
С Т А Н О В И Щ Е

по дисертация за получаване на научната степен доктор на науките в направление 4.1
Физични науки  на тема “Съвременни оптични микроскопски методи”от Цветан
Стаменов Велинов, доцент, д-р.
Член на научно жури: Веселин Любомиров Страшилов, доктор на физическите
науки, професор

Ще коментирам последователно различните страни на дисертационния труд, така както
ги виждам и според установените критерии:

- Формалните критерии, утвърдени от Физическия факултет, са изпълнени
напълно. Дисертантът развива тезата си върху 30 публикувани работи, от които 22 в
списания с ИФ (при изисквани 20). Има 132 открити независими цитата (при изисквани
60) и Хирш фактор 7 (при изискван 6). Моето виждане е, че при тези дисертации би
трябвало да се отчитат само цитатите на включените в тях работи, но дори и при такава
постановка цитатите на Велинов (116) са напълно достатъчни. В дисертационния труд не
са включени публикациите, използвани от дисертанта в неговата кандидатска
дисертация. Коментар върху първостепенния въпрос за водещата роля на дисертанта в
изследванията по темата ще направя след кратка дискусия върху неговите резултати и
научни приноси.

- Дисертацията е развита върху изследвания в две съвременни области на
приложната оптика на твърдото тяло – фототоплинната и фотоакустична микроскопия, и
плазмонната микроскопия. Макар и различни по съдържание тези две области са
обединени от общия физичен метод – изследване на материята чрез взаимодействието на
светлината с нейни елементарни възбуждения – топлинните трептения на решетката и
плазмоните модове върху метално-диелектричен интерфейс. Тези две области намериха
развитие в последните десетилетия във връзка с нарастналите изисквания към
безразрушителните методи за изследване на  обема и повърхността на съвременните
материали. Не мисля, че в становище като това трябва да се разпростирам подробно
върху постиженията на дисертанта в тези области, старателно резюмирани в направената
справка за приносите. Ще маркирам четирите основни според мен момента в тях.  На
първо място дисертантът разработва, изгражда и калибрира, основно със свои усилия,
няколко експериментални установки у нас и в чужбина – фототоплинен и
фотодифракционен микроскоп, плазмонен микроскоп и гониометър за прецизни ъглови
измервания на лъчите. После с тези установки са извършени серия експериментални
изследвания на обемни и повърхнинни свойства на метали, стъкла, твърди разтвори,
керамични материали, полупроводници, биологични обекти. С въвеждането на поточна
клетка  в последно време се цели проследяването на биологични процеси в реално време.
При измерванията е отделено неотстъпно внимание на основния въпрос при такъв род
експерименти – експерименталната грешка. На прецизирането на грешките са отделени
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цели раздели от дисертацията. На четвърто място дисертантът не пести усилия да
обвързва експерименталните резултати със съответни теоретични пресмятания, които
значително разширяват обсега им. Получените отзиви за тези резултати са достатъчен
атестат за тяхната оригиналност. Все пак, направените теоретични и експериментални
изследвания на нехомогенни слоисти среди чрез фотоплинни методи, детайлният анализ
на действието на фототоплинния микроскоп, както и новите моменти, въведени в
плазмонната микроскопия за повишаване на разделителната й способност, заслужават да
бъдат специално изведени. На базата на гореказаното мисля, че е правилно дисертантът
да бъде квалифициран като един от утвърдените специалисти във фототоплинната и
плазмонната микроскопии в международен план.

- За водещата роля на дисертанта и за неговата лаборатория. Числените критерии
при оценката на един такъв дисертационен труд не са толкова важни. Важно е да се
разбере дали дисертантът си е извоювал мястото на титуляр на изследванията, че е добил
популярност на учен от международен ранг, а не е просто съавтор в публикации, пък
били те и много на брой. В случая на Велинов отговорът на тези въпроси е еднозначен.
Но тук има и други немаловажни подробности. Той работи последователно в две
утвърдени чуждестранни лаботории – в началото на 90-те при Бокара в Париж и във
втората половина на 90-те при Сомек в Нотингам. И в двата случая изгражда
експериментални установки по идея на своите домакини, иследванията от които после са
публикувани и се радват на голям интерес – само три от тези работи събират повече от 60
цитата. След завръщането си и в двата случая Велинов се захваща да приложи наученото
в своята лаборатория по фотоакустични и фототоплинни явления, пак изгражда
установки и прави изследвания. В тях са привлечени много (повече от 10) дипломанти и
един докторант. Ще отбележа, че само работата с неговия дипломант Коларов по
реконструиране на профила на топлопроводността в нехомогенни среди има 16 цитата
(предишна самостоятелна работа на Велинов върху анализ на сигналите от фотоплинния
микроскоп има 10 цитата). Започват да постъпват и доста цитати по скорошните
плазмонни изследвания включително с докторантката Биволарска.  Следователно е
налице най-ценният според мен принос на един университетски преподавател и учен –
ползотворната работа със студентите в научната област.

     -      По моя преценка (аз познавам работата на Велинов от дълго време), със свои
лични усилия, работа по научно-изследователски проекти и получаване на дарения от
лаборатории, с които е сътрудничил, той е успял да внесе в своята лаборатория
оборудване под формата на апарати, възли и оптични елементи на стойност в рамките на
150-200 000 лв. Получените високи резултати са естествено резултат и от тази
ентусиазирана и безкористна негова активност.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Позовавайки се на гореизложените факти, разсъждения и изводи, изказвам
категорично становище в подкрепа на получаването на научната степен доктор на
науките в научно направление 4.1 Физични науки от доцент Цветан Стаменов
Велинов.

20.12.2012 г.
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