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Дисертацията на Румяна Хаджийска е от областта на експерименталната физика на 

високите енергии. Експерименталният материал, на който се базира, е получен на 

ускорителя LHC в ЦЕРН на детектора CMS. С него се изследват проблеми на 

съвременната физика като проверка и прецизно определяне на параметрите на 

Стандартния модел, търсене на нови частици и проверка на теории извън Стандартния 

модел. Това прави дисертацията много актуална. Развиваните в нея експериментални 

методи и получените резултати я поставят на върха на съвременната физика. 

CMS (компактен мюонен соленоид) е огромен детектор, който се състои от много 

системи, които трябва да функционират в пълен синхрон, да регистрират и обработват 

информация за много кратко време. За поддържането и успешната му работа се работи 

голям колектив от учени от много страни, обединени в колаборацията CMS. В рамките 

на тази колаборация г-жа Хаджийска е отговаряла за настройката, поддържането и 

работата на една от системите на CMS – камерите със съпротивителни плоскости 

(RPC). Тази система се използва за реализиране на допълнителен тригер и служи за 

асоцииране на събитията и частиците преминали през различните мюонни станции към 

конкретно взаимодействие. С 432 камери, разположени в затварящите части с активна 

площ от 668 m
2
, и 480 камери с активна площ от 2285 m

2  
в централната част, системата 

RPC е най-голямата от всички системи на детектора CMS. 

 В дисертацията са представени резултати получени в протон-протонни 

взаимодействия при енергия на насрещните снопове 3.5 TeV, събрани в периода 2010-

2012г.    

 Румяна Хаджийска е завършила магистърска степен по Физика на ядрото и 

елементарните частици в СУ  “Св. Климент Охридски” през 2008г, а от 2010г. е 

редовен докторант по специалността “Физика на ядрото и елементарните частици” във 

Физическия факултет на СУ. От тогава участва в колаборацията CMS.  Справка в 

базата данни по физика на високите енергии inSPIRE показва, че тя има 312 

публикации – всички в колаборацията CMS. Дисертацията се базира на 5 от тях. 
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Обща характеристика и структура на дисертационния труд 

 
 Представената ми за рецензиране дисертация се състои от 9 глави и 2 

приложения. В увода са резюмирани теориите, които се проверяват с детектора CMS – 

както Стандартния модел така и теории извън него. Във втора глава е описан накратко 

големия адронен колайдер LHC, а в трета глава детектора CMS . Накратко са 

разгледани всичките му системи. Четвърта глава е посветена на описанието на 

камерите със съпротивителна плоскост RPC. Описани са принципите на действие, 

развитието на електронните лавини и индуцирането на заряд върху сигналните 

електроди. В пета глава е разгледана тригерната система на детектора CMS като е 

акцентирано на мюонния тригер. В шеста глава се разглеждат критериите за 

идентификация на мюонните и различните методи за реконструиране на мюонни 

трекове. Направена е оценка на ефективностите за тригериране и ренонструкция. В 

седма глава е описана работата на системата RPC по време на измерванията. Описани 

са различните фактори, които влияят върху работата й: напрежението и тока на 

камерите, атмосферното налягане и температурата, шумът на електрониката. 

Разгледани са различните параметри, които се следят за да се гарантира висока 

ефективност. Осма глава е посветена на моделирането на работата на RPC системата. 

За генериране на събития е използвана програмата Pythia, а преминаването на 

частиците през детектора и симулирането на взаимодействията им във веществото ва 

детектора е направено с GEANT4. Моделът е проверен чрез сравняване на получените 

параметри на системата със заложените и чрез сравняване на резултатите получени с 

използването на генератора на събития и експерименталните данни. Констатирано е 

добро съгласие. В девета глава са изложени резултатите по търсене на резонанси, които 

се разпадат на мюон-мюонни  двойки. Представени са спектри по двумюонни и 

двуелектронни инвариантни маси. Изводът от тези изследвания е, че не са намерени 

нови неутрални векторни бозони в протон-протонните взаимодействия при s =7 и 8 

TeV за ниво на достоверност 95% и не се наблюдава частица с маса M
µµ

>200 Gev/c
2
 . 

Наблюдаван е излишък на събития над фона при M
µµ

=425 Gev/c
2
 , но той е описан като 

“известен излишък” в дисертацията и „малък излишък” в автореферата. Не е 

коментиран възможният му произход и оставам с впечатление, че се очаква при 

увеличаване на статистиката този ефект да изчезне. 

 В приложение А е представен част от конфигурационния файл с входните 

параметри използвани за генериране на събития с 2 мюона в крайно състояние в 

програмата Pythia. В приложение Б е описана методиката за статистически анализ на 

обработваните резултати използвана в девета глава. 

   Като изключим увода и втората глава всички останали започват с много кратко 

изложение на материала и поставяне на целите. Всяка глава завършва с кратко 

заключение, в което е описано съдържанието и. Тези заключения са написани много 

стегнато и прегледно, и много добре резюмират изложението. 

 

Оценка на съответствието между автореферата и 

дисертационния труд 

 

Автореферата съответства на дисертационната работа. В него се съдържа кратко 

описание на детектора CMS, описана е по-подробно системата RPC, нейните параметри 

и моделиране. Приведени са резултатите от анализа на експериментални данни за 

търсене на тежки резонанси от два мюона в крайно състояние. Получените резултати от 
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дисертацията са включени в автореферата, което го прави подходящ за точна оценка на 

цялостната разработка. Би било добре в автореферата да се включи не само графиките 

от фигура 9.15(б) от дисертацията (фигура 6.7 от автореферата), а и фигура 9.15(а) от 

дисертацията.  

 

Приноси на дисертационния труд 
 

Както получените резултати, така и приносите на дисертационния труд, имат 

научен и научно-приложен характер и могат да бъдат обобщени по следния начин: 

• Изследване на основните характеристике на системата RPC, като е определена 

ефективността на камерите и оптималните стойности на параметрите им. 

• Моделиране на работата на системата RPC. 

• Разработване на програмен пакет за валидиране на модела и качеството на 

данните  получени по метода Монте Карло. 

• Участие в набора на експериментални данни и обновяване регулярно на 

параметрите на системата RPC. 

• Предварителна обработка и сертификация на експериментални данни. 

• Анализ на събития с два мюона в крайно състояние на основа на данни 

натрупани в CMS в периода 2010-2012г. 

 

Наукометрични показатели на публикациите 

 
Дисертацията се базира на 5 публикации. Първите 4 от тях са публикувани в Journal 

of Instrumentation и са върху RPC детектора. Първите 3 са с 63 автора, докладвани са на 

11-тата работната среща по резистивни камери във Фраскати, Италия. Четвъртата е с 

2263 автора (цялата колаборация). Тези работи имат 3 цитата. Петата работа е 

публикувана във Physics Letters B от името на цялата колаборация и има 29 цитата 

досега. Върху нея се базира девета глава на дисертацията за търсене на двумюонни 

резонанси. 

Четирите работи са методични, а петата е с физични резултати – затова цитиранията 

са такъв брой. Получаването на достоверни физични резултати е невъзможно без 

съответните настройки и моделиране на детектора – ето защо смятам, че приносът на г-

жа Хаджийска в тази работа е съществен. Това се декларира и от препоръката 

подписана от проф. Пиерлуиджи Получи, мениджър за системата RPC в рамките на 

CMS, който потвърждава приноса й при моделирането, работата й като един от 

мениджърите на  RPC данни,  важността на разработения от нея софтуер и алгоритми за 

валидиране на софтуерните пакети за различните групи за физичен и детекторен анализ 

в рамките на CMS.   На Румяна Хаджийска е било възложено да докладва резултатите 

на групата RPC на 11-тата работната среща по резистивни камери във Фраскати, 

Италия.  

 

Критични бележки 

 
Нямам критични бележки по същество. Дисертацията е написана стегнато и ясно 

– много успешно е избегната опасността за изпадане в излишни подробности, а те са 

неизменна част от експерименталната физика на високите енергии, където  за всеки 

детектор е необходимо да се дефинират, изберат и настроят куп параметри. Прави 

впечатление добрият език – естеството на нашата работа е свързано с използване на 
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жаргон, като намирането на подходяща дума е много трудно, затова почти винаги 

съответния термин просто се изписва на кирилица. В този аспект бих препоръчал да се 

използва израза „частиците отдават енергия” вместо депозират, преки за prompt вместо 

първични мюони. Дребните грешки, които съм забелязал са на стр. 12 - би трябвало да 

е „нашия свят”, на стр. 17 е изпусната думата “сплав” , „време” на стр. 41, излишно „те” 

на стр. 45 и „Но” на стр. 49, грешно набрана степен -1 на стр. 113. Не е ясно какви са 

мерните единици на критерия „конус с радиус DR<0.3” на стр. 57. Излишен е модулът 

във формулата под линия на стр. 58. За формула 13.5 на стр. 142 би било добре да се 

каже какво са p0, p1, p2 – според мен това са параметри, но как са подбрани не е казано. 

На фигура 7.3 на стр. 68 не е ясно какво е “rolls” показано по ординатата. На стр. 70 и 

105 са пропуснати номерата на фигури (7.8 и 9.3), но това най-вероятно е грешка на 

Latex-а, подобен е и случаят с цитата на стр.115. Досадни са неточностите при 

интересната фигура 9.15. На стр. 121 всички фигури са една под друга, а в текста на 

стр.117 се говори за фигура „вляво”  и фигура „вдясно”. От текста не е ясно как се 

пресмята “значимостта” нанесена по ординатата на фигура 9.15. Там има едно 

интересно надвишаване над фона при 425 GeV/c
2
, което би било интересно да се 

коментира повече, а не само да се спомене, че е “в рамките на 2 стандартни 

отклонения”. 

 
Заключение 

 
Давам положителна оценка на дисертацията на Румяна Хаджийска. Считам, че 

представеният дисертационен труд отговаря на изискванията на Закона за развитие на 

Академичния състав в Република България, Правилника за прилагането му, 

Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на 

академични длъжности в СУ  “Св. Климент Охридски” и Препоръчителните 

изисквания на Физическия факултет за придобиване на образователната и научна 

степен Доктор. 

Въз основа на това предлагам на Научното жури да присъди на Румяна 

Милева Хаджийска образователната и научна степен Доктор по научна 

специалност 01.03.05 физика на елементарните частици и високите енергии. 
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