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1 Актуалност на темата на дисертацията
През 2015 година се навършват 100 години откакто геният на Алберт Айнщайн създа-
де Общата теория на относителността. На 20 ноември същата година ще се навършат
точно 100 години от съобщението на един друг гениален учен, а именно Давид Хил-
берт, доложено от него на заседание на Гьотингенското кралско научно общество, в
който за пръв път, използвайки вариационен принцип, бяха получени правилните по
форма общоковариантни уравнения на гравитационното поле. Пет дни по-късно, на
25 ноември, и Алберт Айнщайн представя на заседание на Пруската академия окон-
чателния вариант на уравненията на гравитационното поле. От тези ноемврийски
дни на 1915 година започва възходът на една от най-красивите теории във физика-
та.

Безспорно, едно от най-забележителните предсказания на Общата теория на от-
носителността е съществуването на черни дупки — обекти възникващи при колапс
на небесни тела, които притежават неимоверно по сила гравитационно поле, не поз-
воляващо на никакъв материален обект, физическо тяло или сигнал, да ги напусне.
Вече от няколко десетилетия черните дупки представляват изключителен инетерес
за гравитационната физика, като спектъра на изследвания е изключително широк
— от най-разнообразни астрофизични аспекти до чисто теоретични изследвания в
областта на квантовата гравитация. Въпреки че черни дупки засега не са детекти-
рани достоверно има всички основания да се предполага, че някои от изследваните
от астрофизиката обекти представляват именно черни дупки.



От теорията на черните дупки е добре известно, че единственото решение на
вакуумните уравнения на Айнщайн, което описва стационарна, въртяща се черна
дупка, притежаваща гладък хоризонт на събитията и е зададена в 4-мерно асимп-
тотически плоско пространство-време, се определя от неекстремалната метрика на
Кер. Аналогична теорема свързва неекстремалната метрика на Кер-Нюман и зареде-
на черна дупка. От тези теореми следва, че всяка черна дупка еднозначно се описва
със задаването на асимптотическите си заряди и момента на импулса. Тя притежава
сферична топология на хоризонта, за която е доказано, че е единствената възможна.

Гравитацията в 5-мерно пространство-време допуска много по-голямо разнообра-
зие от решения описващи черни дупки в сравнение с четиримерие. Докато в 4-мерно
пространство-време, както беше отбелязано, всяка черна дупка еднозначно се оп-
ределя от асимптотическите си заряди и момента на импулса, в случай на 5-мерно
стационарно асимптотически плоско пространство-време черните дупки се определят
еднозначно от техните маса, заряд, момент на импулса и така наречената интервал-
на структура. Именно интервалната структура определя топологията на хоризонта,
като за разлика от четиримерния случай, тук са възможни три типа топологии, а
именно 3-сфера S3, пръстен S2 × S1 и пространство на лещите L(p, q). Това позво-
лява да се конструират редица конфигурации с множество хоризонти с различни
топологии като би- и ди-пръстени и черни сатурни. Друг клас решения типични за
многомерната гравитация, който отсъства в четиримерие, са решенията описващи
системи от черни дупки и гравитационни инстантони.

Една от много трудните задачи на математическата физика е доказване на тео-
реми, които да свързват екстремалните метрики на Кер и Кер-Нюман съответно с
екстремални незаредени и заредени черни дупки. Този проблем има повече от триде-
сет годишна история, тъй като методите и техниките развити в рамките на 4-мерната
гравитацията се оказаха не достатъчно силни за решаването му. Доказателството, че
съществува аналогична на регулярния случай връзка между екстремалните метри-
ки на Кер и Кер-Нюман и екстремалните незаредени и заредени черни дупки става
съвсем обозримо, и тази трудна и отдавна стояща пред математическата физика
задача се решава успешно, ако се използват теоремите, с помощта на които се класи-
фицират тъмните обекти в 5-мерно пространство-време. Изключително трудната и
отдавна стояща пред теоретичната и математическа физика задача за класификаци-
ята на 4-мерните гравитационни инстантони също елегантно се решава с помощта на
теореми и техники, развити в 5-мерно пространство-време. Тук специално искам да
подчертая, че при решаването на тези изключително трудни задачи много същест-
вено са използвани идеите и методите, развити от ръководителя на дисертантката
професор дфн Язаджиев.

Интересът през последните години към гравитацията в пространство-време с по-
вече от четири измерения се засилва от наличието на хипотезата за съответствие
между калибровъчни и гравитационни теории. Тази хипотеза позволява полеви тео-
рии в D измерения да бъдат изследвани с непертурбативни методи като се изучават
съответни D + 1-мерни гравитационни модели.

Тези факти показват, че изучаването на гравитацията във високи измерения ня-
ма само академичен интерес, а напротив, е сред най-актуалните задачи на съвре-
менната теоретична и математическа физика. Изследването на черни дупки и други
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компактни обекти има изключително голямо значение и за физиката въобще, като
далеч надхвърля целите и задачите на космологията и астрофизиката, тъй като дава
възможност да бъдат проверени нашите разбирания за фундаменталните свойства
на материята, пространството и времето.

2 Структура на дисертацията
Дисертационният труд е написан на английски език и се състои от 168 страници,
разпределени в 9 глави, като първата представлява кратък увод. В дисертацията
са включени 15 фигури, списък на литературата съдържащ 186 заглавия, списък
с научните резултати получени в дисертацията, и накрая е приложен и списък с
публикациите, на които се основава дисертационният труд.

В първите четири глави са представени предварителни сведения, необходими при
изследванията в областта на дисертацията.

В Първа глава, която както беше отбелязано по-горе представлява кратък увод,
е отбелязана актуалността на проблемите, свързани с изучаването на многомерните
теории на гравитацията, ясно са описани целите и съдържанието на дисертацията.

Във Втора глава е направен обзор на методите за конструиране на точни ре-
шения, съответстващи на така нареченият клас на Вайл, на 5-мерните статични
аксиално-симетрични уравнения на Айнщайн във вакуум, както и на основните ре-
шения представляващи черни дупки.

В Трета глава са описани стационарните аксиално-симетрични решения на ва-
куумните уравнения Айнщайн в 5-мерно пространство-време. Описани са свойствата
на редуцираните полеви уравнения, като за получаване на точни решения е използ-
ван методът на задачата за обратно разсейване.

В Четвърта глава са разгледани 5-мерните аксиално-симетрични уравнения на
Айнщайн-Максуел, които са значително по трудни за изследване от вакуумния слу-
чай, тъй като не притежават достатъчно на брой симетрии за да бъдат проинтегри-
рани точно. Тук са описани определени частни случаи, за които е възможно да бъдат
намерени точни решения, както и съответни методи за тяхното получаване.

В следващите глави са представени оригиналните резултати, включени в дисер-
тацията.

В Пета глава е изследвана Айнщайн-Максуел-дилатонната гравитация в 5-мерно
пространство-време. Получен е клас от точни решения, описващ конфигурации от
черни дупки и инстантони на Шварцшилд, които са магнетизирани по компактното
измерение.

Шеста глава е посветена на изучаването на 5-мерните статични уравнения на
Айнщайн-Максуел с допълнителна аксиална симетрия. Получен е клас от точни ре-
шения, който описва редици от инстантони на Шварцшилд и магнитно заредени
черни пръстени.

Докато предишните две глави бяха посветени на изучаването на определени кла-
сове точни решения в случай на Айнщайн-Максуел и Айнщайн-Максуел-дилатонна
гравитация в 5-мерно пространство-време, в Седма глава се изучават 5-мерните
вакуумни уравнения на Айнщайн. В този случай е получено точно решение, което
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описва въртящ се черен пръстен заобиколен от двойка инстантони на Шварцшилд.
В рамките на Айнщайн и Айнщайн-Максуел-дилатонната гравитация в 5-мерно

пространство-време в Осма глава е изследвана термодинамиката на черни дупки
върху локално асимптотически плоски гравитационни инстантони.

В Девета глава е получено ново точно решение в случай на 5-мерната Айнщайн-
Максуел-дилатонна гравитация, което описва магнетизирана черна дупка върху Тауб-
НУТ инстантон.

3 Основни приноси
Основните научни резултати получени при изследванията в областта на дадената
дисертация могат да бъдат резюмирани по следния начин:

• При изследване на Айнщайн-Максуел-дилатонната гравитация в 5-мерно прост-
ранство-време е получен общ клас от нови точни аксиално-симетрични реше-
ния с Калуца-Клайн асимптотика, описващ конфигурации от черни дупки и
инстантони на Шварцшилд в присъствие на външно магнитно поле. Получени
са съотношения за масата и напрежението от типа на тъждествата на Смар, а
също така и първият принцип на термодинамиката за такива конфигурации.
Тези резултати, изведени за многообразия с Калуца-Клайн асимптотика могат
да бъдат обобщени и за пространство-времена с размерност по-голяма от пет.
Моментът на импулса, зарядите (които в тези разглеждания са равни на нула)
и интервалната структура, съответстващи на решенията от получения клас, не
са достатъчни за тяхната пълна класификация. За да бъде осъществена пълна
класификация на решенията е необходимо като класификационен параметър
да бъде използван и магнитният поток — резултат следващ от общите класи-
фикационни теореми, доказани от ръководителя на дисертантката професор
дфн Язаджиев. Полученият клас от решения е първият явно построен при-
мер, потвърждаващ верността на класификационните теореми, а именно, че
5-мерните статични черни дупки в случай на Айнщайн-Максуел гравитация не
се определят напълно от техните заряди, момент на импулса и интервалната
им структура. Тези резултати се основават на работа [101] от литературния
списък, представен в дисертацията.

• Естествено продължение на отбелязаните по-горе изследвания е изучаването
на конфигурации, описващи редици от инстантони на Шварцшилд и магнитно
заредени диполони черни пръстени в рамките на 5-мерните статични аксиално-
симетрични уравнения на Айнщайн-Максуел. И действително, в дисертацията
е получен нов клас от точни решения, съответстващ на този случай. Този клас
от решения е намерен като към подходящо избрано вакуумно решение е при-
ложено преобразование на Беклунд. Полученият нов клас от точни решения е
подробно изследван, като са получени и съответстващите тъждества на Смар и
е изведен първият принцип на термодинамиката за този случай. Тези резултати
се основават на работа [117] от литературния списък.
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• При изследването на вакуумните уравнения на Айнщайн в 5-мерно пространство-
време е получено ново стационарно точно решение с аксиална симетрия и
Калуца-Клайн асимптотика, което описва въртящ се черен пръстен заобико-
лен от двойка инстантони на Шварцшилд. Това решение е пряко обобщение
на статичния случай, но за получаването му е необходимо да бъде използвана
доста по-сложна от тази при изследването на статичния случай техника. Тук
при получаване на новото решение отново е използвано преобразование на Бек-
лунд, което е приложено към решение от класа на Вайл, описващо равновесна
конфигурация от два статични инстантона на Шварцшилд. Детайлно е изслед-
вано и пространството от параметрите на решението, като е намерен сектор, за
който решението е напълно регулярно извън хоризонта и се избягва наличие-
то на конични сингулярности. Тези резултати се основават на работа [119] от
литературния списък.

• В рамките на Айнщайн и Айнщайн-Максуел-дилатонната гравитация в 5-мерно
пространство-време е изследвана термодинамиката на черни дупки върху ло-
кално асимптотически плоски гравитационни инстантони. Показано е, че много
важна характеристика на получените решения са техните НУТ заряд и НУТ
потенциал, като е развита и техника за тяхното получаване. Отбелязано е, че
в получените за този случай тъждества на Смар участват НУТ заряда и НУТ
потенциала. Като пример подробно са изучени две частни решения, описващи
статични черни дупки върху Тауб-НУТ и Тауб-Болт инстантони. За тях запаз-
ващите се заряди са изведени по два различни начина и е направено сравнение
на получените резултати. Също така изчислено е и евклидовото действие, с
помощта на което е получена ентропията на разглежданите решения. Тези ре-
зултати се основават на работа [95] от литературния списък.

• Серията от нови точни решения, намерени в дадената дисертация, завършва
с интегрирането на уравненията на Айнщайн-Максуел-дилатонната гравита-
ция в 5-мерно пространство-време. Конструирани са две нови точни решения
описващи електрически заредена черна дупка върху Тауб-Болт инстантон и
магнетизирана статична черна дупка върху Тауб-НУТ инстантон, като и в два-
та случая детайлно са изследвани свойствата на решенията. При изследване на
граничните случаи е получено ново регулярно решение представляващо маг-
нетизиран Калуца-Клайн монопол. Тези резултати се основават на работи [95,
165] от литературния списък.

4 Научни публикации. Цитиране на научните трудо-
ве

Общият брой на представените в дисертацията публикации е 7, като в това число:
A. В реферирани списания — 5

A1. Physical Review D — 4
A2. Journal of High Energy Physics — 1

B. Публикации в материали на конференции и сборници — 2.
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Забелязаните досега независими цитирания са 5.

5 Автореферат
Авторефератът правилно и точно отразява съдържанието на дисертацията.

6 Забележки
Съществени критични бележки по дисертацията нямам.

7 Лични впечатления от дисертанта
Петя Георгиева Недкова е зачислена в редовна докторантура към катедра

”
Теоре-

тична физика“ при Физическия факултет на Софийския Университет
”
Св. Климент

Охридски “ . Тя е част от научната група, чийто лидер е професор дфн Стойчо Яза-
джиев, който е и неин научен ръководител. Част от тематиката на групата, която е
доста разнообразна, включва изследвания в най-модерните направления на гравита-
ционната физика.

Тук искам да кажа, че съм имал предостатъчно възможности да сформирам мое
лично мнение за Петя. Познавам я от времето когато тя беше студентка в нашия
факултет. Что се касае учебния процес, още оттогава беше много отговорна и це-
леустремена, имаше отличен успех и беше от най-изявените ни студенти. След това
докато беше докторантка съм наблюдавал нейното развитие. По това време много
пъти сме обсъждали научни теми, слушал съм нейни доклади на научни конферен-
ции.

Петя е много любознателна, винаги иска да разбере докрай същността на неща-
та, много бързо усвоява нов материал и е способна лесно да вниква в същността
на доста сложни идеи и конструкции. Тя проявява изявен интерес към най-новите
достижения на съвременната теоретична и математическа физика, както личи и от
тематиката на дадената дисертация. Винаги се справя с поставените и, като прави-
ло доста трудни, задачи. Причината е, че тя има както много солидни знания по
физика и математика, така и че използва при работата си най-модерните методи на
съвременните теоретична и математическа физика, като при това Петя демонстрира
отлична аналитична техника при решаване на разглежданите от нея задачи. Петя
върши работата си много отговорно и внимателно, нищо не претупва и винаги прави
нещата изключително обстойно. Това всъщност са характеристики на единствения
стил в науката, който лично аз уважавам и ценя.

Без никакво съмнение мога да кажа, че Петя има изключително изявени способ-
ности, и бих казал талант, към науката въобще, и към теоретичната и математическа
физика в частност.

Всичко това ми дава основание да мисля, че нейният личен принос при изслед-
ванията и по тематиката на дисертацията е много съществен.
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8 Обща характеристика на дисертацията
• Дисертационният труд на Петя Недкова е посветен на една от най-актуалните

и съвременни тематики на гравитационната и математическа физика, а имен-
но на изучаването на гравитацията в пространство-време с повече от четири
измерения.

• В дисертацията са поставени и успешно решени доста трудни и при това инте-
ресни за гравитацията във високи измерения задачи.

• При решението на поставените задачи са приложени най-модерни техники, из-
ползвани в съвременните изследвания в областта на гравитационната физика
и интегрируемите системи. Тук бих искал да отбележа, че лично на мен винаги
ми е импонирало прилагането на най-модерни аналитични техники, особено от
арсенала на интегрируемите системи, към интересни за физиката задачи. Така
че лично за мен това е една изключително положителна черта на дисертацията.

• Научните резултати са публикувани във високо реномираните международни
списания Physical Review D и Journal of High Energy Physics, както и в
пълен текст в трудовете на известни международни школи и конференции.

• Публикациите, на които се основава настоящата дисертация постепенно стават
достояние на международната физическа общност, което ясно си личи и по
това, че са цитирани от специалисти, активно работещи в области близки до
научната тематика на дисертацията.

• При преглед на използваната литература, както в дисертацията, така и в пуб-
ликуваните научни трудове, ясно се вижда, че дисертантката отлично познава
изследваната област.

• Въпреки детайлното изследване проведено в дисертацията, остават още доста
нерешени интересни задачи. Петя в настоящия момент продължава активно
изследванията си по тематиката на дисертацията, като тази година тя ще про-
дължи научната си работа в Университета в Олденбург, Германия.

• Не на последно място искам да подчертая, че дисертацията е написана изклю-
чително старателно и педантично, в най-добрия смисъл на тази дума, като в
текста не се срещат даже неизменно съпътстващите в такива случаи печатни
грешки.

Като цяло дисертацията на Петя Недкова оставя прекрасно впечатление и напъл-
но удовлетворява изискванията за степента, която се защитава.

9 Заключение
Предвид всичко казано досега, без никакво колебание препоръчвам на многоуважае-
мoто жури да присъди на Петя Георгиева Недкова образователната и научна степен

”
Доктор“.
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