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РЕЦЕНЗИЯ 
 
на дисертационния труд "Статични и динамични свойства на магнитни и мултифероични 

наночастици" с автор Илиана Наумова Апостолова 

докторант на самостоятелна подготовка 

с научен консултант: проф. дфзн Юлия Веселинова 

пенсиониран преподавател, Физически факултет, Софийски университет  

 

за присъждане на образователната и научна степен "Доктор"  

научна област: 4. Природни науки, математика и информатика 

професионално направление: 4.1. Физически науки 

 

 

рецензент: 

проф. дфзн Валентин Николов Попов  

катедра "Теоретична физика", Физически факултет, Софийски университет 

 

1. Актуалност на проблема.  

През изминалото десетилетие сме свидетели на засилен интерес към наночастиците, чиито 

размери варират от няколко до няколкостотин нанометра. Свойствата на такива частици зависят 

съществено от размера им, като се определят както от обема, така и от повърхностния слой. 

Тов,а наред с различната атомна структура и състав на наночастиците определя, голямото 

разнообразието на свойствата им и областите на приложение. Така например магнитните 

наночастици се използват в материали за магнитна памет, постоянни магнити, за диагностика и 

лечение в медицината, в мастилата, боите, козметиката и т.н. 

 Приложението на наночастиците изисква цялостно изследване на зависимостта на 

техните свойства от параметри като размерите и формата на наночастиците, наличието на 

дефекти, атомната структура и състав. Поради многообразието на електричните и магнитните 

свойства и параметрите на наночастиците, понастоящем само малка част от тях са изучени 

задоволително добре и това поражда необходимостта от прилагане много теоретични и 

експериментални усилия в тази област.  
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2. Аналитична характеристики на материала.  

Дисертацията съдържа 171 страници, включващи текст, 101 фигури и 2 таблици, 363 

литературни източника, от които 11 са дело на докторанта. Текстът е разпределен в 8 

номерирани глави, които включват увод, две глави с основни сведения, две глави с резултати и 

три последни глави, съдържащи научните приноси на докторанта, списъка на използваната 

литература и списъка на публикациите за дисертацията.  

 В уводната глава 1 накратко е аргументирана актуалността на изследванията на магнитни 

наночастици. 

 В глава 2 са дадени общи сведения за структурата на магнитните наночастици и 

разпределението им по размери. Особено е подчертана зависимостта на магнитните свойства на 

наночастиците от размера им. Именно, при сравнително големи частици под критичната 

температура съществува мултидоменна структура. При намаляване на размера под 10-100 nm 

образуването на доменни стени става енергетично неизгодно и наночастицата е еднодоменна. 

При по-нататъшно намаляване на размера термичната енергия надвишава енергията на 

магнитната анизотропия, което води до разориентиране на магнитните моменти и частицата 

става суперпарамагнитна (Елмор, 1938). Суперпарамагнетизмът е благоприятен за медицински 

приложения, но е проблем за запаметяващи устройства и се търсят пътища за увеличаване на 

магнитната анизотропия. Последната се дължи на редица причини, които са разгледани 

подробно. Въведени са важните понятия за наночастици като коерцитивно поле и 

намагнитеност на насищане и зависимостта им от температурата. Разгледан е проблемът за 

енергийните загуби на наночастици в променливо магнитно поле, като е визирано 

приложението му в хипертермията като метод за лечение в медицината. 

 Глава 3 е посветена на приносите и дискусията по статичните и динамичните свойства на 

феромагнитни наночастици. Направен е преглед на литературата по въпроса. Въведен е 

структурният модел на наночастиците и хамилтонианът на системата от спинове с анизотропно 

обменно взаимодействие и еднойонна анизотропия. Състоянието на наночастиците  е описано с 

помощта на формализма на гриновите функции. Енергията на магнитното възбуждане е 

получена в обобщеното приближение на Хартри-Фок с използване на приближението на 

случайните фази. Израз за затихването на магнитните възбуждения е получен излизайки извън 

приближението на случайните фази.   

 С използване на този модел са изследвани влиянието на повърхността, размера, 

анизотропията, магнитното поле, дефектите и йонното дотиране  върху свойствата на 
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наночастиците. Разгледано е приложението на наночастиците в хипертермията, което изисква 

биосъвместимост, критична температура 42-43C, висока намагнитеност на насищане, ниско 

коерцитивно поле и размер от около 20 nm. Изследванo е влиянието на размера, формата и 

състава върху критичната температура, намагнитеността на насищане и коерцитивното поле. В 

частност, определени са условията, при които наночастиците имат висока намагнитеност на 

насищане, ниско поле на насищане и малка остатъчна намагнитеност. Изследвано е влиянието 

на взаимодействието между вибрациите и магнитната подсистема, както и на размера и 

магнитното поле, върху температурната зависимост на вибрационната честота и затихване.  

 В глава 4 са въведени мултифероиците и класифицирането им на собствени и 

несобствени. При първите намагнитването и поляризацията имат различен произход като 

връзката между тях е слаба. При несобствените мултифероици появата на поляризацията е 

свързана с магнитното подреждане, като мултифероичният ефект е силен, но се проявява при 

относително ниски температури. Описани са възможните начини за възникване на поляризация. 

 В глава 5 е въведен микроскопичния модел на мултифероици. За електричната 

подсистема  е използван напречният модел на Изинг, за магнитната подсистема - моделът на 

Хайзенберг, с биквадратна връзка между двете подсистеми. Изследвано е влиянието на 

повърхностните ефекти, размера на наночастиците, параметъра на връзката, дефектите и 

йонното дотиране върху енергията и затихването на електричните възбуждения, критичните 

температури на двете подсистеми, поляризацията и намагнитването. Изучено е влиянието на 

магнитното поле върху енергията и затихването на електричните възбуждения, поляризацията и 

критичната температура на електричната подсистема, както и на поляризацията и 

намагнитването на наночастиците върху честотата и затихването на вибрациите им.  

 Глава 6 представя научните приноси, систематизирани в 8 точки. Глава 7 се състои от 

списъка на литературните източници. Глава 8 съдържа списъка на 11 публикувани работи на 

докторанта, на които се основава дисертацията. 

3. Научни приноси.  

В дисертацията е използван микроскопичен подход за намиране на редица свойства на магнитни 

наночастици. Този подход се основава на формализма на гриновите функции при крайни 

температури, използващ хамилтониана на Хайзенберг за спиновете на атомите на 

наночастиците със спин-спин взаимодействие и анизотропен член. За изучаване на 

въздействието на магнитната система на електричните и вибрационните свойства към 

ханимлтониана са добавени съответни членове. 
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 В рамките на този подход е получено, че енергията на възбуждане на магнитната 

подсистема, температурата на Кюри и намагнитеността на наночастиците намаляват или 

нарастват с увеличаване на размера им, докато коерцитивното поле и затихването могат само да 

нарастват. Дефектите и дотираните йони могат да променят съществено свойствата на 

наночастиците. В частност, предложени са композитни наночастици с размер от около 10 nm, 

които са подходящи за лечение с метода на магнитната хипертермия. Получени са резултати за 

влиянието на магнитната подсистема на честотата и затихването вибрациите на наночастиците. 

 С формализма на гриновите функции с биквадратна връзка между електричната и 

магнитната подсистеми са изследвани електрични, магнитни и вибрационни свойства на 

мултифероични BiFeO3 наночастици, както е получено добро съответствие на получените 

резултати с екперименталните данни. Получена е аномалия на вибрационните свойства в 

околност на критичната температура  на магнитния преход. Показано е, че поляризацията и 

намагнитеността на наночастиците могат да бъдат контролирани с йонно дотиране. Получено е, 

че енергията на магнитните и вибрационните възбуждения, поляризацията и температурата на 

електричния преход нарастват, а затихването намалява с нарастване на магнитното поле.  

 Не може да убегне от внимание фактът, че всички резултати отговарят само качествено 

на експерименталните данни, което в известна степен намалява тяхната предсказателна 

стойност. Това би могло да се коригира в бъдещи работи с по-прецизно избиране на стойностите 

на моделните параметри. Забележката не намалява значимостта на приноса на докторанта в 

разглежданата област като се вземе предвид, че понякога е много трудно, ако не невъзможно, да 

се подберат подходящи параметри, които да съответстват на конкретен тип наночастица. 

4. Преценка на публикациите.  

Дисертацията е основана на 11 статии в списания с импакт-фактор: 3 в J. Phys.: Cond. Matter 

(2.332), 3 в J. Appl. Phys. (2.079), 2 в Solid State Commun. (1.981), 1 в Phys. Lett. A (1.963), 1 в J. 

Magn. Magn. Mater. (1.690), 1 в  phys. stat. sol. (b) (1.349). Импактът на тези работи е 22.2. От 

моята проверка установих 40 цитата на тези работи и h-index = 4. 

 От всички статии 10 са с по двама автори, 1 е с трима автори, в 5 от всички публикации 

докторантът е на първо място, в подкрепа на водещата му роля в този проект.  

 Всички работи са отпечатани в периода от 2007 до 2009, което говори за интензивна 

творческа дейност. По обем извършената работа е достатъчна за ОНС "Доктор" по смисъла на 

препоръчителните изисквания, приети за Физическия факултет на Софийския университет. 
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5. Забележки.  

Дисертацията представя подробно и добре написано изложение на теоретичния подход и 

получените резултати. Бих искал да отбележа, че изложението има известна неравномерност, 

като на представянето на някои аспекти от теорията е отделено недостатъчно място или липсва 

прецизност. Така в раздел 3.2 в  ур. 3.3 не е обяснен смисълът на двойните скоби; ур. 3.4 е 

решение на уравнението на движение, което не е дадено, и не е написана дефиницията на 

скобите; в дефиницията на j(t) дясната страна не зависи от t; в ур. 3.7 в края на дясната страна 

има излишно δij; не е изяснен смисълът на двойния индекс на енергията Eij - по-нататък вместо 

нея се появява само Ei; в ур. 3.9 аргументът на делта-функциите е El+Ei-Ei-El и Ei-Ei; в раздел 

3.6.2 се говори за фононния мод на наночастицата без да става ясно, за кой от многото 

вибрационни модове става дума; отново какъв е смисълът на двойния индекс на ωrs и как от 

тази величина се достига до ω с един индекс и други подобни въпроси в частта за 

мултифероици; в раздел  3.5, стр. 65,  се казва, че намагнитеността и температурата на Кюри са 

пресметнати извън приближението на средното поле и на случайните фази, но няма израз за тях.  

 Също така не мога да не отбележа някои малки неточности в терминологията. Например 

"X-лъчева дифракция" би трябвало да се чете "рентгенова дифракция"; "пълната ширина на 

половината височина" и "пълната ширина на полумаксимума" (FWHM) е просто "ширина"; на 

някои фигури липсват единици за измерване на поляризацията и намагнитването; понятията  

"фонон", "магнон" и "спинови вълни" се дефинират само за безкрайни среди; в контекста на 

крайноразмерни системи може да се говори само за възбуждения на системата от някакъв тип. 

 Според мен при представяне на резултатите на други автори би следвало да се използва 

сегашно време, а не минало време или минало неопределено време, напр. "получиха" и "са 

получили" да се чете "получават". 

6. Заключение.   

Приведеното по-горе ми позволява да заключа, че дисертационният труд съдържа достатъчно на 

брой и качество резултати. Затова с удоволствие мога да препоръчам присъждането на 

докторанта Илиана Наумова Апостолова на образователната и научна степен "Доктор". 
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         (подпис)  


