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Актуалност на темата на дисертацията 
Дисертационният труд се отнася до конструиране, експериментално измерване на 

характеристиките и теоретично описание на механизмите на излъчване на миниатюрна плазмена 
антена, работеща на честота 2.45 GHz, захранвана от един микровълнов източник. Изследването е 
новаторско и без съмнение е в актуална област, каквато е разработването на нови плазмени антени. 
Тези антени са обект на интерес поради уникалните свойства и редица преимущества които 
притежават спрямо конвенционалните антени. Използването на плазма, получавана в диелектрични 
газоразрядни тръби и заместваща металните елементи в стандартните антени позволява динамично 
управление на електромагнитното излъчване чрез промяна на дължината и формата на на плазмения 
стълб и управление на комплексната диелектрична проницаемост. Основните преимущества на тези 
антени се състоят във възможността им за работа в широк честотен обхват от 10MHz ÷ 60GHz, кратко 
време за включване и изключване с безинерционно изменение на параметрите на антената и големи 
скорости за предаване на данни. Особено перспективно е приложението им при разработването на 
антени с динамично управление на диаграмата на излъчване. Плазмените антени представляват особен 
интерес и за отбраната,  поради радиопрозрачността им при изключване, липсата на “звънене” и 
трудно засичане от радари. 

  
Общ преглед на дисертационния труд и получените резултати 
Дисертацията се състои от увод и четири глави, изложени на 144 стр. Глава 1 е обзор на 

основните параметри на металните вибраторни антени и диелектричните резонаторни антени, с които 
се сравняват плазмените антени, обект на изследване в дисертацията. Описани са основните параметри 
на плазмата и разпространението на повърхнинни вълни на границата плазма-диелектрик. Разгледани 
и анализирани са конструкциите на различните видове плазмени антени. Глава 2 представя получените 
експериментални резултати, Глава 3 - симулациите, а Глава 4 - разработения теоретичен модел 
описващ механизма на излъчване на разработената антена. В заключение са описани научните 
приноси и е даден списъка на публикациите, на който се базира дисертацията. В текста са включени 
121 фигури, като 43 са в литературния обзор и са взети от литературни източници, а останалите имат 



оригинален характер. Списъкът на цитираната литература обхваща 73 заглавия, голяма част, от които 
са от последните 10-на години. 

 
Глава 2 е посветена на конструирането на нова миниатюрна плазмена антена, съгласуването и 

с микровълновия източник, измерването на плазмените параметри и параметрите на излъчване. За 
конструиране на антената е използвана  кварцова капилярка, запълнена с аргон при налягане 
2.6х10-3 tоrr с вътрешен диаметър 1mm, дължинта 21 mm и диелектрична проницаемост 3.8. 
Конструираната плазмена антена е съгласувана със захранващия микровълнов източник, което не е 
тривиална задача поради това, че антената представлява комплексен товар, зависещ от подадената 
мощност. Теоретично е пресметната имагинерната и реална част на импеданса. Представена е 
процедурата по съгласуване, състояща се в компенсиране на реактивната съставна на импеданса на 
товара в края на линията. Линията се състои от възбуждащо устройство, съгласуващ елемент и 
плазмен стълб. Чрез промяна на дължината на съгласуващата линия са създадени условия за 
настъпване на резонанс в структурата, при което плазмата изпълва изцяло диелектричната тръбичка и 
се осъществява режим на стояща вълна в плазмения стълб. [A3] V. Vachkov, Zh. Kiss'ovski, A Ivanov, 
"Matching of variable complex load to microwave generator" , Annual J. of Electronics 4, N2, 70 (2010). За 
теоретично описание на плазмената антена и нейното моделиране е необходимо да се знае 
температура и концентрацията на електронните в плазмения стълб. Определянето им дава 
възможност за изчисляване на редица плазмени параметри, като честота на ударите между електрони и 
атоми, диелектрична проницаемост на плазмата, плазмена проводимост и др. Електронната 
температура и концентрация са експериментално определени чрез метода на отношенията на 
интензивностите на подходящо подбрани аргонови спектрални линии. Методът се базира на 
кинетичен модел, описващ заселеността на първите четиринадесет възбудени състояния  на Ar. 
Използван е софтуер, разработен от други автори, при който налягането на газа, радиуса на 
газоразрядна тръба и газовата температурата са фиксирани входни параметри. Резултатите, получени 
от модела са: заселености на нивата, интензивностите на излъчените от тях спектрални линии и 
отношенията им като функция на електронната концентрация и температура. Използвана е подходяща 
комбинации от спектрални линни имащи близка дължина на вълната и чуствителност към промяната 
на електронната концентрация и температура. Получените по този метод плазмени параметри за 
изследваната антена работеща при 2.6х10-3tоrr са: ne = 2.6.1018m-3 ; Te = 3,1eV. [А4] Zh Kiss‘ovski, V. 
Vachkov, S. Iordanova, I. Koleva ―Microwave discharge in a finite length vessel, J. Phys.: Conf. Ser. 356 
012009 (2012). Измерването на импеданса  на  плазмения  стълб е направено чрез импедансен  
конвертор,  свързан към микроконтролерна схема, използваща компютърно  базирана измерителна 
система. Конвертора позволява да се определи реалната и имагинерната част на свързан външен товар 
в определен честотен диапазон от еквивалентна схема.  За измерване на импеданса се използва 
капацитивен сензор, конструиран от два метални пръстена, обхващащи диелектричната тръба на 
разряда, при което пръстените и тръбата  оформят кондензатор с определен капацитет,  който може да 
се измери. Измерванията в микровълнов разряд при атмосферно налятане показват значително 
намаляване както на реалната, така и на имагинерната част на импеданса при повишаване на 
приложената мощност в интервала 10-20W. Показана е приложимостта на системата и за разряди при 
ниско налягане [A8]. Investigations on Impedance Behaviour of Microwave-Plasma at Atmospheric 
Pressure N. Djermanova, J. Kiss’ovski, V. Vachkov, Y. Todorov and D. Dаmyanov Annual J. of Electronics 4, 
(2015). Измерени са диаграмите на излъчване (ДИ) при постоянно захранване, показващи главен лист 
перпендикулярно или под ъгъл спрямо оста на антената в зависимост от положението на металния 
екран. Проведени са редица измервания и при имулсен режим на  генератора,  с период на импулсите 
14.9 ms и вариране на продължителността им между 1000 μs и 100 μs.  Главния  лист на  измерените 
ДИ  е  разположен  на 60о а единичния  страничен приблизително  на 30о, като формата на ДИ  и 



дължина на плазмения стълб се запазва при намаляване на продължителността от 400 μs до 1000 μs. 
При импулс с  продължителност  100 μs плазмения стълб скъсява дължината си, a страничния лист се 
увеличава. Чрез тези измервания е демонстрирано,  че  плазмения  стълб излъчва  и когато   е  създаден  
от микровълнови импулси. Интерпретация не е направена, което е разбираемо поради сложната 
физика на процесите в този случай. Работата в това направление би могла да продължи поради 
демонстрираната възможност за управлeниe на излъчването по този начин. 

 
Глава 3 е посветена на моделирането на миниатурна плазмена антена със  симулатори на ЕМ 

поле за създаване на комуникационни компоненти. Чрез симулатора  COMSOL Multiphysics е 
получено разпределението на полето в плазмения стълб, като са зададени реалната част на 
диелектричната проницаемост и тангенса на ъгъла на загубите. Чрез симулаторите HFFS High 
Frequency Structure Simulator и CST Microwave Studio са получeни резултати за обратните загуби, 
коефициент на стояща вълна, ефективност, импеданс на антената, разпределение на полето в 
плазмения стълб и далечната зона на антената.  

Описани са стъпките в процеса на симулация състоящи се в задаване на геометричните размери 
на изследваната структура – подвеждаща структура, възбудител и кварцова капилярка. Необходимите 
стойности на входните параметри като плазмената честота, честотата на удари електрон-атом, реална и 
имагинерна част на диелектричната проницаемост, тангенс на ъгъла на загубите, дължина на 
повърхнинната вълна и коефициент на затихване се изчисляват от експерименталните данни за 
плазмените параметри. Пресметната е диелектричната  проницаемост  на плазмата,  зависеща от 
плазмената честота и от честота на удари между електрони и неутрали. Решено е дисперсионното 
уравнение за разпространение на повърхнинна вълна (ПВ) в цилиндричен плазмен стълб и е получено   
изменението  на  коефициентите на затихване и фазовата константа спрямо електронната 
концентрация. Получено е че стойностите  на коефициента на затихване  на  повърхнините  вълни  са  
много  по-малки  от фазовата  константа,  като по този начин е показано, че повърхнинните вълни са 
слабо затихващи при ниско  налягане и при капилярка  с крайни  размери се появява  стояща  вълна. 
Определена е дълбочината на скин слоя в плазмения стълб служещ за определяне на степента на 
проникване на микровълновия  сигнал, постъпващ  в плазмения стълб  от генератора. При трите 
изполвани при моделирането електронни концентрации - 2.6 1018m-3, 5 1018m-3, и 1 1019 m -3, 
дълбочината на проникване варира от 1.6 10-3 m до 3.3 10-3  m. При реално конструираната плазмена 
антена с дължина на излъчващата част 15.85 mm, електронна концентрация 2.6 1018 m-3 и подадена 
мощност 1W са изчислените стойностите за реалната част на диелектричната проницаемост на 
плазмения стълб εpl = - 33 и  тангенса  на  загубите tgδ = 0.0028 служещи като входни параметри при 
моделирането.  

Проведени са симулации чрез HFSS на: 
- диаграмата на излъчване.  Резултатите показват слаба промяна  на насочеността на главния 

лист и нарастване на интензитета на излъченото електрично поле с увеличаване на електронната 
концентрация. 

- поведението на реалната и имагинерна част на плазмения импеданс чрез развивка по 
честота в диапазона от 2.2 GHz - 2.8 GHz за трите електронни концентрации. Резултати показват, че с 
честотата се променя  диелектричната проницаемост и входния импеданс на антенната система, като 
са получени честотите, при които се нулира имагинерната част и стойностите на реалната част на 
импеданса. Заключено е, че с оптимизиране на системата и допълнително съгласуване с 
микровълновия  генератор може да се постигне  минимизиране на имагинерната част на входния 
импеданс и да се съгласува само реалната част; 

- честотната лента при която обратните загуби са под -10dB  и антената е приложима. 
Симулациите показват, че на това условие отговарят честоти около 2.6 GHz и 3.5GHz; 



- влиянието на металния екран върху  насочеността на ДИ  Използвани са четири различни по 
големина диаметъра на металните екрани от 120 mm до 720 mm при фиксирани електронна 
концентрация,  дължина на капилярната тръбичка и подадена мощност. Резултатите показват наличие 
на главен лист в ДИ, разположен под ъгъл спрямо вертикалната ос, като с увеличаване на диаметъра 
той се ориентира в напречно направление и при диаметър 720 mm е близък до 90o, както при 
монополна метална антена над безкрайна проводяща повърхност. Стойностите на излъченото 
електрично поле от антената слабо нарастват в далечната зона при увеличаване диаметъра на металния 
екран; 

  - вариране на дължината на капилярката от 25 до 30mm, при фиксирана електронна 
концентрация. При промяна на дължината на капилярката се променя отношението l/λg на антената, а 
от там разпределението на наведения ток, който променя  ДИ. Резултатите от симулацията показват 
промяна в посоката на главния лист при промяна на дължината на капилярката и демонстрират 
възможността за ефективно управление на ДИ на плазмената антена по този начин;  

- позицията на възбуждане по дължината на плазмения стълб, оказваща влияние върху 
абсорбираната и излъчена мощност от антената. Получено е, че при възбуждане в центъра излъчената 
мощност е близка до абсорбираната, а ефективността  достига 85%.  

Симулаторът COMSOL Multiphysics, за разлика от HFSS дава възможност за дефиниране на 
вида вълни в плазмата. Симулирана е ТЕМ вълна във възбудителя и повърхнинна вълна в плазмения 
стълб. Резултатите за изменението на електричното поле на границите между плазма-диелектрик-
въздух показват най-високи стойности  при стената на тръбата. При  разпределението на азимуталната 
Hφ компонента  в аксиално направление на плазмения стълб се потвърждава  нарастване по 
дължината, като максималната стойност от  160A/m е в средата на стълба. Това разпределение на 
полетата   показва също така и наличието на стоящата вълна.  

Една от интересните симулации е на плазмена пач антена. Реализацията на този тип антена е 
интересно с оглед създаване на антенни решетки и симулациите доказват, че е това е възможно. Къса 
цилиндрична плазмена антена е разположена над копланарен възбудителен пръстен, свързан с 
четвъртвълнов трансформатор върху диелектрична подложка. Симулирана е работата на антената при 
две честоти -1.8 GHz и 2.45 GHz. Получените резултати за обратните загуби показват, че такава антена 
има изразени резонансни свойства и сравнително тясна честотна лента (~50 MHz).  Честотната лента  
на 2.45 GHz (Wi-Fi) е по-широка (~70 MHz) от тази на честота 1.8 GHz (LTE обхват)(~50 MHz). 
Ефективността на излъчване и при двете е ~ 95%.  

Електромагнитни симулации с CST Microwave Studio   
Проведените симулации са за три електронни концентрации (2.6 1018m-3, 5 1018m-3 и 1 1019m -3) 

и честота 2.45GHz. Плазмения стълб е симулиран като среда с отрицателна диелектрична 
проницаемост, която при тези честоти варира от εr = -33 до εr = -133, изчислена за трите стойности на 
електронната концентрация. Получено е, че в радиално направление електричното поле нараства от 
оста към стената. След това бързо намалява в свободното пространство извън тръбата. Наблюдаваното 
поведение на Er е типично за разпределението на полето при разпространение на повърхнинни вълни. 
Получените резултати за дължина на вълната са в съгласие с теоретичните резултати: дължина на 
вълната нараства с увеличаване на електронната концентрация като при nе = 5x1018 е около два пъти 
дължината на капилярката. Коефициентът на стояща вълна намалява от 1.34 до 1.02, с увеличаване на 
електронната концентрация, а ефективността на излъчване на антената се увеличава от 62% до 89%. 
Симулираните плазмените антени имат насоченост D ≈ 3.04-1.56 и усилване G = 1.88-1.39. Основният 
лист  се измества от 60 до 85 градуса  с увеличаване на електронната концентрация. [A2] Vachkov V, 
and Kissiovski Zh., "Miniature plasma antenna at 2.45 GHz", European Physical Journal Applied Physics , 
2015 

 



В Глава 4 са представени резултатите от теоретичното моделиране на  миниатюрна плазмена 
антена работеща на честота 2.45 GHz. За пръв път плазмената антена се разглежда като цилиндрична 
диелектрична резонаторна антена с известни стойности на електричното и магнитно поле на 
повърхността на стената. Плазмения стълб с крайна дължина се подържа от азимутално симетрична 
вълна и антената работи като асиметричен дипол над метална повърхност. Дисперсионното уравнение 
за разпространението на повърхнинни вълни в плазмения стълб е решено числено като са получени 
стойностите за дължината на вълната, коефициента на затихване и разпределение на полето. 
Получените резултати за α и β, показват наличието на стояща вълна при крайни размери на плазмения 
стълб. Избрана е структурата с подходящи размери (l = λg/4 ) и плазмени параметри при които 
проявява резонансни свойства, което води до максимум на ЕМ поле на стените на стълба.  С помощта 
на модел на диелектрична резонаторна антена, с известна стойност на електричното поле на околната 
повърхност са получени изрази за компонентите на EM поле в далечната зона на плазмената антена. 
Показано е, че излъчената от плазмената антена мощност, зависи от аксиалната компонента на 
еликтричното поле на повърхността на стената на диелектричната тръба, което не е пряко свързано с 
тока в плазмата. Направен е извода, че излъчването от цилиндричен плазмен стълб при ниско налягане 
е подобно на цилиндрична диелектрична резонаторна антена. 

 
Преценка на приносите 
Приносите в дисертацията биха могли да се обобщят по следния начин: Разработена е 

конструкция на нова миниатюрна плазмена антена с дължината на антената, много по-малка от 
дължината на вълната на излъчения сигнал, захранвана от един микровълнов източник на честота 2.45 
GHz. Конструкцията и параметрите на антената са оптимизирани по отношение на излъчването и 
съгласуването със захранващата линия. Експериментално са измерени параметрите на плазмата в 
плазмения стълб и диаграмата на излъчване. Числено са моделирани диаграмите на излъчване при 
промяна на конструктивните размери и плазмени параметри. Симулациите и експерименталните 
резултати показват, че в непрекъснат режим тази плазмена антената е ефективен предавател. 
Теоретично е описан механизма на излъчване на антената при ниско налягане на газа и е показано, 
че то е подобно на диелектрична резонаторна антена. 

 
Критични бележки и препоръки 
Без съмнение дисертацията съдържа оригинални резултати, но за съжаление трябва да  се 

отбележи, че те не са достатъчно нагледно представени. В обзорната част би могло да не се разглеждат 
толкова подробно диелектричните и особено металните антени, а да се направи по-подробен обзор на 
плазмените вибраторни антени и състоянието на проблемите при разработването им. Това ще позволи 
на читателя да се ориентира по-лесно за мястото на настоящите изследвания в тази област. 
Дисертацията, макар и добре оформена технически е трудна за четене поради непоследователност в 
изложението. Например, Глава 4, описваща теоретично механизма на излъчване на разработената 
антена би могло да е веднага след представянето на експерименталните резултати. Авторът споменава, 
че плазмените параметри, необходими за симулациите, са пресметнати с разработен от него софтуер –
изключително полезно би било, ако го беше представил в дисертацията. Симулациите са прекалено 
много и изглеждат малко хаотични и самоцелни. Изглежда автора е искал да представи всички 
получени резултати без да ги обобщи и да направи съответните изводи. За всяка симулация би 
трябвало да се дават стойностите на входните параметри и как са получени. Могат да се открият и 
редица технически грешки, като например - някои от цветните фигури са неясни поради черно-белия 
печат на дисертацията.  

 
 



Въпроси: 
- Как е измерена газовата температура, необходима за изчисляване на плазмените параметри? 
- Какво влияние оказват промените в плазмените параметри върху компонентите на ЕМ поле в 

далечната зона според предложения модел? При какви условия модела е приложим? 
 
 Преценка на публикациите 
Представен е списък от 8 научни публикации по темата на дисертацията, отпечатани в периода 

2010-2015. Две от публкациите  (№5 и №6 от списъка с публикации) се отнасят до микровълнов 
плазмен източник, работещ при атмосферно налягане. Те нямат пряко отношение към темата на 
дисертацията и не би трябвало да са в списъка. Не трябва да се отчита като публикация и резюмето на 
доклад с обем от половин страница, представен от докторанта на II-ия националния конгрес по физика. 
По темата на дисертацията остават за разглеждане пет публикации. Две от публикациите са в 
рецензирани международни научни списания, притежаващи импакт-фактор: една в International Journal 
of Engineering and Advanced Technology (IF-1.12 ) и една в European Physical Journal Applied Physics 
(IF-0.79). Една от публикациите е в рецензирано научно списание, притежаващо импакт-ранк - Journal 
of Physics: Conference Series. Две от публикациите са в Annual Journal of Electronics – издателство на 
Техническия университет в София. Публикациите с импакт фактор са от двама автори – докторантът и 
научния му ръководител. Публикацията в European Physical Journal Applied Physics, където Васил 
Вачков е първи автор, представя в синтезиран вид основните резултатите от дисертацията. Това може 
да се приеме като показател за неговия съществен принос в получаването и анализа на представения 
материал. По обем и качество публикационната активност отговаря на препоръчителните изисквания 
на Физическия факултет на Софийския университет, приети за  ОНС "доктор". 

 
Заключение 
Дисертацията е посветена на сложен мултидисциплинарен проблем, какъвто е разработването 

на плазмени антени. Необходими са знания, както в областта на физика на плазмата, така и в областа 
на радиотехниката и електрониката. Смятам, че поставената в дисертацията цел е изпълнена. 
Извършена е огромна по обем експериментална работа, която изисква редица специфични умения. Не 
познавам лично докторанта, но от проведения с него разговор се убедих, че той е човек с 
необходимата квалификация и нямам никакво съмнение, че личния му принос в представените 
резултати е съществен. На базата на представените материали по защитата и отчитайки приносите на 
Васил Вачков смятам, че са изпълнени изискванията на ЗРАСРБ и правилника за неговото прилагане, 
както и на изискванията на Физическия факултет към СУ “Св. Кл. Охридски” за присъждане на 
образователната и научна степен „доктор”. Ето защо препоръчвам присъждането на Васил Вачков на 
тази степен.  
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