosko-
powych wyznaczyli±my szeroko±¢ linii Hβ, a st¡d pr¦dko±¢ ob-
szaru powstawania szerokich linii emisyjnych BLR (z ang. Broad
Line Region). Nast¦pnie u»yli±my zale»no±ci pomi¦dzy jasno±-
ci¡ AGN a odlegªo±ci¡ tego obszaru: RBLR − L, wyznaczonej na
podstawie metody �reverberation mapping� [Bentz et al., 2009].
Maj¡c te wielko±ci i zakªadaj¡c ruch keplerowski BLR wokóª cen-
trum wyliczyli±my masy BH. Otrzymane wyniki zawieraj¡ si¦
w przedziale 106 − 109M�.
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