
 

 СТАНОВИЩЕ 

върху дисертационния труд за получаване на  образователно-научната степен “ДОКТОР” 

на Доротея Любенова Василева-Кюркчиева,   

докторант в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” 

в докторска програма Астрофизика от професионално направление 4.1 Физически науки, 

област на висше образование 4 Природни науки, математика и информатика, 

на тема „Моделиране на криви на блясъка на двойни  звезди с ексцентрични орбити“ 

изготвено от проф. д-р Таню Русинов Бонев, 

Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория 

 

Представеният дисертационен труд се състои от Увод, Обща част, Специална част, 

Заключение, Списък на публикациите на автора по темата, Списък на приносите и Списък на 

използваната литература. Обемът на дисертацията е 86 страници, съдържащи 37 фигури и 4 

таблици, а в Списъка на използваната литература са цитирани 105 източника. Дисертацията е 

оформена професионално и е структурирана в логична последователност – от общия обзор на 

темата, през методите и инструментите, използвани за изследването, към конкретните обекти и 

резултати. 

 

В общата част са разгледани характеристиките на променливите звезди,  основните 

свойства на затъмнително двойните звезди и е представено детайлно  описание на модела на 

Рош, който представлява теоретичната база за конкретния анализ на изследваните двойни звезди 

с ексцентрични орбити.  Аргументирано е представена ролята на ексцентричните двойни 

системи за съвременната астрофизика и са описани ефектите от приливното взаимодействие 

между компонентите. Описани са програмите, използвани за моделиране и анализ на кривите на 

блясъка и са представени възможностите и границите на точността за определяне на 

физическите параметри на изследваната двойна система от тези криви при решаване на  

обратната задача. Общата част завършва с описание на мисията Кеплер, на поставените пред нея 

задачи, на параметрите на инструмента и на получените резултати. Кеплер открива около 2800 

затъмнително-двойни звезди, част от които са избрани за изследването, на което е посветена 

дисертацията на Доротея Василева-Кюркчиева. 

 

За основната част на дисертацията са избрани 18 от почти трите хиляди регистрирани от 

Кеплер затъмнително двойни системи. Критерий за избора е продължителността на 

затъмнението,  >0.01 във фазови единици, което дава възможност за прецизно решение на 

обратната задача, базирано на кривата на блясъка. Решението на обратната задача изисква добри 



 2 

начални стойности на търсените величини. За намирането на началните стойности са използвани 

няколко стъпки за предварителна оценка на ексцентрицитета, ъгъла на периастъра, 

температурата на компонентите и други параметри на изследваните конфигурации.  Така 

намерените начални стойности  са използвани за входни параметри на софтуера PHOEBЕ, с 

който са определени орбиталните параметри и физическите характеристики на компонентите на 

избраните двойни звездни системи с ексцентрични орбити. Тези характеристики са определени с 

точност по-висока от 1%.  

  

Основните приноси на дисертацията са групирани в 9 точки. Всички те представляват 

оригинален принос в звездната астрофизика, като най-значим, от моя гледна точка,  бих споменал 

приливно-индуцираните увеличения на блясъка при някои от изследваните обекти във фазата 

около периастъра. Тази емпирично установена зависимост представлява плодотворно поле за 

бъдещи изследвания, както подкрепени с допълнителен наблюдателен материал, така и за 

задълбочен теоретичен анализ. 

Авторефератът е добре оформен,  съдържанието му отразява най-важните моменти от 

дисертацията, но би могъл да бъде доста по-кратък (сега той е почти 50% от самата дисертация). 

Резултатите от дисертацията са публикувани в 5 публикации, две от които с импакт-фактор. 

Приносът на дисертанта в публикациите не подлежи на съмнение. 

     Въпрос: От фигура 1.17 се вижда, че температурата около полюса е почти два пъти по-

висока, отколкото температурата в областта на приливната деформация на звездната атмосфера в 

посока към L1. Каква е причината за по-ниската температура в посока на изтеглената атмосфера, 

където се очаква изтичане на вещество, в случай, че е запълнена зоната на Рош? 

Забележка: Във фигура 1.19. би било добре параметрите да бъдат описани на български 

език. 

Заключение 

Въз основа на гореизложеното считам, че резултатите от представеното научно изследване по 

качество и количество съответстват  на изискванията на ЗРАСРБ и на правилата и критериите на 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” за получаване на образователно-

научната степен “доктор” по научната специалност “Астрофизика и звездна астрономия”. Поради 

това давам своята ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА и призовавам членовете на научното жури да 

гласуват положително по разглежданата процедура за присъждане на образователно-научната 

степен “ДОКТОР” на Доротея Любенова Василева-Кюркчиева. 

29.07.2016 г.                                                Подпис:                                                                                                                                         

(проф. д-р Таню Р. Бонев) 


