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Обща характеристика на докторанта

Анна Кирилова Амова – Костова работи като главен асистент в

катедра „Физика“ към Хидротехнически факултет на Университета по

архитектура, строителство и геодезия. Зачислена е в докторантура на

самостоятелна подготовка към катедра „Физика на твърдото тяло и

микроелектроника“ при Физически факултет на Софийски университет

„Свети Кл. Охридски. Работата е преминала предварително обсъждане и е

насочена за защита.

Актуалност, научна значимост и новост

Кристалните и стъкловидните халкогенидни полупроводникови

материали отдавна са заслужили полагаемото им се място в областта на

полупроводниковото материалознание поради свойства, които ги правят

интересни за приложения в съвременното приборостроене. Същевременно

много въпроси относно техния синтез, структура и свойства остават

недоизяснени. Интерес представлява синтезът на нови многокомпонентни

системи с проектиране и задаване на нови свойства. Поради това една научна
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разработка върху синтеза и изследването на свойствата на нови

многокомпонентни халкогенидни материали, като представената дисертация

е особено актуална, с научна и приложна стойност. Синтезирани са

кристални (на основата на бинарните системи PbTe-As2Se3 и PbTe-Ag4SSe)

и стъклообразни (от сисемата As2Se3 - Ag4SSe - PbTe) полупроводникови

материали. Те са интересни като обект на създаване и изследване на нови,

високоефективни термоелектрични материали. Същевременно данни за

материалите от тези системи, както по отношение на техния синтез,

структура и свойства, така и по отношение на възможности за тяхното

приложение в научната литература липсват. Това определя избраната тема

на дисертацията като актуална и с определена научна новост.

Цел и задачи на дисертацията

Обект на изследванията в дисертационния труд са две групи нови

полупроводникови материали – кристални (на основата на бинарните

системи PbTe-As2Se3 и PbTe-Ag4SSe) и стъклообразни (от системата As2Se3

- Ag4SSe - PbTe). Като първа задача е поставено синтезирането на материали

от бинарните системи (PbTe - As2Se3 и PbTe - Ag4SSe) и изучаване  на

фазовите равновесия, определяне на границите на твърдите разтвори и

съставите на междинните съединения и построяване на диаграмата на

състояние. Като втора задача е разгледан синтезът на нови

многокомпонентни халкогенидни стъкла от неизследваната досега

трикомпонентна система As2Se3 - Ag4SSe - PbTe  и очертаване на  областта

на стъклообразуване в тази система. Синтезираните материали са изследвани,

за да се определи тяхното състояние (стъкловидно, кристално,

стъклокристално). Изследвани са основни физикохимични свойства -

термични, физични, термомеханични.

Структура и съдържание

Материалът, представен от Анна Кирилова Амова - Костова за защита

на докторантура е написан на 115 страници, включени са 13 таблици и 72
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фигури. Цитирани са 162 литературни източника. Резултатите са

публикувани в 4 статии, от които 2 в списания с инмпакт-фактор.

Представени са и 3 цитирания.

Общата част на работата обхваща 61 страници. Отначало се

разглеждат основни въпроси от физиката на кондензираните среди.

Съществена информация по темата на работата е включена в следващите

точки  - от т. 1.5 до т. 1.7 и е много прецизно и изчерпателно представена. Тя

обхваща методите за получаване, структурата, основните свойства, фазови

равновесия и диаграми на състоянията на бинарните системи, изграждащи

трикомпонентната система As2Se3 - Ag4SSe - PbTe, в която ще се търсят

нови халкогенидни стъкла и състави.

В Специалната част са разгледани използвани методи и процедури за

синтез и изследване на кристални и стъклообразни полупроводници от

системата As2Se3 - Ag4SSe – PbTe и експериментални методи за

структурното характеризиране на синтезираните материали и изследване на

физичните им свойства. Разгледани са редица методи като рентгенофазов

анализ, атомно - силова микроскопия, диференциално - термичен анализ,

измерване на микротвърдост по метода на Викерс, хидростатичен метод за

измерване на плътност, определяне на термомеханични свойства, измерване

на специфичната електропроводност, измерване на коефициента на

топлопроводност.

В работата са представени резултатите от синтезиране на много голям

брой съединения с различен състав. Разработени са методики за синтез на

дву- и многокомпонентни материали. Анализът от експериментите е

проведен коректно и са изведени значими резултати и заключения. Доказано

е съществуването на 2 междинни съединения As2Se3.2PbTe и Ag4SSe.2PbTe.

Установено е съществуването на гранични твърди разтвори на основата на

PbTe, Ag4SSe и As2Se3, както и на основата на междинните съединения:

As2Se3.(2–δ)PbTe, (0,0 ≤ δ ≤ 0,5) и Ag4SSe.(2+Δ)PbTe, (0 ≤ Δ ≤ 2).
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Резултатите от работата показват, че системата As2Se3 - Ag4SSe - PbTe е

перспективна, тъй като тя може да послужи като основа за разработването на

поредица от нови класове As - съдържащи стъкла: халкогенидни стъкла,

оксихалкогенидни стъкла, халкохалидни и оксихалкохалидни стъкла с

широк спектър на приложение. Наличието на тежки метали в структурата на

халкогенидни стъкла би довело до подобраване на оптичните параметри,

разкривайки редица възможности за приложения на тези стъкла в оптиката.

Значимост на приносите за науката и практиката

Представените научни и научно-приложни приноси отразяват същността

на извършената работа и резултатите от нея. Приносите в дисертацията

могат да се характеризират както следва:

1. Научни  приноси:

За пръв път са синтезирани нови халкогенидни материали и са

определени техни основни свойства и параметри. Предложени са структурни

схеми за обясняване на наблюдаваните особености в изследваните

характеристики на новополучените халкогенидни стъкла, които са в добра

корелация, както с техния състав, така и с контролирано предизвиканите

структурни промени.

2. Научно-приложни

От анализа на получените експериментални резултати са опрделени

възможностите за практическото приложение на синтезираните нови

кристални и стъкловидни материали. Разработените и синтезирани новите

материали могат да послужат за разработване на нови функционални

електронни и оптични елементи с широк диапазон на приложение: оптични

вълноводи, йонселективни и газови сензори, дифракционни решетки, филтри,

оптични прозорци, датчици на ИЧ-лъчение, лещи за СО2-лазери и др.

Критични бележки и коментари
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Като цяло дисертационният труд показва задълбочени познания и

вникване в детайлите на разработваната тематика. Резултатите от огромен

брой експерименти са обобщени и от тях е изведена съществена информация.

Дисертантката е овладяла значителен обем знания от химико-технологичен и

физичен характер и ги е приложила творчески. Работата е оформена

старателно, като се забелязват и някои технически грешки, които са

неизбежни и върху които няма да се спирам.

Обобщение

- Дисертационният труд на  Анна Амова – Костова отговаря на

изискванията на Физически факултет при СУ „Св. Климент Охридски“ за

присъждане на образователна и научна степен “Доктор”.

- Авторефератът коректно отразява съдържанието на дисертационния

труд.

- Изследваният проблем е актуален и значим.

- Дисертационния труд е добре структуриран логически и представя ясно

целите и задачите на изследването. Формулираните цели са защитени

успешно.

Като заключение мога да кажа, че е представена една обемна работа,

както технологична, така и като физични експерименти, в модерното

направление на синтезиране на нови материали. Работата отговаря на

изискванията и критериите на Физически факултет за защита на

докторантура. Затова убедено предлагам на Анна Амова - Костова да бъде

присъдена научната степен “Доктор”.

София

28.11.2014 г.                                             Рецензент:

доц. дфн Евгения Вълчева


