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Георги Петров се дипломира като магистър във Физическия факултет на Софийския
университет, със специалност “Астрономия и астрофизика” през 2006 г. В периода
10.01.2007  г. – 10.01.2010 г. той е редовен докторант по направление 4.1. Физически науки
(астрономия и астрофизика) към Катедра „Астрономия'' на СУ „Св. Климент Охридски''. В
периода на докторантурата той е участвал в 4 школи по астрономия в чужбина.

Основните задачи на дисертационния труд на Георги Петров са две: а) сравнително
изследване на извадка от 66 галактики от тип Сийфърт 2 със и без наличие на поляризирани
широки линии; б) статистическо изследване на извадка от 27 галактики от тип Сийфърт 2 за
наличие на обекти с ниско поглъщане в рентгеновия диапазон. Общата цел е добавяне на
емпиричен материал за доразвиване на обединения модел на активните галактични ядра.

Дисертационният труд съдържа 87 страници, включващи 3 таблици и 18 фигури, в
литературата са цитирани 79 заглавия. Той е структуриран в 4 глави и заключение.

В Първа глава Въведение се мотивира актуалността на избраната тема.
Втора глава Активни галактични ядра има обзорен характер и е посветена на

откриването, изучаването и класифицирането на галактиките с активни ядра, което е от
важно значение за разбирането на природата на тези обекти. Разгледани са подробно
физическите характеристики на различните типове активни галактични ядра и идеята на
обединения модел за тяхното обяснение.

В Трета глава Сийфърт 2 галактики със и без наблюдавани поляризирани широки линии
е направено сравнително изследване на извадка от 66  галактики от тип Сийфърт 2  с и без
наличие на поляризирани широки линии. Докторантът изследва различията в излъчването в
близкия инфрачервен диапазон на двата подтипа Сийфърт 2 обекти, ролята на
преизлъчването на праха, излъчването на родителската галактика в ИЧ диапазон, типичните
стойности на светимостта в линията [OIII] λ5007Å и на отношението F[OIII]/FKs за двата
подтипа Сийфърт 2 галактики.

В четвърта глава Сийфърт 2 галактики с ниско поглъщане в рентгеновия диапазон на
спектъра е проведено статистическо изследване на извадка от 27 галактики от тип Сийфърт
2 за наличие на обекти с ниско поглъщане в рентгеновия диапазон. Докторантът използва
диагностични диаграми като критерии за проверка на слабото поглъщане в рентгеновия
диапазон, както и параметрите Nph/Nion като показател за анизотропията на излъчването от
централния източник и Едингтоновото отношение Lbol/LEdd.

В Заключението са представени основните резултати от изследването.  В края е
представен списък с публикациите, на които се основава дисертационния труд.

Текстът на дисертацията е написан стегнато и e добре илюстриран. Изложението
показва дълбоко познаване на разглежданата материя.

Трябва да се отбележи, че избраната от докторанта методика на изследване води до
успешно решаване на поставените задачи.

Дисертационният труд се базира на 5 публикации на докторанта: 1 в списание с импакт
фактор New Аstronomy (едно от реномираните астрономически списания), 2 – в BulgAstrJ,  1 –
в Годишника на СУ и 1 доклад на Българо-Сръбската конференция по астрономия през 2008
г. Забелязан е 1 цитат на докторанта.
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Същественият личен принос на Георги Петров в проведеното изследване е несъмнен,
което проличава от факта, че той е единствен автор в 4 от посочените публикации и първи
съавтор в петата статия. Следователно, количеството и качеството на публикациите по
темата на изследването удовлетворяват изискванията за дисертационен труд на Физическия
факултет на СУ.

Научните приноси на представеното в дисертацията изследване могат да се формулират
по следния начин.

1. Изследвана е извадка от 66 Сийфърт 2 галактики (30 с поляризирани широки линии и
36 без наблюдавани поляризирани широки линии) и е установено, че една трета от обектите с
поляризирани широки линии имат ИЧ излъчване, подчиняващо се на степенен закон. То се
обяснява като резултат от нетоплинната компонента на активни галактични ядра, разсеяна от
свободни електрони или прах,  както и от излъчването на горещ прах (Tdust ~ 1200 K).
Останалата част от обектите с поляризирани широки линии показват ИЧ излъчване в Ks-
филтъра, което е в значителна степен доминирано от топлинното преизлъчване на праха.

2. Установено е, че обектите от извадката без поляризирани широки линии имат ИЧ
излъчване, което е доминирано от звездната компонента на родителската галактика и
топлинното преизлъчване на праха.

3. Установено е, че галактиките Сийфърт 2 с поляризирани широки линии имат няколко
пъти по-високи светимости в линията [OIII] λ5007Å в сравнение с тези без поляризирани
широки линии и е изведено заключение, че отношението на потоците в линията [OIII]
λ5007Å и във филтъра Ks може да служи като критерий за разделяне на Сийфърт 2
галактиките от изследваната извадка на два типа – със и без наблюдавани поляризирани
широки линии.

4. Потвърдено е по независим начин заключението на Nicastro et al. (2003), че няма
Сийфърт 2 обекти с поляризирани широки линии, които са с Едингтоново отношение
Lвol/LEdd под 10-3.

5. Въз основа на диагностични диаграми и отношението Nph/Nion на извадка от 27
близки Сийфърт 2 галактики с колонна плътност NH £ 1022 cm-2 (получена по рентгенови
наблюдения)  е установено,  че 21  от тях са с ниско поглъщане в рентгеновия диапазон.  На
базата на стойността на отношението Nph/Nion е потвърдено, полученото от диагностичните
диаграми, че обектът NGC 4501 е типичен Комптъново дебел обект, а галактиката UGC
03134 дава анизотропно излъчване на централния източник, за което се предполага, че се
дължи на наличието на плътен тор.

6. Отчитайки и стойностите на Едингтоновото отношение LBol/LEdd е установено, че 10
обекта от извадката от 27 близки Сийфърт 2 галактики са едновременно с ниско поглъщане в
рентгеновия диапазон и без поляризирани широки линии, което означава, че са кандидати за
"истински" Сийфърт 2 галактики, които са физически различни от Сийфърт 1 обектите.

Представените научни приноси в дисертацията имат характер на получаване и
анализиране на нови факти.

Авторефератът на дисертацията отразява адекватно нейното съдържание.
Към представената дисертация и автореферат нямам съществени забележки.

Заключение: Въз основа на гореизложеното убедено считам, че
резултатите от представеното научно изследване по качество и количество
удовлетворяват критериите за получаване на образователно-научната степен
“доктор” по направление 4.1. Физически науки (астрономия и астрофизика) към
Физическия факултет на СУ. Поради това призовавам членовете на ФС да
гласуват положително по разглежданата процедура и да присъдят
образователно-научната степен “ДОКТОР” на Георги Петров Петров.
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