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Ocena rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego
dr Krzysztofa Helminiaka
pt. "Poszukiwanie i szczegolowe badanie rzadkich i nietypowych
rozdzielonych podwojnych ukladow zacmieniowych"
Aktywnosc naukowa dr Krzysztofa Helminiaka, od pocz'!tku jego kariery naukowej, l,!czy sit(
scisle z badaniem rozdzielonych uklad6w podw6jnych. R6wniez osi,!gnit(cie naukowe, w
oparciu 0 kt6re dr Helminiak ubiega sit( 0 stopien doktora habilitowanego, dotyczy takich
obiekt6w. W jego sklad wchodzi 9 prac opublikowanych w latach 2012-2019 w mit(dzynarodowych, recenzowanych czasopismach astronomicznych (A&A, ApJL oraz MNRAS). We
wszystkich tych pracach dr Helminiak jest pierwszym autorem. Wedlug oswiadczen wsp6lautor6w jak i samego zainteresowanego, wklad dr Helminiaka do ich napisania byl zdecydowanie dominuj,!cy, na poziomie ok. 80%. Prace te prezentuj,! wyniki badail starannie dobranych
rozdzielonych zacmieniowych uklad6w podw6jnych, w tym bardzo dokladne wyznaczenia
ich podstawowych parametr6w fizycznych, w oparciu 0 wysokiej jakosci obserwacje spektroskopowe i fotometryczne, w wit(kszosci wykonane z duzym udzialem dr Helminiaka. Tytul
osi,!gnit(cia bardzo dobrze oddaje zawartosc przedstawionych prac, a calosc stano wi rozprawt(
spelniaj,!c,! w moim przekonaniu wszelkie ustawowe i zwyczajowe wymogi stawiane kandydatom do stopnia dr habilitowanego.
Prace HI, H2 oraz H3 zawieraj,! wyznaczenia parametr6w orbitalnych oraz fizycznych, w tym dokladnych mas i rozmiar6w skladnik6w, trzech uklad6w zacmieniowych odkrytych przez przegl,!d All-Sky Automated Survey (AS AS). Kazdy z tych uklad6w okazal sit( na
sw6j spos6b interesuj,!cy. W pracy HI wykazano, ze uklad ASAS-Oll jest ukladem wielokrotnym malomasywnych chlodnych gwiazd, prawdopodobnie poczw6rnym, w tym dokladnie zbadana para zacmieniowa sklada sit( z dw6ch karl6w typu M. KaZde w miart( dokladne
wyznaczenie parametr6w takich gwiazd jest poz,!dane, chociaZby ze wzglt(du na obserwacyjne wyznaczenie zaleznosci masa-promien, bardzo waZnej dla testowania modeli teoretycznych, kt6ra dla malomasywnych gwiazd jest wci,!z slabo obsadzona. Podobnie, bardzo dokladne wyznaczenie mas jak i rozmiar6w skladnik6w AK For Oak dot,!d jedne z najdokladniejszych dla malomasywnych karl6w typu K, praca H2) stanowi waZny wklad do lepszego
poznania takich gwiazd. Z kolei w pracy H3, pokazano, ze HD 187669 jest ukladem podw6jnym dw6ch olbrzym6w 0 masach 1.5 masy Slonca i okresie 88.39 dnia i zarazem pierwszym
ukladem tak zaawansowanych ewolucyjnie gwiazd 0 precyzyjnie wyznaczonych parametrach
i tym samym bardzo waZnym testem modeli p6znych stadi6w ewolucji gwiazd. Prace te wy-

wolaly juz zauwaZalny oddzwiyk w srodowisku astrofizycznym, byd,!-cdo tej pory cytowane
ok. 40 razy (ilosci cytacji wg bazy danych NASA ADS).
W pracy H4 zaprezentowane zostaly wyniki szczegolowej analizy krzywych prydkosci
radialnych oraz blasku ukladu zaemieniowego KIC 9246715 odkrytego przez satelity Kepler,
zlozonego z dwoch czerwonych olbrzymow 0 niemal identycznych masach (-2 mas Slonca) i
rozmiarach, z ktorych jeden wykazuje oscylacje typu slonecznego. Nie jest to jedyna gwiazda
pulsuj,!-ca w badanych przez dr Helminiaka ukladach podwojnych. Gwiazdy pulsuj,!-ce typu
y Dor zostaly odkryte w ukladach KIC 10031808 oraz KIC 10987439 (praca H6). Z kolei KIC
4851217 zawiera pulsator typu is Sct (praca H9). Gwiazdy pulsuj,!-ce w ukladach zaemieniowych S,!-bardzo rzadkie, a tych z dokladnie zmierzonymi parametrami znano wczesniej zaledwie kilka. Wyniki dr Helminiaka daj,!-,wiyc mozliwose lepszego poznania i zrozumienia
mechanizmow pulsacji w takich gwiazdach, testowania modeli teoretycznych, czy tez niezaleznej kalibracji zaleznosci masa-promien.
Pulsuj,!-ca gwiazda, tym razem, tzw. hybrydowa typu is Sctly Dor, jest rowniez skladnikiem rzadkiego ukladu, co najmniej piyciu gwiazd, KIC 4150611 (praca H7). Wszechstronna analiza tego ukladu pod kierunkiem dr Helminiaka, pokazala, ze mamy do czynienia z
wielokrotnym ukladem zaemieniowym 0 bardzo zlozonej architekturze. Pary zaemieniowe w
uklady wielokrotnych pojawiaj,!- siy rowniez w pozostalych pracach omawianej rozprawy.
Prace H5, H6 oraz H9 prezentuj,!- wyniki obserwacji spektroskopowych jasnych rozdzielonych zaemieniowych ukladow podwojnych wybranych z katalogu takich obiektow odkrytych przez satelity Kepler. Pierwsza z nich poswiycona jest 9 ukladom z pojedynczym zestawem linii widmowych (SB 1). Analiza krzywych prydkosci radialnych w pol,!-czeniu z
krzywymi blasku pozwolila wyznaczye po raz pierwszy parametry 4 ukladow oraz uaktualnie
dla kolejnego. Poza tym wykryto mozliwe oscylacje typu slonecznego w prydkosciach radialnych 2 obiektow, uzyskano parametry orbity zewnytrznej kolejnych 2 ukladow, ktore wydaja
siy bye ukladami potrojnymi. W pracy H6 zbadano 6 ukladow z podwojnym (SB2) oraz
dwoch z potrojnym zestawem linii widmowych (SB3), we wszystkich przypadkach wyznaczaj,!-cpelny zestaw parametrow fizycznych, w tym masy i promienie z dokladnosci,!- ok. 3%.
Z kolei w pracy H9 uaktualniono i uzupelniono parametry fizyczne ukladow z pracy H6 oraz
wyznaczono parametry kolejnych 3 ukladow SB2.
Wreszcie w pracy H8 zbadano 3 uklady zaemieniowe, wykorzystuj,!-c widma podczerwone do wyznaczenia prydkosci radialnych wtomego skladnika ukladow, niewidocznego
w optycznym zakresie widma. Jeden z badanych ukladow, znany wczesniej, jako wizualny
uklad podwojny ADS 4022, okazal siy ukladem poczwomym zlozonym z ukladu zaemieniowego 0 okresie 5.27 dnia oraz niezaemieniowej pary 0 okresie 21.57 dnia. Z kolei ASAS-073
okazal siy mlodym ukladem, ktory jeszcze nie osi,!-gn,!-lci,!-guglownego.
Reasumuj,!-c, wszystkie te prace zawieraj,!- wazne wyniki stanowi'!-ce znacz'!-cy wklad
do rozwoju astrofizyki, w szczegolnosci do lepszego zrozumienia budowy i ewolucji gwiazd,
mechanizmow pulsacji czy dynamiki ukladow wielokrotnych. Dotyczy to zwlaszcza precyzyjnych pomiarow mas i rozmiarow malomasywnych chlodnych gwiazd oraz gwiazd pulsuj,!-cych. Prace S,!-dobrze napisane, a opisy zastosowanych metod i analiz, jak rowniez dyskusja i
ostateczne wnioski zostaly przedstawione w wyczerpuj,!-cy i jasny sposob. Nieco mnie natomiast rozczarowal autoreferat, w ktorym znalazlo siy trochy nieudanych neologizm6w, jak np.
,Jednoliniowe uklady", czy "okolopodwojna orbita" i niepotrzebnych anglicyzmow, jak np.
"inklinacja" zamiast "nachylenie" w odniesieniu do orbit badanych ukladow, czy "cel" w sensie badanego obiektu. Nie umniejsza to jednak mojej generalnie pozytywnej opinii 0 pracach
wchodz,!-cych w sklad przedstawionego do oceny dziela.
Calose dorobku naukowego dr Helminiaka jest rowniez znacz'!-ca. Poczynaj,!-c od roku
2009 byl wspolautorem 44 publikacji w miydzynarodowych recenzowanych czasopismach,
ktore byly do tej pory cytowane ponad 1200 razy (wg bazy danych NASA ADS). Tylko jako
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pierwszy autor napisal on 17 recenzowanych publikacji, kt6re byly do tej pory cytowane ponad 160 razy. Jego tzw. indeks H wynosi 17, a znormalizowany indeks, H=6.
Wiykszosc jego prac jest poswiycona badaniom rozdzielonych uklad6w podw6jnych,
w szczeg6lnosci z wykorzystaniem widm w wysokiej zdolnosci rozdzielczej, choc nie ty1ko.
Dr Helminiak bral i bierze czynny udzial w duzych projektach badawczychjak np.Vista Variables in Via Lactea (VVV), Strategic Exploration of Exoplanets and Disks with Subaru
(SEEDS), misji Kepler czy tez najnowszych misji TESS i PLATO. Zaowocowalo to wsp61autorstwem cZysto cytowanych publikacji. W szczeg61nosci 6 jego najbardziej cytowanych
prac (w sumie 960 razy) to prace wynikaj,!ce z udzialu w takich duzych projektach.
Nalezy podkres1ic, ze dr Helminiak ma tez istotne doswiadczenia i osi,!gniycia zwi,!zane z projektami instrumentalnymi. Miydzy innymi bral udzial w budowie, uruchomieniu i
testowaniu jednego z teleskop6w polskiej sieci automatycznych teleskop6w Solaris, testowaniu chilijskiego spektrografu PUCHEROS i tworzeniu algorytm6w obserwacyjnych na teleskopie SUBARU. Byl r6wniez kierownikiem 3 projekt6w badawczych - chilijskiego (FONDECYT) oraz 2 polskich (OPUS, NCN).
Dr Helminiak bierze r6wniez aktywny udzial w miydzynarodowym i krajowym zyciu
naukowym. W szczeg6lnosci, byl autorem referatu zaproszonego na XXXVIII Zjezdzie Polskiego Towarzystwa Astronomicznego oraz wyglosil w sumie 6 referat6w (tzw. contributed
talks) na miydzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych. Byl tez autorem/wsp6lautorem 11 plakat6w na takich konferencjach. Trochy jednak niepokoi na jego etapie kariery zawodowej brak, choc jednego referatu zaproszonego na konferencji 0 miydzynarodowym zasiygu.
Dr Helminiak ma r6wniez pewien dorobek dydaktyczny. Byl opiekunem i recenzentern pracy licencjackiej J.e. Martineza obronionej w 2012 na chilijskim Pontificia Universidad Catolica. Jest r6wniez promotorem pomocniczym R. Pawlaszczka w CAMK PAN. Jego
dorobek dydaktyczny jest wiyc raczej skromny, co najprawdopodobniej wynika z faktu, ze
opr6cz pierwszego staZu podoktorskiego jego dotychczasowa kariera zawodowa byla zwi¥ana z osrodkami naukowo-badawczymi (CAMK PAN, National Astronomical Observatory of
Japan) nieprowadz,!cymi studi6w stacjonamych na poziomie licencjackim czy magisterskim.
Dr Helminiak napisal r6wniez kilka artykul6w populamonaukowych, wyglosil tez szereg prelekcji dla szerokiej publicznosci w kraju i zagranic,! oraz prowadzillekcje astronomii dla
uczni6w dla uczni6w klas 1-3 szk61 podstawowych w Hilo na Hawajach. Resumuj,!c, jego
dorobek dydaktyczny i popularyzatorski jest zadowalaj,!cy i na miary jego mozliwosci uwarunkowanych obiektywnymi przyczynami.
Podsumowuj,!c, uWaZam, ze rozprawa i dorobek naukowy dr Krzysztofa Helminiaka
spelniaj,! wszelkie ustawowe i zwyczajowe wymogi na stopien naukowy doktora habilitowanego i ~OsZy 0 dopuszczenie do dalszych etap6w przewodu habilitacyjnego.
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