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Granty NCN
OPUS:  Wykorzystanie gwiazd pulsujących i podwójnych 

do badania ewolucji gwiazd i układów gwiazdowych  
(A.Pigulski, Z.Kołaczkowski, G.Kopacki, G.Michalska, D.Moździerski,
  E.Zahajkiewicz)

PRELUDIUM:  Masywne układy podwójne 
(E.Zahajkiewicz, A.Pigulski)

PRELUDIUM:  Asterosejsmologia gwiazd pulsujących typu
β Cephei w zaćmieniowych układach podwójnych 
(D.Drobek, A.Pigulski)

PRELUDIUM:  Asterosejsmologia zespołowa młodych 
gromad otwartych 
(D.Moździerski, A.Pigulski)



Gwiazdy pulsujące na wykresie H-R

J. Christensen-Dalsgaard

mechanizm 
wzbudzania:
- pulsacje samowzbudne,
- pulsacje stochastyczne
(typu słonecznego)

charakter:
- mody p (akustyczne)
- mody g (grawitacyjne)



Gwiazdy pulsujące na wykresie H-R

J. Christensen-Dalsgaard

mechanizm 
wzbudzania:
- pulsacje samowzbudne,
- pulsacje stochastyczne
(typu słonecznego)

charakter:
- mody p (akustyczne)
- mody g (grawitacyjne)

RO
ZM

IA
R



Gwiazdy pulsujące na wykresie H-R

J. Christensen-Dalsgaard

mechanizm 
wzbudzania:
- pulsacje samowzbudne,
- pulsacje stochastyczne
(typu słonecznego)

charakter:
- mody p (akustyczne)
- mody g (grawitacyjne)



Gwiazdy pulsujące na wykresie H-R

J. Christensen-Dalsgaard

mechanizm 
wzbudzania:
- pulsacje samowzbudne,
- pulsacje stochastyczne
(typu słonecznego)

charakter:
- mody p (akustyczne)
- mody g (grawitacyjne)



Asterosejsmologia

Wyznaczanie wewnętrznej struktury gwiazd na 
różnych etapach ewolucji na podstawie porównania 

obserwowanych częstości pulsacji z częstościami 
modelowymi.

http://www.hao.ucar.edu/research/lsv/lsvConvectionBackground.php
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Częstość
 rotacji

(odpowiada okresom rotacji 
z zakresu 26-36 dni)



Gwiazdy podwójne

Uzyskiwane parametry: rozmiary, kształt, orientacja orbity 
na niebie, rozmiary i masy składników.



Obliczenia

Podstawowe potrzeby obliczeniowe 
związane z naszymi badaniami:
•fotometria dużej liczby gwiazd na obrazach CCD 
(obserwacje własne lub uzyskane w innych obserwatoriach)
•analiza szeregów czasowych z masowej fotometrii 
projektów OGLE, ASAS, MACHO i innych,
•analiza szeregów czasowych obserwacji satelitarnych 
(CoRoT, Kepler, wkrótce BRITE),
•modelowanie sejsmiczne: wyliczanie modeli 
ewolucyjnych oraz częstości pulsacji dla tych modeli 
•wyznaczanie parametrów układów podwójnych 
(modelowanie krzywych blasku gwiazd zaćmieniowych, 
modelowanie krzywych prędkości radialnych gwiazd 
spektroskopowo podwójnych).



Przykładowe wyniki: modelowanie krzywych blasku 
i prędkości radialnych

Michalska i in., 2013, MNRAS 429, 1354 



KIC 11754974: gwiazda pulsująca w układzie podwójnym

Murphy, Pigulski i in., 2013, w przygotowaniu
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(Południowe) niebo ASAS-a  δ < +28°, ~300 nowych gwiazd β Cephei 

310º - 285º20º - 330º

Gwiazdy β Cephei: wkład ASAS-a

Pigulski i Pojmański (2010)



zaadoptowane 
z pracy 

Churchwella
i in. (2009)

Położenie gwiazd typu β Cephei z ASAS-a
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