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С Т А Н О В И Щ Е 

върху дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „Доктор” 

Автор на дисертационния труд:  Васил Михайлов Милков  

Научно направление:   4.1. Физически науки (Научна специалност: 01.03.04. Ядрена физика) 

Тема:   Газови пропорционални детектори за спектрометрия на неутрони  

Изготвил:   доц. д-р Христо Недялков Протохристов от ИЯИЯЕ-БАН 

 

Дисертационният труд на Васил Милков в обем от 144 стр. е изработен под 

ръководството на утвърдени специалисти като доц. д-р Любомир Цанков (ФФ на СУ) и 

ст.н.с. кфн Цветан Панталеев (ОИЯИ-Дубна). Отнася се до разработване и тестване на 

сложни устройства за спектрометрия на неутрони като основна част от работата е 

извършена от дисертанта в Лабораторията по неутрона физика (ЛНФ) „И. М. Франк” на 

ОИЯИ - водещ световен център за неутронни изследвания. Тези устройства, а именно 

двумерно позиционно-чувствителен детектор на топлинни неутрони (2D ПЧД) и 2π 

секционен детектор на топлинни неутрони са предназначени за изследвания на 

уникалния Импулсен реактор на бързи неутрони ИБР-2М, а спектрометърът на бързи 

неутрони на базата на протонeн телескоп с електронна колимация на откатни протони с 

голяма вероятност ще бъде използван в бъдещи реактори за термоядрен синтез, каквото 

предложение е направено за Корейската система „Токамак”.  

В раздел 1 от дисертацията, в обем от 69 стр., са разгледани подробно 

конструкцията и характеристиките на пропорционалните газонапълнени детектори на 

неутрони. Авторът би могъл да редуцира значително това представяне на известна 

информация и да се ограничи само до новостите в областта на неутронните детектори 

от този вид. Раздел 2 (24 стр.) е посветен на разработката и тестването на двумерно 

позиционно-чувствителен детектор на топлинни неутрони (2D ПЧД) и 2 π секционен 

детектор на топлинни неутрони. Раздел 3, в обем от 29 стр., е посветен на спектрометър 

на бързи неутрони на базата на протонен телескоп с електронна колимация на откатни 

протони. Принципът на действие на спектрометъра е основан на измерване на 

кинетичната енергия на еластично разсеяни на малки ъгли протони от (n,p) реакция във 

водородосъдържаща среда. Описани са целесъобразно избраните модификации на 
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конструкцията, а също така метод за обработка на сигналите, позволяващ он-лайн 

спектрометриране на неутронния поток, които са сериозен научно-приложен принос. 

Научните резултати и приносите на автора от всички тези изследвания са отразени 

добре в дисертационния труд и в автореферата (на стр. 28 от него). Авторефератът, в 

обем от 32 стр., е изготвен старателно и отговаря на изискванията.  

Представените научни публикации, върху които се базира дисертационния труд 

на Васил Милков са следните: 1 патент за изобретение на „РОСПАТЕНТ”- Федерална 

служба за патенти на Русия (потвърдено издаване на патент), 1 научно съобщение в 

списание "Физика элементарных частиц и атомного ядра" (ЭЧАЯ) с импакт фактор IF = 

1.015, 1 препринт на ОИЯИ-Дубна (без импакт фактор, но ценен от научната общност и 

обикновено предмет на цитиране), 2 научни съобщения в годишници на ФФ на СУ, 1 

резюме и 7 доклада на международни конференции. Всички публикации са от авторски 

колектив (до 7 учени), обичайна практика във водещите ядрени лаборатории, където се 

работи в групи с широко международно представителство. Следва обаче да се 

отбележи, че в  повечето от публикациите, а най-вече в патента, основни автори на 

разработката на телескопния детектор са дисеранта и неговите колеги от ОИЯИ Ц. 

Панталаеев и А. Богдзель. Личният принос на дисертанта личи от това, че той е първи 

автор в 3 публикации и в 6 доклада на международни конференции. Обективна оценка 

на работата на Милков са също номинациите и наградите в конкурси на ОИЯИ-Дубна, 

които се осъществяват при много силна конкуренция.   

Дисертацията на Васил Милков показва задълбочени познания в областта на 

детекторите на неутрони и увереност при решаване на задачи със значителна научно-

техническа трудност.  

Въз основа на гореизложеното изразявам становище, че дисертационният труд 

„Газови пропорционални детектори за спектрометрия на неутрони” е отлично 

разработен и съответства напълно на изискванията за присъждане на научната и 

образователна степен „доктор”.  

 

София, 09.05.2012 г. 

Член на научното жури: 

/доц д-р Хр. Протохристов/ 


