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Дисертацията е написана на английски език, за нейното оформяне е използван
Латех. Пропускам подробното типографско описание и след кратко въведение ще
опиша мотивите на това изследване, получените резултати, заключението и
перспективите.

Актуалност на проблема: Дисертацията е посветена на изследване на един
нерешен проблем на фундаменталната физика – вискозитета на акрециращата
плазма. Декарт е първият, който разбира, че образуването на звездите преминава
през образуването на акреционен диск и това става част от системата на света в по-
късните разсъждения на Кант и Лаплас. За материята над атмосферата Декарт казва
етер, а сега ние казваме космическа плазма. Хипотезата е окончателно потвърдена
от космическата станция Хъбъл и днес превъзходни цветни фотографии на
акреционни дискове украсяват даже компютърни екрани. През 1948 г. обаче, К. Ф.
фон Вайцзекер обърна внимание на един сериозен проблем – плазмата има много
малък вискозитет,  който не може да обясни образуването на компактни
астрофизични обекти. Например, слънцето в нашата слънчева система има само 2%
от пълният ъглов момент на системата, въпреки че е почти хиляда пъти по-тежко от
планетите. Проблемът е не дали земята се върти, проблемът е кой спря слънцето да
се върти толкова бавно около оста си – това е основния проблем на космогонията
описан още в учебниците през 70-те години на 20-ти век, който е останал нерешен
до сега. Големият ефективен вискозитет на срязващия поток води и до силно
нагряване на акреционния диск, но ние физиците още не разбираме механизма на
светенето на квазарите – най-ярките източници на светлина във вселената.

Получени резултати: В дисертацията са разгледани моделните
магнитохидродинамични уравнения описващи движението и магнитното поле на
плазма намираща се в постоянно магнитно поле и еднороден градиент на
скоростта. Предполагаме, че магнитното поле е достатъчно слабо, така че
Алфвеновата скорост да бъде много по-малка от скоростта на звука. В това
приближение слабо намагнитената плазма може да се разглежда като несвиваема.
За моделния случай на чисто срязване (без въртене) е показано, че ефективния



вискозитет нараства, когато “молекулярния” намалява. Това е само едно начало,
един частен случай в посока на решаването на вече 60-годишния проблем за
вискозитета и нагряването на акреционните дискове – една от най-дълго
съществуващите загадки на физиката. В дисертацията е извършен Ляпуновски
анализ на изведените уравнения, което е важна съставна част от квазикласичното
приближение, а за аксиално симетрични движения се решава проблема за
хидродинамичната устойчивост. Като важна проверка на верността на изведените
уравнения е показано, че Ляпуновският анализ в случая на идеален флуид
възпроизвежда точно класическите резултати за магниторотационната
неустойчивост изследвана от Велихов, Чандрасекар, Балбус и Холи. Разгледано е
разпространение на тримерни магнитозвукови вълни в хомогенен поток от
несвиваем флуид. С помощта на конфлуентната функция на Хойн са представени
аналитичните решения за всички магнитохидродинамични променливи в случая на
чисто срязване. Проблемът е сведен до намиране на решение на ефективното
уравнение на Шрьодингер. Детайлно е анализирано усилването на бавни
магнитозвукови вълни. Получена е проста формула за коефициентът на усилване.
Усилването е много голямо за бавните магнитозвукови вълни в дълговълново
приближение. Получения аналитичен резултат възпроизвежда и откритото преди
повече от 20 години усилване на бавните магнитозвукови вълни в срязващ поток –
представено в дисертацията на  Тихомир Христов работещ тогава в групата на
акад. Ломинадзе. Показано е, че усилването на тези вълни води до нарастване на
турбулентността. Феноменологичния модел на Шакура-Сюняев за срязващото
напрежение е получен като следствие от уравненията на магнитохидродинамиката.
Представените резултати могат да бъдат ключът към обясняване на аномалното
плазмено нагряване, пораждащо светенето на квазарите – най-ярките източници на
светлина във вселената.

Оценка на основните приноси на кандидата:  По нов начин са възпроизведени
практически всички известни аналитични резултати за неустойчивост и вълни в
срязващ поток от замагнитена плазма. Освен обзорната част и възпроизвеждане по
нов начин на класически резултати е получен и нов резултат – аналитична формула
за решението на линеаризираните магнитохидродинамични уравнения за случая на
чисто срязване и са получени явни изрази за магнитохидродинамичните
променливи. Този резултат бе високо оценен от редакторите на принстънското
списание по физика на плазмите и за мен бе много приятно да прочета отзива:
“Благодаря ви за избора да публикувате чрез Американския Институт по Физика.
Качеството на нашите списания зависи от автори от вашия калибър, и ние
оценяваме вашата поддръжка. Очакваме вашата нова работа” (Thank you for
choosing to publish with AIP. The quality of our journals depends on authors of your
caliber, and we appreciate your support. We look forward to receiving your next
submission); оригиналното електронно писмо е препратено до членовете на
комисията.

Друг съществен резултат е получен в случая на въртяща се плазма чрез изследване
на фазовите портрети на уравненията описващи магнитозвукова вълна – показано
е, че за асимптотика на големи времена (плюс и минус безкрайност) срязването и
усилването са пренебрежими и ние имаме практически свободни вълни с много



големи вълнови вектори (в други области на физиката за такова поведение се
използва термина асимптотична свобода). Само допреди месеци един редактор на
списание (Етан Вишняк от The Astrophysical Journal (ApJ)) ни убеждаваше, че тези
моди нямат вълнова природа, а после публикува работа на други автори, в която се
извежда уравнение алгебрично еквивалентно на представеното в дисертацията. В
тази друга работа, публикувана в ApJ след нашата се казва, че авторите не знаят
как да получат аналитично решение, а това аналитично решение го има в
дисертацията и вече беше публикувано от дисертанта в PoP (Physics of Plasmas). За
съжаление има установена практика да не се цитират български работи в
американски списания. Нашите постижения се игнорират съзнателно. Този
коментар е само да покаже, че дисертацията се събрала достатъчен jackpot.

Накратко: извършена е цялата предварителна аналитична работа, която да послужи
за основа на бъдещи числени пресмятания извършени в пространството на
вълновите вектори. Неуспехът на досегашните изследвания на други учени
работещи в тази област се дължи главно на факта, че се използват готови програми
разработени за нуждите на авиацията и други технически приложения. За нуждите
на техниката имаме някакви гранични условия на уравненията свързани с формата
на обтичания обект, например, самолет или формата на резервоара, където се
плиска горивото.  А за да разберем как работи машината за правене на звезди
трябва да се решава статистическа задача в пространството на вълновите вектори.
Настоящата дисертация поставя началото на тази нова област във физиката на
плазмата и и се надявам дисертантът да продължи с научна кариера.

Критични бележки и препоръки: Като ръководител на дисертация считам, че
авторефератът трябва да бъде оформен в стила на старите реферативни журнали.
Само словесно описание на това какво е направено без раздувки с формули и
фигури. Без съмнение, други колеги биха защитавали противоположното мнение.
Конформистки гледайки как са оформени други автореферати дисертантът е
представил и раздута версия на автореферата. Такава, че сега дисертацията
изглежда като още малко раздут автореферат.

Заключение: В качеството си и на член на комисията препоръчвам на
докторанта Златан Димитров Димитров да бъде присъдена образователната и
научна степен “доктор” в професионалното направление 4.1, а в качеството си на
ръководител гарантирам, че един млад учен вече е създаден и всячески ще му
съдействам да продължи научната си кариера. Например, като пост-док в някой
Макс Планк Институт. Пък като се шлифова може и даскал да стане.

Тодор Мишонов                                                                   София, 03 октомври 2012 г.


