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1. Обща характеристика на дисертационния труд 

    Актуалността на разработваната в дисертационния труд тематика в научно отношение не буди 

никакво съмнение. Дисертацията е посветена на систематичния извод на нови точни решения във 

физиката на черните дупки в пространство-време с едно допълнително измерение. Главната 

мотивация за изследване на гравитацията в пространство-време с повече от 4 измерения 

понастоящем възниква в рамките на съвременната струнна теория, обединяваща фундаменталните 

взаимодействия между елементарните частици при свръхвисоки енергии - на първо място - в 

контекста на концепцията за "холографска" дуалност между гравитацията от една страна, и 

различни типове калибровъчни теории в квантовата хромодинамика, релативистката 

хидродинамика или физиката на кондензираните среди, "живеещи" на границата на обемащото 

многомерно пространство-време, от друга страна. 

    Дисертантката много добре познава състоянието на проблемите и компетентно се ориентира в 

постигнатите досега резултати в научната литература, което личи от стегнатия обзор в началните 

глави на дисертацията. 

    Избраната методика на изследване: съвременни строги математически методи от общата теория 

на относителността, диференциалната геометрия и теорията на интегрируемите системи 

(солитоните), е напълно адекватна да даде отговор на пoставените  цел и задачи на дисертационния 

труд. 

    Авторефератът е изготвен съгласно изискванията и правилно отразява съдържанието и научните 

приноси на дисертационння труд. 

 

2. Основни научни приноси 

    Основните приноси в дисертацията се  съдържат в глави 5-та до 9-та и се изразяват в следното: 

    (а) Получени са и са изследвани термодинамичните свойства на нов клас точни решения на 

Айнщайн-Максуел-дилатонната гравитация в 5-мерно пространство-време , описващи системи от 

черни дупки и т.н "мехури на Калуца-Клайн" в присъствие на асимптотически ненулев магнитен 

векторен потенциал върху компактното допълнително измерение на Калуца-Клайн. Най-важен нов 

резултат тук е появата на нова глобална характеристика на решенията – магнитен поток – в 

допълнение към интервалната структура и товарите. 

    (б) С помощта на специален тип (2-солитонна) трансформация на Беклунд (важен и мощен метод 

заимстван от теорията на интегрируемите системи - солитоните) е изведен нов клас точни решения 

на 5-мерните статични аксиално-симетрични уравнения на Айнщайн-Максуел описващи 

конфигурации от магнитни диполни черни пръстени и Шварцшилдови инстантони. 

    (в) Прилагайки споменатата 2-солитонна трансформация на Беклунд е построено явно решение 

на 5-мерните вакуумни уравнения на  Айнщайн с физически смисъл на въртящ се черен пръстен (с 



 
един ъглов момент) върху двойка инстантони на Шварцшилд (последните представляват "голото" 

зародишно решение преди прилагане на Беклундовата трансформация). 

    (г) Изведени са нови решения и са изследвани свойствата, вкл. първият закон на 

термодинамиката за масата и налягането , на класа черни дупки върху локално асимптотически 

плоски гравитационни инстантони (Taub-NUT и Taub-bolt) в 5-мерната Айнщайнова и Айнщайн-

Максуел-дилатонна гравитация. Един от най-интересните нови резултати тук е полученото 

регулярно решение описващо Калуца-Клайн магнитен монопол и  обобщаващо известното решение 

на Грос-Пери-Соркин. 

    По свидетелство на научния ръководител, и по мои лични наблюдения от изнесените семинарни 

доклади на дисертантката, считам че до  голяма степен резултатите  в дисертационният  труд са  личен 

принос  на  дисертантката, т.е., във всички трудове със  съавторство тя има равностоен и съществен принос . 
 

3. Публикации и тяхното отражение в литературата 

   Резултатите в дисертацията са публикувани в 5 статии във Physical Review D и JHEP (Journal of 

High Energy Physics) – водещи в света международни физически списания с висок импакт-фактор, 

и в 2 доклада в пълен текст в сборници трудове на международни конференции, една от които е 

авторитетният 12-ти международен конгрес по обща теория на относителността „Марсел Гросман”. 

Досега са забелязани  5 независими цитирания в трудове на чуждестранни учени. 

 

4. Значимост на приносите за науката и практиката 

   Резултатите на дисертацията са принос към дългосрочнатa програма на международната общност 

на учените от областта на физиката на елементарните частици и високите енергии, астрофизиците 

и космолозите за търсене на отговори на такива важни концептуални научни проблеми като 

природата на "тъмната материя" и "тъмната енергия" във Вселената, наличието на допълнителни 

измерения на пространство-времето, суперсиметрията, микроскопични черни дупки и др.  

 
5. Лични впечатления 

Дисертантката е един от най-активните млади учени - участници в големия съвместен (ИЯИЯЕ-

БАН, ФзФ и ФМИ на СУ "св, Кл.Охридски") и интердисциплинарен проект „Квантова структура и 

геометрична природа на фундаменталните сили” финансиран от националния Фонд „Научни 

изследвания” (Договор ДО 02-257/18.12.2008). 

   На изнесените доклади по темата на дисертацията, на които съм присъствала, Петя Недкова е 

демонстрирала компетентност и задълбоченост. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

    Демонстрираните високи качества на дисертационния труд и на съответните публикации на 

резултатите в едни от най-елитните международни научни списания в условията на силна 

международна конкуренция, ми дават основание да считам, че представената дисертация 

превишава средното ниво на дисертациите в съответната област не само у нас, но и в чужбина. Въз 

основа на тези преценки без колебание препоръчвам на високоуважаемия Факултетен съвет на 

Физическия факултет на СУ „св. Кл.Охридски” да присъди на Петя Георгиева Недкова 

образователната и научна степен „доктор”. 
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