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1. Актуалност на разработвания в дисертационен труд проблем в научно и  

      научно-приложно направление. 

Кварцовите резонатори на обемни (ОАВ) и повърхнинни акустични вълни (ПАВ) 

стават все по-атрактивни за използване като високо чувствителни акустични сензори (АС) 

за измерване на различни физични величини: сила, налягане, маса, ускорение, деформаци, 

температура, вакуумм и др. На тази основа са създадени устройства за научни изследвания  

и индустриални приложения. Те притежават редица предимства пред аналогичните на други 

физични принципи сензори,  поради добрата си възпроизводимост, дълговременна 

стабилност, независимост от електромагнитни смущения и не на последно място 

изключително удобни за компютърна обработка на получената информация.  Едно от най-

ранните приложения на АС е добре познатата кварцова микровезна (КМВ), използвана 

отначало като измерителен монитор при отлагане на тънки слоеве, а след това и като 

детектор на газови замърсявания в околната среда. Кварцовият пиезоелемент е покрит с 

чувствителен материал, който взаимодейства със заобикалящата го газова среда. 

Сорбционния процес поражда масонатоварване на КМВ, което предизвиква изменение на 

резонансната честота. Разработени са  различни инструменти, които  определят на място и в 

реално време, масата и структурата на молекулните слоеве, които образуват сорбционния 

слой върху сензора (QSens,). Едновременнoто измерване на двете масови и структурни  

свойства позволяват по-задълбочено разбиране на молекулярната адсорбция и 

взаимодействия при различни експериментални условия. За създаване на  

високочувствителен сензор за измерване на микромаси в широк температурен интервал е  

небходимо детайло изследване на технологичната съвместимост на резонаторната 

структура със сорбционния слой и неговото въздействие върху акустичните параметри на  

резонаторната структура.    

         Предложента дисертация е посветена на експериментално изследване на влиянието  

на  дебелината на твърди полимерни слоеве от Хексаметилдисилоксан (ХМДСО ), отложени  

върху резонаторни структури на ОАВ и ПАВ, върху температурно-честотните им 

характеристики (ТЧХ). Представените резултати са актуални и са непосредствено свързани с 

оптимизиране на дебелината на сензорния слой  при разработка на нови АС за  работа в широк 
температурен диапазон. 

 

2. Познава ли дисертантът състоянието на проблема и оценява ли творчески 

литературния материал. 

             Обект на изследване в дисертацията е експериментално изследване на влиянието на 

дебелината на полимерното покритие върху температурната стабилност на Релееви ПАВ 

(РПАВ), напречни ПАВ (НПАВ) и ОАВ резонаторни структури, като газови сензори за 

работа в широк температурен интервал. 

     Дисертантът безспорно познава проблемите свързани с температурната стабилност 

на акустичните сензори, използващи ОАВ и ПАВ и това се вижда от обширното въведение 

(част I ) и представения анализ на проблема (част II), изготвен въз основа на повече от 100 
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литературни източници. Идентифицирани са  нерешените проблеми и на тази основа са 

поставени целите за решаване в представената дисертация – експериментално изследване за 

влиянието на дебелината на полимерното покритие върху температурната стабилност на 

РПАВ, НПАВ и ОАВ газови сензори при работа в широк температурен интервал. 

 

3. Избраната методика на изследване може ли да даде отговор на поставената цел 

и задачи на дисертационния труд. 

 

        Предложеният метод предвижда провеждане на изследване на температурното 

поведение на кварцови резонатори на РПАВ, НПАВ и ОАВ, след отлагане на сорбционен 

слой от ХМДСО и влиянието на неговата дебелина върху ТЧХ. 

      Дисертантът е редовен докторант в лаборатория Акустоелектроника на ИФТТ при 

БАН, която разполага с комплексна технологична линия и прецизна измерителна апаратура, 

позволяваща изработване и изпитание на кварцови резонатори на  ОАВ в широк честотен 

интервал (от 1 MHz до 100 MHz)  за телекомуникации и сензорно приложение. В 

лабораторията работят квалифицирани учени и специалисти за изработване на образци и 

провеждане на технологични и експериментални изследвания. Доцент д-р Екатерина Радева 

е с богат технологичен опит и експериментални възможности при отлагане и изследване на 

тънки полимерни слоеве от ХМДСО  посредством плазмена поляризация. Професор дтн. 

Иван Аврамов – ръководител на докторанта, има дългогодишен опит в изследването на 

резонаторни структури и генератори на РПАВ и НПАВ.    

           Избраната методика на изследване обезпечава в рамките на лабораторията 

реализиране на цялостната програмата и изпълнение на поставената цел и задачи:  

създаване, експериментални изследвания, изпитания, анализ и оценка на температурната 

стабилност на резонаторни структури, използващи твъри полимерни слоеве. За подобряване 

на резултатите имам известни препоръки за прецизиране на методиката на изследванията, 

които ще бъдат отразени в т. 9 на рецензията.  

 

4. Кратка аналитична характеристика на естеството и на достоверността на 

материала, върху който се градят приносите на дисертационния труд. 

 

       Дисертационният труд е представен на 100 страници и съдържа: увод и три основни 

части (въведение, анализ на състоянието на проблема и специална част), главни научни и 

научно-приложни приноси,  списък на цитираните в дисертацията литературни източници и 

публикувани научни статии и доклади върху които се основава дисертацията. Прави добро 

впечатление доброто структуриране,  подреденост и представяне на разглежания проблем.  

       В първата част е представена теоретичната постановка на проведените научни 

изследвания – пиезоелектричният ефект и неговото приложение в микроакустичните 

резонаторни структури с на ПАВ и ОАВ, полимери и техното приложение за акустични 

сензори, основни свойства на свръх хидрофобните повърхности, както и теоретичните 

основи на електокаппилярната теория.  

      Във втората част е направен кратък обзор на съвременното състояние и постигнатите 

резултати, пряко свързани с проблемите разглеждани в настоящата дисертация.  

Анализирани са различните методи и аналитични модели за подобряване на температурната 

стабилност на акустичните сензори, използващи РПАВ, НПАВ и ОАВ и нерешените 

проблеми. Предложен е метод за съчетание на свръх хидрофобни слоеве с КМВ.  

       В третата, специална част са представени основните експериментални резултати, 

върху които са формулирани основните научни и научно-приложни приноси. 
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 Установено е влиянието на полимерното покритие от ХМДСО върху температурната 

стабилност на резонансни РПАВ структури в широк температурен интервал (от -100
о
С 

до 100
 о
С). 

 Изучена е температурната чувствителност на НПАВ резонатори с АТ срез в 

температурния интервал от минус 50
о
С до 120

 о
С. Въведен е критерии за температурна 

стабилност и са показани някои основни предимства на НПАВ резонатор спрямо неговия 

РПАВ аналог. 

 Проведени са първоначални експериментални изследвания за влиянието на полимерното 

покритие върху ТЧХ на КМВ.  

 Разработен е метод за отлагане на свръх хидрофобни слоеве върху твърди повърхности 

на базата на двукомпонентни епоксидни смоли и въглеродни наночастици. Методът е 

приложен за създаване на хидрофобна КМВ с която експериментално е потвърдена 

хипотезата за възможностите на КМВ да регистрира промени в омокрящите свойства на 

чувствителното покритие. Получените резултати дават основание за разработване на 

сензор за биологични изследвания на съединения с различна степен на омокряне. 

 

5. В какво се заключават научните или научно-приложните приноси на 

дисертационния труд: 

       Основните приноси могат да бъдат определени като: 

 Получаване на нови факти: 

o     Установено е влиянието на полимерното покритие от ХМДСО върху 

температурната стабилност на резонансни РПАВ структури в широк температурен 

интервал (от -100
о
С до 100

 о
С). 

o     Изучена е температурната чувствителност на НПАВ резонатори с АТ срез в 

температурния интервал от минус 50
о
С до 120

 о
С. Въведен е критерии за температурна 

стабилност и са показани някои основни предимства на НПАВ резонатор спрямо 

неговия РПАВ аналог. 

 Получаване на утвърдителни факти 

                Експериментално е потвърдена хипотезата, че КМВ е способна да регистрира   

промени в омокрящите свойства на свръх хидрофобни покрития. 

 Създаване на нови методи 

    Разработен е метод за отлагане на свръх хидрофобни слоеве върху твърди 

повърхности на базата на двукомпонентни епоксидни смоли и въглеродни 

наночастици. 

 

6. До каква степен приносите в дисертационния труд са личен принос на 

дисертанта. 

 

        Съвременните научни и научно-приложни изследвания, свързани със създаването на 

нови материали и микроструктури изискват, от една страна специализирано технологично 

оборудване и високо квалифицирани специалисти и от друга, уникални апаратури и 

прецизна измерителна техника за изследване на техните свойства.  

       Проблемите обикновено се решават от екипи от специалисти с различна 

специализация и професионален опит, а публикациите са дело на колектив. Едно от 

достойнствата на дисертационния труд, е че той е реализиран в тясно сътрудничество с 

водещи специалисти от наши и чуждестранни изследователски центрове, без участието  на 

които той би загубил част от своята стойност и значение за науката и възможностите за 

нейното приложение. Висока оценка заслужава дисертанта за положените усилия за 

координиране и реализиране на тази не лека многостранна дейност. 
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       Основната дейност за реализиране на цялостната програмата – експериментални 

изследвания на ТЧХ на резонаторните структури с отложени полимерни слоеве, създаване 

на свъх хидрофобни слоеве върху кристални повърхности и изследване на степента на 

омокряне посредством КМВ, са дело на дисертанта, което му дава право на авторство на 

представения дисертационен труд. 

 

7. Преценка на публикациите по дисертационния труд 

 

Резултатите от дисертационния труд са публикувани в 3  научни статии, отпечатани в 

реферирани международни списания : Micromachines, Vol. 3, pp 423-426,May 2012,  Sens. 

And Tansd., Vol. 147, pp 15-26, Dec. 2012,   Phys. D: Appl. Phis., Vol. 46, No. 34, 2013, 345307 

     В 2 от статиите докторанта е водещ първи автор и в 1 от тях е втори. 

    Изнесен са 3 доклади: 1 на международна  конференция ( Internationa summer 

conference on Vacuum, Electron and Ion Technologies, “VEIT 2013”, 7-13 October 2013, 

Sozopol, Bulgaria) и 2 академични семинари за млади учени и докторанти – “Витоша 2011 “ 

и “Витоша 2012 “. 

Нямам данни за  са цитирания от други автори  

Считам, че дисертантът напълно отговаря на препоръчителните изисквания към 

кандидатите за придобиване на образователната и научна степен “доктор” във БАН. 
 

8. Резултатите от дисертационния труд използвани ли са вече в научната 

практика.  Все още не. 

 

9. Мотивирани препоръки за бъдещо използване на научните и научно-

приложните приноси. 

         Качествените оценки за въздействието на сензорния слой върху акустичните 

параметри на резонаторните структури имат важно значение при началните етапи на 

изследване, но не са достатъчни за непосредствено използване на получените резултати. За 

по-голяма приложимост и ефективното им използване в научната практика и 

технологичните разработки на нови изелия е необходимо  провеждане на прецизни 

количествени  изследвания.  Във връзка с това имам следните препоръки към работата на 

кандидата при бъдещата си научна и особено научно-приложна дейност:  

     За получаване на еднозначни и повторими резултати е необходимо     

експерименталните изследвания да се провеждат върху серия от не по-малко от 5 образеца 

и се извършва  статистическа обработка на получените резултати. С това значително ще 

бъде намалено влиянието на неизбежните различия в характеристиките на отделните 

образци и минимизиране на грешките.  

 Не бива да се правят прибързани изводи от получените резултати и предложения за 

използването им преди да се направи задълбочен анализ и оценка на възможните грешки 

в получените резултати, като се вземат предвид технологичните възможности при 

създаване на изследваните образци и приложената методика и измерителна техника.  

       Като пример ще посоча някои от реултатите получени в гл. IV.3. Температурно 

поведение на КМВ след нанасяне на твърд полимерен слой от ХМДСО: 

-  Технологичната възможност за ориентация на използваните в изследвнията кварцови 

пластини АТ-срез е Ө=35
о
17

’
±1’

[1]
. Грешката в рамките от ± 1 дъговa минутa предизвиква 

промени в наклона на ТЧХ в близост до инфлексната точка (+27
о
С),   ± 1.3х10

-7о
С

-1 [2]
.  

Това води до промяна на честотата ( Δf/f ) в изследвания температурен интервал (-60
 о
С до 

100
 о

С)  до ±10.10
-6

 
[2,3,]

, която е съизмерима с честотната промяна, регистрирана в резултат 

на промяна на дебелината на сорбционния слой (фиг. 27а, стр.66).  За избегване на тази 

грешка е необходимо измерване  на индивидуалните ТЧХ на всеки от изследвните образци 




