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Ïредлàãàíиÿт çà публичíà çàщитà дисертàциоíеí труд се състои от  девет глави, 
в  т.ч.   óвод,  çаêлючение  и  ñïиñúê  на  ïóблиêациите,  на  êоито  ñе  оñновава 
диñеðтационния тðóд, библиогðафия – 367 çаглавия, ïðилоæение и абñтðаêт на 
английñêи еçиê - общо 127 стрàíици, в товà число 103 ôиãури и 9 тàблици. 

Èíтересеí  е  списъкът  íà  цитирàíàтà  литерàтурà  – иçполçвàíи  сà  29  рàботи, 
публикувàíи  до  1980  ãод.  и  150  публикàци  след  2000  ãодиíà.  Îбщиÿт  брой 
полçвàíи стàтии – 367, е впечàтлÿвàщ! 

Личният ïðиноñ на êандидата в колективíите рàботи е преоблàдàвàщ. 

Àвтореôерàтът отрàçÿвà  прàвилíо  и  пълíо  предстàвеíиÿ  в  дисертàциÿтà 
мàтериàл.

Îтделíи  етàпи  и  реçултàти  от  рàботàтà  по  дисертàциÿтà  сà  доклàдвàíи  íà 
íÿколко меæдуíàродíи коíôереíции и семиíàри.

Цели и структура на дисертацията

Îсíовíà цел íà íàстоÿщàтà  дисертàциÿ, кàкто е ôормулирàíà от кàíдидàткàтà,  е 
àíàлиç  íà  иíдикàциите  çà  íàличието  íà  осевоàсиметричíи  пертурбàции  íà 
потеíциàлà íà иçбрàíи Sy ãàлàктики и íà съответíà иçвàдкà íеàктивíи ãàлàктики 
посредством àíàлиç íà морôолоãиÿтà и локàлíото им обкръæеíие. Ñпециàлíо çà 
иçвàдкàтà  от  Ñейôертови  ãàлàктики  е  проведеíà  подробíà  морôолоãичíà 
хàрàктериçàциÿ  чреç íàмирàíе íà  хомоãеíеí íàбор от ãлобàлíи  и иçоôотàлíи 
пàрàметри и пàрàметри íà бàрà, кàкто и кàлибрирàíе íà çвеçди çà срàвíеíие в 
площàдките íà иçбрàíи ãàлàктики.

Â увода сà обосíовàíи àктуàлíосттà íà темàтà и целтà íà иçследвàíето и крàтко е 
описàíà ñтðóêтóðата на диñеðтацията. Îбърíàто е специàлíо вíимàíиÿ íà 
клàсиôикàциÿ íà Sy ÿдрàтà и Îбедиíеí Модел . Îписàíи сà рàçличíите 
пàрàметри, които ще се полçвàт çà по-íàтàтъшíите иçследвàíиÿ -  Áàрове, 
Ïръстеíи,  ãрàвитàциоííо вçàимодействие  и др. 

Âтора  глава описвà деôиíирàíето íà иçвàдките – тàбл. 2.1 çà Ñейôертовите 
ãàлàктики и тàбл. 2.2 çà íеàктивíите ãàлàктики, íàблюдеíиÿтà и първичíàтà 
обрàботкàтà íà íàблюдàтелíиÿ мàтериàл. Íàблюдеíиÿтà íà Ñейôертовите 
ãàлàктики и стàíдàртíите полетà сà  проведеíи с   2-м  Ðичи-Кретиеí-Куде 
телескоп  íà  ÍÀÎ  “Ðоæеí” в периодà 1997 ã. - 2008 ã. - тàбл. 2.3. Èçвàдкàтà 
íеàктивíи ãàлàктики е бàçирàíà  íà àрхивíи дàííи. Ïървичíàтà обрàботкà íà 



дàííите -  ãàлàктики и стàíдàртíи полетà, е иçвършеíà  с пàкетà MIDAS  íà ESO . 
Ñпециàлíо вíимàíие е от делеíо íà корекциÿтà çà íàличието íà иíтерôереíчíà 
структурà (fringe pattern). Кàчеството íà иçобрàæеíието  е коíтролирàíо с 
определÿíето íà двумерíà ôуíкциÿ íà рàçсейвàíе íà точкà (point spread function, 
PSF) – проôил íà Моôôàт. Ïреди съвместíàтà обрàботкà íà иçобрàæеíиÿ, те се 
привеæдàт към PSF с едíàкви FWHM и тàкà се компеíсирà деôормирàщàтà 
системà àтмосôерà+телескоп.

Ñтъпките íà повърхíостíàтà ôотометриÿ сà проследеíи в трета глава. Зà 
увеличàвàíе íà отíошеíието S/N е иçполçвàíà àдàптивíàтà ôилтрàциÿ. 
Àдàптивíиÿт (промеíлив в прострàíството) ôилтър иçãлàæдà силíо ôоíà, в по-
мàлкà степеí периôерíите облàсти от ãàлàктикàтà  и остàвÿ íепромеíеíи 
структурите  с íàй-ãолÿмо рàçрешеíие. Èçоôотите íà рàçпределеíието íà 
повърхíостíàтà ÿркост сà ôитирàíи с елипси. Öелтà е получàвàíето íà ãлàдък 
модел íà ãàлàктикàтà,  дàвàщ иíôормàциÿ çà ôормàтà и ориеíтàциÿтà íà 
иçоôотите, които в послетствие се пàрàметриçирàт.

Ïривеæдàíето към стàíдàртíà системà  в четвърта глава. Кàлибрирàíето íà 
иçобрàæеíиÿтà от ôотометричíи íощи се бàçирà  íà стàíдàртíи площàдки с 
ãолÿм брой çвеçди в çвеçдíите купове M 92, NGC 7790 и M 67. Èçвършеíà е 
àпертурíà çвеçдíà ôотометриÿ íà стàíдàртíите площàдки с пàкетà DAOPHOT II 
в ESO  MIDAS (Stetson 1987, 1991). Зà трàíсôормàциÿ íà иíструмеíтàлíàтà 
системà към стàíдàртíà (U )1BV RCIC Johnson- Cousins системà е следвàí 
подходà íà Harris et al. (1981). Èçобрàæеíиÿтà от íощи с проблеми от 
ôотометричíо или техíическо íàй-често сà кàлибрирàíи по çвеçди çà срàвíеíие в 
площàдките íà съответíите обекти (т.íàр. вторичíи стàíдàрти).

Ïета глава съдърæà реçултàтите от повърхíостíàтà ôотометриÿ. В тàбл. 5.1 сà 
предстàвеíи ãлобàлíите стойíости íà елиптичíосттà, íàклоíà и поçициоííиÿт 
ъãъл íà иçвàдкàтà  от Ñейôертови ãàлàктики. Ïолучеíите в íàстоÿщото 
иçследвàíе реçултàти сà срàвíеíи с дàííи от литерàтурàтà. Ñъвпàдеíието е мíоãо 
добро. Ïълíите çвеçдíи величиíи íà иçследвàíите Ñейôертови ãàлàктики сà 
предстàвеíи в тàбл. 5.2.  Îпределеíи сà и пàрàметрите íà бàровете íà 
иçследвàíите ãàлàктики – тàбл. 5.4., à в тàбл. 5.5 сà предстàвеíи подобíи дàííи 
çà íеàктивíите ãàлàктики.

Локàлíото обкръæеíие íà ãлàктиките е описàíо  в шеста глава. Èçследвàíо  е 
локàлíото обкръæеíие кàкто íà иçвàдкàтà от Ñейôертови ãàлàктики, тàкà и íà 
тàçи от íеàктивíи ãàлàктики.  Òърсеíи сà блиçки ôиçически спътíици в рàмките 
íà  пет ãàлàктичíи диàметърà съãлàсíо и  рàçликà в àбсолютíите рàдиàлíи 
скорости до 600 km/s. Гàлàктиките-спътíици сà предстàвеíи в тàбл. 6.1 и 6.2 
съответíо.

Îтделíите Ñейôертови ãàлàктики сà комеíтирàíи в седма глава. Кàкто отбелÿçвà 
кàíдидàткàтà, дискутирàт се ãàлàктики в коíтекстà íà структури,  íàмереíи или 
уточíеíи от товà иçследвàíе и случàите, коãàто  влиÿíието íà íÿкои обрàçувàíиÿ 
върху проôилите е съществеíо  çà точíото определÿíе íà структурíите 
пàрàметри посредством декомпоçициÿ. Ðеçултàтите сà предстàвеíи íà 48 ôиãури!

Ãлава осма – дискусия, предстàвÿ  морôолоãичíàтà  хàрàктериçàциÿ íà 
иçвàдкàтà  от Ñейôертови ãàлàктики – тàбл. 8.1 и íà íеàктивíите ãàлàктики – 
тàбл. 8.2,  дÿл íà бàровете и пръстеíите в двете ãрупи, íàличието íà спътíици и 
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др.  

Зàключеíието е ôормулирàíо  в девета глава. Îсíовíи реçултàти моãàт дà се 
сумирàт тàкà:

1. Èçвършеíà е подробíà морôолоãичíà хàрàктериçàциÿ  íà иçвàдкàтà от 
Ñейôертови ãàлàктики в коíтекстà íà çàхрàíвàíе íà ÿдрàтà им и íà àдеквàтíàтà 
структурíà декомпоçициÿ. Àíàлиçът íà дàííите води до уточíÿвàíе íà 
морôолоãичíиÿ тип и до рàçкривàíе íà íови структури в чàст от ãàлàктиките:

• рàçкрити сà çà пръв път  бàр в Ark 479, овàл/лещà в Mrk 595, вътрешíи 
пръстеíи в Ark 120 и Mrk 376 и обрàçовàíиÿ от евеíтуàлеí приливеí 
проиçход в 3C 382 и NGC 7603;

• структури с противoречивà/íеÿсíà морôолоãиÿ в Mrk 573, Mrk 376, NGC 
3227, NGC 3516, Mrk 279, Mrk 506, 3C 382 и NGC 7469.

2. Ïредстàвеí  е хомоãеíеí  íàбор от ãлобàлíи (елиптичíост, PA, íàклоí и пълíà 
çвеçдíà величиíà) и иçоôотàлíи (ãолÿмà полуос и цветíи иíдекси íà íиво 24 V 
mag/arcsec 2) пàрàметри íà иçвàдкàтà от Ñейôертови ãàлàктики.  Ïолучеí е и 
íàбор пàрàметри íà бàрà - елиптичíост, PA, ãолÿмà полуос, съответствàщà íà 
мàксимумà íà елиптичíосттà, и дълæиíà; 

3. Ïредстàвеíи сà и ãлобàлíите елиптичíости и депроектирàíите елиптичíости 
íà бàрà íà иçвàдкàтà íеàктивíи ãàлàктики. 

4. Кàлибрирàíи сà Johnson-Cousins U B V RC IC   çвеçдíи величиíи íà 49 çвеçди в 
площàдки с рàçмери 50” х 50”  íà десет Ñейôертови   ãàлàктики  -  Mrk 335, Mrk 
79, Mrk 279, Mrk 506, 3C 382, 3C 390.3, NGC 6814, Mrk 304, Ark 564 и NGC 7469. 

5. Ñрàвíеíи сà морôолоãиÿтà и локàлíото обкръæеíие íà иçвàдкàтà Ñейôертови 
ãàлàктики и коíтролíàтà иçвàдкà със следíите осíовíи реçултàти:

• íàмереíи сà подобíи дÿлове бàрове в Sy, (49   8)%, и коíтролíàтà, (46 
8)%, иçвàдкà;

• бàровете íà Sy ãàлàктиките сà по-слàби от теçи íà коíтролíите ãàлàктики 
със съответíите медиàííи стойíости íà депроектирàíите елиптичíости 
0.39 и 0.49 при 95% степеí íà çíàчимост;

• честотàтà íà срещàíе íà пръстеíи в Sy и коíтролíàтà иçвàдкà е подобíà 
(49   8)% и (54   8)%, съответíо;

• прàктически рàвíи чàсти от Ñейôерт- (44   9)% и коíтролíàтà  (43   8)% 
иçвàдкà имàт поíе едиí ôиçически спътíик в рàмките íà пет ãàлàктичíи 
диàметърà и рàçликà в àбсолютíите рàдиàлíи скорости до 600 km/s,

• íÿмà корелàциÿ  меæду íàличието íà àсиметрии и спътíици и çà двете 
иçвàдки; 

• преоблàдàвàщàтà  чàст от двете иçвàдки - (91±5) % от àктивíите ãàлàктики 
и (94±4) % от коíтролíàтà иçвàдкà имàт бàрове, пръстеíи, àсиметрии или 
блиçки спътíици;

• подобíи чàсти от Ñейôерт-  и коíтролíàтà иçвàдки  - съответíо (86±6)% и 
(83± 6)% покàçвàт морôолоãичíи приçíàци çà осевоàсиметричíи 
пертурбàции íà потеíциàлà;
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• çàхрàíвàíето íà Sy ÿдрàтà íàй-вероÿтíо íе е директíо свърçàíо с 
морôолоãиÿтà и локàлíото обкръæеíие íà родителските им ãàлàктики.

Зàб.: Áеç дà е иçричíо деклàрирàíо, предстàвеíите реçултàти сà 
ориãиíàлíи.

В Ïриложението сà предстàвеíи 35 коíтурíи кàрти и проôили íà Ñейôертовите 
ãàлàктики. 

Íàкрàÿ е дàдеíо резюме  íà àíãлийски еçик.

Ñъãлàсíо Чл. 6. (1) от Зàкоíà çà ÐÀÑÐÁ -  Образователната и научна степен 
"доктор"  се  придобива  от лице с  образователно-квалификационна степен 
"магистър"...(3) Äисертàциоííиÿт труд по àл. 2 трÿбвà дà съдърæà íàучíи или 
íàучíоприлоæíи реçултàти,  които предстàвлÿвàт ориãиíàлеí приíос в íàукàтà. 
Äисертàциоííиÿт труд трÿбвà дà покàçвà, че кàíдидàтът притеæàвà çàдълбочеíи 
теоретичíи çíàíиÿ по съответíàтà специàлíост и способíости çà сàмостоÿтелíи 
íàучíи иçследвàíиÿ.

Ñъãлàсíо Чл. 27 (2) Äисертàциоííиÿт труд трÿбвà дà бъде предстàвеí във вид и 
обем,  съответствàщи  íà  специôичíите  иçисквàíиÿ  íà  първичíото  çвеíо. 
Äисертàциоííиÿт труд трÿбвà дà съдърæà: çàãлàвíà стрàíицà; съдърæàíие, увод; 
иçлоæеíие;  çàключеíие  -  реçюме  íà  получеíите  реçултàти  с  деклàрàциÿ  çà 
ориãиíàлíост; библиоãрàôиÿ.

Ïредстàвеíиÿт  дисертàциоíеí  труд  отãовàрÿ  íà  иçисквàíиÿтà  íà  Зàкоíà...  и 
Ïрàвилíикà çà прилоæеíието му.

Ëичното ми впечатление за кандидатката е осíовàíо íà дълãо-ãодишíàтà íи 
съвместíà рàботà в облàсттà íà ôиçикàтà íà àктивíите ãàлàктики. Ïреç цÿлото 
товà  време  тÿ  е  демоíстрирàлà  рàçíострàííи  иíтереси,  широки  поçíàíиÿ  и 
çàвидíо трудолюбие.  Óчàстието и в две школи NEON й дàдохà допълíителеí 
стимул и повишихà квàлиôикàциÿтà й íà иçследовàтел. Любà Ñлàвчевà-Миховà се 
предстàви отличíо и íà иçпитите по специàлíосттà. Ïредстàвеíàтà рàботà íе е 
ôиíàл, à íàчàло íà по-обемíи и çàдълбочеíи иçследвàíиÿ.

Критичíите ми белеæки, доколкото ãи имàм, се отíàсÿт до стилà íà иçлоæеíието 
и  термиíолоãиÿтà  в  íÿкои случàи  и  те  в  íикàквà  степеí íе  промеíÿт общàтà 
полоæителíà оцеíкà íà рàботàтà. 

Íà осíовàíие íà всичко иçлоæеíо по-ãоре и кàто имàм предвид, че предстàвеíите 
реçултàти  отãовàрÿт  íà  иçисквàíиÿтà,  предÿвÿвàíи  към  едíà  дисертàциÿ, 
предлàãàм  íà  члеíовете  íà  Óвàæàемото  íàучíо  æури  да  ïðиеìе  çа  çаùита 
диñеðтационния  тðóд  на  Люба  Славчева-Михова  и  да  й  ïðиñúди 
обðаçователната  и  наóчна  ñтеïен  "ÄОÊТОÐ"  ïо  ФИЗИÊА  ñúñ  ñïециалноñт 
"Аñтðофиçиêа и çвеçдна аñтðоноìия" .

Ñоôиÿ, 31.08.2011 ã.            Ñ увàæеíие:
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