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С  Т  А  Н  О  В  И  Щ  Е  

  

от доц. д-р Пламен Петков Физиев 

 

върху дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „Доктор” 

 

Автор на дисертациоиния труд:   Деница Стайкова,  докторант на самостоятелна 

подготовка по договор с МОМН Д01-895/24.10.07 с научен ръководител доц. д-р Пламен 

Физиев (катедра „Теоретична физика” при Физическия факултет на СУ „Св. Климент 

Охридски”) 

 

Научно направление:  Теоретична и математична физика 

 

Тема:    „Analytical and numerical methods for studying astrophysical objects” (Аналитични 

и числени методи за изучаване на астрофизични обекти) 

 

 

Дисертационният труд на Деница Стайкова, изработен под мое ръководство в съответствие  

договор с МОМН Д01-895/24.10.07 е посветен на много актуална област на астрофизиката – 

тежки свръхкомпактни обекти и техните лъчения. Обикновено такива обекти се свързват с 

математическата теория на черните дупки, но това засега не е установен научен факт. Освен 

това съществуват и алтернативни теоретични модели, които са по-слабо разработени. Една 

от  най-актуалните задачи на съвременната астрофизика е да се установи по наблюдателен 

път с общоприетите във физиката критерии истинската природа на наблюдаваните обекти, 

наричани често кандидати за черни дупки, или с по-общия термин “астрофизични черни 

дупки” – за да се различават от изследваните в математичната физика решения на Общата 

теория на относителността, в дефиницията на които влиза съществуването на хоризонт на 

събитията, делящ пространството на външна наблюдаема област и вътрешна – 

ненаблюдаема област. Големият проблем е как да се установи действителното съществуване  

на такава по принцип ненаблюдаема област и това на пръв поглед звучи парадоксално.   

Още през 1980 година Детвейлер е забелязал, че единственият сигурен начин да се 

наблюдава принципно “ненаблюдаемият” хоризонт на събитията е да се изледват 

пертурбациите на метриката на съответното пространство-време, способна да описва 

математически черни дупки. Причината за това е, че достъпните измервания на самото 

гравитационно поле на обектите позволяват и други (нееднозначни) интерпретации. В 

същото време хоризонтът на събитията дефинира уникални гранични условия за вълновите 

уравнения на пертурбациите от всякакъв вид: всичко достигнало хоризонта на събитията 

влиза във вътрешната област и никога не излиза обратно. Това гранично условие, заедно със 

стандартното аналогично условие на Зомерфелд на безкрайност определя еднозначно   

спектръра на пертурбациите и той не може да бъде сбъркан със спектъра на какъвто и да е 

друг обект. Това води до основната идея на дисертацията – изледване на спектрите на 

реално винаги съществуващите различни физични пертурбации на гравитационното поле на 

различни обекти и събиране на достатъчно теоретична информация, даваща възможност за 

сравнение с реалните астрофизични наблюдения. Най-перспективни засега изглеждат 

електромагнитните пертурбации, наблюдаването на които обаче е свързано с определени 

трудности, описани в дисертацията. Нейната задача е да подобри съществено недостатъчно 

ясните и категорични теоретични предсказания, чрез развиване на нови аналитични и 

изчислителни методи. По принцип се очаква по-пълна и еднозначна информация за 
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природата на обектите да бъде получена от гравитационните пертурбации, на които е 

посветена част от дисертацията. Трябва да се има предвид обаче, че въпреки големия брой 

теоретични работи и вложените големи средства за построяване на детектори на 

гравитационни вълни, способни да наблюдават излъчване на гравитационни вълни от 

процеси с участие на черни дупки, за всеобщо очудване такива не се наблюдават вече цели 6 

години.   

     За сметка  на това са наблюдавани редица явления, свързани с внезапното изхвърляне на 

гигантски количества енергия (например, гама избухвания, рентгенови бинарни системи, 

активни галактични ядра, квазари, блазари и др.), които притежават удивителна 

универсалност. Този факт навежда на мисълта, че физиката на тези процеси се управлява от 

засега неизвестен общ централен двигател. В случая на гама избухвания редица 

обстоятелства правят обичайните методи неприложими и единствената твърда теоретична 

основа за моделни пресмятания се оказва изучаването на спектъра на пертурбациите на 

метриката на Кер, описваща с достатъчна точност гравитационното поле на въртящи се тела 

с всякаква природа на значителни разстояния по сравнение с гравитационния им радиус. 

Дисертацията на Деница Стайкова е посветена на такива построения. 

 

В нея на базата на точното решаване на пертурбативните уравнения на Редже-Уилър за 

метрика на Шварцшилд и  на Тюколски - метрика на Кер изразени в по-ранни работи чрез 

конфлуентните функции на Хойн са получени редица нови резултати за спектрите на 

гравитационни и електормагнитни квазинормални моди, както и съвсем нов тип моди на 

пертурбации на метриката на Кер, способни да опишат, както е показано за пръв път, 

колимирани електромагнитни вълни, т.е. струи от черни дупки и суперспинари. Последните 

резултати са напълно оригинални и не се срещат в световната литература.     

 

Те, както и останалите резултати, са получени чрез комбиниране на сериозни нови 

аналитични методи, свързани с изучаването на функциите на Хойн, с нови развити от нас 

числени методи, практическото изследване и прилагане на които е изцяло заслуга на 

докторантката. За целта тя се запозна дълбоко както с недостатъчно развитата 

математическа обща теория на функциите на Хойн, така и с основите на числените методи и 

особено с реализацията им в компютърния пакет Maple, който въпреки големите си 

достойнства страда и от редица сериозни недостатъци при работа с посочените функции. В 

хода на работата се наложи заедно с докторантката да се включим в екипа на тестерите на 

новите версии на пакета Maple и да дадем свой принос в неговото усъвършенстване.      

 

В хода на тежката и много обемна изчислителана работа по резултатите на дисертацията, 

проведена в голяма степен самостоятелно от докторантката са получени следните основни 

резултати:   

 

1) Намерен е спектърът на електромагнитни струи на въртящи се черни дупки и голи сингу- 

лярности чрез използване на точните аналитични решения на ъгловото и радиалното 

уравнение на Тюколски в термини на конфлуентната функция на Хойн. Показано е, че 

пертурбациите остават устойчиви както в режима на черна дупка, така и в режим на гола 

сингулярност. 

 

2) Показано е, че двете най-ниски моди на струйния спектър могат да бъдат описани с много 

висока точност чрез намерена преди това аналитична формула, изведена от свойствата на 

конфлуентната функция на Хойн. 

 

3) Намерени са квазинормалните моди от гравитационни пертурбации на Шварцшилдова 

метрика използвайки аналитичните решения на уравненията на Редже-Уилър. Те съвпадат с 

голяма точност с вече публикувани такива, получени чрез различни методи. Допълнително, 
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същият спектър е получен за първи път от точните аналитични решения на радиалното 

уравнение на Тюколски (за = 0). 

 

4) Получен е спектърът от квазинормални моди от въртящи се черни дупки чрез решаване 

на двумерна спектрална система от трансцедентни уравнения включващи конфлуентната 

функция на Хойн. За пръв път, чрез точните решения на радиалното уравнение е изслед- 

вана зависимостта на решенията и техния спектър от разрезите в радиалните решения. 

 

5) Разработен е алгоритъм за числено търсене на корени на комплексни двумерни сис- 

теми от трансцедентни уравнения и е тестван в редица нефизични и физични задачи. 
 

Така получените резултати могат да намерят приложение както в оригиналната 

астрофизична постановка, така и в други физични задачи, които водят до функциите на 

Хойн. 

 

Дисертационният труд се основава на статиите на Деница Стайкова и Пламен Физиев в 

Astrophysics and space science 332 (2010)  и Phys. Rev. D 84 (2011), както и на три препринта 

в електронния архив от периода 2010 – 2012 г. Докторантката е съавтор и на други две 

статии по темата, публикувани в Bulg. Astron. J. 11 (2009), също изпратени в архива, както и 

на няколко доклада от международни и локални конференции. До момента са забелязани три 

независими цитата от автори на други статии. 

 

Предвид актуалността, високата научна стойност на дисертацията и отличната работа на 

докторантката по време на подготовката на дисертационния труд с убеденост препоръчвам 

на Деница Стайкова бъде присъдена образователната и научна степен „Доктор”. 

София, 19.01.2012 г.                                          Подпис: .................................................. 

 

                               (доц. д-р Пламен Физиев) 


