


отместване на спектроскопските характеристики в аксиално направление и за двата 

типа кристални системи. Доказва се пълно инкорпориране на катионите на итербиевите 

и натриевите флуоридни допантии в съответните кристални матрици. Изследва се 

механизмът на инкорпориране на Yb в дву- и тривалентна форми и се установява 

преобладаща концентрация на Yb
3+

 йони, обусловена от подтиснатите процеси на 

редукцията им до Yb
2+

, и формирането на Yb
3+

 — Yb
3+

 клъстерни формирования, 

възпрепятстващи лазерното усилване при луминесценция или Стоксови процеси. 

Потвърждава се, че кодотираните едновалентни натриеви йони действат като 

ефективен зарядокомпенсатор, което обезпечава доминантното инкорпориране на 

единични Yb
3+

 йони. Това означава, че разработената методика, началните количества 

прекурсорни флуориди и условията на израстване са правилно подбрани. Важно 

следстие е, че двойнодотираната калциево-стронциева флуоридна система е по-

перспективна, тъй като по редица показатели е с по-добри характеристики, съпоставено 

с аналогично дотираната единична калциева флуоридна система. Освен това се доказва 

пригодността от използването на природни флуоритови шихти с български произход за 

израстване на комплексни флуоридни кристални системи с оптически и лазерни 

свойства. 

Анализът на изложените 6 приноси на дисертационния труд и съпоставянето им с 

получените резултати позволява да се твърди уверено, че, на практика, е разработена 

нова, оригинална технология, позволяваща групово израстване на кристални були, 

представляващи дотирани с YbF3 и кодотирани с NaF, едно- и двукомпонентни 

алкалоземни метални (АЕМ) флуоридни системи от типа CaF2 и Ca1-хSrхF2 и се доказва 

нормалния механизъм на кристалния им растеж, а чрез използване на модерни 

методи на изследване на структурните, оптическите и лазерни характеристики се 

установява, че са получени две нови флуоридни кристални системи със строго 

зададена стехиометрия, с потенциал да бъдат използвани като квантово-усилващи ядра 

в оптични комуникационни системи, както и за многоцелеви приложения в лазерни 

технологии. Това показва, че докторантът лично е решил творчески поставените 

аучноизследователски задачи и е достигнал набелязаната цел.  

В методично отношение експериментите в дисертацията са поставени правилно, 

резултатите са тълкувани задълбочено, а направените изводи следват логично всяка от 

изпълнените изследователски задачи. 

Обобщено, дисертационният труд представлява едно завършено научно-

приложно изследване, в което докторантът показва задълбочено познаване и нагледно 

демонстрира цялостния път от формулирането на научните цели и задачи, през тяхната 

гъвкава имплементация в технологични процеси, до мнотостранното охарактеризиране 

на създадения краен продукт, с приложемост в оптичната и лазерната техники.  

Като цяло, публикационната активност на докторанта Свилен Гечев може да се 

оцени положително. Справката показва, че по проблемите на дисертационния си труд 

той участва в публикуването на 6 научни статии, на една от които е самостоятелен 

автор, на 4 – първи автор, а на 4 – отговорен автор. Три от публикациите са над 10 

страници и имат обзорен характер, а 3 са отпечатани в международни списания  

Докторантът участва и в 6 конференции, тематично свързани с дисертационния му 

труд, По темата на дисертационния труд има забелязани 2 цитата. 

Авторефератът е композиран съгласно изискванията и отразява всички основни 

части от дисертацията, с което се дава възможност да се очертаят ясно постигнатите 

научни приноси и приложни резултати и да се проследи хода на изследването. 



Критични бележки. Резултатите от един единствен опит по израстване, макър 

проведен в многокамерен тигел, не показват, че е достигната оптимална стехиометрия 

за изследваните флуоридни системи, при която максимално да бъдат изявени техните 

лазерни свойства. Освен това, използван е само един лазерен напомпващ източник при 

една дължина на вълната, което, макър и достатъчно, за да се възбудят повечето 

възможни лазерни емисионни състояния в изследваните кристални среди, би следвало 

да се протвърди и с помощта на други напомпващи източници и при други дължини на 

вълната. Не считам обаче, че докторантът е персонално отговорен за тези пропуски. 

поради което давам: 

изцяло положителна оценка на разработения дисертационен труд на тема 

„Израстване и характеризиране на широкоприложими оптични кристали – кодотирани 

алкалоземни флуоридни системи от типа: YbF3,NaF:CaF2 и YbF3,NaF:CaF1-xSrxF2“ 

и считам за напълно основателно маг. инж.-физ. Свилен Мирославов Гечев да 

придобие образователната и научна степен „доктор“ по научна специалност 

„Минералогия и кристалография“, шифър 01.07.05. 

 

Член на журито: 

/доц. д-р Йордан Тодоров Муховски/ 

Август 2016 г. 

гр. София 
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