
РЕЦЕНЗИЯ 

 

на дисертационния труд на тема „Изследване на затъмнително-

двойни звезди от типа W UMa”, представен от Йорданка 

Димитрова Енева, за получаване на научната и образователна 

степен „Доктор”, в професионално направление 4. Природни 

науки, математика и информатика, 4.1 Физически науки, по 

специалност „Астрофизика” 

 

от 

проф. д-р Драгомир Вълчев Марчев, преподавател в 

Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски” 

 
1. Предмет 

 

Със Заповед № РД-16-074/21.07.2020 на Ректора на Шуменския университет 

“Епископ Константин Преславски” (ШУ), съм определен за член на научно жури за 

публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна 

степен “Доктор” на тема “Изследване на затъмнително-двойни звезди от типа W UMa” 

в област на висше образование 4 “Природни науки, математика и информатика”, 

Професионално направление 4.1 Физически науки, по специалност „Астрофизика”, 

Докторска програма “Астрофизика”. Автор на дисертационния труд е Йорданка 

Димитрова Енева, задочен докторант в катедра “Физика и астрономия” при Факултет 

по природни науки (ФПН) на ШУ. 

С Протокол № 1/30.07.2020 на първото заседание на научното жури съм 

определен за рецензент на дисертационния труд. Представен ми е комплект материали, 

който е в съответствие с Правилника за развитие на академичния състав (ПРАС) на 

ШУ. 

 

2. Кратки биографични данни за докторанта 

 

Йорданка Димитрова Енева е родена на 14.11.1963 г. в гр. Варна. През 1987 г. 

завършва Висшя педагогически институт „Константин Преславски”; гр. Шумен, в 

специалност „Физика и астрономия“. Последователно придобива втори и първи клас 

педагогическа квалификация през 1997 г. и 2011 г. в Института за повишаване 

квалификацията на учителските кадри „Д-р Петър Берон”-Варна. От 1986 г. до 2014 г. 

работи като учител по „Физика и математика“ в престижни гимназии в гр. Варна. От 

2014 г. е асистент в катедра „Медицинска физика и биофизика“ към Медицинския 

университет гр. Варна. Водила е семинари упражнения по Наблюдателна астрономия в 

рамките на Лятната практика на студенти от ШУ. Научните и интереси са в две 

областти: Наблюдателна астрономия в направление - Променливи звезди; прилагане на 

физични методи в медицината. Зачислена е като задочен докторант в катедра „Физика и 

астрономия“ към ШУ през 2016 г., а през 2020 г. е отчислена с право на защита. 

 

3. Актуалност на проблематиката 

 

Актуалността на изследването не подлежи на съмнение. Двойните звездни 

системи са повече от половината наблюдаеми звезди на небосвода. Тези типове звезди 



са добра лаборатория за тестване на не един модел на акреция, образуване на дискове, 

звезден вятър и др. известни механизми обуславящи тяхната еволюция. Звездите от 

типа W UMa, през последното десетилетие са обект на особен инерес във връзка с 

прецезиране на тяхната класификация на подтипове, както и с факта, че бидейки 

контактни системи обменът на маса и момент на импулса се осъществяват значително 

по бързо, което определя по-бързият темп на тяхната еволюция. 

 

4. Обща характеристика на дисертационния труд 

 

Представената ми за рецензия дисертация съдържа 105 страници текст, 65 

фигури и 9 таблици., обем напълно отговарящ на критериите за едно завършено научно 

изследване. Табличното и графично оформление е изпълнено много добре. Цитираните 

123 литературни източника говорят за едно задълбочено проучване на публикуваното 

до момента по темата на дисертацията. 

В структурно отношение дисертацията се състои от увод, две глави и 

заключение. Накратко тяхното съдържание е: 

В Увода са дефинирани целите и задачите на изследването. 

Първа глава – „Обща част“ има обзорен характер и съдържа: исторически 

преглед на откриването на затъмнително-двойните звезди; класификацията им според 

вида на кривата на блясъка и модела на Рош; описва методите за определяне на 

параметрите им по наблюдателни данни; представя условията за настъпване на 

затъмнения на компонентите и допълнителните ефекти при тесни двойни системи; 

разкрива значението на затъмнително-двойните звезди за астрофизиката. 

Втора глава - „Специална част” описва наблюдателното оборудване, критериите 

за избора на обекти, проведените наблюдения, тяхната обработка и времеви анализ. 

Основен акцент на тази глава е моделирането на получените криви на блясъка, като се 

дискутират проблемите по определяне на температурата на двойката и на отношението 

на масите. Описана е процедурата за изчисляване на глобалните параметри на 

изследваните звезди на базата на моделирането и GAIA разстоянията. Накрая е 

проведен статистически анализ на получените резултати. 

Заключението представя накратко основните резултати от проведеното 

изследване. 

 

5. Публикации и цитирания 

 

От работата става ясно, че дисертанта е усвоил много добре обработката и 

моделирането на наблюдателните данни, както и тяхната физична интерпретация. Това 

във вкупом показва, че Йорданка Енева е вече изграден изследовател, който може сам 

да се справя с получаването, обработката и интерпретирането на астрономически 

данни. 

В последните години по-голямата част от публикациите в областта на 

астрономията са колективно дело. Публикациите в които са представени резултатите от 

дисертацията не правят изключение от тази тенденция. Това от друга страна показва и 

способността на дисертанта да работи в екип.  

В базата данни ADS с името на дисертанта се свързват 3 заглавия. И трите по 

темата на дисертацията. По една в RAA с IF=1.227 (Q3), Bulg. AJ с SJR=0.1 (Q4) и 

Serbian Astronomical Journal с IF=0.833 (Q4). Всички те реферуеми издания. Тези 

публикации формират 39 точки при изискване на ЗРАСРБ 30т. Това показва, че се 

удовлетворяват изискванията на ЗРАСРБ и правника на ШУ относно публикационната 

активност за придобиване на научната и образователна степен „доктор“.  



Значимоста на представените резултати не буди съмнение имайки предвид къде 

са публикувани резултатите от изследванията. 

Участието на Енева в няколко международни и национални конференции е 

добра атестация за апробацията на част от резултатите.  

Забелязаните 4 цитирания на две от статиите по дисертацията недвусмислено 

показва, че резултатите от нея се ползват и признават от астрономическата колегия.  

Изключително добро впечатление прави и участието на докторанта в няколко 

университтски и национални проекти. 

 

6. Научни приноси 

 

Научните приноси на докторанта основно са в областта на моделиране на криви 

на блясика на W Uма звезди, както и в определяне на глобалните параметри на 

компонентите на тези звезди. Поставено е и добро начало за последващ статистически 

анализ на тези компоненити. Най-кратко приносите могат да се синтезират в няколко 

точки: 

1. Моделирани са кривите на блясъка на 12 късопериодични затъмнително 

двойни от типа W UMa, въз основа на което за всяка от тях са определени орбиталния 

наклон, отношението на масите, температурите и относителните радиуси на техните 

компоненти, отношението на светимостите им и фактора на запълване. Въз основа на 

това е определен подтипа на всяка двойка. 

2. За определяне на отношението на масите на онези от изследваните W UMa 

двойки, които показват частични затъмнения, е използван детайлен q-search анализ. 

3. Изчислени са глобалните параметри на компонентите на 12-те затъмнително 

двойни на базата на резултатите, получени от моделирането и известните GAIA 

разстояния. 

4. Чрез времеви анализ на наблюдателните данни е определена началната епоха 

на изследваните звезди, като за 4 от тях е уточнена стойността на периода. 

5. Построената О-С диаграма на V471 Cas показа присъствие на трето тяло с 

маса 0.12 (вероятно червено джудже), обикалящо около двойката на разстояние 

897[Ro]. O-C диаграмата на V479 Lac води до заключение, че периодът й намалява с 

dP/dt = -1.69 × 10
−6

 d.yr
−1

. 

6. Проведен е статистически анализ на получените резултати за параметрите на 

изследваните звезди. 

Налице е едно добре планирано и изпълнено научно изследване.  

 

7. Автореферат 

 

Авторефератът на дисертационния труд е на 48 страници и копира в съкратен 

обем структурата и съдържанието на дисертацията. В библиографията са цитирани 60 

заглавия. В съдържанието на автореферата са отразени структурата и главните 

резултати от изследването. Достатъчен по обем и разбираем от съдържателна гледна 

точка. 

 

8. Въпроси и препоръки 

Към дисертанта имам следните въпроси и препоръки: 

1. На няколко места в текста се употребява неправилен термин „подобряване на 

периода“ предполагам, че това е следствие от превода, но според мен е по-правилно да 

се напише „уточняване“ или „прецезиране“ на периода. 



2. Никъде в текста не се уточнява наблюденията и тяхната обработка от 

дисертанта ли са направени или са екипно дело? 

3. В текста на дисертацията липсва дневник на наблюденията. Така както е 

направено в публикациите.  

4. Предвид малкият брой компоненти (24) включени в изследването, 

статистическата значимост на резултатите не е висока. Препоръчвам при възможност 

този анализ за в бъдеще да се подсили с включване на повече звездни компоненти от 

изследвания тип. 

5. Как докторантът вижда продължението на свойте изследвания в тази област? 

 

9. Заключение  

 

Докторантът, Йорданка Димитрова Енева е навлязла в актуалната проблематика 

на променливите звезди в областта на двойните системи. Получени са приноси в 

наблюдателната и теоретична астрономия. Дисертационният труд отговаря на 

изискванията, на закона за развитие на академичния състав (ЗРАСБ), Правилника за 

прилагане на ЗРАСБ и Правилника ПРАС на ШУ. 

Докторантът, Йорданка Енева е изпълнила индивидуалния учебен план по 

докторската програма „Астрофизика“ и демонстрира качества и умения за научни 

изследвания, преподавателски и организационни дейности. 

Имайки предвид изложеното до тук, личните ми впечатления от Йорданка Енева 

(от различни астрономически форуми на които е докладвала) и най-вече публикуваните 

резултати в мен се оформи мнението, че тя е изграден учен, който много добре е 

навлязъл в изследваната проблематика и е доказал способност да провежда научни 

изследвания самостоятелно и в екип. Това ми мнение логично предполага и моето 

положително становище, на Йорданка Димитрова Енева да бъде присъдена научната 

и образователна степен „доктор”. 

 

14.08.2020 г.                                                     Подпис:        

гр. Шумен                                                                     /проф. д-р Д. Марчев/ 


