
СТАНОВИЩЕ

Относно дисертационния труд на Златан Димитров Димитров, докторант на 
катедра „Теоретична физика” при Физически факултет, на СУ „Кл. Охридски”, 

на тема:
„Аномален транспорт в замагнитен срязващ поток”

за присъждане на образователната и научна степен „доктор”
по професионално направление 4.1 Физически науки

Научна специалност: Теоретична и математическа физика (01.03.01)

Автор:  доц. д-р Данчи Кулова, Институт по Механика на БАН  
член на жури, утвърдено с решение на Факултетния съвет на Физически 
факултет (прототокол  N 9 от 26.06.2012) и със заповед N 0038-292 от 
29/06/2012

Описание на представените материали: Представени са електронни версии 
на дисертацията (на английски) и автореферата (на български). Списъкът с 
публикации, на които е базиран труда включва  6 статии: една – в Phys. Plasmas 
списание  с импакт фактор (IF=2.088); една – в Bulgarian Astronomical Journal, 2 
– в сборници от международни конференции на Американски Институт по 
Физика (AIP Conf. Proceed.), една - в  сборник от конференция с международно 
участие (SENS) и една - изпратена в списание АPJ.  Всички публикации са в 
съавторство с четирима автори, като в 4 от тях Златан Димитров е първи автор, 
което означава, че той има основен принос. Публикациите  са достатъчни за 
покриването на нивото за научната и образователна степен “доктор”.

Кратко описание на дисертацията
Дисертацията се състои от увод, 3 глави и 3 приложения. Обемът на текста е 98 
страници, в това число 12 фигури; в библиографията са цитирани около 70 
заглавия. Дисертацията е интердисциплинарно научно изследване в областта на 
магнитната хидродинамика, астрофизиката и математическата физика.  Има за 
цел да разкрие механизма за нагряване на акреционните дискове, което би 
обяснило механизма на светене на квазерите. Разбирането на тези въпроси е 
свързано с усилванеto на дългите магнитозвукови вълни, което е ефективен 
механизъм на трансформация на енергията на срязващия поток във вълнова 
енергия. Получените резултати могат да намерят приложение във физиката на 
горещата плазма на слабо замагнитените акреционни дискове. В увода е 
направен кратък обзор на изследванията в тази област, на които е базирана 
работата и  са поставени конкретните цели на изследването. В трите глави на 
дисертацията задачите са ясно формулирани. Изложението на резултатите е 
свързано логически. Получени са аналитични и числени решения като са 
използвани подходящите за целта средства и методи. Особено впечатление ми 
направиха: решението на ефективното уравнение на Шрьодингер (фиг. 2.2 -а), 
както и представянето на вълновата енергия като функция на времето (фиг. 2.2 - 
б) което показва, че изменението на вискозитета води до затихване на вълните и 
нагряване на плазмата. 
Смятам, че приносите за получаване на научните резултати  са дело на автора на 
дисертацията.
Авторефератът е направен съгласно изискванията и дава точна представа за 
целта, резултатите и научните приноси от изследването.



Анализ на приносите 
По-съществените приноси са: получени са точни решения на ефективното 
уравнение на Шрьодингер във функций на Хойн; получена е приближена 
формула за усилване на МХД вълни и връзката им с решенията на ефективното 
уравнение на Шрьодингер; изведена е формула, описваща аномалния транспорт 
за срязващ поток от замагнитена плазма. Получените аналитични резултати за 
усилването на бавните магнитозвукови вълни в срязващ поток се използват в 
теорията на слабата турбулентност.

Критични бележки 
В текста се забелязват някои правописни грешки и неточни изрази. Липсват 
коментари и обяснения на атрактивните 3D фигури (1.1-1.5,  Глава 1.6). Според 
мен литературният обзор по тази сложна интердисциплинарна област би могъл 
да бъде по-обширен.
Направените критични бележки не променят моята положителна оценка на 
представената работа.

Заключение

Становището ми за представената дисертация на тема: „ Аномален транспорт 
в замагнитен срязващ поток” на Златан Димитров Димитров е положително. 
Научните резултати, публикацийте в реномирани издания, както и представения 
дисертационен труд съответстват на изискванията на Закона за РСРБ, 
правилниците към него и на изискванията на Физически факултет, на СУ „Кл. 
Охридски” за придобиване на образователна и научна степен „ доктор”.
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