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Основната критика към (супер-)струнните теории е че досега не са предложили никакви 

количествено проверяеми експериментални следствия. Никой не може да оспори обаче 

следния факт: освен че дават най-добрата рамка за естественото обединяване в единна 

квантова теория на гравитацията с останалите известни взаимодействия на елементарните 

частици, през последните почти три десетилетия те станаха причина за установяването на 

редица важни и красиви връзки между различни понятия, обекти и методи в математиката и 

физиката.  

 

Струнната концепция е генетично свързана с тази за дуалността. Още в края на 60-те години 

на ХХ век веднага след успеха на формулата на Венециано става ясно, че дуално-

резонансният модел (пряк предшественик във времето на квантовата хромодинамика, 

съвременната теория на силните взаимодействия) е свързан с възбужденията на фиктивна 

струна. По-нататъшното развитие и няколкото последвали “струнни революции” 

потвърждават този факт, проявил се многократно в разнообразни и често неочаквани форми. 

В края на 1997 г. Малдасена изказа хипотезата за съответствието (дуалността) между 

струнни и калибровъчни теории – в частност, между суперструнната теория от тип IIB върху 

AdS5xS
5
 и N=4 суперсиметричната U(N) теория на Янг-Милс (SYM)  в 3+1 мерно 

пространство. Тази идея беше по-нататък уточнена и допълнена от Губсер, Клебанов и 

Поляков, Уитен и др.  

 

Оттогава, макар и много трудна за потвърждаване, хипотезата за “AdS/CFT
1
 съответствието” 

(наричано още “холографско”) издържа успешно множество частични проверки. Значението 

й е свързано до голяма степен с възможността за косвена оценка на иначе недостъпните 

непертурбативни режими на дуалните теории. Нейната актуалност е вън от всякакво 

съмнение, най-малкото предвид статута на калибровъчните теории в съвременния 

Стандартен модел на елементарните частици. Проверката на хипотезата за дуалност е 

предмет на изследванията и в представения за защита дисертационен труд.  

 

Дисертацията на Димо Арнаудов заема общо 123 страници и се състои от увод, 6 глави, 

заключение, 6 приложения, библиография със 157 заглавия и списък на 7-те публикации с 

участието на автора, резултатите от които са използвани в нея. Първите три обзорни глави 

са стегнати и информативни и създават представа за добра ориентация в тематиката. В добре 

подбраните приложения пък са въведени основни понятия и са обяснени някои от 

използваните технически методи.  

 

Основната част на дисертацията, съдържаща оригиналните резултати, е изложена в глави 4 – 

6. Използван е квазикласическият подход на Губсер, Клебанов и Поляков, който дава 

                                                
1 AdS/CFT : Anti-deSitter/Conformal Field Theory 
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възможност за установяване на дуалността отвъд супергравитационното приближение 

(“точкова” струна). Общите принципи задават връзки между енергиите на определени 

струнни конфигурации с аномалните размерности на съответни калибровъчни оператори, 

както и между структурните константи и (напр. 3- и 4-точковите) корелатори в двете теории.  

В дисертацията са разгледани и фонови геометрии с по-малка симетрия от AdS5xS
5
 

(съответстващи, респективно, на калибровъчни теории, по-малко симетрични от N=4 SYM). 

 

В глава 4 са разгледани кръгови струни, “пулсиращи” в 5-мерни пространства на Сасаки-

Айнщайн. Чрез разделяне на променливите са намерени квадратично интегруеми собствени 

функции на съответните оператори на Лаплас-Белтрами (вълнови функции). В случая на 

пространството Т
1,1 

уравненията са хипергеометрични и вълновите функции се изразяват 

чрез полиноми на Якоби. Това дава възможност да бъдат получени явни квазикласически 

изрази за енергията на струната, респ.  за аномалните размерности  на дуалните оператори (в 

N=1 суперсиметрична CFT). В по-сложните случаи решенията се задават от функции на 

Хойн. В глава 5 са изследвани 3- и 4-точкови корелационни функции, включващи два 

“тежки” (т.е., с големи квантови числа) оператори. В максимално симетричния случай 

(AdS5xS
5
 / N=4 SYM) са изследвани различни техни асимптотики, възпроизвеждащи 

резултати на Ройбан и Цейтлин, респ. Бухбиндер и Цейтлин, от 2010 г. За пръв път е 

получена логаритмично разходящата част от квадратичните бозонни поправки (в УВ 

регуляризация по метода на ядрото на топлопроводността) към 3-точковите корелатори на 

квазикласически състояния, потвърждаваща нетривиалната връзка между поправките към 

размерностите на тежките оператори и структурните константи. Тази релация е потвърдена 

и в получените в глава 6 оригинални резултати за квазикласически 3-точкови корелатори в 

случаите на фонова геометрия AdS4xCP
3
 и тази на Лунин-Малдасена. 

 

Дисертационният труд се основава на 5 публикации в уважавани реферирани списания с 

импакт-фактор (две във Phys.Rev. D и по една в J.Phys. A, Int.J.Mod.Phys. A и Fortschr.Phys.) 

и на два доклада, публикувани в пълен текст в материалите на международни конференции.. 

Макар че всички те са излезли през последните 2 години, с лекота намерих общо 48 техни 

цитата от независими автори. Една от работите ([A3] от списъка) за около година е цитирана 

19 пъти.  

 

Авторефератът предава точно съдържанието на дисертацията. 

 

Яснотата на изложението в дисертационния труд е добро доказателство за разбирането и 

личното участие на кандидата при получаването на оригиналните резултати. Критичните 

забележки, които мога да отправя, не са съществени за високата ми оценка за изложението и 

се отнасят по-скоро до типичния за областта жаргон. Те биха се ограничили до използването 

на изрази като “струнното натежение” (напр. на стр. 2 от автореферата), а също и на 

математичните означения за граница вместо за асимптотично поведение (напр. във формули 

(97), (101), (104) от него). 

 

Предвид голямата актуалност на представения дисертационен труд и високите 

наукометрични показатели на публикациите, върху които той се базира, с пълна убеденост 

препоръчвам на Димо Арнаудов да бъде присъдена образователната и научна степен 

„Доктор”. 

София, 28.05.2012 г.                                          Подпис: .................................................. 

 

                  (доц. д-р Людмил Хаджииванов) 


