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1. Обща характеристика на дисертацията
Дисертацията е в областта на експерименталната физика на високите енергии.

Резултатите са получени от изследвания с детектора CMS на LHC в Европейския
център за ядрени изследвания (CERN) в Женева. Актуалността на темата и
оригиналността и значимостта на изследванията изобщо не подлежат на съмнение и
предполагам, че откриването на Хигс-бозона е само начало на много нови и интересни
резултати от този детектор.

Дисертацията обхваща общо 148 страници,  състои се от 9 глави (първата е увод),
научни приноси, благодарности и две приложения и съдържа 66 фигури и 11 таблици.
Списъкът на използуваната литература включва 97 заглавия. Дисертационната работа
се основава на 4 публикации в Journal of Instrumentation (JINST) (импакт фактор
IF=1.656), една във Phys.Lett.B (IF= 4.569) (цитирана 20 пъти), 4 доклада, изнесени от
докторантката от името на колаборацията на конфереции у нас и в чужбина (Румъния и
Италия) и един вътрешен доклад пред колаборацията.

Като цяло от дисертацията се вижда, че основната цел на докторанта е било
осигуряване на сигурна и надеждна работа на системата от RPC детектори.
Анализирана и сертифицирана е значителна част от експерименталните данни (от
порядъка на 4  fb-1). Извършена е работа по регулярното изменение и валидация на
софтуерните пакети за МК моделиране на експеримента.

Дисертацията е добре и акуратно написана, авторефератът правилно отразява
основните моменти в дисертационния труд.

2. Основни научни приноси
Ще изброим кратко основните приноси в дисертацията:

- изследвани са основните характеристики на системата от RPC (ефективност на
камерите, оптимални работни напрежения, размер на кластерите от всяка
мюонна двойка, връзката между светимостта на ускорителя и параметри на
камерите и т.н.);

- непрекъснато са обновявяни основните параметри на камерите с цел да се
използуват в моделирането на системата;

- проведен е експресен анализ на експерименталните данни  с цел да осигури
ефективна и качествена работа на RPC системата;

- след предварителна обработка са сертифицирани над 95% от данните за 2010 –
2012 г.(30 fb-1  );

- проведено е търсене на нови векторни неутрални бозони при енергия в центъра на
масите √s= 7 и 8 TeV (за данни 4.1 и 5 fb-1 съответно) и е изключено



съществуването им на ниво на достоверност 95% при определени стойности на
масите.Определни са и масовите граници на изключване за Калуца-Клайн
възбужданията на гравитона от моделите на Рандал-Сундрум.

3. Личен принос на дисертанта
Специфика на изследванията в експериментите на големите ускорители е работата

в много големи колективи от изследователи.  Съответно и броят на съавторите, подредени
обикновено по азбучен ред, е много голям. Поради тази причина при експертните оценки
за дейността на отделния член на колектива винаги е необходимо ясно да се очертаят
неговите лични приноси. Обикновено това е добре известно в рамките на самата
колаборация (в случая  RPC-групата) и мнението на проф. Пиерлуиджи Паолучи,  проект-
мениджъра на CMS RPC  (приложено към материалите за защитата) е ясно и подкрепя
защитата на дисертацията.

Като външен рецензент аз, разбира се, приемам без колебание оценките на проф.
Паолучи и считам, че личният принос на докторанта е напълно достатъчен в предлаганата
работа. Все пак, използувайки определенията на проф Р. Ценов (участие, съществено
участие  и водещо участие), формално:

1. Първите публикации на Р. Хаджийска с колаборацията CMS  са от началото на
2010 г. Справка в базата данни inSPIRE показва, че тя е съавтор на 312 публикации с общ
брой цитирания над 10000. Две от статиите, обявяващи откриването на Хигс-бозона са
цитирани над 500 пъти. Оценявам съавторството просто като участие в измерванията и
резултатите на CMS.

2. Считам, че участието на дисертанта в работата [1] и [2]   (от списъка на
публикациите във връзка с дисертацията) като водещо. В [1] Р. Хаджийска е първи автор,
а в [2] е втора след ръководителя  на групата.

3. Считам участието в останалите работи в този списък, както и докладите,
изнесени от дисертанта, като съществено. Докладът на конференцията RPC2012 е особено
отбелязан в отзива на проф. П. Получи.

3. Лични впечатления
Личните ми впечатления от работата на Р. Хаджийска са отлични. Познавам я от

времето, когато тя направи дипломната си работа при мене в ИЯИЯЕ. Силно впечатление
ми напрви добрата подготовка и особено иницитивността и самостоятелността й. Такива
качества са много полезни и в рабтата в големи научни колективи. Още тогава след
отличната й защита комисията я препоръча да продължи с научна работа. Тази дисертация
показва, че вече Р. Хаджийска е един напълно изграден учен с качества, които й
позволяват успешно в работи в такава висококвалифицирана и конкурентна среда, какъвто
е колектива на голям международен експеримент. Това, впрочем, е и препоръката  на
проф. Паолучи в  последното изречение в отзива му.

4. Заключение
На основата на всичко казано по-горе, считам че представеният за становище

дисертационен труд на тема  „Изследвания на събития с два мюона в крайното
състояние с детектора CMS” удовлетворява напълно изискванията на Закона за
развитие на академичния състав на Република България и съответните правилници към
него и убедено препоръчвам на членовете на уважаемото жури да присъдят науяната и
образователна степен «доктор» на Румяна Милева Хаджийска.
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