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Дисертацията на гл. асистент Сава Димитров Донков   е посветена
на изследването  на  молекулярните облаци (МО) в междузвездната
среда и структурите в тях,  изучаване на ролята на междузвездната
турбулентност и гравитацията за образуване на структурите на МО,
посредством изследване и установяване на основни статистически
закономерности описващи  МО, а именно глобалната зависимост маса-
скала, масовата функция на сгъстяванията в МО, диаграма маса-размер.
    Изследването е посветено на изключително актуална и силно
дискусионна тема на съвременната астрофизика. Изучаването на МО е
ценно само по себе си тъй като те съдържат съществена част  от газа в
Галактиката. От друга страна изучаването на структурата на МО и
ролята на турбулентността и гравитацията за динамичното и енергийно
равновесие на МО са от изключително значение за изясняване на
еволюцията на МО, които от своя страна са съществени за
звездообразуването и Галактичната еволюция.

Дисертационният труд  съдържа 137 страници, като включва 26
фигури и 2 таблици и цитати от 149 научни източника.  Текстът е
структуиран  в увод, 3 глави, заключение, съдържащо и научните
приноси на дисертанта, благодарности,  две приложения, литература и
списък на публикациите.
      Базира се на 6 научни публикации, 3 от тях са  в международния
авторитетен журнал MNRAS. Останалите 3 публикации са в трудове на
научни конференции, 2 от които международни.  В  4 от публикациите
дисертантът е първи автор. Изследванията са проведени във ФзФ, СУ
Св. Климент Охридски, в Департамента по приложна физика във ТУ –
София и в международно сътрудничество с Института по теоретична
астрофизика в Хайделберг, Германия.



Оформлението на дисертационния труд е много добро. Обемът е
оптимален. Дисертацията е написана неформално, с вещина и
отношение. Авторът представя не само научните резултати и изводи,
но и  описва увлекателно процеса на тяхното достигане, мотивацията за
избора на съответните методи, подход,  предположения, хипотези,
приближения, избор на уравнения, решения, наблюдателен материал за
сравнение и т.н.

Описание на отделните глави:
    Уводната глава представлява подробен обзор на наблюдателните и
теоретични изследвания на МО, на физическите фактори обуславящи
тяхната структура и на ролята на МО за звездообразуването. Описани
са различните схващания и съвременния статус на всички разглеждани
проблеми.  Похвален е стремежът на автора да включи и последните
публикувани резултати по темата, т.е. публикации от 2012. Обзорът е
изключително полезен, информативен и онагледен с графики. За
отбелязване е и колоритния  увлекателен и интригуващ стил на
изложението, нетипичен за подобен род творби, обикновено
използуван в учебни пособия и монографии.
  В  увода обстойно се обсъжда и обекта на изследването, актуалността,
целите и задачите на изследването, както и мястото на това изследване
на фона на съществуващите вече знания.

Втората глава е посветена на изучаване на структурата на
молекулярните облаци  и на описание на използувания статистически
подход, основан на релацията маса-плътност. Представени и
обосновани са основните предположения и постулати на модела, както
физически така и статистически.
      По-съществените от тях са: достигане на статистическо равновесие
от турбулентността, съществуване на инерционна област от скали, на
всяка от които турбулентната среда е хомогенна и изотропна,
температурата е постоянна. МО в модела стават молекулярни,
гравитационно свързани, магнитно свръхкритични и турбулентността
достига статистическо равновесие за около 10-15 М г-ни. Дискутират
се инерционни скали от 20 рс до 0.05 рс.

Тези предположения и постулати са основани на съвременните
научни схващания относно възникването и еволюцията на МО,
базирани на   резултати от симулации и наблюдения. Те предоставят
редица предимства, а именно наличието на  статистическо равновесие
и на хомогенни и изотропни турбулентни флуктуации дават
възможност да се използуват закони за скалиране на скоростта, на
средната плътност и на модула на индукцията на магнитното поле, да
се използува ергодичната хипотеза и да се разглеждат сгъстявания на



всяка скала имащи максимална симетрия – описание посредством
хомогенни кълба.
      Описани са свойствата на статистическите обекти, използувани за
моделиране на междузвездната среда, възприето е логнормално
разпределение на полето на турбулентните флуктуации на плътността
в изотермна среда, въведени са съотношения между масата, плътността
и размера на статистическите сгъстявания, постулирано е съотношение
маса-плътност, изведена е нетривиална връзка между нормировъчните
множители, на базата на закон за запазване на обема и масата на
подструктурите на дадена скала.
      Описани са основните уравнения: уравнение Навие-Стокс,
уравнение за непрекъснатост, уравнение на Поасон и уравнение за
магнитното поле и уравнение за състояние на идеалния газ. Изведено е
уравнение, описващо баланса на енергиите в МО (обобщен вид на
Вириалната теорема в  астрофизиката). Моделът, разглеждан в
настоящата работа, се базира на хипотезата за равнодяловост на
основните видове енергии на молекулярната среда, а именно:
гравитационна, кинетична (турбулентна), топлинна (вътрешна) и
магнитна. Хипотезата за равнодяловост е обоснована както от
съвременни наблюдателни данни, така и от резултати от симулации на
други автори. Получени са точни и числени решения на уравненията за
равнодяловост на енергиите, при различни предположения за участие
на енергиите.  Представени са критерии за качество на решенията  и са
подбрани физическите решения. Получени са структурни функции и
диаграми маса-размер. Пресметнати са масата и размера на
сгъстяванията.  Решенията като функция на скалата са сравнени с
наблюдателните данни  и симулации на структурата на МО.
Резултатите за различни стойности на свободните параметри  са
сравнени с данни от наблюдения и симулации, което позволява да се
подберат подходящите параметри на модела. Използувани са
наблюдателни данни за структурата от Оrion А, Оrion В, Taurus и
Rosette.
Показано е, че точното решение на уравнението за равнодяловост на
гравитационната и кинетичната енергии е подходящо за фитиране на
средните скали на МО, има също добро съответствие на структурните
диаграми. Останалите решения, включващи водеща роля на
вътрешната и магнитната енергии не са подходящи за сравнение с
наблюденията и или противоречат на наблюдателните данни. Това
позволява на автора да направи изводи относно водещата роля на
гравитацията и турбуленцията.



   От числените решения е подбрана вириалоподобната функция,
включваща гравитационна, кинетична и топлинна енергия,  като
подходяща за описание на плоски облачни структури с не масивни
подструктури, като тези на Орион В, а функцията, включваща
гравитацонната, кинетичната и магнитната енергия като подходяща за
фитиране на плоски облачни структури населени с по-масивни
сгъстявания.
   Резултатите получени в тази глава имат ценно значение за изясняване
на физиката на МО. Те указват, че вероятно МО са силно свръхзвуково
турбулентни и в състояние на гравитционен колапс, което е в
съответствие с резулатите на други автори.

Глава 3 е посветена на построяване на комбинираната масова
функция на МО като суперпозиция на претеглени масови
разпределения  за определен диапазон от инерционни скали.
Получените масови функции се представят обикновено с две степенни
функции и характеристична маса, разделяща интервалите на големите
и на средните маси на комбинираната масова функция. Наблюдава се
универсално поведение на интервала на големите маси, а именно
стойността на степенния показател е близка до -1, независимо от
избора на параметрите описващи турбуленцията. Вариациите около
тази стойност са малки за функциите на равнодяловост между
гравитационна и кинетична енергия и малко по-големи в случай на
включване и на други видове енергия. Cредният масов интервал може
да бъде описан също с една степенна функция, със степенен показател -
0.65 в случай  на равнодяловост на гравитационната и кинетичната  и
или вътрешната енергии. Този резултат е в съгласие с резултати на
други автори получени по наблюдателни данни.
   Пресметнати и представени са също масовите функции на
гравитационно неустойчивите обекти.
   Глава 4 на дисертацията е посветена на построяване на масовата
функция на сгъстяванията за конкретни МО и МО комплекси в
Галактиката. Способността на модела да описва разнообразието от
физически условия в МО е демонстрирана чрез сравнение с получената
масова функция по  наблюдения на молекулни линии на близки
Галактични МО и на излъчване на праховия континуум на по-далечни
области.  Определени са уравнението на равнодяловост и набора от
параметри, които предоставят най-добро съответствие х(L) на
облачната структура, след което моделната функция на масите
съответствуваща на този набор от параметри е сравнена с
наблюдателната. Добро съответствие е намерено за Орион А за средни
и големи скали, за структурата на МО Taurus,  Orion B.



    Излъчването на праховия континуум е използувано за изучаване на
структурата на МО на малки скали. Използувани са данни за масивна
област на звездообразуване М17, картирана от наблюдения. Добро
съответствие е постигнато от уравнение на равнодяловост, указващо на
силно гравитационно свързани сгъстявания. Данни от космическата
мисия HERSCHEL са използувани за да се получи функцията на масите
за сгъстявания в Rosette. При подходящо подбрани параметри на
модела, е получено отлично съгласие с данните.
    Определен е наборът от значения на свободните параметри,
осигуряващи най-добро съответствие. Направени са изводи относно
физичните условия в МО, а именно предимно соленоидален или смесен
форсинг, меко скалиране на скоростта, малък параметър к, типични
температури за молекулярния газ между 8 и 35 К.
    Сравнението на модела с наблюденията от емисия на молекулни
линии и излъчване на праха убедително показват приложимостта на
статистическия подход предложен в дисертацията за изследване на
физическите характеристики на МО.
     Във всички глави са приведени за сравнение резултати от
изследвания  на други автори по разглежданите въпроси. Разгледания
тук модел в сравнение с наличните в литературата е по-пълен и
последователен, отчита и ролята на подструктурите и на гравитацията.
Освен това предлага уникален   статистически метод за изучаване на
МО.

В заключителната глава  на дисертацията са направени общи
заключения и изводи и са обсъдени насоки за бъдещото развитие по
темата. Формулирани са основните  резултати и индивидуалните
приноси на кандидата.
Като най-значими бих отбелязала следните научни приноси:

1. Разработване на оригинален статистически подход  за
моделирането на МО и на подструктурите им и изучаване на
физичните им характеристики.

2. Построяване и пресмятане на структурните функции на облаците
х(L) от уравненията за енергиен баланс.

3. Построяване и изследване на уравненията за равнодяловост при
различни предположения за ролята на гравитационната,
кинетичната, магнитната и вътрешната енергии. Изявяване на
съществената роля на гравитацията и турбуленцията в енергийния
баланс на МО, при формиране на техните структури и еволюция и
на второстепенната роля на топлинната и магнитната енергии.



3. Построяване на комбинираните масови функции на даден облак
или на набор от облаци в случай на наличие на гравитационен и
кинетичен член в уравненията.

4. Построяване на диаграмите маса-размер на сгъстяванията от
няколко наблюдатени извадки.

5. Посредством сравняване на моделните масови функции получени
при различни параметри и различни уравнения на равнодяловост с
наблюдателните определяне на физичните условия и параметри на
реални изследвани от дисертанта МО, като: Т, размери на
сгъстяванията, характеристични маси, предимно соленоидален
форсинг, меко скалиране на скоростта и т.н.

Резултатите от дисертационната работа се съдържат в шест
публикации (4 от тях са с 3 автори, 2 са с двама автори). Всички
публикации приемам като публикации към дисертацията. По
съдържание резултатите им са адекватно отразени в дисертацията.
Дисертантът е докладвал получените резултати на специализирани
семинари и научни срещи у нас и в чужбина. Публикациите вече са
цитирани в научната литература.
    Дисертантът е първи автор в 4 от 6 публикации, той играе водеща
роля при математическото построяване на модела и извеждането на
част от основните формули и решения.  Приносите на дисертанта са
безспорни и не будят съмнение.

Изследването и научните резултати са оригинални и ценни както
поради оригиналния статистически подход, така и поради изясняването
и по-пълното отчитане на ролята на гравитацията и турбулентността
при моделирането на МО, както и на подструктурите в тях, както и на
условията в МО на ранен етап от тяхната еволюция.

Като критични бележки по съдържанието на дисертацията и
препоръка бих посочила следното:
1.Обозначението за магнитна индукция В на с.32 и обозначението на
коефициента, представляващ нормировка за масата В на стр.60
съвпадат, а би следвало да се подберат различни обозначения.
2.Употреба на чуждици: екстрахиране, контрактират, инкорпорирано.
Препоръчвам да се избягва употребата на чуждици, когато има
възприети еквивалентни български термини.
3.Наличие на повторения на уравнения: уравнение 2.4 е идентично с
1.2, а 2.5 и 2.6 с 1.3.
4. На места (като на стр.61) излишно подробни математични изводи.
5. Наличие на правописни и печатни грешки, които са относително
малко  и не пречат за правилното възприемане на текста.



6. Предположенията и постулатите на модела  са основани на
наблюдателен материал и са естествени за ранния етап от развитието
на МО. Като бъдещо развитие на изследванията по темата се надявам
изследването да бъде разширено за описание на по-късни стадии от
еволюцията на МО, както и за описание на подструктурите при по-
малки скали, където гравитацията има водеща роля. В тези случаи
предположенията за хомогенно разпределение на плътността в МО и
подструктурите им  би следвало да бъдат заменени с по-реалистични.

Направените критични бележки  не снижават научната стойност на
дисертацията.

    Авторефератът правилно отразява научните резултати, представени в
дисертацията и е подготвен съгласно изискванията.

Заключение
Рецензираният дисертационен труд третира една актуална тема в

астрофизиката и астрономията - образуването, структурата и
еволюцията на МО, както и нов статистически подход към изучаване
на МО. Представените в дисертацията статистически методи,
получените зависимости и решения на уравненията на модела, както и
резултатите относно физичните условия в разгледаните конкретни МО
и комплекси в Галактиката са без съмнение полезни и актуални.  Те са
ценни както за бъдещите конкретни изследвания по темата, така и като
обогатяване на съществуващите знания в  астрономията и
астрофизиката като цяло.
      Дисертацията е изпълнена на добро научно ниво, съдържа
безспорно значими научни резултати, публикувани в международни
журнали  и докладвани на международни конференции. Както по обем
на извършената работа, така и по значимост на резултатите тя
съответствува на  изискванията за получаване на научната степен
”доктор” и удоволетворява и количествено и качествено критериите на
ФзФ на СУ „Св.Климент Охридски“ за тази степен. Ето защо
убедително препоръчвам и призовавам  уважаемото жури да присъди
на  Сава Донков образователната и научна степен “ДОКТОР”.

София, 09.09.2013 г. Рецензент:

/доц. д-р Д.Кирилова/


