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СТАНОВИЩЕ

Съгласно заповед  038-575/5.10.2015 на Ректора на СУ и решение на
Факултетния съвет на Физически факултет от 29.09.2015 г. и протокол No. 12
бях определен за член на жури във връзка със защитата на Васил Атанасов
Вачков – редовен докторант по професионално направление 4.1 Физически
науки (Радиофизика и физическа електроника) за присъждане на образовател-
ната и научна степен “доктор”

Рецензент: проф. дфн Людмил Петров Вацкичев, пенсионер

Лични документи на докторанта. Според рецензента предоставените
от докторанта документи съответстват на изискванията на ЗРАСРБ, имат отно-
шение към професионалното направление на конкурса и дават основание за
участието на докторанта в него. Те съответстват и на препоръчителните изиск-
вания за придобиване на научни степени във Физическия факултет за при-
добиване на научни степени. Документите на В. Вачков съдържат разпечатка на
самата дисертация и автореферат към нея. Посочени са общо 8 публикации с
участието на В. Вачков в реферирани списания и годишници на тях, както и
такива в сборници с доклади на конференции. Научните трудове с участието на
В. Вачков са колективни (което е естествено за работата при редовна  докторан-
тура), но това не омаловажава неговия съществен личен принос към направени-
те изследвания, получените научни резултати и тяхната интерпретация.
Обектите на изследванията, научните резултати и приноси са в модерна област
на физиката на плазмата, чието практическо приложение разкрива нови възмож-
ности за реализацията им в областта на радиофизиката.

Дисертационният труд на Васил Вачков на тема “Плазмени излъчващи
структури на 2,45 GHz” е изложен в разпечатка от 144 страници и върху него е
изготвен автореферат, който представя стегнато и конкретно дисертацион-
ното съдържание. То е логичски подредено, като се започне от актуалността на
темата, целите и задачите на дисертацията и се премине към нейното съдържа-
ние, състоящо се от увод и 4 глави.

В увода на дисертацията са представени плазмените антени като нова
алтернатива на стандартните метални антени в мобилните комуникации, която
алтернатива печели популярност. Това определя и целта на дисертационния
труд – да се моделира, конструира и изследва експериментално монополна
плазмена антена с посочената по-горе честота и захранване от един микровъл-
нов източник. След направения литературен обзор се прави изложение по глави,
като в първата се представят основните параметри на металните и диелектрич-
ните антени, с които се сравняват плазмените антени в дисертацията и за
последните са посочени техните преимущества. Във втората глава е показано
конструирането на нова миниатюрна плазмена антена, измерени са нейните
плазмени  параметри и параметрите на антенно излъчване. От диаграмите на
излъчване се правят изводи за моделиране и оптимизиране на конструкцията на
плазмените антени, като в трета и четвърта глава се правят конкретни изводи за
основните им характеристики и параметри. Накрая ясно и конкретно са посо-
чени приносите в дисертационния труд, които съдържат различни по характер
постижения на докторанта. Например: конструирана е нова миниатюрна
плазмена антена и са определени експериментално параметрите на антената и
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тези на излъчване в работен режим; моделирано е излъчването на три различни
нови конструкции на плазмената антена и са направени изводи от получените
диаграми на излъчване; приведени са данни от моделната оптимизация на
плазмените антени, които показват потенциалната им приложимост в съвремен-
ните комуникации и се предлага нов теоретичен модел, описващ излъчването на
плазмената антена. Така посочените в дисертацията приноси се отличават със
своето многообразие с теоретичен, експериментален и приложен характер,
което прави богати по тематика направените научни изследвания от В. Вачков
и сътрудници,  който научен колектив старателно е проучил направените от
други автори публикации. Тези публикации са намерили място в цитирания
списък от 25 научни статии и доклади. Цитираните заглавия показват, че за
изследванията в дисертационния труд е търсена разнообразна информация от
други автори, което прави собствените резултати в дисертацията и обсъждането
им достатъчно убедителни.

Голямото разнообразие от теоретични, технологични и експериментални
научни изследвания в дисертацията изискват усилията на колектив от
специалисти с активното участие на В. Вачков. Не случайно той благодари на
съавторите си в статиите, в създаването на които сам участва с необходимата
компетентност и професионализъм.  Впечатляваш е личният му принос в
моделирането на излъчването при плазмените антени, чрез което се оптимизира
конструкцията им и се определят редица физични параметри на антените. Като
цяло основните изводи и приноси в дисертацията са подкрепени от широк кръг
експериментални резултати, които ги правят убедителни и определят несъм-
нената научна стойност на направените изследвания с участието на дисер-
танта.

Съществени забележки по оформлението и текста на дисертацията
нямам. За рецензента дисертацията на В. Вачков е конструирана по начин и
съдържание, които показват личния му съществен научен принос в изслед-
ванията. Това ми дава основание да предложа на научното жури да присъди на
Васил Атанасов Вачков образователната и  научна степен “доктор”.

София, 1.XI.2015 г. РЕЦЕНЗЕНТ:

(проф. дфн Людмил Вацкичев)


