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Р Е Ц Е Н З И Я 

на дисертационния труд на тема 
Коаксиален микровълнов разряд 
на ас. Тодор Ганчев Богданов 

за получаване на образователната и научна степен доктор 
от проф. дфн Иван Желязков 

 
 1. Актуалност на проблема.  Микровълновите разряди, създавани и под-
държани от бягащи електромагнитни вълни, имат почти половин-вековна история.  
Наред с интересната физика и предизвикателствата, свързани с тяхното модели-
ране, този тип разряди намират широко приложение в плазмените технологии (в 
това число и в нанотехнологиите, получаването на графен), метрологията, нови 
ефективни източници на светлина, медицината, плазмени антени и др.  Коаксиал-
ните микровълнови разряди, разработвани главно експериментално, откриват нова 
страница в областта на газоразрядната физика.  Тяхното моделиране е една нелека 
задача и затова проблемът на дисертационния труд на ас. Тодор Богданов – пара-
метрично изследване на основните характеристики на създаваната плазма в коак-
сиални микровълнови разряди с различни конфигурации – безспорно е актуален.  
Едно по-адекватно заглавие на дисертационния труд би било “Моделиране на коак-
сиални вълнови разряди”. 

 2. Съдържание и структура на дисертационния труд.  Дисертацията на 
Тодор Богданов е по научната специалност Физика на плазмата и газовия разряд 
(шифър 01.03.16) от направление 4.1. Физически науки и отразява научните дости-
жения на дисертанта при теоретичното моделиране на 4 вида коаксиални микро-
вълнови разряда плюс експериментално изследване на повъхнинновълнов коакси-
ален разряд при ниско налягане в неон.  

Дисертационният труд се състои от 6 глави, списък на публикациите, свър-
зани с дисертацията, библиография и едно приложение.  Той (дисертационният 
труд) съдържа 132 страници, 81 фигури, 5 таблици и са цитирани 110 източника (в 
това число и интернетния сайт на National Institute of Standards and Technology, 
Atomic Spectroscopy Data Center).  Броят на публикациите, върху които е написан 
дисертационният труд, е 11: една публикувана статия в списание с импакт фактор 
(J. Phys. D: Appl. Phys.), втора статия, предложена за публикуване в J. Appl. Phys., и 
9 доклада от конференции, публикувани в пълен текст.  Всички публикации са в 
съавторство, като в пет от съвместните работи Богданов е пръв автор, в 4 е на второ 
място и в една – на четвърто място; това ми позволява да заключа, че дисертантът е 
бил равностоен съавтор в съвместните публикации.  Докладите от конференции са 
публикувани в материалите (Proceedings-ите) на редица международни научни 
форуми: ICPIG 2015 (2 публикации), ESCAMPIG 2014 (1 публикация), Microwave 
Discharges: Fundamentals and Applications 2009 & 2015 (2 публикации),  EPS Confe-
rence on Plasma Physics 2008 & 2009 (2 публикации), International Summer School on 
Vacuum, Electron, and Ion Technologies 2011 (1 публикация) и International Workshop 
& Summer School on Plasma Physics 2008 (1 публикация). 
 Уводната глава включва дефиниция и основни характеристики на плазмата, 
като акцентът е върху газовите разряди и по-конкретно върху онези, които се 
създават и поддържат от бягаща елекромагнитна вълна.  Бих искал да отбележа, че 
има разностилие във формулите за дължината на Дебай и плазмената честота.  
Дебаевската дължина е дадена в международната система от мерни единици, 
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докато плазмената честота е в Гаусови (cgs) мерни единици.  По-нататък, в глави 3-
та и 4-та, където се излагат основните теоретични резултати, се ползва Гаусовата 
система и затова е логично формулата за дължината на Дебай да се даде в същата 
система от мерни единици. 
 Втората глава (Литературен обзор) е написана професионално – тя съдържа 
подробна информация за експерименталните изследвания, моделирането и прило-
женията на коаксиалните микровълнови разряди.  Оставам с впечатлението, че ди-
сертантът познава отлично текущия статус на тази област на газоразрядната физи-
ка.  Трудно е за вярване, но очевидно е истина, че в микровълновия източник на 
ултравиолетова светлина за стерилизация (Barkhudarov et al. 2006) концентрацията 
на заредените частици лежи в интервала 1.7×1013–1.8×1014 cm−3!  Една фигура 
(2.1.11) от стр. 24 се дублира като фиг. 2.2.1 на стр. 32.  Целите, поставени пред 
дисертационния труд са точно формулирани в края на втората глава. 
 Съществените глави в дисертационния труд са 3-та и 4-та.  В трета глава, 
озаглавена “Едномерен флуиден модел”, се дават основните уравнения, въз основа 
на които се изгражда моделът на плазма, създавана от бягаща електромагнитна 
вълна с коаксиална конфигурация на елементите на газоразрядната система 
(метална антена, диелектрик, плазма, метален екран).  Моделът обаче не е флуиден 
– тук няма флуидни уравнения.  Основните уравнения са микроскопичните уравне-
ния на Максуел, едното от които (законът на Кулон в диференциална форма) се 
трансформира в макроскопичен вид с помощта на силата на Лоренц и предполо-
жението, че електромагнитната вълна е с ъглова честота ω и че електроните на 
плазмата търпят удари с неутралните атоми/молекули на работната среда, т.е. става 
дума за слабостълкновителна електронна плазма.  Уравнение (3.4) е написано в SI – 
в Гаусовата система вторият множител в скобите трябва да бъде умножен с 1/c.  
Дисертантът използва само “електричната” част от силата на Лоренц; ако той 
държи силата на Лоренц да бъде в пълния си вид, по-добре е магнитното поле да се 
означи с B0 (т.е. имаме външно постоянно магнитно поле, чието отчитане би дове-
ло до появата на електронната циклотронна честота в израза за диелектричната 
проницаемост на слабойонизираната среда; очевидно в случая имаме изотропна 
плазма, както това се вижда от уравнения (3.10) и (3.11)).  Бих искал да обърна 
внимание на обстоятелството, че градиентът, дивергенцията и ротацията са опера-
тори и те трябва да се пишат с прави букви.  Същото се отнася и за имагинерната 
единица.  По-елегантен (и разбираем) запис на тези оператори е с помощта на 
набла оператора; например вместо rotB  да пишем B  и т.н.  U и A в (3.12) не са 
дефинирани – очевидно това са произволни скаларно и векторно полета, използва-
ни от дисертанта да покаже как се пресмятат компонентите на градиента, диверген-
цията и ротацията в цилиндрични координати, а също и Лапласианът на U.  В (3.14) 
k(z') трябва да се замени с kz(z'), тъй като там се има предвид аксиалната компо-
нента на вълновия вектор k.  Двете уравнения в (3.16) са фактически уравнения на 
Бесел и е по-логично (в контекста на означенията в тях) да бъдат преформулирани 
във вида на ур. (2) от ръкописа, предложен за публикуване в J. Phys. D: Appl. Phys.  
И тази форма на уравнението на Бесел трябва да предхожда изразите (3.17).  Дори 
бих добавил, че уравнението на Бесел може да бъде представено в по-четлив вид: 
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където  е коефициентът на отслабване на вълната (wave attenuation 
coefficient), характеризиращ пространствената структура на компонентите на векто-
рите E и B.  Решенията на горното уравнение са модифицираните Беселови функци 
Im(aρ) и Km(aρ).  Ако при числените пресмятания a се декларира като комплексна 
променлива, с комплексните Беселови функции Im(z) и Km(z) и техните производни 
може да се смята във всички области на коаксиалния микровълнов разряд.  Специ-
ално за диелектричните слоеве/пръчки има алтернативно решение с функциите на 

Ханкел (1) ( )mH z  и (2) ( )mH z .  Интересно е да се провери дали ще се променят резул-

татите от пресмятанията на фазовите диаграми и компонентите на векторните 
полета на електромагнитната вълна с използването на тези функции.   
 Един пункт, който силно ме смущава, е дефиницията на плазмения пара-
метър σ = ωR/c.  Така дефиниран той се отнася за област с диаметър 2R (плазма в 
цилиндрична диелетрична тръба).  При коаксиалните микровълнови разряди имаме 
фактически цилиндрична слоиста плазма.  Поради това смятам, че един по-адеква-
тен плазмен параметър за такъв тип плазма, създавана от бягаща електромагнитна 
вълна, би била σeff = ω∆R/2c, където ∆R = R2 − R1 е ширината на плазмения слой.  
Например, ако дебелината на цилиндричния слой е 2 cm, а честота на електромаг-
нитната вълна е ω/2π = 2.45 GHz, тогава плазменият параметър σeff = 0.513 – същата 
стойност се получава за цилиндрична микровълнова плазма с радиус R = 1 cm.  
Проверка на тази опция може да се направи като се моделира експериментално 
получена коаксиална микровълнова плазма – надявам се, че докторантът ще стори 
това. 
 Анализът на фазовите диаграми, респективно условията за създаване на 
плазма, са направени с подходящи илюстрации; същото се отнася и за радиалните 
профили на амплитудните функции на електромагнитното поле на вълната; впечат-
ляващи са двуразмерните профили, показани на фиг. 3.2.5.  
 В четвърта глава са представени резултатите от числените пресмятания.  
Изследвани са 4 конфигурации с постепенно усложняване на структурата, а имен-
но: диелектричен цилиндър–плазма, метал–диелектрик–плазма, метал–вакуум–ди-
електрик–плазма и метал–вакуум–диелектрик–плазма–метал.  За всички конфигу-
рации са изучени подробно условията за създаване на плазма в зависимост от 
стойността на плазмения параметър, диелектричната проницаемост и дебелината на 
диелектрика, дебелината на плазмената антена и модовото число на електромагнит-
ната вълна.  Четенето на тази глава значително би се улеснило, ако дисертантът бе 
картинно представил напречното сечение на всяка от изследваните структури с 
означение на всички радиуси, и по-специално на плазмения, спрямо който се нор-
мират останалите радиуси.  Бих искал да отбележа, че при числените пресмятания 
не е необходимо производните на Беселовите функции да се изразяват чрез ана-
литични формули, както е правил дисертантът – всяка съвременна дистрибуция на 
Беселовите функции съдържа самите функции и техните първи производни.  Най-
интересни са резултатите от моделирането на експерименталните данни на Petasch 
et al. 1983 (фиг. 4.4.8) и на Letout et al. 2005 (фиг. 4.4.9).  И на двете фигури теоре-
тичните криви за аксиалното изменение на концентрацията на заредените частици 
следват задоволително добре експериментално установения ход.  Разминаването с 
множител 2 е в абсолютните стойности на концентрациите.  Поучителени са теоре-
тичните графики на фиг. 4.4.9, които показват колко важен е изборът на стойността 
на честотата на електрон–неутралните удари.  Моделът, по идея, позволява да се 
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пресметне и изразходваната мощност за всеки от споменатите разряди – надеждни 
стойности за параметъра θ за работните газове биха могли да се намерят в литера-
турни източници по проблема.  С помощта на θ и ν биха могли да се определят в 
абсолютни единици и големините на амплитудните функци на електромагнитното 
поле на вълната. 
 Петата глава от дисертационния труд представя резултатите от експеримен-
тално изследване на коаксиален повърхнинновълнов разряд при ниско налягане в 
неон, проведено от дисертанта по време на мобилност по програмата CEEPUS в 
Масариковия университет и по програмата ERASUM в Техническия университет в 
Брно, Чехската република.  Изучавани са емисионните и абсорбционни спектри на 
неона, като основните резултати са представени на фигури 5.2–5.4.  Прави впечат-
ление линейното аксиално изменение на линията 633.4 nm при налягане на газа 320 
Pa, докато отношението на интензитетите на линиите 633.4 nm и 621.7 nm е прак-
тически постоянно със стойност около 4.2.  Има грешка в надписа към фиг. 5.4: ‘по 
явата ос’ трябва да се чете “по дясната ос”.   
 Получаването на дисперсионния закон на електромагнитната вълна в коак-
сиалната конфигурация метал–вакуум–диелектрик–плазма е направено в Приложе-
нието.  Крайният му вид, представен на стр. 129, е твърде лакончен.  Един явен за-
пис на дисперсионния закон например за най-простата конфигурация на съответ-
ното място в текста (страници 63–64) би дал представа на читателя каква е структу-
рата на този закон. 
 Основните научни приноси на дисертанта са формулирани в 7 точки в глава 
6-та на дисртационния труд – накратко казано получените резултати предсказват в 
зависимост от входните периметри: честота и модово число на електромагнитната 
вълна, радиуси на различните среди в конкретна конфигурация, диелектричната 
проницаемост и дебелината на дилектричната тръба, както дебелината на металната 
антена и радиусът на металния екран (ако такъв съществува) при какви условия 
може да се създава устойчива микровълнова плазма.  Поради спецификата на фазо-
вите диаграми, определена от стойността на плазмения параметър σ, за всеки мод 
може да възникват ограничения за максималната мощност на вълната, а оттам и за 
дължината на плазмения слой.  Освен едномодов режим, при условия, намерени от 
дисертанта, може да възникне и многомодов режим.  Установено е, че при всички 
конфигурации определящо влияние върху вълновите и плазмените характеристики 
на разряда имат плазменият параметър σ и параметърът η на металната антена. 
 Като цяло научните приноси в дисертационния труд на ас. Тодор Богданов 
може да се категоризират като обогатяване на съществуващите знания и новост 
в науката (предлагане на нов едноразмерен феноменологичен модел на коак-
сиалните повърхнинновълнови разяди). 
 Авторефератът отразява вярно съдържанието на дисертационния труд, но в 
него липсва важна информация: шифър на специалността, дата и място на пред-
защитата, списък на Научното жури. 

 3. Критични бележки на рецензента.  Впечатленията ми от дисертацион-
ния труд на ас. Богданов са много добри.  Текстът се чете с лекота, забелязаните 
печатни и граматични грешки са малко.  Обръщам внимание на дисертанта, че m не 
е азимутално вълново число, а азимутално модово число – азимуталното вълново 
число е kφ = m/r.  Имам някои пожелания за спазване на приетите в научната лите-
ратура норми при писането на индекси.  Какво имам предвид?  Значителна част от 
индексите в дисертационния труд имат смисъл на етикети (labels) и те трябва да се 
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пишат с прави (Roman) букви, а не с курсивни (italic).  Има пропуски в списъка на 
литературните източници – не са посочени всички автори в [97]–[99], сгрешено е 
фамилното име на Gaston Gousset  [91].  Цитирането на литературните източници 
трябва да се прави по-внимателно; напр. експерименталните данни в [83] не са 
единствено на E. Räuchle, първият автор в тази публикация е W. Petasch.  Анало-
гичен е случаят със цитат [85] – там освен Luis Alves, съавтори са Simon Letout, 
Caroline Boisse-Laporte и Philippe Leprince, като пръв автор е Letout. 

4. Лични впечатления на рецензента за дисертанта.  Познавам ас. Тодор 
Богданов от студентските му години.  Той е един изключително деен, надарен млад 
учен, Студент на годината в областта на “Природни науки, математика и инфор-
матика” за 2009 година под егидата на Националното Представителство на Сту-
дентските Съвети, носител на първи награди за най-добри презентации на конфе-
ренци в Kudowa Zdroj, Полша (2011) и в Пловдив (2012).  Тодор Богданов е бил 
член на научните колективи в 7 проекта, член на организационни комитети на три 
международни научни форума, участник в 15 конференции у нас и в чужбина.  
Трите му командировки в Бърно са спомогнали за неговото утвърждаване като 
млад изследовател в областта на повърхнинновълновите разряди от европейската 
плазмофизична колегия.  

 5. Заключение.  Като имам предвид сложния проблем (изграждане на само-
съгласуван феноменологичен едноразмерен модел на коаксиални разряди при 
ниско налягане, създавани и поддържани от бягащи електромагнитни вълни), с 
решаването на който дисертантът се е справил блестящо, и научните резултати 
(съдържащи се в публикуваните статии и в дисертационния му труд), намерили 
отзвук в три цитирания, както и обстоятелството, че представената дисертация 
напълно удовлетворява приетите във Физическия факултет на СУ “Св. Климент 
Охридски” критерии за придобиване на научна степен, с удоволствие препоръчвам 
на уважаемите членове на Научното жури да гласуват за присъждане на образо-
вателната и научна степен доктор на г-н Тодор Ганчев Богданов. 
 
София, март 2016 г. 
 
      Р е ц е н з е н т: 
 
 
                    /проф. дфн Иван Желязков/ 


