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Уважаема проф. Вутова, 

Бих искала да Ви уведомя, че желая да участвам в конкурса “Академик Емил Джаков”, 

организиран от Института по електроника, като представя колективна научна работа, тематично 

насочена в областта получаване на нови материали чрез следната научна публикация и патент за 

изобретение с авторски колектив Надя Станкова, Анастас Николов, Николай Недялков, Петър 

Атанасов: 

1. N. Stankova, A. Nikolov, E. Iordanova, G. Yankov, N. Nedyalkov, P. Atanasov, D. Tatchev, 

E. Valova, K. Kolev, St. Armyanov, D. Karashanova and N. Fukata. „New Approach toward Laser-

Assisted Modification of Biocompatible Polymers Relevant to Neural Interfacing Technologies“. 

Polymers, 2021, 13, 3004. Q1; IF 4.493 https://doi.org/10.3390/polym13173004 

  2. Надя Станкова, Анастас Николов, Николай Недялков, Петър Атанасов, „МЕТОД И СИСТЕМА 

ЗА СТРУКТУРИРАНЕ И АКТИВИРАНЕ НА ПОЛИМЕРИ С ЛАЗЕРНИ ИМПУЛСИ, Действащ Патент - 

№ 67340 B1 от 03.06.2021 г. 

 Като основен принос на представените работи считаме: 

Предложен е нов метод за обработка на повърхността на биополимер полидиметилсилоксан 

(PDMS), състочщ в това, че се прилага наносекундна импулсна лазерна аблация във водна среда 

с дължини на вълната 266 и 355 nm, при което се получават висококачествени следи със 

симетрично оформен профил без наслагване на аблиран материал около зоната на обработка. 

Установен е диапазон от оптимални стойности на плътността на енергията за двете UV дължини 

на вълната, при който настъпва ефективна аблация на полимера във двойнодестилирана вода  

със специфична електропроводимост по-малка или равна на 1.0 µS.cm-1 и при бавен поток на 

водата. Установено е, че получената по този метод на лазерна обработка, морфологична 

структура на повърхността на полимера силно благоприятства формирането на „зърнеста“ 

структура на отложения въху нея слой от платина, известен още като „черна платина“, чрез 

безтоково (автокаталитично) отлагане. Отлагането на такъв слой би повишило значително 

ефективността на работа на такъв образец при приложение като Микролелектродна шина в 

невронно-електродно интерфейс устройство (невронен имплант). Като резултат от тази лазерна 

обработка във вода сме наблюдавали, че разхода на отложения благороден метал Pt съществено 

намалява и съответно не се наблюдава бързо изчерпване на метала в автокаталитичния разтвор.   

Работата е подкрепена с действащ патент към Патентното ведомство на РБ с номер 67340 B1 от 

03.06.2021 г.  

 

София,        С уважение: 

31.03.2022 г.        (доц. д-р Н. Станкова) 
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