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широки линии“  

от д-р Георги Трендафилов Петров, доцент в Института по Астрономия с НАО, БАН 

1. Общо описание на дисертационния труд   

Дисертационният труд на г-н  Георги Петров включва увод, изложение в 3  глави и 

заключение. Обемът на текста е 87 стр ,  в това число 18 фигури и 8  таблици. Списъкът на 

използваната литература съдържа 79 заглавия. В заключителната част е представен списък на 

публикациите (5 на брой), на които се основава настоящата дисертация. Изследването е 

проведено под ръководството на доц. д-р Иванка Янкулова. 

 Авторефератът е направен съгласно изискванията и дава точна представа за целта, 

резултатите и научните приноси от изследването.   

В уводната първа глава  са описани целите на представеното изследване, групирани в две 

направления: 

• Сравнително изследване на извадка от 66 Сийфърт 2 галактики с и без наличие на 

поляризирани широки линии (PBLs).  

• Статистическо изследване на извадка от 27 Сийфърт 2 галактики за наличие на обекти 

с ниско поглъщане в рентгеновия диапазон на спектъра.  

Посочено е, че „...настоящата работа е свързана с изследването на различията между двата 

подтипа Сийфърт 2 галактики - с и без наблюдавани поляризирани широки линии. Тази 

тематика е актуална, защото засяга основните предизвикателства пред обединения модел на 

АГЯ...» 

В глава 2 е направен обзор върху 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. Специално внимание е обърнато на обосновката на идеята на обединения 

модел на активните ядра на галактики (АГЯ).  



В глава 3 са изследвани различията в оптичния и близкия ИЧ диапазон между Сийфърт 2 

галактиките с и без наличие на наблюдавани поляризирани широки линии. Изследването е 

базирано на извадка от 66 Сийфърт 2 галактики (30 с поляризирани широки линии и 36 

обекта без наблюдавани такива). Използван е Kolmogorov-Smirnov (K-S) тест за да се сравнят 

двете извадки от обекти (с и без PBLs). Тестът показва степента на различие между 

разпределенията на ИЧ цветови индекси (J -H) и (H -Ks) и отношенията на потоците 

F[OIII]/FKs за двата типа галактики. Според резултатите от K-S теста 

статистическото различие между двете разпределения няма. 

Глава 4 е посветена на изследването на извадка от 27 близки Сийфърт 2 галактики, за които 

различни автори са получили от рентгенови наблюдения колонкова плътност NH ≤ 10 22 cm-2, 

за да се установи, кои от тези Сийфърт 2 обекти действително да са с ниско поглъщане в 

рентгеновия диапазон на спектъра. Освен това са набелязани обектите от извадката, които са 

едновременно с ниско поглъщане в рентгена и без поляризирани широки линии, което 

означава, че са кандидати за "истински" Сийфърт 2 галактики, физически различни от 

Сийфърт 1 обектите. 

В заключението са систематизирани научните приноси и резултати в дисертационния труд , 

изказани са благодарности на различни лица, приложен е списък на конференциите, на които 

кандидатът е доклавал резултати от своите изследвания. 

2. Актуалност на проблема, оценка на методичния подход:  

За оценка на актуалността на представеното изследване ще приведа кратка статистика на 

публикациите през последните 10 години, максимално близки до темата на дисертацията – 4 

дисертации (без настоящата) и по-вече от 70 заглавия във водещите астрономични издания.  

Развитието на теоретичните модели (и главно разглежданият тук Обединен модел) за 

обяснението на активноста на галактичните ядра, в които коректно се отчитат физическите 

им особености, влиянието на околното им обкръжение, еволюцията им и т.н. поставя 

съществени въпроси при класификацията на АГЯ. В частност, широко дискутираният в 

посочените по-горе над 70 публикации въпрос за природата на Сийфъртовите галактики от 

тип 1 и 2 е в основата на представеното изследване. 

Възможността да се използват висококачествени наблюдения в различни спектрални 

диапазони, получени с наземни и космически телескопи прави възможно комбинираното им 

използване за прецизно определяне на фундаменталните физични свойства на галактиките с 

активни ядра – метод, широко застъпен в дисертацията, демонстрира на практика как 

съчетаването на тези две страни на изследването прави работата много съвременна и 



актуална. 

Методиката на изследването е общоприета и отговаря на поставените задачи. 

3. Резултати и приноси в дисертационния труд   

Научните приноси на г-н Георги Петров могат да се отнесат в категорията обогатяване на 

съществуващите знания. Както посочва дисертантът, 

• Откриването на АГЯ, които не притежаватобласт на широки линии (BLR) област, 

поставя на дневен ред «всеобхватността» на обединения модел на АГЯ. По всичко 

изглежда, че наблюдаваните различия между Сийфърт 1 и 2 галактиките не могат да 

се обясняват само с ефектите, свързани с ориентацията. Трябва да се отчитат и чисто 

физическите различия, като например липсата на BLR, свързана с ниските скорости 

на акреция на веществото върху централната ЧД.  

• Някои Сийфърт 2 обекти са комптъново тънки и са с ниско поглъщане в рентгена (NH 

< 1022 cm -2). Част от тях показват наличие на кратко периодична променливост в 

рентгена. Това може да е резултат от факта, че торът не е плътен и в този случай се 

наблюдава директно ядрото (Brightman & Nandra 2008). Тези обекти биха били 

интересни за мониторинг за търсене на кратко периодична променливост и в 

оптичния диапазон.  

Резултатите, върху които е базирана настоящата дисертация, са представени в 5 публикации 

и са представени на 5 международни конференции. Най-важните резултати могат да се 

систематизират така:  

1. Изследвана е извадка от 66 Сийфърт 2 галактики (30 с PBLs и 36 без наблюдавани PBLs). 

Установено е, че една трета от обектите с PBLs имат ИЧ излъчване, подчиняващо се на 

степенен закон, което е резултат, както от нетоплинната компонента на АГЯ, разсеяна от 

свободни електронни или прах, така и от излъчването на горещия прах (Tdust ~ 1200K). 

Останалата част от обектите с PBLs показват ИЧ излъчване в K s-филтъра, което е в 

значителна степен доминирано от топлинното преизлъчване на праха. 

2. Обектите без PBLs имат ИЧ излъчване, което е доминирано от звездната компонента на 

родителската галактика и топлинното преизлъчване на праха. 

3. Сийфърт 2 галактиките с PBLs имат няколко пъти по-високи L [OIII] светимости, 

сравнено с тези без PBLs. Отношението F [OIII] /FKs надеждно разделя двата типа (с и без 

наблюдавани PBLs) Сийфърт 2 галактики от разглежданата извадка. 



4. Потвърдени са по независим начин изводите на Nicastro et al. (2003), че няма Сийфърт 2 

обекти с PBLs, които да с едингтоново отношение под 10 -3.  

5. Дефинирана и изследвана е извадка от 27 близки Сийфърт 2 галактики, за които различни 

автори са получили от рентгенови наблюдения колонкова плътност NH ≤ 10 22 cm -2. 

Установено е, че 21 от изследваните Сийфърт 2 галактики биха могли действително да 

са с ниско поглъщане в рентгеновия диапазон. 

6. Уточнена е природата на галактиките NGC 4501 (типичен комптъново дебел обект). и 

UGC 3134 (наличието на много плътен тор). 

7. За 10 от обектите от горната извадка (обекти едновременно с ниско поглъщане в 

рентгена и без PBLs), е показано, че са кандидати за " истински" Сийфърт 2 галактики, 

физически различни от Сийфърт 1 обектите.  

4. Преценка на публикациите по дисертационния труд, личен принос:  

Трудът е базиран на общо 5 публикации, в 4 от които г-н Георги Петров е единствен автор. 

Съвместната работа на Петров и Янкулова (2012) е в New Astronomy (с импакт-фактор), две 

са в Bulg.AJ , а другите две в трудовете на конференции. Публикациите са напълно 

достатъчни за покриването на нивото за научната и образователна степен „доктор“. Личният 

принос на кандидата в общата работа е значителен, а в самостоятелните – безспорен.  

Публикация № 3: Petrov, G.P., 2009, BlgAJ 11, pp 79-86. „A sample of 27 unabsorbed Seyfert 2 

galaxies with and without hidden broad line region» е цитирана от Huang, X., Wang, J., Tan, Y., et 

al., 2011, ApJ 734L, 16. „A Unique X-Ray Unabsorbed Seyfert 2 Galaxy: IRAS F01475-0740».  

5. Критични бележки 

Нямам съществени забележки по структурата, начина на изложението и резултатите в 

дисертацията с изключение на това, че прекалено подробно е описана теорията на черните 

дупки (Гл.2.4), без това да е необходимо за целите и задачите на настоящото изследване. 

Допуснати са някои неточности в цитираната литература (първото разделяне на 

Сийфъртовите галактики на два типа е от 1971 г, а не от 1974г., „…друго важно 

доказателство в подкрепа на обединения модел е направено от Antonuchi&Miller, 1985…”- 

стр.27) идр.  Може да се поспори за някои термини, използвани от  автора  (напр. „скорост на 

акреция” – навярно по-добре е „темп на акреция?” „Колонковата плътност” – т.е броя на 

частиците в стълб по лъча на зрение и със сечение 1 cm2.“, „Комптъново дебели” (т.е. 

обектите имащи рентгенова дебелина > 1 за процес на комптъново разсейване върху 



електрон.)  и т н . Не мога да се съглася с твърдението (стр. 12), че „…първоначалната 

дефиниция на типичната Сийфъртова галактика (от 1943 г.) е базирана предимно на 

морфологични характеристики. Според нея, това са галактики с наличие на ядра с голяма 

повърхностна яркост, едва в последствие спектроскопията е установила наличието на 

необичайни емисионни линии...». .Тези бележки по същество не влияят на общата ми 

положителна оценка за работата като цяло. 

6.Заключение 

• Постъпилата документация за придобиване на научната и образователна степен 

„доктор“ на Георги Петров Петров е в съответствие с изискванията на Закона за 

развитие на академичния състав в Република България, с Правилника за прилагането 

му и с Правилника за условията иреда за придобиване на научни степени и за заемане 

на академични длъжности в СУ.  

• По отношение на обема и на съдържанието дисертационният труд съответства на 

изискванията на правилника на първичното звено, както се вижда от протокола от 

предзащитата на дисертационния труд.  

• Представеният  дисертационен труд  има  безспорни  и оригинални  авторски  

приноси, изисквани за дисертации от този тип. Г-н Георги Петров Петров притежава 

задълбочени знания и умения в областта на съвременната астрофизика и демонстрира 

доказан професионализъм и способности за самостоятелна научна работа.  

Оценката ми, основана на гориезложеното, е ПОЛОЖИТЕЛНА, което ми дава 

основание за гласувам ЗА присъждане на научната и образователна степен „доктор“ на 

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПЕТРОВ по научното направление „Физически науки“, 

специалност „Астрономия и астрофизика“ . 

 

София, 10 септември 2012 г                                                   Рецензент: /доц д-р Георги Петров/  


