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Актуалност на темата, цел и задачи на дисертационния
труд
Астрофизичните наблюдения в последните десетилетия показват, че вероятно модифика-
ции на Айнщайновата теория на гравитацията трябва да бъда направени, за да могат да
се обяснят в пълнота определени наблюдателни резултати като тъмна енергия и тъмна
материя. Също така има и чисто теоретични мотивации за обобщаване на теорията на
Айнщайн. Опитите за създаване на единна теория на полето, която обединява всички вза-
имодействия, като например теориите от типа на Kaluza-Klein и струнната теория, водят
до обобщени алтернативни теории на гравитацията. Тези обобщени теории предсказват
скаларен партньор на Айщайновия тензорен гравитон – с други думи гравитацията се
описва не само с метриката на пространство-времето, но и с едно или няколко скаларни
полета.

Една от целите на дисертацията е изследване на структурата и стабилността на статич-
ни, сферично-симетрични, асимптотически плоски черни дупки в две алтернативни теории
на гравитацията – скаларно-тензорните теории (СТТ) и тензорно-векторно-скаларната те-
ория на Bekenstein (ТеВеС). Стабилността на получените решения е изследвана главно
чрез изучаване на квазинормалните моди (КНМ) на скаларното поле за разглежданите
решения. КНМ на черните дупки са важни не само поради това, че дават информация за
редица свойства на обектите, като примерно тяхната стабилност, но и подари факта, че те
са свързани с излъчване на гравитационни вълни, които се очаква да бъдат наблюдавани
в близко бъдеще.

Друга задача в настоящата дисертация е численото конструиране на статични, сферично-
симетрични решения описващи черни дупки в конкретен клас от СТТ в пространство-
време с Анти-де Ситер асимптотика. Изследвана е също така в детайли термодинамичната
фазова структура на получените решения в каноничните ансамбъл и възможните фазови
преходи.

Последната част от дисертацията е посветена на самогравитиращи солитони и черни
дупки в обобщен модел на Skyrme. Теория на Skyrme може да се разглежда като ниское-
нергетична граница на квантовата хромодинамика и много от нейните обобщения включ-
ват добавянето на дилатон. В дисертацията са получени нови самогравитиращи решения,
солитони и черни дупки, в обобщен модел на Skyrme (ОМС), в който присъства дилатон-
но поле. Изследвана е стабилността на получените решения по два независими метода –
чрез метода на точката на обръщане и на базата на времевата еволюцията на вълновите
уравнения за пертурбациите.

Структура и обем на дисертацията
Настоящият дисертационен труд е оформен в осем глави както следва:

• В Глава 1 – Увод.

• В Глава 2 е направен кратък обзор на скаларно-тензорните теории на гравитацията.

• В Глава 3 е направен кратък обзор на тензорно-векторно-скаларните теории на гра-
витацията и подробно е разгледан режима на силни полета.

• В Глава 4 е дадена основната информация за квазинормалните моди на компактни
самогравитиращи обекти и числените методи използвани за тяхното пресмятане.

Оригиналните резултатите от изследванията проведени от дисертанта са представени в
Глави 5–8.
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• В Глава 5 е изследван скаларния сектор на квазинормалните моди на заредени,
сферично-симетрични черни дупки в ОТО, куплирани към нелинейна електродина-
мика и вложени в определен клас от СТТ. Получените резултати показват, че за
определена област от параметричното пространство съществуват нестабилни ква-
зинормални моди. Наличието на нестабилност е предпоставка за съществуването
на скаларно-тензорни черни дупки с нетривиално скаларно поле (скаларна коса).
Доказано е, че такива скаларно-тензорни черни дупки наистина съществуват, чрез
решаване на пълната система от полеви уравнения в СТТ за статичния, сферично-
симетричен случай. Показано е също така, че те бифуркират от решенията описващи
черни дупки в ОТО при критични стойности на параметрите, които съответстват на
статичните моди с нулева честота. Изследвана е също и стабилността на тези реше-
ния с нетривиална коса чрез изучаване на радиалните пертурбации.

• В Глава 6 числено са генерирани нови заредени черни дупки с Анти-де Ситер асим-
птотика куплирани към нелинейната електродинамика на Born-Infeld в рамките на
определен клас от СТТ. Свойствата на тези решения са изследвани числено и ана-
литично. Разгледана е също така и термодинамиката на черните дупки в каноничен
ансамбъл и възможните фазови преходи.

• В Глава 7 са изследвани пертурбациите на скаларното поле за сферично-симетрични,
асимптотически плоски черни дупки в тензорно-векторно-скаларните теории на гра-
витацията. Получени са честотите на съответните квазинормалните моди и на тяхна
база са направени изводи за стабилността на решенията.

• В Глава 8 числено са получени нови решения описващи самогравитиращи солитони
и черните дупки в обобщен модел на Skyrme с допълнително скаларно (дилатонно)
поле. Приложен е метода на точката на обръщане, за да бъде изучена стабилността
на черните дупки. Като допълнителен тест за стабилност е изследвана и еволюцията
на радиалните пертурбации за черните дупки и солитоните.

1 Увод
Общата теория на относителността (ОТО) е едно от най-големите научни достижения на
20-ти век. Доказано е от многобройни експерименти, че ОТО е валидна с висока точност
в режим както на слаби, така и на силни полета, но съществуват и определени наблюда-
телни резултати, които не могат да бъдат обяснени добре до момента – например тъмната
енергия и тъмната материя. Освен това, действието на ОТО, от което се получават полеви-
те уравнения, не е единственото възможно, а по-скоро най-простото. Много модификации
могат да бъдат направени и някои от алтернативните формулировки водят до теории на
гравитацията, които също са в съгласие с наблюдателните данни. Това дава предпоставка
да се търси отговор на въпроса дали ОТО може да опише гравитацията в пълнота или
определени модификации трябва да бъдат направени.

Голяма част от дисертацията е посветена на изследването на компактни самограви-
тиращи обекти в скаларно-тензорните теории (СТТ) на гравитацията, които са едно от
най-естествените обобщения на теорията на Айнщайн. При тях имаме едно или няколко
скаларни полета, които са преносители на гравитационното взаимодействие в допълнение
към метриката на пространство-времето. Скаларни полета, като допълнителна към мет-
риката степен на свобода в теориите на гравитацията, се предсказват от обединителните
теории като тези от типа на Kaluza-Klein и струнната теория, но скаларно-тензорните те-
ории могат да бъдат дефинирани напълно независимо от тях. В последните десетилетия
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скаларно-тензорните теории се развиват активно, тъй като те са напълно в съгласие с наб-
людателните данни. СТТ са също важна част от моделите на тъмната енергия и тъмната
материя. Може да се покаже също, че СТТ са математически еквивалентни на квантово
мотивираните f(R) теории на гравитацията, които са широко използвани в космологията
и астрофизиката.

Друга алтернативна теория на гравитацията, която ще разгледаме, е тензорно-векторно-
скаларната (ТеВеС) теория на Bekenstein. Тази теория се появява през последното десе-
тилетие, в опит да бъде изградено ковариантно обобщение на модифицираната Нютонова
динамика (МоНД). Правят се усилия в тази посока, тъй като МоНД дава добро алтер-
нативно обяснение на несъответствието между предсказаното и наблюдаваното разпреде-
ление на масата на галактически мащаби. Все още много изследвания са необходими, за
да се приеме или отхвърли ТеВеС и в настоящата дисертация е направена стъпка към
изучаването на теорията в режим на силни полета.

Едни от най-интересните обекти в гравитацията, предсказан както в ОТО, така и в
алтернативните й теории, са черните дупки. Много астрофизични обекти са идентифици-
рани като черни дупки, като максималната наблюдавана маса достига 1010 слънчеви маси.
Но изучаването на черните дупки е важно и поради чисто теоретични причини. Черните
дупки са обекти вътрешно присъщи на теориите на гравитацията и те се характеризи-
рат с много малко на брой параметри – маса, електричен/магнитен заряд, ъглов момент.
Затова те могат да бъдат разглеждани като “елементарни частици” в тези теории и изу-
чаването на черните дупки е също толкова важно за теорията на гравитацията, колкото
и изучаването на атома на водорода в квантовата механика.

Физически важен въпрос за решенията, описващи черни дупки, е дали те са стабилни.
Това може да бъде изследвано по редица начини и в настоящата дисертация ще използваме
основно два метода – метод на точката на обръщане, базиран на термодинамични съоб-
ражения, и изучаване на квазинормалните моди (КНМ) на обектите. КНМ са всъщност
характерните моди на трептене на черните дупки и изучаването им е не само интересно,
но и много важно, защото те носят информация за структурата, стабилността и основните
характеристики на черните дупки (и другите компактни обекти). Очакваните скорошни
наблюдения на гравитационни вълни от наземни и космически експерименти отреждат
място на КНМ като мощно средство за изучаване на гравитацията, компактните обекти
и Вселената като цяло.

2 Скаларно-тензорни теории на гравитацията

2.1 Действие и отправна система на Айнщайн

Действието в СТТ може да бъде записано в най-общ вид по следния начин

S =
1

16πG∗

∫
d4x
√
−g̃
(
F (Φ)R̃− Z(Φ)g̃µν∂µΦ∂νΦ− 2U(Φ)

)
+ Sm[Ψm; g̃µν ], (1)

къдетоG∗ е голата гравитационна константа. F (Φ), Z(Φ) и U(Φ) са функции на скаларното
поле Φ и конкретният им избор определя скаларно-тензорната теория напълно. Sm[Ψm; g̃µν ]
е действието на материята и както се вижда няма директно куплиране между материята и
скаларното поле, следствие на което слабият принцип на еквивалентността не се нарушава.
Условието за положителност на енергията на гравитона изисква F (Φ) > 0, а условието за
положителност на енергията на скаларното поле изисква 2F (Φ)Z(Φ) + 3[dF (Φ)/dΦ]2 ≥ 0.
Уравнението за движението на материята съвпада с това в теорията на Айнщайн

∇̃αT̃
αµ = 0. (2)
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Действието (1) е записано в т.н. отправна система на Jordan, която е физическата от-
правна система. Но полевите уравнения в тази отправна система са доста сложни. Затова
ще въведем така наречената отправна система на Айнщайн, където уравненията значи-
телно се опростяват [1]. За да преминем в отправната система на Айнщайн, въвеждаме
едно ново скаларно поле (дилатон) φ и метрика gµν конформно свързана с метриката в
отправна система на Jordan g̃µν :

gµν = F (Φ)g̃µν , (3)

(
dφ

dΦ

)2

=
3

4

(
d ln(F (Φ))

dΦ

)2

+
Z(Φ)

2F (Φ)
. (4)

Дефинираме и функциите A(φ) и V (φ)

A(φ) = F−1/2(Φ), (5)

V (φ) =
1

2
U(Φ)F−2(Φ), (6)

където A(φ) ще наричаме куплираща функция, а V (φ) – потенциал на скаларното поле.
СТТ се определят напълно от избора на A(φ) и V (φ).

За действието в отправна система на Айнщайн получаваме

S =
1

16πG∗

∫
d4x
√
−g (R− 2gµν∂µφ∂νφ− 4V (φ)) + Sm[Ψm;A2(φ)gµν ], (7)

където R е скаларната кривина на Ричи по отношение на метриката gµν . Полевите урав-
нения в отправна система на Айнщайн са

Rµν = 8πG∗

(
Tµν −

1

2
gµνT

)
+ 2∂µφ∂νφ−

1

2
gµνV (φ), (8)

∇α∇αφ+
1

4
V ′(φ) = −4πα(φ)T, (9)

където ∇α е ковариантната производна по отношение на метриката gµν и T е следата на
тензора на енергията и импулса в отправна система на Айнщайн Tµν . Функцията α(φ) се
дефинира по следния начин

α(φ) =
d lnA(φ)

dφ
. (10)

Действието и полевите уравнения в отправната система на Айнщайн са много по-прости
и лесни за работа. Но цената, която плащаме за това, е че в отправната система на Айн-
щайн има директно куплиране между източниците на гравитация и скаларното поле чрез
куплиращата функция A(φ).

Връзката между тензора на енергията и импулса в отправна система на Jordan и Айн-
щайн е

Tµν = A4(φ)T̃µν . (11)

като уравнението за движението на материята в отправна система на Айнщайн се отличава
от това в ОТО

∇αT
α
µ = α(φ)T∂µφ. (12)

Следователно в отправна система на Айнщайн има допълнителна сила действаща на час-
тиците, която е пропорционална на градиента на скаларното поле и поради това частиците
няма да се движат по геодезичните на метриката gµν . Този резултат е очакван, защото,
както вече отбелязахме, в отправна система на Айнщайн има директно куплиране на ма-
терията и скаларното поле.
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2.2 Наблюдателни ограничения

Ще разгледаме СТТ, където действието е дадено от уравнение (7), а полевите уравнения
са (8)–(9). Приемаме, че потенциалът на скаларното поле V (φ) е нула.

Повечето наблюдателни данни, които се използват за проверка на теориите на грави-
тацията, са в Слънчевата система в режим на слаби полета. Поради тази причина могат
да се използват пост-Нютоновите параметри [2], които се получават, когато метриката се
развие в ред по степените на 1/c2. Различните теории предсказват различни стойности
на тези параметри. В СТТ единствените два параметъра, които се отличават от ОТО, са
βPPN и γPPN , които са въведени за пръв път от Едингтън за метриката на Шварцшилд в
изотропни координати

−g00 = 1− 2
Gm

rc2
+ 2βPPN

(
Gm

rc2

)2

+O

(
1

c6

)
, (13)

gij = δij

(
1 + 2γPPN

Gm

rc2

)
+O

(
1

c4

)
. (14)

В ОТО βPPN = 1 и γPPN = 1, но в СТТ те са отлични от единица и зависят от
конкретния избор на СТТ и стойностите на куплиращите параметри. Ако развием купли-
ращата функция A(φ) около фоновата (космологичната) стойност на скаларното поле φ0,
получаваме

lnA(φ) = α0(φ− φ0) +
1

2
β0(φ− φ0)

2 +O(φ− φ0)
3. (15)

В ОТО α0 = 0 и β0 = 0, а случая α0 = 0 и β0 ̸= 0 съответства на СТТ, която е пертурба-
тивно еквивалентна на ОТО. За пост-Нютоновите параметри имаме

γPPN − 1 = − 2α2
0

1 + α2
0

, βPPN − 1 =
1

2

α0β0α0

(1 + α2
0)

2
. (16)

Редица експерименти в Слънчевата система налагат ограничения върху βPPN и γPPN , а
оттам и върху α0 и β0. Пример за това са прецесията на перихелия на Меркурий, закривя-
ването на светлинните лъчи при преминаване в близост до Слънцето, резултатите получе-
ни при преминаването на Cassini в близост до Слънцето, Lunar Laser Ranging Experiment,
увличането на пространство-времето около въртящи се обекти измерено от Gravity Probe
B [2, 3].

В режим на силни полета има по-малко наблюдателни данни. Изключително подходя-
щи обекти за тестване на ОТО и алтернативните теории на гравитацията в тези режим са
неутронните звезди и в частност двойните пулсарите. Причината за това е, че при неут-
ронните звезди съществува ефект наречен спонтанна скаларизация за β0 . −4 [4, 5, 6, 7].

Получените експериментални ограничения върху параметрите α0 и β0 от развитието
на куплиращата функция (15), са показани на фиг. 1. Показани са както ограниченията,
получени от експериментите в слънчевата система, така и от двойни пулсари.

2.3 Черни дупки в СТТ куплирани към нелинейна електродина-
мика. Скаларна коса.

Едни от най-интересните обекти в гравитацията са черните дупки. Както е добре извес-
тно, черните дупки в ОТО се характеризират напълно с така наречените запазващи се
асимптотически заряди – масата, заряд и ъглов момент. Интересно е дали това е вярно
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Фигура 1: Наблюдателни ограничения върху параметрите α0 и β0 получени на базата на
експерименти в слънчевата система (тънки линии) и от двойни пулсари (дебели линии)
[8]
.

в СТТ, т.е. дали тези асимптотически заряди са достатъчни, за да се опишат напълно
черните дупки в СТТ. Съществуват няколко теореми за несъществуването на “скаларна
коса”, според които за голяма клас от скаларно-тензорни теории асимптотически плоски,
статични или въртящ се заредени черни дупки с нетривиално скаларно поле не съществу-
ва, когато разглеждаме линейната електродинамика на Максуел [9, 10, 11, 12], т.е. черните
дупки са неразличими от тези в ОТО. Но тези теореми са доказани само за по-простите
случаи и е под въпрос дали са в сила в общия случай.

Нека да разгледаме по-подробно конкретен източник на материята – електромагнитно
поле, описвано от нелинейна електродинамика, тъй като то ще бъде широко използвано
в дисертацията. Теоремите за несъществуването на “скаларна коса” не са валидни в този
случай, т.е. черни дупки с нетривиално скаларно поле могат да съществува, когато раз-
глеждаме нелинейна електродинамика, защото при нея следата на тензора на енергия и
импулса е отлична от нула 1 и тя действа като източник на скаларното поле (виж урав-
нение (9)). Такива статични асимптотически плоски скаларно-тензорни черни дупки са
открити за пръв път в [13, 14, 15].

Действието на материята за нелинейна електродинамика в отправна система на Айн-
щайн има вида

Sm =
1

4πG∗

∫
d4x
√
−gA4(φ)L(X,Y ), (17)

където L(X,Y ) е Лагранжианът на нелинейната електродинамика. Функциите X и Y се
дефинират по следния начин

X =
A−4(φ)

4
FµνF

µν , (18)

Y =
A−4(φ)

4
Fµν(⋆F )

µν , (19)

1Следа на тензора на енергия и импулс за линейна електродинамика е нула.
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където Fµν е тензорът на електромагнитното поле и ⋆ е операторът на Ходж по отношение
на метриката gµν .

Варирайки действието (7) получаваме следните полеви уравнения

Rµν = 2∂µφ∂νφ+ 2V (φ)gµν − 2∂XL(X, Y )

(
FµβF

β
ν −

1

2
gµνFαβF

αβ

)
−2A4(φ) [L(X, Y )− Y ∂YL(X,Y )] gµν ,

∇µ [∂XL(X, Y )F µν + ∂YL(X,Y )(⋆F )µν ] = 0, (20)

∇µ∇µφ =
dV (φ)

dφ
− 4α(φ)A4(φ) [L(X,Y )−X∂XL(X, Y )− Y ∂YL(X, Y )] ,

където

α(φ) =
d lnA(φ)

dφ
. (21)

При нелинейната електродинамика полевите уравнения са нелинейни по тензора на
Максуел Fµν , за разлика от линейната електродинамика на Максуел. Например експери-
ментално е доказано, че нелинейната електродинамиката на Ойлер-Хайзенберг, в която
се отчетени еднолуповите квантови поправки, е по-добро приближение от Максуеловата
електродинамика в режим на силни електромагнитни полета. В дисертацията ще разглеж-
даме нелинейната електродинамика на Born-Infeld, но резултатите са валидни за много
по-голям клас от нелинейни електродинамики, включително нелинейната електродинами-
ката на Ойлер-Хайзенберг.

Лагранжианът на нелинейната електродинамика на Born-Infeld се записва по следния
начин

L = 2b

[
1−

√
1 +

X

b
− Y 2

4b2

]
, (22)

където b е параметър, и в границата b → ∞ получаваме линейнита Максуелова електро-
динамика. Едно от важните свойства на електродинамиката на Born-Infeld е електрично-
магнитната дуалност [16, 17, 18, 19, 20]. Така ние можем да изследваме да кажем само
магнитно заредените решения, а електрически заредените могат да бъде получени от маг-
нитните с помощта на електрично-магнитна ротация, определена от

{gµν , φ, Fµν , P, X, L(X)} ←→ {gµν , φ, ⋆Gµν , Q̄, X̄, L(X̄)}, (23)

където функциите означени с ¯(..) съответстват на дуалното решение, P е магнитният
заряд, Q̄ е зарядът на дуалното решение и

Gµν = −2∂ [A
4(φ)L]

∂F µν
, X̄ = −

[
∂XL(X)

]2
X. (24)

3 Тензорно-векторно-скаларна теория на гравитацията
Една от алтернативните теориите на гравитацията, наскоро добила популярност, е тензорно-
векторно-скаларната (ТеВеС) теория на Bekenstein [21] и нейното обобщение [22, 23, 24].
ТеВеС е ковариантно обобщение на теория наречена “модифицирана Нютонова динамика”
(МоНД) [25], която се опитва да обясни несъответствието между предсказаното и наблюда-
ваното разпределение на масата в галактически мащаби. МоНД се оказва много успешна
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при интерпретирането на наблюдения на галактически мащаб (виж [26] за обзор по те-
мата), но тя не е ковариантна теория на гравитацията и поради това не може да обясни
пълната гама от астрофизични и космологични наблюдения.

В режим на слаби полета е доказано, че ТеВеС възпроизвежда пост-Нютоновите ко-
ефициенти в съгласие с експериментите във слънчевата система [21]. В режим на силни
полета обаче ТеВеС е слабо изучена. Giannios [27] и Sagi и Bekenstein [28] първи намират
статични, сферично-симетрични, вакуумни решения в ТеВеС, както и заредените реше-
ния, аналог на решението на Reissner-Nordström. Lasky et al. [29] получават решенията
описващи статични неутронни звезди, а бавновъртящият се случай е разгледан в [30].
Осцилациите на неутронните звезди в ТеВеС са изследвани в [31, 32, 33, 34].

Междувременно се оказва, че първоначалната формулировка на полевите уравнения-
та в ТеВеС води до непреодолими проблеми. Затова ТеВеС е обобщена в [22], [23] и [24],
като е въведено по-общо действие за векторното поле, мотивирано от Айнщайн-Етер тео-
рията. Обобщената ТеВеС теория още е слабо изучена. Сферично симетрични, вакуумни,
заредени решения, както и решения с идеален флуид, са получени в [35], в случая кога-
то векторното поле съдържа само времева компонента. Получените решения са същите
както и в оригиналната ТеВеС, получени в [27, 28, 29], като е необходимо да се направи
само промяната на куплиращите параметри на векторно поле. Тъй като в настоящата
дисертация са изследвани пертурбациите на сферично симетрични вакуумни решения, то
резултатите ще са валидни както за оригиналната така и за обобщената версия на ТеВеС.

Трябва да се отбележи, че в обобщената ТеВеС теория също има проблеми [36, 37],
получени въз основа на изследването на гравитационния лензинг. Но при тези разглежда-
ния е използвана силно опростена форма на векторното поле и поради това не е сигурно,
че резултатите ще са валидни в общия случай.

3.1 Полеви уравнения в обобщената ТеВеС теория на гравитаци-
ята

ТеВеС е изграден върху три динамични полета – метрика gµν в отправна система на
Айнщайн, времеподобно нормирано векторно поле Aµ и динамично скаларно поле φ. Фи-
зическата метрика g̃µν е

g̃µν = e−2φ (gµν + AµAν)− e2φAµAν . (25)

Модифицираните полеви уравнения на Айнщайн се записват по следния начин

Gµν = 8πG
[
T̃µν +

(
1− e−4φ

)
AαT̃α(µAν) + τµν

]
+Θµν , (26)

където Gµν е тензорът на Айнщайн в отправна система на Айнщайн, T̃µν е физически-
ят тензор на енергията и импулса на източниците материя, τµν и Θµν са ефектифвните
тензори на енергията и импулса за скаларното и векторното поле. И по-конкретно

τµν :=
µ

kG

[
∇µφ∇νφ−

1

2
gαβ∇αφ∇βφgµν

− Aα∇αφ

(
A(µ∇ν)φ−

1

2
Aβ∇βφgµν

)]
− F (µ)

2k2ℓ2G
gµν , (27)

където k e скаларната куплираща константа, а µ е функция на куплиращите параметри и
скаларното поле. В режим на силни полета µ = 1 [21, 27, 28, 22]. В този случай, функцията
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F е логаритмично разходима, но тази разходимост се компенсира в полевите уравнения
от определени членове, поради което F има нулев принос в режим на силни полета [22].

Една важна разлика между първоначалната ТеВеС теория [21] и обобщената ТеВеС
теория [22, 23], е въвеждането на три допълнителни куплиращи векторни константи, кой-
то дават относителното тегло на отделните членове в действието на векторното поле.
Четирите куплиращи константи на векторно поле са означени с K, K+, K2 и K4, ка-
то оригиналната ТеВеС теория се получава, когато последните три параметъра са нула.
Ефективният тензор на енергията и импулса на векторното поле Θµν се изразява като
сбор от четири члена, свързани с всяка от векторните куплиращи константи, плюс член,
свързан с Лангранжевия множител λ (който осигурява нормирането на векторно поле)

Θµν := ΘK
µν +ΘK+

µν +ΘK2
µν +ΘK4

µν +Θλ
µν , (28)

където

ΘK
µν :=K

(
FαµF

α
ν −

1

4
gµνFαβF

αβ

)
, (29)

ΘK+
µν :=K+

[
SµαSν

α − 1

4
gµνSαβS

αβ

+∇α

(
AαSµν − Sα

(µAν)

) ]
, (30)

ΘK2
µν :=K2

[
gµν∇α

(
Aα∇βA

β
)
− A(µ∇ν) (∇αA

α)

− 1

2
gµν∇αA

α∇βA
β
]
, (31)

ΘK4
µν :=K4

[
ȦµȦν + ȦαA(µ∇ν)A

α −∇α

(
ȦαAµAν

)
− 1

2
gµνȦαȦ

α
]
, (32)

Θλ
µν :=− λAµAν . (33)

Тук Fµν := ∇[νAµ], Sµν := ∇(νAµ) и Ȧµ := Aα∇αAµ.
Полевите уравнения за векторното поле са

K∇αF
µα +K+∇αS

αµ +K2∇µ (∇αA
α) + λAµ

+K4

[
∇α

(
ȦµAα

)
− Ȧα∇µAα

]
+

8πµ

k
Aα∇αφg

µβ∇βφ

=8πG
(
1− e−4φ

)
gµαT̃αβA

β. (34)

Полевото уравнение за скаларното поле е

∇β

[
µ
(
gαβ − AαAβ

)
∇αφ

]
= kG

[
gαβ +

(
1 + e−4φ

)
AαAβ

]
T̃αβ. (35)

Интересно е да отбележим, че полевите уравнения в ТеВеС се свеждат до тези в ОТО,
в границата, когато всички куплиращи константи на скаларното и векторното поле клонят
към нула, а Лагранжевият множител клони към безкрайност.
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3.2 Сферично симетрични, статични, вакуумни решения

Следвайки означенията в [27], можем да запишем физическата метрика в изотропни ко-
ординати по следния начин

ds̃2 =−
(
1− rc/r
1 + rc/r

)a

dt2 +
(
1 +

rc
r

)2+a (
1− rc

r

)2−a (
dr2 + r2dΩ2

)
, (36)

където dΩ2 := dθ2+sin2 θdϕ2. Двете константи rc и a в метриката могат да бъдат изразени
чрез куплиращите параметри на теорията, масата на скаларното поле mφ и гравитацион-
ния радиус rg, по следния начин

rc =
rg
4

√
1 +

k

π

(
Gmφ

rg

)2

− K
2
, (37)

a =
rg
2rc

+
kGmφ

4πrc
, (38)

където K := K +K+ −K4. В [27] е показано, че черни дупки могат да съществуват само
при a = 2, като в този случай метриката е еквивалентна на Шварцшилдовата метрика в
изотропни координати.

Ако направим следната координатна трансформация

R(r) = r (1 + rc/r)
2 , (39)

и положим M := 2rc, то метриката (36) приема вида

ds̃2 =−
(
1− 2M

R

)a/2

dt2 +

(
1− 2M

R

)−a/2

dR2 +R2

(
1− 2M

R

)1−a/2

dΩ2. (40)

Векторното поле за полученото решение е избрано да бъде чисто времеподобно, т.е.
единствено t компонентата му е отлична от нула и има вида

At = eφ
(
1− rc/r
1 + rc/r

)−a/2

= eφ
(
1− 2M

R

)−a/4

. (41)

Това е и причината метриката да има толкова прост вид. Ако разгледаме по-сложни кон-
фигурации на векторното поле, то решенията ще се усложнят значително.

За получената по-горе метрика съществуват две решения за скаларното поле, изведени
за пръв път в [28] за случая на оригиналната ТеВеС при a = 2, а по-късно обобщени в
[35]:

φ(r) = φc + δ± ln

(
1− rc/r
1 + rc/r

)
= φc + δ± ln

(√
1− 2M

R

)
, (42)

където φc е космологичната стойност на скаларното поле и δ± е

δ± :=
a (2−K) k/2±

√
2k [(k − a2π) (2−K) + 8π]

(2−K) k + 8π
. (43)

Ако 0 < K < 2 и k > 0, то δ+ > 0. За разглежданите от нас случаи може да се покаже, че
δ− < 0.

Нека да разгледаме поведението на скаларното поле. Използвайки приближението на
Ейконала може да се покаже [21], че скоростта на разпространение на пертурбациите на
скаларното поле в режим на слаби полета е v = exp (−2φ) /

√
2. Следователно ще имаме
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свръхсветлинно разпространение, ако φ < 0. Както се вижда от (42) скаларното поле е
разходящо при r → rc. Ако δ± < 0, то скаларното поле клони към плюс безкрайност при
r → rc и е навсякъде положително (при φc > 0). Но ако δ± > 0, скаларното поле кло-
ни към минус безкрайност при r → rc и това означава, че то е отрицателно в определена
област. Този случай не е физически интересен понеже води до свръхсветлинно разпростра-
нение на пертурбациите на скаларното поле. Затова ще разглеждаме само случая, когато
нямаме свръхсветлинно разпространение на пертурбациите, т.е. само решенията с δ− (за
разглежданите от нас случаи δ− < 0 и δ+ > 0).

4 Квазинормални моди
Квазинормалните моди (КНМ) на черните дупки се изучават активно през последните две
десетилетия. Големият интерес към тях е мотивиран от едната страна от астрофизиката и
по-конкретно от очакваното скорошно наблюдение на едно от най-важните предсказания
на общата теория на относителността – гравитационните вълни. Подобни наблюдателни
данни могат да служат като мощен инструмент за определянето на характеристиките на
редица компактни астрофизични обекти, за тестване ОТО и различните й модификации
[38, 39, 40, 41]. От друга страна, КНМ са интересни и важни от теоретична гледна точка,
тъй като те могат да послужат за изучаване на различни чисто теоретични проблеми като
например фазови преходи [42, 43, 44, 45, 46, 47].

4.1 Обща идея и основни уравнения

Квазинормалните моди могат да се разглеждат като характеристичните осцилации на
пространство времето (и другите полета преносители на гравитационно взаимодействие)
– те не зависят от механизма на възбуждане. Наричат се квазинормални, защото ако
модите са стабилни амплитудата на трептения затихва с времето поради на излъчването
на гравитационни вълни.

По-интуитивна представа за КНМ можем да получим ако разгледаме времевата ево-
люция на малко смучение имащо формата на Гаусов импулс в пространство-времето около
черна дупка. Резултатите за черна дупка на Шварцшилд са показани на фиг. 2. Както
може да се види, непосредственият отклик на черната дупка на смущението са квази-
нормални осцилации, докато в по-късен момент тези осцилации изчезват и се наблюдава
опашка, която затихва експоненциално. Тези резултати са получени на базата на петрур-
бативен анализ в линейно приближение, но пълните числените симулации на сливане на
черни дупки и звезден колапс дават същите резултати [48, 49].

В повечето случаи, когато разглеждаме пертурбации на полевите уравнения за ста-
тични черни дупки (например Шварцшилд и Reissner-Nordström), може да получим само
едно вълново уравнение за времезависимата радиална част на пертурбациите, която ще
се означим с χ(t, x)

∂2

∂x2
χ− ∂2

∂t2
χ− V χ = 0, (44)

където V е потенциалът и той зависи само от фоновото решение.
Тук пространствената променлива x е координатата на костенурка меняща се в ин-

тервала x ∈ (−∞,+∞), където x → −∞ съответства на хоризонта на черната дупка. За
Шварцшилд например радиалната координатна r е свързан с координатата на костенур-
ката по следния начин

dr

dx
= 1− 2M

r
(45)

където M е масата на черната дупка. Интервалът x ∈ (−∞,+∞) съответства на r ∈
[rH ,∞), където rH е радиусът на хоризонта.
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Фигура 2: Времева еволюция на Гаусов импулс в пространство-време на Шварцшилд [38].

Можем да разделим променливите в уравнение (44) по следния начин

χ(x, t) = eiωtψ(x). (46)

Така получаваме следното уравнение във вид на Шрьодингер

d2

dx2
ψ + (ω2 − V )ψ = 0. (47)

За голяма част от решенията, описващи черни дупки, V |x→±∞ = 0. Така и на двете граници
съществуват две линейно независими решения на горното уравнение

ψx→±∞ = e±iωx. (48)

Тъй като искаме да получим квазинормалните моди на черните дупки, трябва да наложим
следните гранични условия – пертурбациите трябва да имат вида на чисто входяща вълна
на хоризонта на черната дупка, защото, както е добре известно, класически хоризонтът
не излъчва, и чисто изходяща вълна на безкрайността, тъй като разглеждаме изолирана
система. Съгласно избора на знак на степенния показател в (46), граничните условия са

ψx→−∞ = eiωx, ψx→∞ = e−iωx. (49)

Тези гранични условия водят до дискретен набор от комплексни честоти на КНМ ω, къ-
дето реалната част ωR съответства на трептенията, а имагинерната ωI – на затихването
(нарастването) на модите с времето.

Ако модите затихват експоненциално с времето, те са стабилни и ωI > 0. Тогава ψ →∞
експоненциално и на двете граници x→ ±∞. Това води до сериозни проблеми в числените
методи за пресмятане на КНМ и повечето от тях работят, само когато имагинерната част
на честотите не е прекалено голяма.

Ако модите нарастват експоненциално с времето, т.е. са нестабилни, то ωI < 0 и може
да се покаже, че ψ → 0 на двете граници x→ ±∞. Тогава граничната задача дефинирана
от уравнение (47) е самоспрегната и собствените стойности ω2 са реални. Поради това, чес-
тотите на нестабилните КНМ са чисто имагинерни и осцилации не се наблюдават. Повече
информация по този въпрос може да бъде намерена в [50, 51]. Свойствата на нестабилните
КНМ ги правят много по-лесни за числено пресмятане в сравнение със стабилния случай.
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4.2 Числени методи

Както вече казахме пресмятането на честотите на КНМ е трудна задача. Методите, които
се прилагат в по-общите случай, т.е. за различни по вид потенциали V (x), работят само
когато имагинерната част на честотите е достатъчно малка. Ако използваме по-сложни и
по-точни методи, потенциалът трябва да имат специфична форма или дори специфичен
аналитичен вид, за да са приложими методите. Задачите, които са разгледани в дисерта-
цията, нямат подобни хубави свойства на потенциалa.

Ще изброим основните методи за пресмятане на честотите на КНМ:

• Еволюция на времезависимите вълнови уравнения за пертурбациите При
този метод се пресмята времевата еволюция на първоначална малка пертрубация на
фона на компактния обект. Исторически това е първият използван метод за нами-
ране на КНМ [52]. Предимствата му са, че може да бъде получена по-интуитивна
представа за процеса на възбуждане и разпространение на модите, и освен това може
да се използва за широк клас от задачи, дори когато имаме повече от едно купли-
рани уравнения за пертурбациите. Но слаба страна на метода е, че в общия случай
могат да се екстрахират най-много първите две моди чрез Фурие трансформация
на получения сигнал. През последните няколко години се прилага и алтернативен
метод за екстрахиране на честотите – метода на Prony [53], [54], който дава доста
по-добри резултати, т.е. чрез него могат да бъдат получените повече на брой моди.

• Интегриране на незавиcещите от времето уравнения за пертурбациите При
този метод уравнение (47) се интегрира числено с подходящите гранични условия
(49) [55, 56]. Това е един от най-директните методи и може да бъде приложен в
задачи с почти произволна форма на потенциала. Но този метод работи само за
модите, с реалната част на честотата по-голяма от имагинерната.

• ВКБ метод за пресмятане на КНМ. При този метод се използва ВКБ прибли-
жението за уравнение (47) [57, 58, 59, 60], като се разглежда разсейването на вълни
от максимума на потенциала. Методът е аналогичен с използвания в квантовата ме-
ханика и е приложим за голям клас от задачи, когато потенциалът има само един
положителен максимум. Голямото му предимство е, че честотите на КНМ се полу-
чават на базата на алгебрични съотношения, т.е. не се налага решаването на дифе-
ренциални уравнения. Но този метод е в валиден, само когато имагинерната част на
честотите е достатъчно малка. Съшествува и подобрена версия на ВКБ метода, при
която се използват фазови интеграли [61, 62, 63, 64, 65]. Тя е приложена за черни
дупки на Шварцшилд и Reissner-Nordström и в тези случаи могат да бъдат получат
честоти с много висока стойност на имагинерната част.

• Метод за непрекъснатите дроби Това е най-мощният метод за пресмятане на
КНМ. Проблемът обаче е, че той изисква потенциалът да има точно определен ана-
литичен вид, което е изпълнено за много малка част от решенията описващи черни
дупки [66, 67, 68]. В основата си това е метод на Фробениус, при които особеностите
около двете граници на пертурбативното уравнение във вид на Шрьодингер (47) се
отделят, и оставащата регулярна функция се развива в ред. Ако потенциалът има
определен аналитичен вид, могат да се получат рекурентни съотношения за коефи-
циентите на регулярната функция, които водят до непрекъснати дроби. С помоща
на този метод са пресметнати първите 100 000 честоти на КНМ за Шварцшилд!
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5 Квазинормални моди, бифуркации и неединственост
на заредени черни дупки в скаларно-тензорните тео-
рии на гравитацията

5.1 Основни уравнения

Изложението в тази глава следва [69].
Ще разгледаме скаларния сектор на КНМ на статични, сферично-симетрични черни

дупки в ОТО куплирани към нелинейна електродинамика, които също така са и решения
на полевите уравнения в определен клас от скаларно-тензорни теории куплирани към
нелинейни електродинамика. Следователно решенията в ОТО могат да се разглеждат
като вложени в разглежданата скаларно-тензорна теория.

Нека потенциалът на скаларното поле V (φ) = 0 и куплиращата функция (5) има след-
ния вид

A(φ) = e
1
2
βφ2

, (50)

където β е константа и α(φ) = βφ (виж уравнение (10)). Освен това приемаме, че скалар-
ното поле е нула на безкрайност φ∞ = 0.

Резултатите представени тук, са за електродинамиката на Born-Infeld, но качествено
сходни резултати се очаква да съществуват за много по-голям клас от нелинейни електро-
динамики. Електродинамиката на Born-Infeld е инвариантна спрямо електрично-магнитна
ротация, както вече казахме по-горе, и поради това ще разглеждаме само магнитно заре-
дените решения. При тях Y = 0, където функцията Y е дефинирана от уравнение (19).

Ще разгледаме статични, сферично-симетрични, асимптотически плоски черни дупки
и анзацът за метриката е

ds2 = gµνdx
µdxν = −f(r)e−2δ(r)dt2 +

dr2

f(r)
+ r2

(
dθ2 + sin2 θdϕ2

)
. (51)

В този случай за функцията X, дефинирана от уравнение (18), е изпълнено

X =
A−4(φ)

2

P 2

r4
, (52)

където P е магнитният заряд [13, 15].
Редуцираните полеви уравнения са [13, 15]

dδ

dr
= −r

(
dφ

dr

)2

, (53)

dm

dr
= r2

[
1

2
f

(
dφ

dr

)2

−A(φ)4L(X)

]
, (54)

d

dr

(
r2f

dφ

dr

)
= r2

{
−4α(φ)A4(φ) [L−X∂XL(X)]− rf

(
dφ

dr

)3
}
, (55)

където функцията m(r) се дефинира по следния начин f(r) = 1 − 2m(r)/r. Като се има
предвид, че α(φ) = βφ, не е трудно да се покаже, че всяко статично, сферично-симетрично
решение в ОТО куплирана към нелинейна електродинамика, е също и решение на горната
система с φ(r) ≡ 0. Решенията в ОТО описващи черни дупки куплирани към нелинейна
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електродинамика са естествено вложени в разглеждания клас от СТТ и ще ги наричаме
тривиални решения. Метричните функции за тривиалното решение са

δ(r) = 0,

f(r) = 1− 2M

r
+

4br2

3

(
1−

√
1 +

P 2

2br4

)
+

4P 2

3r2
F
(
1

4
,
1

2
,
5

4
,− P 2

2br4

)
, (56)

където F е хипергеометричната функция [70], а M е масата на черната дупка.

5.2 Пертурбации на тривиалното решение

Уравненията за пертурбациите на метриката δgµν и електромагнитното поле δAµ
2 се

декуплират от пертурбациите на скаларното поле δφ и са идентични с тези в ОТО. Тъй
като разглеждаме черни дупки в СТТ, ще се концентрираме върху пертурбациите на
скаларното поле δφ. Пертурбирайки полевите уравнения и при следното разделяне на
променливите

δφ =
ψ(r)

r
eiωtYlm(θ, ϕ), (57)

където ω е параметър, а Ylm(θ, ϕ) са сферичните хармоники, получаваме

f
d

dr

(
f
dψ

dr

)
+ [ω2 − U(r)]ψ = 0. (58)

Потенциалът U има вида

U(r) = f

[
1

r

df

dr
+
l(l + 1)

r2
+ 4β[X(0)∂X(0)L

(
X(0)

)
− L

(
X(0)

)
]

]
. (59)

Уравнение (58) може да се приведе във вида на уравнение на Шрьодингер

d2ψ(r∗)

dr2∗
+ ω2ψ(r∗) = U(r∗)ψ(r∗) (60)

чрез въвеждане на координатата на костенурката

dr∗ =
dr

f(r)
, (61)

като разглежданата област r ∈ [rH ,∞) (rH е радиусът на хоризонта за черната дупка)
съответства на r∗ ∈ (−∞,∞).

5.3 Пресмятане на КНМ на тривиалното решение

Качественото поведение на КНМ се определя от потенциала, като нестабилни моди (с
имагинерна част по-малка от нула) могат да съществуват само ако потенциалът има от-
рицателен минимум. Може да се покаже, че потенциалът в нашия случай, дефиниран от
уравнение (59), има отрицателен минимум при β < 0 и достатъчно големи стойности на
магнитния заряд P . На фиг. 3 е показан потенциалът U(r) за M = 1.0, β = −4, l = 0 и
различни стойности на P . Както се вижда за големи P наистина съществува отрицателен
минимум. При β > 0 потенциалът има само един положителен максимум и модите са
стабилни. Ще разгледаме в детайли случая на β < 0.

При пресмятането на КНМ интегрираме незавиcещото от времето уравнение за пер-
турбацията на скаларното поле (58) и търсим тези честоти ω, за които са изпълнени
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Фигура 3: Потенциалът U(r) за M = 1.0, β = −4.0, l = 0 и различни стойности на P .
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Фигура 4: Реалната ωR (ляв панел) и имагинерната ωI (десен панел) част на първата КНМ
при l = 0 и M = 1, като функция на магнитния заряд P . Дадени са резултатите за няколко
стойности на β.

граничните условия. Както вече споменахме с този метод могат да се пресметнат модите,
за които реалната част на честотата е по-голяма от имагинерната.

Честотите на КНМ зависят разбира се и от стойността на l. Както може да се види от
уравнение (59), членът съдържащ l има положителен принос към потенциала. Тъй като
интересни са случаите, в които се развиват нестабилности, т.е. потенциалът има отрица-
телна част, ще се спрем подробно на случая с l = 0. На фиг. 4 са показани първите честоти
на КНМ (с най-малка имагинерна част, т.е. n = 0) за l = 0, M = 1 и за няколко стойности
на параметъра β, при вариране на заряда P . При β ≥ 0 реалната и имагинерната част на
ω растат при увеличаване на заряда P . Но за β < 0, реалната и имагинерната част на ω
започват за намаляват при достатъчно големи заряди и достигат до нула при определена
критична стойност на магнитния заряд P

(0)
crit. За по-големи стойности на заряда реалната

част е равна на нула, а имагинерната е отрицателна, което означава, че пертурбациите
на скаларното поле нарастват с времето и съответното решение описващо черна дупка е
нестабилно.

Нестабилните КНМ, показани на фиг. 4, могат да се асоциират по аналогия с квантова-
2Aµ е калибровъчният потенциал и Fµν = ∂µAν − ∂νAµ.
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Фигура 5: Имагинерната част ωI като функция на заряда за първите четири свързани
състояния (ωR = 0 в тези случаи).

та механика, с първото свързано състояние на потенциалната яма (отрицателния минимум
на потенциала). С увеличаването на P , минимумът на потенциала става по-дълбок и бро-
ят на свързаните състояния (нестабилни моди) се увеличава. Ще отбелязваме различните
свързани състояния с k, където k = 0, 1, 2... . k-та нестабилна мода се появява при P

(k)
crit,

където P (0)
crit < P

(1)
crit < P

(2)
crit < ..., и радиална част на съответната пертурбация на скаларно-

то поле има k нули като функция на r. Клоновете от нестабилни моди съответстващи на
първите няколко свързани състояния са показани на фиг. 5 за M = 1 и β = −4.

Ясно е, че първото свързано състояние (с k = 0) е продължение на първата КНМ (с
n = 0) в нестабилния сектор на ωI(P ) диаграма. Очаква се, че второто свързано състояние
(с k = 1) е продължение на втората (n = 1) КНМ и така нататък, но това не може да
бъде проверено числено, защото при l = 0 само първата мода може да бъде пресметната
с използвания числен метод, защото при l = 0 и n = 1 реалната част на честотата на
КНМ вече става значително по-малка от имагинерната и численият метод не е достатъчно
надежден.

5.4 Бифуркации и неединственост на черните дупки

Наличието на нестабилни моди (за l = 0) ни дава основание да считаме, че съществу-
ват нови решения описващи статични, сферично-симетрични черни дупки с нетривиално
скаларно поле, които бифуркират от тривиалното решение. Примери на такива черни
дупки са вече намерени в [15]. Във фазовата диаграма в [15], обаче, има само една точка
на бифуркация, и числените резултати показват, че това е точката, в която първата мода
достига нула. Скаларното поле за нетривиалните решения в [15], които бифуркурат от три-
виалното решение, са монотонни функции на радиалната координата, и имайки предвид,
че скаларното поле е нула на безкрайността, е ясно, че то няма нули. В по-общ контекст е
естествено да се очаква, че подобни бифуркации съществуват за всички критични заряди
P

(k)
crit, където започват съответните клонове от нестабилните моди. С други думи, бифурка-

циите трябва да бъдат за същите стойности на заряда P , за които честоти на нестабилните
моди се нулират. Броят на нетривиалните решения, които бифуркират от тривиалното,
трябва да бъде равен на броя на нестабилните моди. Като увеличаваме P , броят на свър-
заните състояния се увеличава, като за всяко свързано състояние, което се добавя към
спектър, нова точка на бифуркация се появява на фазовата диаграма за същата стойност
на P . Всъщност, статичните нулеви моди (т.е. модите с ω = 0 и l = 0) са пертурбативни
решения на полевите уравнения, описващи статични, сферично-симетрични черни дупки
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с нетривиално скаларно поле в близост до точките на бифуркация. Следователно, трябва
да очакваме, че скаларното поле за нетривиалните черни дупки има еднакъв брой нули,
като функция на r, със съответната нестабилна нулева мода.

За да проверим тази хипотеза, трябва да решим пълната система от полевите урав-
нения (53) – (55). Границите на интегриране са от радиуса на хоризонта до безкрайност
r ∈ [rH ,∞) и съответните гранични условия са

f(rH) = 0, (62)

lim
r→∞

m(r) =M, (63)

lim
r→∞

δ(r) = lim
r→∞

φ(r) = 0, (64)

къдетоM е масата на черната дупка в отправна система на Айнщайн. На хоризонта трябва
да е изпълнено същи така и следното регуляризационно условие{

df

dr
· dφ
dr
− 4α(φ)A4(φ)[X∂XL(X)− L(X)]

}∣∣∣∣
r=rH

= 0. (65)

От резултатите получени в [15] е известно, че за β < 0 съществува неединственост
на решенията, т.е. за едни и същи стойности на заряда и масата (асимптотическите за-
ряди) съществува повече от едно решение. Затова трябва да бъде въведен допълнителен
параметър, който да служи за разграничаване на различните решения. Удобен избор е
скаларният заряд

D = − lim
r→∞

r2
dφ

dr
. (66)
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Фигура 6: Зависимостта D(P ) за клонове от решения описващи черни дупки при M = 1.0
и β = −4. Десният панел е увеличение на заградената област от D(P ) диаграмата на
левия панел.

След извършване на задълбочено изследване на новите решения описващи черни дуп-
ки, наистина получаваме, че стойностите на заряда P (k)

crit, в които нестабилните моди съ-
ответстващи на k-тото свързано състояние стават нула и стойностите на заряда P

(k)
bifur,

съответстващи на k-тата бифуркационна точка на фазовата диаграма D(P ), съвпадат.
Пример за това съответствие може да се види на фиг. 5 и 6, където нестабилните моди и
клоновете на решенията описващи черни дупки са показани за стойности на параметрите
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M = 1 и β = −4. Зарядите P
(k)
crit и P

(k)
bifur са означени на двете фигури, както за всяка

стойност на k те съвпадат в рамките на 0.2% грешка.
Както казахме по-горе, очаква се, че скаларното поле φ(r) за решенията бифуркиращи

при заряд P
(k)
bifur имат k нули подобно на броя на нулите на пертурбацията на скаларното

поле ψ(r) за нестабилните моди съответстващи на k-тото свързано състояние. Действи-
телно се оказва, че тази хипотеза е изпълнена за получените нови решения.

Разгледана е също устойчивостта на получените нови решения спрямо радиални пер-
турбации (съответните уравнения са получени в [71]). Тъй като не разглеждаме общи
пертурбации, което за нетривиалните решения е изключително сложна задача, само нес-
табилност на черните дупки може да бъде доказана строго. Решавайки числено пертур-
бативните уравненията в [71], с подходящите гранични условия, получаваме, че всички
нови клонове от решения, които се характеризират със скаларно поле φ(r), което има
една или повече нули, са нестабилни. Единствено клонът от решения, който се характери-
зира с монотонно скаларно поле, е устойчиви спрямо радиални пертурбации. Резултатите
в предишния раздел показват, че тривиалното решение е стабилно спрямо произволни (не
само радиални) пертурбации преди първата точка на бифуркация P (0)

crit. Очакваме, че след
първата точка на бифуркация P

(0)
crit решенията, притежаващи скаларно поле без нули, са

стабилни спрямо произволни пертурбации, не само спрямо радиални.

6 Заредени скаларно-тензорни черни дупки в простран-
ство време с AdS асимптотика и тяхната термодина-
мична фазова структура

6.1 Основни уравнения

Изложението в тази глава следва [72].
Нека потенциалът на СТТ в отправна система на Айнщайн има следния вид:

V =
1

2
Λ, (67)

където Λ < 0 е константа, а коефициента 1/2 е стандартен нормализационен множител.
Този избор на потенциал води до AdS асимптотика както в отправна система на Айнщайн,
така и в отправна система на Jordan. Също така масите в двете отправни системи са едни
и същи, което е подробно доказано в [72].

Нека да разгледаме статично, сферично-симетрично пространство-време и анзацът за
метриката в отправна система на Айнщайн е

ds2 = gµνdx
µdxν = −f(r)e−2δ(r)dt2 +

dr2

f(r)
+ r2

(
dθ2 + sin2 θdϕ2

)
. (68)

Подобно на Глава 5, ще разгледаме само магнитно заредени решения. Така Y = 0 и X
се дава от уравнение (52). Лагранжианът на Born-Infeld е даден от уравнение (22).

Тъй като разглеждаме пространство време с AdS асимптотика, то метричната функция
f(r) е разходяща на безкрайност. Затова е удобно вместо нея да използваме функцията
m(r), която е ограничена на безкрайност и се дефинира по следния начин

f(r) = 1− 2m(r)

r
− 1

3
Λr2. (69)
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Редуцираната система от уравнения има същия вид както тази в Глава 5

dδ

dr
= −r

(
dφ

dr

)2

, (70)

dm

dr
= r2

[
1

2
f

(
dφ

dr

)2

−A(φ)4L(X)

]
, (71)

d

dr

(
r2f

dφ

dr

)
= r2

{
−4α(φ)A4(φ) [L−X∂XL(X)]− rf

(
dφ

dr

)3
}
. (72)

Ще разгледаме клас от СТТ, за които α(φ) = const ≡ α > 0. Случаят, когато α(φ) =
const ≡ α < 0, е аналогичен. Въпреки, че разглеждаме само случая, когато α(φ) = const ≡
α, получените резултати са качествено същите за по-общ клас от СТТ с α(φ) > 0, за които
α(0) = α.

За конкретния избор на метрика (68), температурата се дава от следния израз

T =
f ′(r) e−δ(r)

4π

∣∣∣∣
r=rH

. (73)

6.2 Качествено поведение и числени резултати

Следните твърдения за качественото поведение на решенията са разгледани и доказани
аналитично в [72]

1. Черните дупки имат само един хоризонт на събитията и екстремални черни дупки
не съществуват.

2. Скаларното поле φ има отрицателна стойност на хоризонта на събитията, то няма
нули и нараства монотонно на безкрайност.

3. Метричната функция δ е положителна на хоризонта на събитията, няма нули и
намалява монотонно на безкрайност.

Нека да пристъпим към численото решаване на системата от редуцирани полеви урав-
нения (70)–(72). Границите в които се изменя радиалната координата са r ∈ [rH ,∞) и
върху тях налагаме следните гранични условия

— На безкрайност:

lim
r→∞

m(r) =M, (74)

lim
r→∞

δ(r) = lim
r→∞

φ(r) = 0, (75)

където M е масата на черната дупка в отправна система на Айнщайн;
— На хоризонта rH :

f(rH) = 0. (76)

Следното регуляризационно условие също трябва да бъде изпълнено на хоризонта:

df

dr
· dφ
dr
−
{
4α(φ)A4(φ)[X∂XL(X)− L(X)]

}∣∣∣∣
r=rH

= 0. (77)

При решаването на редуцираните полеви уравнения (70)–(72) и използвайки горните
гранични условия, са получени следните резултати. На фиг. 7 и 8 са показани метричните
функции m(r) и δ(r) и скаларното поле φ(r) за P = 0.07, b = 10, α = 0.01 и за няколко
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стойности на масата 3. Качественото поведение на функциите съвпада с полученото на
базата на аналитичните изследвания.

На фиг. 9 са показани радиусът на хоризонта rH и температурата T като функции
на масата M за клонове от решения описващи черни дупки. Както казахме по-горе, в
разглежданата теория не съществуват екстремални черни дупки, които се характеризи-
рат с нулева температура. Наистина, както може да се види от фиг. 9, температурата за
разглежданите клонове от черни дупки не достига до нула.
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Фигура 7: Метричните функции m(r) и δ(r) за P = 0.07, b = 10, α = 0.01 и за няколко
стойности на масата.
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Фигура 8: Скаларното поле φ(r) за решенията показани на фиг. 7.

6.3 Термодинамична фазова структура

Ще изследваме термодинамична фазова структура на черни дупки в каноничен ансамбъл,
като ще държим магнитният заряд P фиксиран. Термодинамичният потенциал, който
трябва да разглеждаме в този случай, е свободната енергия на Хелмхолц F (T, P ) = M −
TS. Това може да бъде доказано строго чрез пресмятане на Евклидовото действие, което
е направено в [72].

Термодинамичната фазова структура зависи от стойността на магнитния заряд P и от
параметъра b в Лагранжиана на Born-Infeld. Числените резултати показват, че за големи

3Всички представени резултати в тази глава са за α = 0.01, като те не се променят качествено при
промяна на стойността на α.
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Фигура 9: Радиусът на хоризонта rH и температурата T като функции на масата M за
клонове от решения описващи черни дупки (b = 10 and α = 0.01).
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Фигура 10: Температурата T като функция на радиуса на хоризонта rH за клонове от
решения описващи черни дупки (b = 10 и α = 0.01).

стойности на параметъра b функцията T = T (rH , P ) има две инфлексни точки, определени
от

∂T

∂rH
=
∂2T

∂r2H
= 0. (78)

Ще означим тези инфлексни точки с P (1)
crit и P

(2)
crit. Те разделят три интервала от заряди

P < P
(1)
crit, P

(1)
crit < P < P

(2)
crit и P (2)

crit < P .
За малки стойности на параметъра b инфлексните точки изчезват и фазовата структу-

ра е една и съща за всички заряди. Числени резултати показват, че за всички изследвани
стойности на параметъра α (включително случая α = 0, което съответства на ОТО),
критичната стойност на параметъра b, която разделя областите на малки и големи b, е
bcrit ≈ 0.6.

По-долу ще разгледаме само случаят на големи стойности на параметъра b и по-точно
средният интервал от заряди P

(1)
crit < P < P

(2)
crit, понеже при него се наблюдават фазови

преходи. За стойности на параметрите b = 10 и α = 0.01, с които ще работим, P (1)
crit =

0.09397 и P
(2)
crit = 0.2901. На фиг. 10 и 11 са показани температурата T като функция на

радиуса на хоризонта rH , и свободната енергия F като функция на T за малки (например
P=0.07), средни (например P=0.115) и големи (например P=0.40 или P=0.30) заряди.
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ния описващи черни дупки (b = 10 и α = 0.01).

0.0 0.4 0.8 1.2 1.6
0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

VLBH

LBH

SB
H

V
SB
H

T
max

T
min T0

P=0.109, b=10, =0.01

T

r
H

0.15 0.20 0.25 0.30
0.08

0.10

0.12

0.14

0.16

0.18

VSBH
SBH

LBH

V
LB
H

T
ph

T
max

T0

T
min

P=0.109, b=10, =0.01

F

T

Фигура 12: Зависимостите T (rH) и F (T ) за средни заряди P (1)
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(P = 0.109, b = 10 и α = 0.01).

От своя страна средният интервал може да бъде разделен на три подинтервала в за-
висимост от броя на фазовите преходи, които се наблюдават в съответния интервал –
P

(1)
crit < P < P

(1)
ph , P (1)

ph < P < P
(2)
ph и P

(2)
ph < P < P

(2)
crit, където за горния избор на стойности

на параметрите P (1)
ph = 0.1087 и P

(2)
ph = 0.1093. В първия интервал не съществуват фазови

преходи, във втория имаме два фазови прехода – от нулев и от първи род, а в третия
имаме един фазов преход от първи род. Очевидно вторият интервал има най-интересна
фазова структура и ще го разгледаме в детайли.

Среден интервал от заряди P
(1)
ph < P < P

(2)
ph

Ще означаваме различните клонове от решения по следния начин на базата на големи-
ната на радиуса на хоризонта им – много малки черни дупки (VSBH), малки черни дупки
(SBH), големи черни дупки (LBH) и много големи черни дупки (VLBH). Тези клонове са
означени на графиките. VSBH и LBH имат отрицателен топлинен капацитет CP , който се
дефинира по следния начин

CP = T
∂S

∂T

∣∣∣∣
P

= 2πTrH

(
∂T

∂rh

)−1
∣∣∣∣∣
P

(79)
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и следователно те са нестабилни. SBH и VLBH имат положителен топлинен капацитет и
следователно са локално стабилни.

В този подинтервал е изпълнено T0 < Tmin, където T0 и Tmin са двата минимума на
температурата на T (rH) диаграмата. T (rH) и F (T ) зависимостите са показани на фиг. 12
и имат следната фазова структура. За Tmin < T < Tmax (Tmax е максимумът на температу-
рата на T (rH) диаграмата) имаме два клона – нестабилни LBH и локално стабилни VLBH.
При достигане на T = Tmin два нови клона се появяват и за Tmin < T < Tmax има четири
клона съответстващи на нестабилни VSBH, локално стабилни SBH, нестабилни LBH и ло-
кално стабилни VLBH. При Tmax два от клонове се сливат и изчезват и остават само два
клона – нестабилни VSBH и локално стабилни VLBH. От T0 до Tmin VLBH имат най-малка
свободна енергия и те доминират термодинамичния ансамбъл. В T = Tmin ситуацията се
променя и при температури в интервал от Tmin до Tph ансамбълът е доминиран от SBH,
които имат най-малка свободна енергия. В точката T = Tmin се наблюдава фазов преход
между VLBH и SBH и той е от нулев род, тъй като свободната енергия е прекъсната в та-
зи точка – свободната енергия скача към по-ниската стойност. Такива необичайни фазови
преходи нулев род са наблюдавани например в [73, 74, 75].

Както казахме, при температури в интервала Tmin < T < Tph ансамбълът е доминиран
от SBH. Както може да се види на фиг. 12, за произволна T > Tph ансамбълът отново е
доминирана от VLBH, които имат по-ниска свободна енергия. Това означава, че в точка
T = Tph наблюдаваме фазов преход между SBH и VLBH и той е от първи род, тъй като
свободната енергия е непрекъсната в T = Tph, но първата й производна е прекъсната в
тази точка.

Тези фазови преходи могат да бъдат изучени и като се използва така наречения “off-
shell” формализъм, които е разгледан подробно в апендикса на [72].

7 Стабилност и квазинормални моди на черни дупки в
ТеВеС: пертурбации на скаларното поле

7.1 Пертурбативни уравнения

Изложението в тази глава следва [76].
Нека да наложим малки пертурбации на скаларното поле за статичните, сферично-

симетрични решение описани в секция 3.2, по следния начин

φ = φ̊+ δφ, където
δφ

φ̊
<< 1, (80)

където φ̊ и δφ са съответно фоновото решение и пертурбацията на скаларното поле. За
разглежданите от нас случаи, пертурбациите на скаларното поле се декуплират от пертур-
бациите на векторното поле и метриката [77], така че можем да положим в уравненията
δAµ = δgµν = 0

Използвайки полевото уравнение (35), за пертурбациите на скаларното поле получа-
ваме

∇β

[(
gαβ − AαAβ

)
∂αδφ

]
= 0. (81)

След разделяне на променливите

δφ (t, R, θ, ϕ) =
Φ(t, R)

R

∞∑
ℓ=0

ℓ∑
m=−ℓ

Yℓm, (82)
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където Yℓm са сферичните хармоники, получаваме следното вълново уравнение

−2e4φ̊∂
2Φ

∂t2
+
∂2Φ

∂R2
⋆

−
(
1− 2M

R

)[
ℓ (ℓ+ 1)

R2
+

2M

R3

]
Φ = 0, (83)

където за координата на костенурката R⋆(R) е изпълнено

dR

dR⋆

= 1− 2M

R
. (84)

Вълновото уравнение (83) е много сходно с вълновото уравнение за скаларните пертурба-
ции на черни дупки на Шварцшилд в ОТО, като разликата е само в множителя 2 exp (4φ̊)
пред втората производна по времето. Да разгледаме границата, в която скаларното поле
клони към нула чрез полагане на K, k и φC да клонят към нула. Тогава можем да получим
следната връзка

lim
K,k,φc→0

ω =
ωs√
2
, (85)

където ω е честотата на КНМ в ТеВеС, а ωs е честотата на съответните скаларни КНМ
на Шварцшилд. Тук възниква въпросът, защо двете честоти са различни, при положение,
че ТеВеС се свежда до ОТО, когато куплиращите константи клонят към нула. Но пет-
рурбативното уравнение за скаларното поле в ТеВеС в действителност не съществува в
ОТО поради наличието на допълнително векторно поле и затова е естествено честотите
на КНМ да се различават.

Въпреки че уравнение (83) дава добра интуитивна представа, то не е подходящо за
изучаване на КММ поради наличието на коефициент пред втората производна по времето.
Ако обаче въведем изотропна радиална координата r по следния начин

R(r) = r (1 + rc/r)
2 , (86)

и направим полагането

Ψ(t, r) := eφ̊
(
1 +

M

2r

)2

Φ(t, r), (87)

то можем да получим следното вълново уравнение(
∂2

∂t2
− ∂2

∂r2⋆
+ V

)
Ψ = 0. (88)

Координатата на костенурката r∗ е

dr⋆
dr

=
√
2e2φc

(
1 +

M

2r

)3−2δ± (
1− M

2r

)−1+2δ±

, (89)

като областта r ∈ (M/2,∞) съответства на r⋆ ∈ (−∞,∞), при −1 + 2δ± < 0 (в изотропни
координати хоризонтът на черната дупка отговаря на r =M/2).

Потенциалът V (r⋆) има следния вид

V =
e−4φc

2r2

(
1 +

M

2r

)−2(3−2δ±)(
1− M

2r

)2(1−2δ±)
{
ℓ (ℓ+ 1)

+
M

2r

[
2− (1− δ±)

M

r

] [
2 (1− δ±)−

M

r

](
1 +

M

2r

)−2(
1− M

2r

)−2
}
. (90)
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Фигура 13: Потенциалът V (r) за δ− при K = 0.1, k = 0.01 и φc = 0.003. Плътната черна
линия, прекъснатата синя и точковата червена съответстват на ℓ = 0, 1 и 2 респективно.

За изследването на КНМ е удобно да разделим променливите по следния начин

Ψ(t, r) = Ψ̃(r)eiωt, (91)

където ω = ωRe + iωIm, и за уравнение (88) получаваме

d2Ψ̃

dr2⋆
+
(
ω2 − V

)
Ψ̃ = 0. (92)

Нека да напомним, че модите с ωIm < 0 са нестабилни, т.е. начална малка пертурбация
расте експоненциално с времето.

Нека да разгледаме поведението на потенциала. Може лесно да се покаже, че в околност
на хоризонта

lim
r→M

2

+
V (r) =

{
0 за δ−
−∞ за δ+

. (93)

Но както отбелязахме в Глава 3.1, само решенията с δ− са интересни физически, защото
другият случай води до свръхсветлинно разпространение на скаларните пертурбации.

Интересно е да се изследва, дали потенциалът достига отрицателни стойности, тъй като
това може да доведе до наличието на нестабилни моди. Като имаме предвид уравнение
(90) е ясно, че най-голяма вероятност за съществуване на отрицателна част на потенциала
има при ℓ = 0. В този случай може да се покаже, че за δ− потенциалът (90) е отрицателен
в областта

M

2
≤ r <

M

2 (1− δ−)
, (94)

а за δ+ – в областта

M

2
< r <

M (1− δ+)
2

. (95)

На фиг. 13 е показан потенциала при δ− и ℓ = 0, 1 и 2 (графиката за δ+ изглежда по сходен
начин). На фиг. 14 е показано увеличение на фиг. 13 в близост до хоризонта за δ− и δ+.
Както се вижда и в двата случая потенциалът има отрицателна част, но тя е много малка
в сравнение с положителната и е под въпрос дали това може да доведе до нестабилни
моди.
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Фигура 15: Времевата еволюция на скаларно поле за ℓ = 0 при K = k = 0.1 и φc = 0.003.

7.2 Получени резултати

Наличието на нестабилни моди може да бъде сериозен контрааргумент за валидността
на ТеВеС като алтернативна теория на гравитацията. Поради това е от голяма важност
да изследваме дали подобни моди съществуват в спектъра на КНМ. Потенциалът има
най-дълбока отрицателна част при ℓ = 0, затова ако нестабилни моди съществуват, то
с най-голяма вероятност те ще се проявят в този случай. На фиг. 15 са представени ре-
зултатите от времевата еволюция на вълновото уравнение (83) за ℓ = 0,K = k = 0.1 и
φc = 0.003 (резултатите при други стойности на параметрите K, k и φc са сходни). Само
няколко осцилации могат да се наблюдават, защото имагинерната част е голяма спрямо
реалната. Както се вижда, макар сигналът да не може да бъде използван за екстрахиране
на честотите, амплитудата на осцилациите намалява с времето, т.е. съответните моди са
стабилни. Резултатите за сходни и за по-високи стойности на ℓ, като за тях имагинерната
част на честотата е по-малка в сравнение с реалната, и много повече осцилации могат да
се наблюдават. На фиг. 16 е представена времевата еволюция за модите с ℓ = 1, 2 и 3 за
K = k = 0.1 и φc = 0.003, и както се вижда отново модите са стабилни.

Насложени на фиг. 16 са затихващи синусоидални осцилации, като честотите им са
получени на базата на ВКБ метода. По принцип този метод е приложим, когато потен-
циалът има само един положителен максимум. Но минимумът в разглежданите от нас
случаи е много плитък и затова ВКБ приближението се очаква да дава добра точност.
И наистина както се вижда на фиг. 16 резултатите получени от времевата еволюция са
много близки до тези от ВКБ метода.
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Фигура 16: Времевата еволюция на скаларно поле за ℓ = 1 (горен панел), ℓ = 2 (среден) и
ℓ = 3 (долен) при K = k = 0.1 и φc = 0.003. Насложени с червен цвят са синусоидалните
осцилации на първата мода получени с ВКБ метода

Използван е и втори метод за проверка на стабилността на модите чрез интегриране на
незавиcещото от времето пертурбативно уравнение (92). Методът за търсене на нестабилни
моди е числено много по-стабилен от случая на стабилни моди и подробното му изложение
може да бъде намерено в [76]. Получените резултати отново показват, че нестабилни моди
не съществуват.

Следваща стъпка в изследванията е получаването на спектъра на КНМ. Използвали
сме два метода за намиране на честотите – интегриране на времево независимото урав-
нение за пертурбацията на скаларното поле (92), и ВКБ метода. Резултатите получени с
ВКБ метода са представени на фиг. 17 за първата мода при ℓ = 2, като интегрирането на
времево независимото пертурбативно уравнение дава същите резултатите в рамките на
1% грешка. Резултати за ℓ = 0 и ℓ = 1 не са представени, тъй като грешката при пресмя-
тането на честотите е сравнима с границите, в които се изменят честотите при вариране
на параметрите.

Накрая нека да отбележим, че в граница, когато скаларното поле клони към нула,
получените честоти са наистина

√
2 пъти по-малки от съответните стойности в ОТО, което

беше полученo и на базата на аналитично изследване на уравненията (виж уравнение (85)).

8 Самогравитиращи солитони и черни дупки в обобщен
модел на Skyrme

Квантовата хромодинамика (QCD) се използва успешно в режим на високите енергии, къ-
дето степените на свободата са кварки и глуони. Това е така наречената асимптотическа
свобода. При ниски енергии обаче, QCD е изключително трудна за изучаване, тъй като
този режим не може да се третира пертурбативно. t’Hooft показва обаче, че QCD може да
бъде изучаване пертурбативно в приближение на голям брой на цветовете Nc →∞ [78, 79].
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Фигура 17: Реалната (горен панел) и имагинерната (долен панел) част на първата КНМ
с ℓ = 2, като функция на скаларния куплилащ параметър k за няколко стойности на
векторния куплиращ параметър K := K+K+−K4 и за φc = 0.003. ωRe и ωIm са нормирани
към масата M .

В рамките на това приближение QCD е еквивалентна на локална полева теория на мезони
и “glueballs”. По-късно Witten [80, 81] показват, че барионите могат да бъдат разглеждани
като топологични решения – солитони, в ефективна теория на мезоните. Такава ефектив-
на теория всъщност е била предложена много по-рано от Skyrme [82, 83]. В тази теория
бариони се представят като топологични солитони, така наречените скирмиони. Техният
запазващ се топологичен заряд – степен на изображението от S3 в S3, се отъждествява с
барионното число. Въпреки че теорията на Skyrme се оказва доста успешна при обяснени-
ето на редица свойства на барионите, тя има и някои недостатъци. Поради тази причина
редица модификации са предложени, като една от най-естествените, произхождаща от
нискоенергетичната граница на QCD, е добавянето на дилатон [84, 85, 86, 87, 88, 89, 90].

Самогравитиращи солитони и черни дупки в теорията на Skyrme са разглеждани в
редица работи (виж например [91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99]). Доколкото ни е известно,
самогравитиращи солитони и черни дупки в теорията на Skyrme, куплирана към дилатон,
не са изучавани до момента. Нашата цел в тази глава е да направим крачка в тази посока
като обобщим статията на Bizon и Chmaj [96] добавяйки дилатон в модела. Обобщени-
ят модел на Skyrme (ОМС), който използваме, е предложен в [90, 100]. Изследвана е и
стабилността на решенията по два начина. Първият е термодинамичен – метод на точка-
та на обръщане, а вторият е динамичен – изследване на времезависимите уравнения за
радиалните пертурбации.

Изложението в тази глава следва [101] и [102].

8.1 Основни уравнения

Нека действието има вида

S =

∫
d4x
√
−g
(
− R

16πG
+ LM

)
. (96)

29



LM е ефективният лагранжиан за ОМС даден в [90], където производните са заменени с
ковариантни производни

LM =
1

4
f 2
π exp(−2σ) Tr[∇µU∇µU+] +

Nff
2
π

4
exp(−2σ) gµν∂µσ∂νσ

+
1

32e2
Tr[(∇µU)U

+, (∇νU)U
+]2 + Ṽ (σ). (97)

Тук U е SU(2) киралното поле на Skyrme, σ е дилатона, ∇µ е ковариантната производна
по отношение на метриката gµν , fπ е константата на разпад на пиона, e е константата на
Skyrme, Cg е глуонният кондензат, Nf е броят на ароматите и ε = 8Nf/(33− 2Nf ).

Първите две члена в (97) са кинетичните членове на киралното и дилатонното поле.
Третият член е въведена от Skyrme за стабилизиране на солитонните решения, а послед-
ният е потенциала на дилатонното поле, който се дава от

Ṽ (σ) = −CgNf

48

[
exp(−4σ)− 1 +

4

ε
(1− exp(−εσ))

]
. (98)

Ще ограничим нашето изследване до статични, сферично-симетрични, асимптотически
плоски решения. Следователно може да се използва следния анзац за метриката:

ds2 = A2(r)

(
1− 2m(r)

r

)
dt2 −

(
1− 2m(r)

r

)−1

dr2 − r2(dθ2 + sin2 θdφ2) (99)

и “hedgehog” анзаца за киралното поле

U = exp[τ · r̂F (r)], (100)

където τ са матриците на Паули и r̂ е единичен радиален вектор. Удобно е да въведем
също така нова функция за скаларното поле Φ:

Φ = exp(−σ). (101)

Така редуцираните полеви уравнения, получени при вариране на действието (96), са

m′ = −r
2

4
Lm, (102)

A′ =
1

2

(u
r
F ′ 2 + a r ÑΦ ′ 2

)
A, (103)

(f AuF ′) ′ − 1

2
f AF ′ 2 ∂u

∂F
− 1

2
A
∂v

∂F
= 0, (104)

a Ñ (r2 f AΦ ′) ′ − 1

2
f AF ′ 2 ∂u

∂Φ
− 1

2
A
∂v

∂Φ
+

1

2
r 2A

∂V

∂Φ
= 0, (105)

където

Lm = −f u
r2
F ′ 2 − v

r2
− aÑfΦ ′ 2 + V (Φ), (106)

V (Φ) = 16πGṼ (Φ) = −γÑ
[
Φ4 − 1 +

4

ε
(1− Φε)

]
, (107)

f = 1− 2m(r)

r
, u = a r2Φ2 + 2 b sin2 F, v =

(
2 aΦ2 + b

sin2 F

r2

)
sin2 F.

(108)
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Въведени са следните константи:

a = 8πGf 2
π , b = 8πG

1

e2
, γ = 2πG

Cg

3
, Ñ =

Nf

2
, (109)

където a и Ñ са безразмерни. За числените пресмятания е удобно да въведем също така
следните безразмерни величини

x = efπr, µ(x) = efπm, Deff =
γÑ

2 a e2f 2
π

. (110)

За разглежданията в тази глава фиксираме следната стойност за броя на ароматитеNf = 2
и следователно Ñ = 1.

8.2 Числени резултати

8.2.1 Солитони

Нека да пристъпим към численото решаване на полевите уравнения (102)–(105) като за
тази цел ще използваме метода на престрелката. Първо ще разгледаме случаят на соли-
тонни решения. Границите на интегриране са x ∈ [0,∞) и функциите трябва да бъдат
регулярни в x→ 0, което налага следните гранични условия:

µ(x)|x→0 = 0, A(x)|x→0 = A0, F (x)|x→0 = nπ, Φ(x)|x→0 = Φ0, (111)

където n е цяло число. Стойностите на A0 и Φ0, както и стойността на първата производна
на F спрямо x при x = 0 (озн. с F ′

0), са параметрите на престрелката.
Решенията трябва да са асимптотически плоски на безкрайност, затова налагаме след-

ните гранични условия

f(x)|x→∞ = 1, A(x)|x→∞ = 1, Φ(x)|x→∞ = 1, F (x)|x→∞ = 0. (112)

Разглежданите решения са топологически нетривиални и може да бъде въведено цяло
число B, което дава степента на изображение от S3 в S3, и което се интерпретира като
барионно число. В нашия случай B = n.

При численото решаване на системата уравнения (102)–(105) с гранични условия (111)–
(112), получаваме следните резултати. Подобно на случая без скаларно поле, съществува
неединственост на решенията – за фиксирани стойности на входните параметри съществу-
ват две решения удовлетворяващи един и същи гранични условия, но с различни стойности
на параметрите на престрелката. Те формират два клона от решения, които ще наричаме
горен и долен. Тези клонове са показани на фиг. 18, където са начертани параметрите на
престрелката F ′

0 и Φ0 като функция на куплиращия параметър a, за различни стойности
на Deff и за n = 1.

Получените клонове от решения са качествено сходни със случая без дилатонно поле.
Основната разлика е, че максималната стойност на параметъра amax, за който съществуват
солитонни решения, зависи силно от допълнителния куплиращ параметъра Deff и amax

може да бъде няколко пъти по-голям, отколкото в случая без скаларно поле. Интересно
наблюдение е, че когато Deff се доближава до стойностите разглеждани в [90, 100] (на
графиката Deff = 0.1), amax се доближава до стойностите в Skyrme модела без скаларно
поле.
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Фигура 18: Параметрите на престрелката F ′
0 и Φ0 като функция на куплиращия параметър

a, за различни стойности на Deff при n = 1.

8.2.2 Черни дупки

В случая на черни дупки границите на интегриране са x ∈ [xH ,∞), където xH е безраз-
мерният радиус на хоризонта на черна дупка. Наличието на хоризонт прави решенията
описващи черни дупки топологически тривиални и функцията F не трябва да бъде кратна
на π на хоризонта на черната дупка.

Граничните условия на безкрайност са получени на базата на изискването пространство-
времето да е асимптотически плоско и са същите като при солитоните (112). Граничното
условие за безразмерната метрични функция µ на хоризонт е

µ(xH) =
xH
2
. (113)

Регуляризационните условия на хоризонта са

dF

dx

∣∣∣∣
x→xH

=
sin 2F

x

(
Φ2 + sin2 F

x2

)
(
Φ2 + 2 sin2 F

x2

) × (114)

× 1

1− a
2
sin2 F

(
2Φ2 + sin2 F

x2

)
− x2aDeff

[
Φ4 − 1 + 4

ε
(1− Φε)

] ,
dΦ

dx

∣∣∣∣
x→xH

=

(
4x
Deff

Ñ
(Φ3 − Φε−1) +

2

Ñ

sin2 F

x
Φ

)
× (115)

× 1

1− a
2
sin2 F

(
2Φ2 + sin2 F

x2

)
− x2aDeff

[
Φ4 − 1 + 4

ε
(1− Φε)

] .
Използвайки горните гранични условия, можем да заключим, че при черните дупки отново
имаме три параметъра на престрелката AH , FH , и ΦH , с които означаваме стойността на
съответната функция на хоризонта.

Подобно на случая без скаларно поле [96], в ОМС съществуват два клона от решения,
който отново ще наричаме горен and долен4. Тези клонове са представени на фиг. 19 и

4Означенията горен и долен клон за избрани на базата на зависимостта FH(xH). Този случай е оче-
видно различен от солитонния и всъщност горния клон за черните дупки ще има сходни свойства (като
стабилност, сходимост/разходимост на функциите при a→ 0 ) с долния клон на солитоните, и наобратно.
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Фигура 19: Параметъра на престрелката FH , като функция на радиуса на черната дупка
xH за различни стойности на куплиращите параметри.
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Фигура 20: Параметъра на престрелката ΦH , като функция на радиуса на черната дупка
xH , за представените на фиг. 19.

20, където параметрите на престрелката FH и ΦH са начертани като функции на xH , за
различни стойности на Deff и a.

Подобно на солитонния случай, главните разлики между черни дупки със и без ска-
ларно поле са количествени, а не качествени. Максималните стойности на параметрите,
при които съществуват решения описващи черни дупки – xmax

H и amax, зависят силно от
параметъра Deff и могат да са няколко пъти по-големи отколкото в случая без скалар-
но поле. Отново ако разгледаме стойности на Deff близки до използваните в [90, 100], то
стойностите на xmax

H и amax се доближават до случая без скаларно поле.

8.3 Стабилност на черните дупки на базата на термодинамични
съображения

Много удобен метод за изследване на стабилността на черните дупки е метода на точката
на обръщане на Поанкаре [103, 104, 105, 51, 106]. Ще приложим този метод, за да покажем,
че долният клон от решения описващи черни дупки, е нестабилен. Методът се базира
на термодинамиката на черните дупки и според него смяна на стабилност се индикира
от точка на обръщане или точка на бифуркация на съответната спрегната диаграма. В
близост до точката на обръщане клонът с отрицателен наклон е нестабилен.

Първият закон на термодинамиката за разглежданите от нас черни дупки е

dM = T dS, (116)
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Фигура 21: Зависимостта T−1(M) за черните дупки представени на фиг. 19 и 20 (десни
панели)

като подробен извод може да бъде намерен в [102]. В микроканоничен ансамбъл равновес-
ните решения са екстремуми на ентропията dS = T−1 dM , и спрегнатите величини са маса
M и температура на минус първа T−1. Диаграмата T−1(M) е дадена на фиг. 21 за черните
дупки представени на фиг. 19 и 20 (десни панели). Както може да се види, горният и
долният клон от решения са свързани с точка на обръщане и долният клон от решения
е нестабилен.

8.4 Времева еволюция на радиалните пертурбации

8.4.1 Основни уравнения

Нека да пристъпи към втората ни цел в тази глава – да изследваме получените по-горе
решения в ОМС, при налагане на радиални пертурбации. Означенията тук ще бъдат малко
по-различни от използваните до момента с цел да улесним сравнението на уравнения и
резултатите със случая без скаларно поле [93, 94, 95, 96].

Ще използваме следния времево-зависим анзац за метриката

ds2 = eχ(t,r)dt2 − eα(t,r)dr2 − r2(dθ2 + sin2 θdφ2), (117)

като за безразмерна времева координата ще използваме τ = efπt.
От (tt) и (rr) компонентите на полевите уравнения на Айнщайн в ОМС можем да

получим следното полезно съотношение
χ ′ − α ′

2
=
eα

x

(
1− 1

2
a v +

1

2
x2V̄

)
− 1

x
. (118)

Времезависимите полеви уравнения за функциите F и Φ могат да бъдат получени от
времезависимия лагранжиан на Skyrme, и те са:

eα−χ

[
α̇− χ̇
2

uḞ + (uḞ )̇

]
=

[
χ′ − α′

2
uF ′ + (uF ′) ′

]
+

1

2
uF

(
eα−χḞ 2 − F ′ 2

)
− 1

2
eαvF = 0, (119)

eα−χ

[
α̇− χ̇
2

x2Φ̇ + (x2Φ̇)̇

]
=

[
χ′ − α′

2
x2Φ′ + (x2Φ′) ′

]
+

1

2Ñ
uΦ

(
eα−χḞ 2 − F ′ 2

)
− 1

2Ñ
eαvΦ +

x2

2aÑ
eαV̄Φ = 0, (120)
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където с (..)Φ и (..)F означаваме частна производна по Φ и F съответно.

8.4.2 Уравнения за радиалните пертурбации

Ще разгледаме радиални пертурбации, които имат следния вид

α(τ, x) = α0(x) + δα(τ, x),

χ(τ, x) = χ0(x) + δχ(τ, x),

F (τ, x) = F0(x) + δF (τ, x),

Φ(τ, x) = Φ0(x) + δΦ(τ, x),

следвайки схемата представена в [94]. Оказва се, че еволюцията на пертурбациите на
Skyrme полето и скаларното поле, δF и δΦ съответно, може да бъде разглеждана незави-
симо от пертурбациите на метриката. Уравнението за δF , получено от (119), е

eα0−χ0u0 ¨δF = u0δF
′′ +

(
χ0

′ − α0
′

2
u0 + u′0

)
δF ′ + u0ΦF

′

0 δΦ
′+

u′0ΦF
′

0 δΦ +

(
F

′′

0 +
χ0

′ − α0
′

2
F

′

0

)
δu+ u′0FF

′

0 δF −
1

2
F

′2
0 δuF−

1

2
eα0δvF −

1

2
eα0v0F δα + u0F

′

0

δχ ′ − δα ′

2
. (121)

Използвайки (120) можем да получим следното уравнение за δΦ

eα0−χ0x2δ̈Φ = x2δΦ ′′ +

(
χ0

′ − α0
′

2
x2 + 2x

)
δΦ ′ − 1

Ñ
u0ΦF

′

0 δF
′

− 1

2Ñ
F

′2
0 δuΦ +

1

2Ñ
eα0

(
−δvΦ +

x2

a
δV̄Φ

)
+

1

2Ñ
eα0

(
−v0Φ +

x2

a
V̄0Φ

)
δα + x2Φ′

0

δχ ′ − δα ′

2
, (122)

където
δu = u0F δF + u0ΦδΦ, δv = v0F δF + v0ΦδΦ,

δuF = u0FF δF + u0FΦδΦ, δvF = v0FF δF + v0FΦδΦ,

δuΦ = u0ΦF δF + u0ΦΦδΦ, δvΦ = v0ΦF δF + v0ΦΦδΦ, δV̄Φ = V̄0ΦΦδΦ.

От тук нататък индекс (..)0 означава, че съответната величина принадлежи на фоновото
статично решение. Долен индекс F и Φ обозначава частната производна по Skyrme или
скаларното поле съответно. Варирането на полевите уравнения на Айнщайн в ОМС дава
следните две уравнения, които ни помагат да изключим пертурбациите на метриката от
у-я (121) и (122)

δα =
a

x

(
u0F

′

0 δF + x2ÑΦ′
0δΦ
)
, (123)

δχ ′ − δα ′

2
=
eα0

x

[(
1− 1

2
a v0 +

1

2
x2V̄0

)
δα− 1

2
a δv +

1

2
x2δV̄

]
. (124)

Чрез следната субституция

δF =
ζ
√
u0
, δΦ =

Ψ

x
, (125)
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и въвеждане на нова радиална координата

dx∗ =
dx

e(χ0−α0)/2
, (126)

системата уравнения (121) – (122) придобива вида

−∂
2ζ

∂τ 2
+
∂2ζ

∂x2∗
+ Ã1ζ + Ã2

∂Ψ

∂x∗
+ Ã3Ψ = 0, (127)

−∂
2Ψ

∂τ 2
+
∂2Ψ

∂x2∗
+ B̃1Ψ+ B̃2

∂ζ

∂x∗
+ B̃3ζ = 0. (128)

Коефициентите Ã1, Ã2, Ã3,B̃1, B̃2 и B̃3 могат да бъдат намерени в [102]. Така имаме две
куплирани вълнови уравнения, които трябва да решим, за да получим спектъра на КНМ
и да определим дали съответните решения са стабилни. Второто уравнение за пертурба-
цията на скаларното поле (122) съдържа масов член, като масата на скаларното поле се
определя от

lim
x→∞

(
V̄0ΦΦ

2Ña

)
= −m2. (129)

Това означава, и че разглежданите КНМ са масивни [107, 108, 109, 110, 111, 112]. Една
от основните разлики във времевата еволюция на тестово масивно и безмасово скаларно
поле е, че в масивния случай опашката на квазинормалните моди е осцилираща с период
[107]

T =
2π

m
. (130)

В границата m → 0 осцилациите изчезват и опашката придобива стандартния си вид.
Въпреки че в нашия случай имаме две вълнови уравнения и само едното от тях опис-
ва еволюцията на пертурбациите на масивно скаларно поле, може да предположим, че
периодът на осцилациите отново ще се дава от уравнение (130). Подобни осцилации на
опашката ще се наблюдават и за солитони и за черни дупки. Резултатите представени тук
са за Deff = 0.00025 и в този случай масата на скаларното поле е m = 0.0589. Така за
периода на осцилациите на опашката получаваме T = 107 по формула (130).

8.5 Числени резултати за времевата еволюцията на радиалните
пертурбации

8.5.1 Солитони

Ще изучим времевата еволюция на куплираните вълнови уравнения (127)–(128) като на-
ложим подходящи гранични условия за намиране на КНМ – пертурбациите трябва да са
регулярни при x = 0 (в нашия случай това съответства на ζx=0 = 0 и Ψx=0 = 0) и да
са изходящи вълни на безкрайност. Резултатите показват, че всички получени солитони,
принадлежащи на долния клон на F ′

0(a) диаграмата (виж фиг. 18), са стабилни спрямо
разглежданите пертурбации, а тези принадлежащи на горния клон – нестабилни 5. Вре-
мевата еволюция на първоначален гаусов импулс за ζ и Ψ, за стабилно решение от долния
клон, е показана на фиг. 22. Както може да се очаква, сигналът се състои от квазинор-
мални осцилации в началото и осцилираща опашка в по-късен момент, като периодът на
осцилации на опашката съвпада с получения от уравнение (130) в рамките на грешката.

Времевата еволюция на първоначален гаусов импулс за ζ и Ψ, за нестабилно солитонно
решение от горния клон е показана на фиг. 23. Както може да се види пертурбациите
ζ и Ψ растат експоненциално с времето, т.е. съответните КНМ са чисто имагинерни и
нестабилни.

5В случая без скаларно поле отново долният клон е стабилен, а горният – нестабилен
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Фигура 22: Времевата еволюция на пертурбациите ζ и Ψ за солитонно решение от долния
клон за Deff = 0.00025 и a = 0.2.
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Фигура 23: Времевата еволюция на пертурбациите ζ и Ψ за солитонно решение от горния
клон за Deff = 0.00025 и a = 0.2.

Честотите на КНМ при вариране на параметъра a и за двата клона са представени на
фиг. 24 6. Грешката в получените честоти е голяма и може да достигне до 20% в някои
случаи. Главните причини за това са, че уравненията са куплирани и скаларното поле е
масово. Също така фоновите решения са известни само числено, което е допълнително
усложнение. Но дори ако вземем предвид грешката, числените стойности на честотите на
КНМ се различават значително количествено от случая на Skyrme модела без скаларно
поле [98]. Качественото им поведение обаче е същото – когато увеличаваме стойността на
параметъра a, реалната ωR и имагинерната ωI част на честотите на решенията от стабил-
ния долен клон намаляват, а честотите ωI на нестабилните моди на решения от горния
клон растат (ωR = 0 за нестабилни клон). В границата a→ acrit (т.е. когато доближаваме
стойността на параметъра a, където двата клона се сливат), ωI на горния и долния клон
клонят към нула, т.е. наблюдава се смяна на устойчивостта в тази точка.

8.5.2 Черни дупки

Ще изучим времевата еволюция на куплираните вълнови уравнения (127)–(128) като на-
ложим подходящи гранични условия – пертурбациите трябва да са входящи вълни на

6Честотите са получени на базата на времевата еволюция.
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Фигура 24: Реалната (ляво) и имагинерната (дясно) част на честотите като функция на
параметъра a за горния и долния клон солитонни решения (Deff = 0.00025).
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Фигура 25: Времевата еволюция на пертурбациите ζ и Ψ за горния клон черни дупки при
Deff = 0.00025, a = 0.1 и xH = 0.1.

хоризонта xH и да са изходящи вълни на безкрайност. Резултатите показват, че анало-
гично на солитонния случай, черните дупки принадлежащи на горния клон на FH(xH)
диаграмата (виж фиг. 18) са стабилни, докато тези, които принадлежат на долния клон
са нестабилни 7. Тези изводи съвпадат в резултатите и от метода на точката на обръщане
описан по-горе. Времевата еволюция на първоначален гаусов импулс за ζ и Ψ, за предс-
тавители на стабилните и нестабилни черни дупки, е показана на фиг. 25 и 26 съответно.
При стабилните моди отново наблюдаваме квазинормални осцилации в началото послед-
вани от осцилираща опашка с период (130), а нестабилните моди растат експоненциално
с времето без да се наблюдават осцилации.

Честотите на КНМ, като функция на радиуса на хоризонта xH , за горния и долния
клон черни дупки, са показани на фиг. 27. Ситуацията е аналогична на солитонния случай.
Грешката достигa 20% в определени случаи, но въпреки това може да се заключи, че по-
лучените честоти могат да достигат значително по-големи стойности отколкото в случая
на Skyrme модел без скаларно поле. При увеличаване на стойността на радиуса на хори-
зонта xH реалната ωR и имагинерната ωI част на честотите на решенията от стабилния
горен клон намаляват, а честотите ωI на нестабилните моди на решения от долния клон
растат (ωR = 0 за нестабилни клон). В границата xH → xHcrit (т.е. когато доближаваме

7В случая без скаларно поле отново горният клон е стабилен, а долният – нестабилен

38



60 80 100 120

0

20

40

60

ln

60 80 100 120

0

20

40

60

ln( )

Фигура 26: Времевата еволюция на пертурбациите ζ и Ψ за долния клон черни дупки при
Deff = 0.00025, a = 0.1 и xH = 0.1.
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Фигура 27: Реалната (ляво) и имагинерната (дясно) част на честотите като функция на
радиуса на хоризонта xH за горния и долния клон черни дупки (Deff = 0.00025 and a = 0.1).

стойността на xH , където двата клона се сливат), ωI на горния и долния клон клонят към
нула, т.е. наблюдава се смяна на устойчивостта в тази точка.
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Приноси в дисертацията:
• Изследван е скаларният сектор на квазинормалните моди на заредени, сферично-

симетрични черни дупки в ОТО, куплирани към нелинейна електродинамика и вло-
жени в определен клас от СТТ. Показано е, че за определена област от параметрич-
ното пространство съществуват нестабилни квазинормални моди. Тези нестабилнос-
ти са интерпретирани като съществуване на нови “скрити” скаларно-тензорни черни
дупки с нетривиално скаларно поле (скаларна коса), които бифуркират от съответ-
ните решения в ОТО при стойности на параметрите, в които честотите на модите
се нулират. Решавайки пълната система полеви уравнения такива решения са наме-
рени в съответствие с горното предположение. Изследвана е устойчивостта спрямо
радиални пертурбации на получените нови решени и са определени стабилните и
нестабилни клонове.

• Получени са числено нови заредени скаларно-тензорни черни дупки с Анти-де Ситер
асимптотика куплирани към нелинейната електродинамика на Born-Infeld. Свойства-
та на тези нови решения са изследвани както числено, така и аналитично. Изследвана
е също така и термодинамиката в каноничен ансамбъл на получените черни дупки.
Показно е, че термодинамичната фазова структура зависи силно от стойностите на
параметрите на черните дупки и са изследвани възможните фазови преходи.

• Изследвани са квазинормалните моди на статични, сферично-симетрични черни дуп-
ки в ТеВеС чрез изучаване на пертурбациите на скаларното поле. Показано е, че поне
в случаите, когато няма свръхсветлинно разпространение на пертурбациите на ска-
ларното поле, черните дупки са стабилни спрямо този вид смущения. На базата на
аналитични изследвания и числените резултати е получено, че в границата, когато
различните куплиращи параметри на теорията клонят към нула, честотите на КНМ
клонят към 1/

√
2 пъти честотите на скаларните КНМ на черни дупки на Шварц-

шилд. Причината за това е наличието на векторно поле в ТеВеС, което присъства и
в полевото уравнение за скаларното поле. Резултатите показват също, че спектърът
на КНМ не се изменя значително при вариране на параметрите на теорията.

• Получени са числено нови решения описващи самогравитиращи солитони и черни-
те дупки в обобщен модел на Skyrme с допълнително скаларно (дилатонно) поле.
Показано е, че съществуват два клона от решения, т.е. имаме неединственост на со-
литоните и черните дупки. Устойчивостта на получените решения е изследвана по
два метода – термодинамичен (метода на точката на обръщане) и динамичен на ба-
зата на еволюцията на радиалните пертурбации. Докато първият метод е приложим
само за черни дупки, вторият е по-общ и обхваща както черните дупки, така и са-
могравитиращите солитони. Намерени са устойчивите и неустойчивите клонове на
решенията.
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