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на тема “Активност на звезди от тип T Tauri и сходни на тях обекти”
от проф. дфн Диана Петрова Кюркчиева,
Шуменски университет “Еп. К. Преславски”
Сунай Ибрямов се дипломира като бакалавър по астрономия на Шуменския университет
през 2011 г., а през 2012 г. завършва магистратура по астрономия и астрофизикa във Физическия
факултет на Софийския университет. От 2013 г. той е редовен докторант на ИА с НАО под
ръководството на проф. Е. Семков. От 2016 г. е асистент в Шуменския университет.
Дисертацията на Сунай Ибрямов е в областта на звездната астрофизика и е посветена на
изследването на млади звезди. Актуалността на проведеното изследване произтича от факта, че
това са важни обекти за астрофизиката, особено за изучаването на ранните еволюционни стадии
и за проверка на еволюционните модели. Тъй като младите звезди преди ГП представляват
кратка фаза от живота на звездите, броят на изучените обекти от този тип е недостатъчен и затова
всяко изследване в тази насока е ценно.
Дисертационният труд на Сунай Ибрямов съдържа 111 страници, включващи 75 фигури и
11 таблици, в литературата са цитирани 165 източника.
Текстът на дисертацията е структуриран в увод, четири глави и заключение. Първа глава е
посветена на звездите преди ГП и тяхната променливост, втора глава описва проведените
наблюдения, използваната наблюдателна апаратура и методите за обработка на данни. Трета
глава съдържа резултатите от изследването на 22 звезди от полето на мъглявината Мексикански
залив, а четвърта глава е посветена на изучаването на 6 звезди от полето на мъглявината NGC
7129. Заключението на дисертацията не само резюмира резултатите, но и показва визията за
бъдещите изследвания по темата. В края на дисертацията са формулирани научните приноси и са
показани основните публикации и техните цитати.
Дисертационният труд се базира главно на собствени наблюдения, проведени в НАО Рожен.
чиито данни са дадени в Приложение (150 страници и 28 таблици). Те са достъпни и във VizieR.
Текстът на дисертацията е написан стегнато, логически последователно и e добре
илюстриран с таблици и фигури.
Основните публикации, на които се базира дисертацията, са 5: от тях 3 са в списания с
импакт фактор (Astronomy & Astrophysics, Research in Astronomy and Astrophysics, Publications of
the Astronomical Society of Australia) и 2 са в Bulgarian Astronomical Journal. Приносът на докторанта в изследването е несъмнен, тъй като той е първи автор в 4 от тези публикации. Резултати от
изследванията по темата са докладвани на 4 научни конференции.
Досега е забелязано 1 цитиране на 5-те публикации, върху които се базира дисертацията.
Освен споменатите 5 статии, Ибрямов е съавтор в още 34 научни труда и 22 циркуляра по
наблюдения на астероиди и комети, чиито цитирания надхвърлят 40.
Основните приноси на дисертационния труд са следните:
1.
Получени са многоцветни криви на блясъка на 28 млади звезди, покриващи време
от близо 20 години.

2.
Изследваните 22 звезди в полето на мъглявината „Мексикански залив” са класифицирани както следва:
•
V521 Cyg, FHO 27 и FHO 28 показват променливост от типа UXor;
•
V752 Cyg, V1539 Cyg, V1716 Cyg, FHO 26, FHO 29, LkHα 186, LkHα 187, LkHα
191, [KW97] 53-17, [KW97] 53-22 и [KW97] 53-23 са класически T Tauri звезди;
•
Предполага се, че V1538 Cyg, V1929 Cyg и [KW97] 53-20 са T Tauri звезди със слаби линии;
•
LkHα 189 и [KW97] 53-11 показват характеристики на двата типа T Tauri звезди и за
точната им класификация са нужни спектрални наблюдения;
•
За V1957 Cyg, V2051 Cyg и [KW97] 53-36 се предполага, че са еволюирали звезди
преди ГП или са пост-T Tauri звезди.
3.
Изследваните 6 звезди в околностите на мъглявината NGC 7129 са класифицирани
както следва:
•
V350 Cep показва променлиост от типа EXor и/или FUor;
•
V391 Cep, NGC 7129 S V2 и V4 са класически T Tauri звезди;
•
NGC 7129 S V3 показва променливост от типа UXor;
•
NGC 7129 S V1 вероятно е T Tauri звезда със слаби линии.
4.
Открита е периодичност за 3 от изследваните звезди: V1716 Cyg (период 4.15 дни),
V1929 Cyg (период 0.43 дни) и LkHα 189 (период 2.45 дни). Тези периоди са от порядъка на ротационните периоди на звезди от типа T Tauri.
5.
В околностите на NGC 7129 е открита нова променлива звезда, която е класифицирана като класическа T Tauri звезда.
Ценността на получените научни резултати в дисертацията се подкрепя от факта, че за
изследването на свойствата на новообразувани звезди колективът, част от който е Ибрямов, получава през 2014 г. наградата на БАН в конкурса за високи научни постижения в направление
"Астрономия, космически изследвания и технологии".
Авторефератът на дисертацията отразява адекватно нейното съдържание.
Към представения дисертационен труд нямам забележки.
Като студент и докторант Ибрямов е участвал в 8 международни научни школи и
конференции, 5 национални научни конференции и е бил активен участник в разработването на
10 научни проекта.
Част от времето си Ибрямов посвещава и на организационна дейност: от 2013 г. той е член
на Редакционната колегия и научен редактор на „Астрономически календар”, издаван от Института по астрономия с НАО, БАН; от 2015 г. е член на Редакционната колегия на списание
„Publications of the Astronomical Society of Bulgaria”; от 2015 г. е член на Редакционната колегия
на в-к „Телескоп”, издаван от Астрономическа асоциация – София; участва в организацията на
различни научни събития и демонстрационни наблюдения. Той е автор на 32 статии за популяризация на астрономията.
Още от студентските си години Ибрямов води семинарни и практически упражнения по
астрономически дисциплини на студенти от Шуменския университет и благодарение и на
неговата инициативност бе създадено Студентското астрономическо общество.
Богатата и разнообразна дейност на Ибрямов не остава незабелязана и той е удостоен с
редица престижни награди:
 Златна значка „Отличник на Софийски университет „Св. Климент Охридски” през 2012 г.
( Национален приз „Студент на годината 2011” за постижения в професионално направление „Природни науки, математика и информатика”, присъден от Национално представителство
на студентските съвети в Република България през 2011 г.
( Стипендия „Акад. Георги Наджаков” за постижения в овладяването на знания в областта
на физиката, присъдена от фондация „Еврика” през 2011 г.
( „Наградата на Ректора” на Шуменския университет за високи научни постижения през
2011 г.
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( „Наградата на Шумен” в областта на образованието и науката, категория „Студент на годината” в направление „Природни, математически и Инженерни науки”, присъдена от Общински съвет през 2010 г.
Личното ми впечатление от Сунай Ибрямов като професионалист е, че той е прецизен
наблюдател, познаващ детайлно астрономическото оборудване и софтуер за обработка на данни,
умее успешно да анализира и интерпретира научни резултати. Тези му качества, заедно с
огромната му трудоспособност, го правят един от най-перспективните млади български
астрономи. Като колега е изключително добронамерен, отговорен, инициативен, с разностранни
интереси и знания.
Заключение
Въз основа на гореизложеното убедено считам, че резултатите от представеното научно
изследване по качество и количество сериозно надхвърлят критериите на Института по
астроноия на БАН за получаване на образователно-научната степен “доктор” по научната
специалност “Астрофизика и звездна астрономия”. Поради това призовавам членовете на
научното жури да гласуват положително по разглежданата процедура и да присъдят
образователно-научната степен “ДОКТОР” на Сунай Ибрямов Ибрямов.
12.03.2016 г.

Подпис:
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