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Univerzity Karlovy

posudek vedoucího ✓ posudek oponenta
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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta:

Autor se v práci zabývá možností extrakce energie z černých děr. Přesto, že dle klasické obecné teorie relativity
černou díru nemůže nic opustit, tak, pokud tato rotuje, je možné z této rotace získat energii. První způsob, který navrhl v
roce 1969 Penrose, spočívá ve vhození předmětu do ergosféry a následně jeho řízeném rozpadu tak, že vylétnuvší část má
energii větší než vhozené těleso. Posléze Zeldovič a Bekenstein ukázali, že elektromagnetická (a vlastně i gravitační) vlna,
splňující podmínku ω < mΩ se odráží s vyšší energií než dopadá. Tomuto efektu se začalo říkat superradiance. Fyzikálně
nejrelevantnější a stále ne zcela pochopený je Blandford-Znajekův mechanizmus, který se snaží vysvětlit pozorované
"jety".

Zde zkoumaná metoda extrakce energie nepatří k nejrealističtějším, leč přesto je teoreticky zajímavá, a, de-facto,
spočívá v konstrukci Dysonovy sféry obklopující černou díru jakožto rezonanční dutina pro elektromagnetické pole.
Energie je pak t’ežena pomocí nabitých částic.

Autor se důkladně seznamuje s NP formalismem, Teukolského rovnicemi, Teukolského-Starobinského identitami a
potřebným matematickým aparátem (Leaverovy řady, spinové sferoidální harmoniky). Shledává, že při konstrukci rezo-
nační dutiny (zrcadla) nestačí použít jeden mód elektromagnetického pole, čímž opravuje existující výsledky, ale více
(pro absolutní přesnost nejspíše nekonečno) módů. Podmínky na rozhraní redukuje na maticovou rovnici, a z praktických
důvodů používá pouze konečnou sumu módů. Pro dané konfigurace elektromagnetických polí tak dokáže vyřešit rozměry
rezonanční dutiny.

Poté, co zkonstruuje rezonanční dutinu a příslušná pole zkoumá efektivitu extrakce energie řešením pohybových
rovnic v Hamiltonovském formalismu pro nabitou částici a s různými počátečními podmínkami. Pro částici s počáteční
energií E = µ je nejlepší nalezený výsledek stav s koncovou energií E =−1,236µ . Není ovšem už dále diskutováno, kam
se energie poděla; to je ovšem úkol netriviální, nad rámec diplomové práce.

Autor vizualizuje elektromagnetické pole v Doranových souřadnicích, což je inovativní přístup.
V dodacích jsou dopodrobna rozebrány i metody a postupy numerických řešení, taktéž rozbor jejich chyb.
Práce je vynikající, autor se také důkladně seznámil s programem Wolfram Mathematica, nebot’, žel, analytických

výsledků ohledně dynamických polích na rotujícím pozadí je poskrovnu, a tedy je nutno použít numerických metod.

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:

• V Einstein – Hilbertově akci chybí faktor 1/2.

• U diskuse sféroidálních harmonik je poněkud zmatená terminologie, která ovšem plyne z implementace v programu.
Pro publikaci by jistě bylo nutné být přesnější.

• Prosím o vysvětlení proč |(λ −2iωr+)/C|= 1 (tvrzení u rovnice 2.22).

• V definici Hodgeova duálu (u rovnice 3.17) chybí faktor 1/2.

• Prosím o vysvětlení obrázků P.8 – P.10 v nichž je diskutována přesnost řešení radiální Teukolského rovnice pomocí
součtu řady. Na svislé ose je (r − r+)/M, čili bezrozměrná vzdálenost od vnějšího horizontu. Pro malé hodnoty je
přesnost 10−40 i lepší. Ovšem chyba je zkoumána pouze do hodnory (r − r+)/M = 1 (kde chyba rychle roste), což
znamená, že v ekvatoriální rovině se neodstane ani za hranici ergosféry 2M. Přičemž zrcadlo může být nejblíže na
∼ 4M, ale většinou i dále (viz tabulka 4.1).
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uznat jako diplomovou.

Navrhuji hodnocení stupněm:
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