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Дисертационният труд описва проведените с основно участие на автора 

изследвания на събития с два мюона в крайно състояние при взаимодействия на 

високо-енергетични протони. Измерванията са направени с помощта на детектора 

CMS
1
, инсталиран на едно от пресичанията на насрещните снопове протони, 

ускорени в ускорителя LHC
2
 в CERN

3
. Изграждането на детекторната апаратура, 

нейното инсталиране, калибриране и поддържане в работоспособност е направено 

от голям колектив от учени, инженери, техници пр. от множество научни 

институти от целия свят (т. нар. колаборация CMS
4
). Самите измервания, т.е. 

набирането на данни, също изискват едновременното участие на множество 

специалисти. Анализът на данните е многоетапен, използват се софтуерни 

инструменти, създадени в резултат на многогодишни усилия на голям брой учени, 

самата компютърна обработка  е трудоемка и се извършва от голям колектив от 

хора. Румяна Хаджийска излага в дисертацията си само онези аспекти на това 

колективно дело, в които тя е взела непосредствено участие и има съществен 

принос. 

 

Дисертационният труд е изложен на 148 страници,  включва 9 глави по същество, 

гл. 10 формулира научните приноси, гл. 11 съдържа благодарности и накрая има 

две приложения. Изложението е онагледено със 66 фигури и 11 таблици, цитирани 

са 97 заглавия.  

                                                           
1
 Compact Muon Solenoid = компактен мюонен соленоид 

2
 Large Hadron Collider = голям адронен колайдър, т.е. ускорител на насрещни снопове от протони 

3
 Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire = Европейски център за ядрени изследвания край 

Женева, Швейцария. 
4
 http://cms.web.cern.ch/content/cms-collaboration  
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В уводната първа глава  се разглеждат съвсем накратко основните идеи на 

Стандартния модел на фундаменталните частици и взаимодействия, нерешените 

въпроси и някои разширения на модела, които биха могли да решат част от тези 

въпроси.  

Във втора глава, също много сбито, са представени кратки сведения за ускорителя 

LHC, инсталираните на точките на пресичане на сноповете детектори и историята 

на набирането на данни до края на 2012 г. Тези две глави представляват 

минималното необходимо въведение в тематиката на дисертацията.  

В трета глава е разгледан детекторният комплекс CMS, с чиято помощ са 

извършени изследванията от дисертацията. Разгледано е предназначението, 

конструкцията и най-важните характеристики на отделните подсистеми и тяхната 

взаимна обвързаност.  

Четвърта глава се занимава със системата от камери със съпротивителна плоскост 

(RPC
5
) на експеримента CMS, където са били съсредоточени основните усилия на 

автора по време на изследователската й работа. Описан е общо принципът на 

действие и конкретната реализация на 932 такива камери с обща площ от  2953 м
2
. 

Предмет на петата глава е тригерната система на CMS. Ясното разбиране за 

начина на нейното функциониране и правилното описание на работата й в Монте-

Карло симулационните пресмятания е от ключово значение за получаването на 

надеждни физически резултати. Описанието демонстрира такова разбиране. 

По-обширната шеста глава се нарича „Реконструирани мюони“ и дава сведения за 

начина на идентифициране на родените във взаимодействията или при разпадане 

мюони и измерването на характеристиките им: траектория, импулс и заряд. 

Заглавието не е много удачно
6
, но главата като цяло дава сведенията,  необходими 

за разбирането на методиката за регистриране на тежки частици, разпадащи се на 

два мюона, изложена в Гл. 9. Тук имам няколко въпроса. На стр. 50 се твърди, че 

разделителната способност по напречен импулс, определен в мюонната система, за 

напречни импулси до няколко десетки GeV/c  е доминирана от многократното 

разсейване в материала преди първата мюонна станция. Това твърдение се нуждае 

от сериозно усъвършенстване. Не може нещо, което измерваш в момента, да зависи 

от историята на частицата. Бих разбрал зависимост от многократното разсейване 

във веществото на самата мюонна система (магнитопровод, стени на камерите и 

т.н.), но не и преди нея. На същата страница се твърди, че всяка следа с импулс над 

2 GeV/c, реконструирана във вътрешния координатен детектор, се екстраполира до 

мюонната система и се търси съвпадение със следи, реконструирани там. Каква е 

неопределеността в тази екстраполация и какъв е рискът от свързване на следи от 

различни частици? На фиг. 6.1 (стр.51) е представена разделителната способност по 

напречни импулси за регистрираните мюони. Цитирана е работа [33], която е CMS 

Technical Design Report, CERN/LHCC 2006-001 (2006). Предполагам, че това са 

данни от симулации или прототипи. Как изглеждат съответните фигури, получени 

на базата на събития от данните, върху които е базирано търсенето на нови частици 

в Гл. 9? 

                                                           
5
 Resistive Plate Chambers 

6
 Мюоните не могат да се реконструират. Могат да се измерят само характеристиките им. При тези енергии 

те живеят само няколко милисекунди след раждането си и безвъзвратно се разпадат на електрони/позитрони 

и неутрина (главно далеч извън детектора).  
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Последните три глави съдържат изследвания и резултати, върху които се базират 

формулираните в Гл. 10 научни приноси на дисертанта. 

Седма глава е посветена на работата на системата от камери със съпротивителна 

плоскост при набирането на данни. Съществена част от приносите на Р. Хаджийска 

е свързана с контролирането на качествената и стабилна работа на тази система при 

набирането на данни, както и на тяхното „сертифициране“ по отношение на RPC, 

поради което на нея е отделено подобаващо място. Представени са основните 

параметри на камерите, които трябва да се следят, методиката за това и сумарните 

резултати. Последните, в крайна сметка, демонстрират удовлетворителната работа 

на системата по време на набирането на данни. Тук имам въпрос, свързан с 

твърдението на стр. 70 че средната стойност на тока в камерите е една от най-

важните характеристики, която трябва да се следи. Защо това е така и как тази 

характеристика влияе на качеството на записаните данни? В §7.2.4 (стр. 79) се 

твърди, че средният размер на клъстерите в камерите е около 2, въпреки че 

размерът на стриповете на камерите в различните слоеве варира около 2 пъти. Има 

ли конструктивни или функционални особености на камерите, които да обуславят 

сработването най-често на два сигнални електрода, независимо от ширината им?  

Осма глава ни въвежда кратко в софтуера на експеримента CMS, като по-

специално внимание е отделено на симулирането на работата на системата от RPC. 

Тук авторът има съществени приноси и те са откроени. От Р. Хаджийска е 

разработен алгоритмът за моделиране на отклика на камерите на преминаването 

през тях на заредени частици, родени в протонните сблъсъци, базиран на реално 

измерените характеристики на камерите. При съществено изменение на 

характеристиките се изменят и параметрите за симулация, така че съгласието 

между моделирането и реалните данни да е удовлетворително. На тази база се 

извършва и т.нар. валидиране на симулираните данни в частта им за камерите със 

съпротивителна плоскост, така че те да съответстват на условията, при които  

реално са се записвали събития. Приносът на дисертанта в този процес е водещ. 

Девета глава излага резултатите от търсенето на раждането и последващото 

разпадане на два мюона на бозони, които не съществуват в Стандартния модел. 

Анализът на данните е проведен коректно, отчетени са особеностите на 

детекторната система, тригерните алгоритми и първичната обработка на набраните 

данни. Не е наблюдаван статистически значим сигнал за инвариантни маси до 

около 2.5 TeV/c
2
. За съжаление, появилият се при търсенето на тензорни частици 

пик около маса 425 GeV/c на ниво над 3 стандартни отклонения деградира до 

обичайна флуктуация на ниво под 2 отклонения при увеличаването на статистиката 

(фиг. 9.15)… Относно представянето на данните ще отбележа, че читателят би бил 

улеснен, ако спектрите по инвариантна маса на двата мюона като тези на фигури 

(9.8), (9.11), (9.12), (9.13) бяха придружени с подобни, при които от 

експерименталните данни е извадено сумарното моделното разпределение. Между 

другото, полезно би било наред с фиг. (9.14) (стр. 120) да имаше представена и 

фигура със зависимостта на разделителната способност по инвариантна маса от 

същата тази маса и от енергията на разпадащата се частица
7
. Тогава би било по-

лесно за читателя да си обясни стесняването на доверителните интервали 

(защрихованите участъци на фигурата) с нарастването на инвариантната маса на 

мюонната двойка. 

                                                           
7
 Евентуално получена чрез симулации. 
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Описаните в дисертацията изследвания са изключително актуални и значими. 

В методически аспект е направен сериозен принос към симулирането на работата 

на  RPC системата на детектора CMS. Паралелно с това Р. Хаджийска е вложила 

много време и усилия в окачествяването (сертифицирането) на голям обем набрани 

данни от експеримента, които се използват от цялата колаборация. В 

експериментален аспект проведеният анализ с оглед на търсене на тежки бозонни 

резонанси, разпадащи се на два мюона е част от най-интересните изследвания, 

които се правят на ускорителя LHC и чиито резултати се очакват с голям интерес 

от световната научна общност и широката публика.   

 

Научните приноси на представения труд са формулирани в десета глава. Без да 

ги преповтарям тук ще отбележа следното. Заявени са приноси към изследването 

на характеристиките и поведението на системата от RPC в реални условия, 

създаването на модел на поведението на камерите в тези условия и интегрирането 

на този модел в симулационния софтуер на експеримента, вкл. и съответните 

средства за контрол (валидиране). С водещото участие на докторанта е 

сертифициран голям обем от набрани експериментални данни (повече от 10% от 

всички данни до сега от експеримента CMS). Заявен е и съществен принос в 

анализа на двумюонни събития с оглед търсенето на нови бозонни резонанси извън 

Стандартния модел. Приемам формулираните от дисертанта приноси и ги считам 

за съществени и удовлетворяващи изискванията за приносен характер на 

дисертационна работа за образователната и научна степен „доктор“. 

 

Резултатите от дисертацията са публикувани в 5 статии в реномираните 

списания Physics Letters B (impact factor за 2012 г. 4.569) – 1 статия и Journal of 

Instrumentation (impact factor за 2012 г. 1.656) – 4 статии. Три (№№1-3) от тези 

четири статии са разширени версии на  доклади, изнесени на 11
th

 Workshop on 

Resistive Plate Chambers and Related Detectors (RPC2012, 5-10 Feb 2012. Frascati, 

Rome, Italy). Р. Хаджийска е изнесла доклада, публикуван под №1 и е водещ автор 

в тази публикация. В публикацията под №2 тя е на второ място, защото 

ръководителят на проекта RPC д-р Паолучи е изнесъл доклада и е на първо място. 

Считам, че и в тази публикация приносът на дисертанта е водещ. В останалите 

публикации подредбата е стандартна за колаборацията CMS. Авторът е забелязал 

20 независими цитирания на работа №5, аз намерих още по едно на работи №2 и 4. 

Изложените данни ме убеждават, че препоръчителните критерии на Физическия 

факултет на Софийския университет за публикационна активност на докторанта, 

които са едни от най-високите в страната, са покрити напълно. Резултатите от 

дисертационния труд са публикувани и известни на колегията. 

 

Оценката на личния принос на дисертанта правя на базата на следните 

сведения: 

 заявените в дисертацията лични приноси (стр.124); 

 личните ми дискусии с Румяна Хаджийска, както и докладите й на 

атестационните семинари по време на докторантурата й в катедрата; 
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 писмото на ръководителя на екипа, занимаващ се с RPC системата на 

детектора CMS  д-р Паолучи от секцията в Неапол на Италианския институт 

по ядрена физика. 

Заключението ми е, както вече отбелязах, че личните приноси са в моделирането на 

отклика, поддържането на работоспособността и контролирането на параметрите 

на RPC системата, ръководенето на работа по окачествяването на голям обем 

набрани данни от експеримента CMS (около 10% от всички данни) и подбора и 

анализа на събития, включващи два мюона в крайно състояние с цел търсене на 

неизвестни до сега тежки бозонни резонанси. Тези приноси демонстрират 

придобитите знания и умения от Р. Хаджийска и са атестат за способността й да се 

ориентира в сложни проблеми от експерименталната физика на елементарните 

частици и да провежда самостоятелни научни изследвания. 

 

Дисертацията е написана в добър стил. Изложението е стегнато и ясно. Положени 

са сериозни усилия терминологията да съответства на научния стил в българския 

език и употребата на чуждици да е минимална. Много полезни са кратките 

заключения към всяка глава. Двете приложения съдържат полезна допълнителна 

информация за любознателния читател.  

Съдържанието на автореферата съответства на дисертационния труд. 

 

Заключение: Въз основа на казаното дотук считам, че представеният труд 

удовлетворява изискванията на Закона за развитие на академичния състав в 

Република България, Правилника на Министерския съвет и на Софийския 

университет за неговото приложение и препоръчителните изисквания на 

Физическия факултет за придобиване на образователната и научна степен 

„доктор“. Убеден съм, че дисертантът Румяна Милева Хаджийска заслужава да 

получи тази степен.  

 

 

18 март 2014 г.                                                 Рецензент: 

 

        (проф. дфн Румен Ценов) 


