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1.  Информация за докторанта и неговите публикации 

Г-н Светослав Светославов Забунов е завършил висше образование през 1996-2001 г. в 

Технически Университет-София, Факултет компютърни системи и управление (ФКСУ), катедра 

Компютърни системи, специалност Компютри и системи със среден успех от следването 5.10 и 

оценка от защитата на дипломната работа 6.00. Работил е в Хемимонт АД, София, България 

между 2000 и 2003 г.. Г-н Светослав Светославов Забунов е зачислен като докторант на 

самостоятелна подготовка по професионално направление „Методика на обучението по 

физика” в катедра „Методика на обучението по физика” във Физическия Факултет на СУ „Св. 

Климент Охридски” на 10.06.2009. Научен ръководител на докторанта е доц. д-р Мая 

Гайдарова. На 21.04.2010 г-н Светослав Светославов Забунов е взел изпита си по 

"Статистически методи за оценка на обучението по физика" пред комисия  в състав, назначена 

със заповед No. 33 / 21-04-2010 с оценка 6.00 от устния изпит и средна оценка  6.00. На 

23.04.2010 е взет е изпит по "Физика I и II част" пред комисия  в състав, назначена със заповед 

No. 34 / 21-04-2010 с оценка 6.00 от устния изпит и средна оценка  6.00. Докторантският изпит 

по „Методика на обучението по физика”, г-н Светослав Светославов Забунов е взел на 

18.05.2010  г. пред комисия  в състав, назначена със заповед No. РД 20-633 / 16-04-2010 с оценка 

6.00 от устния изпит и средна оценка  6.00.  

Предзащитата на дисертацията е проведена пред разширен семинар на катедра 

„Методика на обучението по физика” във Физическия Факултет на СУ „Св. Климент 

Охридски”  на 22.03.2011 г. Присъствалите с пълно болшинство (без против и въздържали се) 

са гласували, че дисертацията отговаря на изискванията на дисертация за "доктор". 

Списъкът на публикации на Светослав Светославов Забунов включва 5 работи. От тях 1 

е в списание с импакт фактор, 1 в индийско списание и 3 са в български списания. (По време на 

подготовката на реценцията, получих информация за още една приета статия на докторанта в 

The Physics Teacher.) 

 

2. Актуалност на разработвания в дисертационния труд проблем в научно и на-

учноприложно отношение. Степен и нива на актуалността на проблема и конкретните 

задачи, разработени в дисертацията. 

Прилагането на различни софтуерни продукти в системата на обучение по различни 

дисциплини е масова световна практика. Нещо повече, вече се появяват курсове поддържани от 

софтуерни продукти, позволяващи численото симулиране и съпровождащата го визуализация 

на получените резултати на основните изучавани процеси и явления. Добър пример в това 

отношение е курса по влакнесто-оптични комуникационни системи: “Fiber-Optic Communication 

Systems” by G.P. Agrawal, (John Wiley & Sons, third edition, 2002), който е съпроводен от диск 

съдържащ софтуерния продукт OptiSystem на фирмата Optiwave, Ottawa, Canada. В този диск се 

съдържат проекти, създадени с помощта на софтуерния продукт, с които могат да бъдат 

симулирани основни теми от съдържанието на курса. С помощта на подобен софтуерен продукт 

съществено се разширяват възможностите на обучаемия да изучи и осмисли изучавания кръг 
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явления. От друга страна в последните години голямо разпространение получиха и системите за 

електронно обучение. В добавка към предимствата на софтуерните продукти в тези системи се 

добавят и известните специфични предимства на електронното обучение. 

Системите за електронно обучение в областта на механиката са особено полезни в 

обучението при разглеждане на традиционно трудните за усвояване раздели като кинематика и 

динамика на твърдо тяло, например. Една от причините за затрудненията при изучаването на 

движението на твърдо тяло в общия курс по физика е векторния характер на величините 

описващи това движение. Резултатите от представеното в дисертационния труд проучване 

обаче показват, че такъв тип симулационни продукти не са намерени в Internet пространството.  

Ето защо основната цел в представената дисертация,  а именно създаването на софтуерен 

продукт включен в система за електронно обучение реализиращ симулации и визуализация на 

движението на твърдо тяло и сферично махало, е важна и актуална задача в методиката на 

преподаването на физика. В дисертацията се поставя и задачата за изследването на полезността 

на такава система в учебната практика на Физическия Факултет на СУ „Св. Климент 

Охридски”. 

 

2. Степен на познаване състоянието на проблема и творческа интерпретация на 

литературния материал. 

 

В глава първа на дисертационния труд са представени основните характеристики на 

системите за електронно обучение както и преглед на намерените симулации по механика. 

Разгледани и проучени са 260 съществуващи в Internet пространството симулации. В 

библиографската справка са дадени общо 65 заглавия. От представеното проучване считам, че 

г-н Забунов се е запознал достатъчно пълно със съществуващите симулации по механика 

предназначени за обучение на студенти. Цитирани са и някой принципно важни заглавия по 

механика на твърдо тяло. 

 

3. Съответствие на избраната методика на изследване с поставената цел и задачи на 

дисертационния труд. 

 В настоящата дисертация се изследват два основни групи механични явления: а) 

движение на сферично махало (и неговите частни случаи на конично и равнинно махало); и б) 

движението на твърдо тяло около неподвижна (постоянна) точка. В литературата е известно 

аналитичното решение на уравненията описващи сферичното махало. Описанието на 

движението на твърдо тяло около неподвижна точка е основен проблем от динамиката на 

твърдо тяло, обогатил както математиката, така и техническите приложения. Върху него се 

гради важната за практиката теория на жироскопите. Както е известно, теоретичното описание 

на движението на твърдо тяло около постоянна точка се базира на системата от динамични и 

кинематични уравнения на Ойлер. Съществуват три класически случая в които тази система от 

уравнения може да бъде аналитично интегрирана: а) случай на Ойлер-Поансо; б) случай на 

Лагранж-Поасон; и в) случай на Ковалевска. В случая на Ойлер-Поансо се приема, че моментът 

на външните сили приложен към тялото спрямо неподвижната му точка е равен на нула. 

Неподвижната точка съвпада с центъра на масите. В случая на Лагранж-Поасон се приема, че 

тялото е хомогенно и ротационно като оста на въртене минава през неподвижната точка. 

Неподвижната точка обаче не съвпада с центъра на масите на тялото. В случая на Ковалевска се 

разглежда хомогенно и ротационно тяло с определена връзка между главните инерчни моменти, 

като при това, центъра на масите лежи в екваториалната равнина на инерчния елипсоид. В 

първите два случая аналитичното решаване на системата се извършва чрез обръщане на 

елиптични интеграли, като решенията се дават с помощта на елиптични фунции. В третия 

случай се използува обръщане на хиперелиптични интеграли. Повишената сложност на 

математическото описание на проблема, затруднява възприемането им от страна на студентите.  

Движението на твърдо тяло около неподвижна точка (както и това на сферичното 
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махало) в разглеждания труд се анализира числено на базата на ротационната матрица. Тъй 

като численото  диференциране на ротационната матрица е свързано с бързо натрупване на 

грешка, в дисертационния труд ротационната матрица се преобразува в ротационен кватернион. 

Преобразуването на ротационната матрица към ротационнен кватернион и обратно има 

предимства по отношение на преобразуването между ротационна макрица и ъгли на Ойлер. 

След численото диференциране на елементите на ротационния кватернион, той се преобразува 

обратно към ротационната матрица. Численото интегриране се реализира с помощта на 

симплектичния метод на Ойлер (или метод на Euler-Cromer), препоръчван при интегриране на 

Хамилтонови динамични системи. Този метод позволява избягването на числено възникващата 

неустойчивост, както и намаляването на грешката при пресмятането на енергията. При 

разглежданите задачи използуваният метод има определени предимства пред методите на 

Рунге-Кута. Програмирането е извършено с помощта на ActionScript 3.0. 

Избраната методика на числено моделиране позволява симулирането на движението на 

сферичното махало и въртенето на твърдо тяло около неподвижна точка, както и 

визуализацията на векторни величини, траектория на движение, инерчен елипсоид и др. Като 

стрелки в пространството се изобразяват следните векторни величини: импулс, ъглова скорост, 

сили, момент на импулса, и момент на сила. От гледна точка на поставената цел използуваната 

методика на изследване е подходяща. 

Създаденият продукт е бил и практически използуван в занятията със студентите във 

Физическия Факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Приведените резултати от неговото 

практическо използуване са най-добрия начин за проверка на стойността му.  

 

4. Кратка аналитична характеристика на естеството и оценка на достоверността на 

материала, върху който се градят приносите на дисертационния труд. 

В настоящата дисертация се изследват: а) движение на сферично махало (и неговите 

частни случаи на конично и равнинно махало), и б) движение на твърдо тяло около неподвижна 

точка. Във втория случай неподвижната точка съвпада с центъра на масите. Както вече беше 

отбелязано, в интегруемия случай на Ойлер-Поансо допълнително се приема, че моментът на 

външните сили приложен към тялото спрямо неподвижната му точка е равен на нула. 

Разработеният от г-н Светослав Светославов Забунов продукт позволява описването не само на 

интегруемия случай на Ойлер-Поансо, но и на общия случай на отличен от нула момент на 

външните сили спрямо неподвижната точка. В дисертацията са разгледани няколко модела на 

твърди тела: паралилепипед, цилиндър, сфера, куха сфера и диск. 

С помощта на продукта могат да се изучават инерчните свойства на твърди тела. В 

частност, могат да бъдат пресметнати техните централни главни инерчни моменти, както и да 

се визуализира инерчният им елипсоид. 

При свободно въртене на диск продуктът позволява: а) демонстрирането на свободна 

(регулярна) прецесия; б) установяването на факта, че тялото има максимална кинетична 

енергия, при въртене около оста с максимален инерчен момент. Показано е, че триенето на 

въздуха намалява свободната прецесия. Продуктът позволява демонстрирането на факта, че в 

отсъствие на външни сили, при свободно въртене на паралилепипед, устойчиво е само 

въртенето около централните главни оси (свободните оси), спрямо които инерчния момент на 

тялото има максимална или минимална стойност. 

Разработеният продукт дава възможност за визуализиране на геометричния метод на 

Поансо с помощта на който се тълкува движението на твърдо тяло с неподвижна точка в случая 

на Ойлер. Според това тълкуване, твърдото тяло се движи около неподвижна точка така, че 

инерчния му елипсоид се търкаля, без да се хлъзга, върху една неподвижна равнина с ъглова 

скорост, пропорционална на разстоянието от неподвижната точка до полюса (точката, в която 

моменталната ос на ротация пресича елипсоида.). В случая на ротационен инерчен елипсоид, 

полодията и херполодията се превръщат в окръжности. 

При наличието на ненулев момент на външните сили разработеният продукт позволява: 
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а) демонстрирането на едновременното извършващите се ротация, прецесия и нутация; и б) 

изследването на зависимостите на периода на прецесията от големините на ъгловата скорост, 

инерчния момент на тялото, както и от големината на приложения външен момент.  

Специално искам да отбележа, че разработеният продукт позволява изучаването на 

някои явления, които в литературата обикновено се разглеждат в случая на Лагранж-Поасон: 

събуждане на "спящ пумпал", "бърз пумпал" и др. Прилагайки известната оценка за критичната 

честота за събуждане на "спящ пумпал" от случая на Лагранж-Поасон, получих стойности на 

параметрите които използувах при симулации с разработения продукт при движението на 

цилиндър в ситуацията на Ойлер-Поансо под действието на ненулев външен момент на силите. 

Наблюдаваха се резултати подобни на събуждането на "спящ пумпал". В случая на Ойлер-

Поансо при движението на цилиндър под действието на ненулев външен момент на сили може 

да се наблюдава и режим подобен на режима на "бърз пумпал" от случая на Лагранж-Поасон. 

(Този режим не е обсъждан в дисертацията). Качествено е възможно демонстрирането на 

приложимостта на следната теорема валидна в случая на Лагранж-Поасон (В. И. Арнолд, 

Матеметически методи на физиката, Наука и изкуство, 1978): „ ако, запазвайки началното 

положение на въртящото се тяло, се увеличи N  пъти ъгловата скорост, траекторията на тялото 

ще бъде такава, като че ли ъгловата скорост е останала предишната, а силата създаваща 

ненулевия момент е намаляла 2N пъти. При това при по-голямата ъглова скорост траекторията, 

се изминава N  пъти по-бързо.” С помощта на разработения от г-н Светослав Светославов 

Забунов продукт, е възможно изследването на  зависимостта на честотата на нутация от 

честотата на въртене, както и от големините на централните главни инерчни моменти. 

Получават се зависимости подобни на известните в случая на Лагранж-Поасон.  

Представените резултати в дисертационния труд, както и току-що обсъдените 

допълнителни зависимости, ми дават сериозно основание да вярвам в достоверността на 

получаваните резултати с помощта на разработения от г-н Светослав Светославов Забунов 

продукт.  

 

5. Приноси на дисертационния труд: 

 Основните приноси в дисертацията са следните: 

 1. Създаден е програмен продукт позволяващ 3D симулации на движението на сферичен 

ротатор и движението на твърдо тяло около неподвижна точка съвпадаща с центъра на масите 

му, който може да бъде използуван във всички форми на курсове по механика. 

 2. Осъществена е 3D графика чрез стереоскопичен метод. 

 3. Обезпечени са платформената независимост на продукта, както и дистанционен 

достъп до симулациите в Internet среда с помощта на произволен уеб браузър. 

 4. Проведено е практическо изследване на ефективността на предложения продукт в 

процеса на обучението по физика във Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” 

убедително подкрепящо полезността му. 

6. Личен принос 

 За личния принос на докторанта в подготовката на представения труд съдя по 

представените публикации по дисертацията, както от проведените разговори с докторанта. По 

време на личните ми разговори с него имах възможност да се запозная и с други самостоятелни, 

но непубликувани работи на автора по теми включени в дисертационния труд.  Нямам 

съмнение, че основната работа по представения дисертационен труд е лично дело на 

докторанта.  

7. Критични бележки 

Основен недостатък на представения дисертационен труд е отсъствието на ясно 

формулирани основни уравнения, които се решават числено. Тъй като работата е числена, би 

следвало в дисертационния труд да бъдат описани детайлите на численото интегриране, 

използувания алгоритъм за числено решаване на системата от обикновени диференциални 
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уравнения, използувания програмен език и т.н. (След личните си разговори с докторанта, аз 

получих необходимата информация по тези въпроси.)  

Считам, че дисертационният труд би спечелил от едно сравнение на числено получените 

резултати с известните аналитични решения на уравненията описващи сферичното махало и 

движението на твърдо тяло около неподвижна точка. Например, включването на пресмятането 

на временната еволюция на ъглите на Ойлер, съвместно с компонентите на ъгловата скорост би 

позволило цялостно сравнение на получаваните числените резултати с известните аналитични 

решения на системата от динамични и кинематични уравнения на Ойлер при движение в случая 

на Ойлер-Пансо. Биха могли също така да бъдат сравнени известните аналитични резултати по 

стабилността на движенията при разглеждането на двете групи явления, с получаваните с 

помощта на разработения продукт числени резултати. 

Забелязах неточности при цитирането на различни фигури в дисертационния труд. 

Допуснатите слабости, направените пожелания, както и забелязаните неточности, обаче не 

омаловажават постигнатото в работата на докторанта.  

 

8. Заключение 

 Представените в дисертационния труд резултати, броят на публикациите подготвени и 

публикувани по темата на дисертацията, проявената самостоятелност на докторанта в работата 

му по представения труд, както и практически доказаната полезност на създадения продукт в 

занятията по обща физика на Физическия Факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, ме карат да 

предложа положителна оценка на дисертационния труд на г-н Светослав Светославов Забунов 

за получаване на образователната и научна степен доктор по професионалното направление 

„Методика на обучението по физика”. Препоръчвам на уважаемото Научно жури да даде на 

Светослав Светославов Забунов образователната и научна степен доктор по професионалното 

направление „Методика на обучението по физика”. 
 

София, 22.07.2011 г.     Рецензент: 

                             / проф. дфн Иван М. Узунов / 


