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С Т А Н О В И Щ Е 
 

върху дисертационния труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ 

по професионално направление 4.1. Физически науки (Астрофизика) 

на Йорданка Димитрова Енева, 

задочен докторант в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 

на тема „Изследване на затъмнително-двойни звезди от типа W UMa” 

от доц. д-р Сунай Ибрямов Ибрямов, 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 

 

 

 Представеният дисертационен труд е посветен на изследването на 12 

затъмнително-двойни звезди от типа W UMa. Темата е актуална и плодотворна, 

позволяваща да се задълбочат знания в областта на звездната астрофизика. 

Дисертационният труд на Йорданка Енева съдържа 105 страници текст, включващи 

65 фигури и 9 таблици, а в библиографията са цитирани 123 заглавия. Съдържанието му е 

разделено в увод, две глави и заключение. Първа глава има обзорен характер и в нея са 

описани накратко историята на откриването на двойните звезди, тяхната класификация и 

глобалните параметри на звездите. Разгледани са допълнителните ефекти, които се 

наблюдават в тесните двойни системи. Представено е значението на затъмнително-

двойните звезди за астрофизиката. 

Втора глава съдържа информация за оборудването, с което са получени 

фотометричните наблюдателни данни на изследваните звезди, описани са програмите и 

методите, които са използвани за тяхната обработка, анализ и моделиране на кривите на 

блясъка. Описана е процедурата за определяне на глобалните параметри на звездните 

компоненти, както и са представени получените резултати от работата по темата на 

дисертацията. Заключението представя накратко основните резултати от проведеното 

изследване. В края на дисертацията са формулирани научните приноси и са показани 

основните публикации и техните цитати. 

Оформлението на дисертацията е на много добро ниво, текстът е написан стегнато, 

логически последователно и е добре илюстриран с фигури и таблици.  

Публикациите, на които се базира дисертацията, са 4: от тях 2 са в списания с 

импакт фактор – Research in Astronomy and Astrophysics и Serbian Astronomical Journal, 1 в 

списание с импакт ранг – Bulgarian Astronomical Journal и 1 в сборник с доклади – V 

Национална студентска научна конференция „От атома до Космоса“. Резултатите от 

изследванията по темата са представени на 6 научни конференции с устни доклади. 

Личният принос на автора на дисертацията се състои в обработката и моделирането на 
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наблюдателните данни на изследваните обекти, анализ на получените резултати, 

подготовка за публикуване на резултатите и представянето им на научни форуми. Всичко 

това изисква много добро познаване на различни астрономически програми и методите за 

обработка и анализ, които Йорданка Енева успешно е усвоила. 

Досега са забелязани 3 независими цитирания на публикациите, върху които се 

базира дисертацията. 

Основните приноси на дисертационния труд са: определяне на началните епохи на 

изследваните звезди и уточняване на периода на четири от тях; определяне на орбиталния 

наклон, отношението на масите, отношението на светимостите, температурите и 

относителните радиуси на компонентите на изследваните двойни системи; провеждане на 

q-search анализ за определяне на отношението на масите на звездните двойки, които 

показват частични затъмнения; определяне на глобалните параметри на отделните 

компоненти на изследваните двойни системи; установяване на наличието на трето тяло в 

орбита около V471 Cas. 

Авторефератът отразява най-важните моменти от дисертацията. 

Нямам съществени забележки към структурата и оформянето на дисертацията и 

автореферата, освен няколко забелязани печатни грешки. 

Заключение 

Въз основа на гореизложеното категоричното ми становище е, че научните 

резултати от представеното изследване и публикациите в реномирани астрономически 

издания по качество и количество напълно съответстват на изискванията на ЗРАСРБ и 

правилниците за неговото прилагане за придобиване на образователната и научна степен 

„доктор“ по професионално направление 4.1. Физически науки (Астрофизика). Поради 

това давам своята положителна оценка на дисертационния труд и препоръчвам на 

членовете на уважаемото Научно жури да присъдят образователната и научна степен 

„доктор“ на Йорданка Димитрова Енева. 
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