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Преглед на дисертационния труд и анализ на резултатите 

 Дисертационният труд е посветен на синтезирането на хибридни оптични материали 

от SiO2 и ZrO2 дотирани с Eu3+ и различни органични добавки.  

 Представеният литературен обзор, в които са цитирани над 130 източника показва 

една добра осведоменост на докторантката, познаване на физикохимията на хибридните 

материали, зол-гел технологията, физичните основи на оптичната спектроскопия и 

луминесценцията, както и физичните основи на преноса на енергия в хибридните материали. 

Задълбоченият литературен обзор е една гаранция за очаквано високо ниво на изпълнение на 

замисления дисертационен труд. Проведена е голяма по обем експериментална работа. 

Синтезирани са впечатляващ брой образци, които са охарактеризирани с различни физични 

методи. Детайлното тълкуване на оптичните и луминесцентни характеристики на образците 

свидетелства за компетентността на Нина Данчова в областта на оптичната спектроскопия. 

Подходящо са били използвани луминесцентните спектри за извличане на структурна 

информация за матрицата и активния йон. Докторантката е усвоила и сканиращата 

електронна микроскопия (СЕМ) - още един модерен метод, който е приложен за изучаване на 

морфологията на получените гелове, хелатни комплекси и композити.   

 Реализираните изследвания и получените резултати имат фундаментален принос в 

областта на материалознанието и могат да бъдат основа за разработване на нови 

функционални оптични материали, които да бъдат реализирани в практиката. 

В дисертацията се съдържат редица оригинални научни приноси, по-важните от които са:  

• синтезирани са прозрачни композитни материали на базата на ZrO2; 

• установени са условията за вграждане на оптично активните Eu3+ в силициеви и 

циркониеви матрици;  



• постигнат е висок енергиен трансфер в силициево диоксидна матрица дотирана с нов 

хелатен комплекс на Eu3+ [Eu(ntac)3][PPhenDCN]; 

• определена е симетрията на оптичните центрове в твърди и течни проби; 

Дисертационният труд е написан на 116 страници и съдържа богат илюстративен 

материал: 78 фигури и 10 таблици. Цитирани са 175 източника. Авторефератът напълно 

отразява съдържанието на дисертационния труд.  

Резултатите от дисертацията са отразени в 3 публикации в международни списания и са 

докладвани на 5 научни форума. Забелязани са два цитата.  

Лични контакти и впечатления от работата на Нина Данчова нямам, но представеният 

дисертационен труд е едно доказателство за прецизно проведени експерименти и задълбочено 

интерпретирани резултати, което показва висока професионална култура на докторанката.   

Заключение 

 Считам, че по актуалност, обем на изследванията, постигнатите научни приноси, както 

и публикационна дейност, дисертационният труд напълно отговаря на Правилника за 

придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Софийския 

университет. С убеденост ще гласувам положително за присъждане на образователната и 

научна степен «доктор» на магистър Нина Георгиева Данчова. 
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