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1. Актуалност на разработвания в дисертационния труд проблем в научно и/или
научно-приложно отношение.

През последните години се наблюдава значителен интерес към плазмените антени
като една възможна алтернатива на стандартните метални антени. Плазмените антени се
характеризират с по-висока ефективност при предаването на сигнали с високи честоти,
динамична пренастройваемост на редица характеристики и реконфигуруемост. Това е една
изключително бързо развиваща се област, както в научно, така и в научно-приложно
отношение. Определено смятам, че предложения дисертационен труд с целта и задачите,
които си поставя, както и с получените експериментални и теоретични резултати има
значителен принос в споменатата актуална област.

2. Познава ли кандидата състоянието на проблема и оценява ли творчески
литературния материал?

Авторът е цитирал в дисертацията 73 литературни източника. Това преди всичко са
статии в реномирани научни списания, монографии и книги от водещи специалисти в
света. Според мен докторантът е овладял на високо ниво проучения материал и
демонстрира много добри познания върху конструкцията, параметрите и методите за
експериментално и теоретично изследване на различни видове антени. Оценявам високо и
уменията на докторанта при определянето на основните параметри на газоразрядната
плазма.

3. Избраната методика на изследване може ли да даде отговор на поставените цел и
задачи на дисертационния труд?

За постигане на целта и решаване на задачите, които си поставя докторантът, са
използвани съвременни методи и експериментална апаратура, както и софтуерни
симулатори, за разработване и охарактеризиране на плазмени антени.

4. Кратка аналитична характеристика на научните и/или научно-приложните
приноси на дисертационния труд.

Дисертационният труд съдържа безспорни научни и потенциални научно-приложни
приноси. Бих обобщил основните приноси в дисертацията, както следва:
1. Разработена е и е изследвана нова миниатюрна плазмена антена, излъчваща на 2.45 GHz
и захранвана от един микровълнов източник. Определени са параметрите на
газоразрядната плазма и параметрите на излъчване на антената. Установено е влиянието на
електронната концентрация върху диаграмата на излъчване.
2. Моделирано е излъчването на три нови конструкции на монополни плазмени антени.
Установено е, че диаграмите на излъчване се определят от електронната плътност,



конструкцията на антените и начина на съгласуване. При оптимизация на съгласуващите
елементи е постигната висока ефективност на плазмените антени.
3. Разработен е нов теоретичен модел, който описва излъчването на плазмената антена при
ниски налягания.

5. До каква степен дисертационният труд и приносите са лично дело на кандидата?
Статиите са в съавторство, като докторантът е водещ автор в три от публикациите.

За мен е безспорно, че личният принос на докторанта е съществен, включително и в
статиите, в които не е водещ автор.

6. Преценка на публикациите по дисертационния труд: брой, характер на изданията,
в които са отпечатани, цитирания.

Резултатите, изложени в дисертацията, са публикувани в 8 статии, от които 4 са с
импакт или ранк фактор, както следва: една в International Journal of Engineering and
Advanced Technology (ИФ = 1.121), една в European Physical Journal – Applied Physics (ИФ
= 0.744), и две в Journal of Physics: Conference Series (SJR = 0.220). Считам, че броят на
публикуваните работи е достатъчен за получаване на образователната и научна степен
доктор.

7. Критични бележки.
Дисертационният труд и авторефератът са написани на ясен и точен език и с малки

изключения не съм забелязал съществени грешки. Считам, че дисертацията би спечелила
от едно по-добро оформяне.

8. Авторефератът правилно ли отразява основните положения и научните приноси н
дисертационния труд?

Авторефератът отразява вярно дисертацията.

9. Други въпроси
Нямам въпроси.

10. Заключение с положителна или отрицателна оценка за представения
дисертационен труд.

Оценката ми на дисертационния труд на Васил Вачков е положителна, тъй като
убедено считам, че отговаря на законовите изисквания за получаване на образователната и
научната степен “доктор”.
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