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Рецензент: Николай Стойчев Тончев, професор, дфн, Институт 

по Физика на Твърдото Тяло при БАН, София 

 

Общо описание: 

 

Дисертацията се състои от Увод, 4 глави и Заключение. Съдържа  171 

стр., 111 фигури и 2 таблици. Цитирани са 363 литературни източника. 

Съдържанието й се базира на 11 публикации излезли в периода 2007г.-

2009г. в: J.Phys.:Cond. Matter - 3,  J. Appl. Phys.-3, Solid State Comm. - 2, 

J.Magn.Magn.Matter - 1, Phys.Lett.A - 1, phys. stat.sol. (b) – 1.  Всичките 

публикации са в съавторство с научния консултант проф.дфн 

Ю.Веселинова,  като в 5 от тях г-жа Апостолова е на първо място. 

Веднага ще отбележа, че резултатите са публикувани в подходящи и 

реномирани за областта научни списания. 

 

Актуалност на тематиката: 

 

Приставката “нано” в момента е гаранция за актуалност във 

физиката стига да е изпълнена със съдържание. В дисертацията е 

проведено теоретично изследване на статичните и динамични свойства 



на феромагнитни ( в първите две глави) и мултифероични (трета и 

четвърта глава)  наночастици. Тук от съществено значение е 

подбирането на подходящ микроскопичен модел, като адекватно 

трябва да се отчитат наред с различните видове взаимодействия, 

размера, повърхностните ефекти, външните полета и др. Теорията на 

фазовите преходи в обемни (т.е. в термодинамичната граница) системи 

сама по себе си е трудна област заради наличието на силни 

взаимодействия не позволяващи използването на пертурбационни 

методи. Допълнителното отчитане на крайно-размерните ефекти 

изисква разработването на специални техники, което е едно от 

модерните направление  в тази теория. Най-общо казано трудностите 

възникват, когато корелационната дължина (основна характеристика на 

фазовия преход) става съизмерима с размера на системата. Това е 

възможно когато изследваната система е “малка”, когато се намираме в 

близост до критична точка, или и двете. В този смисъл феромагнитните 

и мултифероичните наночастици са много подходящ обект. 

В дисертацията е използван методът на функциите на Грийн. 

Един метод с дълга и плодотворна история в теорията на фазовите 

преходи възходящ към класическите работи на Н.Н.Боголюбов,  

Д.В.Зубарев и разбира се на Ю.А. Церковников, чийто подход при 

разцепване на висшите функции на Грийн  в различни варианти (напр. 

обобщеното приближение на Хартри-Фок) умело е използван в 

конкретен контекст. Методът на функциите на Грийн  има забележими 

преимущества и е много удобен при изследването на сложни 

физически системи с ниска симетрия, но е проблемен при теоретичната 

оценката на направените приближения. Това е така, както когато 

обектът на изследване е обемен, още повече това е така  и при наличие 

на крайни размери. Тук винаги са нужни допълнителни  изследвания. 

Прагматичния подход в такива случаи ни учи  да се опираме на 

връзката с експеримента.  Ако са избрани подходящи обекти, ако 

разбираме физиката на явлението, то резултатите ще бъдат интересни и 

съдържателни.  По мнение на рецензента в тази дисертация имаме 

точно такъв случай 

 

Основни приноси: 

 

Основен в работата е моделът на феромагнитна наночастица съставена 

от различни обвивки. Заради променения брой най-близки съседи на 

повърхността, нарушената симетрия и изменените решетъчни константи, 

константите на взаимодействие могат да заемат различни стойности на 



повърхността и в обема на частицата. Обменното взаимодействие между 

най-близките съседи в наночастицата е описано в рамките на модела на 

Хайзенберг, като влиянието на кристалното поле е отчетено чрез включване 

на еднойонна анизотропия. Тук методически интересен момент е 

използването на функциите на Грийн в правото пространство (при обемни 

системи стандартно се работи в импулсното пространство)  обусловено от 

липсата  на транслационна инвариантност, като прилагането на метода на 

Церковников позволява пресмятането на затихващите ефекти на енергията 

на спиновото възбуждане. Ще отбележим, че обичайно използваното 

приближение RPA в случая не работи. Известно е, че при изследването на 

решетъчната динамика на такива магнитоподредени системи има място 

силна нелинейна зависимост на фононната честота от температурата и 

аномалиите в точката на фазовия преход. Тези ефекти в дисертацията се  

анализират на базата на влиянието на спиновото подреждане върху 

решетъчните моди, като в хамилтониана на системата се включват освен 

анхармоничното фонон-фононо взаимодействие така и анхармоничното 

спин-фононно взаимодействие, като е показано, че последното играе важна 

роля под критичната температура. Проведеното  теоретично изследване е в 

съгласие със съществуващите експериментални данни за конкретни 

вещества.  

 

 

Мултифероичните наночастици са изследвани с разработените и 

изпробвани в първата част на дисертацията теоретични методи. Ще 

отбележим, че изследванията в тази област са значително по-малобройни и 

резултатите получени тук са едни от първите. Предложеният микроскопичен 

модел включвава електричната подсистема описана  в  рамките на модела на 

Изинг в термини на псевдоспинове в напречно поле, магнитна подсистема 

описвана с хамилтониан от Хайзенбергов тип с еднойонна анизотропия  и 

външно магнитно поле, и съответствено обменни взаимодействия между 

първите и вторите най-близки съседи. Използваната биквадратна връзка 

между псевдоспиновете и магнитните моменти предполага, че  различни 

структурни единици  във веществото са отговорни за възникването на 

намагнитеността и поляризацията. Анализираните експериментални данни 

показват в различни случаи и наличието на силна спин-фонона връзка, което 

налага разширение на модела с допълнителни взаимодействия отчитащи 

фонон-фонон и спин-фонони взаимодействия. Методът на функциите на 

Грийн позволява самосъгласувано изследване на магнетоелектричния ефект  

на микроскопично ниво.  



Характерно за дисертацията е  приложение  на получените теоретични 

резултати за анализ на съществуващи експериментални резултати, получени 

с различни методи и за конкретни вещества. Изследвано е влиянието на 

размера на наночастиците върху намагнитването, температурата на Кюри, 

енергията на спин –вълновото възбуждане , което е път към практически 

приложения в т.ч. и в медицината. Мултифероичните вещества са обект на 

интензивно изследване поради възможността за впечатляващи приложения. 

Дисертацията представлява стъпка в посока към фундаменталното разбиране 

на връзката между структурата и своиствата на мултифероичните 

наночастици, ролята на магнетоелектричния ефект, влиянието на магнитното 

поле и др.  

  

                                                    ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 

Считам, че г-жа Илиана Апостолова много добре владее 

сложната техника на функциите на Грийн и творчески я прилага 

при изследването на конкретни физически системи. Освен това е 

запозната в детайли с експерименталните достижения в областта, 

която е обект на изследване в дисертацията. Това й позволява да 

получи важни научни резултати, които са фундаментални по своя 

характер  но имат и приложна компонента. Тези резултати са 

известни на международната научна общност. Въпреки кратките 

срокове, публикациите на които се базира  дисертацията са 

цитирани вече 20 пъти. 

Като обем извършената работа надхвърля изискванията за 

исканата степен “доктор”.  

Авторефератът и дисертацията са написани компетентно и ясно. 

 

Въз основа на гореказаното препоръчвам присъждането 

образователната и научна  степен  “доктор” на  Илиана Наумова 

Апостолова. 

 

14.03.2012 г. 
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