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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 
 Извършено е пробовземане на почви и растителни видове в района на Шуменско 

плато през месеците юли и септември и в района на Шуменския университет. 

Пробовземане е извършено и на пясък от Северното Черноморско крайбрежие. На 

всички събрани проби е проведен гама-спектрометричен анализ; 

 Проведен е PIXE анализ на археологически находки от масов керамичен материал, 

измерванията са извършени в АТОМКИ, гр. Дебрецен, Унгария. Данните са 

обработени и анализирани. 

 Избрани са подходящи за проучването локализации на туморни образувания. 

Изготвени са дозиметрични планове с 3D-CRT (3D - Conformal Radiation Therapy) и 

VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy) техники. Направен е анализ и сравнение 

на получените резултати от приложените техники за дозиметрично планиране на 

база хистограми доза-обем (DVH – Dose-Volume Histogram). Синтезирани са 



изводи относно качеството на приложените методи за целите на радиационната 

терапия; 

 Разработена е впръскваща система с няколко сменящи се глави за нанасяне на 

хомогенни тънки покрития. Разработен е стенд и са проведени изследвания за 

възможностите за пиролитично наслояване в аргонова среда на тънки слоеве от 

хаусманит върху стъклен носител. Подготвена е основата за изследване на 

оптичните свойства на кристалите от хаусманит като нов вид надеждни носители 

на информация и като термолуминесцентни фосфори за специфични приложения в 

оптиката и в медицината; 

 Разработена е оптична система за изследване на флуоресцентната емисия на някои 

наночастици в близката инфрачервена област (NIR). Системата включва 

възбуждащ източник от сменяеми лазери за инфрачервени лъчи, система за 

термостабилизация на изследваните разтвори, анализиращ тракт включващ 

измерител на погълнатата от разтворите енергия и NIR спектроскоп. Проведени са 

експерименти за изучаването на NIR емисията на два типа наночастици – златни 

нано-частици от типа Gold Nano Urchins (GNU) и Gold Nano Rods (GNR). 

Изследван е ефекта на повърхностен плазмонен резонанс (Surface Plasmon 

Resonanse – SPR) в тези обекти при облъчване с инфрачервена светлина. Получени 

са оптимални стойности на дължината на вълната на възбуждащото лазерно NIR 

излъчване за максимален термо- и фото емисионен ефект при водни разтвори на 

GNU и GNR; 

 Наблюдавани са 26 затъмнително-двойни звезди. Моделирани са техните криви на 

блясъка и са определени температурите, масите, радиусите и светимостите на 

звездните компоненти. Установени са релации между тях. Наблюдавани са 

транзити на 2 екзопланети. Чрез моделирането им са подобрени техните параметри 

и ефермиди; 

 С цел изясняване ролята на параметрите на ТММ върху структурните промени във 

влакна полиетилентерефталат (ПЕТ), бяха продължени изследванията на частично 

кристални ПЕТ влакна, подложени на ТММ в температурен интервал разположен 

непосредствено над температурата на встъкляване. Проведени са термомеханични 

модификации в изотермични условия при четири различни температури за всеки 

обект, с прилагане на гравитационно механично натоварване. С използване на 

микроскопски, рентгено-дифракционен, спектроскопски, микро-калориметричен и 

термомеханичен методи, е изследвано богатото полиморфно и морфологично 

структурно разнообразие на поликапролактам (ПКЛ). Изучени са термомеханично 

инициираните му полиморфни преходи лежащи в основата на структурното 

преустройство при едноосна ориентационна деформация. Избрани са удобни и 

информативни за изследване и контрол подходящи структурно-механични 

параметри и е създадена критериална и методична база за интерпретацията, анализа 

и оценката им като експериментални резултати при структурни и механични 

изследвания. Предположени са методики за оценка на съвършенството на 

различните кристални форми в кристалната фаза на ПКЛ и връзката му с 

количественото им съотношение, което чрез математико-статистическа 

декомпозиция на високотемпературните рентгенови дифрактограми, дава връзката 

между кристално-фазовата и морфологичната надмолекулна структура. С помощта 

на подходящи микроскопски, спектроскопски, термични и термомеханични 

анализи, е илюстрирана връзката „структура – сегментна опаковка – 

деформационно-якостно поведение”. Посочени са фазовите граници по 

повърхността на морфологичните елементи като основни дефектни зони в 

микроструктурата на полимера. Препоръчани са методики за оценка на 



хомогенността на изотропните структури на ПКЛ и пригодността им за 

безразрушително провеждане на ориентационното му изтегляне. 
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