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Souhrn výsledků:
Byly vyřešeny některé problémy teorie gravitačního záření, např. zjištěna asymptotická struktura prostoročasů s
redukovanou symetrií, dokázána význačnost zářivých řešení s boostovou a rotační symetrií, zjištěn chaos v
pohybu částic v rovinných vlnách. Byly nalezeny nové zákony zachování v kosmologii a hamiltonovská teorie pro
nulový prach a kolabující slupky. Byly studovány astrofyzikální procesy a jejich observační důsledky, hlavně
chování akrečních disků, částic, gyroskopů a polí v okolí černých děr. Výsledky byly prezentovány na velké řadě
mezinárodních konferencí, seminářů a kolokvií v zahraničí i u nás. Za tříleté období grantu bylo publikováno 57
původních článků v mezinárodních recenzovaných časopisech, 29 příspěvků a 213 abstraktů ve sbornících
konferencí.  …což je, jak vidíte, cca 300 ks „aktivit“ a tedy 3 roky, jak každý ví, jsou cca 1000 dní a tak pomocí
počtů ze ZŠ zjistíme, že každý třetí den byl vydán při výrobě tohoto grandiózního ( grantového ) díla článekabstrakt-příspěvek, každý třetí den, pomněte, a určitě na vydání takových dílčích „aktivit“ byly potřeba telefony,
dohody, smlouvy, objednané časy, zasílací časy a tak pan autor tohoto grantového díla, krom toho že po ty 3 roky
chodil do práce a na schůze, psal zřejmě denně, před půlnocí, nějaký ten „abstrakt“….určitě nebyl
jednostránkový. Blahopřeji k výkonu opavského nadčlověka. A nejen to. Jeho vědecké výdobitky se nebes
dotýkají, …celý svět o nich každý den s úžasem mluví…
Hodnocení GA ČR:
Byly vyřešeny vybrané problémy teorie gravitačního záření: zjištěna asymptotická struktura prostoročasů
s redukovanou symetrií, dokázána význačnost zářivých řešení s boostovou a rotační symetrií, zjištěn chaos v
pohybu částic v rovinných vlnách. Byly nalezeny nové zákony zachování v kosmologii a hamiltonovská teorie pro
nulový prach a kolabující slupky. Byly studovány astrofyzikální procesy a jejich observační důsledky: chování
akrečních disků, částic gyroskopů a polí v okolí černých děr. V rámci projektu byly vypracovány dvě habilitační
práce, DrSc. a doktorská disertace. Bylo publikováno 57 článků v recenzovaných časopisech, 29 příspěvků ve
sbornících konferencí a letních škol a 13 abstraktů na mezinárodních konferencích. Velká část výsledků byla
dosažena ve spolupráci s renomovanými zahraničními pracovišti, řada prací byla již citována v literatuře. Pozitivní
jsou i popularizační aktivitity, nevyskytly se nedostatky v čerpání finančních prostředků. Cíle projektu byly
splněny, celkově bylo řešení hodnoceno jako vynikající.

……………………………………………………………………………………………………………
01 - Vážení, chcete-li se něco dozvědět o boostových a rotačních symetriích , tak si zadejte tato slova do
google : dostanete po výstupu hovno ( jako já ) 2007

02 - Nyní si vážení zadáme do google slovíčka hamiltonovská teorie … opět vám google vygeneruje
ho***

03 – zadejme do google „asymptotická struktura časoprostoru“ no … vyleze toho celkem dost, ale
přidáte-li slovíčko asymptotická struktura časoprostoru+ Stuchlík“ , ( vydal 300 ks textů po celém světě
) tak vám vyjde ho***

04 – dám do google sousloví „s redukovanou symetrií“ + Stuchlík ( to by mělo něco vypadnout, že ? ) a
vypadly jen tři odkazy a se Stuchlíkem ho***

05 – zadáme „pohyb částic v rovinných vlnách“ jo, vypadne sousta odkazů a jeden je zajímavý Bičák a
kolektiv 20 ti lidí, zde
:http://209.85.135.104/search?q=cache:gntobQT3iKcJ:www1.cuni.cz/cuni/ruk/gauk/zz2002/141_00c.htm+pohyb+%C4%8D%C3%A1stic+v+rovinn%C3%BDch+vln%C3%A1ch&hl=cs&ct=clnk&cd=9&
gl=cz , ale Stuchlík tam není, viz zde :
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Souhrn výsledků
Získané výsledky lze rozdělit do tří okruhů:
I. V oblasti matematické relativity (zvláště teorii záření) jsme nalezli pole buzená rovnoměrně
urychlenými zdroji v de Sitterově prostoročasu, analyzovali C-metriku při nenulové kosmologické
konstantě, rozebírali vlastnosti prostoročasů popisujících přetržení kosmických strun, studovali
chaotický pohyb částic v rovinných vlnách. Vyšetřovali jsme astrofyzikálně motivovaná přesná řešení
Einsteinových rovnic -- disky kolem černých děr a slupkové modely. Sepsali jsme rozsáhlý přehled o
roli přesných řešení.
II. V oblasti kosmologie jsme studovali perturbace Friedmannových modelů a jejich vliv na určení
lokálních inerciálních systémů.
III. V tématice relativistické astrofyziky jsme zkoumali chování částic a polí v okolí černých děr
(zvláště tzv. Meissnerův jev), strukturu akrečních disků a observační charakteristiky jejich záření.
Analyzovali jsme rovněž možnost určení post-newtonovských parametrů v plánovaném družicovém
experimentu.
Řada výsledků ze všech těchto oblastí je m.j. zahrnuta do sborníku naší skupiny, který vyšel v r. 2002 v
nakladatelství World Scientific.
Za tříleté období grantu jsme publikovali 41 článků v recenzovaných mezinárodních časopisech (v
současné době jsou další 4 články v tisku), 14 příspěvků a abstraktů ve sbornících mezinárodních
konferencí, sepsali jsme jednu knihu a jednu rozsáhlou kapitolu v knize; publikovali jsme také 13
popularizačních textů a přeložili 4 populárně vědecké knihy. Pracovníci kolektivu obhájili 2 habilitační
práce a 4 doktorské disertace. O výsledcích jsme přednášeli na konferencích a seminářích různých
institucí doma a v zahraničí.
… takže zadáme „pohyb částic v rovinných vlnách“ + Stuchlík a…a nevyleze toho dost, ale to co se týká
Stuchlíka a daného tématu, nic, tedy vyleze …ho***
06 – zadám do google „hamiltonovská teorie“ + Stuchlík a …a výsledek : unikátní ho***

07 – zadám „nulový prach a kolabující slupky“ + Stuchlík a …a výsledek : unikátní ho***

08 – zadáme aspoň kolabující slupky + Stuchlík ………….nic, velký kulový
09 – zadám chování akrečních disků …no tak aspoň zde bylo něco k nalezení
…………………………………………………………………………………………………………….
takže z těch zmiňovaných 300 prací na google není téměř vůůůůbec nic

**********************************************************************************.

Petráskův Berlín

a co ty Petrásku ? ty nic ?

**********************************************************************************

*********************************************************************************.
Výzkumný záměr MSM 4781305903
Realistické modely oscilací akrečních disků
Současný stav úrovně poznání a výzkumné činnosti
(k datu zahájení realizace výzkumného záměru)

Pozorování:
Několik galaktických černoděrových zdrojů v nízkohmotových rentgenových dvojných
systémech vykazuje jak chaotickou, tak kvaziperiodickou proměnnost v naměřených
rentgenovských tocích. Některé z kvaziperiodických oscilací (QPOs) leží v rozsahu kHz
a často se objevují v párech, formě dvojitého píku ve Fourierově spektru [1,2]. Významné jsou
i náznaky existence QPOs v jádrech galaxií [6,8].

Teorie:
Neexistuje obecný konsensus o fyzikálním mechanismu excitace dvojného píku QPOs.
Kluzniak a Abramowicz v roce 2000 [3,4] navrhli, že QPOs vznikají v důsledku rezonance mezi
oscilačními mody akrečního disku. Rezonanční model je založen na fundamentálních rysech
silné gravitace. Model předpovídá takové frekvence dvojitého píku, jejichž poměr odpovídá
pozorování. Momentálně však nevysvětluje zcela jasně, jak je rentgenový tok modulován
rezonančními diskovými oscilacemi, jak tyto oscilace vznikají a jaký je rezonanční
mechanizmus. Nicméně již současné modely poměrně přesvědčivě naznačují, že klíčovou roli
sehrávají parametrická a vynucená rezonance [5,6,7].

[1] M. van der Klis, Ann. Rev. of A&A, 38, 717 2000
[2] J. E. McClintock and R. A. Remillard astro-ph/0306213, 2003

[3] M. A. Abramowicz and W. Kluzniak, Astronomy and Astrophysics, 374, L19, 2001.
[4] W. Kluzniak and M. A. Abramowicz, Acta Physica Polonica B, B32, 3605, 2001.
[5] Gabriel Török, Marek Abramowicz, Wlodek Kluzniak, Zdeněk Stuchlík, Astronomy and
Astrophysics, The orbital resonance model for twin peak kHz quasi periodic oscillations
(odesláno do tisku)
[6] Gabriel Török, Astronomy and Astrophysics, A possible 3:2 orbital epicyclic resonance in
QPOs frequencies of Sgr A* (odesláno do tisku)
[7] Gabriel Török a Zdeněk Stuchlík, Astronomy and Astrophysics, Radial and vertical epicyclic
frequencies of Keplerian motion in the field of Kerr naked singularities (odesláno do tisku)
[8] M.A. Abramowicz, W. Kluzniak, J. Mc Clintock, R. Remillard, The Importance of
Discovering a 3:2 Twin-Peak Quasi-periodic Oscillation in an Ultraluminous X-Ray Source, or
How to Solve the Puzzle of Intermediate-Mass Black Holes, 2004, ApJ, 609L, 63A
Vymezení cílů výzkumného záměru na tomto poli
Budeme studovat krátkodobou variabilitu a oscilace akrečních disků okolo černých děr a
neutronových hvězd. Tyto studie mají fundamentální důležitost pro astrofyziku a teoretickou
fyziku. Černé díry patří k nejpozoruhodnějším výtvorům lidské mysli. Jejich studium je důležité
pro moderní teoretickou fyziku, neboť umožňují testovat naše znalosti fundamentálních
vlastností prostoru a času a vrhat světlo na kvantově gravitační strukturu fyzikálního vakua.
Akreční disky poskytují energii pro záření v astronomických zdrojích obsahujících černé díry,
a černé díry mohou být "pozorovány" pouze nepřímo - pozorováním jejich akrečních disků.
Díky přesnému měření parametrů orbity binárního pulsaru je limita slabého pole Einsteinovy
teorie testována mnohem lépe něž jakákoliv jiná fyzikální teorie. Avšak nejzajímavější
a bizarní předpovědi Einsteinovy teorie nemají co do činění se slabým polem, nýbrž s režimem
extrémně silného pole, jenž dosud nebylo ověřován. Takže základní otázka: "Měl Einstein
pravdu?" zůstává nezodpovězena. Dá se namítnout, že v předvídatelné budoucnosti nebude
k dispozici žádný způsob jak testovat supersilnou gravitaci; takové testování zřejmě nelze
provádět v pozemských laboratořích. Centrální oblasti černých děr a neutronových hvězd mají
pro takové testy dostatečně silnou gravitaci, mají však rozměry jen několik desítek kilometrů
a jsou pozorovány ze vzdáleností větších než kiloparseky. Současné přístroje je tedy
nemohou prostorově rozlišit, avšak již existující technologie (včetně rentgenových vesmírných
satelitů) poskytují velmi přesné časové rozlišení pozorované proměnnosti záření z blízkosti
černých děr. Proto je porozumění časového chování a oscilací akrečních disků tak důležité.
Pozornost bude soustředěna na vytváření modelu oscilací disku a rezonance radiálních
a vertikálních oscilací s epicklickými frekvencemi, na optické efekty spojené s těmito

oscilacemi a srovnávní předpovědí modelů s observačními daty. Kromě standardně
zkoumaných akrečních disků kolem černých děr a neutronových hvězd budeme uvažovat
i akreční disky v poli hypotetických Kerrových nabitých singularit.
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