3. Избраната методика на изследване може ли да даде отговор на поставената
цел:
Избраният метод на израстване на кристалите (модифициран метод на BridgmanStockbarger) и след това избраните методи за тяхното изследване са правилно избрани.
Трябва да отбележим, че са използване многобройни методи като различни видове
спектроскопия, ултравиолетова, видима и инфрачервена, мас-спектроскопия с индуктивно
свързана плазма посредством лазерна аблация, оптично-емисионна спектроскопия, методи
като прахова рентгенова дифрактометрия, електронен парамагнитен резонанс, дифракция
на електрони от избрана област на трансмисионен електронен микроскоп, поляризационен
микроскоп, лазерно индуцирана флуоресценция. Използването на толкова разнообразни
методи впечатлява и говори за добрата подготовка и висока физична култура на Свилен
Гечев.
4. Аналитична характеристика и достоверността на материала, върху който се
градят приносите в дисертационния труд:
Дисертацията на Свилен Гечев е с обем 206 страници, тя включва 42 фигури, 14
таблици, оформена е добре, като в началото има списък за удобство на използваните
съкращения и специфични термини и понятия. Тя е структурирана в 10 глави, следвани от
научните приноси, резюме на английски език и цитираната литература.
Първата глава е един вид обзор на постигнатото до момента, тенденциите в тази област
и обосновка на актуалността на избраната тема. Разгледани са постиженията на Yb3+ като
лазерна среда с инкорпорирането му в различни матрици. Показани са неговите
преимущества и недостатъци. Сравнени са матриците CaF2 и SrF2 дотирани с Yb3+, те имат
близки флуоресцентни времена на живот и относително дълги (2,4 и 2,9 ms), и двете среди
имат топлопроводност сравнима с тази на YAG кристала (9.7 и 8.3 W.m-1K-1 срещу 10 за
YAG). Разгледана е идеята за кодотиране с Na+ с цел компенсиране на валентността и
пространствения заряд и постигане на електронеутралност на дотираните флуоридни
кристали. Друга важна функция на кодотирането с натриеви йони е редуцирането на
образуването на двувалентни Yb2+ йони от Yb3+ , което намалява генерационните свойства
на кристалите.
Във втора глава са дефиниране целите на дисертацията, а също така конспективно е
описана и структурата й. Планирано е израстване на (ко)дотирани единични и смесени
алкалоземни флуоридни кристали от типа: Yb3+,Na+:CaF2 и Yb3+,Na+:Ca1-xSrxF2 .
Третата глава е посветена на описание на метода на Bridgman-Stockbarger, описание на
конкретната експериментална апаратура за израстване и някои особености и
нововъведения в нея – модифициран пещов тигел, конструкцията на тиглите, описана е
методиката за индиректно локализиране на кристализационната изотерма, влиянието на
ротацията за създаване на еднородно температурно поле.
Четвърта глава от дисертацията е посветена на някои примеси, влияещи отрицателно
на качеството на кристалния растеж, особено внимание е отделено на кислородното
замърсяване и начините за неговото намаляване. Показано е положителното влияние на
използване в процеса на растеж на постоянен пречистен аргонов поток.
Пета и шеста глава от дисертационния труд са посветени на оптимизиране на
кристалния растеж. За тази цел в пета глава първо е наблегнато на характеризиране на
използваните в растежа флуоритни шихти и многокамерни тигли. Експериментално е
определена кристализационната изотерма за два вида флуоритови шихти от находище
Славянка, така е разработен емпиричен модел за предсказване положението на

кристализационния фронт и неговия контрол. Определени са оптималните параметри за
израстване на единични и смесени алакалоземни флуоридни кристали едновременно. На
базата на развития полуемпиричен модел могат да се определят оптималните условия в
тази експериментална установка с широка адиабатна зона да се израстат успешно
едновременно или поотделно единични и/или смесени минимално или дори и значително
(ко)дотирани флуоридни кристални системи. В шеста глава са описани всички параметри и
условия за израстване на кристалите, съответно последователността на технологичните
процеси, използваните режими, температури, налягания.
В резултат на проведените експерименти са получени два вида були със съответни
състави 1.8%(YbF3),2.5%(NaF):Ca0.67Sr0,33F2 и 1.8%(YbF3),2.5%(NaF):CaF2. В дисертацията
липсва точна обосновка защо при израстване на смесените кристали е избрано
съотношение 0.67/0.33. Най-логично е да се предположи, че идеята идва от работите на
Burnett, посветени на търсене на материали за оптиката за диапазона под 200 nm, където е
показано, че такива кристали имат нулево двулъчепречупване за дължина на вълната 193
nm (ArF лазер).
Глава седма, осма и девета са посветени на описание на получените кристали,
изготвяне на образци от тях, изследването им в различни насоки. Подробно са описани
получените були по размер, форма, цвят. С помощта на φ-скан рентгенова дифракция
образците са ориентирани. След това са изработени тънки оптични прозорци и са
полирани до качество необходимо за лазерни приложения. Тези образци са изследвани с
поларископ- поляриметър за наличие на двулъчепречупване и е установено, че по-добри
характеристики имат кристалите от смесен тип, въпреки че и чистите флуоридни кристали
са с добри свойства. Това показва, че ако в тях има вътрешни напрежения, те са
минимални, което пък е косвено доказателство за правилността на температурния режим
на израстване. Направени са и микроскопски изследвания на кристалите, като за целта са
изготвени много тънки образци (20 µm). Забелязани са малки изолирани призматични и
игловидни дефекти, но тяхното количество е несъществено за влошаване на оптичните
характеристики. Направен е и химичен анализ на кристалите с помощта на оптичноемисионна спектроскопия с индуктивно свързана плазма и мас-спектроскопия и лазерна
аблация, определени са концентрациите на следи от различни примеси. Двете кристални
системи са изследвани и с прахов рентгеноструктурен анализ. Определени са параметрите
на елементарната клетка и е показано увеличение при смесения тип, което се свързва с поголемия радиус на стронцевия йон (Sr2+- 0.118 nm, Ca2+- 0.1 nm). Кодотираните флуоридни
кристали са изследвани и с трансмисионен електронен микроскоп. По-добре изразен
монокристален характер се забелязва за кристалите от вида 1.8%(YbF3),2.5%(NaF):CaF2. С
цел определяне дали разпределението на допантите Yb3+ и Na+ е равномерно, прахова
проба от двата кристала е изследвана с техниката на електронния парамагнитен резонанс.
Резултатите от него показват по-добро инкорпориране на допантите в кристалите от CaF2 в
сравнение с тези от смесен тип, като причината отново се свързва с различния радиус на
стронциевите йони.
Последната девета глава е посветена на изследване на оптичните свойства на двата
кодотирани флуоридни кристала. Представени са данни за абсорбционните спектри в
средния инфрачервен и близкия инфрачервен диапазон и те са обяснени подробно със
строежа на двата кристала. Правилно акцентът е направен на особеностите в близкия
инфрачервен диапазон в интервала 900-1100 nm, където се очаква приложение на тези
среди като активни за лазерна генерация. Полезни са и представените резултати по
абсорбцията във видимия и ултравиолетовия диапазон. Във видимия поглъщане не е

забелязано, което се свързва с липса на оптично активни центрове. Като причина се
изтъква използваната методика на разкисляване при израстването с добавка на малко
количество PbF2 , което редуцира кислородното замърсяване. Увеличеното поглъщане в
късовълновия диапазон при дължини по-къси от 400 nm се свързва с наличие на Yb2+ йони
и оптически активни центрове. В този случай много полезно би било да се израстат
недотирани същите по състав флуоридни кристали и да се измерят и техните абсобционни
спектри. Тогава много по-убедително можеше да се разсъждава за ролята на допантите
итербий и натрий. В последната част на тази глава са представени и флуоресцентните
спектри на двата нови флуоридни кристала при възбуждане с лазерен диод с мощност 4 W
и дължина на вълната 935 nm. Представени са флуоресцентните спектри в диапазона от
близката ултравиолетова до близката инфрачервена област. Спектрите са сравнени и
анализирани. Прекалено голямо внимание е отделено на флуоресценцията във видимия и
близкия ултравиолетов диапазон, който практически е неизползваем. Основният акцент
трябва да е на диапазона 1000-1100 nm, където е потенциалната възможност тези среди да
бъдат използвани като активни за лазерна генерация.
Като десета глава на дисертацията се явява заключението, където накратко са
резюмирани основните резултати.
5. В какво се заключават научно-приложните приноси на дисертационния труд:
Като основен принос с научно-приложен характер според мен може да отбележим на
първо място, че е разработена оригинална технология на базата на метода на BridgmanStockbarger за едновременно израстване на група от дотирани единични и смесени
алкалоземни метални флуоридни кристални були и по-специално за кодотирани с
итербиеви и натриеви йони калциеви и калциево- стронциеви кристални матрици.
Намерени са условия на качествен кристален растеж благодарение на оригинално
модифициран пещов възел на използваната установка с широка псевдоадиабатна зона на
стабилен контрол на положението и формата на кристализационните изотерми,
съществено понижаване на ефекта на свръхохлаждане на стопилката пред
кристализационния фронт и предварително очистване на изходните продукти с
оригинално разработена методика.
Разработен е полуемпиричен модел за предсказване положението на
кристализационната изотерма, приложим за различни кристални флуоридни системи.
Съществено е редуцирано влиянието на кислород съдържащи замърсители
благодарение на използването на слабоинтензивен аргонов поток през камерата. Така
кристалният растеж на флуоридите в динамичен аргонов поток и ниско налягане (3-5 mbar)
е по- качествен и ефективен.
Получените две нови кодотирани флуоридни кристални системи са изследвани с
различни методи и е показана тяхната еднородност, равномерното инкорпориране в
матрицата на Yb във вид преимуществено на Yb3+ йони, както и е потвърдено действието
като ефективен заряден компенсатор на кодотираните едновалентни натриеви йони, което
от своя страна обезпечава доминацията на единични Yb3+ над Yb2+ йони.
Установено е, че кодотираната калциево стронциева флуоридна кристална система по
редица показатели е по-добра от аналогично кодотираната единична калциево флуоридна
кристална система.
Успешно е използвана за израстването флуоридна шихта след пречистване от
находище Славянка (Югоизточна България) за израстването на флуоридните кристални
системи.

6. До каква степен дисертационния труд и приносите са лично дело на
кандидата:
Докторантът е приложил авторска справка за приносите в дисертационния труд, където
ясно е обосновал своя основен принос в постигнатите научни резултати. От разговорите с
него и с неговия научен ръководител също останах с впечатление за неговия съществен
принос във всички проведени изследвания и получени научни резултати, както в
проучване на състоянието на проблема до момента, което личи и от цитираната литература
и основно от първата глава на дисертацията.
7. Преценка на публикациите по дисертационния труд:
Дисертацията на Свилен Гечев е базирана на 6 публикации. От тях 3 са статии в
международни списания, едното (Bulg. Chemical Commun.) е с импакт фактор, второто
списание (J. Crystalllization Process and Technology) e с добър Journal Impact от
ResearchGate, третото списание е част от J. Int. Sci. Publ. – в него статията е на 15 страници
и е публикувана в подразделението Materials, Methods & Technologies. Останалите 3
статии са от участия в научни конференции и са включени съответно в сборниците от тях,
две от тях са национални с международно участие, а една е международна. Свилен Гечев е
участвал и в 6 научни конференции, на две от тях с доклади, а на останалите 4 с постерни
доклади. Има участие с доклад в научен семинар на ИМК – БАН.
Публикационната активност на докторанта е добра, но лично аз смятам, че ако с тези
нови образци бяха направени допълнителни експерименти (може би в бъдеще) за
демонстрация на лазерна генерация, а защо не и получаване на свръхкъси лазерни
импулси, това би било основа за много престижна публикация в международно научно
списание с голяма тежест и тогава отзвукът от нея би бил много сериозен, като
възможност има и тя трябва да се направи в най-скоро време.
Всички представени публикации са на английски език.
8. Отзвук на резултатите:
Досега не са ми известни цитирания на публикациите, на които е базирана
дисертацията, но те са сравнително нови и би трябвало скоро да бъдат забелязани.
Приемането на докладите и участието в международни конференции също е критерии, че
резултатите са интересни за научната общност.
9. Критични бележки и мотивирани препоръки:
Дисертационният труд е написан на добър научен език, оформен е добре, разбира се в
текста има и неточности, но те не намаляват доброто впечатление от работата.
Например докторантът отбелязва за максимумът на флуоресценция на Yb при 1030
nm, че е при втория телекомуникационен прозорец и генерацията там може да се използва
с такива цели. Бих отбелязал, че за втори телекомуникационен прозорец се приема
диапазона от 1260 до 1360 nm, който основно се покрива от диодни лазери, хромфорестеритов лазер или по-слабата линия на Nd-YAG лазера.
При изследване на флуоресцентните свойства на флуоридните кристали за възбуждане
е използван лазерен диод с λ=935 nm, която очевидно не е най-подходящата и което се
вижда от абсорбционните спектри. Трябва източник с дължина на вълната около 975 nm.
Тогава възбуждането би било много по-ефективно и спокойно може да се премине и към

следващата стъпка, а именно поставянето на средата в подходящ резонатор за получаване
евентуално на лазерна генерация.
10. Авторефератът правилно ли отразява резултатите от дисертационния труд
Считам, че авторефератът е изготвен правилно и отразява основните моменти от
дисертацията. Оформен е много добре, на 53 страници и в него са представени накратко
основните резултати. Много добро впечатление прави, че в края на автореферата Св. Гечев
е приложил и кратко резюме на дисертационния труд на английски език. Би било добре
освен собствените публикации, в края на автореферата да има и няколко от основните
публикации по темата на други изследователи.
11. Заключение:
Като цяло, впечатлението от представения дисертационен труд е много добро.
Работата е интересна, актуална и предполага следващо развитие, т.е. доказване на
приложимостта на новополучените кодотирани единични и смесени флуоридни кристали.
Имаме един интердисциплинарен труд, наситен с използване на широка гама от
съвременни експериментални техники. Имаме среща с една цялостна последователно
изпълнена задача с добър резултат. Дисертационният труд отговаря напълно на
изискванията за докторска дисертация.
Въз основа на направения от мен анализ, напълно убедено предлагам на научното
жури да присъди на Свилен Мирославов Гечев образователната и научна степен „доктор“.
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