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Recenzja r ozprawy doktorski ej
M gr lzabel i Kowal ski ej -Leszczyńskiej
Astrofiąyczne zgstosowania detekcji ukladów podwójnych obiektów zwartych wfalach
grawitacyjnych
W swojej rozprawie doktorskiej mgr Kowa|ska-Leszczyńskabada własnościzwańych układów
podwojnych jako irodeł fal grawitacyjnych. Praca zawiera dwa rozdziały wstępne. Pienłszy
Fale grawitacyjnei ich źrÓdłazawierakrotkieomowieniepromieniowaniagrawitacyjnego
zatytułowany
przewidywanego przez teorię wzg|ędnościEinsteina i zwięzłe, a|e wyczerpujące omowienie
podstawowychastrofizycznychirÓdeł faIgrawitacyjnych.
Szczegołowojest omowionepromieniowanie
grawitacyjnez układowpodwojnycho orbitach e|iptycznych,tzn. z nieznikĄącym mimośrodeme. W
zarówno prototypydetektorow,
drugimwstępnym rozdzia|eomówione są detektoryfa| grawitacyjnych
detektory,ktore działająobecnie jak i te p|anowane. Jeże|ichodzi o uwagi historycznedotyczące
detektorów(str. 34) warto dodac' że pierwsze prototypydetektorówinteńerometrycznychbudow|itez
naukowcy z InstytutaMaxa Plancka Optyki Kwantowej w Garching, Niemcy (zacytowana praca
Shoemakeri in. 1988).
Trzy da|sze rozdziały zawierają orygina|ne wyniki mgr. Kowa|skiej dotyczące astrofizycznych
zastosowań obserwacji fa| grawitacyjnychprzez budowane obecnie i p|anowane W przyszłoŚci
(mimośrodu)
detektory.W Rozdzia|e4 pzeanalizowanoewo|ucję(zmniejszaniesię) ekscentryczności
orbit układów w wyniku emisji promieniowaniagrawitacyjnegobiorąc pod uwagę realistyczne
scenariusze ewo|ucjitych układow.W wyniku ana|izystwierdzono,że w paśmieczułościobecnie
konstruowanychdetektorowAdvanced LlGo i Virgo mimośródbędzie na tyle mały, że nie ma
potzeby uwzględniaćgo w filtrachsłużących
do detekcjiz|ewającychsię układowpodwójnychgwiazd
neutronowych i czarnych dziur. Dopiero dla planowanych detektorow trzeciej generacji lub
p|anowanychdetektorowW przestrzenikosmicznejmimośrod
orbityna|eżyuwzg|ędnic.W Rozdzia|e5
wyznaczono i przeana|izowanotłopromieniowaniagrawitacyjnegopochodząc z nałożeniasię duzej

|iczbysygnałówfa| grawitacyjnychz układÓwpodwÓjnych. Wyniki zostałyuzyskane
d|a trzech typÓw
populacji gwiazd W za|eznoŚci od ich meta|iczności.Wy|iczono, że
tło stochastyczne fa|
grawitacyjnychz gwiazd popu|acji||| będzie wykrywa|nejuŻ d|a budowanych
obecnie detektorow
drugiejgeneracjinatomiastd|a gwiazd I popu|acjibędzie on widoczne dopierod|a detektorÓw
trzeciej
generacji. W Rozdzia|e6 przestawionowyniki symu|acji'ktÓre okreś|ają
jak dokładniebędzie można
wyznaczyćparametrykosmo|ogicznei parametryokreś|ając
ewolucjęgwiazd na podstawieobserwacji
zwańych układów podwójnych poprzez detektory fa| grawitacyjnychtrzeciej generacji
takie jak
Einstein Te|escope (ET)

Na podstawie symu|acji numerycznych wyliczono, Że dokładnośĆ
wyznaczenia tych parametrÓwjest konkurencyjnaz dokładności
ich wyznaczeni przezdotychczasowe
obsenruacjeastrofizyczne.
Uzyskane przez mgr. Kowa|ską-Leszczyńskąwyniki są znaczące i będą miałyone zastosowanie
zarowno do poszukiwaniafa| grawitacyjnychw danych detektorÓwjak i astrofizycznych
interpretacji
tych danych. Mam jedynie uwagędo Rozdziału4 gdzie w ana|izieuwzg|ędnieniamimośrodu
w fi|trach
mającychna ce|uwykrywaniefal grawitacyjnych
z układówpodwójnychdobrzejest wy|iczyć tzw,
czynnik dopasowania(fittingfactor)wprowadzonyw pracy T. A. Apostotatos,phys. Rev. D
52, 60F-

620(1ees).

Znaczna część wynikow mgr.

Kowa|skiej przedstawionych W pracy doktorskiej została juŻ
opub|ikowanaW recenzowanych międzynarodowychczasopismach. Mgr. Kowalska
wygłaszała
szereg seminariow w lnstytucjachw kraju gdzie przedstawiałaswoje wyniki. Miała
ona równiez
wystąpieniana międzynarodowychkonferencjach.Mgr. Kowa|ska nalezy tez do zespołu
Polgraw,
po|skiego członka projektu detekcji fa| grawitacyjnychVirgo, gdzie zajmowała
się poszukiwaniem fa|
grawitacyjnychze z|ewającychsię zwańych układowpodwojnychw danych z
detektorowL|Go i Virgo
Jak rownieŻbrałaudziałW szeregu prac organizacyjnychzwiązanychz projektem Virgo.

Podsumowując
praca i dorobekmgr. |zabe|iKowa|skiej.Leszczyńskiej
spełniawymogi uzyskania
stopnianaukowego
doktoraastronomii
w zakresieastrofizyki
teoretycznej.
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