
А Н О Т А Ц И Я 

към кандидатурата в конкурса за най-добра научна публикация за 2020 година 

на Института по Електроника при БАН, на името на Академик Емил Джаков 

 

В конкурса учасваме като научен колектив, членове на който са Доц. Димитър Славов от лаборатория 

„Биофотоника“ на Института по Електроника и Проф. Венцислав Вълев, Проф. Питър Мосли, д-р 

Кристина Русимова и Проф. Уйлям Уатсуорт от Центъра по фотоника и фотонни материали към 

департамента по Физика в Университета на Бат, Великобритания.  

Колективът се сформира тематично около идеята за разработване на нови покрития за контейнери, 

съдържащи пари на алкални метали, отличаващи се с по-ефективно взаимодействие със светлината в 

процеса на светлинно индуцирана десорбция на атоми от тях.  Цели се постигнето на по-добър контрол 

върху плътността на нанситените пари в обема на контейнера, като наред с това покритията не трябва да 

отстъпват по анти-релаксационните свойства на материалите от сходен клас.   

Работата ни по темата доведе до въвеждането на нов, неприлаган до момента тип покритие, 

илюстрирано на основата на златни наночастици, пасивирани с Октадециламин. Беше заявен британски 

патент за този клас покрития, в който откриватели са изброените по-горе учени и в частност, от Института 

по Електроника при БАН - Димитър Славов. Резултатите от изследването колективът публикува на 24 май 

2019 г. в списание  Nature communications (IF 11,9 за 2019 г.), съобразно ограниченията за публикуване, 

наложени от патента (след 13 март 2019 г.). След деня на публикуване, кратко интервю за работата ни 

беше отразено от 8 водещи научни издания, между които и “phys.org”. 

В конкурса за най-добра научна публикация на името на Академик Емил Джаков, участваме като 

горепредставения колектив, със следните материали: 

1. Публикацията: „Atomic dispensers for thermo-plasmonic control of alkali vapor pressure in 

quantum optical applications“ NATURE COMMUNICATIONS, (2019) 10:2328, 

https://doi.org/10.1038/s41467-019-10158-4 

2. Британски патент IP2423.1GB, заявка Ref. No: 1818455.6    

3. Съпътстващи публикацията и патента материали (press release) 

Кратко описание: 

В университета на Бат синтезирахме златни наночастици със средна голелемина ~5 nm по възприета в 

литературата технология, използваща като анти-агломериращо покритие молекулата на Октадециламин 

(ОДА). Така синтезираните покрити златни наночастици са в състояние да формират покритие върху 

подготвена стъклена или кварцова повърхност с дебелина равна или близка до един монослой от 

наночастици. Характеристиките на така синтезираните покрити златни наночастици, в разствор и 

нанесени върху повърхности, са илюстрирани на фиг. 1 от статията.  

За извършването на сравнителен анализ, поръчахме комерсиално изработката на четири кювети от 

пирекс, с цилиндрична форма. Първата от тях запазихме без покритие, като база за сравнение. На 

вътрешната повърхност на втората кювета нанесохме близко до монослой покритие от ОДА-Аu-

наночастици. Структурата на пасивиращата молекула в това наше покритие е близко до описаното в 

литературата покритие от Октадецилтрихлоросилан (ОТС). Тази близост позволява сравнението на 

тяхното взаимодействие с атомите на алкални метали. Останалата двойка кювети използвахме за да 

тестваме съвместимостта на ОДА-Аu покритието с едно от най-широко разпространените покрития за 
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кювети с пари на алкални метали – полидиметилсилоксан (PDMS). За целта третата кювета отново 

покрихме с монослой от ОДА-Аu-наночастици и върху него нанесохме слой от PDMS, докато четвъртата 

кювета беше покрита само с PDMS по същия начин. Покритията върху кюветите нанесохме в университета 

на Бат, след което кюветите бяха повторно изпратени при производителя за запълване с пари на Рубидий. 

В завършен вид те са показани на фиг. 1b от статията. Микроскопски анализ (dark field) на вътрешната 

повърхност на кюветите беше направен отново в университета на Бат (фигура 1 е,f). 

След този етап от работата кюветите бяха изпратени в Института по Електроника, където бяха изследвани 

систематично фотодесорбционните свойства на кюветите с покритие и анти-релаксационните свойства 

на тези покрития. За целта в стая 120 на ИЕ-БАН бяха изградени последователно две опитни установки, 

показани съответно на фиг. 2 и фиг. 6а. С тяхна помощ бяха регистрирани данните от изследванията, 

показани на фигури 3 ÷ 6 от статията и фигури 1 ÷ 3 от публикуваните допълнителни материали. Освен 

това, за нуждите на изследванията в публикацията, в института по електроника бяха изработени и 

следните три устройства (Устройства изработени в ИЕ.pptx): 

i) Лазерна глава с термостабилизация, на базата на DFB диоден лазер, снабдена със система за 

наситено поглъщане, излъчваща на линията D2 на Rb  

ii) Лазерна глава с термостабилизация, на базата на диодно-напомпван микрочип-лазер, излъчваш 

на дължина на вълната 532 nm, за нуждите на десорбционните експерименти. Излъчвателят 

притежава тясна спектрална линия (~10.9MHz), подходяща за прицизна Раманова спектроскопия 

на повърхности, покрити със златни наночастици 

iii) Оптичен прекъсвач за формиране на подходящи импулси от непрекъснат лазер за оптична 

десорбция на Rb атоми от обема на покритията.  

 

Основни резултати: 

Контрол на концентрацията на атомните пари 

Основното достойнство на въведения нов тип покритие се състои във възможността изключително по-

бързо да се повиши, а след това и отново да се намали концентрацията на наситените пари на алкалния 

метал в кювета с такова покритие, посредством светлинна десорбция. 

 За сравнение, повишаването на концентрацията на наситените пари посредством загряване на цялата 

кювета е бавен процес отнемащ минути. Този метод е удобен за стабилизиране на концентрацията на 

наситените пари, но не притежава бърза динамика. Алтернативен на този подход е повишаването на 

концентрацията на атомните пари посредством светлинна десорбция на атоми от повърхността на 

кюветите. Десорбцията протича много по-бързо, като скоростта на десорбция на атомите от вътрешната 

повърхност се определя от типа покритие и ефективното му взаимодействие със светлината, при 

идентични други условия (размери на кюветата, интензитет на светлината, дебелина на покритието).  

Подходящ пример за сравнение са кювети с покритие от Октадецилтрихлоросилан (ОТС), представени в 

литературата [Ref. 33]. Това покритие е тънкослойно (близко до монослой/няколко монослоя). Неговите 

градивни молекули завършват с въглеводородна верига дълга 18 въглеродни атома, така както завършва 

и молекулата на ОДА, покриваща златните наночастици в предложеното от нас покритие. Показано е, че 

при светлинна десорбция в кювета с ОТС покритие, плътността на атомните пари в непосредствена 

близост до повърхността нараства, като достига своя максимум за времена от порядъка на 100 s. В 

проведения от нас експеримент покритието ОДА-Аu-наночастица показва достигане на максимума на 

плътността на парите за по-малко от 20 ms (фиг. 3с). Показваме (Supplementary Figure 3), че това 

съответства на повишаване на температурата на цялата кювета от 18оС на 45оС ( Δt=27оС), но се постига 



посредством светлинна десорбция за по-малко от 20 ms. Изчислява се, че това съответсва също на 16 

кратно нарастване на плътността на наситените пари за <20 ms.  

Основната причина за постигнатото ускорение с около три порядъка на атомната десорбция се дължи на 

взаимодействието на десорбиращата светлина със златните наночастици, съставляващи покритието. 

Наблюдават се едновременно два процеса. При първия от тях се извършва преобразуване на погълнатата 

светлинна енергия в топлинна, концентрирано около златните наночастици. Това е основен и неотменен 

процес. Поради малките размери, загряването на близката околност и въздействието на кондензиралите 

там атомни пари протича изключително бързо (~ns). Освен температурния механизъм на десорбция, в 

литературата е показано, че възбуждането на локализиран повърхностен плазмонен резонанс на 

повърхността на златото води до възбуждане на адсорбираните по повърхността му атоми до по-

високоенергетични състояния. Част от тези състояния са състояния, “отблъскващи” атомите от 

повърхността (anti-bonding states) и възбуждането на атомите до тези хибридни енергетични състояния 

представлява един ефективен, нетермичен десорбционен механизъм. Този нетермичен механизъм е 

винаги съпътстван и от термичния процес, като яркото им разграничаване е трудно. В чисто научен план 

това остава едно от бъдещите предизвикателства в нашата работа. 

Значително по-високата ефективност на новия тип покритие е илюстрирана още посредством оценка на 

параметрите „Начална скорост на десорбция“ и „Брой десорбирани атоми от един фотон“ и тяхното 

сравнение с литературните данни – фиг. 4. 

Съществено предимство в поведението на покритието от ОДА-Au-наночастици е неговата способност за 

бързо възстановяване след интензивна десорбция. То е в състояние да възпроизведе същия 

десорбционен поток от атоми след около един час релаксация на тъмно. Досега използваните покрития 

се възстановяват напълно след около 24 часа.  

Отчетливо потвърждение за ролята на златните наночастици, въведени в покритието на кюветите се 

наблюдава при съпоставката на двете покрити с PDMS кювети (фиг. 5 от статията).  Както беше описано 

по-горе, десорбцията от покритие само със ОДА-Аu-наночастици протича изключително бързо (червена 

линия). Когато върху този тип покритие допълнително се положи слой PDMS, съществено се увеличава 

времето за дифузия на атомите до свободния обема на кюветата и закономерно наблюдаваме достигане 

на максимума на десорбция по-късно, за около 0,2 s (зелена линия). В същото време наблюдаваме, че 

ако покритието се състои единствено от PDMS (синя линия),  неговата ефективност е значително по-ниска 

и максимум на десорбция не се наблюдава. Показаното сравнение недвусмислено доказва ролята на 

поставените в покритието златни наночастици. Важно е да се добави също, че светлинната десорбция 

(фиг. 5) е изследвана при осветяване със зелена светлина (532 nm), за която в литературата е показано, че 

не въздейства ефективно на покритията от PDMS. В същото време, тази дължина на вълната ефективно се 

поглъща от златните наночастици. Следователно, в новия тип покритие се наблюдава разширяване на 

спектралния диапазон, при който светлината ефективно взаимодействие с покритието. Предложеният от 

нас подход позволява посредством формата и размерите на използваните наночастици да се постигне 

по-ефективно поглъщане в дълговълновата част на спектъра. Типично за покритията от чист полимер е 

наблюдаването на ефективна светлинна десорбция в УВ-синята част на спектъра и затихваща ефективност 

към зелената част. 

Обширна мотивация за приложнота потребност от надежден контрол на налягането на наситените пари 

на алкални метали е представена в увода на статията. Ето два от примерите в непосредствена връзка със 

свойствата на новия тип покритие: 

 i) При експерименти, използващи улавянето на атоми в магнито-оптичен капан и охлаждането им 

до много ниски температури е от голямо значение първоначално бързо да се формира висока атомна 



плътност, необходима за зареждане на атомния капан. Съвременните ефективни технологии за това [Ref. 

39 от статията] прилагат светлинно-индуцирана десорбция от стените на съда като по-бърз и чист метод 

за зареждане с атоми. След формирането на ансамбъла от охладени атоми, наличието на атоми с по-

висока температура в околност играят негативно (разрушаващо) действие и би било добре бързо да бъдат 

отстранени. Със своята около три порядъка по-висока динамика, новия тип покритие дава възможност за 

постигането на по-бързо и ефективно зареждане на магнито-оптичните капани с охладени атоми и 

последващо много бързо отстраняване на неохладените атоми, въздействащи на атомите в капана. 

 ii) Поддържане на постоянна концентрация на атомните пари в обема на кюветата не се гарантира 

изцяло от температурната й стабилизация, тъй като съществува възможност атомите да кондензират 

върху отделни студени точки в геометрията на кюветата (особено при по-сложни геометрии). В 

литературата е демонстрирана техника за активно стабилизинане на концентрацията на атомните пари в 

обема с използването на автоматична отрицателна обратна връзка и светлинно-индуцирана десорбция 

от стените на кювета с пари на алкални метали [Ref. 29 от статията]. Както е добре известно, подобна 

система за стабилизация с обратна връзка е по-ефективна при възможност за отработване на възникващи 

бързи изменения на стабилизираната величина (концентрация на атомните пари). Предложеният нов тип 

покритие създава такава възможност. 

Анти-релаксационни свойства на покритието 

С помощта на лазерна светлина, настроена на линия на поглъщане на алкалните метали, атомите им се 

възбуждат до точно определени квантови състояния. Така подготвен, атомният ансамъл е удобен за 

приложение, например в свръх-чувствителните атомни магнитометри, в атомните часовници, при 

квантовите компютри, използващи тези среди. При удър на атомите със непокритите стени на кюветата, 

възбудените атомни състояния се разрушават напълно - атомът или остава адсорбиран, или се връща 

обратно в обема като свеж атом, без никаква „памет“ за предходното си състояние. Покриването на 

стените на съда с избрани видове полимери, между които и споменатите по-горе PDMS и ОТС, 

възбудените атомни състояния не релаксират, дори след сравнително голям брой удъри с повърхността 

на покритието.  

Тъй като в предложеното от нас покритие, златните наночастици са пасивирани с молекула, завършваща 

с дълга въглеводородни вериги (от 18 въглеродни атома), така както завършват покритията от класа на 

ОТС, ние очаквахме новото покритие също така да предпазва от разрушаване. В новия случай обаче 

отчитаме, че пасивиращата ОДА молекула покрива нано-сферична, а не плоска повърхност, което поставя 

съседните дълги въглеводородни вериги на ОДА не в успоредно състояние една на друга, както е при 

молекулите, нанесени върху плоски повърхности. Ролята на този фактор – намалена плътност на пакета 

въглеводородни вериги, трябва да бъде установена. Проведохме изследване на антирелаксационните 

свойства на новото покритие посредством регистрацията на магниточувствителни резонанси в Ханле-

конфигурация. При този метод критерий за анти-релаксационните свойства на вътрешната повърхност на 

кюветие е ширината на наблюдавания резонанс в нулево магнитно поле. Фигура 6б показва сравнение на 

ширините на регистрираните Ханле-резонанси в кювета без покритие (в синьо) и в кюветата с новия тип 

покритие (в червено). Благодарение на покритието наблюдаваният близо 33 пъти по-тесен резонанс, 

което доказва недвусмислено неговите анти-релаксационни свойства. Детайлното им изследване и 

сравнение с други покрития ще представим в отделна публикация, която подготвяме в момента. 

Пресметнатите на тази база брой „защтитени“ удъри със стените на ОДА-златни наночастици покритие 

съответстват на публикуваните до момента данни в множество източници за ОТС. Бихме искали да 

отбележим също, че успешното провеждане на този вид експеримент беше възможно благодарение на 

системата за компенсиране на Земното магнитно поле в стая 120 на Института по Електроника. 


