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Автор на дисертациоиния труд:   Петя Георгиева Недкова,  редовен докторант  към 

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

 

Научен ръководител: проф. дфн Стойчо Стоянов Язаджиев (ФзФ – СУ) 

 

Научно направление:  4.1 Физически науки (Теоретична и математична физика) 

 

Тема:    Black hole solutions to the Einstein-Maxwell equations and their thermodynamics in 

spacetime with an extra dimension (Точни решения на уравненията на Einstein-Maxwell 

описващи черни дупки в пространство-време с допълнително измерение и тяхната 

термодинамика) 

 

Изготвил:  доц. д-р Людмил Кирилов Хаджииванов (ИЯИЯЕ – БАН) 

 

Дисертационният труд на Петя Недкова (на английски език) е посветен на получаването и 

изследването на решения на 5-мерни гравитационни теории, описващи черни дупки. 

Изучаването на черните дупки е мотивирано от натрупването на все повече астрофизически 

указания за съществуването на подобни обекти, служещи за масивни галактични ядра, части 

от бинарни звездни системи и т.н. Актуалността на 5-мерната гравитационна тематика е 

свързана, от друга страна, с редица модерни развития в модели, включващи допълнителни 

измерения на пространство-времето, с изучаването на съответствието (дуалността) между d-

мерни калибровъчни и (d+1)-мерни гравитационни теории, както и, не на последно място, с 

желанието за още по-дълбоко разбиране на разнообразието от физични и математични 

структури, свързваши решенията в различни размерности.  

 

Дисертационният труд съдържа кратка уводна и 8 основни глави, литература и 

допълнителна информация, изложени общо върху 168 страници. Глави 2-4 са обзорни, а 

оригиналните резултати са представени в глави 5-9. Както обзорът на областите на 

изследване, така и изложението на основните резултати, представляващи научни приноси, 

не оставят съмнение за доброто познаване на литературата и актуалната ситуация в 

областта. 

 

В дисертацията, чрез използване на адекватен диференциално-геометричен апарат, са 

получени  редица нови (класове от) точни решения на 5-мерната Айнщайн-Максуел(-

дилатонна) гравитация. Изведени са тъждества на Smarr, свързващи физическите 

характеристики на решенията, както и съответните диференциални закони, отразяващи 

първия принцип на термодинамиката.  

 

Изследвани са главно стационарният и аксиално-симетричният случай при наличие на 

електромагнитно поле. За разлика от единствено възможната в този случай в четиримерие 

сферична топология на хоризонта,  5-мерното пространство-време допуска (множества от) 

хоризонти с по-сложна геометрия.  5-мерната гравитация предоставя и естествена 

възможност за обобщение на 4-мерните регулярни Евклидови решения с крайно 

(Евклидово) действие – т.нар. гравитационни инстантони. В дисертацията са получени 

решения, описващи черни дупки върху локално асимптотически плоски гравитационни 

инстантони и са изследвани техните свойства. 
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Значението на получените резултати не се изчерпва с допълването на дългия списък от 

известни решения. В някои случаи те предоставят основания за търсене на нови принципи 

от класификационен характер. Оказва се, например, че в 5-мерната гравитация на Айнщайн-

Максуел с асимптотика на Калуца-Клайн черните дупки не се определят напълно от своята 

интервална структура, ъглов момент и заряди, а магнитният поток е допълнителна 

характеристика, осигуряваща  единственост на решението. Така изброените в дисертацията 

приноси допълват съществени страни от познанието в актуална и силно конкурентна област.   

 

Дисертационният труд се основава на 5 публикации на Петя Недкова и проф. Стойчо 

Язаджиев във високо уважавани реферирани списания (4 във Phys. Rev. D и една в JHEP, с 

общо 6 цитата от независими автори), както и на два доклада, публикувани в пълен текст в 

материалите на международни конференции. 

 

Авторефератът (на български език) предава точно, в ясна и компактна форма съдържанието 

на дисертацията. 

 

Личното ми мнение за докторантката се базира на впечатленията от двата нейни семинара, 

на които съм присъствал, на които тя се представи отлично. Нямам съмнение, че Петя 

Недкова е имала достойно участие в общите публикациите с научния си ръководител. 

Според мен тя има много добра подготовка в областта на математичната физика и показва 

способност за самостоятелна научна работа. В дисертацията й са разгледани редица 

въпроси, справянето с които изисква висока математична култура. 

 

Предвид актуалността и високата научна стойност на представения дисертационен труд, с 

убеденост препоръчвам на Петя Недкова да бъде присъдена образователната и научна 

степен „Доктор”. 

София, 9.04.2012 г.                                          Подпис: .................................................. 

 

                  (доц. д-р Людмил Хаджииванов) 


