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1. Обща характеристика на докторантката
Доц.  д-р Евгения Петрова Вълчева е магистър по физика от СУ „Св.  Климент

Охридски”(1978).  Работила е като е технолог,  Институт по микроелектроника,  София,
1978 – 1983; физик, СУ “Св. Климент Охридски”, Физически факултет, 1983-1990; ст. ас.,
гл.  ас.,  СУ “Св.  Климент Охридски”,  Физически факултет,  1990 –  1997,  доцент,  СУ “Св.
Кл. Охридски”, Физически факултет, Катедра по физика на твърдото тяло и
микроелектроника, от 1997 досега. През 1989 е получила научно-образователна степен
«доктор». От 2003  е ръководител на лаборатория “Електронни и фононни свойства на
твърдото тяло” към катедрата по ФТТ,

2. Цел и задачи на дисертацията
Дисертацията е посветенa на експерименталното изследване на интерфейсни

области, които контролират израстването на монокристални епитаксиални слоеве и
многослойни наноструктури и имат силен ефект върху свойствата им. Изследвани са
нитридни хетерослоеве и многослойни структури на тяхна основа, получени с различни
епитаксиални технологии и за различни цели.Тази област на физиката на твърдото тяло е с
висока степен на актуалност поради важните й приложения за нови тънкослойни прибори,
съставени от серии от мултислоеве, като дебелините на тези слоеве са в нано-диапазона, а
приборите са основани на квантови ями и свръхрешетки.

Целите на дисертацията са: Изучаване на началните стадии на зародишообразуване и
механизмите на растеж . Изследване на процесите и механизмите на релаксация на вградените
еластични напрежения. Определяне на механизма на локализация на екситоните в мулти-
квантови ями на основата на GaN/AlGaN. Влияние на спонтанната и пиезоелектрична
поляризация (вътрешни полета в квантовите ями) върху оптичните свойства на квантови ями
и свръхрешетки.  Изследване на процесите на резонансно тунелиране при правотоков
транспорт перпендикулярно на интерфейсите в свръхрешетки и проявата на ефекти на
отрицателна проводимост.

Тези цели добре се вписват в общата постановка и очертават един кръг от нови
въпроси, който напълно съответствува на избраната проблематика.

3. Литературен обзор
Дисертантката работи върху този проблем от 2000 г. Тя задълбочено е навлязла в
проблематиката и е добре запозната с литературното й състояние. Литературата обхваща
243 заглавия на основни монографии и оригинални статии на латиница. Докторантката
оценява творчески литературния материал, като компетентно разкрива нерешените
въпроси за хетероинтерфейсите, които прави обект на своите собствени изследвания.
Дисертационният труд има обем от 206 страници и 59 фигури. Общата част обхваща 34
страници, т.е. 16 % от труда.



4. Методика на изследванията
Експерименталната методика в съчетание с подходящо развити теоретични модели

е в пълно съответствие с проблема, а именно осигуряването на атомна пространствена
разделителна способност. За тази цел са използвани подходящи експериментални методи:
трансмисионна електронна микроскопия, микро-Раманова спектроскопия, атомно-силова
микроскопия, фото-луминесценция, катодолуминесценция, Рентгенова дифракция (XRD), I-V
и C-V методики. За коректна интерпретация на експерименталните резултати са разработвани
теоретични пресмятания на моделни структури.

5. Кратка характеристика на научните и/или научно-приложните приноси на
дисертационния труд.
 В заключение на дисертацията са формулирани 9 приноса. Поддържам тези

приноси, и считам, че те могат да се характеризират по следния начин:
 -  Формулиране и доказване на ново явление (принос 9)
 - Получаване и изследване с нови средства на съществено нови страни на

съществуващи проблеми и теории (приноси 1,2,3,5,7,8 )
 -  Получаване на нови факти (приноси 4, 6)

 Материалът в дисертацията е получен напълно коректно. Структурните и
графичните представяния са достатъчно нагледни. Направените са съпоставки с резултати,
получени по други методики.  Затова мога да оценя материала като напълно достоверен.

6. До каква степен дисертационният труд и приносите са лично дело на
кандидатката?
 Дисертационният труд е без съмнение лично дело на дисертантката. Статиите по

дисертацията са изцяло колективни, като броят на съавторите е между 3 и 14. Това е
типично за работи в тази област на физиката, които се реализират от големи колективи от
наши и чужди учени, предвид многобройните специализирани методики за получаване и
характеризиране на образците. Е. Вълчева е първи автор на 11 от статиите и 2 от
докладите, и втори автор на 6 статии и 2 доклада.  Нейната водеща роля е очевидна във
всички приноси, свързани с характеризирането на атомната и решетъчна структура на
интерфейсите и на дефектите в тях.

7. Преценка на публикациите по дисертационния труд: брой, характер на изданията,
в които са отпечатани, цитирания.
 Основните постижения на  дисертационния труд са публикувани в 26 статии и в 5

доклада в материали на конференции в пълен текст.   Всички статии са в международни
списания с общ импакт фактор 34.6. Една от статиите, под номер [8], е обзорна. Цитатите
на трудовете на Е.Вълчева са основно в международни списания с импакт-фактор; 21 от
статиите й са цитирани общо 139 пъти, с h-индекс 8.

 Тези наукометрични данни отговарят на изискванията в Правилника на Физически
факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ за степента «доктор на науките».

8. Значимост на приносите за науката и практиката
Приносите разкриват и изясняват нерешени досега фундаментални проблеми на

хетероинтерфейсите в нитридни структури и на ролята на голямото решетъчно



несъответствие в тях. Поради важните им приложения за конструиране на нови
тънкослойни прибори, тези приноси имат и определено практическо значение, и сигурно
ще намерят своето очаквано приложение в твърдотелната наноелектроника.

7. Критични бележки
Особени критични бележки нямам. Дисертацията прави добро впечатление с

грижливата подготовка на текста и фигурите, с високата информативност на графиките и
умелото използване на цветни изображения.

Широкото използване обаче на многобуквени съкращения, при това както на
латиница, така и на кирилица, създава известни трудности при четенето.

Авторефератът правилно отразява съдържанието на дисертационния труд.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 Представеният дисертационен труд характеризира дисертантката доц. д-р Евгения

Петрова Вълчева като изграден учен-физик, способна да формулира и прокарва нови
направления в физиката на твърдото тяло, с важно теоретическо и индустриално
приложение.

 В заключение, изхождайки от броя и обхвата на получените приноси,
наукометричните им данни, техния положителен международен отзвук и важното им
значение за физиката на твърдото тяло и твърдотелната електроника,  препоръчвам на
препоръчвам на почитаемото Научно жури да присъди на доц. д-р Евгения Петрова
Вълчева научната степен "доктор на физическите науки".
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