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1. Обща характеристика на дисертационния труд 

Дисертационният труд е написан на английски език, с обем от 168 стр., състои се 

от резюме, 9 глави, от които глави 5-та до 9-та съдържат оригиналните резултати, 

библиография от 186 заглавия, списък на основните приноси и списък на авторските 

публикации, на които се основава материалът в дисертацията.  

   Общото впечатление е, че дисертантката добре познава състоянието на 
изследванията в света по проблемите в дисертацията и компетентно се ориентира в 
големия и разнообразен масив на съществуващите резултати в научната литература 
по дисертационната тематика. 

Избраната методика на изследване е напълно адекватна на пoставените  цел и 

задачи иа дисертационния труд. Тя се основава на използването на съвременен 

апарат от теоретичната физика и математиката, в това число: съвременни 

математични концепции и подходи в общата теория на относителността; методи от 

теория на интегрируемите системи (солитонни уравнения); методи на 

диференциалната геометрия; методи от термодинамиката и статистическата физика. 

Авторефератът е изготвен съгласно изискванията и правилно отразява както  

съдържанието, така  и основните научни приноси на дисертационния труд. 

2. Актуалност на дисертационната тематика  

В чисто научно отношение тематиката на разработваните в дисертационния труд 

проблеми, а именно, систематичният извод на нови точни решения във физиката на 

черните дупки в пространство-време с допълнително измерение  и детайлното 

изследване на съществените им физически характеристики безусловно е напълно 



 
актуална. Тази тематика спада към една от най-активно развиваните области в 

съвременната теоретична физика. Основната мотивация за изследване на 

гравитацията в многомерни време-пространства понастоящем идва от изключително 

важната й роля в няколко свързани направления в съвременната физика на 

елементарните частици и теоретичната астрофизика: (а) теории на „великото 

обединение” от Калуца-Клайнов тип; (б) струнната теория на фундаменталните 

взаимодействия между елементарните частици при свръхвисоки енергии, на първо 

място - теорията за „холографска” дуалност между гравитация в пространство-време 

с едно допълнително измерение и калибровъчни полеви теории в обичайното плоско 

пространство-време на Минковски; (в) концепцията за гравитация при ниски 

енергетични мащаби (ниски в сравнение с Планковия мащаб) и с големи размери на 

допълнителните пространствени измерения (големи в сравнение с тези при моделите 

от Калуца-Клайнов тип) – т.н. “TeV gravity”; съвременните космологични сценарии с 

„мембранни вселени” (“braneworlds”). 

3. Кратка характеристика на основни научни приноси 

Дисертацията съдържа 9 глави и се състои от два дяла. Първият дял има уводно-

обзорен характер, в който глава 1-ва е кратко въведение, а глави 2-ра до 4-та дават 

стегнат обзор на известните и най-важни резултати касаещи статичните и 

стационарни вакуумни черни дупки плюс заредените черни дупки в 5-мерните 

гравитационни теории. 

Вторият дял (глави 5-та до 9-та) съдържа оригиналните резултати. 

Основните приноси в дисертацията могат формално да се категоризират като: 

(i) доказване с нови средства на съществени нови страни на съществуващи научни  

проблеми и теории; 

(ii) получаване и доказване на нови научни факти.  

Накратко, най-съществената част от тези приноси се заключава в следното: 

3.1  В глава 5-та , в контекста на Айнщайн-Максуел-дилатонната гравитация в 5-

мерно пространство-време е получен в явен вид нов клас точни решения, 

описващи системи от черни дупки и  Калуца-Клайнови „мехури” с 

асимптотически неизчезващ магнитен векторен потенциал по направление на 

компактното Калуца-Клайново пространствено измерение. Детайлното 

изследване на термодинамичните свойства на тези системи разкрива ново 

важно свойство на първия закон на термодинамиката - появата на член 

съдържащ магнитния поток. Важността на това свойство се изразява в 

съществения факт, че в случая на време-пространства с Калуца-Клайнова 

асимптотика т.н. интервална структура и товарите в системата не са 

достатъчни за да характеризират еднозначно съответните решения тип черни 



 
дупки, което от своя страна допринася за правилното обобщение на важната 

теорема за единственост на черните дупки в този случай. 

 

3.2  В глава 6-та са построени нови точни решения описващи конфигурации от 

редуващи се 5-мерни Калуца-Клайнови „мехури” и 5-мерни магнито-диполни 

черни пръстени в присъствие на самогравитиращо електромагнитно поле. За 

целта е използван мощният метод на (многосолитонни) трансформации на 

Беклунд заимстван от теорията на интегрируемите системи, описващи 

нелинейни солитонни вълнови процеси. Същественото ново свойство в този 

случай е появата (отново) на магнитния поток в съотношенията съответстващи 

на първия закон на термодинамиката за тези системи. 

 

3.3  В глава 7-ма са разгледани въртящи се черни дупки върху Калуца-Клайнови 

„мехури”. Получено е в явен вид ново стационарно аксиално-симетрично  

решение в 5-мерната Айнщайнова теория във вакуум, което описва въртящ се 

черен пръстен с един ъглов момент в присъствие на два Калуца-Клайнови 

„мехури” и тук отново е използван методът на многосолитонните 

трансформации на Беклунд. Независимо от наличието на конусна 

сингулярност в началното "зародишно" решение (двойка Калуца-Клайнови 

„мехури” в равновесие) преди прилагане на Беклундовата трансформация, 

новото генерирано решение е свободно от такива сингулярности. 

 

3.4  В глава 8-ма са изследвани статични черни дупки върху асимптотически 

локално плоски гравитационни инстантони в 5-мерната  Айнщайнова и 

Айнщайн-Максуел-дилатонна гравитация, вкл. техните термодинамични 

свойства. За пръв път тук са изведени строго релациите от типа на Смар за 

глобалните параметри на решенията. За пръв път е изследван случаят, когато 

гравитационният инстантон е от тип Taub-bolt. Намерено е също така ново 

решение на 5-мерната Айнщайн-Максуел-дилатонна гравитация описващо 

електрически натоварена черна дупка върху Taub-bolt инстантон и са изведени 

термодинамичните свойства.                                                

 

3.5 В глава 9-та е намерено точно решение за статична черна дупка  върху 

гравитационен инстантон от тип Taub-NUT в 5-мерната Айнщайн-Максуел-

дилатонна гравитация, вкл. намерени са релевантните съотношения от типа на 

Смар за физическите параметри. Тази черна дупка е електронеутрална, но е 

магнетизирана по компактното пространствено измерение. В качеството на 

граничен случай е изведено ново физически интересно регулярно решение 

описващо Калуца-Клайн магнитен монопол. 

 

Считам, че дисертантката  има  равностоен и съществен принос във 

всичките  й  съвместни трудове с научния й ръководител. Основания за такова 



 
твърдение са не само декларациите от страна на самия научен ръководител, но и  

впечатленията ми от  отлично изнесените й доклади върху тематиката на 

дисертацията и от компетентните отговори на поставените й въпроси на семинари в 

ИЯИЯЕ-БАН и  ФзФ-СУ. 

4. Публикации и тяхното отражение в литературата 

Резултатите в дисертацията са публикувани общо в 7 научни труда. Сред тях 

фигурират 4 статии във Physical Review D и една статия в JHEP (Journal of High 

Energy Physics)  - две от водещите в света международни физически списания с 

висок импакт-фактор, плюс 2 доклада в пълен текст в сборници трудове на 

международни конференции. Специално бих отбелязал, че един от публикуваните 

доклади е в сборника трудове на 12-тия международен конгрес по обща теория на 

относителността „Марсел Гросман”, който е най-авторитетният международен 

научен форум в тази област. Досега са забелязани 5 независими цитирания от 

чуждестранни учени и считам, че в бъдеще ще се появят и нови цитирания. 

5. Значимост на приносите за науката и практиката 

Главната ценност на изследванията на дисертантката се състои в потенциалната им 

приложимост в контекста на фундаменталната концепция за „холографска” дуалност 

между гравитацията във време-пространства с допълнително измерение от една 

страна, и различни типове калибровъчни полеви теории описващи физиката на 

границата на обемащото многомерно пространство-време, от друга страна, в това 

число: квантовата хромодинамика (силно свързани кварки, стълкновения на тежки 

йони, кварк-глуонна плазма), релативистката хидродинамика (динамика на флуиди 

като динамика на хоризонти в обемащо пространство-време) и физиката на 

кондензираните среди („холографски” свърпроводници, квантов ефект на Хол). 

6. Лични впечатления 

Петя Недкова е ерудиран  и  задълбочен млад учен. Тя успешно участва в творчески 

колективи  и достойно представя българската наука на престижни форуми в 

чужбина. Особено добри впечатления имам от високата научна компетентност и 

творческата активност на дисертантката, проявена от нея в качеството й на член на 

научния колектив на Договор ДО 02-257/18.12.2008 - голям интердисциплинарен и 

междуинституционален проект финансиран от националния Фонд „Научни 

изследвания”.  

7. Забележки 

Нямам критични забележки по същество и по отношение на резултатите в 

дисертацията. Единствено бих отбелязал някои правописни грешки в английския 

текст и някои незначителни езикови неточности като например използването на 

израза „задача за обратно разсейване”, чийто правилен вариант трябва да гласи 

„метод на обратната задача за разсейване”. Тези неточности обаче изобщо не водят 



 
до недоразумения относно смисъла на изложението и по никакъв начин не влияят на 

общата висока оценка на дисертацията. Убедително препоръчвам английският текст 

на дисертацията да се публикува в международния електронно-препринтен архив 

http://arxiv.org/. 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Защитаваният дисертационен труд притежава следните главни достойнства : 

• Резултатите отразени в дисертацията представляват новост за дадената 
област, именно, те са нетривиален принос към систематичното теоретично 
изследване на физиката на черните дупки в гравитационни теории с 
допълнителни пространствени измерения  от съществен интерес за области 
надхвърлящи рамките на общата теория на относителността.  

• В дисертацията се решават актуални нетривиални проблеми, които са от 
съществено значение за развитието на дадената област в условията на 
силна международна конкуренция. 

• Дисертантката демонстрира много добро познаване на литературата, 
задълбочено вникване и разбиране на основните проблеми и задачи за 
решаване по дадената тематика.  

• Дисертантката показва професионални умения при боравене със сложен 
съвременен математичен и теоретичен апарат.  

• Публикациите на резултатите в дисертацията са в такива елитни  междуна-
родни физически списания като “Physical Review D” и „Journal of High 
Energy Physics”. 

 

За мен няма съмнение, че приносите на дисертацията напълно отговарят и дори 

надвишават обичайните изисквания за присъждане на образователната и научна 

степен „доктор”. Въз основа на горните преценки  убедено препоръчвам на 

високоуважаемия Факултетен съвет на Физическия факултет на СУ „св. 

Кл.Охридски” да присъди на  Петя Георгиева Недкова образователната и научна 

степен „доктор”. 

 

09.04.2012 г.                                                проф. дфн Емил Рафаелов Нисимов 

 

http://arxiv.org/

