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Актуалност на темата 
 

Наночастиците (НЧ) представляват интерес както от приложна така и от 

чисто научна гледна точка. Мотивацията за получаване и изследване на 

материали с наноразмери са драстичната промяна на свойствата им спрямо 

обемните и появата на нови явления в тях, дължащи се на повърхностни и 
крайно-размерни ефекти. Наночастиците са обещаващи кандидати за 

материали с голяма плътност за магнитно съхранение на информация до 

Tbit/in2. „Манипулирането” на техните свойства по подходящ начин дава 

възможност за приложение в коренно различни области, а именно: 

запаметяващи устройства с голяма плътност, следващо поколение постоянни 

магнити, ферофлуиди, биосензори, за диагностика и терапия в медицината, 

контролирано пренасяне на лекарства в организма, пигменти в мастилата, 

боите, стъклата и керамиката, слънцезащитни лосиони и други козметични 

приложения, въглеводородни сажди в гумите и каучука и магнитни хладилни 

агенти.  

Една от главните отличителни черти на наноструктурите е фактът, че тяхната 

микроскопична структура  не само променя макроскопичните свойства, но и 
дава основа за разнообразни нови феномени. Например, променя се атомният 

магнитен момент във феромагнитни наночастици с намаляване на размера. В 

обемните антиферомагнетици средната намагнитеност е нула, докато при 

антиферомагнитните НЧ тя е различна от нула, заради некомпенсирани 

спинове на повърхността. Причините за тези разлики се дължат на съвместното 

действие на: 
 

• крайно-размерни ефекти; 

• повърхностни ефекти, свързани с нарушаване на симетрията; 

• промяна на взаимодействията в наноструктурите; 

• влиянието на дефекти; 

• разпределението на частиците по размери.  
 

Мултифероиците (МФ) са обещаващи вещества за конструирането и 

синтезирането на мултифункционални материали. Те са забележителни поради 

тяхната уникалност и силна връзка между електричните, магнитните и 

структурните параметри на подреждане, което води до възникването на 

спонтанно фероелектричество, спонтанен феромагнетизъм и фероеластичност 

в една фаза. В частност така наречените магнетоелектрици притежават 

едновременно намагнитеност, която може да се модулира и активира чрез 

електрично поле, и поляризация, контролирана чрез магнитно поле. Работи се в 

направление за създаването на нови компютърни чипове, способни да 
изпълняват не само логически функции, но и да съхраняват информацията, т.е. 

обединяване на процесора и твърдия диск на компютъра.  

За съжаление поляризация и намагнитеност в мултифероиците съществуват 

едновременно при температури, значително по-ниски от стайните и техните 

стойности  са  доста ниски в сравнение  с повечето стандартни фероелектрични 

 

 

 



 3 

 

и феромагнитни вещества. Получаването на желаните свойства за реални 
технически приложения се постига с намаляване на размерите, търсене на нови 

структури и хетероструктури и дотиране с подходящи вещества.  

 

 

Цел и задачи на дисертационния труд 
 

Цел на настоящата дисертация е да се изследват теоретично статичните и 

динамичните свойства на феромагнитни и мултифероични наночастици.  

За осъществяването на тази цел е необходимо да се анализират и дискутират 
следните проблеми:  

1. Влиянието на повърхността, размера, йонното дотиране и външното 

магнитно поле върху различни физични свойства на феромагнитни (ФМ) 

наночастици, отчитайки повърхностната анизотропия. 

2. Да се намерят композитни феромагнитни наночастици с подходящи 

свойства за приложение в самосъгласуваната магнитна хипертермия за борба с 

рака. 

3. Изследване влиянието на спиновото подреждане върху фононните моди за 

феромагнитни наночастици.  

4. Създаване на микроскопичен модел и изясняване ролята на 

магнетоелектричния (МЕ) ефект и на външни полета за обяснение на 

магнитните, фероелектричните и фононните свойства на мултифероични 
BiFeO3 наночастици.  

5. Промяна на физичните свойства на мултифероични наночастици в 

сравнение с обемните материали поради повърхностни и размерни ефекти 

както и при различно йонно дотиране. 

6. Обяснение на аномалиите във фононните спектри на мултифероични 

наночастици на базата на спин-фононното взаимодействие и 

магнетоелектричния ефект. 
 

За решаването на тези задачи се наложи да се дефинират хамилтониани, 
описващи феромагнитни и мултифероични наночастици и да се потърси 

подходящ метод, който позволява да се намерят аналитични изрази за 

статичните и най-вече за динамичните свойства извън рамките на молекулното 

поле. За дискусията на сложните аналитични изрази са написани компютърни 

програми на програмния език Java.  

 

 

Съдържание на дисертационния труд 
 

Дисертационният труд се състои от Увод, 4 глави и Заключение. В първите 

две глави се разглеждат феромагнитни, а в третата и четвъртата 

мултифероични наночастици. 
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2. Общи сведения за магнитни наночастици 
 

В глава 2 са разгледани основните крайно-размерни ефекти (еднодоменна 

структура и суперпарамегнетизъм) и повърхностни ефекти (концепцията за 

повърхностна анизотропия) за магнитни НЧ. Представени са различните 

механизми на енергийните загуби в НЧ в променливо магнитно поле. Търсят се 

най-подходящите частици и характеристики на полето за постигане оптимално 

отделяне на топлина за целите на магнитната хипертермия.  

Наночастиците са с размер между 2 и 100 nm. Те могат да имат различни 

свойства, като на практика от всички съществуващи обемни материали могат 

да се получат НЧ, използвайки различни методи. Съвместното действие на 

повърхностния и крайно-размерния ефект играе важна роля при определяне на 
магнитните свойства на малки частици, като тяхната значимост нараства с 

намаление размера на частиците. Повърхностният ефект е в резултат на 

липсата на транслационна симетрия на границите на частицата поради 

намаляването на координационното число и прекъсване на магнитните 

обменни връзки. Това води до известен спинов безпорядък на повърхността. 

Крайно-размерният и повърхностният ефект доминират при магнитните 

свойства на по-малки частици, защото намаляването на размера води до 

нарастването на съотношениетo на броя на повърхностните спинове към общия 

брой спинове.  
 

2.1. Еднодоменна структура 

Обемният феромагнетик съгласно хипотезата на Вейс е разделен на домени, 

като всеки домен е намагнитен до пълно насищане, а векторите на 

намагнитеността са ориентирани по такъв начин, че общият магнитен момент 

на тялото е нула. Когато размерът на образеца намалява, се достига до 

определен критичен размер Dcrit, под който формирането на доменни стени е 

енергетично неизгодно и образецът става еднодоменен [1]. Еднодоменните 

системи притежават еднородна намагнитеност в целия обем и имат поведение 

като малки постоянни магнити. Ако размерът на частицата продължи да 

намалява, спиновете се дезориентират от температурните флуктуации и 

частицата става суперпарамагнитна. 
Зависимостта на коерцитивното поле Hc от размера на частицата както и 

конкретни стойности за критичния диаметър на някои вещества са дадени на 
Фиг. 1. [2]. Вижда се, че с намаляване размера на частицата коерцитивността 

нараства, минава през максимум и след това отива до нула. 
 

2.2. Суперпарамагнетизъм 

За система от невзаимодействащи еднодоменни частици енергията, 

необходимa за преобръщането на намагнитеността през енергийната бариера 

от една стабилна магнитна конфигурация към другата, е пропорционалнa на  

КV/kBT,  където К е константата на магнитна анизотропия, V е обемът на 

частицата, kB е константата на Болцман и T е температурата.  

 

 

 



 5 

100

80

60

40

20

C
o
er

ci
v
it

y
 (

A
rb

it
ra

ry
 u

n
it

s)

single - domain multi - domain

super
paramagnetic stable

Dcr i t

Material D (nm)crit

Co 70

Fe 14

Ni 55

Fe O3 4 128

-Fe o
2 3

166

0                50              100             150             200            250              300

Particle diameter (Arbitrary units)

Ако топлинната енергия е много по-голяма от анизотропната (kВT>>KV), 

намагнитеността вече е нестабилна и системата ще има поведение, подобно на 
парамагнит, с изключение на това, че независимите магнитни моменти не се 

отнасят за един атом, а за цялата еднодоменна частица, която може да съдържа 

повече от 105 атоми. Поведението на системата се нарича суперпарамагнитно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Магнитна анизотропия 

Магнитната анизотропия се описва количествено чрез частта от свободната 

енергия на кристала, зависеща от направлението на спонтанно намагнитване, 

създавайки лесни или трудни направления за намагнитване. В обемен 

материал, магнитокристалната и магнитостатичната енергия са главен 

източник на анизотропията, докато за малки частици анизотропия на формата и 

повърхностната анизотропия имат значение в допълнение към обичайните 

анизотропии. Повърхностната анизотропия е свързана с кристалното поле. Тя 

се дължи на прекъсване на симетрията на границата на НЧ, което води до 

свиване на повърхностния слой и предизвиква атомен безпорядък и ваканции, 
изменящи вътрешнокристалното поле. Повърхностната анизотропия е един от 

основните фактори, които определят магнитното поведение на НЧ [3].  
 

2.4. Намагнитеност и коерцитивно поле при наночастици 

Намагнитеността при ФМ НЧ може да е както намалена така и увеличена 

спрямо обемните материали. Редукцията може да се дължи на наличието на 

магнитно „мъртви” слоеве или на дефекти и на спинов безпорядък на 

повърхността. Наблюдаваното повишаване на намагнитеността, може да се 

свърже с повърхностните атоми, чието атомно обкръжение е много различно 

спрямо атомите от обема. Различната симетрия на повърхността променя 
електронната структура, което води до увеличаване на атомния магнитен 

момент поради липсата на припокриване на орбиталните вълнови функции на 

частиците от повърхността. Промяната на Hc с намаляването на размера на НЧ 

съответства на Фиг. 1. 
 

2.5. Енергийни загуби на наночастици в променливо магнитно поле 

За целите на магнитната хипертермия  НЧ в променливо магнитно поле 

трябва да генерирарат достатъчно топлина. Пренамагнитването, което е 

отговорно за з агубите  във  феро- и  феримагнитни  частици,  зависи от вида на 

Фиг. 1. Принципна схема 

на зависимостта на 
коерцитивното поле Hc  от 

размера на частиците [2]. 
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демагнитизационните процеси. Съществуват поне четири различни механизми, 

които водят до генериране на топлина при поставяне на магнитни частици в 
променливо магнитно поле: възникване на вихрови токове в сравнително по-

големи частици, хистерезисни загуби в многодоменни магнитни частици, 

релаксационни загуби в суперпарамагнитни еднодоменни магнитни  НЧ и 

загуби при триене във вискозни суспенсии [4]. За многодоменни феро- и 

феримагнитни частици нагряването се дължи на хистерезисни загуби и 

количеството топлина, което се отделя от единица обем, е MdHfW oh
, 

където 0 e магнитната проницаемост на вакуум,  f e честотата на променливото 

магнитно поле, а MdH е лицето на хистерезисната крива. За да могат 

хистерезисните загуби да са по-големи, частиците трябва да имат по-висока 

намагнитеност на насищане Ms. Коерцитивното поле Hc трябва да е 

сравнително малко, за да може частиците да се пренамагнитват лесно в 

променливото магнитно поле, така че за целите на хипертермията са 

подходящи частици с голяма намагнитеност на насищане и ниско коерцитивно 

поле. В еднодоменни суперпарамагнитни частици, генерирането на топлина се 

дължи на Neel тип и Brownian тип релаксационен механизъм.  
 

3. Статични и динамични свойства на феромагнитни 

наночастици 
В началото на глава 3 е направен преглед на експериментални резултати за 

статичните и динамичните свойства на магнитни НЧ, получени чрез различни 

методи на измерване. Разгледани са и теоретични изследвания от различни 

автори.  
 

3.1. Микроскопичен модел 
На Фиг. 2 е представена НЧ, с която са извършени числените пресмятания. 

Тя се състои от обвивки, като всяка следваща обвивка е с все по-голям брой 

атоми. Наночастицата е дефинирана, фиксирайки началото в произволен спин 

в центъра на частицата и подреждайки всички останали спинове в частицата  

върху  обвивки [A1]. Обвивките са обозначени с n = 0,1,…,N, където n = 0 

означава централният спин, а n = N представлява повърхностната обвивка на 

системата.   

Обменното взаимодействие между най-близките съседи е моделирано с 

помощта на модела на Хайзенберг, а влиянието на кристалното поле е отчетено 

чрез включване на еднойонна анизотропия: 
 

i

z

iB

i

z

ii

ij

z

j

z

ijiij SHgSDSSSSJH 2)()( ,                                 (1) 

където iS , iS  и 
z

iS  са спиновите оператори, 
ijJ  е обменното взаимодействие 

и Di (D < 0) e константата на еднойонната анизотропия, JD . Н е външно 

магнитно  поле, паралелно  на  оста  z. Важно  е  да  отбележим,  че   обменното 
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взаимодействие Jij = J(ri-rj) зависи от разстоянието между спиновете, т.е. от 

константата на решетката, от нейната симетрия и от броя най-близки съседи.  
 

 
 

3.2. Функция на Грийн 

За извършване на теоретичните пресмятания е използван методът на 

функциите на Грийн (ФГ) и процедурата предложена от Церковников [5]. Този 

метод е удобен с това, че се избягват веригите от уравнения за висшите ФГ и 

комулантното им разцепване. По много елегантен начин се получават 

енергията в обобщеното Хартри-Фок приближение (ОПХФ), както и 

затихването на елементарните възбуждания. Методът на ФГ е най-подходящ за 

описание на комплексни системи с ниска симетрия. За разлика от обемни 

материали функцията на Грийн за малки частици трябва да бъде формулирана 
в правото пространство. Причината е липсата на транслационна симетрия и 

локализацията на свойствата. Считаме, че пресмятането на ФГ в правото 

пространство е удобен и подходящ метод за постигане на поставените в 

дисертацията цели.  

Енергията на спиновото възбуждане е пресметната в приближението на 

случайните фази (RPA) [A1]:  

ijBij

z

ii

m j

Z

iijij

z

mimij HgSDSJ
N

SJ
N

E 2
'

2

'

2 .                 (2) 

Ширината на половината височина на максимума (FWHM) за малки частици, 

измерена в резонансните спектри, не може да бъде получена в RPA 

приближението. Използвайки метода на Церковников, ние излизаме извън това 

приближение и пресмятаме затихващите ефекти на енергията на спиновото 

възбуждане във феромагнитни НЧ. Получен е следният израз:  

)()1(2)()1(
'

4 222

iiiiiiliil

l

ilillliili EENNMDEEEENNNNNMMJ
N

,  (3) 

където 
mmm SSN  е корелационната функция. 

Средната намагнитеност за произволна големина на спина S в n-тата обвивка 

се дава от израза: 

 

 

Фиг. 2. Изграждане на 

феромагнитни НЧ, съставени от 
различни обвивки. Всяка сфера 

представлява спин, разположен в 

центъра, като (a) съдържа един 

централен спин плюс N = 1 обвивка, 

(b) N = 2, (c) N = 3 и (d) N = 4. 
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)5.0coth(5.0)5.0(coth)5.0( nn

z

nn EESSSM ,                                      (4) 
 

където TkB/1 , kB е константата на Болцман, а Т е абсолютната температура. 
 

3.3. Влияние на повърхността, размера, анизотропията и външното 

магнитно поле върху свойствата на феромагнитни наночастици 
За числените пресмятания на теоретичните резултати са използвани следните 

моделни параметри, подходящи за Fe: Jb = 65 K, Db=-20 K, S = 2 [A1]. 

Направено е сравнение между свойствата на невзаимодействащи НЧ с тези на 

обемни феромагнитни материали. Поради променения брой най-близки съседи 

и прекъсване на симетрията на повърхността константата на обменното 

взаимодействие J може да има различни стойности на повърхността Js в 

сравнение с обема Jb. Това може да се дължи и на възникването по 

повърхността на НЧ на дефекти тип ваканции или внедрявания и на промяната 

на константата на решетката при редуциране размeра на НЧ. 

За отчитане влиянието на повърхността върху магнитните свойства е 

изследвана тяхната температурна зависимост при различни Js стойности. На 
Фиг. 3 е представена M(T) за различни Js стойности. За случая, когато Js<Jb 

(крива 1), средната намагнитеност е редуцирана в сравнение със случая Js=Jb  

(крива 2). Намагнитеността намалява с увеличаване на температурата и изчезва 

при критичната температура ТС на НЧ в съответствие с експерименталните 

данни. В случая Js>Jb (крива 3) средната намагнитеност е по-голяма в 

сравнение със случая Js=Jb (крива 2). Подобна е и зависимостта на E(T) за 

различни стойности на Js. Затихването  нараства с нарастване на Js и 
увеличаване на температурата.  
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Фиг. 3. Температурна зависимост на средната намагнитеност М за 

сферична   феромагнитна  НЧ с  N = 5   обвивки,  Ds = Db,  H = 0   и  различни   

Js-стойности: (1) Js = 0.1Jb, (2) Js = Jb, (3) Js = 3Jb. 

Фиг. 4.  Зависимост  на средната енергия на спиновото възбуждане Е 

(криви 1) и на затихването γ (криви 2) от повърхностната  анизотропия Ds/Db 

за  N = 5  обвивки,   Т = 600 K   и   различни   Js-стойности:  (а)  Js = 0.2Jb  и   

(b) Js = 2Jb. 
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Съществуват множество експериментални потвърждения, че магнитната 

анизотропия в НЧ може да бъде по-голяма или по-малка от тази в обемни 
материали. Главен принос в това увеличаване или редуциране идва от 

влиянието на повърхностните спинове. Обменното взаимодействие (което се 

стреми да ориентира спиновете феромагнитно) и магнитната анизотропия 

(която се стреми да ориентира спиновете по лесната ос на намагнитване) се 

явяват два конкуриращи се маханизми. Пресметната е числено 

намагнитеността М, спиновото възбуждане Е и затихването γ в зависимост от 

Ds/Db, - Фиг. 4. Енергията на спиновото възбуждане (криви 1а, 1b) (и 

аналогично намагнитеността) намалява с нарастване на повърхностната 

анизотропия Ds, докато затихването нараства с нарастване на Ds (криви 2а, 2b).  

От Фиг. 3 и Фиг. 4 се вижда, че съществува известна конкуренция между 

повърхностната константа на обменното взаимодействие Js от една страна, 

която увеличава намагнитеността М и спиновата енергия Е, и повърхностната 
константа на магнитната анизотропия Ds от друга страна, която ги редуцира.  

За да изследваме размерните ефекти, сме пресметнали числено 

намагнитеността М, температурата на Кюри ТС, енергията на спиновото 

възбуждане Е и затихването  за НЧ с различен брой обвивки. М, ТС и Е могат 
да нарастват или да намаляват в сравнение с обема поради увеличаване или 

редуциране на повърхностната константа на обменното взаимодействие Js. 

Зависимостта на намагнитеността М от размера на частиците N за константно 

съотношение Ds/Db и различни стойности на Js/Jb е представена във Фиг. 5. 

Съществува критична стойност Ncr = 3 обвивки, под която не може да има 

феромагнитна фаза. Под Ncr имаме суперпармагнетизъм. Първият случай Js < Jb 

(крива 1) обяснява експерименталните данни на намаляване на 

намагнитеността М и температурата на фазовия преход ТС в малки частици от 

магнетит [6], SnFe2O4 [7], Y3Fe5O12, Ni и Co. Вторият случай Js  > Jb (крива 2) е 
причина за нарастването на М и ТС в Co- и феритни НЧ.  

Дотук показахме, че физичните свойства зависят от повърхностната 

константа на еднойонната анизотропия Ds. Трябва да отбележим, че за Js  > Jb, 

напр. Js = 2Jb, и силна повърхностна анизотропия, напр. Ds = 2Db, 

намагнитеността е по-голяма в сравнение с тази на обема и кривата M(N) има 

максимум при малки размери на НЧ, n = 4 (Фиг. 6, криви 1 и 3). За слаба 

повърхностна анизотропия, Ds < Db, (Фиг. 6, криви 2 и 4) намагнитеността М 

намалява с нарастване размера на частиците N и няма максимум. Максимумът 

е по-слабо изразен при по-ниски температури. Такъв максимум в М(N) е 

получен в Au НЧ от Hori et al. [8]. Подобен максимум, дължащ се на силната 

повърхностна анизотропия, е наблюдаван експериментално в коерцитивното 
поле Нс напр. в сферични НЧ Co-Ni и Fe-Co-Ni, Y3Fe5O12 и CoFe2O4 [9] с 

диаметър около 10-20 nm.  

Затихването нараства с намаляване  размера  на  НЧ и за двата случая   Js < Jb  

и  Js > Jb (Фиг. 7), което е в добро съгласие с много експериментални дани [6,7].  

 

 

 



 10 

 

Фиг. 5. Зависимост  н а намагнитеността  М/Mb  от  размера  на  НЧ  за   

Ds = Db, Т = 700 К и различни Js-стойности: (1) Js = 0.2Jb и (2) Js = 3Jb.  

Фиг. 6. Зависимост на намагнитеността М от размера на НЧ за Js = 2Jb, 

различни  температури  Т  и  различни  Ds-стойности: (1) Ds = 2Db, T = 800 K;  

(2) Ds = 0.2Db, T = 800 K; (3) Ds = 2Db, T = 400 K; (4) Ds = 0.2Db, T = 400K.  

 

 

 

Отчитайки влиянието на външно магнитно поле ние пресметнахме 
намагнитеността М, температурата на Кюри ТС, енергията на спиновите 

възбуждания Е и затихването γ. Получаваме, че М, ТС и Е нарастват с усилване 

на външното магнитно поле Н, докато затихването на спиновите възбуждания γ 
намалява с Н.  

Изследвахме и зависимостта на остатъчната намагнитеност Mr и на 

коерцитивното поле Нс от размера на частиците N [A3]. Mr  и  Нс на магнитни 

НЧ могат да бъдат изменени, контролирайки техния размер. Резултатите са 

представени на  Фиг. 8. Mr  и Нс  нарастват  с  намаляващо  N и за двата случая 

Js < Jb и Js > Jb, което е в съгласие с теоретични и експериментални данни. 

Известно е, че много НЧ са суперпарамагнитни дори при ниски температури и 

че нямат хистерезис. В нашите пресмятания това е случаят при N < 3.  

При разглеждането на хистерезисната крива досега не сме отчитали ефектите 

от промяната  на анизотропията. В  случая на  Js < Jb увеличаване на Ds води до 

 

 

Фиг. 7. Зависимост на затихването на 

енергията на спиновото възбуждане γ от 
размера на НЧ за Ds = Db, T = 800 K и 

различни Js–стойности:  (1) Js = 0.2Jb и 

(2) Js = 2Jb. 
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увеличаване  на Нс, докато при Js > Jb с нарастване на Ds, Нс се редуцира. Това е 

в съответствие с експерименталните данни, че коерцитивното поле Нс намалява 

[10] или нараства в зависимост от анизотропията на НЧ [11]. В зависимостта  

Hc(N) при Js < Jb ние получаваме, че при малки размери на НЧ (N < 3) 

коерцитивното поле е нула, след това с нарастване на размера Нс преминава 
през максимум при определен размер (N = 4 за тези моделни параметри) - Фиг. 

9. Максималната стойност е температурно зависима. Нейната големина 

намалява силно с нарастване на температурата. В литературата съществува  

дискусия за появата на максимум в зависимостта на коерцитивното поле от 

размера на частиците Hc(N) и се свързва с преход от многодоменна към 

еднодоменна структура. В резултат на това магнитната коерцитивност минава 

през максимум, след което с намаляване размера на частицата намалява и за 

частици под размера на суперпарамагнитната граница става нула (Ncr = 3 за 

тези моделни параметри). Такъв максимум в Нс, дължащ се на силната 

повърхностна анизотропия, е наблюдаван експериментално в сферични 

частици от Fe и Co, в Fe, Co, Ni ултрафини частици, в редкоземни (Gd, Dy, Tb), 

CoFe2O4
  [9] и NiFe2O4 НЧ.  

 

Фиг. 8. Зависимост на коерцитивното поле Нс и на остатъчната 

намагнитеност  Мr  от   размера   на  частицата   N   за   Jb = 65 K,  Db = -1 К, 

Ds=Db , T = 300 K и различни Js-стойности: (1) Js/Jb =  0.2, (2) 1 и (3) 2.  

Фиг. 9. Зависимост на коерцитивното поле Нс от размера на частицата N 
за Js/Jb = 0.2, Db = -20 K и различни Ds- и Т-стойности: (1) Ds/Db = 3, T = 600K, 

(2) Ds/Db = 0.2, T = 200 K, и (3) Ds/Db = 3, T = 200 K. 
 

Трябва да отбележим, че във Фиг. 8, т.е. в зависимостта на Нс от размера N, 

при слаба анизотропия не се наблюдава такъв максимум. Направената 

дискусия на Фиг. 6 и Фиг. 9 еднозначно показва важната роля на 

магнитната еднойонна анизотропия, и най-вече на повърхностната 

анизотропия, при определяне на магнитните свойства на НЧ. Тя трябва да 

се отчита, за да могат да бъдат обяснени експерименталните данни.  
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3.4. Влияние на дефекти и йонно дотиране върху свойствата на 

феромагнитни наночастици 

Много експериментални данни показват, че свойствата на НЧ могат да бъдат 

променени по особено драстичен начин и контролирани чрез дотиране с 
различни йони. Това основно се дължи на промяна на обменните 

взаимодействия вътре в материала. Различното магнитно поведение при 

доторане зависи от: природата на дотирания йон (диамагнитен, парамагнитен, 

феромагнитен, антиферомагнитен), размера на дотирания йон спрямо 

размерите на йоните, изграждащи матрицата, концентрацията на дотираните 

йони и начина на дотиране. 

В този параграф е дискутирано влиянието на различни дотирани йони върху 

статичните и динамични свойства на феромагнитни НЧ [A2,A5]. Използвайки 

въведения в параграф 3.1. микроскопичен модел, приемаме, че една или повече 

от обвивките може да бъде дефектна. Взаимодействието в тези дефектни 

обвивки обозначаваме с Jd. Например, това може да е причинено от 

локализирани ваканции или дефекти, дотирани йони с по-малки радиуси и 
съответно по-големи разстояния помежду им в сравнение с изходния материал 

или обратното. Основателно е да приемем, че обменното взаимодействие 

)( jid rrJ , което зависи от разстоянието между най-близките съседи, може да 

бъде по-малко или по-голямо в сравнение с от обемната стойност Jb. 

Фиг. 10 демонстрира зависимостта на температурата на Кюри ТС от броя на 

дефектните обвивки nd за сферична НЧ с N = 7 обвивки, т.е. зависимостта от 

концентрацията на дефектите [A5]. Подобна е и зависимостта M(nd) и Hc(nd). 

Квадратчетата във Фиг. 10 отговарят на случая, когато дефектната 

конфигурация започва от централния атом и последователно следващите по-

горни обвивки се приемат за дефектни (процес „нагоре”). Противоположното 

реализиране е обозначено с точки във фигурата. В този случай първо 

повърхността е с дефектна структура и след това последователно по-долните 

обвивки (процес „надолу”). Вижда се, че нарастването или намаляването на  М 
и ТС е по-силно за процеса „надолу”, който обикновено се реализира в 

експериментите. За  случая Jd < Jb критичната температура ТС намалява с 

увеличаване броя на дефектните обвивки nd  (Фиг. 10, криви 1b и 2b). Това 

съответства на експерименталните данни на Моhapatra et al. [12], които 

изследваха съответно влиянието на дотиране с Ni върху свойствата на фини 

магнетитни НЧ и с Al в Gd2Co17 НЧ. При другия случай, Jd > Jb, ние получаваме 

нарастване на ТС с увеличаване броя на дефектните обвивки nd  (Фиг. 10, криви 

1а и 2а). Тези моделни параметри обясняват експерименталните данни на 

Zhang et al. [13], които докладваха, че заместване на Fe с Co в Nd2Fe14B и 

Pr9Fe85B5 НЧ увеличава температурата на Кюри.  

Затихването на спиновите възбуждания γ зависи също от големината на Jd, 
т.е. индиректно от типа и радиуса на дефектите, както и от тяхната 

концентрация  [A2]. Γ  нараства  с увеличаваща се температура и е по-голямо в 
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сравнение със затихването на частиците без дефекти (Jd  = Jb). Механизмите, 

които участват в увеличаването на затихването в наноструктури са адитивни, 

дължащи се на приноси от повърхността, йонното дотиране, подложката, спин-

фононното и електрон-фононното взаимодействие, и др. Така ние може да 

обясним наблюдаваното уширение на линиите в резонансните спектри в НЧ с 

ефекти от повърхностен и локален безпорядък. Нарастването на затихването с 

дефектите е в добро качествено съгласие с експерименталните данни на Misra 

et al. [14] за Cr-дотирани Sr-феритни НЧ и на Fang et al. [15] за Со-дотирани в 
SnO2-НЧ. 
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Фиг. 10. Зависимост на критичната температура ТС от броя на 

дефектните обвивки nd  за  Js = 0.5Jb, Ds = Db, Н = 0,  N = 7 и различни Jd -

стойности:  (1b, 2b) Jd = 0.5Jb, (1a, 2a) Jd = 1.5Jb; точки – процес „надолу”, 

квадрати – процес „нагоре”. 

Фиг. 11. Зависимост на намагнитеността  М  от  магнитното поле Н за 

НЧ с N = 7, Js = 0.5Jb, Ds = Db, Т = 300 К и различни Jd -стойности в петата 

обвивка: (1) Jd /Jb = 0.5. (2) 1 и (3) 1.5.   
 

Разгледани са и влиянието на дефекти върху хистерезисната крива на 

сферична НЧ с N = 7 обвивки и дефектна пета обвивка [A5]. При Jd < Jb 

намагнитеността на насищане Мs, коерцитивното поле Hc и остатъчната 

намагнитеност Mr са по-ниски (Фиг. 11, крива 1) от случая без дефекти Jd = Jb 

(крива 2). Този случай  обяснява експериментално полученото намаляване на 
Нс и Mr във феромагнитни малки частици при дотиране с йони, като напр. Cr в 

SrFe12-xCrxO19 НЧ [15], Cu в Fe-Si-B наноструктури и Sn във феритни НЧ [10]. 

При Jd > Jb Мs, Hc и Mr са по-големи (крива 3) от случая без дефекти. Това 

отговаря на полученото експериментално  нарастване на Нс и Mr при прибавяне 

на йони, като напр. Pt в Fe-Pt, редки земи (Nd, Sm, Eu, Tb) в Fe НЧ и Pr в Pr-Fe-

B-тип нанокомпозитни магнити.  

Изводът е, че дотирането е един от най-мощните методи за промяна на 

свойствата на НЧ. 
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3.5. Приложение на феромагнитни наночастици в магнитната 

хипертермия за борба с рака 

Хипертермията е лечение чрез нагряване, като температурата на плътта се 

увеличава изкуствено с терапевтична цел. Многочислените експерименти, 

проведени върху животни, доказаха, че локалното нагряване при температура 

около 43°C градуса на злокачествени образувания води до унищожаването им. 

Магнитната хипертермия (МХ) е един от най-новите методи за борба срещу 

рака. Тя е метод за загряване на тъканите на тялото чрез магнитни материали. 
МХ се базира на факта, че магнитни НЧ под действието на променливо 

магнитно поле се загряват. Вследствие на това, ако се внесат вътре в тумора и 

пациента се постави в променливо магнитно поле с подходяща амплитуда и 

честота, то туморната температура се повишава.  

Хипертермията изисква раковите клетки да бъдат загрявани до около 43°C. 

Ако тялото (или локалната тъкан) бъде нагрято над тази температура, това 

може да доведе до увреждане и разпадане на нормалните клетки и да 

предизвика токсичен шок. При поставянето им в магнитно поле магнитните 

частици се загряват, докато действа магнитното поле или до достигане на 

тяхната критична температура ТС. Цел на самоконтролиращата се магнитна 

хипертермия (СМХ) е използването на НЧ с ТС ≈ 43°C. Тогава, при достигането 
на такава температура от която и да е частица тя ще загуби магнитните си 

свойства и няма да се влияе от магнитното поле Н (съответно няма да се 

загрява повече), докато не се охлади и температурата ú не падне под ТС. 

Обобщавайки казаното дотук, за приложението на магнитни НЧ в СМХ се 

изисква те да са биосъвместими (Fe, Ni, Mn, Zn и т.н.), тяхната температурата 

на Кюри да е около 42-45°C, да притежават ниско коерцитивно поле и висока 

намагнитеност на насищане, така че да покажат висок отклик на приложеното 

магнитно поле, да имат граничен размер от около 20 nm за приложения in vivo. 

Усилено се търсят магнитни НЧ с изброените свойства, както от теоретици 

така и от експериментатори.  

В този параграф  прилагаме и разширяваме нашата теория за изследването на 

магнитни НЧ, които да бъдат подходящи за приложение в СМХ. Интересуваме 
се от влиянието на размера, състава и формата върху критичната 

температура, остатъчната намагнитеност и големината на коерцитивното поле.  

Повечето феромагнитни вещества имат по-голяма температура на Кюри от 

310-315 К, която не е подходяща за СМХ. Трябва да се намерят начини за 

редуциране на тази обемна критична температура. Един от тях е да се намали 

размера. В работа [A10] сме изследвали зависимостта на температурата на 

Кюри ТС от размера за Ni и Gd НЧ. За НЧ с N = 5 обвивки получаваме следните 

стойности за температурата на Кюри: ТС = 317 К за Gd НЧ и ТС = 315 К за Ni 

НЧ. Съответните обемни стойности са 292 К и 629 К. Зависимостта на ТС от 

размера за Gd и Ni е в добро съответствие с експерименталните данни на 

Ayuela and March [16]. 
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Друг начин за намаляване на ТС са предложените от много автори различни 

композитни НЧ, напр. Ni-Cu, Ni-Gd, Fe-Pt, Co-Pt, Co-Gd, дотирани ферити и др. 

С цел да се намали  ТС в тях освен феромагнитни (Ni, Fe, Co) или 

феримагнитни вещества могат да присъстват диамагнитни (Zn, Cu), 

парамагнитни (Pd, Pt, Ti) и феромагнитни и антиферомагнитни вещества с 

нискa температура на фазов преход (Cr, Gd).  

Тъй като температурата на Кюри зависи от химичния състав, ние 

изследвахме зависимостта на ТС от съдържанието  на Cu  във феромагнитни Ni-
Cu НЧ [A10]. ТС

  намалява линейно с увеличаване съдържанието на Cu, и за х = 

29% ТС достига 315 К. Следователно, Ni0.29Cu0.71 НЧ са подходящи за СМХ. 

Това е в съответствие с експерименталните данни на Chatterjee et al. [17].  

Друг немагнитен заместител може да бъде Zn. Нарастване на Zn-

концентрацията в Ni-Zn, Co-Zn и Mn-Zn феритни НЧ [18], води до по-ниски 

стойности на температурата на Кюри. В [A10] разгледахме възможно 

намаляване на температурата на Кюри, редуцирайки силата на свръхобменното 

взаимодействие чрез частично заместване на Ni2+-йони в октаедричните В-

места от диамагнитни Zn2+-йони в А-местата. Получихме, че критичната 

температура в Ni-Zn-феритни НЧ намалява с увеличаване на съдържанието на 

Zn (Фиг. 12, крива 1). Това се дължи на нарастване броя на немагнитните Zn-
йони в обвивките на Ni-Zn-феритни НЧ. Увеличената Zn-концентрация 

отслабва обменното взаимодействие между Ni-Ni-йони и между Ni-Fe-йони и 

води до по-малки стойности на температурата на Кюри на НЧ. При 

Ni30Zn70Fe2O4 се постига подходящо ТС за приложение в СМХ. 

Пресметнахме и зависимостта на ТС от концентрацията на Pd във fcc Fe-Pd-

НЧ. Положителните знаци на константите на трите обменни взаимодействия 

означават, че Fe-Fe, Pd-Pd и Fe-Pd са феромагнитно свързани. ТС намалява 

линейно с увеличаване концентрацията на Pd. Резултатите от числените 

пресмятания са показани на Фиг. 12, крива 2. Получената редуцирана 

температура е в съответствие с експерименталните данни.   

Критичната температура и всичките магнитни свойства зависят също и от 

формата на НЧ. Ние получаваме, че температурата на Кюри и коерцитивното 
поле в сферични НЧ са по-малки в сравнение с тази в цилиндрични такива, т.е. 

сферичните частици са по-подходящи за приложение в СМХ.  

Следващата ни цел е да намерим зависимостта на коерцитивното поле и 

намагнитеността на насищане от размера, формата и състава на НЧ, които са 

подходящи за приложение в СМХ (ТС = 42º - 45ºС). Зависимостта на 

коерцитивното поле Нс (за Т = 300 К) и на температурата на Кюри ТС за FePt 

НЧ е представена на Фиг. 13 [A11]. Вижда се, че прибавяне на Pt в FePt 

директно променя коерцитивността и температурата на Кюри на НЧ. Нс и ТС 

намаляват, докато намагнитеността на насищане нараства с увеличаване на х. 

За х = 56% ние получаваме ТС = 315 К. Експерименталните изследвания на 

магнитната фаза в FePt НЧ показват също редуциране на ТС и Нс с нарастване 
на съдържанието на Pt.  
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Фиг. 12. Зависимост на температурата на Кюри TС от Zn-концентрация х в 

Ni-Zn   феритни   НЧ  с  N = 7:  (1) J12(FeA-FeB) = -31 K,   J13 (FeA-NiB) = -25 K,  

J23 (FeB-NiB) = 37 K ;  и    от   Pd-концентрацията    х  във   ̀  fcc   Fe-Pd    НЧ: 

(2) Jb
Fe = 20.22 K, Jb

Pd = 8 K, Jb
Fe-Pd = 55 K. 

Фиг. 13. Зависимост на коерцитивното поле Нс (1) и на температурата на 
Кюри  ТС  (2 ) от  Pt-концентрацията  х  в  Fe-Pt  НЧ  с  N = 10, Jb

Fe = 20.22 K, 

Db
Fe = -5 K, Js

Fe = 0.8 Jb
Fe,  Ds

Fe = 0.8 Db
Fe, Jb

Pt = 8 K, Jb
Fe-Pt = 55 K. 

 

С помощта на нашия модел получихме също, че сферични Со63Zn37Fe2O4 и 

Ni25Pd75 НЧ са подходящи за приложение в СМХ. 

Лечението на онкологични заболявания чрез СМХ е тествано на хора в 

болницата „Шаритé” в Берлин, Германия.  
 

3.6. Фононни свойства на феромагнитни наночастици 

В тoзи параграф е направен преглед на множеството експериментални 

изследвания на свойствата на фононните моди в НЧ чрез различни методи, 

напр. нееластично разсейване на неутрони, раманова спектроскопия и ядрен  

резонанс. С намаляване на размера на НЧ фононната честота може да нараства 

или да намалява, но рамановите линии са винаги уширени. Теоретичните 

изследвания на фонони в малки магнитни частици не са толково многобройни.  
 

3.6.1. Температурна зависимост на фононните моди и отчитане на 

анхармоничните фонон-фононни и спин-фононни взаимодействия 

Всички получени резултати при изследване на решетъчната динамика на 
магнитоподредени системи показват силна нелинейна зависимост на 

фононната честота от температурата и аномалии в точката на фазовия преход 

TC. За тези системи зависимостта на затихването от температурата за всички 

фононни моди има един и същи характер – стръмно нарастване на кривата на 

затихването с увеличаване на температурата, като при TС  има значителна 

промяна на наклона ú. Правени са опити да се обяснят фононните спектри и 

затихването под TС, използвайки само анхармоничния фонон-фононен модел, 

но те са незадоволителни. Очаква се за тези вещества под температурата на 

фазовия преход върху характеристиките на фононните спектри влияние да 

оказва подреждането на спиновете. Тези особености са анализират на базата на 
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влиянието на спиновото подреждане върху решетъчните моди посредством 

спин-фононното взаимодействие. 
 

3.6.2. Модел и функция на Грийн 

За получаване на коректна температурна зависимост на фононния мод във 

феромагнитна НЧ хамилтонианът, описващ системата, трябва да включва както 

анхармоничното фонон-фононно взаимодействие, така и анхармоничното 

спин-фононното взаимодействие [A4]. За тази цел към хамилтониана на 

Хайзенберг (1), който описва обменното взаимодействие между най-близките 
спинове, трябва да прибавим още два члена Hph и Hsp: 
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където Qi и 
0

i  са съответно нормалните координати и честоти на 

решетъчните моди. Bph и Aph са константите на анхармоничното фонон-

фононно взаимодействие от трети и четвърти порядък, съответно. 
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където първият член описва спин-фононни взаимодействия от първи порядък, 

докато вторият – тези от втори порядък в развитието на обменното 

взаимодействие спрямо решетъчните отмествания. F и R и са спин-фононните 

константи.  

Дефинирана е 2х2 матрична фононна функция на Грийн. Фононната енергия 

ω е получена аналитично в обобщеното приближение на Хартри-Фок [A4].  
 

3.6.3. Числени резултати и дискусия 

Числените резултати на нашите теоретични пресмятания са извършени за 

сферична магнитна НЧ. Заради променения брой най-близки съседи на 

повърхността, редуцираната симетрия и изменените решетъчни константи, 

константите на взаимодействията могат да заемат различни стойности на 

повърхността и в обема на частицата. Представена е температурната 

зависимост на фононната енергия ω за различни Rs-стойности, R < 0 (Фиг. 14). 
Крива 1 показва температурната зависимост на ω(T), отчитайки само 

анхармоничното фонон-фононно взаимодействие, т.е. R = 0, като 

температурната зависимост е много слаба и не може да обясни 

експерименталните данни. Колкото спин-фононното взаимодействие е по-

голямо, толкова по-значителна става грешката в ω при отчитане само на 

решетъчния анхармонизъм.  

Параметрите на решетката в НЧ могат да бъдат променени, напр. чрез 

повърхностна релаксация или напрежение. Добре известно е вече, че при 

реалните кристали с наноразмери, към нормалните моди на безкрайната 

решетка се появяват  допълнително  повърхностни моди и обезателно трябва да 
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се отчитат ефекти от размерността. За да изследваме размерните ефекти, 

пресметнахме зависимостта на фононната енергия от броя на обвивките на 
частицата N, която е представена във Фиг. 15. Фононната енергия ω намалява с 

редуциране на N за случая Rs/Rb = 0.2 (крива 1) и нараства с намаляване на N за 

случая Rs/Rb = 1.5 (крива 2). И за двете поведения съществуват 

експериментални данни.  
 

0 4 8 12 16 20
144

148

152

156

160

164

168

 

 

2

1

 (
c

m
-1
)

N

    Фиг. 14. Температурна зависимост на фононния мод ω за сферична 

феромагнитна НЧ с N = 5  обвивки,  Rb = -13.6 cm-1  и различни  Rs/Rb-

стойности:  (1) Rs = Rb = 0, (2) 0.2, (3) 1.5.  

Фиг. 15. Зависимост на фононния мод ω от размера на сферична 

феромагнитна  НЧ  за  Т = 300 К, Rb  = -13.6 cm-1 и различни Rs/Rb -стойности: 

(1) 0.2, (2) 1.5. 
 

Фононното затихване γ отговаря на пълната ширина на половината височина 

на Рамановите линии. Общоприето е, че фононните моди в НЧ са уширени в 

сравнение с обемните линии. За по-детайлно изследване поведението на (T) 

пресметнахме различните приноси на спин-фононното и анхармонично фонон-

фононното взаимодействие. За Rs<Rb е представено на Фиг. 16. Вижда се, че 

спин-фононното взаимодействие играе важна роля само под ТС, докато близо 
до ТС и над ТС остават само анхармоничните фонон-фононни взаимодействия.  

Получихме, че затихването нараства с намаляване размера на НЧ за двата 

случая, Rs/Rb <1 и Rs/Rb >1, заради повърхностни и анхармонични ефекти. Това 

е в съответствие с експерименталните данни [19,20], че Рамановите линии са 

по-широки в сравнение с обемните, т.е. фононните затихващи ефекти са по-

силни в НЧ.  

При прилагане на магнитно поле Н фононната енергия нараства, докато 

фононното затихване намалява с нарастване на Н, което е в съгласие с 

експерименталните данни. 
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4. Общи сведения за мултифероичните вещества 
 

В глава 4 от дисертацията вниманието ни е насочено към мултифероичните 

наночастици. Обяснен е магнетоелектричният ефект, направена е класификация 

на МФ. Подробно е представена структурата и свойствата на МФ НЧ от BiFeO3 

(BFO), които се разглеждат в дисертацията. Въпреки че са обект на интензивно 
изследване, фундаменталното разбиране за връзката между структурата и 

свойствата на МФ все още липсва. Особено природата на магнитния отговор и 

зависимостта на фероелектричното поведение от размера и прецизния химичен 

състав (в това число и прибавяне на примесни атоми) са обект на огромен 

интерес [21]. 
 

4.1. Магнетоелектричен ефект в твърдите тела 

Магнетоелектричният ефект най-общо е връзката между магнитното и 

електричното подреждане във веществата. Мултифероиците (МФ) са 
вещества, които в една фаза притежават едновременно спонтанно 

(анти)феромагнитно, (анти)фероелектрично и/или фероеластично подреждане. 

Намагнитеността в МФ материали може да бъде индуцирана чрез прилагане на 

електрично, а поляризацията - чрез магнитно поле. Първата класификация на 

мултифероични системи е направена от Smolensky et al. [22] още през 1958 г. 

МЕ ефект в еднофазни съединения е твърде слаб за практически приложения. 

След 2000 г. се синтезират нови двуфазни съединения от пиезоелектрични и 

магнетострикционни материали, което служи като пусков механизъм за така 

наречения „магнетоелектричен ренесанс”. Това съживява надеждата за 

намиране на материали с МФ свойства при стайна температура и силна връзка 

между електричната и магнитната подсистеми. В момента темата е доста 

актуална.  

 

 

 

Фиг. 16. Температурна зависимост на 

фононното затихване γ за сферична 

феромагнитна    НЧ   с  N = 5  обвивки,  

Rb  = -13.6 cm-1, Rs/Rb = 0.2 стойности и 

различни приноси: (1) sp-ph, (2) ph-ph, (3) γ.  
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МЕ ефект намира приложение в многобройни области, например за 

модулация  на амплитуди и фази на оптични вълни, запаметяване и 
прехвърляне на ME данни, оптични диоди, генериране на спинови вълни, 

усилване и конверсия на честоти и др. Поради това, че МЕ ефект е 

несиметричен във времето той намира приложение в неутронната дифракция за 

определяне на магнитни симетрии и фазови преходи, както и за получаване на 

антиферомагнитни домени и тяхното манипулиране. 
 

4.2. Симетрийни съображения и термодинамична теория на МЕ ефект 

Използвайки симитрийните  съображения за поведението на електричната 

поляризация P


 и електричното поле E


 от една страна и намагнитването M


 и 

магнитното поле H


 при инверсия на пространсваните координати и обръщане 

на времето може да се направи изводът, че МФ вещества не са толкова често 

срещани в природата. От всичките 233 магнитни точкови групи на Shubnikov 

само 13 точкови групи дават възможност за едновременното съществуване на 

спонтанна поляризация и намагнитване [21]. В момента са известни повече от 

100 съединения, които показват МЕ ефект. Термодинамично МЕ ефектът може 

да се разбере чрез теорията на Ландау.  
 

4.3. Класификация на мултифероичните вещества  

Микроскопичният произход на магнетизма е един и същ във всички магнити 

– наличието на локализирани електрони, главно в частично запълнените d и f 

слоеве на йоните на преходните метали или на редките земи, които имат 

съответно локализирани спинове или магнитни моменти. Ситуацията с 

фероелектричеството е твърде различна. Съществуват няколко различни 

микроскопични източници на поляризация [23], които дават и различни типове 

мултифероици – собствени и несобствени МФ. 

При собствените МФ магнитното и фероелектричното подреждане имат 

независим произход, т.е. различни структурни единици са отговорни за 

възникването на намагнитеността и поляризацията. Това обикновено води до 
доста различни температури на фазовите преходи за двете подсистеми. 

Фероелектричеството се проявява при по-високи температури отколкото 

магнетизма, напр. BiFeO3 (TFE~1100K, TN=643K, P~ C/cm2) и YMnO3 

(TFE~914K, TN=76K, P~ C/cm2). 
При несобствените МФ магнетизмът предизвиква фероелектричеството и 

съществува силна връзка между двете явления. Поляризацията е част от по-

комплексна промяна на решетката или се появява като вторичен продукт от 

друг тип подреждане. При тях фероелектричеството възниква само в магнито 

подредената фаза. Напр. в TbMnO3, магнитното подреждане се появява под TN1 

= 41 K, а при ТN2 = 28 K магнитната структура се променя. Само в 

нискотемпературната фаза съществува поляризация, различна от нула.  
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4.4. Структура и свойства на BiFeO3 

BFO има сравнително проста химична и кристална структура и в същото 
време притежава доста разнообразни и неочаквани свойства. Това дава 

възможност той да се използва като моделна система за теоретични 

изследвания на МФ вещества. BFO притежава уникално високи 

фероелектрична температура на Кюри ТС  = 1100 К и антиферомагнитна 

температура на Неел TN  = 643 K. Той е един от малкото естествени 

магнетоелектрици, който притежава както спонтанна поляризация така и 

спонтанна намагнитеност при стайни температури, което го прави подходящ 

кандидат за приложения в наноразмерната електроника.  

Ромбоедричната нарушена перовскитна структура на BFO при стайна 

температура се характеризира с точкова група на симетрия R3c и може да се 

индексира с 633.5cba  Å, 4.59 º. Тя се дължи на отместване 

на подрешетката на Bi в направление [111] и на деформация и усукване на 

FeO6 октаедрите  около [111] оста [24]. 

Обемният BFO под TN притежава G тип антиферомагнитна структура. 

Отклонението на спиновете от колинеарното антиферомагнитно подреждане 

довежда до циклоидална спирална структура с период 640 Å, който е различен 

от периода на кристалната решетка и довежда до възникването на слабо 

намагнитване [24]. 
 

 

4.5. Промяна на свойствата на BiFeO3 в наноразмерната област и нови 

типове хетероструктури.  

За съжаление поляризацията и намагнитеността  в BFO са доста ниски в 

сравнение с повечето стандартни фероелектрици и феромагнетици, въпреки 

изключителния напредък в методите на синтезиране на сравнително чисти 

вещества. Тяхното увеличаване се търси в намирането на нови структури на 

BFO и дотиране с подходящи вещества. Синтезирани са BFO НЧ, чиито 

магнитни измервания показват повишени стойности с намаляване на размера. 
 

4.6. Теоретични изследвания за мултифероични наночастици 

Съществуват само малък брой теоретични работи за МФ НЧ, Повечето от тях 

са направени с помощта на феноменологичната теория на Ландау.  
 

5. Статични и динамични свойства на мултифероични 

наночастици  
В глава 5 от дисертацията са разгледани BiFeO3 МФ НЧ. Свойствата на тези 

МФ НЧ са изследвани със същата пълнота както ФМ НЧ в трета глава. 
 

5.1. Микроскопичен модел  

Хамилтонианът на МФ система се състои от 3 члена [A7]: 
meme HHHH .                                                                                            (7) 

He е хамилтонианът на електричната подсистема, който е напречният модел на 

Изинг (НМИ): 
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e SESSJSH
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1 ,                                                              (8) 

където Si
x и Si

z са операторите на псевдоспиновете, Jij е обменното 

взаимодействие, Ω е честотата на тунелиране, Е е външно електрично поле в z-

посока, а  e диелектричната проницаемост. Блинц и де Жен предлагат НМИ за 
описанието на фероелектрици (ФЕ) с водородна връзка като KH2PO4 с фазов 

преход от тип „порядък-безпорядък” [25], където първият член в (8) описва 

ефектите на тунелиране на протоните в O-H-O връзката. По-късно редица 

автори предлагат НМИ да бъде приложен и за останалите ФЕ - с фазов преход 

от типа „отместване”, като BaTiO3 [26]. Според модела на „порядък-

безпорядък”, безпорядъкът в параелектричната фаза в BTO е свързан с 

положението на Ti йони. Вместо да заемат положение в центъра на тялото, 

както в идеална кубична перовскитна структура, Ti йони са хаотично 

отместени по диагоналите на куба, предизвиквайки безпорядък. Счита се, че 
НМИ може да се прилага за описанието на електричната поляризация за 

всички видове ФЕ.  

МФ НЧ се дефинира както в параграф 3.1 – Фиг. 2. 

За описание на магнитната подсистема се използва хамилтонианът:  

i

z

iB

i

z

iij

ij

ij

ij

i

m BHgBDBBjiABBjiAH 2

][

21 )(),(
2

1
.),(

2

1  ,                   (9) 

където 
iB


 е операторът на Хайзенберговия спин на мястото i, А1 > 0 и A2 < 0 са 

обменните взаимодействия съответно между първите и вторите най-близки 

съседи, което е изразено в сумирането чрез <ij> и [ij]. Di (D < 0) e константата 

на еднойонна анизотропия, 
1AD . Н е външно магнитно поле, паралелно на z 

оста. Различните МФ вещества имат различни взаимодействия между двете 

подсистеми. В BFO имаме взаимодействие между антиферомагнитна /или 

слабо феромагнитна/ и фероелектрична подсистеми. За да разберем свойствата 
на BFO сме избрали в нашия модел феромагнитно взаимодействие А1 между 

първите съседи и антиферомагнитно взаимодействие А2 между вторите съседи. 

Най-важният член в (7) е Hme, който описва връзката между магнитната и 

електричната подсистеми в МФ вещество: 

ij kl

ji

z

l

z

k

me BBSSgH


,                                                                                     (10) 

където g е константата на връзка между магнитния и електричния параметър на 
подреждане или т.нар. магнетоелектрична константа. Моделът на 

биквадратната връзка между псевдоспиновете и магнитните моменти може да 

бъде приложен за МФ вещества с 
NC TT , напр. в хексагонални RMnO3 и 

BFO.  
 

5.2. Функции на Грийн 

За получаване на аналитичните изрази на физичните величини за сферична 

МФ   НЧ   е   използван    отново   методът   на   ФГ,    дефинирани   в    правото 
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пространство [A7]. Прилагайки процедурата на Церковников [5] е пресметната 

спиновата енергия на възбуждане εij за магнитната подсистема и енергията на 
псевдоспиновото възбуждане El за електричната подсистема в приближение на 

случайните фази (RPA): 
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E coscoscos
'

1
sin2 .                                       (12) 

Вижда се, че константата на спиновото обменно взаимодействие между 

първите най-близки съседи А1 и константата на псевдоспиновото обменно 

взаимодействие J са ренормирани в А1
eff и Jeff поради взаимодействието между 

електричната и магнитната подсистеми g.  

Затихването на спиновата  и псевдоспиновата енергия εij и Еn в МФ НЧ 

съответно са получени по метода на Церковников, излизайки извън 

приближението на случайните фази: 
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,   (14) 

където 
mmm BBN  и 

lll SSn  са корелационните функции. 

Средната намагнитеност за произволна големина на спина S в n-тата обвивка 

се получава от израза: 

)5.0coth(5.0])5.0coth[()5.0( nn

z

nn SSBM ,                                   (15) 

където TkB/1 , kB е константата на Болцман, а Т е абсолютната температура. 

Относителната поляризация в n-тата обвивка е: 
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B
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E
thSP cos

22

1 ,                                                                                 (16) 

където Еn е ренормираната псевдоспинова енергия на възбуждане. 
 

5.3. Влияние на повърхностни и размерни ефекти върху различни 

физични свойства на мултифероични наночастици 

В този параграф са представи числените пресмятания на нашите теоретични 
резултати,  използвайки  следните  моделни  параметри, подходящи за BFO с 

TN
  = 640 K и TC  = 1100 K:  A1 = 35 K, A2 = -20 K, D = -5 K, Ω = 20 K, J = 2350 K, 

S = 2.5 за магнитните спинове, и S = 0.5 за псевдоспиновете [A7].  

Поради променения брой най-близки съседи и редуцираната симетрия на 

повърхността константите на обменното взаимодействие J и A1 могат да имат 

различни стойности на повърхността Js и A1s в сравнение с обема Jb и A1b.  

Фиг. 17. показва зависимостта на Ee(T) за различни Js. Вижда се връзката 

между двата параметъра на подреждане под TN, която се проявява ясно в 

чупката на  кривата  при  температурата  на  магнитния  фазов  преход  TN. Тази 
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аномалия в Ее може да бъде обяснена като влияние на изчезващото магнитно 

подреждане върху електричното подреждане в системата. Това показва, че 
феромагнитната фаза в BFO НЧ е свързана с електричната поляризация, което 

е важно за една  МФ система. Изследвания на диелектричния отклик с 

температурата в BFO НЧ от Mazumder et al. [27] и на Nd-дотирани BFO НЧ от 

Yuan et al. [28] показват чупка в диелектричната проницаемост ε(Т) близо до 

магнитния фазов преход.  

Изследвали сме влиянието на магнетоелектричната връзка g върху различни 

електрични свойства. От Фиг. 18 се вижда, че температурата на Неел нараства 

с увеличаване на стойността на магнетоелектричната константа g. Аномалията 

в кривата при тази температура е ясно изразена. Над критичната температура 

TN  Ее е независима от g. Тъй като TN  << TC магнитната система не може да 

оказва влияние на електричната система над TN. Двете фази съществуват 

заедно само под TN. Поляризацията P и затихването на псевдоспиновите 

възбуждания  зависи също от стойността на константата на 

магнетоелектричната връзка g. P нараства, а  намалява с увеличаване на g . 
 

 

Фиг. 17. Температурна зависимост на псевдоспиновата енергия на 

възбуждане  Ее  на  МФ   НЧ   за  N = 7,   Jb = 2350 K,  A1b = 35 K,  A1s/A1b = 1, 

Ds = Db, g = 80 K и различни Js/Jb-стойности: (1) 0.2, (2) 3 и (3) 5. 

Фиг. 18. Температурна  зависимост на псевдоспиновата  енергия на  

възбуждане Ее за МФ НЧ с N = 7, A1b = 35 K, Jb = 2350 K, A1s/A1b = 1, Js/Jb = 3 и 

различни  стойности  на  константата  на  магнетоелектричната  връзка  g: 
(1) 0, (2) 40, (3) 80, (4) 120 и (5) 160 K. 

 

Физичните свойства на МФ НЧ могат да бъдат изменени, контролирайки 

техния размер. Поради тази причина в дисертацията е изследвана и 

зависимостта на намагнитеността M, поляризацията P, температурата на Кюри 

TC, температурата на Неел TN, спиновите енергии на възбуждане Ее и Еm, както 

и тяхното затихване от размера на МФ НЧ. P, TC и Ее с намаляване на размера, 
в зависимост от стойността на Js могат да намаляват (при Js < Jb) или да 

нарастват (при Js > Jb). Затихването нараства силно с намаляване на  размера на 
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частицата, независимо от стойността на Js. Подобно отместване и уширяване на 

пиковете на разсейване, т.е. нарастване на затихващите ефекти, са получени за 
много фероелектрични и феромагнитни НЧ. За съжаление досега няма 

експериментални данни за МФ НЧ, а само за МФ тънки слоеве. 

За различните практически приложения е важно намагнитеността М и 

поляризацията Р на МФ НЧ да са възможно по-големи. Затова в по-

нататъшните разглеждания използваме стойности на повърхностните обменни 

константи на взаимодействие Js и A1s по-големи в сравнение с обемните 

стойности Jb и A1b. Тогава при намаляване на размера на МФ НЧ, както М, така 

и P нарастват. Това е в добро съответствие с експерименталните резултати, 

получени за BFO НЧ при стайна температура от Mazumder et al. [27], Park et al. 

[29] и Lebeugle et al. [30].  

  

5.4. Влияние на дефекти и йонно дотиране върху физичните свойства на 

мултифероични наночастици 

Желаното нарастване на намагнитеността М и поляризацията Р в МФ НЧ 

може да се постигне и чрез дотиране с подходящи вещества. За тази цел 

експериментално е получено влиянието на дотиране с Nd [28], La [31] и Nb [32] 

върху МЕ поведение на МФ BFO керамики. 

В този параграф от дисертацията е  изследвано влиянието на дефекти и 

дотиране с йони върху различни физични свойства на МФ НЧ [A9]. Отново 

използваме сферична частица, в която една или повече обвивки могат да бъдат 

дефектни. Обменните взаимодействия в тези дефектни обвивки се 

характеризират с Jd и А1d. Използван е процес „нагоре” и „надолу” в 

последователността  на  запълване  на дефектните  обвивки (параграф 3.4). За 
Jd < Jb поляризацията Р, температурата на Кюри ТС и псевдоспиновата енергия 

на възбуждане Ее са по-малки в сравнение със случая без дефекти, докато при 

Jd > Jb e обратното.  Нарастването или намаляването на Р, ТС и Ее е по-силно 

при увеличаване концентрацията на дефектите и за процеса „надолу”, 

отколкото за процеса „нагоре”. Случаят, при който Jd > Jb, може да обясни 

нарастването на поляризацията Р, получена в La- и  Ti- дотирани BFO 

керамики и тънки филми [31,33], докато другият случай, Jd < Jb, отговаря на 

намаляването на Р, измерено в Mn-дотирани BFO керамики [34]. 

Намагнитеността М и температурата на Неел ТN показват аналогично 

поведение при наличието на дефекти. Влиянието на дефектите води до 

уширяване на пиковете на разсейване в Рамановите спектри.  

За потвърждаване на МЕ ефект сме изследвали влиянието на A1d (Jd=0.5Jb) 
върху двете температури на фазовия преход ТС и TN. Във Фиг. 19 е показана 

зависимостта на ТС и TN от броя на дефектните обвивки nd за A1d=1.5A1b. Вижда 

се, че и двете температури ТС и TN намаляват с нарастване на броя на 

дефектните обвивки. Aко няма връзка между двете подсистеми TN трябва да 

расте с увеличаване на nd. При достатъчно голямо A1d, напр. за A1d=5A1b се 

получава  намаляване на  ТС (но по-слабо) и нарастване на TN (както трябва и да 
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се очаква) - Фиг. 20. Тази дискусия е доказателство за връзката между 

намагнитеността и поляризацията. Подобно поведение, а именно нарастване 
на TN и намаляване на ТС, е получено експериментално в La-дотирани BFO 

керамични прахове [35].  

 

 

Фиг. 19. Зависимост на температурите на фазовия преход ТС (квадрати) и 

TN (точки)  от броя  на  дефектните  обвивки  nd  за процеса „надолу” за МФ 

НЧ с N = 7, Jd = 0.5Jb и  А1d = 1.5 А1b.   

Фиг. 20. Зависимост на температурите на фазовия преход ТС (квадрати) и 

TN (точки)  от броя  на  дефектните  обвивки  nd  за процеса „надолу” за МФ 

НЧ с N = 7, Jd = 0.5Jb и  А1d = 5 А1b.   
 

5.5. Влияние на магнитното поле върху електричните свойства на 

мултифероични наночастици 

Една от важните характеристики на МФ материали е, че намагнитеността и 

поляризацията в тях могат да бъдат индуцирани съответно чрез електрично или 

магнитно поле. Затова влиянието на външни магнитни и електрични полета се 

изследва интензивно. Известни са множество експериментални данни [32,36]. 

В тoзи параграф сме разгледали влиянието на външно магнитно поле Н 

върху поляризацията Р, температурата на Кюри ТС, псевдоспиновата енергия 

на възбуждане Ее и нейното затихване γ в МФ НЧ [A6]. Поляризацията Р 

плавно нараства с увеличаване на Н (Фиг. 21), което води до нарастване и на 
диелектричната проницаемост. Това е показателно за връзката между 

параметрите на подреждане – поляризация и намагнитеност. С увеличаване на 

магнитното поле Н нарастват температурата на Кюри ТС и псевдоспиновата 

енергия на възбуждане Ее, а затихването  намалява. Ясно се вижда, че при 

високи стойности на Н чупката в Ее изчезва (Фиг. 22). Наскоро Jun et al. [32] 

изследваха температурната зависимост на диелектричната проницаемост в Nb-

дотирана BFO керамика за различни магнитни полета Н. Аномалията в 

диелектричната проницаемост изчезва при прилагането на силни магнитни 

полета.  
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Фиг. 21. Зависимост  на  поляризацията Р от магнитното поле за МФ НЧ с 

N = 7, Jb = 2350 K, A1b = 35 K, Js/Jb = 3, A1s/A1b = 1, Ds = Db, g = 80 K и различни 

температури Т: (1) 1000, (2) 800, (3) 600 K. 

Фиг. 22. Зависимост на псевдоспиновата енергия на възбуждане Ее от 

магнитното  поле  за  МФ  НЧ  с  N = 7, Jb = 2350 K,  A1b = 35 K, Js/Jb = 3, 

A1s/A1b = 1, Ds = Db, g = 80 K и различни стойности на Н: (1) 0, (2) 500, (3) 1000 

Oe. 
 

5.6. Влияние на спин-фононното взаимодействие върху фононните 

свойства на мултифероични наночастици 

Не са много експерименталните данни, отнасящи се до фононите в МФ НЧ. 

Първи изследвания на Раманово разсейване в BFO бяха проведени от Haumont 

et al. [37]. Техните експериментални резултати ясно показат фононни аномалии 

около температура на магнитния фазов преход. За подобно поведение 

докладваха и Fukumura et al. [38] и Ramirez et al. [39]. Lobo et al. [40] 

дискутираха инфрачервените спектри на отражение в МФ BFO монокристали. 

Те получиха омекотяването на най-ниския по честота Е-мод. Kamba et al. [41] и 

Singh et al. [42] показаха също, че честотите на Рамановите моди в BFO 
керамики и тънки филми са по-високи в сравнение с тези на модите, 

наблюдавани в BFO монокристали. Съществуват експериментални 

доказателства за силна спин-фононна връзка в тези МФ вещества.  
 

5.6.1. Микроскопичен модел 

За да бъде изследвано влиянието на спин-фононната връзка върху оптичните 

фононни свойства на BFO НЧ [A8] е разширен хамилтонианът от уравнение 
(7), включвайки следните два члена: 

spph HHH ' .                                                                                                       (17) 

Първият член Hph съдържа решетъчните колебания, включвайки 

анхармоничните фонон-фононни взаимодействия. 
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Qi и 
0

i  са съответно нормалните координати и честоти на решетъчните моди. 

spH  описва взаимодействието между спиновете (псевдоспиновете) и фононите: 
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където индексът “ e ” или “ m ” в константите на взаимодействие обозначава 

съответно взаимодействието на фононите с псевдоспиновете или с магнитните 

спинове. Първият и третият член в уравнение (19) описват спин-фононните 

взаимодействия от първи порядък, докато вторият и четвъртият тези от втори 

порядък в развитието на обменното взаимодействие спрямо относителните 

отмествания на йоните от равновесните им положения. F(i) и R(i,j) са спин-

фононните константи от първи и втори порядък. 
 

5.6.2. Фононна функция на Грийн 

Дефинирана е фононна функция на Грийн. Фононната енергия ω е получена 

в обобщеното приближение на Хартри-Фок [A8], отчитайки анхармоничните 
фонон-фононни и спин-фононни взаимодействия. Пресмятанията показват, че 

за да се получи коректна температурна зависимост на фононния мод в МФ НЧ, 

трябва да се отчете влиянието на спиновото подреждане върху фононните 

спектри. Определени са фононните затихващи ефекти в МФ НЧ, отчитайки 

анхармоничните фонон-фононни и спин-фононни взаимодействия [A8]. 
 

5.6.3. Числени резултати и дискусия 

Повърхностните ефекти са отчетени чрез различни спин-фононни константи 

за повърхностната обвивка Rms (Res) спрямо обема Rm (Re). Тяхното въздействие 
върху температурната зависимост на фононната енергия ω на МФ BFO НЧ e 

представено във Фиг. 23. Спин-фононната константа на взаимодействие Rm 

играе роля само под TN във фазата, където съществуват заедно фероелектрични 

и магнитни свойства, докато Re оказва влияние върху свойствата в целия 

температурен интервал T < TC. Над TC остават само анхармоничните фонон-

фононни взаимодействия. Около температурата на магнитния фазов преход TN 

= 640 К ние получаваме ясно изразена аномалия. Фононите показват магнитно 

отместване под  TN, където магнитите моменти на Fe започват да се подреждат. 

Аномалията близо до TN се дължи на спин-фононни взаимодействия и на МЕ 

ефект. Нашите пресмятания показват, че псевдоспин-фононното 

взаимодействие Re влияе върху фононната енергия главно между TN  и TC. С 

нарастване на |Re| над TN кривите стават по-стръмни. Показано е, че с 
нарастване на Rms и Res фононното затихване γ нараства.  

Отместването на фононните спектри и ширината на пиковете зависи и от 

големината на |Rm|. С нарастване на магнитната спин-фононна константа |Rm| 

фононната енергия нараства почти линейно. Спин-фононната константа на 

взаимодействие Rm е свързана с магнитното обменно взаимодействие 

)(1 ji rrA , което зависи от разстоянието между най-близките спинове и 

индиректно от радиуса на редкоземните йони в RMnO3. По този начин А1 и Rm 

може да бъдат различни при  различните МФ  съединения. С намаляване на  Rm 

 

 

 



 29 

аномалията около TN е по-слаба, напр. в RMnO3 НЧ това би отговаряло на 

случая за R = Y.  

Получихме силни аномалии в γ около температурите на фазовите преходи TN 

и TC (Фиг. 24), които са в съответствие с експерименталните данни на Haumont 

et al. [43]. Затихването нараства с увеличаване на константите на обменното 

взаимодействие А1 и J и с нарастване на константите на анхармоничното спин-

фононно взаимодействие Rm и Re.  

Изследвали сме и влиянието на константата на връзка между магнитната и 

електричната подсистема g върху фононния спектър и затихването. Фононната 
енергия ω зависи силно от g под TN. Над TN няма такава зависимост. 

Затихването на фононния мод γ намалява с увеличаване на 

магнетоелектричната константа g. Затихването може да бъде измерено от 

FWHM в експерименти по Раманово разсейване. Sushkov et al. [44] получиха 

много различни ширини на линиите в различни МФ материали. Причината за 

разликите в ширината не е съвсем изяснена. Ние получаваме, че затихването на 

фононния мод зависи силно от магнетоелектричната константа g, от 

константите на обменно взаимодействие А1, J и най-вече от константите на 

спин-фононното взаимодействие Rm и Re. Различните анхармонични спин-

фононни взаимодействия са едно от възможните обяснения за различните 

ширини на линиите в различните МФ вещества. Магнетоелектричната връзка 

също може да бъде различна в различните МФ материали.  

 

Фиг. 23. Температурна  зависимост  на  фононната енергия  ω за МФ НЧ с 
N = 4 обвивки и различни повърхностни спин-фононни константи на 

взаимодействие:    (1) Rms/Rm = 0.2,  Res/Re = 0.2,     (2) Rms/Rm = 1,  Res/Re = 1,  

(3) Rms/Rm = 5, Res/Re = 5. 

Фиг. 24. Температурна зависимост на фононното затихване γ за МФ НЧ с 

N = 7 обвивки, Rms/Rm = 1.5, Rеs/Rе = 1.5 и различни обемни константи на спин-

фононното взаимодействие 
mR : (1) 2, (2) 6, (3) 10 cm-1. 

 

 

 

0 200 400 600 800 1000 1200

320

340

360

380

400

420
3

2

1

 

 

 (
c
m

-1
)

T (K)

 

0 200 400 600 800 1000 1200
0

20

40

60

80

100

3

2

1

 

 

 (
c
m

-1
)

T (K)

 



 30 

За да изследваме размерните ефекти сме пресметнали зависимостта на 

фононната енергия и фононното затихване от броя на обвивките N в НЧ. 
Експерименталните данни на Popa et al. [45] сочат, че с намаляване на размера 

на МФ НЧ фоннонната честота и затихването нарастват. За да възпроизведем 

тези резултати при нашите разглеждания ние използваме само случая Rs/Rb > 1. 

Външно магнитно поле оказва влияние върху фононната енергия и нейното 

затихване. Фононната енергия ω и температурата на магнитния фазов преход 

TN нарастват с увеличаване на Н и аномалията около TN изчезва. Фононното 

затихване намалява за големи стойности на приложеното магнитно поле Н. 

Нашите резултати са в съответствие с експерименталните данни на Yu et al. 

[46].  
 

 

6. Научни приноси в дисертацията 
 

1. Получено е с модифициран модел на Хайзенберг и метода на функциите 

на Грийн, че намагнитеността, температурата на Кюри ТС и енергията на спин-

вълновото възбуждане могат да намаляват или нарастват с намаляване размера 

на феромагнитни наночастици, докато коерцитивното поле и затихването 

нарастват. При силна повърхностна еднойонна анизотропия намагнитеността и 

коерцитивното поле имат ясно изразен максимум при малки размери. 

2. Отчитайки на микроскопично ниво различната природа и радиус на 

дотираните йони както и посоката на дотиране, свойствата на наночастиците 

могат да бъдат значително променени.  

3. Предложени са композитни сферични наночастици, напр. Ni–Pd, Fe–Pt и 

Zn–Co-феритни НЧ с диаметър около 10 nm, подходящи за приложение в 
магнитната хипертермия за борба с рака. 

4. Получена е зависимостта на фононния спектър от температурата и размера 

на феромагнитни наночастици. Показано е значението на анхармоничното 

спин-фононно взаимодействие под ТС. В зависимост от неговата големина на 

повърхността фононната енергия на НЧ може да бъде увеличена или намалена 

в сравнение с обема, докато фононното затихване винаги е по-голямо.  

5. Създаден е модел за мултифероични BiFeO3 наночастици с биквадратна 

магнетоелектрична връзка, с чиято помощ са изследвани за първи път 

самосъгласувано, комплексно техните магнитни, фероелектрични и фононни 

свойства. Получените резултати допринасят за изясняване на 

магнетоелектричния ефект на микроскопично ниво и са в добро съгласие с 

експерименталните данни. 
6. Наблюдавана е силна аномалия в поляризацията, псевдоспиновия и 

фононния спектър около температурата на магнитния фазов преход TN. Тя се 

дължи на магнетоелектричния ефект и на анхармоничното спин-фононно 

взаимодействие. 
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7. Поляризацията и намагнитеността са по-големи в BiFeO3 НЧ в сравнение с 

обемните материали. Показано е, че тези свойства могат да бъдат 
контролирани и с подходящо йонно дотиране. 

8. Установено е влиянието на магнитното поле върху електричните и 

фононните свойства на мултифероични наночастици, което е една от най-

важните им характеристики. Поляризацията, ТС, псевдоспиновата и фононната 

енергия нарастват с полето, докато затихването намалява. При силни полета 

аномалията около  TN  изчезва. 
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