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Рецензия

на дисертационния труд на Златан Димитров Димитров

„Аномален транспорт в замагнитен срязващ поток”,

представен за получаване на образователната и научна степен „доктор”

по специалност 01.03.01 „Теоретична и математическа физика”,

професионално направление 4.1 Физически науки

Предложеният дисертационен труд е изложен на 96 страници, написани на
английски език и е структуриран във въведение, три глави, приложения и
библиография, съдържаща  69 заглавия, като в работата са показани 12  фигури. В
посочения обем влизат и 11 стр. текстове на компютърни програми. В текста на
дисертацията липсва заключителна част и формулировка на приносите.

1. Актуалността на разработвания в дисертацията проблем

 Дисертацията третира определени фрагменти от изследването на
фундаменталния за астрофизиката проблем за начините на възникването на
турбулентност в т.н. акреционни дискове и за механизмите, чрез които тази
турбулентност пренася ъглов момент – проблем, и досега считан за недостатъчно
изяснен.  Един широко приет подход за описание на  тези - всъщност моделно въведени
в астрофизиката образувания - е свързан с приложението и развитието на методите на
магнитната хидродинамика. Това е стимулирано вероятно и от плодотворното
приложение на такава методология при моделирането на други космически плазми
(например слънчевия вятър), които са от няколко десетилетия достъпни и за
непосредствено експериментално изучаване и сътветно – резутатите директно
проверяеми. Фронтът на тези изследвания е необозримо широк и наистина неизброими
са съответните статии в научната литература. В течение на много години динамично
меняща се (по разбираеми причини)  научна група около проф. Т. Мишонов в катедрата
по теоретична физика на Физическия факултет на СУ последователно и систематично
атакува аспекти на споменатия проблем, успешно намирайки „своята ниша” в огромния
спектър на третираните в астрофизичната литература проблеми. Ако се избегне
навлизането в детайли, може да се посочат два от сегментите на тази „ниша”:
Разкриване, в рамките на магнитната хидродинамика,  на неизучени досега механизми
за генериране на локални дребномащабни неустойчивости в поведението на
параметрите на средата (усилвания на бавни магнитозвукови вълни); прилагане на тези
и подобни ефекти за надграждане на съшествуващи теории на ефективна
турбулентност и съответващия ефективен вискозитет, тангенциални напрежения,
интензивна дисипация, както и  пренос на ъглов момент. Ако трябва само с една фраза
да се характеризира тази област, това може да бъде: вълново нагряване на космически
плазми.  Всеки, макар и малък, напредък в тези изследвания представлява стъпка
напред във космогонията.

2. Познаване на състоянието на проблема.
Представеният в дисертацията материал, съдържащ впечатляващо количество

трудоемки математически преобразования и изчисления, показват не само една
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наистина много висока квалификация в многобройни области на математиката,
теоретичната физика и механиката на флуидите,  но и много задълбочено познаване на
прилаганите досега методи, подходи и техники. Вижда се, че дисертантът не само е
прочел и разбрал какво е правено преди него, но и сам е проработвал целия този
материал – за да може да го изложи в детайли, които не са приведени в цитираната
литература, и още повече- за да може да го продължи или обобщи по-нататък.

Що се отнася до физичните постановки, работата се придържа към групи от
широко-утвърдени и прилагани в литературата постановки и това е нормално.  Ако
обаче намеренията на автора са да продължи изследванията си в областта на
космическите плазми, трябва ясно да разбира, че до тук е разглеждал частни и доста
идеализирани постановки, които допускат удобно третиране и, разбира се, са полезни,
но които не са единствените възможни и може би не най-адекватните. Като пример
може да се посочат многобройните подходи за описване турбулентността в слънчевия
вятър, разглеждането на акреционни дискове в приближение на свиваем флуид и т.н.

Рецензентът не предполага, че липсата на истинско, разширено и изчерпателно
въведение и аналитични коментарии както към физичните постановки, така и към
използваните математични техники, е резултат на лиса на информираност. Това по-
скоро е стил на изложение – може би приет в някои списания, но неподходящ за една
дисертация, където, освен всичко друго, се очаква авторът да демонстрира широка
ерудиция. Не е приемлимо в такава диертация да се каже, че «сведения за еди-кое си»
читателят може сам да си намери в «еди-кои обзорни статии» например. Задача на
дисертанта е в съкратена, но ясна форма сам да формулира казаното в тези обзорни
статии ако то се отнася наистина към темата.

3. Адекватност на използваните методики за изследване
Може да се каже, че крайната цел, поставена в рамките на тази дисертация е

прорабоването на един от възможните обсъждани в литературата подходи за
моделиране на трудно обяснимия механизъм на вискозно триене между диференциално
въртящите се слоеве астрофизичните обекти, наречени акреционни дискове,
благодарение на което триене се осъществява пренос на ъглов момент „навън”, докато
веществото се движи бавно по спирала навътре. Известно е, че предположението за
молекулярен вискозитет не е било плодотворно за обясняване на явлението. В
дисертацията се следва широко изпозвания подход за привличане на модела на
турбулентност на Колмогоров, предложен в 1941 год. – в модификация-уточнение,
предложена от Обухов. Това е по същество полу-емпирична теория, базирана на
теорията на размерностите и състояща се от постулати (хипотези), според които
турбулентните характеристики (структурните функции) се изразяват чрез
интензивността на турбулентността и характерните размери. С подходящи Фурие-
трансформации разглежданията се пренасят в пространството на вълновите числа.
Адекватността на използването на тази теория се базира на успешните и приложения в
астрофизични проблеми, както и на експериментално потвърдени приложения в
достъпни за непосредствени измервания среди (например слънчевия вятър). Важни и
полезни за разглеждания проблем следствия от подхода на Колмогоров са
изотропизацията и хомогенизирането на кинетичната енергия при трансформирането и
от по-едромащабни към по- дребномащабни вихри, както и реализирането на такава
трансформация.

За моделиране на  появяването на достатъчно силни смущения,  които да
обясняват  генерираето на  подобна турбулентност в разглежданата среда и  следвайки
преобладаващи тенденции в литературата, в работата резонно е привлечен механизма
на преходно усилване на преобладаващите в космическите плазми Алфвеновски вълни.
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Проблемът е възникнал в хидромеханиката дори много преди нейният апарат да бъде
привлечен към астрофизични проблеми и се свежда до това, че в редица случаи
(например течение на Кует) линейната теория на хидромеханичната неустойчивост не
може да предвиди например разитието на турбулентен режим на течението.   Както е
известно, тази теория се отнася до количественото описание на течения, въвеждайки
безкрайно малки смущения, наложени върху основното течение. Традиционно това
описание се свежда до извеждане  на спектъра на собствените значения и собствените
функции на съответния линеен оператор. Този подход, наричан още „модален анализ” се
използва широко например в акустиката, при изследване на вибрациите в структурната
механика, при енергетичните състояния в квантовата механика и т.н.

Оказва се обаче, че в много случаи (например при флуидни течения, ограничени
от твърди стени) поведението на споменатия спектър предвижда затихване на
смущенията, докато експериментът показва преминаване в неустойчивост и
турбулентност.

Математичният анализ показва, че подходът работи адекватно когато собствените
функции на системата са ортогонални, тъй като тогава всяка собсвена функция еволюира
независимо. Това се изпълнява и модалният анализ работи добре само когато съответните
изходни оператори са самоспрегнати (Ермитови) или близки до тях. В случаите, когато
операторите не са самоспрегнати, подходът не работи добре. Това е защото съответните
собствени функции не са ортогонални. До такива несамоспрегнати оператори е стига в много
важни области като: хидродинамична устойчивост, термо-акустика, теория на контрола, не-
Ермитова квантова механика. В тези случаи, ако едно собствено значение затихва по-бързо от
друго, амплитудата на системата може да нараства в течение на известно (кратко) време, докато
за по-продължително време все пак ще затихне. Така преходно (transient) нарастване на
системата е възможно и нейното генерално поведение не може да бъде изведно само от
собствените значения. Подобна преходна реакция може да бъде критична за конструирането,
сигурността и оперирането с комплексни инженерни флуидни системи. За да се определи
общото поведение на системата се прилага т.н. „немодален анализ” (non-eigenvalue, non-modal
analysis), при който директно се решават задачи с начални условия за намиране решенията на
уравненията и техните спектрални плътности.

От литературата е добре известно, че една продуктивна постановка на МХД третиране
на динамиката на моделен акреционен диск е локалната замяна на реалното течение с двумерно
несвиваемо течение на проводящ флуид със зададен градиент на скоростта, насочен
перпендукулярно към нейния вектор и хомогенно фоново магнитно поле, насочено паралено на
скоростта.  Още от Hada et al., 1990 и Chian et al., 1998 е било показано,  че за пространствено-
времевата еволюция на характерните за това течение Алфвеновските вълни може да се получи
нелинейно уравнение от типа на уравнението на Шрьодингер. Подобен извод – много акуратно
и детайлно - е проведен тук за специфичната използвана постановка.   В дисертацията
находчиво се прилагат и подходи от квантовата механика като за изследване на физичните
резултати от постановката се прилага апарата на функциите на Хойн (Heun)  за изразяване на
решенията. Говорейки за използваната методология не можем да не подчертаем почерка на
физика-теоретик, навлязъл в една тематика, която е по-скоро от механиката на флуидите. Този
почерк личи не само в използвания модерен формализъм, но и в оригинални (макар и може би
неутвърдени още) хрумвания за взаимстване между двете области. Така, в една от
публикациите се прокрадва новаторската идея за въвеждане на понятието „лазеруване на
Алфоните” за случая, когато Алфвеновската вълна в градиентния поток е подложена на
усилване и „би могла да се разглежда като частица”.

4. Характеристика на материала
Глава 1 на дисертацията, озаглавена „Извеждане на обшата система уравнения”,

има преди всичко методически характер. В нея подробно и акуратно се  приготвя
цялата математическа основа на работата, като това се прави на едно наистина много
добро професионално ниво и с единен подход. Бих казал, че това е едно подходящо
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въведение на възможна бъдеща малка монографична книга. И точно затова може да се
съжалява, че тук е пропусната възможността и за истинско въведение във физиката
(астрофизиката) на проблема, като се покаже както общата картина на състоянието на
изследванията и постиженията в областта, така и къде точно в тази картина стои
представената работа.  В отделни параграфи на тази глава са изложени: модела и МХД
уравненията, както и представянето на линейните и нелинейните ччленове  в
пространството на вълновите вектори;  пак в тези формати е изключено налягането от
двумерните стационарни МХД уравнения,  които са и записани в удобна за по-
нататъшни манипулации матрична форма. Извежда се формализма за устойчивот по
Ляпунов, като това се прави във в специално избрана за разглежданата постановка
координатна система, в която едната ос се движи заедно с постулираното несмутено
течение. По този начин нееднородността по напречната пространствена координата се
превръща в нееднородност по времето. Този подход е наречен условно „Лагранжев”
(като не бива да се бърка с въвеждането на Лагранжеви координати във флуидната
динамика). Въпреки липсата на нови резултати, направеното в тази глава е важно и
полезно – не само за настоящата работа, но и като добре подготвен апарат, който лесно
множе да бъде модифициран или доразвит за третиране на други постановки на
астрофизичната задача или за други образования на космически плазми.

Глава 2. на дисертацията е озаглавена „Линеен анализ”. Внимателното и прочитане и
сравнение с представените публикации по дисертацията показва, че тя е компилация от три
части,   взети от две от споменатите  публикации,  като първият сегмент е от началната част на
една публикация,  после следва сегмент от средата на втората работа,  след което –  пак от
първата. Всяка един от тези 3 сегмента „стои добре” сам за себе се, но за съжаление проличава
проблем на текста на дисертацията, за който ще стане дума и по-долу: Текстовете са пренесени
без да се промени една дума или една формула. А това са публикации, писани по различно
време и носещи различни стилове. Получава се от една страна неизбежно леко приповтаряне, а
от друга- липса на единен текст на дисертацията.

Първият сегмент на Глава втора съдържа според мен един от заслужаващите най-голям
интерес фрагменти на дисертацията: Обсъждане на характерните за тази постановка вълнови
моди: Алфвеновска и псевдо-Алфвеновска (или бавна магнитозвукова). Проведено е
акуратното извеждане на споменатото вече уравнение от типа на Шрьодингер, получени са и
представени негови решения. Би могло да се желае да има повече обсъждане на тези резултати,
повече сравнения с получени например числено аналогични резултати, но това са неща, които
могат да се реализират в бъдещи публикации.

Вторият сегмент на главата се обсъжда усилването на МХД вълните  чрез разглеждания
механизъм, като се въвеждат в разглеждане и някои свързани с това допълнителни квантово-
механични съображения

В третия сегмент, като тест-пример на разработения инструментариум, се разглежда
добре известния и широкоизучаван проблем за магнито-ротационната неустичивост в
креационните дискове.

Глава 3 на дисертацията е озаглавена „Вълнова турбулентност” и е посветена
на приложението на модела за турбулентност на Колмогоров за разглежданата
постановка. След въвеждане на модела и извода на основните съотношения,  като
пример за приложението му и тест за разработения инструментариум, се извежда
въведения от Шикура и Суняев  параметър на турбулентен вискозитет. Обсъжда се
предложеният от Краишнан модел на турбулентност като възможна алтернатива за
описание на процесите в креационния диск.



5

5. Научни приноси
Считам, че приносите в дисертацията имат научно-фундаментален характер и

могат да се окачествят като: разширяване на известни познания с нови инструменти за
изследване; получаване на нови и уточняване на известни научни резултати.

6. В каква степен дисертационният труд и приносите са лично дело на дисертанта
Въпреки твърде екзотичния характер на тематиката на дисертацията, може да се отбележи, че
тази област и астрофизиката като цяло заема забележимо място в българската наука. Традиции
са създали групата на проф. Филипов в ИКИ и, особено в последното десетилетие (както
споменахме и по-горе), групата на проф. Мишонов в СУ. От серията публикации, предоставени
ми от дисретанта, се вижда завидната активност и доброто развитие на хората в нея.
Вижда се, че дисертантът Златан Димитров в определен момент се е включил в
тематика на тази група, успешно е навлязъл в нея и е внесъл своя принос в получаване
на нови резултати, доказателство за което е представената за разглеждане
дисертационна работа. Както казах и по-горе, стилът на работите, в които той е първи
автор, дава представа за физик-теоретик с много  добра математическа подготовка и
способности.

7. Преценка на публикациите
Представени са 6 публикации, една от които- в процес на рецензиране. След

запознаване с приетите от ФФ изисквания при защита на докторска дисертация считам,
че тези работи съответстват на тези изисквания.
Не ми е дадена справка за забелязани цитирания.

8. Използване на резултатите в научната практика
Считам, че редица от получените тук резултати –като  намерената приближена

формула за усилване на МХД вълни; гормулата за описване на аномалния транспорт;
подхода за прилагане функциите на Хойн –  ще бъдат непременно забелязани и
прилагани от други изследователи.

Не на последно място – проведената до тук впечатляваща по обем и качество
методологична работа би била здрава основа за самия дисертант за по-нататъшни
успешни изслевания.

9. Критични бележки и препоръки
За мое съжаление има много какво да се каже в този обикновено формален

пункт на всяка рецензия.
Правят неприятно впечатление многобройните технически проблеми при

написването и подреждането на работата. Според рецензента на практика липсва
задължитеното за една PhD работа въведение-обзор, в който дисертантът да покаже
състоянието на проблема в световната литература до неговата работа, фокусирано
върху физичните постановки и математичното им третиране и в който обзор да бъде
доказана необходимостта и логиката на направените от самия него изследвания.
Въведението на работата, изложено на малко повече от страница, би било подходящо за
една популярна общообразователан лекция по астрофизика; прекалено общо е, и е
много далеч от въвеждането на читаеля конкретно в логиката  и спецификата на
следващите разглеждания. Във автореферата пък въведението е сведено до 18 реда, в
които между другото авторът „услужливо” препраща читателя към обзорни журнални
статии, където би могъл да почерпи сведения по темата.

 Може да се предположи, че функцията на прехода към собствените изследвания
е предоставена на въведенията, практически предшестващи всяка от главите. Това е
също допустим и приемлив подход, но при условие, че авторът ясно, определено и
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еднозначно дава да се разбере кое е представяне на известна постановка или резултат;
кой е оригиналът; какво точно е новото като авторски принос в подхода, метода на
третиране и резултатите. Липсата на такава яснота е основен проблем както на
дисертацията, така и на много от публикациите, върху които тя е базирана. Като
показателна илюстрация на казаното може да служи например първото изречение на
работата  Dimitrov et al., 2011 в трудовете на международно научно мероприятие в
Китен: „We have derived the full set of MHD equations for incompressible shear flow of a
magnetized fluid and considered their solution in the wave-vector space.” Разбира се, че
авторите не са искали да кажат, че претендират за откриване на магнитната
хидродинамика и извеждане на МХД уравненията и  най-вероятно проблемът тук  е
само в словореда, но, така или иначе, в първата част на изречението читателят разбира
това, което виждат очите му. По-сериозен проблем е „лекционният” стил на
изложението (отново- както в дисертацията, така и в статиите). За рецензента няма
съмнение, че големите пасажи от скрупульозно извършени изчисления са резултат на
къртовски труд на дисертанта. Част от тези изчисления обаче са повторения – полезни
и нужни проверки на вече известни в литературата неща и единственият проблем е, че е
пропуснато това да се каже изрично и ясно. А най-същественият пропуск е, че като
правило не се казва къде точно и какви точно са новите моменти,  въведени в
разглежданата работа.  А това, както и посочването на източника, което не е
задължително в една лекция, е задължително в една научна статия. Предполагам, че
този недостатък на изложението би могъл да бъде съществена пречка за приемането на
тези резултати за публикуване не само в материали на конференции, но и в реномирани
световни журнали, което те несъмнено заслужават. Хубавотото е, че тези пропуски и
грешки са поправими - не само в бъдещите публикации на авторите, но и още в
презентацията на дисертаната на самата публична защита на дисертацията.

Според рецензента в структурата на дисертацията е нарушен силно баланса
между поместените подробни изчисления и абсолютно необходимите, но липсващи
текстове за  коментари, интерпретации, обсъждания и т.н. Това не е само проблем на
стилистика, а пропуск, водещ до липса на достатъчно яснота за читателя и най-вече  за
разбирането на физичния смисъл на изследванията.  Ето един пример: При
разглеждането на основния в дисертацията проблем за разслоено свободно течение от
типа на Кует на проводящ несвиваем вискозен флуид в магнитно поле, ключов момент
е смяната на координатната система към съпътстваща система. Тук е пропуснато да се
каже, че тази замяна е предложена за първи път от Goldreich and Lynden-Bell (Голдрайх
и Линден-Бел) , 1965.

Не могат да не се отбележат и редица чисто техничеки проблеми на оформянето.
В предоставения на рецензента хартиен вариант на работата пет от фигурите (правени
вероятно на Матлаб с цветова скала на нивата) са разпечатани на черно-бял принтер,
което ги прави напълно неясни и безполезни. Това е само един от многото примери за
неуважително отношения към читателя. Рецензентът преброи 31 места в текста
(подготвен вероятно на LaTex), в които при цитирене на определени фирмули, между
кръглите скоби вместо номера на формулата виждаме два въпросителни знака (??).
Разбира се, че става дума само за досадна техническа грешка, но всеки, който е работил
с  LaTex знае, че трябва да си изключително небрежен за да се допусне подобен фал. А
още повече недопустимо е  да се предаде работата в такъв окончателен вид.

В резултат на бързане при оформянето в края на първа глава, която е копи-пейст
от статия в сборник на международна конференция, при въвеждането на нови фигури
са пропустнати няколко пасажа, за които се говори в предхождащо изречение. Пак в
тази глава и пак от явно от недоглеждане при копирането е използвано едно и също
озбозначение за плътността и омичното съпротивление (формули 1.3 и 1.5).
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Две различни статии са означени по един и същ начин [Dimitrov et al., 2011]
На стр.24 взетият буквално от съответната статия пасаж завършва с фразта:

“Now let us speculate the derived results and perspectives”, но в дисертацията ги няма тези
обсъждания и си следва друг параграф „2.8 Approximate solution” в който има 12 реда
формули без нито една дума преди или след тях. После вече е включен параграфа (от
текста на въпросната статия) „2.9 Discussion and perspectives”

Будят недоумение включените към края на Глава 3. няколко странни параграфа,
нямащи връзка с предходния текст. Така например, след дълго лутане, рецензентът
установи,  че например в п.  „3.2  Review  of   used  results”,  са разположени фрагменти,
извадени  от статии, които иначе са копи-пейст съдържанието на предните глави.

Струва ми се, че е нарушено равновецието между обема на формулите и
изчисленията и тяхното обяснение и тълкуване със съответен текст. По-важно е все пак
не толкова  да бъдат показани в детайли самите математически преобразования, а да се
обясни принципа и смисъла на тяхното провеждане, да се обясни има ли и какъв е
съществено новият елемент при това.

 Общ проблем на работата е липса на достатъчно сравнения с резултатите на
други автори.

10. Авторефератът
Съгласен съм с формулираните в Автореферата приноси, но съм силно

разочарован от начина на написването му. Телеграфен, неясен текст с преобладаващи
формули и по никакъв начин не изпълняващ предназначението на този документ.

11. Забележки
Не познавам лично дисертанта. Нямам никави специални бележки,

12. Заключение
Многобройните критични бележки се отнасят до технически проблеми и до начин на

оформяне на един текст какъвто е дисертационният труд. Това са неща, които дисертантът
тепърва ще усвоява и ще коригира в следващите си публикации.

За мен решаващото е това, че разглежданата работа представя един несъмнено
трудолюбив, амбициозен  и талантлив млад учен, вече постигнал убедителни резултати и
способен да ги развива в бъдеще.

Убедено считам, че на Златан Димитров Димитров трябва да бъде присъдена
образователната и научн степен „доктор”.

14.10.2012 Рецензент:

                                                                                                      М. Карталев


