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1 Актуалност на темата на дисертацията
Преди около сто години Алберт Айнщайн създаде Общата теория на относителност-
та. Относително дълго време след създаването си, повече от четиридесет години,
Общата теория на относителността беше експериментално проверена в съвсем мал-
ко на брой тестове. Това са класическите три теста, съставящи емпиричната основа
на теорията, а именно: a) допълнителното отместване на перихелия на Меркурий,
съгласуващо се с предсказанията на теорията, но допускащо частично и обяснения,
основани на други причини, b) отклонението на светлинния лъч в гравитационното
поле на Слънцето, измерено в интервала от половината до двойно по-голяма стой-
ност, предсказвана от теорията, и накрая, c) гравитационното червено отместване,
наблюдавано в спектралните линии на бели джуджета, получено с доста ниска точ-
ност, и което е по-важно, този тест едва ли може да бъде разглеждан като проверка
на Общата теория на относителността.

Въпреки тези съвсем оскъдни на брой екпериментални потвърждения, които от
съвременна гледна точка могат да бъдат разглеждани само като качествени проверки
на Общата теория на относителността, тази революционна теория измени драстич-
но нашите представи за пространството и времето, гравитационното поле, както и
за Вселената като цяло. Постепенно, с напредъка на технологиите, редица от пред-
сказанията на Общата теория на относителността, засягащи колосален спектър от



мащаби — от описание на лабораторни ефекти, планетарни и звездни формации, до
обяснение на фундаментални космологически въпроси, такива като разширението на
Вселената, бяха потвърдени с огромна точност, достигаща части от процента.

Наред с огромните успехи на Общата теория на относителността в нея присъс-
тват и редица концептуални трудности, например, такива като проблема за сингу-
лярностите на пространство-времето, отсъствие на удовлетворителна дефиниция на
енергията на гравитационното поле, а също така сериозен недостатък на Общата
теория на относителността е и невъзможността да бъде построена последователна
квантова теория — както е известно квантовата гравитация е непренормируема.

Наличието на концептуални трудности в Общата теория на относителността, а
също така и необходимостта, на съвременния етап, от построяване на единна теория
на всички известни взаимодействия, ни задължават да излезем извън рамките на
стандартната Айнщайнова гравитация. Затова без никакво съмнение построяването
на нови, съгласувани с известните експериментални данни, или изследването на вече
известни алтернативни на Айнщайновата гравитация теории, безспорно е една от
най-актуалните задачи на съвременната физика.

В дадената дисертация се разглеждат две от алтернативните теории на стан-
дартната гравитация, а именно скаларно-тензорната теория и тензорно-векторно-
скаларната теория, като основен обект на изследване са компакти обекти в тези
алтернативни теории. Това определя тематиката на дисертацията като особено ак-
туална и интересна.

2 Структура на дисертацията
Дисертационният труд е написан на английски език и се състои от 146 страници,
разпределени в 8 глави, като първата представлява кратък увод. В дисертацията
са включени 2 таблици и 69 фигури, списък на литературата съдържащ 232 загла-
вия, списък с научните резултати, получени в дисертацията, и накрая е приложен и
списък с публикациите, на които се основава дисертационният труд.

В първите четири глави са представени предварителни сведения, необходими при
изследванията в областта на дисертацията.

В Първата глава, която както беше отбелязано по-горе представлява съвсем
кратък увод, е отбелязана актуалността на проблемите, свързани с изучаването на
алтернативните теории на гравитацията, и кратко е описано съдържанието на ди-
сертацията.

Във Втората и Третата глава е направен обзор на два класа от алтернативните
теории на гравитацията, а именно скаларно-тензорните теории и тензорно-векторно-
скаларните теории.

Четвърта глава е посветена на един много важен за гравитационната физика,
космологията и астрофизиката инструмент, а именно квазинормалните моди. Кратко
са предтавени общите идеи за квазинормални моди на компактни обекти и числените
методи за тяхното пресмятане.

В следващите глави са представени оригиналните резултати, включени в дисер-
тацията.
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В Пета глава в рамките на Общата теория на относителността са разгледани за-
редени, сферично-симетрични черни дупки куплирани с нелинейна елетродинамика,
които допускат влагане в скаларно-тензорни теории.

В Шеста глава в рамките на опрелен клас скаларно-тензорни теории са изслед-
вани заредени, сферично-симетрични черни дупки с анти де Ситер асимптотика и
куплирани с нелинейна елетродинамика .

Докато предишните две глави бяха посветени на изучаването на определени кла-
сове скаларно-тензорни теории, в Седма глава се изучават статични, сферично-
симетрични асипмтотически плоски черни дупки в рамките на Тензорно-векторно-
скаларните теории на гравитацията.

В Осма глава е изследван обощен модел на Скирм с допълнително скаларно
поле.

3 Основни приноси
Основните приноси на дисертацията могат да бъдат резюмирани по следния начин:

• В рамките на Общата теория на относителността са изучени статични, заре-
дени, сферично-симетрични, асимптотически плоски черни дупки куплирани
с нелинейна елетродинамика на Борн-Инфелд, които от своя страна допускат
влагане в някои класове скаларно-тензорни теории на гравитацията. Детайлно е
изследван скаларният сектор на квазинормалните моди на такива черни дупки,
като са намерени областите в пространството на параметрите, в които квази-
нормалните моди са нестабилни. В този случай е решена пълната система от
полеви уравнения в дадената скаларно тензорна теория, като решенията пред-
ставляват черни дупки с нетривиална първична скаларна коса. Намерено е и
съответствието между тези нови решения и решенията, описващи черни дупки
в Общата теория на относителността взаимодействаща с нелинейна електроди-
намика на Борн-Инфелд, а именно скаларно-тензорните черни дупки са бифур-
кация на тези в Общата теория на относителността, като критичните стойности
на параметрите съответстват на статични моди с нулеви честоти. Получените
нови решения са изследвани по отношение на тяхната стабилност относно ра-
диални пертурбации и са намерени стабилните и нестабилните клонове. Тези
резултати се основават на работа [59] от литературния списък, представен в
дисертацията.

• Решенията, получени преди в случай на статични, заредени, сферично-симе-
трични и асимптотически плоски скаларно-тензорни черни дупки, взаимодейс-
тващи с нелинейна електродинамика на Борн-Инфелд, са обобщени и за случая
на анти де Ситер асимптотика. Тези нови решения са получени като полевите
уравнения за този случай са решени числено, а техните свойства са изследва-
ни както чрез използване на числени методи, така и на аналитични методи.
Показано е, че в този случай екстремални черни дупки не съществуват. Тези
резултати се основават на работа [62] от литературния списък.
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• Статични, сферично-симетрични, асимптотически плоски черни дупки са из-
следвани и в рамките на тензорно-векторно-скаларните теории на гравитация-
та. Изучени са квазинормалните моди, като в този случай са получени техни-
те честоти. Също така е показано, че при разумни физически предположения
черните дупки са устойчиви относно пертурбации на скаларното поле. Тези
резултати се основават на работа [66] от литературния списък.

• В рамките на Общата теория на относителността числено са получени нови
решения в случай на гравитационно поле взаимодейтсващо с модел на Скирм,
в който е добавен дилатон. Получените нови решения описват самогравитиращи
солитони и черни дупки, като е показано, че съществуват два независими клона
от решения. Изследвана е и устойчивостта на така получените решения, като
са намерени устойчивите и неустойчивите клонове. Тези резултати се основават
на работи [91, 92] от литературния списък.

4 Научни публикации. Цитиране на научните трудо-
ве

Общият брой на представените в дисертацията публикации е 8, като в това число:
A. В реферирани списания — 5

A1. Physical Review D — 5
B. Публикации в материали на конференции и сборници — 3.

Забелязаните досега независими цитирания са 8.

5 Автореферат
Авторефератът правилно и точно отразява съдържанието на дисертацията.

6 Забележки
Съществени критични бележки по дисертацията нямам. Имам по-скоро една препо-
ръка, която изразява само личното ми мнение.

Лично според мен Четвърта глава от дисертацията, в която са описани квазинор-
малните моди, би могла да бъде по-голяма по обем и по-информативна, тъй като
квазинормалните моди са един от основните инструменти за изследване на пробле-
мите в дисертацията. Имал съм многократно възможности да се убедя, че Даниела
Донева е навлязла доста дълбоко в тематиката на дисертацията си, и в частност в
теорията и приложенията на квазинормалните моди, и съм сигурен, че тя би могла да
напише един отличен обзор по темата, в резултат на което, според мен, дисертацията
и щеше да стане още по-хубава и по-информативна.

Макар и банално в такива случаи ще отбележа че, въпреки че дисертацията е на-
писана много старателно и педантично, все още в текста се срещат печатни грешки,
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които обаче по никакъв начин не нарушават отличното ми впечатление от дисерта-
цията.

7 Лични впечатления за дисертанта
Даниела Донева Донева е зачислена на редовна докторантура към катедра

”
Астро-

номия“ при Физическия факултет на Софийския Университет
”
Св. Климент Охрид-

ски “ . Тя е част от научната група, чийто лидер е професор дфн Стойчо Язаджиев,
който напълно естествено е и неин ръководител. Тематиката на групата е доста раз-
нообразна и има широк научен спектър като в момента преди всичко се изучават
най-модерните направления на гравитационната физика.

Даниела проявява изявен интерес към най-новите достижения на съвременната
физика и астрофизика, а също така и към приложната математика, както личи и
от тематиката на дадената дисертация. В резултат на нашите обсъждания у мен се
оформи едно доста положително мнение за нея. Даниела Донева определено е една
от най-добрите докторанти, които сме имали досега. Много е целеустремена и влага
изключителна енергия и старание в своята научна работа. Всичко това ми дава убе-
деността, че нейният личен принос, при съвместните и със свои колеги изследвания
по тематиката на дисертацията, е много съществен.

8 Обща характеристика на дисертацията
• Дисертационният труд на Даниела Донева е посветен на една от най-актуалните

и съвременни тематики на гравитационната физика, космологията и астрофи-
зиката, а именно на изучаването на различни обобщения на Общата теория на
относителността.

• Целите на дисертацията са да бъдат детайно изследвани самогравитиращи ком-
пактни обекти в алтернативни теории на гравитацията.

• В дисертацията са поставени и успешно решени доста трудни и при това инте-
ресни за гравитационната физика, астрофизиката и космологията задачи. При
решението на поставените задачи са използвани както аналитични техники, та-
ка и най-модерни техники на числения анализ и математическото моделиране.
Тук бих искал да отбележа, че лично на мен винаги ми е харесвало, така да се
каже, плодотворното сътрудничество на числени и аналитични техники, така
че за мен това е една много положителна черта на дисертацията.

• В резултат на изследванията, проведени в дисертацията, при едни бъдещи евен-
туални експерименти, могат да бъдат направени важни за гравитационната
физика изводи. Безспорно и този факт също така бих окачествил като много
хубава страна на тази дисертация.

• Научните резултати са публикувани във високо реномираното международно
списание Physical Review D, както и в пълен текст в трудовете на извест-
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ни международни школи и конференции. Публикациите са написани на мно-
го високо професионално ниво и стават все по-известни на международната
физическа общност, което ясно си личи и по това, че са цитирани от водещи
специалисти в областта на дисертацията.

• При преглед на използваната литература, както в дисертацията, така и в пуб-
ликуваните научни трудове, ясно се вижда, че дисертантката отлично познава
изследваната област.

• Представеното в дисертацията изследването е доста детайлно, но мисля че тук
може да се изрази убеденост, че това е само начало на една бъдеща много по-
мащабна научна дейност, тъй като в рамките на дадената дисертация остават
още доста интересни неразгледани въпроси. Това предположение се потвържда-
ва и от факта, че Даниела Донева в настоящия момент продължава активно да
работи по тематиката на дисертацията в Университета в Тюбинген, Германия.

Като цяло дисертацията на Даниела Донева Донева прави отлично впечатле-
ние. Тя е написана в групата на професор дфн Стойчо Язаджиев, в която научните
критерии са изключително високи и съотвестват на световните стандарти. Тази ди-
сертация не прави изключение и следователно напълно удовлетворява изискванията
за степента, която се защитава. Тук бих искал да отбележа и това, че в тази научна
група вече успешно са защитили дисертациите си няколко млади учени, а други са
във финален процес на оформяне на своите дисертационни трудове.

9 Заключение
Предвид всичко казано досега, без колебание препоръчвам на многоуважаемoто жури
да присъди на Даниела Донева Донева образователната и научна степен

”
Доктор“.

С уважение:
доцент д-р Димитър Младенов

30 ноември 2011 година
София
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