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Кратко представяне: 

гл. ас. Тодор Богданов работи в катедрата по Медицинска физика и 

биофизика от есента на 2015 година. Води практически упражнения по 

Медицинска физика на студенти от специалностите Медицина, 

Фармация и Дентална медицина. 

През 2016 г. придобива ОНС докторпо професионално направление 

4.1. Физически науки (Физика на плазмата и газовия разряд). 

От Декемри 2018 година заема длъжността главен асистент в 

катедрата по Медицинска физика и биофизика. 

 

Член на научните колективи по редица договори за научни 

изследвания с национално и международно финансиране. 

Тема на дисертацията: 

(ако е приложимо) 

 

Коаксиален микровълнов разряд 

 

Научни интереси: 

1. Теоретично моделно изседване на микровълнови повърхнинно 

вълнови плазмени изочници при ниско и атмосферно налягане. 

 Описание: 

Изграждане на електродинамичн модел за изследване 

възможностите за създаване на плазма в дадени 

феометрични конфигурации, отчитайки спецификите на 

средите в които се разпространява електромагнитната 

вълна (дебелина на средата и диелектрична проницаемост) 

при ниско налягане.  

Така създадения модел се предвижда да бъде включен в 

самосъгласуван модел за описание на плазмата включваш 

електродинамична част, кинетична част (отчитаща 



кинетичните процеси на създаване на заредени частици, 

загуба на такива и тези на взаимодействие между тях) и 

самосъгласувана връзка мжду двете части (позволяваща 

полуаването на основните плазмени параметри и тяхното 

изменение в аксиално (по  дължината на плазмения стълб) 

и радиално направление. 

 

2. Изследвна не ефектите и механизмите на въздействие на 

електрически разряди в газове и течности върху моделни биологични 

системи. 

 Описание: 

Основни направления: 

Диагностика на газовите разряди чрез оптична емисионна 

спектроскопия за едновременното определяне на 

плазмената плътност и електронната температура на 

плазмата в зависимост от разрядните условия; 

Разработване на методи за мониторинг и контрол на 

газовата температура на плазмата и определяне на 

зависимостта й от разрядните условия; 

Стерилизационни ефекти и механизми на въздействие на 

микровълнов плазмен факел върху Грам отрицателни и 

Грам положителни бактерии; 

Оценка на стерилизационния ефект при третиране на свежи 

растителни продукти (листни зеленчуци, горски плодове) 

със „студена атмосферна плазма“ – микровълнов факел и с 

разряд във вода; 

 

3. Изграждане на микровълнов плазмен източник за пречистване 

на води. 

 Описание: 

Известен факт е, че арактеристиките на плазмено 

третираните течности се променят. При третиране на 

течности с нашия микровълнов факел обаче се наблюдават 

и изменения в характеристиките на самата плазма по време 

на взаимодействието й с течностите. Поради тази причина 

при взимодействие на плазма с течности едновременно са 

разгледани две направления:  

1) изменение на плазмените характеристики;  

2) модифициране на свойствата на течностите. 

 

4. Изслдване на механизмите на въздействие на мировълнов 

плазмен факел при амосферно налягане за третиране на повърхностни 

наранявания. Изследване скоростта на заздравяване на рани след 

третиране с плазмен факел. 



 Описание: 

Изследванията са фокусирани върху възможното 

ускоряване на процесите на кръвосъсирване и тъканна 

регенерация в повърхностни рани. За целта се изследва 

въздействето на микровълнов плазмен факел създаван от 

бягаща електромагнитна вълна в аргонов газ при 

атмосферно налягане. 

 


