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Обща характеристика на дисертационния 

труд 

Актуалност на проблема 

На съвременния етап от развитието на обществото 

научно – приложните изследвания на био-физичните 

системи са от изключителна важност за медицината и 

екологията. Ефективни средства за постигане целите на тези 

изследвания са различни устройства, работещи на 

радиолокационен принцип, тъй като чрез тях биофизичните 

системи се изследват без това да ги уврежда по някакъв 

начин. Предвид на тази ситуация в дисертацията са 

изследвани кристални образци (силенити (Bi12SiO20) и 

евлитини (Bi4Ge3O12) легирани с 3d елементи, чрез които се 

реализират пиезопреобразувателите, сцинтилационните 

детектори и пиезоелектричните RC филтри на ехографите с 

медицинско, биологично и екологично предназначение. На 

свой ред всички лабораторни установки, чрез които са 

проведени научно – приложните изследвания в рамките на 

дисертационния труд, представляват акустични или 

оптически локационни системи. По тази причина те, както и 

всички получени научни, научно – приложни и приложни 

резултати, могат да се използват за подобряване 

параметрите на редица типове медицински уреди, работещи 

на радиолокационен принцип. 

 

Цел на изследването 

Целта на дисертационния труд е да се изследват 

акустичните, оптичните и магнито-оптичните свойства на 

силенити (Bi12SiO20) легирани с желязо, хром и никел, както 

и евлитин (Bi4Ge3O12) легиран ванадий, които да 

способстват за усъвършенстването на 

пиезопреобразувателите, сцинтилационните детектори и 

пиезоелектричните RC филтри на медицински, биологични и 

екологични ехографи. 

За постигане на тази цел е необходимо да бъдат решени 

следните задачи:  

- да се определят фазовите скорости на лонгитудиналната и 

трансверзалните вълни в кристала Bi12SiO20:Fe; 

- да се определят компонентите на акустичния тензор ij; 
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- да се определят коефициентите Lij от уравнението на 

Кристофел; 

- да се определят честотата на трептене , енергията W на 

ванадиевия йон както и момента на електричния му дипол по време на 

процеса на излъчване за Bi4Ge3O12:V; 

- да се изследва аномалната дисперсия на магнитното 

въртене (АДМВ) на хромните йони в легирания Bi12SiO20; 

- да се определи тензора на ефективната проводимост в 

магнитно поле за Bi12SiO20:Ni. 

 

Предмет на изследване и разработка 

Предмет на дисертационния труд е тестването на някои важни 

акустични, оптични и магнито-оптични свойства на легирани Bi12SiO20 и 

Bi4Ge3O12, за да бъде проверено приложението им като важни елементи 

при конструирането на различен вид медицинска апаратура за 

изследване на био-физични системи, където се използват 

радиолокационните методи.  

 

Структура и обем на дисертационния труд 

Дисертационният труд се състои от увод, четири глави, 

заключение  и литературни източници. 

Глава I е обзорна и съдържа актуална информация за 

приложенията на евлитина и силенита. 

 В глава II са представени експерименталните резултати от 

изследване на акустичните свойства на кристала Bi12SiO20:Fe, които 

добре се съгласуват със съществуващата теория в тази област. 

 Глава III съдържа експерименталните данни от изследването на 

Bi4Ge3O12:V за приложението му като лазер във видимата област на 

спектралния диапазон. Приложена е теорията на мазерите за 

евентуалното приложение на този кристал като кохерентен модулатор 

на светлина в микровълновата област. Изследвания от нас кристал e 

също и сцинтилиращ материал, който намира много добро приложение 

в медицинската томография. Поредното доказателство на този факт е 

представено в същата тази глава. 

В глава IV е изледвана обстойно проявата на аномалната 

дисперсия на магнитното въртене (АДМВ) на хромните йони в 

легирания Bi12SiO20 и анизотропията на Bi12SiO20:Ni в магнитно поле.  
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Глава I 

Анализ на съвременните приложения на 

радиолокационните методи за изследване на био-

физични системи 

 

Основни методи в радиолокацията 

Основни типове радиолокационни системи 

 

Радиолокационните устройства възникват независимо и 

едновременно в средата на 30-те години на 20-ти век във водещите в 

радиоелектрониката страни: САЩ, Русия (тогава СССР), Германия, 

Великобритания, Япония, Италия и Франция. Тяхната поява е отговор 

на създаването в началото на 30-те години на тежките бомбардировачи с 

голям радиус на действие. От тогава до днес болшинството разработки в 

областта на радиолокацията са изпълнени по инициативата и при 

финансовата поддръжка на военните ведомства. Във военната област 

радиолокацията се използва за наблюдаване и съпровождане на целите 

(намиращи се във въздуха, в морето, на сушата и в космоса) от 

платформи (също разположени във въздуха, в морето, на сушата и в 

космоса). Тя се използва и за навигация, в това число и за осигуряване 

прелитането на самолетите над препятствия и за следване релефа на 

местността. 

Същевременно от средата на 50-те години на 20-ти век 

радиолокационните системи (РЛС) намират все по-широко приложение 

и в мирните сфери от дейността на обществото. РЛС решават такива 

всекидневни задачи, като сондиране на йоносферата и наблюдение на 

метеорологичната обстановка. Когато предназначената за тези цели 

апаратура започва да се разработва и изпитва, нейните създатели 

(специалистите по радиолокация) вероятно не са имали и представа, за 

обичайното днес понятие “дистанционно сондиране на заобикалящата 

среда”. Постепенно радиолокационните методи започват да се 

използват за изследване на метеори, полярни сияния и т.н., докато в 

наши дни идва ред на прилагането на радиолокаторите за проследяване 

миграцията на птиците и насекомите от орнитолозите и ентомолозите. 

Съвременният транспорт е немислим без РЛС. РЛС са изключително 

важен елемент от системите за управление на въздушния, морски и 

железопътен трафик на всички страни. Серийно произвежданите 

бордови радиолокатори измерват височината на самолета, откриват 

опасни буреносни зони, определят вектора на скоростта на самолета (с 

помощта на доплеровски навигационни устройства), привързват се към 
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наземни ориентири. Повечето морски съдове в наши дни са оборудвани 

с един или няколко радиолокатора, предназначени да предотвратят 

стълкновения и за решаване на навигационни задачи. Те се отнасят към 

числото на най-евтините и в същото време твърде надеждни устройства, 

получили в количествено и качествено отношение широко 

разпространение. В последното десетилетие на 20ти век радарни 

сензори започнаха все по-масово да се използват и в автомобилите, 

защото осигуряват на водачите ценна информация в дъжд, мъгла и при 

лоша осветеност на пътя. РЛК са задължителен елемент на 

космическите системи за сближаване, съединяване и приземяване на 

управляеми и автоматични орбитални модули. Не може да се подмине и 

ролята на РЛС за дистанционно сондиране на различни полезни 

изкопаеми, на археологически находки, на повредени тръбопроводи. 

Важна е ролята на РЛС и в системите за сигурност на частни домове, 

обществени сгради, банки, магазини и офиси, за контрол спазването на 

правилата за движение по пътищата, за проследяването на автомобили, 

за намирането на хора, пострадали от пожари, природни стихии или 

страдащи от тежки форми на склероза и т.н. 

От най-общи позиции РЛС се класифицират като активни, 

пасивни и полуактивни (фиг. 1). 

При активната радиолокация (фиг. 1, а), излъчващото антенно 

предаващо устройство на радиолокационната система (РЛС) се 

фокусира и насочва към целта. Приемното устройство на същата РЛС 

приема отразените вълни и ги преобразува така, че изходното 

устройство с помощта на опорните сигнали (виж пунктираната стрелка) 

извлича съдържащата се в отразения сигнал информация: наличието на 

цел, разстоянието до нея, направлението, скоростта и др. Този метод на 

радиолокация се нарича активен, тъй като се реализира чрез облъчване 

на целта от антената на РЛС. Опорните сигнали обезпечават 

радиолокационните измервания като задават права (излъчена) вълна и 

носят информация за сондиращото излъчване (носеща честота, фаза, 

време на поява на първоначалното направление на лъча, идващ от 

антената и др.). При активна радиолокация с активен отговор (фиг. 1, б) 

обектът (радиолкационната цел) има отговарящо устройство 

(ретранслатор), състоящ се от: 

- приемно устройство, предназначено за приемане и усилване на 

правия сигнал, постъпващ от проследяващата РЛС; 

- предаващо устройство, създаващо ответния сигнал 

(преизлъчването). 
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Фиг. 1: Основни типове РЛС: а - активна РЛС с пасивен отговор; б – 

активна РЛС с активен отговор; в - пасивна РЛС; г –полуактивна РЛС 

 

При пасивната радиолокация самата цел е източник на 

електромагнитно излъчване, а РЛС изпълнява функцията на приемно 

устройство, пред- назначено за определяне на направлението към целта 

(фиг. 1, в). Собственото излъчване създават: нагретите части на обекта, 

йонизираната атмосферата около него, както и работещите 

радиопредавателни устройства. Пренасящите (ретранслиращите) РЛС се 

отличават с това, че предаващото и приемното устройства са поставени 

на значително разстояние едно от друго. На фиг. 1, г е показана 

функционалната схема на пренасящата система при активна 

радиолокация, в която предаващото устройство се намира на наземна 
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станция, а приемното устройство е монтирано в управляем снаряд. 

Едното от тях (I) е предназначено за приемане на отразените от целта 

сигнали, а другото (II) — за приемане на опорни сигнали от 

предавателя. Изходното устройство използва тези сигнали като 

генерира команди за насочване на снаряда към целта. Възможно е да се 

използва пренасяща система с пасивна радиолокация, където целта не се 

облъчва от страна на РЛС, а обратно, самата излъчва вълни с помощта 

на разположения върху нея специален предавател (радио-фар). РЛС при 

това само приема и обработва тези сигнали. Както се вижда, в двата 

варианта в частта на системата, където се провеждат 

радиолокационните измервания, не се изисква облъчване на целта. 

Следователно пренасящата система се отнася към полуактивната 

радиолокация. Активната радиолокация за разлика от пасивната 

позволява да се определят всички координати на целта (не само по 

посока на нейното направление). Преимуществото на пасивната система 

е в скрития характер на локацията (от страна на РЛС няма излъчване). 

Полуактивната радиолокация се прилага в РЛС при управлението на 

самолетите, където възможността да се намали теглото и размера на 

оборудването чрез изключване на предаващата част на РЛС е особено 

важна. Предавателят вместо това е разположен върху контролния панел 

за управление. При активната радиолокация с активен отговор 

проследяващият и ответният сигнали се кодират, така че по кода може 

да се определи държавата, на която принадлежи целта (“свой — чужд”) 

и така се получава допълнителна информация за нея. Такъв метод на 

радиолокация е много ефективен и като средство за навигация. 

Например, ако проследяващият сигнал е изпратен заедно със самолета 

или морския кораб, а ответният сигнал служи като надземен предавател 

— радиофар, то последният служи добре като навигационния ориентир 

за навигатора на кораба или самолета. Третото важно преимущество на 

РЛС с активен отговор е голямата мощност на ответния сигнал в 

сравнение с отразения от целта сигнал. Следва дебело да се подчертае, 

че отговарящата апаратура се монтира само на „своите“ обекти. 

 От анализа на приложенията на РЛС могат да се направят 

следните изводи. 

 Първо, най-широко приложение е получила активната 

радиолокация по пасивна цел (фиг. 1, а), която за краткост е прието да 

се нарича активна. 

 Второ, често на практика активните, полуактивните и 

пасивните локационни методи се съвместяват в една РЛС. 

 Трето, класическите РЛС използват радиовълни. Много често 

обаче структурните схеми на РЛС, представени на фиг. 1, са 
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реализирани чрез акустични или светлинни (оптически) вълни под 

формата на сонари или лидари съответно. 

 Четвърто, миниатюрните сонари и лидари намират 

изключително широко приложение при медицински, биологични и 

екологични експерименти, тъй като те не нанасят никаква вреда на 

изследваните био-физични системи. 

 Конкретните приложения на миниатюрните сонари и лидари 

в медицината, биологията и екологията се разглеждат в повече 

подробности в следващите параграфи от глава I на дисертционния труд. 

 

Акустични изследвания на биологични течности 

Изследването на физичните характеристики на биологичните 

течности е актуална задача, имаща както самостоятелно научно 

(организма създава уникални по своите свойства течности и структури), 

така и приложно значение в областта на медицината и биологията. В 

днешно време е известен цял ред физични методи, с помощта на които 

може да се получи разнообразна информация за биотечностите [1], т. е. 

водни разтвори и суспензии, съдържащи малки молекули (органични и 

неорганични), макромолекули (биополимери: белтъци, полипептиди, 

нуклеинови киселини), клетъчни и субклетъчни елементи, които имат 

биологичен произход. Примери за жизнено важни биотечности са 

кръвта, лимфата, стомашния сок, слюнката. 

 Експерименталните изследвания на физичните характеристики 

на биотечностите имат, в сравнение с конвенционалните течности, 

някои особености, които са свързани с тяхната специфика [2-8]. 

 Компонентите на биотечностите се съхраняват в естествено 

състояние в ограничен интервал от време във външни условия. Затова 

физичните методи, не позволяващи да се работи с биотечности в 

естествено състояние, дават некоректна информация. Измерването на 

техните физични характеристики е необходимо да се проведе в условия, 

близки до условията на организма.   

Биотечността, постоянно взаимодейства с организма, отразява 

измененията, които произтичат в него под действие на външни фактори. 

Следователно, във всеки момент от време техните физични 

характеристики са различни и, въпреки, че в нормално състояние 

адаптационните системи на организма поддържат постоянство на 

вътрешната среда, винаги трябва физичните характеристики да са 

усреднени в биологичните течности. Физичният метод на изследване на 

биотечностите, е основан на взаимодействието на даден вид енергия с 
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биологичната среда, което незначително смущава равновесните 

състояния, съществуващи в течностите, като не поражда необратими 

изменения. Оттук произтича изискването за високата чувствителност на 

приемното устройство в установката, реализираща метода на изследване 

на биотечностите. 

 Неголемите изменения във външни условия водят до 

незначителни изменения в биосредата. Въпреки това, тези неголеми 

изменения могат повлекат след себе си сериозни последствия за 

организма. Това означава, че за изследванията е необходим метод, 

позволяващ да се регистрират крайно малки изменения в свойствата на 

биосредата, т. е. притежаващ повишена точност в изменението на 

регистрираните параметри.  

 Биотечностите могат да имат както висока (кръв, лимфа), така и 

ниска (стомашен сок) концентрация на компонентите. Следователно, 

при тяхното изследване е желателен правилния избор на физичния 

метод, което дава възможност да се извлече информация за физичните 

свойства както от високо-, така и от ниско-концентрираните 

биотечности. Всичко казано по-горе налага определени ограничения 

върху избора на физичния метод на изследване на свойствата на 

биотечностите.  

Определени успехи при изучаването на биосредата са 

постигнати при използването на ултразвуковата интерферометрия за 

измерване на акустичните характеристики на разтворите на белтъците и 

аминокиселините. Именно акустичните изследвания на тези биологични 

течности позволяват да се изучат тънките структурни характеристики и 

хидратацията на биологичните макромолекули в разтвора, техните 

междумолекулни взаимодействия и конформационните 

преструктурирания на биополимерите.  

Ултразвуковият интерферометър с постоянна дължина или 

ултразвуковият резонатор  с цел  приложението му при изследвания на 

биологичните течности се усъвършенства през 70 – 90 години на 

двадесети век [9, 10], обаче за медико-биологичните приложения, в 

частност, в областта на медицинската лабораторна диагностика не е 

възможно да се представят известни технически решения по редица 

причини: 

1. Биотечностите в организма на човека, използвани за 

лабораторна диагностика (съсирена кръв), като правило, могат да бъдат 

използвани в много ограничен обем (не повече от 0,1 – 0,5 ml), а при 

изследването  на кръвта на децата е още по-малко, т.е. обема на 

измерителната клетка трябва да бъде не повече от 70 – 90 cells. 
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2. Точността на измерване на скоростта и поглъщането на 

ултразвука трябва да бъде извънредно висока за висококонцентрираните 

биосреди (съсирена кръв). Необходимо е да се регистрират възможни 

отклонения от нормата за естествените биологични течности, за да се 

определи изменението на техния състав и надеждно да се регистрира 

патологията.  

3.  За систематичните, серийни изследвания (200 – 250 

изследвания на ден) конструкцията на ултразвуковия резонатор не е 

задължително да има регулиращи успоредни елементи. 

4. Съсирената кръв в човека – това е среда, имаща биологична 

опасност (хепатит, СПИН) и е достатъчно агресивна, следователно 

конструкцията на ултразвуковия резонатор трябва да допуска специална 

дезинфектираща обработка на средата, но ако изследванията са 50 000 в 

година. Резултатите от изследванията трябва да бъдат  възпроизводими 

и точни при провеждане на всеки цикъл от измервания. 

Известните ултразвукови интерферометри с постоянен обем не 

удовлетворяват изброените по-горе условия. Като краен резултат е 

направена разработка и е изследван ултразвуков резонатор с малък 

обем, имащ специални конструктивни особености. 

 

 

Ултразвукова диагностика  

Ултразвуковата диагностика е вторият по разпространеност 

метод след рентгеновата диагностика [11]. През 30-те години на 20-ти 

век са правени неуспешни опити за използване на отслабването на 

ултразвуковите вълни в медицинската диагностика, по аналогия с 

рентгеновата. Съвременната ултразвукова диагностика се базира на 

отражението (ехото) на ултразвуковите вълни (US) на границите между 

среди с различен акустичен импеданс – принцип, използван за 

ориентация в пространството от прилепите, както и при радара. В 

ехографията се използва US с честота между 1 и 20 MHz, чиято 

дължина на вълната във вода е съответно 1,5 и 0,075 mm. Ултразвукът 

се генерира от трансдюсер, чийто основен елемент е пиезокристалът 

(най-често от синтетична керамика Pb-Zn-Ti), поставен между два 

електрода [12]. Пиезокристалът изпълнява последователно ролята на 

генератор на падащата и на детектор на отразената US вълна. При 

генерирането чрез къси електрични импулси с продължителност около 1 

µs и амплитуда 150 V се предизвиква механично трептение на стените 

на пиезокристала в US честотната област. Изследваната анатомична 

област се пролъчва (озвучава) през кожата. На границата на две среди с 

различен акустичен импеданс падащият US се отразява частично. 
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Отразената US вълна достига пиезокристала, който е превключил 

автоматично в режим на детектиране. Тя създава механично налягане 

върху пиезокристала и предизвиква пиезоефект, т.е. между стените на 

пиезокристала възниква електродвижещо напрежение, чиято амплитуда 

е пропорционална на интензитета на отразената вълна. Благодарение на 

ехо-отраженията от нееднородности в тъканите може да се формира 

изображение на органите в човешкото тяло in vivo. Акустичните вълни 

се използват основно за визуализация на меките тъкани и органите в 

коремната област.  За меките тъкани рентгеновите лъчи имат 

приблизително еднакво поглъщане и затова е невъзможно да се получат 

контрастни изображения. Акустичната визуализация има друго много 

важно предимство пред рентгеновата, а именно въздействието на 

акустичните вълни се счита за практически безвредно, за разликата от 

рентгеновото. По тази причина акустичната визуализация се прилага 

при диагностика на особено чувствителни към вредно въздействие 

тъкани каквито са гениталите, плода в утробата, мозъка, невротъканите 

и др. От друга страна акустичните вълни не могат да се използват за 

визуализация на бял дроб или на костната система, където поглъщането 

е много голямо. 

Основните възли на една система за акустична визуализация са 

представени на фиг.2. 

 

1. Преобразувател. Обикновено е пиезоелектрическа пластинка или 

дефазирана поредица от преобразователи. Излъчвателят излъчва 

импулсно модулиран синусоидален сигнал. Акустическият сноп от 

излъчвателя е фокусиран, което осигурява по-добро отношение 

сигнал-шум и по-добра разделителна способност на получаваното 

изображение. Преобразователят е едновременно излъчвател  и  

приемник, който детектира ехо-импулсите отразени или разсеяни от 

изследвания обект. Очевидно ехо-импулсите пристигат с известно 

закъснение след излъчения импулс. Така слабите електрични 

сигнали от ехо-импулсите са разделени във времето от влиянието на 

високоволтовите електрически сигнали необходими за излъчвания 

импулс. 

 

2. Система за сканиране на сондиращия  лъч. За да се получи 

изображение е необходимо да се получи сигнал от всеки 

елементарен обем (воксел) на изследвания обект. Системата за 

сканиране може да е ръчна, извършвана от лекар или оператор,  или 

автоматична (механична или електронна). 
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3. Предавателна електроника. Състои се от генератор, който 

синтезира импулсно модулирано напрежение, което се подава на 

електродите на излъчвателя след усилване до около 100Vp-p от 

усилвател на напрежение. По-високо напрежение не се препоръчва 

поради възможноста за поява на нелинейни ефекти в средата или в 

преобразователя, а също и за да се избегне използването на твърде 

голяма енергия за облъчване на пациента. 

                             

 

 

Фиг.2: Блок-схема на ехо-импулна система за акустична визуализация 

 

4. Приемна електроника. Усилвател, който може да има линейно 

нрастващ  във времето коефициент на усилване за да компенсира 

затихването, което нараства линейно в дълбочина. Освен това може 

да има времеви ключ, който да се отваря в определен момент и да 

приема сагнали от определена фиксирана дълбочина. Използват се 
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и устроиства за свиване на динамичния диапазон на сигналите за да 

се съгласува с дисплея. 

 

5. Управление. Управлението се извършва от оператор, от компютър 

или комбинация от двете. 

 

6. Дисплей. Сигналите от приемната електроника или се предават на 

електронно лъчева тръба за директно получаване на изображение 

или се използва междинно устройство за предварително цифрово 

запаметяване. Режимът с предварително запаметяване има много 

предимства и все повече се налага. 

 

 

Изводи към Глава I. Цел и задачи на 

дисертационния труд 

 

От направения дотук анализ на приложенията на 

радиолокационните методи за изследване на био-физични системи 

могат да се направят следните изводи. 

 

Извод 1. Радиолокационните методи са реалзизрани под 

формата на радари, сонари и лидари, които намират изключително 

широко приложение в различни области на науката, транспорта, 

медицината, екологията, метеорологията и т.н. 

 

Извод 2. Сонарите са специфичен вид акустични локационни 

системи, които са особено подходящи за изследване на био-физични 

системи, тъй като принципът им на работа е основан на 

взаимодействието на акустичната вълна с биологичната среда, което 

незначително смущава равновесните състояния, съществуващи в 

изследваните системи, като не поражда необратими изменения в тях. 

Оттук произтича изискването за високата чувствителност на приемното 

устройство в установката, реализираща метода на изследване на био-

физичните системи. 

 

Извод 3. В медицината, биологията и екологията сонарите са 

реализирани под формата на ехографи. Много важни елементи от 

ехографите са различни пиезо-електрически преобразуватели, които 

трансформират електрическите сигнали в акустични и обратно. На свой 

ред пиезо-електрически преобразуватели се изработват от легирани 

селенити и евлитини. 
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Извод 4. Развитието на сцинтилационния метод за регистрация 

и спектрометрия на ядреното излъчване е обусловено от това, че за него 

са присъщи уникални възможности за избор на детектор от широк набор 

сцинтилиращи материали с широк диапазон от физични свойства, 

съответстващи на особеностите на евлитина Bi4Ge3O12:V. 

 

Извод 5. Основна положителна особеност на филтрите на 

повърхностните акустични вълни е това, че тяхното изготвяне се 

основава на технологиите в микроелектрониката (формиране на филми 

с различни свойства). Поради това широко развитие е получило ново 

направление, отнасящо се до функционалната микроелектроника, 

известно като актустоелектроника, където намират приложение 

легираните силенити. 

 

Предвид на тези изводи, целта на дисертационния труд е да се 

изследват акустичните, оптичните и магнито-оптичните свойства на 

силенити (Bi12SiO20) легирани с желязо, хром и никел, както и евлитин 

(Bi4Ge3O12) легиран ванадий, които да способстват за 

усъвършенстването на пиезопреобразувателите, сцинтилационните 

детектори и пиезоелектричните RC филтри на медицински, 

биологични и екологични ехографи. 

 

За постигане на тази цел е необходимо да бъдат решени 

следните задачи: 

- да се определят фазовите скорости на лонгитудиналната и 

трансверзалните вълни в кристала Bi12SiO20:Fe; 

- да се определят компонентите на акустичния тензор ij; 

- да се определят коефициентите Lij от уравнението на 

Кристофел; 

- да се определят честотата на трептене , енергията W на 

ванадиевия йон както и момента на електричния му дипол  по време на 

процеса на излъчване за Bi4Ge3O12:V; 

- да се изследва аномалната дисперсия на магнитното въртене 

(АДМВ) на хромните йони в легирания Bi12SiO20; 

- да се определи тензора на ефективната проводимост в 

магнитно поле за Bi12SiO20:Ni. 
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Глава II 

Акустични свойства на силенит легиран с желязо 

(Bi12SiO20:Fe) 

По съществуващи литературни данни [13] може да се 

предположи, че изследвания в този дисертационен труд образец 

Bi12SiO20:Fe ще намери приложение като пиезопреобразувател  в 

апаратурата за изследване на био-физични системи в медицинската 

акустика. В приложените към дисертацията статии [14-18] може да се 

установи, че в по-продължителен период от време са изследвани 

оптичните свойства на легирани и двойно легирани силенити 

(Bi12SiO20), за да се направи последователен анализ относно 

приложенията им, за които вече стана въпрос в глава I. Задачите, 

поставени в настоящата глава са свързани с определяне на: фазовите 

скорости на лонгитудиналната и трансверзалните вълни в кристала 

Bi12SiO20:Fe; определяне на компонентите на акустичния тензор ij и на 

коефициентите Lij от уравнението на Кристофел. Резултатите, до които 

води изпълнението на задачите са свързани с изследването на био-

физичните системи с помощта на миниатюрните сонари и лидари в 

медицината, биологията и екологията. 

 

Импулсните методи се основават на накъсването на 

възбуждащото електрично напрежение и наблюдаването на 

разпростаняващите се или отразени от краищата на образеца акустични 

импулси. При импулсния ехо-метод измерванията се свеждат до 

определяне на времето за преминаване на акустичния сигнал, възбуден 

най-често от пиезоелектричен преобразувател, между две успоредни 

стени на образеца. За регистрация на отразения сигнал често се използва 

втори преобразувател, залепен за срещуположната страна на образеца 

[19]. Този метод се оказва ефективен при работа с ниски честоти (MHz) 

и за материали с малък коефициент на затихване. За по-високи честоти 

не е лесно приложим поради трудността за наблюдаване на първия 

полупериод от отразения импулс. Изискванията за успоредност на 

стените са изключително съществени, особено при работа на честоти 

над 100 MHz [19]. Tъй като дължината на образеца може да се измери с 

достатъчна точност [20], задачата на практика се свежда до измерването 

на интервали време. Основно ограничение за достигане на по-голяма 

точност при двата метода е необходимостта от въвеждане на поправки, 

отчитащи влиянието на крайните размери на преобразувателя и 

слепващия слой, като това влияние е честотно зависимо. При тези 
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методи точността на измерванията зависи още от степента на 

съгласуване на акустичните импеданси на образеца и на 

преобразувателя. Освен това при акустичните ехо методи точността 

зависи и от грешката, с която измерваме дължината на акустичния път в 

образеца. За измерване на скоростта на акустичната вълна е използвана 

следната опитна постановка, показана на фиг. 3. От функционалния 

генератор се формира импулс с продължителност няколко периода на 

синусов сигнал с честота f = 7.68 MHz, който се подава едновременно 

към единия канал на цифровия осцилоскоп и към усилвателя на 

мощност. Последният усилва сигнала и го подава към пиезоелектричен 

преобразувател, залепен към единия край на изследваната кристална 

пластина. Преобразувателят създава ултразвукова акустична вълна със 

същата честота, която след време t достига противоположния край на 

пластината, където е залепен друг пиезоелектричен преобразувател. 

Последният генерира електричен сигнал, който се подава на другия 

канал на цифровия осцилоскоп. За наблюдаването на двата сигнала се 

използва външна синхронизация на осцилоскопа с импулс от 

функционалния генератор. 

 

 

     

 

Фиг.3: Експериментална постановка за измерване на акустични 

свойства 
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Фиг.4: Лонгитудинална вълна с честота  в направление [110] 

 

       

 

Фиг.5: Трансверзална еластична вълна с честота   в направление [110] 

 

 



21 
 

      

 

Фиг.6: Трансверзална еластична вълна с честота   в направление [110] 

 

Тензорът на елестичните константи за кубичните кристали има 

вида: 

 

                          

|

|

   
   
   
 
 
 

   
   
    
 
 
 

   
   
   
 
 
 

    
    
    
      
    
    

    
    
    
    
      
   

    
    
    
    
    
        

|

|

 ,                                   1                                                                         

                                      

където c11 = c22 = c33 

c12 = c21 = c13 = c31 = c23 = c32 

c44 = c55 = c66. 

 

Всички останали     са нули. 

Компонентите на акустичния тензор за кубичните кристали 

удовлетворяват следните условия: 

 

                           11 = 22 = 33 = c11 + 2c44 

                                  12 = 13 = 23 = 0 

                                    il
0
 = c11 + 2c44 
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                                  il = 3(        ) 
                                (il

2
)c = 3(c11 + 2c44)

2
. 

 

Масата на Bi12SiO20:Fe е m = 1.7923 g, а неговия обем е V = 

0.3282*10
-6

 m
3
. Кристална пластинка от Bi12SiO20:Fe, която е 

елементарен правоъгълен паралелепипед с дължина на страните x, y и 

  успоредно съответно на координатите оси x, y и z. Центърът на тази 

пластинка е в началото на координатната система. Напрежението в това 

начало е    . Силата действаща в направление Ox в единица обем: 

 

                                  
    

  
  

    

  
  

    

  
 .                                 (2)                                                                                                                                                     

 

Гравитационната сила също действа върху образеца. Поради 

това, следващото уравнение може да бъде записано като: 

 

                   
    

  
  

    

  
  

    

  
        ̈ ,                                 (3)                                                                  

 

където  ̈ е ускорението в направление Ox и   е плътността на 

BSO:Fe.  

 Уравнението на движение за елемент от обема на кристала в 

другите две направления Oy и Oz под влияние на външни сили е: 

 

                    ̈   ∑
    

   

 
                                                 (4)                                                                                                                               

 

                         и                  
 

 Вътрешното напрежение може да бъде представено като 

     ∑             ,      
 

 
(
   

   
  

   

   
)  и           .  Следващата 

формула  

 

                     ̈   ∑      
    

      
                                       (5)                                                                                                                                       

 

е диференциално уравнение от втори ред. Движенията в 

теорията на еластичността са малки еластични вибрации или вълни, 

когато всички деформации са малки. Така, равенствата (4) и (5) описват 

вибрационните процеси. Когато еластичните вълни преминават през 

кристала, топлообмен не се осъществява поради стойностите на техните 
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скорости. Важно е да се отбележи, че процесът на разпространение на 

еластичните вълни е адиабатен и коефициентите       са адиабатни 

еластични модули.  

Решението на уравнение (5) е вид преминаваща лонгитудинална 

монохроматична вълна  

 

                              ( (     ⃗   ))  ,                                     (6)                                                                 

 

 където  ⃗  | ⃗ |   
  

 
 , 

където   е дължината на вълната), който е нормален към равнината с 

постоянна фаза,     е амплитудата,   е кръговата честота, t е времето на 

преминаване на вълната през средата.  

 Най-важни са скоростите на преминаване на вълната. Когато 

заместим уравнение (6) в уравнение (5), ще получим следната формула: 

 

                               ∑                  .                            (7)                                                                                                                                 

 

Ако     ∑     
 
     (   е делта функцията:  = 0, когато     и  = 

1, когато   = l), то може да се запише 

  

   ∑ {∑              
      }  

 
              .                   (8)                                            

 

      Ако   ∑                   и          , то 

  

      (       
 )                   ,                                                                  

             (       
 )            ,                                  (9)                

                    (       
 )     . 

 

Компонентите на отместване          са независими и 

нетривиалното решение на системата е  

 

|

       
       

          
    

             
 

|    ,                              (10)                                            

 

което се нарича детерминанта на Кристофел. Коефициентите     

зависят от компонентите на вълновия вектор  ⃗  . Формула (8) е 

уравнение от трети порядък спрямо   . Уравнението на Кристофел (9) 
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във векторна форма може да бъде записано като (       ) ⃗⃗   , 

където   е тензор с компоненти     от втори ранг.  

 Посоката на отместване и честотите   
  или фазовите скорости 

Vi =  i/k на еластичните вълни, които преминават през кристала, могат 

да бъдат определени чрез решението на уравнението на Кристофел. 

Фазовата скорост е равна на скоростта на преминаване на 

монохроматичната вълна – скоростта на трансмисия на фазовите 

вибрации от точка до точка. Вземайки под внимание вида на 

компонентите    , може да се види, че всяко направление на вълновия 

вектор кореспондира със своя собствен тензор  .  ⃗⃗    ⃗  , където  ⃗   е 

вектор равен на единица 1 и е нормален към фронта на вълната. Когато 

еластичните модули       са известни, отместването U на всички плоски 

вълни имащо произволната посока нe може да бъде определено. 

Детерминантата на Кристофел е симетрична и тя има реални 

положителни корени. На всяка стойност на вълновия вектор k 

съответстват три положителни честоти  (1),  (2) и  (3). Тези честоти 

кореспондират с три независими еластични вълни имащи фазови 

скорости V(1) =  (1)/k, V(2) =  (2)/k и V(3) =  (3)/k (фиг. 4 - 6).  

Стойностите на честотите могат да бъдат заместени в равенство 

(7  ⃗⃗ ( )  ⃗⃗ ( )  ⃗⃗ ( ) за всяка еластична вълна могат да 

бъдат определени. Еластичните вълни могат да бъдат лонгитудинални 

или трансверзални по посока на вълновия вектор  ⃗  в кристала, където 

направленията са симетрични. В същото време, посоките на векторите 

са   ⃗⃗ ( )  ⃗⃗ ( )  ⃗⃗ ( ) ортогонални. Така, трите изонормални вълни (с 

различни фазови скорости във всяко направление на нормалата  ⃗ ) могат 

да бъдат разпространени в кристала. Векторите на отместване за тези 

три вълни са собствени ортогонални вектори на тензора  . Двете вълни 

могат да имат еднакви фазови скорости и техните вектори на 

отместване могат да имат някакво направление в равнина 

перпендикулярна на векторното отместване на третата вълна за някои 

стойности на   ⃗  , които са свързани с тензора  . Основно, трите вълни 

не са чисто лонгитудинални или чисто трансверзални в което и да е 

направление  ⃗  в кристала. Когато условието [  ⃗⃗ ]    е изпълнено, 

вълната е чисто лонгитудинална. Когато условието (  ⃗⃗ )    е 

изпълнено, вълната е чисто трансверзална. Тези две условия не са 

изпълнени за повечето от направленията в кристала. Една от вълните ще 

има най-малкия ъгъл между векторите  ⃗   и   ⃗⃗ ( ) в който и да е случай. 

Тази вълна се нарича квази лонгитудинална и другите две вълни се 

наричат квази трансверзални. Свойствата на еластичните вълни са 
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свързани със симетрията на кристалите. Симетричната ос, която е от 

порядък по-висок от втори се нарича нормална лонгитудинална. Една 

чисто лонгитудинална и две чисто трансверзални вълни преминават по 

този ос. Нормалното направление на вълната, за което фазовите 

скорости на двете изонормални вълни са еднакви се нарича акустична 

ос. Коефициентите     в равенство (5) за кубичния кристал могат да 

бъдат записани като:  

 

          
        

        
      

      | ⃗ 
 |         

          
        

        
      

      | ⃗ 
 |         ,  (11) 

        
      | ⃗ 

 |                                                                                      

     (        )                    , 

                    ,  

             , 

 

където                     и                     . 

Ако         | ⃗ 
 |       , тогава  

 

           (      )     (     ) (     )   ,     (12)                             

 

където      
   

     
   

     
   

   и      
   

   
  . 

 

Векторът на отместване  ⃗⃗  е перпендикулярен или успореден на 

вълновия вектор   ⃗  в направленията [100] и [110] в кубичния кристал. 

Векторът на отместване и вълновия вектор   не са идентични в 

направлението [111] и вълните преминаващи в това направление се 

наричат квази лонгитудинални и квази трансверзални. В нашия случай, 

еластичната вълна има вълнов вектор, който е успореден на 

направлението [110]. Следващите две равенства могат да бъдат 

записани         
√ 

 
         ,      , когато кристалографското 

направление е [110].  Тогава уравнение (12) може да бъде записано като  

 

                                   
      

 
       .                          (13)                                                                                                      

 

Решението на последното уравнение е  

 

                  ( )   √
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                 ( )   √
        

  
                                            (14)                                                                           

                                                                                                                                   

                   ( )   √
   

 
                                                                                    

 

           ( )   √
             

  
                    

                                                    

                ( )   √
        

  
                                            (15) 

                                                                                                                               

                   ( )   √
   

 
                                        

                                     

От получения резултат може да се направи извода, че  ( )    ( ) 
и съответно за фазовите скорости на двете трансверзални вълни е 

изпълнено   ( )     ( ) (фиг. 5, 6). Това означава, че изследвания 

кристал Bi12SiO20:Fe е анизотропен. 

По този начин равенствата               са изпълнени за 

вълната с честота  ( ) и тази вълна е лонгитудинална. Когато са 

изпълнени равенствата              , вълната с честота  ( ) е 

трансверзална. Аналогично, вълната с честота  ( ) е също 

трансверзална. Равенство (        )       ⁄   е изпълнено в 

изотропния кристал, когато фазовите скорости на трансверзалните 

вълни са равни по продължение на направлението [110]. Когато 

кристалът е анизотропен,  
    

        
        се нарича константа на 

анизотропията. 

 

 

Изводи към Глава II 

 

От анализа, направен в по-горе, произтичат следните изводи: 

 

Извод 1. Определени са компонентите     на детерминантата на 

Кристофел, както и компонентите 
  

 на акустичния тензор като 

резултата е                и съответно 
  
   

  
   

  
 .Това означава, 

че е открито наличие на анизотропия в кристала Bi12SiO20:Fe. 
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Извод 2. Определени са фазовите скорости  ( ) на 

лонгитудиналната вълна и двете трансверзални вълни в 

кристалографско направление [110]. За фазовите скорости на двете 

трансверзални вълни е изпълнено   ( )     ( ), чиито стойности са 

повторно доказателство за наличната в кристала анизотропия. 

 

 

Глава III 

Приложение на теорията на мазерите при Bi4Ge3O12:V 

Свойствата, които евлитина придобива, вследствие на 

наличието на примеси, понякога са уникални, защото не съответстват на 

свойствата на чистия кристал.  Образуването на даден кристал е 

резултат от определена съвкупност от фактори, обуславящи дадено 

“компромисно решение”, отговорно за стабилността на кристалната 

структура. При конкретна комбинация от фактори важна роля играе 

локалният баланс на валентностите. Той е характерен за всяка 

кристална структура и представлява необходимото условие за нейното 

съществуване. Именно локалният баланс на валентностите е твърде 

чувствителен към наличието на чужди атоми и нарушения в 

кристалната решетка. Една от най-важните кристалохимични 

характеристики е координационното число на атомите. Съществени 

отклонения от координационното число се проявяват около даден 

примесен атом. Това води от една страна до локален дисбаланс на 

валентността, а от друга - до допълнително изменение на разстоянията 

катион–анион, което предизвиква поява на микронапрежения. Именно 

наличните дефекти в структурата на Bi4Ge3O12:V го правят 

уникален и изпълнението на задачата, свързана с 

определянето на честотата на трептене , енергията W на ванадиевия 

йон както и момента на електричния му дипол  по време на процеса на 

излъчване на кристала е важно за приложението му като лазер и 

мазер в практиката [21].  

 

Кохерентните осцилатори и усилватели на светлина  се наричат 

оптични мазери "или лазери", Последното им развитие е направило 

възможни множество нови техни приложения в оптичната част на 

спектъра. Освен това, високата степен на монохроматичност на 

оптичния мазер го прави полезен инструмент за спектроскопични 

изследвания, както и за стимулиране на различни видове химични и 
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физични реакции. Ефектът от легирането с ванадий трансформира 

монокристалите от Bi4Ge3O12 в оптичен мазер. Този резултат може да се 

наблюдава след термолуминесценция при 556 nm. 

Кристалите от бисмутов германат, известни също като 

евлитини, са безцветни, прозрачни (300-6000 nm) и неразтворими във 

вода, с механична, химична, термична и радиационна стабилност.  

Монокристалите Bi4Ge3O12, легирани с ванадий израстват по 

метода на Чохралски [22]. Стохиометричните прахове Bi2O3 и GeO2 се 

смесват в моларно съотношение 2:3. Чистотата на Bi2O3 и GeO2 в сместа 

е 99.999%. Условията на израстване са установени чрез автоматичен 

диаметрален теглови контрол. Ванадият се въвежда в разтвора на 

стопилката по време на израстването на кристалите чрез оксида V2O5. 

Концентрацията на легиращия елемент е 7 × 10
18

 cm
-3

 [23]. 

Всеки йон Ge
4+

 се координира от четири кислородни йона 

подредени в тетраедри GeO4, и всеки йон Bi
3+

 се координира от шест 

кислородни йона, образуващи октаедри BiO6 [24].  

Оптичната структура на ванадия в спектъра на поглъщане на 

осветения кристал (600-1000 nm) се състои от силно припокриващи се 

максимуми. Тази структура се обуславя от присъствието на V
4+

 в 

областта на прозрачност на кристала. Наличието на ванадиеви йони 

определя проявата на фотохромен ефект в изследвания кристал (фиг. 7). 

Оптичната структура в областта на прозрачност изчезва напълно след 

нагряване на образеца във въздух при температура до 400
o
С (фиг. 7). 

Кристалът преминава в отгрято състояние. Оветеният евлитин след 

облъчването може спонтанно да възстанови оптичната си прозрачност. 

Процесът на възстановяване е силно зависим от температурата. 

Термолуминесцентното излъчване на осветения кристал се измерва при 

13 дължини на светлинната вълна в спектралната област 320-670nm. За 

тази цел се използват тесноивични филтри за светлината. Осветеният 

легиран материал се нагрява до 400
o
C. Броят на излъчените кванти се 

регистрира чрез фотонен брояч. Широкият диапазон на 

термолуминесцентното излъчване има максимум при 556 nm [25]. 

Напомпващата светлина за BGO:V е с честота   = 33.9x1011 MHz или 

енергия Еo = 2.23 eV (фиг. 8а). Сравнението между квантовата и 

класическата теория на излъчването се прилага при проучване на 

амплитудата и честотата на стабилността в мазерния молекулен лъч. 

Уравнението на Шроьодингер зависещо от времето е решено за 

възбудена молекула от гледна точка на класическата теория на полето. 

Важно е да се отбележи, че кристала Bi4Ge3O12:V може да се използва 

както като лазер във видимата област на спектралния диапазон, така и 

като мазер в микровълновия диапазон, тъй като е установено че този 
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кристал е парамагнетик [26]. От литературата е известно още, че 

парамагнитните примесни йони в кристалите ги правят приложими 

едновременно и като лазери, и като мазери [27]. Това е причината, 

поради която експеримента, който е направен в тази глава доказва 

възможността за използване на този кристал като лазер в медицината. 

Също така е представен теоретичен модел на приложението на 

Bi4Ge3O12:V като мазер чрез теорията на мазерите (фиг. 8а). 

 

                            
 

Фиг. 7: Спектри на поглъщане на Bi4Ge3O12:V (осветен) и Bi4Ge3O12:V 

(отгрят) в спектралната област 600-1000 nm 

 

                

Фиг. 8а: Легиран с ванадий евлитин като оптичен мазер във видимата 

област на спектралния диапазон 
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Фиг. 8б: На тази фигура индуцираното излъчване се явява основа на 

действието на мазера. То от своя страна е съпоставено с 

поглъщането и спонтанното излъчване. Ако атомът в основно 

състояние поглъща фотон, той се възбужда и преминава в по-високо 

енергетично състояние. Възбуденият атом може също да бъде 

принуден да излъчи фотон, ако в него се удари фотон влитащ 

странично. По такъв начин към принудения фотон се добавя още един 

със същата дължина на вълната и атомът се връща в основно 

състояние 

 

         

Фиг. 8в: Легиран с ванадий евлитин като кохерентен модулатор на 

светлина в микровълновата област 

 

Индуцираното излъчване е в основата на действието на мазера и 

се явява обратен процес по отношение на поглъщането на 

електромагнитните вълни или фотоните от атомните системи [28]. 

Когато фотон се погълне от атома, енергията му преминава във 
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вътрешна енергия на атома. Атомът в този случай преминава във 

“възбудено” квантово състояние. По-късно той може спонтанно да 

излъчи тази енергия като емитира фотон и да се върне в “основно” или в 

някакво друго междинно състояние. В продължение на периода, когато 

атомът е още възбуден, той може да бъде “принуден” да излъчи фотон, 

ако в този възбуден атом се удари фотон, който има точно същата 

енергия на фотона, който е излъчен от атома спонтанно. В резултат 

идващите фотон или вълна получават енергия за сметка на фотона от 

възбудения атом (фиг. 8б). 

На фиг. 8в e представено енергетичното разположение на 

нивата на йона V
4+

. В тази система с три енергетични нива може да се 

получи инверсна населеност чрез мощно високочестотно излъчване като 

се осъществи преход между нивата E1 и E3 (т.е. това създава ситуацията 

n3 = n1). Мазерът може да работи или при прехода E3  E2, или при 

прехода E2  E1, тъй като за една от тези двойки нива се създава 

инверсна населеност. 
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Фиг. 9: Спектрална зависимост на константата на взаимодействие 

между ванадиевия йон и полето 

 

Да разгледаме разширението на електромагнитното лъчение 

свързано с резонансните трептения на дадена кухина. За дефиниране на 

кухината се използват функциите на нормалния мод, които са 

определени от Слатер [29]. Ще разгледаме цилиндрична кухина с обем 

                     , която е ограничена от затворена 

повърхност с площ                          . Йоните V
4+

 се 

движат в мазера по оста z на цилиндъра. Собствената функция     

 
 

  √ 
           , където     



  
                    

    


  [30] 

(фиг. 10). 
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Кухината без загуби има само един резонантен мод близо до 

естествената честотна линия на ванадиевия йон и полето е еднородно по 

пътя на тези йони. Хамилтонианът на взаимодействието между йона V
4+

 

и полето има вида Hint = -E, където  е момента на електричния дипол 

на този йон.     


  
√
   

  
  

            

√ 
       

              √  

√ √   
   (фиг. 

11). Тук   е константата на взаимодействието и представена като 

промяна на стойности в спектралния диапазон 600 – 1000 nm на фиг. 9. 

Ако се вземе предвид случая на двете махала, енергията на ванадиевия 

йон W е константа.  

 

             
    

 
   

 

 
√(     )

 
       , където 

 

                         ⁄ и          
          √

   
  

  
⁄        

        . Ако W>0 и кухината е настроена толкова близо до 

естествената честотна линия на ванадиевия йон че |     |   

 √     , квадратния корен на равенството дава имагинерната част на 

 
2
; единия от нормалните модове нараства експоненциално, другия 

намалява. Трептенето с нарастваща амплитуда дава обяснение на 

енергията, която от ванадиевия йон преминава в полето и така се вижда, 

че класическата теория полето води до прогнозата на спонтанното 

излъчване. Тъй като W е само енергията на йона V
4+

, се вижда, че 

вълновата функция на нестабилното нарастващо трептене съдържа 

повече по-високо енергетични състояния отколкото по-ниски такива, 

| |    | |  (   
   

     
  

 

   
     

 

   
). Константата C може да бъде 

определена от следващото равенство:    ( ̇)
 
        

     

 
 

   (
 

 
)
 

   
   

 
(
 

 
)
 

.  

Да предположим, че кухината е настроена точно до 

естествената линия на честотата,   = . Тогава равенството за  
2
 се 

свежда до           √      или до изключително доброто 

приближение         
 √    

  
. Ако започнем с ванадиевия йон във 

възбудено състояние, то W = ħ/2 и амплитудата на полето варира 

удовлетворявайки равенството:    (
√    

  
 )               . Тази 

формула описва спонтанното излъчване според квантовата 
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електродинамика.  След преобразуване от последното равенство се 

получават стойностите на енергията на ванадия, т.е.   
    

   
  (фиг. 11). 

Всеки път, когато ванадиевия йон има диполен момент различен от 

нула, полетата, създадени от този дипол действат обратно върху йона и 

променят състоянието си по такъв начин, че енергията се доставя в 

полето докато W   0. Тези линейни зависимости не се задържат 

безкрайно дълго. От закона за запазване  ̇             

       (
  

 
)
 

(M е момента на дипола на ванадиевия йон) е ясно, че 

когато амплитудата на трептене на M се увеличава, големината на W 

трябва да намалее и това евентуално ще сложи край на процеса на 

излъчване. 
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Фиг. 10: Промяна на честотата на принудените трептения в 

изследвания спектрален диапазон 600 – 1000 nm 
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Фиг. 11: Спектрални зависимости на енергията на ванадиевия йон W и 

момента на диелектричния му дипол  

 

 

 

 

 

 

Изводи към Глава III 

 

Извод 1. Направена е експериментална проверка на 

приложението на кристала Bi4Ge3O12:V като лазер във видимата 

спектрална област. 

 

Извод 2. Честотата на трептене , енергията на ванадиевия йон 

W и момента на електричния дипол  са изчислени по време на процеса 

на излъчване за Bi4Ge3O12:V. Тези характеристики са много важни при 

проектирането и разработката на мазери, предназначени за медицински 

и биологични изследвания. 

 

Извод 3. Разработен е модел на мазер, използващ свойствата на 

легирания с ванадий евлитин.  
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Глава IV 

Магнито-оптично изследване на пиезоелектрични 

кристали от Bi12SiO20:Cr и Bi12SiO20:Ni 

В глава IV е представено детайлно магнито-оптичното 

изследване на парамагнитното поведение на хромните йони в легирания 

Bi12SiO20 в спектралния диапазон 700 – 850 nm. Изследвани са и 

магнито-оптичните свойства на Bi12SiO20:Ni, което дава информация за 

влиянието на примеса върху кристалните подструктури. Задачите, които 

са реализирани тук под формата на конкретни резултати са следните: 

изследване на аномалната дисперсия на магнитното въртене (АДМВ) на 

хромните йони в легирания Bi12SiO20 и определяне на тензора на 

ефективната проводимост в магнитно поле за Bi12SiO20:Ni. 

 Експерименталните резултати в тази глава показват, че тези 

кристали могат да намерят приложение като пиезопреобразуватели в 

ехографите както и като пиезоелектрични филтри в радиофизиката.  
 

Схемата  на апаратурата за изследване на статични оптични 

спектри е представена на  фиг.12. Тя  е съставена от източник на 

светлина (халогенна лампа 12V, 55W) (1); захранване на халогенната 

лампа (стабилизиран токоизправител ЗН-7) (2); спектрален уред 

(монохроматор SPM-2) (3); система от кварцови лещи (4); проба (5); 

кристалодържател (6); фотоумножител  (тип P12FQS52А) (7); 

стабилизиран високоволтов изправител (ВС - 16) (8); измервателен уред 

– пикоамперметър (MV-40) (9). Излизащият от монохроматора 

разходящ сноп светлина се преобразува в успореден чрез системата от 

лещи (3).  Фотоумножителят е с много нисък ток на тъмно (10
-9

А). От 

него се изисква да работи в линейната част на луксамперната си 

характеристика. При измерване на интензитета на преминалата през 

кристала светлина се използва чувствителен уред, който позволява да се 

мерят слаби сигнали (в случая пикоамперметър MV-40). Захранването 

на установките се осъщестява с помощта на феромагнитен стабилизатор 

на напрежение. 
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Фиг.12: Схема на експерименталната установка за снемане на 

статични оптични спектри на поглъщане 

 

 

Експериментални резултати 

 

Магнито-оптичният Фарадеев ефект представя връзката между 

оптиката, магнетизма и атомната физика. Ефектът се проявява, когато се 

наблюдава въртене на линейно поляризирана вълна преминаваща през 

прозрачна среда. Въпреки това, въртенето на поляризирана светлина не 

е приложимо само към оптично активни материали, но също включва 

оптично неактивни материали подложени на действието на мощни 

магнитни полета. В намагнитената среда показателите на пречупване за 

дясно- и ляво-въртящата кръгово поляризирана светлина са различни. 

Прецесията на ъгловия момент на орбитата на електрона обикалящ 

около ядрото води до различни показатели на пречупване за дясно и 

ляво поляризираната светлина. Това от своя страна води до въртене на 

равнината на поляризация. Ъгълът на въртене  и показателя на 

пречупване n са свързани чрез формулата [31]: 

 

                                    
   

  
  .                                         (16)                                                                                               

 

Магнито-оптичният аномален фактор γ може да се приеме като 

мярка за степента на ковалентност, която съществува във връзките 

свързващи йоните и атомите [32].  

 

                                     

 

    
  

                                         (17)                                                                                 
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В парамагнитните материали, аномалните фактори γ могат да 

варират с дължината на вълната на преминаващата светлина, дори ако 

има само една честота на поглъщане предизвикваща дисперсията. 

Дисперсията на изследвания кристал може да бъде представена чрез 

следващото равенство: 

 

                                  
 

 

   

   
                                           (18)                                                                                                     

 

Магнито-оптичното въртене в много кристали, стъкла и 

разтвори се изразява чрез формулата на Бекерел [33]: 

 

                                   
 

    
 
  

  
                                          (19)                                                                                                  

 

Равенство (17) е заместено в равенство (19) след заместването 

на формули (16) и (18) в (17). Крайният резултат е формула (20): 

 

                                 
   

  
   

   

  

  
 .                                     (20)                                                                                          

 

Аномалният фактор γion за хромните йони е изчислен от 

равенството [33]: 

 

                                  
[ ] 
 

    
 [  ] 

                                          (21)                                                                                              

 

Равенство (87) се получава от формули (84) и (86). 

 

                                
[ ] 

[  ] 
  [

 
  

  

]                                        (22)                                                                        

 

Спектралната зависимост n( ) за легирания с хром BSO е 

представена на фигура 13. Зависимостта 1/φ( 
2
) е показана на фигура 

14. Константата на Верде като функция на дължината на вълната   е 

представена на фигура 15. Магнито-оптичният аномален фактор γ и 

зависимостта [i]M/[Di]M( ) са представени респективно на фигури 16 и 

17. Всички стойности на константата на Верде са отрицателни в 
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изследвания спектрален диапазон. Това е доказателство за проява на 

парамагнетизъм при легирания с хром Bi12SiO20 [34]. Ковалентността на 

връзките Cr-O в оксидните субструктури на легираните кристали се 

променя постоянно в спектралния диапазон 700-850 nm. Отношението 

[i]M/[Di]M като функция на дължината на вълната показва анизотропия 

във въртенето и дисперсията на хрома. На фигура 18 е представена 

дисперсионната зависимост n( ) за кристала Bi12SiO20:Ni в спектралнаия 

диапазон 812 – 870 nm. 

 

 

Фиг. 13: Показател на пречупване n на Bi12SiO20:Cr в спектралния 

диапазон 700 – 850 nm 

 

                      

 

Фиг. 14: Зависимостта 1/ [deg
-1

] за Bi12SiO20:Cr
 
в спектралния 

диапазон 700 – 850 nm 
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Фиг. 15: Константа на Верде за Bi12SiO20:Cr
 
в спектралния диапазон 

700 – 850 nm 

 

 

 

Фиг. 16: Магнито-оптичен аномален фактор   за Bi12SiO20:Cr
 
в 

спектралната област 700 – 850 nm 
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Фиг. 17: Поведение на отношението на молекулното въртене [i]M и 

молекулната дисперсия [Di]M като функция надължината на вълната   

за Bi12SiO20:Cr 

 

                   

 

Фиг. 18: Показателят на пречупване за Bi12SiO20:Ni в спектралната 

област 812-870 nm 
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Електромагнитното поле на светлината засяга заредените 

частици в средата, като под това действие те започват да трептят 

принудено с честотата на светлинното поле. Следователно част от 

енергията на светлината се предава от частица на частица, т.е. 

светлината се поглъща. Осцилиращите електрони стават източници на 

вторични светлинни вълни. Интерференцията на тези вълни води до 

факта, че скоростта на светлината преминаваща през средата намалява в 

сравнение с тази във вакуум и зависи от честотата на светлината. Това 

явление е известно като дисперсия на светлината. Физичната величина, 

която характеризира дисперията на материала е показателя на 

пречупване n (фиг. 17). Този показател за Bi12SiO20 може да бъде 

изчислен по формулата: 

 

                           (
(       ) 

    (        ) 
)                           (23)                                                                                      

 

Показателят на пречупване за легирания с Bi12SiO20 може да 

бъде изразен както следва: 

 

                    (
  

(     ) 
)∫  ( )  

  

  
             (24)                                                                                                                            

 

Концентрацията на йоните Ni
2+

 ions is 3.6x10
19

 cm
-3

. Силата на 

взаимодействие предизвикваща трептенията може да бъде определена 

като 

 

                               ∫  ( )  
  

  
                           (25)                                                                             

 

 Решението на равенство (89) is n = -2.5255*10
-8

. Накрая 

показателят на пречупване може да бъде изразен чрез равенството: 

 

               ( )       √   
(       ) 

             
                        (26)                                                           

                 

Фарадеевото въртене се проявява като въртене на равнината на 

поляризация на светлината преминаваща през образеца в присъствието 

на магнитно поле и се характеризира чрез константата на Верде (V( )) 

за изследвания кристал (фиг. 19). Ъгълът на въртене φ може да бъде 

изразен чрез формулата [33]: φ(λ) = V( )Bd, където B е големината на 
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магнитната индукция, а d е дебелината на образеца (фиг. 20). Промяната 

на знака на константата на Верде е свързана със взаимодействието 

между никеловите йони в кристалната решетка. Причината е свързана с 

голямата концентрация на никел в легирания силенит. Ако разгледаме 

модела на единичния осцилатор, можем да изчислим средните 

стойности на силата, действаща на осцилатора и на резонансната 

дължина на вълната за него. 

 
 

Фиг. 19: Константата на Верде за Bi12SiO20:Ni в спектралната област 

812-870 nm 

 
 

Фиг. 20: Магнито-оптичното въртене за Bi12SiO20:Ni в спектралната 

област 812-870 nm (B = 0.97 T) 
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Фиг. 21: Разликата (ln 0+ - ln 0-) за Bi12SiO20:Ni в спектралната област 

812-870 nm 

 

 

Дисперсионната формула за константата на Верде може да бъде 

записана като: 
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 (           )

  
        

 

и       
  (           )

  
          (фигура 18). 

 

както е показано на фигури 21 и 22. Разликите (           ) и 
(         ) са линейни функции на магнитната индукция B в 

изследвания спектрален диапазон. 
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Фиг. 22: Разликата (lnf- - lnf+) за Bi12SiO20:N в спектралната област 

812-870 nm 

 

 

 

Фиг. 23: Спектраланата зависимост  ( ) за Bi12SiO20:Ni 
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свързана с дълговълновите трансверзални (TO) и лонгитудинални (LO) 

оптични фонони [34]. 

Високо честотната диелектрична константа може да бъде 

определена както следва: 

 

                    
      (   

         )      

          
                                    (28)                                          

 

Зависимостта  ∞( ) за Bi12SiO20:Ni в спектралната област 812 – 

870 nm следва кривата n( / 0) в областта на аномална дисперсия за 

PbSe [35]. 

Магнитната анизотропия на изследвания кристал може да бъде 

демонстрирана чрез изчисляването на стойностите на ефективната 

проводимост (фиг. 23). В нашия случай изчисленията на тензора на 

ефективната проводимост са свързани с две критични точки ( 1 = 829 

nm и  2 = 855 nm) фиг. 19. 
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В настоящото изследване, е валидна следната система от 

уравнения (30), (31) и (32) [36]: 
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 ,                                         (32)                                                                               

 

където     
 

  
  

  

  
 ,   

   
  

      
, B = 0.97 T, q = N*e = 9.6*10

-

19
 C (N = 6 свободни никелови електрона в неговата d орбитала), mq = 

35.0869*10
-7

 kg,  1 = 0.0076 s
-1

,  2 = 0.0073 s
-1

,   
         и   

  
       . 

 

 

 

 

 

 

Изводи към Глава IV 

 

Извод 1. Доказано е наличието на аномална дисперсия на 

магнитното въртене (АДМВ) на хромните йони в легирания Bi12SiO20. 

Тя е свързана с природата на електронните нива на йоните и тяхната 

конфигурация. 

 

Извод 2. Получени са потвърдителни факти, че Фарадеевият 

ефект, предизвикан от парамагнитните йони в диамагнитната кристална 

решетка, зависи от избора на йоните и от плътността им в материала. 

Този избор е много важен за приложенията на изследваните легирани 

кристали в ехографите с медицинско, биологично и екологично 

предназначение. 

.  
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СПРАВКА ЗА ПРИНОСНИТЕ МОМЕНТИ В 

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

В резултат на изследванията в рамките на дисертационния труд 

са получени следните: 

 

I. НАУЧНИ ПРИНОСИ 

1. Обоснована е корекция на класическата формула за определяне на 

показателя на пречупване характерна за силенитите и конкретно за 

кристала Bi12SiO20:Cr. Тя включва поправката   , определяща много 

точно влиянието на легиращия елемент върху оптичните и магнито-

оптичните свойства на материала. 

 

II. НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 

1. Получено е експериментално доказателство, че акустичния тензор  

на легирания силенит (Bi12SiO20:Fe) е елипсоид, което разкрива 

неизвестна към момента анизотропия в кристала. Тези свойства на 

изследвания кристал демонстрират приложимостта му като 

пиезопреобразувател в ехографите с медицинско, биологично и 

екологично предназначение. 

 

2. Определен е аномалният фактор  
   

 при Bi12SiO20:Cr, който 

дефинира степента на ковалентност между два съседни хромни йона. 

Това дава информация за микроструктурата на оксидните тетраедрични 

хромни комплекси в изследвания кристал и за това как могат да бъдат 

управлявани неговите характеристики в процеса на легиране. 

 

3. Изследвана е промяната на отношението на въртенето на хрома към 

неговата дисперсия 
[ ] 

[  ] 
 в магнитно поле. Този резултат разкрива 

влиянието на йонната магнитна анизотропия върху свойствата на 

кристалната матрица. Този факт демонстрира приложимостта на 

изследвания легиран силенит като пиезопреобразувател в ехографите с 

медицинско, биологично и екологично предназначение. 
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III. ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 

1. Установено е, че стойността на константата на взаимодействие   

между ванадиевия йон (V
4+

) и полето в цилиндричната кухина през 

която преминава лъчението, намалява. При това намалява и неговата 

енергия W, което доказва, че процесът на спонтанно излъчване не е 

безкраен. На тази база е разработен теоретичен модел на мазер, който 

може да се използва за медицински и биологични изследвания. 

 

2. Определена е високочестотната диелектрична константа  , което 

дава информация за p-n прехода в кристала Bi12SiO20:Ni. Това опростява 

проектирането на пиезопреобразувателите на ехографи. 

 

3. Установено е, че константата на Верде V за Bi12SiO20:Cr има 

отрицателни стойности навсякъде в изследвания спектрален диапазон, 

което е неоспоримо доказателство за наличие на парамагнетизъм в 

кристала. Това позволява легираният с хром селенит да бъде 

преобразуван от диамагнетик в парамагнетик, подходящ за изработване 

на пиезопреобразуватели в ехографите с медицинско, биологично и 

екологично предназначение. 
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ANNOTATION 

 

Dissertation: Application of radiolocation methods for investigation of bio-

physical systems 

 

 

Author: Petko Dragomirov Vasilev 

 

 

The bio-physical systems are connected with the 

scientific-applied investigations and they are very important for 

the medicine and ecology. The different radiolocation devices 

are used for these investigations. They do not damage the 

investigated bio-physical systems. The sillenites (Bi12SiO20) and 

eulitines (Bi4Ge3O12) are the doped crystals with 3d element and 

their optical and magneto-optical properties are investigated in 

this dissertation. These materials have applications as piezo-

converters, scintillation detectors and piezoelectric RC filters in the 

echographs with medical, biological and environmental purpose. The 

laboratory apparatus which are used for the experiments are acoustic and 

optical location systems. Thus, the scientific, scientific-applied and applied 

results can be used for improvement of parameters of medical radiolocation 

devices. 

 

 The correction in the classical formula for determination of the 

refractive index of the sillenites is made. Тhe values of   , 

determine exactly the influence of the dopant on the optical and 

magneto-optical properties of the material.  

 

 The experimental proof is made that the acoustic tensor  of 

Bi12SiO20:Fe is ellipsoid. This fact connects with the anisotropy in 

the crystal. The properties of the investigated crystal demonstrate its 

application as piezo-converters in the echographs with medical, 

biological and environmental purpose.  

 

 The anomaly factor  
   

 of Bi12SiO20:Cr defines the degree of 

covalentness between two neighboring chromium ions. This result 

gives information about the microstructure of the chromium-oxygen 

tetrahedral complexes in the investigated crystal. Thus, the 
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characteristics of the crystal can be managed during the process of 

growth.  

 

 The changing of the attitude of the chromium rotation and its 

dispersion in the magnetic field 
[ ] 

[  ] 
 is measured. This result reveals 

the influence of the ionic magnetic anisotropy on the properties of 

the crystal lattice. This fact demonstrates the application of the 

investigated doped sillenite as piezo-converter in the echographs 

with medical, biological and environmental purpose. 

 

 It is established that, the value of the interaction constant   

decreases. The interaction is realized between the vanadium ion 

(V
4+

) and the field in cylindrical cavity through which the emission 

passes. Its energy W decreases also, which means that the process of 

the spontaneous emission is not endless. On this basis, the 

theoretical model of the maser is presented and it can be usefull for 

the medical and biological investigations.  

 

 The high frequency dielectric constant   is determined. This result 

gives the information for the p-n transition in the crystal 

Bi12SiO20:Ni. Thus, the design of the piezo-converters of the 

echographs is simplified. 

  

 It is established that, the Verdet constant for Bi12SiO20:Cr has the 

negative values in the investigated spectral region which is the 

undeniable proof for the presence of paramagnetism in the crystal. 

Thus, the sillenite is transformed from diamagnetic to paramagnetic 

and it is appropriate for the construction of the piezo-converters in 

the echographs with medical, biological and environmental purpose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


