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Дисертационният труд на Деница Стайкова е посветен на важна научна задача, заемаща 

голямо място в съвременната научна литература: изучаването на астрофизични обекти 

чрез различни аналитични и числени методи.  Една от най-актуланите задачи в тази област 

е изучаването на физическата природа на голям брой наблюдавани компактни масивни 

обекти със силно гравитационно поле и излъчваните от тях електромагнитни лъчения в 

целия наблюдаван диапазон на спектъра – от инфрачервени и радиовълни, до гама 

излъчвания с умерени и много високи енергии (от порядъка на GеV и дори TeV). Най-

интересните и загадъчни излъчвания са колимирани в малък телесен ъгъл  - така 

наречените космически струи, които се наблюдават на най-различни мащаби: от струи с 

размера на слънчевата система, излъчени от звезди до струи с размери от порядъка на 

мегапарсек, излъчени от активни галактични ядра, квазари и блазари. Особен интерес 

представляват излъчваните от гама избухванията струи, за които, благодарение на 

интензивните изследвания, извършвани през последните няколко години чрез редица 

специализирани космически мисии: HETTE2, INTEGRAL, EXIST, BeppoSAX, BATSE, 

SWIFT, FERMI, AGILE, както и от космическите телескопи HST, Hershel и множество 

наблюдения на наземни обсерватории са натрупани големи масиви от наблюдателни 

данни. Независимо от обилието на такива данни природата на тези обекти си остава 

неразкрита и интригуваща, като се започне от факта, че това са най-мощните космически 



експлозии след Големия взрив и се свърши със загадката на техния централен двигател, 

източник на сложни процеси, повтарящи се многократно във времето. Особен проблем 

поредставлява фактът, че тези централни двигатели, концентриращи в много малка област 

източници на колосална енергия, не се поддават на директни наблюдения. За тяхната 

дейност можем да съдим само по косвените резултати от нея, достигащи до нас като 

различни излъчвания, които очевидно са тясно колимирани. Съществуващите груби 

модели не могат да дадат нито детайлна класификация на този кръг явления, нито 

задоволително обяснение на протичащите сложни процеси на лъченията и 

взаимодействието им с околната среда. Неочаквана загадка представлява липсата на 

излъчване на гравитационни вълни от тези загадъчни обекти, за наблюдението на които са 

построени и работят вече шеста година скъпо струващи детектори на гравитационни 

вълни.   

На фона на тази богата на събития и наблюдателен материал картина имаме 

очевиден застой на теоретичните ни представи и модели. Рецензируемата дисертация е 

посветена именно на разработването на аналитични и числени методи, годни да дадат 

нови подходи към описаните накратко астрофизични проблеми.  Нейните приноси могат 

да се опишат най-общо като: 

 

 развиване на нови методи за изследване на съществени и актуални 

астрофизични задачи. 

 получаване  и доказване на нови научни факти. 

 потвърждаване с нови средства на известни научни факти. 

 развиване на нови числени методи и тяхното прилагане. 

 

Дисертацията е представена на английски език и е добре оформена в Увод (10 

стр. текст), четири глави (общо 72 стр.), заключение (3 стр. ),  Приложение (15 

стр.), библиография , съдържаща 151 заглавия, Списък на приносите и Списък 

на публикациите на дисертантката (4 статии в списания с импакт фактор, 3 

електронни препринта в ArXiv, 3 доклада на международни конференции в 

чужбина, 5 доклада на конференции с международно участие в България).  

 

Накратко съдържанието на дисертацията е както следва: 

 

В Увода е даден кратък съдържателен обзор на съвременното състояние на 

разглежданите астрофизични проблеми: гама избухвания, астрофизични струи, черни 

дупки, техните квазинормални моди, както и на съществуващите основни модели на тези 

обекти, а също и плана на дисертацията. 

Като пояснение трябва да се посочи, че поради единна номерация с Увода, 

номерата на главите на дисертацията са отместени с единица, спрямо реда им като 

същински глави от дисертацията, така например първата глава има номер 2 и т.н.. 



 

Първата глава е посветена на кратък обзор на конфлуентните функции на Хойн и 

техните свойства, използвани в дисертацията. Това е основният аналитичен апарат на 

математичната физика, използван в нея. Трябва да се подчертае, че функциите на Хойн 

засега са малко известни и тяхата употреба в приложенията нараства непрекъснато. Те се 

очертават като основен инструмент на теоретичната физика на 21-ви век и запознанството 

с тях постепенно се превръща в неотменима част от арсенала на теоретиците. Усвояването 

от докторантката на този нетривиален апарат, развитието и изучаването на който все още 

не е завършено, както и успешното му използване в дисертацията, може да се адмирира и 

оцени високо. 

Втората глава (с номер 3), малко неточно и ненужно общо озаглавена „Теория на 

пертурбациите и нейните решения“ всъщност дава обзор на теория не пертурбациите на 

решенията на Шварцшилд и Керр на уравненията на Айнщайн. Това е една сложна и 

трудна тематика, развитието и изследването на която не е завършено до момента, въпреки 

голямата й важност и положените големи усилия. Към момента съществуват няколко 

стотин публикации във водещите световни списания, както и монографии по тази 

тематика. Трябва да се подчертае, че споменатите точни решения описват определени 

фонови геометрии на пространство-времето, в което могат, както и в плоско пространство 

на Минковски,  да се разглеждат различни физически задачи. Обикновено посочените 

фонови метрики се свързват с матрематическата теория на  черните дупки, но това не е 

задължително, тъй като физиката зависи не само от фоновата метрика, но и от 

уравненията на разглежданите физически процеси, и, което в случая се оказва особено 

важно, от налаганите гранични условия, описващи съществена част от физиката на 

разглежданите явления. Акцентът в тази глава е върху много успешно развитата от 

Тюколски пертурбативна техника за метрика на Керр. За съжаление, строгото 

математическо обосноваване на подхода на Тюколски до момента не е направено, въпреки 

повече от 40-годишното интензивно изследване на въпроса от водещи специалисти в 

света. Като пример може да се посочи ролята и характера на нестандартните за други 

дялове на математичната физика трептения, наречени квазинормални моди. Съответните 

безкрайни серии от решения не образуват пълни базиси, нито са квадратично 

интегрируеми, или поне ограничени в пространството функции. Това затруднява 

прилагането на стандартните математически схеми. От друга страна, нашата увереност 

във физическата приложимост и стойност на тези необикновени решения се основава на 

откриване на съответните квазинормални честоти в спектрите, получавани чрез числено 

интегриране на точните уравнения на Айнщайн с помощта на суперкомпютри и сложни 

изчислителни методи. Това повдига съществения въпрос за реалното наблюдаване на 

квазинормалните моди в астрофизиката, което е все още не е направено. На  този въпрос е 

посветена значителна част от изследванията в дисертацията.   

В частност, втората глава съдържа необходимия обзор на новите резултати, 

получени и публикувани през последните години от ръководителя на дисертантката, 

Пламен Физиев по точни решения на пертурбативните уравнения на Тюколски и Редже–

Уилър чрез функциите на Хойн. Това е основният нов подход и предмет на числените 

изследвания в дисертацията. 

 

 



Главните оригинални резултати на дисертацията са изложени в третата глава (с 

номер 4). 

Разгледани са гравитационните квазинормални моди на невъртящи се черни дупки 

в двата математически различни подхода – на Редже-Уилър и на Тюколски. За пръв път е 

показано съвпадение с висока точност на числените стойности на честотите, получени в 

двата подхода чрез използване на точните аналитични решения и съответни гранични 

условия. Благодарение на постигнатата висока точност на числените пресмятания за пръв 

път е решен спорния досега въпрос за характера на деветата мода. Показано е, че тя не е 

алгебрично-специална мода, което се дискутира многократно в литературата без да се дава 

ясен отговор. Развит е оригинален нов числен метод (наречен епсилон метод) за третиране 

на проблеми, свързани с многозначността на функциите на Хойн и възникващите разрези 

в комплексната равнина на радиалната променлива. Съществуващите досега методи (без 

използване на решенията на пертурбативните уравнения) не позволяваха третирането на 

подобни проблеми и даваха неясни резултати. В областите на спектъра, където 

усложненията заради разрезите на многозначните функции не са съществени, е 

домонстрирано прецизно съвпадение с известните резултати на други автори. 

В параграф 4.2 са разгледани електромагнитните квазинормални моди на черна 

дупка на Кер. Използван е нов числен метод описан подробно в Приложението към 

дисертацията, който в комбинация з епсилон метода: 1. Потвърждава известните числени 

резултати за честотите на ниските квазинормални моди. 2. Показва за пръв път, че за 

високите квазинормални моди могат да се получат различни спектри в зависимост от 

избора на листа на многозначната функция на Хойн, описваща точното решение на 

радиалното уравнение на Тюколски. Това поставя въпроса какъв спектър можем да 

очакваме при наблюдение на реални астрофизични обекти. За да намерим правилния 

отговор са необходимо допълнителни изследвания, както и сравнение с наблюденията. 

За пръв път и в големи детайли е проследена промяната на спектъра на 

електромагнитните квазинормални моди при промяна на ъгловия момент на черната 

дупка. Резултатите са показани в графична форма поради големия обем на получените 

числени данни. Те демонстрират нетривиалния характер на зависимостта на 

квазинормалните моди от ъгловия момент и се съгласуват добре с оскъдните резултати на 

други автори по този въпрос.   Получените резултати позволяват търсене на предсказаните 

честоти в спектрите на подходящи астрофизични обекти, което при съвременното 

състояние на наблюдателните данни остава нерешен засега въпрос. 

Трябва дебело да се подчертае, че това е единствения безспорен начин да се покаже 

или опровергае хипотезата, че наблюдаваните свръхкомпактни масивни обекти 

съответстват на математическите черни дупки. Наистина, както е посочено за пръв път отр 

Детуилър прес 1980 г. черните дупки съответстват на уникални гранични условия в 

съответните неевклидови пространства на Общата теория на относителността и това 

поражда уникални спектри на съответните пертурбации. Наблюдаването на тези спектри е 

единствения безспорен начин да се констатира наличието на хоризонт на събитията, т.е. 

да се докаже, че обектът е наистина черна дупка, а не някакъв „мимикър“ на черна дупка, 

модели на кавито са предложени в литературата. От тук и важността на резултатите, 

получени в дисертацията за решаване на фундаменталния физичен въпрос- 

съществуването на реални черни дупки в Природата.  

Особен интерес представляват описаните спектри на електромагнитни струи от 

черни дупки и суперспинари (голи сингулярности) изложени в параграф 4.3 и получени в 



работите на дисертантката и нейния съавтор чрез оригинални гранични условия върху 

точните решения на уравненията на Тюколски. За пръв път е показано, че използването на 

сингулярни решения на ъгловото уравнеие на Тюколски позволява описанието на 

колимирано електромагнитно излъчване на компактни обекти, описвани чрез метрика на 

Кер, т.е на релативистки електромагнитни струи.  

Физическият механизъм на колимирането е коренно различен от разглежданите от 

други автори, понеже е свързан само с въртящото се гравитационно поле на метриката на 

Кер. Както е известно, такова гравитационно поле може да се разложи на две независими 

компоненти. Едната е аналог на електричното поле, а другата – на магнитното поле. 

Допълнителните усложнения идват от факта, че спинът на гравитационното поле е 2, за 

разлика от спина на на електромагноитното поле – 1, което прави последният случай 

значително по-прост. Действието на магнитоподобната компонента на въртящото се 

гравитационно поле на Кер е очевидно подобно на това на обикновеното магнитно поле, 

но за разлика от последното, гравитационният магнитен аналог има универсално 

въздействие върху всички обекти и не изисква наличие на електричен заряд. Това се 

дължи на универсалния характер на гравитацията. Този нов ефект е открит на пръв път в 

работи на Физиев от последните години и се потвърждава както от числените изследвания 

в дисертацията, така и от независими изследвания на други автори, направени чрез 

изследване на геодезичните в метрика на Кер.    

Специален интерес представляват получените от дисертантката числени резултати 

за електромагнитни струи от суперспинари. Те се дължат на налагането на същите 

гранични условия върху решенията на ъгловото и на радиалното уравнения на Тюколски. 

За последното се прави оригинално аналитично продължение на граничните условия в 

комплексната равнина на радиалната променлива, където се преместват регулярните 

особени точки на радиалното уравнение (т.е. хоризонта на събитията и хоризонта на 

Коши) при ъглови моменти, по-големи от масата на решението на Кер. При това е 

показано, че решенията на стандартната двуточкова сингулярна гранична задача са 

устойчиви както за черни дупки, така и за свръхспинари. При прехода от едните към 

другите, който представлява бифуркация на ергоповърхнината на решението на Кер, е 

получена за пръв път картината на нетривиалната промяна на съответните 

електромагнитни спектри на първичните струи. 

 

В приложението към основния текст на дисертацията се излага нов оригинален 

алгоритъм за намиране на комплексни нули на система от две комплексни уравнения, 

изобретен специално за работа с трансцедентни уравнения, включващи функциите на 

Хойн, но имащ универсален характер. Демонстрирани са предимствата на новия метод 

пред методите на Нютон и Бройден. Те се постигат чрез използване на подходящо 

двумерно обобщение на метода на Мюлер, който не изиква пресмятане на стойностите на 

производните на функциите и като правило има достатъчно бърза сходимост. Това е от 

решаващо значение при работа с функциите на Хойн, поинеже единственият съществуващ 

в момента компютърен пакет - Maple способен да работи с тези функции, има сериозни 

проблеми при пресмятане на производните за определени стойности на параметрите им, а 

освен това работи много бавно в комплексната област. 

 

    Авторефератът е изготвен правилно и отразява точно съдържанието и научните приноси 

на дисертационння труд. 



Ще отмина без внимание немногото неизбежни дребни стилистични, езикови и печатни 

грешки в текста, които взискателният читаел би открил, но които в никакъв случай не 

намаляват стойността на дисертационния труд. 

 

Лични впечатления от работата на докторантката: 

 

Познавам добре доктрорантката като студентка и докторантка във Физическия 

факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, която е прослушала четени 

и от мен редица курсове.  Имам отлични впечатления от нейната учебна и научна работа. 

  

Заключение: 

  

Приемам за добре защитени формулираните на стр. 117 в текста на дисертацията 

основни резултати на докторантката – общо 5 на брой, които са представени за защита. 

 

    Въз основа на горните преценки на безспорните качества на дисертационния труд, 

важността и актуалността на получените в него научни резултати и съответните 

публикации 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”. 

 

    София 

19.01.2012г 

 

Професор дфн Тодор Михайлов Мишонов 

 

 

 

 

 


