
катедра ФИЗИКА НА 
КОНДЕНЗИРАНАТА МАТЕРИЯ 

Кондензираното състояние е най-разпространеното състояние на материята на Земята. 

Наистина  всичко освен въздуха е кондензирана материя – земната кора и по-

дълбоките слоеве  до центъра на Земята, водата и другите течности, металите, 

полупроводниците, полимерите, дори биологичните структури, от които е съставено 

всичко живо.  Само този факт налага изучаването и изследването на кондензираната 

материя като важна част от природните науки. През ХХ век почти 40% от всички 

изследвания във физиката имат за обект различни кондензирани среди при различни 

условия. Значителен брой от Нобеловите награди по физика са дадени за 

забележителни резултати от тези изследвания. Изследователите на кондензираната 

материя си поставят високи цели – от една страна  да разберат как е устроен 

заобикалящият ни свят и така да се задоволи любопитството на човечеството, а от 

друга – да се приложат постигнатите знания за промяна на материалите, 

електрониката, оптиката, комуникациите, компютрите, въобще целия бит и техника.  



НАУЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО МАГНЕТИЗЪМ 
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Измерване на магнитен хистерезис 
на феро- и феримагнитни материали 
и определяне на основните им 
харектеристики като намагнитеност 
на насищане, остатъчна 
намагнитеност и коерцитивна сила, 
чрез използване на Вибрационен 
Магнитометър (VSM) 

Измерване на термомагнитни криви   
( ZFC и FC ) при високи температури 
(до 900К) 

за контакт: 

доц. д-р Милена Георгиева, Б237 ,тел: 02/8161-703  

e-mail: mgeorgieva@phys.uni-sofia.bg 
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катедра Физика на кондензираната материя 
научна група  НАНОСТРУКТУРИ И ФОТОВОЛТАИКА 

Изследват се полупроводникови 
наноструктури предназначени за 

излъчватели (лазери, LED), или 
приемници (ИЧ фотодетектори)  

на светлина.  

Създаване, изследване и моделиране  на 
нови  материали и структури  за иновативни 
слънчеви елементи на основата на 
разредени нитриди  GaInAs(Sb)N. 

  Отместване на фоточувствителността към дългите 

вълни (спрямо GaAs) с цел  покриване по-широка 

част от слънчевия спектър. 

За контакти: 

доц. д-р Веселин Дончев Б303,  02/8161-701  

E-mail: vtd@phys.uni-sofia.bg  

Измерванията на фотонапрежението на повърхността и/или интерфейса дават  
информация за спектъра на оптично поглъщане, транспорта на токоносителите и 
ходът на енергетичните зони в структурата. 

Спектри на две квантови ями от GaAs (5nm, 12 nm) 

вложени в свръхрешетка от Al4Ga8As 

Групата е в тясно сътрудничество с Лабораторията по електронни  

и фононни свойства към катедра ФТТ и МЕ и участва в Европейската 

 програма за сътрудничество в областта на науката и технологиите.   
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катедра Физика на кондензираната материя 
научна лаборатория  „СПЕКТРОСКОПИЯ НА КРИСТАЛИ“ 

Микро-Раманов спектрометър Labram HR 
Visible с микроскоп, дифракционни решетки 
600 и 1800 mm-1 и CCD детектор (-70 oC), 
He-Ne и Ar+ лазери. Възможности за 
поляризационни измервания и при 
различни температури.  

Раманови спектри на Sc3CrO6 
(вляво) и графен (вдясно) 

За контакти: проф. дфн Мирослав 

Абрашев, Б322,  02/8161-816  

E-mail: mvabr@phys.uni-sofia.bg  

Рамановата спектроскопия изследва нееластичното разсейване на лазерна 
светлина във веществото. От положението и относителната интензивност на 
наблюдаваните линии в спектрите се определят честотите на атомните трептения, 
както и местата и симетрията на атомите в молекулата или кристалната решетка.  

Групата работи в сътрудничество с колеги от 

институтите ИФТТ, ИМК и ЦЛСЕНЕИ на БАН, 

TcSUH–Houston, IMJR-Nantes и FU-Berlin  
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2. Електроакустични изследвания на електролити.  

      Изучава се динамиката на образуване на двоен електричен слой на 

границата разтвор-диелектрик под действие на външно електрично поле с 

цел получаване информация за структурата и свойствата на разтворителя и 

на заредените частици. 

 1. Експериментално изследване на механични 

трептения на капки и мехурчета възбудени с 

променливо електрично поле.  

          Разработват се иновативни експериментални 

техники базирани на оптическа регистрация и анализ 

на резонансни спектри с цел изследване на 

динамичните свойствата на интерфейса течност-газ. 

Изследват се процесите на изпарение, влиянието на 

налягането на газови пари, адсорбцията на молекули, 

йони и частици върху на интерфейса течност-газ, под 

влияние на електрично поле, механични трептения и 

температурни изменения.  
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Научна група "Електроакустични взаимодействия" и 

лаборатория "Практическа Химия" 

За контакти: ас Николай Зографов 

 А218,  02/8161-832  

E-mail: zoggy@phys.uni-sofia.bg 

http://www.phys.uni-sofia.bg/~zoggy/eacoustics 

http://www.phys.uni-sofia.bg/~zoggy/chemlab  



Научна група по БИОФИЗИКА 

Направления на изследване 
1) светлинните реакции при процеса фотосинтеза и механизмите на тяхната 

регулация;  
2) приложения, свързани с процеса фотосинтеза, като биогорива, суровини за 

фармацията и козметиката и др.; 
3) ранна диагностика на заболявания (невродегенеративни: Алцхаймер, 

Паркинсон, деменция и др.; рак и др.) и проследяване на тяхното 
повлияване от нови методи на лечение чрез Раманова спектроскопия.  

Обекти на изследване:  
• висши растения, фотосинтези- 

ращи микроорганизми, тилако-
идни мембрани, изолирани 
хлорофил-протеинови компле-
кси, пигменти, протеини и други 
биологични и медицински 
проби; 

• Препарати от лабораторни 

животни и хора. 

A model structure of 

aggregated LHC II 

trimers 
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Fluorescence spectroscopy 
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Raman spectroscopy 

Светосъбиращ пигмент-
белтъчен комплекс II –
освен че събира светли-
нната енергия осигуря-
ва и фотозащита при 
силно осветяване.   

Основни методи: абсорбционна, флуоресцентна и Раманова спектроскопия. 
За контакти: доц. Катерина Стоичкова,  

Б317, 02/8161-459, E-mail: katys@phys.uni-sofia.bg 



 

• Спектроскопична елипсометрия с алгоритъм за оптично   
     охарактеризиране на тънки и свръх тънки (<5 nm)  
     твърдотелни слоеве и интерфейси, намиране на  
     нехомогенности , профила им в дълбочина и оптично  
     охарактеризиране на стекове от слоеве за нано-електрониката 

• Квантова оптика и квантова информация:  
1) разработване на теоретични методи за манипулиране 
 на квантови системи, например йони в уловка, атоми в 
оптична решетка и др.; 2) кохерентен контрол, базиран  
на адиабатни техники и композитни импулси;  
3) реализация на квантови гейтове, квантови алгоритми  
и квантови симулации. 

• графен и графенов окис  

• Теоретични изследвания на  
екситонни и вибронни  
спектри на молекулни,  
едномерни и друмерни структури. 

 

ДРУГИ  НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ТЕМАТИКИ в катедрата: 



Учебна лаборатория по  

Механика 

В лабораторния практикум по 
Механика студентите добиват основни 
експериментални навици и умения при 
провеждане на измервания и се 
научават да определят основни 
величини чрез преки или косвени 
измервания.  

Те практически се запознават със 
законите на механиката и експеримен- 
талните методи за проверката им, 
разбират по-дълбоко основни физични 
закономерности и явления, и се научават 
как да обработват получените експери- 
ментални резултати.  
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Измерване на инерчните моменти на 
твърдо тяло, Уред на Обербек и 
Махало на Максуел 



Учебна лаборатория по  

Молекулна физикa 

Студентите продължават изграждането на 
експериментални навици и умения, свързани 
със специфичните изисквания на този раздел от 
физиката. Те се запознават с основни явления от 
молекулната физика и термодинамиката, както 
и с експериментални методите за измерване на 
величините, които ги  характеризират. Същевре- 
менно се научават да осмислят и обясняват 
наблюдаваните явления чрез закономерностите, 
на които се подчиняват термодинамичните 
системи на макро и микро ниво.  
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Определяне на специфичната топлина 
на топене на лед и специфичната 
топлина на изпарение на вода 



Учебна лаборатория по  

Електричество и магнетизъм 

По време на занятията студентите си 
създават и задълбочават експеримен- 
тални навици и умения за съставяне и 
работа с електрични вериги и постановки. 
Те придобиват опит за извършване на 
систематични електрични измервания и 
анализ на резултатите. Заедно с това 
студентите си изграждат трайни навици 
за спазването на правилата, свързани с 
техниката за безопасност при работа с 
електричен ток. Същевременно, 
студентите придобиват знания за важни 
физични явления и закони от 
електричеството и магнетизма и 
интересни свойства на кондензираните 
среди. 

катедра Физика на кондензираната материя 

Прецизно измерване на  
напрежение по  
компенсационен метод 



Учебна лаборатория по  

Оптика 

В лабораторния практикум по 
оптика се демонстрират и се изследват 
опитно основните оптични явления: 
интерференция, дифракция, дисперсия, 
топлинно излъчване. Проверяват се 
основните закономерности, валидни за 
различните раздели в оптиката: 
вълнова, квантова и геометрична 
оптика. Измерват се различни оптични 
константи и техните спектрални 
зависимости. Студентите се запознават и 
с основните фотометрични величини и 
методите за измерване и 
количественото характеризиране на 
цвета и цветните разлики. 
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Интерферометър на Рейли 

Пречупване на 
светлина през 
призма 
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Учебна лаборатория по  

Практическа Химия и Физикохимия на полупроводниците 

В практикума се изучават основни приложни 
области на химията и физикохимията, като 
методи за очистване на веществата, химичен 
синтез, качествен, количествен и фазов анализ. 
Лабораторията разполага с потенциометрични, 
кондуктометрични, комплексометрични, 
електрохимични  и микроскопски методи за 
изследване на основни закономерности в 
химическата наука. Тук студентите придобиват 
рутина при провеждане на основни 
лабораторни операции съпровождащи всеки 
физичен, химичен и физикохимичен 
експеримент. 

разтворимост във вода фазов анализ 

електрохимичен експеримент 

http://www.phys.uni-sofia.bg/~zoggy/chemlab 


