
1 
 

 

Р Е Ц Е Н З И Я  
 

от проф. дфн Корнели Григоров 

 

 

Относно: Конкурс за присъждане на научна степен „ДОКТОР“ за нуждите на Института 
по обща и неорганична химия при БАН в област висше образование, професионално 
направление 4.2 „Химически науки“ – химия на твърдото тяло на физик Тина Пламенова 
Дилова. 

Тема на дисертацията: „Изследване процесите на формиране на сензорни елементи на 
основата на тънки филми“ с научен ръководител проф. д-р Пламен Стефанов при ИОНХ-
БАН 

Дисертационната работа е обсъдена на специализирано заседание на секция 
„Електронна спектроскопия на твърди повърхности“ на 29.07.2020 г. и допусната до 
защита със заповед No: РД-09-128/30.07 на директора на ИОНХ-БАН съгласно 
изискванията на ЗРАСРБ правилника за неговото прилагане за участие в конкурса. 

Тина Дилова завършва висше образование в Софийски университет „Св. Климент 
Охридски” Физически факултет по специалност „Инженерна физика“ и е магистър по 
“Квантова електроника и лазерна техника” от 2007 г. На 01.01.2009 г. постъпва в 
Института по обща и неорганична химия при БАН като задочен докторант с тема на 
изследване: „Изследване процесите на формиране на сензорни елементи на основата на 
тънки филми“. От 2005 до момента работи на длъжност „физик“ в същия институт. 

1. Обща характеристика на представените материали  

В дисертацията са представени резултати в областта на сензорните елементи, 
базирани на тънки полупроводникови метални оксидни материали. Визира се 
мониторинг на опасни газови емисии като H2S, CO, NO2, NH3, H2, CH4, толуен, ацетон, 
метанол, бензен и др. Някои от тях са експлозивни при контакт с въздух, а други 
възпрепятстват преноса на кислород в живия организъм и водят до смърт. В този смисъл 
тематиката е не само актуална, но и жизнено необходима. Разработени са различен тип 
сензори, детектиращи различни газове/газови смеси, които са широко използвани в 
множество устройства. В този смисъл, техните характеристики, чувствителност – 
прагова стойност на детекция, селективност, бързодействие, са обект на изследване на 
представената дисертация, както и на голям брой научни публикации в световен аспект. 
Разбира се, разработените газови сензори са базирани на различни принципи на действие 
- отчитане на промяна на повърхностното съпротивление, оптически, ултразвукови и 
акустично вълнови, термо-електрични и електрохимични. 

В настоящата работа са изучени параметрите на газови сензори от метални оксиди, 
отчитащи промяната на повърхностното съпротивление, сенсибилизирани с метални 
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добавки от сребро, злато, платина, паладий. Вида на тези добавки в комбинация с 
възбуждане на наноструктурните сензори със светлинен източник (UV или/и видима) е 
в основата на дисертацията и е разгледана в VII част. Изучени са газовите сензори, 
базирани на следните метални оксиди - SnO2, WO3, TiO2, ZnO, не само поради тяхната 
ценова достъпност, но най-вече заради тяхната химична инертност, стабилност и лесен 
синтез. 

Работата има предимно експериментален характер и е плод на усилията на две 
научни звена, отличаващи се със солиден научен и материален капацитет – това на 
проф. Николай Недялков, ръководител на лаборатория „Микро и Нано фотоника“ от 
Института по Електроника на БАН и тази, ръководена от проф. Пламен Стефанов – 
„Електронна спектроскопия на твърди повърхности“, именно където докторантката 
работи. В този аспект изследванията носят интердисциплинарен характер, като от една 
страна се включва синтез на тънки слоеве, тяхната литографска обработка и създаване 
на сензор, а от друга – построяване на адекватна апаратура за измерване на газови смеси 
с концентрация на изследваното вещество до и под 100 ppm, и обширни изследвания 
върху реакцията на сензора при различните газови смеси и различната концепция на 
възбуждане и сенсибилизиране. 

Дисертационният труд е написан много добре, чисто и грамотно на 123 страници, 
съдържа 84 фигури и 189 цитата. Той се базира на 5 научни публикации в реномирани 
списания, и 10 участия в наши и международни конференции. Автореферата съдържа 65 
страници, една таблица, 40 графики и фигури и в известен смисъл преизпълнява 
концесията за резюмирана форма на дисертационен труд. 

 

2. Характеристика на научните и научно-прилежните изследвания 

Дисертацията се състои от увод, обзорна част, цел и задачи, експериментална част, 
методи на изследване, резултати и дискусия и последната част – Изследване на 
характеристиките на МО-базирани сензори. Следват изводи, приноси и използвана 
литература. Уводът запознава читателя накратко с актуалността на проблематиката и 
основните качества, необходими на газовите сензори да оперират адекватно –
чувствителност и селективност към различните газови молекули, бързодействие и време 
за релаксация както и устойчивост. Устойчивостта е съществено свойство на сензорите, 
тъй като някои от тях работят при високи температури, а други, като разгледаните, 
използват UV лъчение (което води до стареенето им) за постигане на висока плътност на 
заряд и подобрена чувствителност. Разгледани са и основните метални 
полупроводникови оксиди - SnO2, In2O3, WO3, TiO2, ZnO, MoO3, които са обект на 
изследване в специализираната част от дисертацията. Още тук се начертават основните 
методи за сенсибилизиране на структурите към даден вид газ или така наречените VOC 
– Volatile Organic Compound, с добавяне на елементи. Подчертано е многократно 
влиянието на морфологията на слоевете на сензорите при промяна на съпротивлението 
и по-специално степента на неговата порьозност. 

Следва литературния обзор който мотивира и подчертава необходимостта от 
сензори на газ, като детайлно се разглеждат различни вредни емисии и причинената 
токсичност и последици за околна среда и здраве, както и допустимите концентрации. В 
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тази подробна справка, липсва водородът, който е силно експлозивен при контакт с 
кислород. Изследвания в последствие върху тази молекула (H2) не са проведени в 
представените материали. В подзаглавие „Принцип на действие на сензорите на газ“ 
читателят намира стегната и ясна информация върху процесите на адсорбция на газови 
молекули, енергията на връзките и други параметри необходими за прецизната работа на 
сензора. Дефинира се отклик на системата като промяна на съпротивлението или 
интензитета на електрическия ток при приложено напрежение в присъствието на газ. 
Важна част в тази глава е „Механизъм на действие на МО газови сензори“, където освен 
физичния принцип на действие съгласно вида полупроводник, са дефинирани и 
основните недостатъци като ниска селективност и чувствителност, работа при високи 
температури и чувствителност към средата, като се подчертава, че стандартните МО 
сензори нормално работят в температурен диапазон от 100 - 450°C, което води до висока 
консумация на енергия, намалена стабилност и експлоатационен срок. Именно в тази 
част се предлагат методи за драстично подобряване на характеристиките на 
изследваните материали с въвеждането в структурата на МО сензори на благородни 
метали под формата на наночастици (NPs) като Pt, Au, Ag, Pd и други. Целта е не само 
контролиране на типа проводимост, но и внасяне на нива на плитки онечиствания 
(shallow level of impurities), разположени близко до позволените зони на съответния 
материал, като в последствие те лесно могат да бъдат йонизирани, създавайки електрон-
дупка двойка. Друга хипотеза, лансирана в VII част на дисертацията, също звучи силно 
допустима и е свързана със създаване на повърхностни центрове на захват на газовата 
молекула – „физична адсорбция“ и поради ниската енергия на свързване, при падане на 
началната концентрация на газовата съставка – я отдават обратно - десорбция. Според 
мен и двете хипотези са правдоподобни, т.е. те действат синергетично, тъй като става 
ясно, че при облъчване с UV – светлина се подобрява чувствителността на сензорите. UV 
– лъчението е с енергия 3.1 eV, доста под енергията на забранената зона на не-
дегенериран ZnO (3.4 eV), което недвусмислено води до извода, че дотирането и 
сравнително високата порьозност на повърхността (наличие на дефекти – deep level 
defects) допринасят за създаването на плитки междинни енергетични нива в забранената 
зона и по този начин приравняват двете енергии. 

Дисертантът прави обстоен и много компетентен обзор на най-добрите кандидати 
от МО сензори с отлично подбрана литературна справка, съпоставя техните силни страни 
и недостатъци, начина на получаване, тяхната чувствителност и селективност. 
Докторатът в тази част е използвал акронима „QCM“ без допълнителни обяснения. 
Следват методите за отлагане на сензорите като са включени най-използваните химични 
и физични методи за отлагане. Към PVD методите рецензента би желал да допълни и 
метода HiPIMS, който е сравнително нов и много гъвкав метод чрез който получаването 
на порести слоеве е добре познато. Апаратурата е сравнително скъпа, но работата му при 
висок вакуум води до получаването на силно възпроизводими слоеве с висока степен на 
чистота.  

Следват методите за характеризиране на слоевете, като най-голямо внимание е 
отделено на Рентгеновата фотоелектронна спектроскопия (XPS), следвана от Сканираща 
електронна микроскопия (SEM), Трансмисионна електронна микроскопия (TEM), 
Рентгенова дифракция (XRD) и Атомно-силова микроскопия (AFM). 
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Прави впечатление, че друг спектроскопски метод вървящ ръка за ръка с XPS – 
Оже електронната спектроскопия (AES) не е включен в тази глава. 

Метода на импулсната лазерна аблация (PLD) е подробно описан с принципна 
схема и визуален материал на камерата заедно с подробности за използваната дължина 
на вълната на Nd:YAG лазер, като метод основен за получаване на тънки порьозни филми 
от МО за въпросната студия. Графичният материал е с отлично качество и нагледност. 
Рецензентът не познава израза „подложен слой“. В речника на тънкослойната техника се 
използва изразът подложка, субстрат, или multilayer structure и т.н. В същия параграф - 
IV.1.1.3.2. ролята на този междинен буферен слой от сплав Au-Ag или от чисто злато и 
чисто сребро, върху която впоследствие се израства модифицираната ZnO наноструктура 
с Pd и Au не е обяснена. 

В част V.5.1 са изяснени принципите на измерване на сензорни елементи, получени 
чрез PLD в кислородна атмосфера. Точно и ясно са дефинирани параметрите на 
експеримента, видът на протичащите реакции, видът на използваните газове и техните 
концентрации. Дефиниран е отговорът на сензора към съответния газ, както и 
параметрите - време за реакция и време за релаксация. Тук също са въведени и видовете 
монохроматични светодиоди, с чиято помощ е изследвано влиянието на светлината 
върху сензорното поведение на структурите от ZnO. 

VI част е посветена на резултати и дискусии. Тази част е изключително 
информативна и съдържа резюмиран специфичен материал относно морфологията, 
структурата, химичния състав на основните МО слоеве използвани при детекция на 
газови молекули. Получени са изключително добро качество SEM, TEM и SAED 
изображения на наноструктури от TiO2, MoO3, SnO2 и ZnO отложени чрез PLD при 
атмосферно налягане, водещо до отлагане на силно порьозни структури с равномерно 
разпределение на агрегатите от наночастици. В случай на титанов диоксид са 
разграничени три фази - TiO2-Rutile; TiO2-Anatase; и Ti3O5 посредством електронна 
дифракция SAED, като е направен анализ на разпределение на частиците по диаметър. 
Тези фази безпроблемно са доказани и от фотоелектронните спектри и тяхната 
деконволюция (разлагане на носеща честота, основен пик на съставните пикове, 
елементи). Освен нагледен графичен материал, следва професионален анализ на 
свързващата енергия, характерна за различните състояния на участващите елементи в 
съединението. Тези изследвания носят не само фундаментален характер в случая на TiO2. 
XPS изследванията показват нестехиометричен характер на полученото съединение и 
последващото отгряване довежда до пълно окисление на титана до Ti4+. За изследване на 
хомогенността на слоевете са направени дълбочинни профили, които доказват точната 
стехиометрия, но интерфейсът със силициевата подложка не е рязък, т.е. като че ли 
съществува дифузия или по-точно елемента интердифузия при метода LPD. При 
отгряване от 200oC картината значително се влошава. За съжаление при нанасяне с PLD, 
няма измерени дълбочинни профили, но XPS пиковете на Ti2p3/2 са значително по-тесни 
и въпреки наличието на високо енергетичния плазмонен сателит при 472 eV, дублетът на 
Ti2p3/2 - Ti2p1/2 осезателно е преместен при по-ниски енергии – от 459.1 до 458.3 еV, което 
говори за слизане в хомологичния ред на титановия диоксид. Наличието на много ниски 
концентрации на азот подкрепя теорията за вграждане на азот може би под формата на 
TiN. Изводите от тези изследвания са от изключителна полза и доказват факти, получени 
по различни техники, а именно, че слоеве от TiO2, нанесени по метода PLD при 
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атмосферно налягане показват наличието на порьозни наноструктури, съставени от 
наночастици и наноагрегати, съдържащи кристални фази от анатаз, рутил, и Ti3O5 и азот 
под формата на TiN. 

Впечатлен съм от морфологията на ZnO/Au/Si, ZnO/AuAg/Si нанесени посредством 
PLD в кислородна среда, тяхната хидрофобност и висока порьозност. Двата феномена са 
тясно свързани. Дълбочинните профили на ZnO/AuAg/Si показват отлична стехиометрия 
и рязък интерфейс. 

В VI.4.2. са изучени формирането на наночастици от Au и Pd нанесени посредством 
лазерна аблация във вакуум върху оксидирана силициева подложка, като техните 
размери са изследвани като функция от броя на импулсите на Nd:YAG лазера. 
Изключително нагледна е зависимостта на плазмонния резонанс във видимата област 
на Au наночастици. При 300 импулса поглъщането е силно изразено при 640 nm като 
получените наночастици на подложката са с висока плътност на покритие – около 70% и 
със сравнително малко отклонение по диаметър на частиците (не е показано). Сходен 
принцип на изследване е направен за Pd наночастици. Направеното TEM изображение е 
в различен мащаб от това за Au наночастици и затова не може да се определи плътността 
на покритието спрямо това на златните наночастици. Използвани са 50 импулса, 
вероятно поради различните свързващи енергии на двата благородни метала. За Pd 
наночастици е характерно силно разсейване по диаметър – хистограмата е с почти 
правоъгълна форма и среден диаметър около 10 nm. ХPS спектъра на Pd3d (Фиг. 42) 
показва метален паладий при 335.1eV (Pd0 ) и компонента при 336.4eV, която се асоциира 
с Pd2+ . Компонентната при 337.7 eV съответства на Pd4+ с концентрации около 20%. 
Цитиран е литературен източник, но въпросният феномен не е дискутиран. Знае се че 
паладий е с изявени каталитични свойства, но от друга страна той реагира с кислород 
при температури от 800oC, ако става дума за неговото окисление при нанасяне при стайна 
температура. Този момент заслужава внимание, още повече, че наночастиците не се 
държат като съответния обемен материал. На фигура 45 са представени XPS спектрите 
на декорирана с наночастици от Pd - Pd/ZnO/Ag структура, като пика при 337.2 eV (който 
е широк около 4 eV) е асоцииран с Pd2+, което се отклонява от резултатите, представени 
на Фиг. 42. Там дублетът е изместен с около 2 eV към по-високите свързващи енергии. 
Във всички случаи включването на паладий с по-висока степен на окисление в решетката 
на ZnO води до подобряване на сензорните характеристика на синтезираните и изучавани 
структури. 

 

3. Критични бележки и препоръки 

При четене на рецензията, възникват някои въпроси, които са с изяснителен 
характер. В редки случаи се наблюдават неточности най-вече асоциирани с лексикалната 
семантика, факт който може да бъде причислен към начина на мислене и изразяване. 
Например, в глава „Методи за изследване…“, завършват с кратък план определящ 
насоките на работа по сензорите: „Изброените проблеми очертават актуалността за 
провеждане на изследвания в следните насоки:…“ би следвало да се замени с 
„…очертават необходимостта от провеждане…“, а „Разработване на подходящи 
технологии за формиране….“ трябва да отпадне, тъй като тези технологии са вече 
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разработени, може би усъвършенстване. „Изучаване със съвременни електронно-
спектроскопски методи на…“ със съвременни също трябва да отпадне по същата логика. 

В приносите формулирани на страница 110 намираме липса на точност – 
„Предложен е перспективен подход за формиране чрез импулсно лазерно отлагане на 
порьозни наноструктури от TiO2, MoO3 и SnО2 и ZnO метални оксиди…. Показано е, че 
получените наноструктури проявяват сравнително добра чувствителност при стайна 
температура към…“. Добре е „подход“ да се замени с „метод“, а израза - „проявяват 
сравнително добра чувствителност“ да се прецизира. 

На страница 109 в извод 7: „Осветяването на сензорната повърхност с бяла 
светлина увеличава чувствителността на сензора, което вероятно се дължи на UV 
компонента в спектъра на бялата светлина“ – твърдението със сигурност е вярно, но 
механизма на влияние на UV спектъра върху чувствителността на сензора може да бъде 
„загатнат“ по-подробно. 

Критичните бележки представляват неразривна част от оценката на всеки труд, 
статия, дисертация, правен документ и пр., те представляват форма на отговорност, която 
няма как да не носи субективен елемент на оценка. В най-добрия случай, целта е 
изчистване на линията на изследване, фокусиране върху важни моменти или 
подобряване на формàта на въпросната студия. Под формат, визирам равновесието 
между компонентите, в случая между експерименталната и физичната същност на 
изследваните и анализираните процеси. В началото рецензента определя 
дисертационния труд като експериментален, но това може да бъде оспорвано, тъй като в 
привидно емпиричния характер на изследванията, лежат фундаментални физични закони 
и все още не напълно изяснени процеси във физико-химията на твърдото тяло. С други 
думи, препоръката се отнася към броя на (многочислените) изследванията на МО 
сензори от различни типове и техните структурни, морфологични и физикохимични 
особености, в това число и XPS спектри, които данни придават на дисертацията 
монографичен аспект или този на специфичен справочник (Handbook) и „заглушат“ 
физичната интерпретация на резултатите. Обяснения на физичните процеси съвсем не 
липсват, (II.,VII.4), но според мен пропорцията трябва да е около 30:70. Тази препоръка 
е продиктувана от изключителния интерес към областта на изследване в която читателя 
търси обяснения на протичащите процесите, тяхната физична същност и взаимовръзка. 
Както вече споменах, тази препоръка не обезценява огромната стойност, сериозност, 
всеобхватност и точност на представения труд. 

 

4. Заключение 

Дисертационният труд представлява сериозна студия изучаваща процесите на 
сорбция-десорбция на газови молекули върху чисти и модифицирани повърхности на 
метални оксиди от различен тип с цел създаването на сензори с промяна на 
повърхностното съпротивление. Студията е построена от три главни части – създаване 
на структури предимно с физични методи – лазерна аблация, тяхното характеризиране с 
набор от мощни спектроскопски и спектрометрични методи и задълбоченото и 
комплексно изучаване на сензорните характеристики на получените структури. 
Значителен експериментален заряд е заложен при сенсибилизирането на получените 
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структури с благородни метали и допълнително активиране с различен диапазон на 
светлинни източници. Голям брой междинни изследвания съпътстват главната цел. 
Резултатите са на световно и академично ниво и придават на студията приложен 
характер. Заслужават адмирации и усилията на участващите научни колективи при 
решаването на комплексните задачи и проблеми, възникнали в хода изследванията. 
Дисертантът е съавтор на 7 работи публикувани в международни списания с висок 
индекс и с над 20 цитата. 

Кандидатът отговоря и преизпълнява изискванията на ЗРАС в Република България, 
както и на правилника за негово приложение и този на ИОНХ при БАН. На тази база и 
направения детайлен анализ на постиженията на кандидата, убедително предлагам на 
Уважаемото научно жури да бъде присъдена образователната и научна степен „доктор“ 
на физик Тина Пламенова Дилова.  

 

 

 

16.09.2020 г. 

Рецензент: 

/К. Григоров/ 


