


безизлъчвателни преходи. При това итербият единствен от редкоземните елементи 

предлага уширен спектър на флуоресценция, задължителен за пренастойваемите и 

фемтосекундните лазери и в този смисъл е конкурент на йоните на преходните 

елементи. Кодотирането с натрий при дотирането на флуоридите с итербий е оправдано 

поради необходимостта от компенсация на Yb
3+

 от Na
+
 при заместването на Ca

2+
. 

Казаното ми дава основание да считам поставения проблем за актуален и много добре 

замислен по отношение на състава на изследваната кристална матрица, дотиращия 

итербиев йон и неговата компенсация. 

 

2. Литературен обзор 

В литературния обзор акцентът е поставен върху итербий дотираните матрици (по 

подробно флуоридните матрици) и особено върху проблемите, свързани с 

клъстеризацията на Yb
3+

 йоните при частичната редукция от Yb
3+

 до Yb
2+

. 

Коментирани са пътищата за преодоляване на тези проблеми. Поставената цел логично 

следва от творческия анализ на проблема. Конкретните задачи са пряко свързани с 

целта на изследването от една страна, апаратурното обезпечение от друга и 

натрупаните опит и знания в областта на израстването на кристали от CaF2 в ИМК от 

трета. Така например, за израстването е използвана апаратура Бриджман-Стокбаргер с 

непрекъснато оптимизиран през годините топлинен възел, а като част от изходната 

суровина е използван почистен по специална технология естествен CaF2 от наше рудно 

находище. Тази технология е разработена от наши изследователи от ИМК и по мое 

мнение е между най-добрите постижения на български учени в областта на 

материалознанието. 

 

3.Методика  

За израстването на кристалите е използван методът на Бриджман-Стокбаргер със 

спускащ се от гореща в студена зона тигел. Високо оценявам акцентът на изследването 

върху мястото и формата на междуфазната граница стопилка/кристал, определяща до 

голяма степен качеството на израстваните кристали. В резултат на 25 отделни 

изследвания, отличаващи се с различна позиция на тигела, различен състав на 

изходната шихта и различни температури на двете нагревателни зони, е разработена 

полуемпирична методика за осигуряване на оптимална позиция на интерфейса при 

групово едновременно израстване на монокристали с различен състав от системата 

CaF2-SrF2. Разработената методика е демонстрирана при израстване на недотирани 



кристали, Yb,Na:CaF2 и Yb,Na:Ca1-xSrxF2. Използваните методи за изследване на 

получените кристали осигуряват необходимия набор от основни характеристики – 

лъчепречупване чрез поляроскопски анализи, оптични дефекти чрез микроскопски 

анализи, химически състав чрез ICP анализи, кристална структура чрез X-ray анализи, 

микроструктура чрез EPR анализи и инфраспектроскопия, оптични характеристики 

чрез абсорбционни, луминесцентни и флуоресцентни изследвания в различни вълнови 

области. 

 

4.  Достоверност на резултатите 

 Достоверността на получените резултати се гарантира от едно непрекъснато сравнение 

на резултатите с наличните литературни данни, както и от сравнение на резутатите по 

изясняване на един и същ проблем, получени чрез различни методи наизследване. За 

пример ще дам въпроса за заряда на внедрения итербий, дискутиран на базата на 

резултатите от инфрачервена спектроскопия, електронен парамагнитен резонанс и 

абсорбционни и флуоресцентни спектри. 

 

5. Приноси 

Основните приноси на изследванията се отнасят до създаване на нови метод на 

изследване и технология, както и до получаване и доказване на нови факти. Като 

основен принос бих отбелязал създаването на нова технология за едновременно 

групово израстване на монокриатали с различен химичен състав. Самостоятелен 

принос представлява създадената методика за изследване на позицията на 

кристализационната изотерма. Локализирането на тази изотерма в зоната на 

простарнството, където топлинният поток е предимно аксиален, гарантира нейната 

равнинна форма, а тази форма на свой ред е една от гаранциите за получаване на 

оптично качествени монокристали. Отделно са получени нови данни за 

лъчепречупването, структурата, микроструктурата и основните оптични свойства на 

монокристали от дотиран с итербий и натрий твърд разтвор от калциево-стронциев 

флуорид. Доказано е, че кодотирането с натрий подтиска редукцията на Yb
3+

 до Yb
2+

 и 

образуването на двойки Yb
3+

-Yb
3+

. В резултат на това е получен сравнително широк 

спектър на флуоресценция в областта 1009-1017 нм, предпоставка за пренастройваемо 

или фемтосекундно лазерно лъчение. Не на последно място, като несъмнен принос бих 

отбелязал и получената луминесценция на Yb
3+

 в жълто-зелената област – 

луминесценция която  от други изследователи е демонстрирана само при криогенни 



условия. Всеки от посочените приноси е достатъчно ценен, но извън тези приноси, 

отнасящи се до новите факти за конкретните флуориди, специално бих отбелязал 

значимостта на новата технология за едновременно групово израстване на 

монокристали с различен състав и полуемпиричната методика за определяне на 

условията за оптимална позиция на кристализационна изотерма. Груповото 

едновременно израстване на монокристали има две основни предимства – от една 

страна такова израстване рязко съкращава времето за изследвания на серии сложни и 

различни по химичен състав матрици, каквито все по-често се налага да бъдат 

изследвани. От друга страна (вероятно и по-ценно) е че такова групово израстване 

гарантира еднакви технологични условия за отделните матрици и адекватни изводи за 

оптичните и лазерни свойства на отделните матрици в зависимост само от тяхната 

химия, структура и микроструктура. Тази нова технология, съчетана с разработената 

методика за предварително оптимизиране на условията за гарантиране на плоска 

кристализационна изотерма, намираща се в адиабатната зона, могат с успех да се 

използват за разработка и оптимизиране на технологии за израстване на монокристали 

и за ред други серии материали, както флуориди, така и борати, алуминати и др., 

навсякъде, където става дума за израстване по метода на Бриджман-Стокбаргер със 

спускащ се тигел. 

 

7. Публикации  

По темата на дисертационния труд докторнта е съавтор на 6 научни труда. Две от 

публикациите са в международни списания с импакт фактор (Materials, Methods and 

Technologies и Journal of Crystallization Process and Technology), една в Bulgarian 

Chemical Communications и останалите три са в сборници от конференции. Една от тези 

конференции е в Унгария и две в България с международно участие. Освен на 

споменатите три конференции, докторантът е участвал с постерни и устни доклади на 

няколко вътрешни конференции и семинари. Както се вижда, броят публикувани 

материали превишава изискванията за докторска защита. 

 

6.  Участие на докторанта в научните трудове  

В една от публикациите докторантът е единствен автор, а в други три – първи автор. 

Останалите три публикации имат обзорен характер, включващ комплексни изседвания 

и естествено повече съавтори. Тези данни ми дават основание да смятам, че голяма част 

от изследванията са лично дело на докторанта. С това по никакъв начин не подценявам 



участието на другите изследователи и особено участието на доцент Муховски, който 

без съмнение е в зародиша на поставянето на проблема, доброто планиране на 

изследванията и тълкуването на резултатите. 

 

9. Критични бележки  

Критичните ми бележки не се отнасят до планирането, методиката, изпълнението на 

изследванията, постигнатите резултати и тяхното тълкуване. По отношение на тези 

основни моменти от всеки дисертационен труд мнението ми беше вече ясно изразено. 

Бележките ми се отнасят най-вече до представянето на изследването. 

  Преди всичко, изложението често е смес от литертурни данни и тяхното тълкуване и 

данни от самото изследване, без да е направено ясно разграничение между двете. 

Читател в страни от лабораторията в ИМК би бил затруднен да отсее приносите на 

новите изследвания (за радост това не е моят случай). 

 

   На не малко места езикът е неточен с излишно заимстване на чужди думи. Само два 

примера: стр. 87 „Фазовата диаграма на Ca1-xSrxF2 се изменя гладко....  

изотермата на кристализация, следствие на цялостната девиация на ....”. 

От другите по-основни бележки и коментарии бих отбелязал следните: 

1. Фазовата диграма CaF2- SrF2 едва ли e с прави линии ликвидус линии, свързващи 

трите експериментални точки. 

2. Неясно е аргументирана причината да се изследва твърд разтвор 

Ca0.7Sr0.3F2,когато евтектиката е при Ca0.57 Sr0.43 F2 

3. В съставите на изходните смеси (таблиците на стр. 94 и 95), както и на 

получените кристали (стр. 132 и 134) има нещо неточно. Базирайки се на 

внесените количества вещества, изчисленото съотношение Ca/Sr е 0.76 към 0.24, 

а на базата на ICP анализите, в реално получените кристали това съотношение е 

0.78 към 0.22. 

4. Изводите за качеството на кристалите в зависимост от състава изглеждат малко 

спекулативни. Появата на цепителни равнини при едните кристали и липсата 

при другите може да се дължи не на разлика в качеството на самите кристали а 

на неоптимизирани условия на обработка (рязане шлайфане, полиране).  

Еднаквите условия на обработка не могат да бъдат  едновременно оптимални за 

различните състави монокристали..  

 



10. Автореферат  

Авторефератът отразява точно проведените изследвания и съдържа всички основни 

резултати и изводи от тях.  В автореферата по неясни причини са представени само 2 от 

6-те публикации. 

 

12. Заключение 

 В заключение, изследователската програма на дисертационния труд е върху 

достатъчно актуален проблем, методиката на изследвания е адекватна на поставената 

цел и задачи, а приносите от изследванията са несъмнени. Паралелно с научната част 

докторантът е завършил няколко специализирани курса, непосредствено свързани с 

темата на дисертацията и несъмнено е участвал в провеждането в разнородни по своето 

естество изследвания, засягащи химични, структурни, микроструктурни и оптични 

свойства. В този смисъл образователната програма също е напълно изпълнена.  

 

На базата на това гласувам за присъждането на докторант Свилен Мирославов 

Гечев научната и образователна степен ‘доктор” по специалността „Минералогия 

и кристалография”, шифър 01.07.05. 
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