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Estimating the coalescence rates of double compact objects - perspectives for gravitational
wave detections
W swojej rozprawie doktorskiej mgr Dominik bada ewo|ucjęzwańych układów podwójnych
składającychsię z gwiazd neutronowychi czarnych dziur. W szczegó|nościpzeprowadza on
dokładneob|iczeniai symu|acjenumerycznedotyczące|iczby z|ań trzech typów takich układów
podwojnych:
dwie gwiazdyneutronowe(NS-NS),czarnadziura- gwiazdaneutronowa(BH-NS)i dwie
czarne dziury(BH-BH)' Głównąmotywacjątej pracy są nadchodząceobserwacjez detektorowfa|
grawitacyjnych
LlGo i Virgo.Z|ewĄącesię układypodwójnegwiazdneutronowych
i czarnychdziur są
najbardziejobiecującym
Źródłemfa|grawitacyjnych,
którete detektorymogąwykryć.
bardzo krótko pzedstawiono
Praca zawiera cztery rozdzialrywstępne.W pienłszym(lntroduction)
gwiazdy neutronowe,czarne dziury,fa|e grawitacyjnei detektoryfa| grawitacyjnych.
Rozdziałten
wydaje się nieco zbyt skrÓtowy' W szczególnościbrak w nim dyskusji postaci sygnałufa|i
grawitacyjnej
ze z|ewającegosię układupodwójnegozwartychobiektów.W podrozdzia|edotyczącym
zdanie:,,Simi|ar
to Weber's instruments,L|Go and
detektorówjest nieprecyzyjnie
sformułowane
wavespectrum".
VIRGO willoperatein the HighFrequency(VHF:1 - 106Hz) bandof the gravitational
Detektorytypu Webera są czułew wąskimpaśmieki|kuherców wokółczęstości1kĘz, a detektory
w
L|Go iVirgo działĄąw szerokimpaśmieod 10Hz do 10kHz.W następnychdwóch rozdziałach
sposób zwięzły,ale bardzo wyczerpującyjest pzedstawionaewo|ucjagwiazd i ewo|ucjaukładów
podwójnychgwiazd.W rozdzia|eczwańym przedstawionesą podstawowezałoŻeniamodelowania
ewo|ucjiukładówpodwójnychużywanychw kodzie syntezy populacjiStarTrackrozwiniętymprzez
prof. Be|czynskiegoi współpracowników.
Kod ten jest głównymnarzędziemdo otrzymaniawyników
przedstawionych
w pracy.

Trzy da|sze rozdziałyzawierĄą orygina|newyniki mgr. Dominika dotyczące ewo|ucjiukładow
podwÓjnychi oczekiwanej|iczbyich z|ań, będącychŹródłemfa| grawitacyjnych
pzez
wykrywa|nych
detektoryL|Go i Virgo.W Rozdzia|e5 wyliczono|iczbęz|ańw naszejGa|aktyce
tzech typówukładÓw
podwójnych. oceny tej dokonanod|a 16 różnychmode|iw zalezności
od parametruA wspó|nej
otoczki (CE), mechanizmuwybuchusupernowej,maksymalnejmasy gwiazdy neutronoweji utraty
masy w wynikugwiezdnychwiatrów.Zbadanorówniezza|ezność
materii
|iczbyz|ańod meta|icznoŚci
twozącej gwiazdy.Przedstawionodrogiewo|ucjiukładowpodwójnych.Wy|iczonorozkładytzw. masy
z czego
z|ewającychsię układówpodwÓjnych.Przedstawionow sposób przekonywujący
,,óWierku''
wynikająróżnicew wynikachw porównaniuz kodemsyntezypopulacjiinnychautorÓw(tzw.SeBe).
ocenionorównieżbłędystatystycznesymulacjinumerycznych.
W Rozdziale6 dokonanooceny|iczby
z|ańw za|eżności
od etapuewo|ucjiWszechświata
miezonego przesunięciemku czerwieniz' Ana|izę
pzeprowadzonod|atzech typów układowpodwójnychi czterechmode|i,które za|eŻąod szczegółów
gwiazdzwańychtakichjak pzebieg wybuchusupernowej.
ewolucjiukładówpodwójnych
W Rozdzia|e
pochodzącychze z|ań układówpodwojnych
7 oceniono|iczbędetekcjisygnałówfa| grawitacyjnych
przezdetektoryLlGo iVirgo.Wy|iczenia
te opierająsię na symulacjach
otrzymanych
w Rozdziałach
5
i 6. Zostałyone wykonane dla tzech typÓw układówpodwÓjnych i czterech mode|i ewo|ucji
pzewidywane kzywe czułości
rozważzanych
w Rozdzia|e6. W wy|iczeniachzatpżzono
u|epszonych
detektorówL|Go i Virgo, które zaczną dziatrać
w 2015 roku.W modelachsygnałufa|igrawitacyjnej
z
układupodwójnego,W przypadkuukładówzawierającychczarnądziuręuwzg|ędniono
fazę z|aniasię
układui fazę drgań norma|nych
w wynikuz|aniagwiazd.Przedstawionorównież
obiektupowstałego
rozkładmas ćwierkuwykrywa|nych
układówpodwójnych.W Rozdzia|e9 podsumowanowyniki
pzeprowadzonychsymu|acjinumerycznych.
otzymane przez mgr. Dominikawynikiprowadządo
pzez
niezwyk|eistotnychwnioskÓwmającychogromneznaczenied|a poszukiwańfa| grawitacyjnych
projektyLlGo i Virgo. otrzymanewynikidefiniująpzestrzeń parametrówukładÓwpodwÓjnych,którą
na|eiy przeszukiwaĆ.Najważniejszym
wnioskiemjest, Że naj|epiejwykrywa|nymi
będą układy
podwójneczarnychdziur. Poza tym pzewidywana|iczbawykrywa|nych
sygnałówfal grawitacyjnych
ze z|ewĄącychsię układowpodwojnychczarnych dziur jest tak duża w prawie kazdym mode|u
grawitacyjnego
przezdetektory
ewolucji,
ze wykryciepromieniowania
LIGO i Virgojest prawiepewne.
W pracy załoŻono
doce|owąkzywa czułoŚcidetektorów.Byłobyużyteczneaby pzedstawiĆte wyniki
uwzg|ędniając
którejest zaprezentowane
we wspo|nejpracy
dochodzeniedo planowanejczułości,
projektówL|Go iVirgo - Prospecfsfor Localizationof GravitationalWaveTransientsby the Advanced
LIGO and AdvancedVirgoObseruatories,
J. Aasiet al. (http://axiv.orq/abs/1304.0670).
Praca jest zakończona dodatkiem.Praca byłabybardziejczytelnagdyby w dodatku podano |istę
jak np.,CE czy RLoF. Mam równieżuwagędotyczącą
licznychakronimówuzywanychW rozprawie,
bib|iografii.
D|a prac,które nie zostałyopub|ikowane,
a które są dostępnew archiwumdobrzebyło
podacdokładnyadres internetowy,
a nie ty|konapisaó ,,ArXive-prints''.

Uzyskane przez mgr, Dominikawynikisą znaczącei będą miałyk|uczoweznaczeniezarówno do
poszukiwaniafal grawitacyjnych
w danychdetektorówjak i astrofizycznych
interpretacji
tych danych.
Prace,w którychopublikowane
są wynikiprzedstawione
W rozprawiedoktorskiej
MichałaDominikasą
juŻ cytowane W tzw. BiaĘ Księdze projektów L|Go i Virgo ( https://dcc.]iqo'oro/LlGoT1400054/pub|ic
w danychz
). W dokumencietym znajdująsię p|anyposzukiwańfal grawitacyjnych
detektorówL|Go i Virgo.Jednymz p|anówjest poszukiwanie
tych fal ze z|ewĄącychsię układów
podwójnychczarnychdziur gdzie rezu|tatyuzyskaniep]zez mgr. Dominikasą uwzg|ędnione
w
astrofizycznej
motywacjitych poszukiwań.
jużopub|ikowane
Wynikiotzymaneprzezmgr.DominikapzedstawioneW pracydoktorskiej
zostały
W
dwóch pracach w Astrophysica|Journa|,a tzecia praca zostałazłoŻonado tego czasopisma'We
wszystkichtrzechpracachMichałDominikjest pienruszym
autorem.
pracamgr' MichałaDominikaspełniawymogiuzyskaniastopnianaukowegodoktora
Podsumowując,
astronomiiw zakresie astrofizykiteoretycznej.Ponadto ze wzg|ęduna znaczenie otrzymanych
wynikÓwdla przyszłychobsenłacjiastronomicznych
i d|a potencja|nego
wykrycia
bezpośredniego
promieniowania
grawitacyjnego
Że pracadoktorskamgr' Dominikazasługuje
uważam,
na szczegó|ne
wyróznienie'
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