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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 

This bachelor thesis studies loss of mass and angular momentum from the outer Lagrange point 

(L2) of binary star systems. The interest in L2 mass loss has recently increased after direct 

detections of binary stars undergoing extreme and potentially catastrophic interactions. In some 

cases, similar interactions in binary stars will lead to formation of binary neutron stars or black 

holes and their eventually merger accompanied by emission of gravitational waves, as was recently 

observed by LIGO and Virgo. 

The focus of this thesis is L2 mass loss with general initial conditions of particle injection, an 

aspect that has been lacking in all previous works. This work carefully maps areas of positive and 

negative final energy of particles, the collisions of particle streams, and contributes to the 

understanding of the transfer of energy and angular momentum from the binary star to the L2 

outflow. The results are original and can be published in a refereed astronomical paper. 

During work on this thesis D. Hubova wrote her own code for integrating the particle trajectories, 

which includes non-trivial algorithms for detecting collisions and termination of the calculation. 

D. Hubova searched, read and understood the literature on this subject. The style and composition 

of the thesis are on a very high level. D. Hubova also gained experience in communicating her 

work to other astronomers. I recommend to grade this thesis and the accompanying work as 

Excellent. 

  

 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

The thesis concerns with the loss of mass from L2 with general tangential velocity. However, the 

usual definition of the L2 point assumes corotation of the orbit. How does the position of L2 

change when varying the angular velocity? 
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