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РЕЦЕНЗИЯ 

 

на дисертационния труд на маг. физик Ивелина Стоянова Димитрова 

на тема: "Измерване на 
222

Rn във въздушна и водна среда чрез абсорбция в 

поликарбонати", 

представен за присъждане на образователната и научна степен "доктор" 

 

от проф. дхн д-р Ивелин Кулев 

 

 Представеният ми за рецензиране дисертационен труд е написан на 168 

страници, включващи 22 Таблици и 55 Фигури. Цитираната литература обхваща 152 

заглавия и показва доброто познаване от докторантката на литературата в областта. 

 Основните постижения в дисертационната работа са отразени в 11 публикации, 

като 6 от тях са публикувани в едни от най-реномираните научни списания в областта 

на изследванията, свързани с радиоактивността (Nuclear Instruments and Methods in 

Physical Research, Journal of Environmental Radioactivity, Radiation Measurements и др.), а 

останалите 5 са включени в пълен текст в сборници на конференции и симпозиуми, 

проведени у нас и в чужбина. По тези показатели дисертацията надхвърля многократно 

изискванията за получаване на образователната и научна степен "доктор", което, поне 

според мен, показва, че кандидатката проявява желание за работа в областта на 

научните изследвания, а не се стреми само към получаване на степента. Този извод е в 

унисон и с приносите, които могат да бъдат установени в дисертационния труд на г-жа 

Димитрова. 

 Дисертацията на г-жа Димитрова съдържа шест глави. В първата глава е 

представен кратък преглед на радоновия проблем и са формулирани целите на 

дисертацията. Във втората глава е направен кратък обзор на методите за 

ретроспективни измервания на радона (
222

Rn). В третата глава на дисертацията е 

представена работата на докторантката по развитие на компакт-дисковия метод, 

разглеждайки предложения алгоритъм за броене на следите от алфа-частици, методите 

за валидиране и източниците на неопределеност, като са представени и данни от 

ретроспективни измервания. В глава четири е описан методът за определяне на 
222

Rn 

във води, предложен от докторантката и са приведени данни от измервания на 
222

Rn във 

води. В петата глава са представени най-съществените резултати, получени в рамките 

на дисертацията. Глава шест съдържа две приложения: теоретично описание на 

процесите на сорбция и десорбция на 
222

Rn в поликарбонати, както и оценка на 

критичното ниво и минималната определяема активност при определяне на 
222

Rn чрез 
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общо бета-броене, гама-спектрометрия и ецване при броене на следите от алфа-

частици.  

 Дисертацията на г-жа Димитрова е посветена на един твърде актуален в 

последните години проблем – изследване на факторите, които влияят върху точността и 

стабилността на ретроспективни измервания на концентрацията на радон-222 в жилища 

и различни типове води за целите на масови измервания с помощта на компакт-

дисковия метод. Тези изследвания имат определено научно-приложно значение и се 

отнасят към групата на научните приноси за обогатяване на съществуващи знания – 

сорбция-десорбция на радон-222 в поликарбонатни материали, оптимизиране на 

техниките за броене на следи от алфа-частици в поликарбонатни материали 

(електрохимично ецване на материала), както и разработване на методи за определяне 

на концентрацията на радон-222 във води. Същевременно резултатите от проведените 

от дисертантантката изследвания имат голямо социално значение, тъй като позволяват 

успешното провеждане на оценка на риска за възникване на белодробен рак у 

индивиди, подложени на продължително облъчване чрез вдишване на въздух с 

повишена концентрация на радон-222, както и поемане на води, съдържащи радон-222. 

 В дисертационния труд са представени убедително експериментални данни за 

такива фактори като създадения от докторантката алгоритъм за автоматично броене на 

следи от алфа-частици и резултати от неговото съпоставяне с данни от проведено ръчно 

броене, чрез което е постигнато значително увеличаване на производителността на 

измерването; удачен начин за визуализиране на следите на алфа-частиците чрез 

електрохимично ецване; оценка на фоновата активност на следите в дискове (CD и 

DVD); диапазон на стойностите за активността на радона, в който е възможно 

приложението на метода. Като удачно решение бих отбелязал и намереният преход от 

плътност на следите в поликарбонатните дискове към стойности за обемната активност 

на 
222

Rn. Същевременно са представени и данни от участие в международно сравнение, 

показващо надеждността на получаваните стойности. Получените стойности за 

съдържанието на 
222

Rn в предоставените проби са гаранция за прецизната работа на 

докторантката, както и оценка за приложимостта на метода. Въз основа на всички тези 

изследвания дисертантката предлага оптимални условия на провеждане на измерването 

на концентрацията на радон в различни видове помещения в София, Варна, Бухово и 

Елешница, което й позволява да представи и примерна схема за организиране на 

епидемиологично изследване за съдържанието на 
222

Rn в жилищни сгради. Резултатите 

от тези пилотни измервания потвърждават необходимостта от провеждането на 
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обстойни епидемиологични изследвания в България за документиране на жилищни 

сгради с повишено съдържание на 
222

Rn и евентуално съществуването на риск от 

белодробен рак в живеещите в такива помещения. Въпреки че едно продължение на 

започнатите от докторантката изследвания са обект на следващи дейности, то 

постигнатото определено е предпоставка за едно такова продължение, което, надявам 

се, ще бъде осъществено. 

 По аналогичен начин в дисертационния труд на г-жа Димитрова са представени 

проведените от нея изследвания за създаване на метод за определяне на съдържанието 

на 
222

Rn във води чрез използване на поликарбонатни детектори – установено е 

оптималното време на облъчване на детекторите, както и времето на измерване след 

края на облъчването чрез използване на бета- и гама-измерване. Същевременно е 

показана и възможността за определяне на съдържанието на 
226

Rа във водите чрез 

измерване на съдържанието на 
222

Rn в тях. Получени са и данни за съдържанието на 

222
Rn в чешмяна и кладенчова вода в с. Горни Богоров. 

 В тази връзка възниква и такъв въпрос: Каква е необходимостта от 

създаването на нов метод за измерване на 
222

Rn във води, който е значително по-

времеемък от съществуващите, при възможности същото измерване много по-лесно 

да се проведе чрез гама-спектрометриране с помощта на HP Ge-детектор? 

Добро впечатление в дисертационния труд оставя стремежът на дисертантката 

да съпоставя резултатите, получавани с помощта на използваните от нея измервания и 

въз основа на критична оценка на предимствата и недостатъците, да представя 

възможностите на всеки от тях. По този начин тя се представя като един добре 

подготвен в теоретично отношение и критичен към своята работа млад човек. 

 Като цяло проведената от дисертантанката експериментална работа е добре 

планирана и осъществена с вещина. Дискусията на резултатите е точна, а дисертацията 

е написана на добър български език. Може би използването на понятието „трек, 

трекове”, което явно е навлязло в езика като професионален жаргон, вместо 

българската дума „следи”, би могло да бъде избегнато при написване на 

дисертационния труд, но това едва ли би променило високата оценка за дисертацията 

на г-жа Димитрова.  

 Представеният автореферат отразява добре дисертационния труд и представя 

приносите, направени в него. 

По мое мнение, предложеният ми за рецензия дисертационен труд покрива 

напълно изискванията за получаване на научната и образователна степен "доктор", 
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залегнали в Закона за развитие на академичния състав в Република България (ДВ 

бр.101/28.12.2010 г.) и Правилника за неговото приложение, мнение, което аз убедено 

ще поддържам. 

Заключение. Оценявам дисертационния труд на г-жа Димитрова като едно 

много добро, целенасочено проведено изследване, чрез което са получени нови факти, 

потвърждаващи съществуващи знания. Оценявам много високо резултатите от това 

изследване и като имам предвид същевременно, че в хода на изработване на 

дисертационната си работа, г-жа Димитрова се е запознала и овладяла поредица от 

различни методи и техники за измерване на различни типове йонизиращи лъчения, в 

които тя демонстрира вещина и добри познания, е изпълнена и образователната страна 

на степента "доктор", убедено препоръчвам на членовете на Научното жури да гласуват 

за присъждането на г-жа маг. физик Ивелина Стоянова Димитрова образователната 

и научна степен "доктор". 

05.08.2011 г.     Рецензент: 

   София      (проф. дхн д-р И.Кулев) 

 

 


