
 

 

1 

 

С  Т  А  Н  О  В  И  Щ  Е  

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

 

Автор на дисертациоиния труд:   Деница Стайкова,  докторант на самостоятелна 

подготовка 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) 
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Дисертационният труд на Деница Стайкова, изработен под ръководството на доц. Пламен 

Физиев (ФзФ – СУ), е посветен на изучаването на математичните проблеми от аналитичен и 

числен характер в една много актуална област на астрофизиката. В последно време са 

наблюдавани редица явления, свързани с внезапното изхвърляне на гигантски количества 

енергия (например, гама избухвания, рентгенови бинарни системи, активни галактични ядра 

и др.), които притежават удивителна универсалност. Този факт навежда на мисълта, че 

физиката на тези процеси се управлява от неизвестен общ централен механизъм. Примери за 

възможното теоретично обяснение на подобни явления са т.нар. процес на Пенроуз при 

въртяща се черна дупка и неговият електромагнитен (ЕМ) аналог.  В случая например на 

гама избухвания обаче редица обстоятелства правят обичайните методи неприложими и 

единствената твърда основа за моделни пресмятания се оказва изучаването на спектъра на 

пертурбациите на метриката на Кер. 

 

Квазинормалните моди (КНМ) на линеаризираните пертурбации на тази метрика 

(отговарящи на комплексни честоти, т.е. експоненциално затихване) – образно казано, 

“звънът на черната дупка” – се намират, след разделяне на променливите, чрез решаване на 

радиалното и ъгловото уравнение на Тюколски (S. Teukolsky).  Както е показано от научния 

ръководител на докторантката, техните решения са изродени функции на Хойн (K. Heun). 

Според една теорема на Славянов  това е общо свойство на вълновите уравнения, свързани с 

нелинейни проблеми на класическата механика. В този смисъл функциите на Хойн 

обобшават хипергеометричните функции, отнасящи се до случая на линеен отклик, и 

тяхното детайлно изучаване се очаква да бъде задача на настоящия век. Дисертацията на 

Деница Стайкова е посветена на намирането на нулите на функциите на Хойн, отговарящи 

на съответните на проблема гранични условия. Същността на задачата е в използването за 

целта на различни числени алгоритми, с помощта на MAPLE, и в изследването на тяхната 

адекватност.  

 

В първите три уводни глави на дисертацията, заемащи 28 страници, е направен 

последователно стегнат анализ на астрофизичните данни, въведение в теорията на 

изродените функции на Хойн и на двете уравнения (ъгловото и радиалното) на Тюколски,  

както и на (радиалното) уравнение на Редже-Уилър, отнасящо се до статичния случай 

(съответно, до метриката на Шварцшилд). Изложението е много информативно и оставя 

отлично впечатление, правейки очевидно доброто познаване, от страна на кандидатката, на 

състоянието на проблема и неговото отражение в литературата. 
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Основната част на дисертацията е глава 4 (стр. 29 - 81), съдържаща детайлите и резултатите 

от числените пресмятания за следните случаи:  

1. КНМ на невъртящи се черни дупки (за гравитационни и ЕМ пертурбации), описани 

по два различни начина – чрез уравнението на Редже-Уилър и чрез съответния частен 

случай на радиалното уравнение на Тюколски. Резултатите са сравнени с тези, 

получени числено от други автори. Въведен е т.нар. “ε-метод”, чрез който се изследва 

зависимостта на честотите от комплекната радиална променлива и от малки 

изменения на фазовото условие. 

2. Спектър на ЕМ струи от черни дупки на Кер и голи сингулярности в теорията на 

пертурбациите на Тюколски. За описанието им са наложени сингулярни гранични 

условия върху решенията на ъгловото уравнение. Спектърът на струите е получен за 

пръв път и е качествено различен от този при КНМ. 

3. ЕМ КНМ на въртящи се черни дупки. За осигуряване на подходящите гранични 

условия е решена числено двумерна трансцендентна система уравнения за 

комплексни променливи, като за целта е разработен двумерен алгоритъм на Мюлер. 

Отново, резултатите са сравнени с получените числено от други автори (Berti et al.), 

като случаите, в които има забележими разлики, са обсъдени специално. 

 

В отделна глава е направено резюме на получените резултати и откриващите се пред метода 

перспективи. В приложението са обсъдени детайлно използваните методи за числено 

пресмятане. Списъкът на литературата включва 151 заглавия. 

 

Няма съмнение, че използването на традиционния метод на точни аналитични решения, на 

които впоследствие се налагат подходящи гранични условия, води до по-пълно разбиране и 

допълва съществуващите данни по изследваните проблеми, отколкото прякото числено 

решаване на началните уравнения. Отделно от това, дисертационният труд на Деница 

Стайкова предлага добре мотивирана възможност за тестването на единствения наличен 

софтуерен пакет за работа с изродените функции на Хойн – този на MAPLE. Така 

получените резултати могат да намерят приложение както в оригиналната астрофизична 

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

 

Внимателният читател на дисертацията ще забележи редица неточности, повечето от които 

вероятно са резултат от прекомерно бързане при написването й. Те няма да повлияят на 

положителната ми оценка.  

 

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

в Astrophysics and space science 332 (2010)  (с два независими цитата от автори на статии в 

Astroph. J. 718 (2010) и Phys. Rev. D 84 (2011)) 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. 

 

Предвид актуалността и високата научна стойност на дисертацията, с убеденост 

препоръчвам на Деница Стайкова бъде присъдена образователната и научна степен 

„Доктор”. 

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

 

                  (доц. д-р Людмил Хаджииванов) 


