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В днешни дни непрекъснато расте интересът към сензорните системи за анализ на
химически и биоактивни газове и течности, използващи устройства на различни видове
акустични вълни и модове в пиезоелектрични кристали, за приложения в химическата,
автомобилната, хранително вкусовата промишленост, медицината и опазването на околната
среда.  Причината е, че те притежават уникални свойства по отношение на динамичен
обхват, чувствителност, стабилност и шумови характеристики, които са непостижими със
сензори на друг физически принцип.  Такива акустични устройства все по-често се вграждат
в преносими и мобилни измерителни системи и апаратури, работещи в сложни полеви
условия на силно изменяща се температура (от под -30°C до над +45°C).  В такива условия,
температурно зависимите отклонения на сензорната честота могат да се окажат съизмерими,
дори по-големи от сензорния отклик и да доведат до недопустимо високи грешки в
измерването.  На този проблем досега не беше обръщано нужното внимание, тъй като
сензорните системи работеха в добре контролирани лабораторни условия.  С представените в
настоящата дисертация изследвания и методи за пръв път се прави успешен опит за правилно
отчитане и корекция на влиянието на температурата върху показанията на акустични сензори
с твърди полимерни химически чувствителни покрития.  Тази слабо изучена тематика е от
важно значение за практически приложения и без съмнение е напълно дисертабилна.

Друг тип слабо изучени акустични сензори за течна фаза са кварцовите микровезни
(КМВ), използващи свръх хидрофобни покрития.  За разлика от добре известните
масочувствителни акустични сензори за течности, свръх хидрофобните им аналози реагират
на промени в свойствата на изследваната течност, причиняващи изменения в начина на
омокряне на чувствителния слой и съответно на взаимодействието на течността с
акустичната вълна.  Този феномен разкрива нови възможности за детекция на летливи
органични съединения в условия на висока влажност на въздуха, както и възможност за
отделяне влиянието на вискозитета на дадена течност от сензорните показания.  Съдейки по
оскъдния брой публикации, касаещи акустичните сензори със свръх хидрофобни покрития, и
този тип изследвания в международен план са в съвсем първоначална фаза и следователно са
напълно дисертабилни.  На тях е посветена втората част от дисертацията.

При постъпването си в Лаборатория акустоелектроника, докторантът имаше твърде
ограничени познания по темата на дисертацията, което е обяснимо, предвид на факта, че
бакалавърската и магистърската му степени са в съвсем друга област - петролна физика.
Още от началото обаче, той прояви завидна упоритост и желание да се образова в областта
на акустоелектрониката, а това му позволи бързо да навлезе в новата тематика с целенасочен
поглед към нерешени и дисертабилни проблеми.  След обстойно проучване на стотици
специализирани литературни източници, както и задълбочена подготовка по изпитните
конспекти за кандидатския минимум, мога да твърдя, че докторантът съумя да придобие
необходимия минимум от познания по тематиката и проблемите на дисертацията.

Що се отнася до темата на дисертацията, тя беше подбрана по такъв начин, с оглед на
нерешените проблеми, че да е възможно и реалистично нейното успешно реализиране в срок
с помощта на наличните в Лаборатория акустоелектроника измерителни и технологични
средства, както и с експертните познания, умения и опит на персонала, оказал неоценима
помощ на докторанта при изпълнението на отделните задачи.  В това отношение,
положителна роля изигра и 6-месечната специализция на докторанта в Northumbria



University, New Castle, Великобритания, където му беше предоставена възможността да се
образова и работи по КМВ със свръх хидрофобни покрития.  Моето мнение е, че докторантът
съумя да се възползва пълноценно от предоставените му възможности, технологични
средства и измерителни апаратури, както и от съдействието на колегите и научния си
ръководител за успешно решаване на поставените в дисертацията задачи.

Дисертацията е с експериментален характер, каквото беше и желанието на
докторанта.  Поставените цели и задачи са успешно решени чрез необходимия обем от
експерименти и измервания, а резултатите са публикувани в три специализирани
международно реферирани научни списания: Sensors and Transducers, Micromachines и
Journal of Applied Physics, последните две от които са с импакт фактор.  Това е красноречиво
доказателство за това, че международната научна общност признава научните и научно
приложни приноси на докторанта, както и неговите изводи и заключения.  До този момент не
са забелязани цитирания на публикуваните работи, тъй като те излязоха от печат съвсем
неотдавна, в края на 2012 и през 2013 г.  Проведените експерименти, анализът и обработката
на резултатите, както и подготовката им за публикуване са лично дело на докторанта.

Разбира се, дисертацията търпи и известна критика.  Тя касае най-вече стила на
писане.  Дисертантът проявява склонност към ненужно сложни, дълги, неясни, понякога и
неточни обяснения, често пъти нямащи пряка връзка с темата.  Използва неопределени, дори
и суперлативни понятия, като “сравнително прост”, “изключително точен”, “много силен”,
“много висок”, “може би” и пр., които са недопустими за научен труд в сферата на точните
науки.  Не рядко срещаме транслитерирани на български език англоезични термини, при
положение че те имат точен еквивалент на български език.  В качеството си на научен
ръководител обаче, имах възможността да се запозная обстойно с черновата на дисертацията
преди предаването и и предложих на докторанта да внесе съответни корекции.  В резултат на
това, тези стилистични грешки в голяма степен бяха отстранени от окончателния и вариант.

Що се отнася до специалната част от дисертацията, по време на предзащитата бяха
отправени забележки и критика към начина, по който са проведени част от експериментите,
касаещи термочувствителността на КМВ с твърди полимерни сорбционни покрития от
хексаметилдисилоксан.  Похвално е, че докторантът взе тези забележки под внимание и се
съгласи, през оставащото до защитата време, да повтори експериментите, съобразявайки се с
направените препоръки.  Резултатите от повторно проведените експерименти ще бъдат
представени на Журито и аудиторията и в случай на интерес, обсъдени на защитата.

Авторефератът представя в съкратена форма най-важните резултати, изводи и
заключения на дисертацията и посочва по адекватен начин научните и научно приложни
приноси.  Критика търпят част от фигурите, които, поради умаления размер са нечетливи.

В заключение ще кажа, че да се ръководи докторант като г-н Есмерян, лично за мен
като негов научен ръководител, не беше никак лека задача.  Трудностите идваха не само от
факта, че неговата специалност е далеч от акустоелектрониката, но в голяма степен и от
резкия спад в нивото на общообразователната подготовка на българските студенти през
последните години.  Въпреки сериозните пропуски в своето образование обаче, докторантът
прояви забележителна упоритост, вътрешна мотивация и постоянство, както в процеса на
своето самообучение и подготовка за изпитите, така и в работата по дисертацията.
Резултатът е една сериозна и полезна дисертация със значими приноси.  По мое мнение,
излезлите публикации ще са от практическа полза и за широк кръг учени и инженери,
работещи в областта на съвременните акустични сензорни системи.  Поради това, с чиста
съвест давам положителна оценка на представения дисертационен труд и предлагам на
Журито да присъди на г-н Карекин Д. Есмерян образователната и научна степен “доктор”.
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