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СТАНОВИЩЕ 
 

 От член на НЖ проф.д.ф.н. Димитър Василев Стоянов, 
Институт по електроника-БАН, София 1784, бул.Цариградско шосе 72, 
тел:029795867, e-mail: dvstoyan@ie.bas.bg 
 За дисертационен труд за придобиване на образователна и научна 
степен “доктор” по направление 4.1 “Физически науки”, научна 
специалност 01.03.22 “Физика на вълновите процеси”. 
 Автор на дисертационния труд: КАРЕКИН ДИКРАН ЕСМЕРЯН, 
редовен докторант в Лаборатория “Акустоелектроника” към Института 
по физика на твърдо тяло при Българската Академия на науките. 
 Тема на дисертационния труд: “ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛНОСТ И 
ОПТИМИЗАЦИЯ НА АКУСТИЧНИ СЕНЗОРИ, ИЗПОЛЗВАЩИ 
ПОЛИМЕРНИ И СВРЪХ ХИДРОФОБНИ СЛОЕВЕ”. 

 

Дисертационният труд е посветен на изследвания в най-актуалната област на 
съвременната акустоелектроника, а именно сензорна акустоелектроника,  развитието 
на която е от съществено значение за повишаване на информативността на 
съвременните и бъдещи компютъризирани информационни системи. В тази област има 
редица нерешени проблеми (част от тях анализирани и в настоящата дисертация), 
ограничаващи големите им потенциални възможности за приложения. Дисертацията е 
интересна като тематика и като резултати. Написана на общо 100 стр. и цитирани 111 
източници. Оформена в Увод и 4 части, като отделно са представени приносите в 
работата и списъкът на публикациите, свързани с нея.  

 
Кандидатът добре познава съвременното състояние на проблемите, които са 

предмет на изследване в дисертационния труд. Обзорът е написан компетентно. За 
постигане на целите на работата са формулирани следните конкретни задачи: 1) 
Получаване на нови сравнителни експериментални данни за влиянието на дебелината 
на полимерно хидрофобно покритие от върху температурната стабилност на газови 
сензори на обемни акустични вълни (ОАВ) и повърхнинни акустични вълни (ПАВ); 2) 
Развитие на метод за оценка на температурния ход на сензори на обемни и 
повърхнинни вълни с отчитане на дебелината на покритието; 3) Развитие на метод за 
свръх-хидрофобизация с приложение към КМВ (кварцова микровезна); 
Експериментално потвърждение на хипотезата, че чрез КВМ могат да се детектират 
преходи между две състояния на омокряне на покритието, както и да се изучат 
възможностите за промяна на степента на омокряне и обратимостта на процеса. Тези 
задачи са актуални и важни за приложенията на акустичните сензори при контрола на 
сложни технологични процеси. 

 
Избраната методика се основава на изследване на ПАВ-сензори на 3-те вълни – 

рейлиеви, с напречни вълни и с модове на Love, а така също и на ОАВ за случая на 
кварцови микровезни, което позволява едно прецизно сравнение на характеристиките 
им за случая на нанесени хидрофобни слоеве. Тя включва усъвършенстване на 
технологична установка, експерименти, обработка на данни и интерпретацията им, 
както и решаване на някои приложни проблеми по използуването на газовите сензори 
на ПАВ и ОАВ с нанесени чувствителни слоеве. Методиката е правилно формулирана 
и може да се очаква постигането на основните цели на работата. 
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Ще коментирам научните и приложни приноси, заявени от автора. Като научни 
приноси са заявени: 1) Полученият резултат за частична температурна компенсация на 
сензори с ПАВ при нанасяне на чувствителен ХМДСО слой с дебелини в определени 
граници от 100nm до 250nm и твърдението, че формата на характеристиките и 
температурните коефициенти зависят от дебелината на полимерното покритие; 2) 
Температурната компенсация на НПАВ сензорите при отлагане на чувствителен 
ХМДСО слой е по-добре изразена в сравнение с РПАВ аналозите, обяснени с ефекта 
на залавяне на акустичната енергия в НПАВ сензорите; 3) Потвърдената 
експериментално хипотеза (на други автори), че КМВ могат да регистрират промени в 
омокрящите свойства на чувствителни покрития, както и твърдението, че тази 
възможност позволява повишаване на детекционната чувствителност на сензора. Като 
научно-приложни приноси са формулирани два метода: 1) За предварителна оценка на 
температурното поведение на КМВ при избрана дебелина на полимерното покритие, 
включващ допълнително едновременно измерване на температурата на КМВ; 2) Метод 
за свръх-хидрофобизация на кристални повърхности с използуване на двукомпонентен 
слой от епоксидна смола и ВНЧ (въглеродни наночастици). 

 
Оценявам положително научните и приложни приноси, получени в 

дисертационния труд, които отговарят на поставените цели и формулираните 
изследователски задачи. Специално ще подчертая приносите, отнасящи се до 
експериментално потвърдената хипотеза, че кварцови микровезни могат да 
регистрират промени в омокрящите свойства на чувствителни покрития (Научен 
принос 3), както и разработеният метод за свръх-хидрофобизация на кристални 
повърхности с използуване на двукомпонентен слой от епоксидна смола и въглеродни 
наночастици (Приложен принос 2). Формулировките на приносите страдат и от редица 
неточности, споменаване на известни факти, непълнота и др. Например: Твърдението 
(Принос 1), „че формата на характеристиките и температурните коефициенти зависят 
от дебелината на полимерното покритие” не носи определена нова информация; 2) 
Принос 3 относно „повишаване на детекционната чувствителност на сензора” е 
неподходящо формулиран. В същност тук става въпрос за доказана възможност за 
разпознаване на промени в омокрящите свойства на покритията, което е много важно 
постижение на автора и е указано в първата част на Принос 3. „Детекционната 
чувствителност” по определение се свързва с подобряване на амплитудни 
съотношения на полезните сигнали към шума, като например, отношението 
сигнал/шум. Ще отбележа също, че твърдението за „аналитичен метод” в научно-
приложния Принос 1 трудно може да се приеме във вида в който е представен (изцяло 
описателно). Въпреки, че го приемам като постижение считам, че по-скоро е 
разработена една „процедура”, която се нуждае от по-строго математично описание, 
анализ на грешките, чувствителност към точността на фитваните функции, границите 
на приложимост и др. Докторантът в бъдеще би трябвало да отделя сериозно внимание 
на прецизното формулиране на приносите в своите работи, което е от съществено 
значение за неговото израстване като учен.  
 

Във връзка с настоящия дисертационен труд са представени общо 6 работи, 
които се разпределят както следва: 3 статии в международни списания (1 в J of Phys. 
D:Appl.Phys; 1 в  Micromachines, 1 в Sens. & Trans.), както и 3 работи на конференции 
у нас. Публикациите са свързани с дисертационния труд и съдържат основните 
приноси, заявени в него. Считам, че те са напълно достатъчни за една успешна защита 
за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Убеден съм също, че 
докторантът има основен принос при разработката на дисертационната работа. В 




