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1. Актуалност на дисертационния труд. Дисертационният труд е посветен на 

плазмените антени – тип пренастройваеми антени, който става все по-актуален сред антенните 

инженери главно за комуникационни приложения едновременно в различни комуникационни 

обхвати. В днешния свят на практически повсеместни безжични комуникационни връзки и 

пренос на информация, на безжични сензори и мрежи, антената се разглежда като основен 

компонент, превръщащ всяко устройство в „безжично“. Затова в съвременната антенна техника 

все повече се разчита на съществено нов иновационен потенциал за създаване на нови типове 

антени с немислими досега свойства, например: електрически малки планарни антени върху 

метаматериали, сканиращи антенни решетки (умни антени), реконфигурируеми антени с MEMS 

ключове, плоски антени върху текстил, сложни антени, печатани с 3-D принтери и пр. В тази 

връзка различните типове плазмените антени се разглеждат като иновативни излъчващи 

структури със запълваща среда от „истински метаматериал“ (по днешната класификация) с 

възможност за електронно управление на честотата и евентуално на поляризацията и посоката 

на излъчване.  

Настоящият дисертационен труд е един сериозен опит за числено и експериментално изследване 

на няколко различни по структура плазмени антенни конструкции, проектирани за работа в 

свободната от лиценз честота около 2.45 GHz, възбуждани с помощта на един микровълнов 

източник, който едновременно създава плазмената среда на антената и е източник на излъчения 

през антената носещ микровълнов сигнал, като се променя приложената мощност или налягане 

на подавания газ. Използването на единствен микровълнов източник е и основният нов елемент 

в настоящия дисертационен труд, което досега не е предлагано от други автори.  

Изследванията в настоящия дисертационен труд са проведени в изследователска група във 

Физически факултет, която успешно съчетава опита си в плазмените микровълнови източници 

при ниски и атмосферни налягания и в разработки по излъчване и разпространение на сигнали в 

различни комуникационни среди. По света изследователските групи с подобно съчетание на 

научни и научно-приложни интереси са не повече от десетина, както се вижда от обзора в Глава 

1 и от цитираната литература. Следователно, създаването на този по същество интер-

дисциплинарен дисертационен труд, според мен, е станало възможно именно поради умелото 

съчетаване на физични и инженерни подходи към разглеждания проблем.  

2. Структура и общо описание на дисертационния труд. Предоставеният за рецензия 

дисертационен труд е в обем от 145 страници и е структуриран в четири глави и кратък увод, 

едно приложение (без заглавие), представени са 123 фигури (няма представени данни в 

табличен вид), цитирани са 73 заглавия на научни трудове, повечето от периода след 2000 г. 

Изненадващо за мен дисертацията няма съдържание. Няма и отделна заключителна глава с общо 



описание на изводите от работата, а са формулирани шест точки с приноси от дисертационния 

труд. Няма списък с често срещани означения или съкращения, което да улеснява четенето на 

дисертацията. 

В първата глава, която условно можем да наречем обзорна и заемаща внушителните 43 % от 

общия текст (или 62 страници), са разгледани няколко важни проблема, които имат директно 

отношение към тематиката на дисертацията. Основната част, около 27 страници (според мен 

повече от необходимото) са разгледани доста подробно общи въпроси на антените: основни 

параметри (диаграма, усилване, ефективност, ефективна излъчваща площ, ширина на лъча, 

съгласуване, поляризация и др.). Използван е методът на векторните потенциали. Подробно са 

разгледани и проблемите на излъчване от линейни проводници и в частност излъчване на 

металните монополни и диполни антени, защото после свойствата на тези излъчващи обекти се 

сравняват директно със свойствата на съответните плазмени антени, описани в дисертацията. 

Отделно са разгледани и свойствата и параметрите на т. нар. диелектрични резонаторни антени 

с различна форма – във вид на цилиндър и на паралелепипед, отново защото има подобни 

плазмени структури, обект на настоящия дисертационен труд. Накрая в обзора са представени и 

типовете плазмени антени, разработени досега в научната литература. Тук са представени 

(отново с повече от необходимото подробности) свойства и основни параметри на плазмените 

среди. Важно, обаче, е представянето на природата и особеностите на повърхнинните и 

изтичащите вълни в диелектрични и плазмени структури, защото подобен е и механизмът на 

предложените в работата плазмени излъчващи конструкции. Накрая, разгледани са и основните 

известни типове плазмени антени: плазмените рефлекторни антени, плазмените антени с 

изтичащи вълни и плазмените вибраторни антени – монополи (предпочитани) и диполи. Тук в 

обзора липсва според мен един важен тип плазмени антени, които се считат за особено 

перспективни за вграждане в миниатюрни комуникационни устройства – плоските 

микролентови излъчватели (пачове), покрити с тънък плазмен слой, което позволява лесна 

промяна на честотата на излъчване чрез промяна на диелектричната проницаемост на плазмения 

слой.  

Втора глава на дисертацията (15 страници) е посветена на конструирането на нова миниатюрна 

плазмена антена, измерване на плазмените параметри и параметрите на излъчване на антената. 

Получените резултати за диаграмата на излъчване на плазмената антена, измерени в далечната 

зона, доказват, че плазмените монополни антени излъчват ефективно подобно на метални 

монополни антени в режим на стояща вълна. По-надолу ще дискутираме допълнително тези 

резултати. 

В трета глава (42 страници) са представени 3-D модели на 3 вида плазмени антени в режим на 

стояща вълна, и са получени техните основни характеристики с помощта на три различни 

електромагнитни симулатора (част от тези изследвания са свързани с измерените плазмени 

антени във втора глава). Показано е, че диаграмите на излъчване на тези структури зависят не 

само от плазмената плътност, но и от конструктивните особености на антената, на екрана и на 

възбудителя. Показано е, че ефективността на излъчване при добро предварително съгласуване 

на конструкцията и при висока плътност на плазмата в цилиндричните плазмени антени може да 

достигне до близо 90 %.  

Накрая в дисертацията е прибавена и една много кратка четвърта глава (6 страници), в която е 

предложен теоретичен модел на плазмена антена на основата на модела на диелектрични антени 

(описан в Глава 1), но сега за плазмена среда. Това е позволило на дисертанта да извърши някои 

директни сравнения между измерените и симулираните параметри на предложените плазмени 

структури. Според тези резултати високата ефективност на цилиндричната плазмена антена при 



ниско налягане и ниска плазмена плътност може да се обясни с голямата стойност на 

аксиалното електрично поле на повърхността на плазмения резонатор в структурата.  

Представена е и подробна литературна справка от 73 работи, добре подбрани според мен. Не 

съм съвсем убеден, че конструкцията на представените цитирани заглавия винаги е според 

общоприетия модел, т.е. цитатите са представени в доста разнотипен стил, понякога различен за 

еднотипни източници. Не винаги има пълната информация, така че читателят да може да открие 

дадена цитирана работа без особени проблеми. 

Авторът е представил отделно осем заглавия на собствени работи по темата на дисертацията, 

които са дискутирани по-нататък. 

Авторефератът е от 32 страници. Според мен той добре отразява резултатите, описани в 

дисертацията, като авторът правилно е акцентирал основно на оригиналните резултати; първата 

глава, която е с обем 1/3 от цялата дисертация, тук е напълно игнорирана. Всъщност, в 

автореферата балансът между отделните компоненти на дисертационния труд е по-добре 

постигнат, отколкото в пълния дисертационен труд. В заключение, авторефератът е изготвен 

съгласно изискванията и точно отразява основните положения и научните приноси на 

дисертационния труд.  

3. Публикации и тяхното отражение в литературата. Дисертантът е представил осем 

работи, по които е изграден дисертационния труд. Те са публикувани в периода 2010-2015 г. В 

две от тях, публикувани в импактни списания International Journal of Engineering and Advanced 

Technology (IJEAT) [A1] и European Physical Journal of Applied Physics [A2], са публикувани 

двата основни модела, представени в дисертационния труд. Две работи, свързани с описание на 

измерителните постановки, са публикувани в списанието Annual Journal of Electronics [A3, A8]. 

Други две работи, касаещи технологични проблеми при изследванията, са представени на две 

издания на международната конференция International Summer School on Vacuum, Electron and 

Ion Technologies (VEIT2011, 2014) и впоследствие публикувани в онлайн списанието Journal of 

Physics: Conference Series IOP Publishing [A4, А5]. Една работа, свързана с диагностика на 

плазмената среда в представената антенна система, е докладвана на конференцията International 

Conference on Global Research and Education – Inter Academia 2013 [A6]. Един доклад е 

представен на 2-рия конгрес по физика [A7]. В заключение, практически всички 

изследователски компоненти на дисертационния труд (модели, схеми, технологии, приложения 

и др.) са публикувани на различни научни форуми и списания и отразяват пълно 

изследователската схема на дисертацията. Нямам информация за забелязани цитирания, но 3 от 

важните работи са публикувани през настоящата 2015 година. Тук мога да добавя и още едно 

представяне на докторанта в колектив (което по някакви причини не е включено в списъка на 

публикациите) на международната конференция 8
th

 COST VISTA WG&FA Meeting and 

Workshop, May 18-20 2015, Sofia, Bulgaria Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Aula Magna на 

тема „Miniature plasma antenna in S-band“. Пълният текст на този доклад е достъпен с парола на 

сайта на COST VISTA IC1102 Action, в работна група WG2 “Enabling technologies”. Тези 

презентации се считат за много престижни, защото са представени пред отбрано общество от 

антенни специалисти в Европа и имат достатъчно широк отзвук в системата на COST. 

4. Анализ на резултатите и оценка на приносите в дисертационния труд. Научните и 

научно-приложните приноси на дисертанта са формулирани в отделна глава в края на 

дисертационния труд и са повторени в автореферата. Формулирани са шест приноса, свързани с 

конструирането, моделирането, измерване на параметрите, анализа на получените резултати, 

както и приложението на плазмени монополни антени, възбуждани от един микровълнов 

източник, създаващ плазма при ниско налягане. Ще разгледам и анализирам последователно 

тези приноси.  



В началото на дисертационния труд (Глава 2) са описани две конструкции на плазмени 

монополни антени, условно наречени вертикална и хоризонтална, захранвани от един източник, 

изпълняващ ролята на възбудител на плазмата и на доставчик на излъчената мощност от 

плазмената антена. При описаните конструкции излъчващ обект е плазмен стълб с определена 

дължина, еквивалентно заместващ метален проводник (т.е. известната в антенната техника 

монополна антена, често използвана в много комуникационни устройства). Основната разлика 

между двете конструкции, доколкото можах да преценя, е различният начин на възбуждане на 

плазмения стълб от коаксиален възбудител. Докторантът добре е преценил проблемите на двете 

конструкции и е отделил особено внимание на съгласуването между излъчващия елемент и 

генератора, както и на стабилността на механичния контакт между отделните елементи поради 

високите мощности и работни температури в системата. В работата дори е описана постановка 

за измерване на входния импеданс на системата с оглед на правилното съгласуване. Това 

напълно валидира формулирания първи принос в дисертационния труд. Тук отделните съставни 

елементи на двете антени за определени в четвърт дължини на вълната, но моят въпрос е за 

каква среда се определя тази дължина на вълната и дали тя винаги е една и съща? Само на Фиг. 

44 са дадени конкретни геометрични размери на вертикалната конструкция; на Фиг. 46 за 

хоризонталната конструкция няма такива размери (същите ли за като в предишния случай?). 

Размерът на ефективно образувания плазмен стълб L зависи от налягането на аргоновата плазма 

(на Фиг. 52, 54, 56 и др. се срещат стойности L = 2, 2.7, 3.4 и 5 cm). За всеки конкретен размер на 

стълба ли е извършвано съгласуване? Ако честотата на възбуждане е една и съща, означава ли, 

че отделните плазмени излъчватели с различни дължини работят и на висши модове? 

Вторият формулиран принос е много съществен – експериментално изследване на плазмени 

монополни антени и определяне на влиянието на плазмената плътност върху формата на 

диаграмата на антените и посоката на главния лъч. Това е много сериозна и трудоемка задача, 

която е реализирана успешно. На Фиг. 47 е описана опитната постановка за измерване на 

параметрите на антената. По-нататък в серия от фигури (Фиг. 50-56) е демонстрирано влиянието 

на налягането на газа и на мощността на микровълновия генератор върху антенните параметри, 

главно върху посоката и ширината на главния лъч и появата на странични листове. Понеже няма 

данни, обобщени в табличен вид за това влияние (а не само графични данни), могат ли да се 

очертаят наблюдавани тенденции на поведението на плазмените антени при промяна на 

налягането при еднаква мощност или при промяна на мощността за различно налягане? Как би 

се управлявала електронно подобна антена, ако се използва като комуникационна (напр., като 

рутерна антена)? От представената схема на експерименталната постановка (Фиг. 47) 

заключавам, че микровълновият генератор, създаващ плазмата, доставя и мощността за 

излъчване от антената, като приетата мощност в дадена точка от антенното поле се определя с 

помощта на спектралния анализатор hp8594E или с измерителя на мощност HF38B (или и с 

двете устройства? моля да се конкретизира). Каква е поляризацията на приемната антена?  

Третият принос докторантът свързва с моделирането с помощта на 3-D симулатори на три 

оптимизирани нови конструкции на монополни плазмени антени. Това включва вече описаните 

вертикална и хоризонтална конструкции, които са изследвани и експериментално в предишните 

глави, както и една нова конструкция, която дисертантът нарича къса цилиндрична плазмена 

„пач“ антена, подобна на нисък диелектричен резонатор. Тук вече има по-голяма свобода за 

изследване на влиянието на различни параметри върху характеристиките на плазмената антена – 

изменение на честотата, концентрацията на носителите (т.е. плазмената честота), различни 

размери на отделните елементи и др. Тук има възможност да се оценят и повече параметри на 

антената: коефициент на насочено действие и по-подробна диаграма на излъчване, ширина на 

лъча, съгласуване в честотна лента (което с показаната измерителна постановка не може да се 

реализира поради фиксираната честота на генератора), ефективност на излъчването и др. Така 



докторантът е имал възможността на оцени достатъчно точно влиянието и на различните 

конструктивни елементи в антената върху характеристиките й. Тук трябва да отбележа, че 

успешното използване на комерсиални 3-D симулатори за характеризиране на плазмени антени 

е доста сериозно и важно постижение на дисертационния труд, което можеше да звучи доста по-

неубедително, ако ставаше въпрос за обикновени метални или диелектрични антени. Наскоро 

лично присъствах важна лекция на проф. Gay Vandenbosch, ръководител на европейската мрежа 

"Antenna Software Initiative (ASI) in Europe" относно новите предизвикателства пред 

използването на комерсиалните 3-D симулатори в антенните проекти. Това е продължение на 

негови сериозни изследвания в голям европейски екип относно тенденциите в използването на 

електромагнитните симулатори (вж. напр. негова по-раншна работа: G. A. E. Vandenbosch, 

"Computational Electromagnetics: Commercial State-of-the-Art and Scientific Roadmaps", IEEE 

Antennas and Propagation Magazine, Vol. 54, No. 2, April 2012, pp. 284-288). В лекцията си той 

показа, че в момента едно от най слабите места на електромагнитните симулатори е именно 

ниската им приложимост към „плазмониката“ по неговите думи. В тази връзка считам, че 

работата на дисертанта по симулации на плазмени структури с електромагнитни симулатори е 

много ценна и би предизвикала обоснован интерес сред потребителите на 3-D софтуер и я 

приемам без забележки. Аз също имам известен опит в симулации на плазмени и други 

жиротропни среди и много добре познавам трудностите и предизвикателствата. 

Следващите два приноса в дисертационния труд са формулирани във връзка с третия – (4) 

оптимизиране на размерите на плазмени антенни конструкции и (5) постигане на отлично 

съгласуване и висока ефективност на излъчване на плазмените антени. В съответствие с 

представеното по-горе, считам, че разработките в дисертационния труд по моделирането и 

оптимизирането на плазмени антени е изключително важно и професионално постигнато. Имам 

следният въпрос към дисертанта – защо са използвани 3 различни симулатора в изследванията, 

какви са предимствата и недостатъците на отделните симулатори и има ли симулатор, който се 

справя по-добре от другите в областта на плазмените структури? Как се включват 

електромагнитните характеристики на плазмените среди (например, диелектрична 

проницаемост), които са и честотно-зависими, в структурата на симулатора; как се отчита 

дисперсията на диелектричната проницаемост и на загубите на плазмената среда?  

Последният, шести принос в дисертационния труд, е свързан с разработен нов теоретичен модел 

изясняващ излъчването на плазмената антена при ниски налягания, като са получени изрази за 

електричното и магнитно поле в далечната зона на антената. Вероятно това е и целта на този 

модел: директно сравнение между резултатите от класически аналитичен модел на плазмата при 

ниски налягания и експерименталните резултати. За мен е по-интересно има ли сравнение 

между резултатите от аналитичния модел и резултатите от 3-D симулациите?  

В заключение, напълно приемам за валидни формулираните в дисертацията научно-приложни 

приноси. Познавайки работата на екипа по плазмени антени в катедра Радиофизика и 

електроника, където са извършени по-голяма част от изследванията, считам че дисертантът има 

много сериозен личен принос в реализацията на тези изследвания – както в експерименталните, 

така и в числените симулации с помощта на електромагнитни симулатори.  

5. Критични бележки, препоръки и въпроси. Много голяма част от въпросите, на които 

бих искал да получа обосновани отговори, вече бяха представени в преходните части на рецензията. 

Друга част зададох на пред-защитата и получих отговори. Тук искам да представя и някои свои 

критични забележки и препоръки. Дисертационният труд е представен на много високо научно 

ниво, с грижа за текста и разбираем при четене. Стилът е на достатъчно прилично ниво. Само на 

места забелязвам изрази и стил, който не е изчистен и се доближава до разговорния език. Недобро 

впечатление прави, например, появата на няколко десетки места в текста на дисертацията и на 



автореферат на редове, които започват със запетайки, защото не са поставени в края на предишния 

ред или след формули. Друг проблем е силното разностилие при представяне на част от 

литературните източници, цитирани в дисертацията и автореферата. Използвани са и доста 

съкращения в текста, но не е представен списък на съкращенията. На места има английски думи, 

изписани направо на кирилица: солвер, стюб и др. Независимо от тези няколко забележки, не 

считам, че те оказва силно влияние на положителното общо впечатление от високото качество на 

дисертационни труд.  

6. Лични впечатления от дисертанта. Познавам лично инж. Васил Вачков, след като бе 

приет за студент в магистърска програма Безжични мрежи и устройства, на която съм ръководител. 

Считам, че той се справи много добре с обучението. Имам отлични впечатления и от работата му по 

дисертационния труд като редовен докторант в катедра Радиофизика и електроника. Изследванията 

бяха проведени относително равномерно през годините на редовната докторантура и завършиха в 

срок. През този период той успя сериозно да навлезе в областта на числените симулации с помощта 

на различни електромагнитни симулатори, и по-важното, да може да интерпретира резултатите от 

тях. Симулациите на плазмени среди с подобни симулатори изобщо не е тривиално занимание и 

натрупаният опит определено ще бъде полезен за дисертанта. Той има опит и в преподавателската 

дейност със студенти-магистри и чуждестранни студенти в областта на приложната 

електродинамика, прилага умело познанията си при работата със студентите. 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Представеният дисертационен труд на инж. Васил Вачков е посветен на 

актуални и съществени проблеми на плазмените антенни конструкции и представлява нова област 

от научни интереси в групата, в която работи. Както заключих, работата е на високо научно-

изследователско ниво, изследванията са задълбочени и полезни. Поставените цели и задачи в 

дисертационни труд са ясно формулирани и успешно постигнати. Дисертационният труд е завършен 

и полезен, има силни страни: сериозен експеримент и числено моделиране с помощта на 

електромагнитни симулатори на среди, които по-трудно се поддават на това от обикновените 

диелектрични среди. В дисертацията са предложени практически приложими плазмени излъчващи 

конструкции, някои от които реализирани в първоначален вид. Те са придобили нужната 

публичност в достатъчен брой научни публикации. От казаното мога за заключа, че представеният 

дисертационен труд има значим научно-приложен принос, като представените решения ще намерят 

и нови приложения в бъдещата експериментална работа на екипа по плазмени антени в катедра 

Радиофизика и електроника, където дисертантът работи и в момента.  

В заключение, напълно убедено препоръчвам на членовете на уважаемото научно жури да присъди 

образователната и научна степен „ДОКТОР“ на автора на дисертационния труд „Плазмени 

излъчващи структури на 2.45 GHz“ инж. Васил Атанасов Вачков. 

 

София, 30.11.2015 г.           Рецензент:  
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