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1. Обща характеристика на дисертационния труд 

Дисертацията е посветена на един от най-важните въпроси в теория на относителността и 

астрофизиката : изучаване на пертурбациите на гравитиращи обекти в линейно приближение и 

тяхното приложение в аастрофизиката. Както е известно, красивите точни решения на теорията на 

относителността –черните дупки - не могат да съществуват «сами», т. е. в изолиран вид и в 

равновесие. Черните  дупки в центровете на галактиките, винаги са обкръжени от материя със 

сложна структура. Дори ако биха били без обкръжаваща материя, те ще взаимодействат с вакуума, 

раждайки двойки частици и излъчвайки радиация на Хокинг. С други думи, черните дупки , ако 

«живеят»,  винаги  са в пертурбирано състояние. Затова задачата за намиране на пертурбациите на 

точните решания в теория на гравитацията е от първостепенна важност. Поради симетриите на 

решенията черни дупки (наличие на вектори на Килинг), уравненията за пертурбациите им в 

линейно приближение могат чрез разделяне на променливите да се сведат до едно уравнение (в 

случая на Швардшилдова геометрия, или статична сферично симметрична черна дупка), или до две 

уравнения (в случая на геометрия на Кер, или стационарна въртяща се черна дупка). В първия 

случай това е уравнението на Редже и Уилър, във втория – аксиално и радиално уравнение на 

Тюколски. На решаването на тези уравнения чрез разнообразни методи има посветена огромна 

литература. Дисертацията представлява оригинален и по моя преценка, съществен принос в тази 

област. 

Актуалността на разработвания в дисертационния труд проблем в научно отношение не буди 

никакво съмнение.  

    Дисертацията съдържа 5 глави, от които глави 1-ва до 3-та имат обзорен характер. В тях 

дисертантката демонстрира, че много добре познава както състоянието на проблемите, така и 

компетентно се ориентира в постигнатите досега резултати в международната литература.  

    Авторефератът е изготвен съгласно изискванията и правилно отразява съдържанието и научните 

приноси на дисертационння труд. 

 

2. Основни научни приноси 

    Основните приноси в дисертацията могат да се дефинират общо като „получаване с нови 

аналитични методи на  съществуващи и нови решения ” и „разработване на нови числени методи и 

получаване на числени данни, необходими на наблюдателната астрономия”. В най-кондензиран 

вид тези приноси, съдържащи се в глави 4- и 5-та, се свеждат до следното: 

         (1) разработен е нов алгоритъм за решаване на система от 2 трансцендентни уравнения, 

работещ и случаите, когато методът на Нютон и обобщеният метод на хордите не работят , и е 

тествана надежността му на нефизични и физични примери.  

        (2) аналитично получените точни решения на Физиев в термини на конфлуентна функция на 

Хойн за квазинормалните моди на на гравитационните пертурбации (спин 2) на геометрията на 



 
Шварцшилд са получени числено чрез двумерния метод на Мюлер и са сравнени с решенията на 

Редже и Уилър. 

        (3) въведено е математически понятието „първична електомагнитна струя” с цел аналитично 

описание на важни обекти в наблюдателната астрономия и е намерен спектърът на 

квазинормалните моди на електромагнитните пертурбации на уравнението за въртяща се черна 

дупка на Кер (когато въртящият параметър не надвишава масата) и гола сингулярност на Кер 

(когато въртящият параметър е по-голям от масата). За целта е решена точно в термини на 

конфлуентни функции на Хойн системата от двете уравнения на Тюколски със струйни гранични 

условия за ъгловото уравнение и гранични условия за черна дупка – за радиалното уравнение.  

       (4) Намерен е спектърът на квазинормалните моди на електромагнитните пертурбации на 

въртяща се черна дупка на Кер от полученото точно решение в термини на конфлуентни функции 

на Хойн  на системата от две трансцендентни уравнения (ъглово и радиално уравнение на 

Тюколски) с гранични условия на черна дупка. За първи път в литературата е развит е метод за 

изследване на разрезите на решенията на радиалното уравнение за комплексни значения на 

радиалната променлива.  

 

3. Публикации и тяхното отражение в литературата 

 

    Резултатите в дисертацията са публикувани в 4 статии, 2 от които – в Bulgarian Journal of 

Physics, 1 – в Astrophysics and Space Science и 1 - във Physical Review D – водещo в света 

международнo физическo списаниe с висок импакт-фактор и 3 препринта в електронния архив. 

Дисертантката е участвала с доклади на 3 международни конференции (Дубна, 2009, Мексико, 

2010, Мадрид, 2011) и на 5 конференции в България.  

4. Значимост на приносите за науката и практиката 

Нека отбележим, че подробно изучените точни решения в термини на конфлуентни функции на 

Хойн дават възможност за единно описание на електромагнитни пертурбации на сменяща 

топологията си геометрия  на пространство –времето. Получените в дисертацията аналитични и 

числени резултати могат да помогнат за описанието на различни астрофизични явления като напр. 

гиганстки импулси от гама лъчи и др.  

Достоен за възхищение е приносът на дисертантката (при това, напълно безплатен)  в 

разработването и усъвършенстването на пакета MAPLE. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

    Въз основа на горните преценки, а именно безспорните качества на дисертационния труд и 

съответните публикации на резултатите в едни от най-елитните международни научни списания, 

считам че представената дисертация превишава средното ниво на дисертациите в съответната 

област и без колебание препоръчвам на високоуважаемия Факултетен съвет на Физическия 

факултет на СУ „св. Кл.Охридски” да присъди на Деница Стайкова образователната и научна 

степен „доктор”. 
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