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ДВЕ ПРИЛОЖЕНИЯ НА МЬОСБАУЕРОВА СПЕКТРОСКОПИЯ КАТО

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МЕТОД ВЪВ ФИЗИКАТА НА КОНДЕНЗИРАНАТА МАТЕРИЯ

ПРЕДСТАВЕН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР”

ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 4.1. ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ,

НАУЧНА СПЕЦИАЛНОСТ 01.03.04 – ЯДРЕНА ФИЗИКА

ДОКТОРАНТ НА самостоятелна подготовка: Красимира Христова Чакърова-

Янкова, ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ”

РЕЦЕНЗЕНТ: ПРОФ.ДХН ИВАН ГЕОРГИЕВ МИТОВ, ИНСТИТУТ ПО КАТАЛИЗ – БАН

КРАТКИ БИОГРАФИЧНИ ДАННИ: Красимира Христова Чакърова-Янкова е родена в Бургас на

16 Октомври 1958 г. Завършва средно образование в ангилийка езикова гимназия „Гео

Милев“-Бургас през 1977 г., студентка в Софийски Университет „Св.Климент Охридски“,

Физически факултет в периода 1977-1982 г. Като магистър по физика тя придобива

квалификация инженер-физик със специализация „Ядрена техника” и учителска

правоспособност по физика. Работила е (1983-1991 г.) в група за радиометрични и ядрено-

физични анализи, Управление „Редки метали”, Бухово. От 1994 г. и понастоящем Кр.

Чакърова-Янкова е преподавател по физика, ръководител катедра „Природни науки” в

Американски колеж, София. С уважение и респект отбелязвам, че колежката Кр. Чакърова-

Янкова е дъщеря на доц.  д-р Христо Чакъров –  един от пионерите в механохимията в

България.

ПРЕГЛЕД И АНАЛИЗ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ: Докторантка Кр. Чакърова-

Янкова е представила всички необходими документи според Закон за развитие на

академичния състав в Република България (ЗРАС РБ), неговия Правилник както и на

Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на

академични длъжности в Софийския университет “Св. Климент Охридски”, а именно:

Дисертационен труд, автореферат, публикации, свързани с дисертационния труд,

заповеди на Ректора за зачисляване и отчисляване в/от докторантура, удостоверение за

успешно положени изпити от индивидуалния план, протоколи от заседания на

катедрения съвет по „Атомна физика”, автобиография, диплома за висше образование.

Дисертационен труд е написан на 190 стр. и съдържа 93 фигури, 6 таблици и 4

Приложения. Първа глава представлява въведение-увод за откритието на Мьосбауер,
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разгледано като историческа и експериментална информация за откривателските

изследвания на Рудолф Мьосбауер и неговият път от докторантура до Нобелова

награда. Във втора глава са разгледани основите на метода с описание на параметрите

на Мьосбауерова спектроскопия и на основните железни оксиди и хидроксиди. В глава

3 е представена астрономичната теория за климата и слънчевата активност; На

методиката на Мьосбауеровият експеримент е посветена 4 глава с описание на

спектрометри, източници, детектори, калибровки, абсорбери и методи за обработка на

спектри. Глави 1-4, като част от дисертацията имат характер на литературен обзор.

Цитирани и подробно са описани почти всички значими, включително пионерни и

обзорни изследвания в областта на Мьосбауеровата спектроскопия. В този т.н. обзор и

при дискусия на резултатите са използвани общо 163 литературни източника. По мое

мнение е показана много добрата осведоменост, отличното познаване на литературата и

актуалното състояние на теорията и практиката на Мьосбауеровата спектроскопия, т.е.

в „образователно” направление докторантката, под ръководството на доц. д-р В.

Русанов, последователно е натрупала отлични познания и опит както в теоретични, така

и в практични аспекти за един без съмнение интересен и изключително информативен

метод, какъвто представлява Мьосбауеровата спектроскопия.

Тази част от дисертацията е написана много интересно и увлекателно – в

известен смисъл тя има „монографичен” характер, включва и част от научната

биография на докторантката и обстановката при която са проведени изследванията.

Като елемент от дисертацията обаче тя е небалансирано разширена. Дисертацията по

предназначение и с ограничения си тираж трудно може да се използва като наръчник

по Мьосбауерова спектроскопия, което се прави с монография. От друга страна,

обичайната логика при оформяне на дисертацията според мен изискваше след

описанията на ползвания метод да се очертае постигнатото до тук ниво на изследвания

в избраните направления. Няма яснота какъв е световния опит и коя е следващата

крачка, която с дисертацията се планира да се направи. Целите на дисертацията са

формулирани само в автореферата и така по-скоро изглеждат като търсене на

възможности за популяризиране на метода на Мьосбауерова спектроскопия с

демонстриране на възможностите му в екзотични приложения. Целите, съгласно

реферата, предвиждат провеждане на изследвания в две направления:

· Приложение на Мьосбауеровата спектроскопия за анализ на хидротермални

желязо-манганови смесени оксидни седименти и използване на тяхната слоеста

структура, свързана с сеизмичната, геологичната и хидротермална активност на

морското дъно като палеоклиматичен индикатор;
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· Анализ на възможностите на Мьосбауеровата спектроскопия като криминологичен

подход за борба с фалшифицирането на парични знаци;

Резултатите от проведените изследвания последователно са описани в пета глава

от дисертацията. Дисертацията се основава на резултатите на 7 научни публикации:

четири научни съобщения по тематиката за желязо-манганови седименти и три,

посветени на пигменти за изработка на банкноти. Шест от публикациите са

обнародвани в авторитетни списания с Импакт фактор (ИФ=1.6 – 3.4), а една в сборник

на конференция по приложение на Мьосбауерова спектроскопия. Допълнително

резултатите от публикациите са представени на 7 международни научни форуми –

ICAME-95 конференция в Римини, Италия, Мьосбауерова работна конференция,

Seeheim-2006, Frankfurt-2011, Германия, Международен симпозиум, посветен на

слънчево-земната система, Varna-2006, Borovets- 2011, България. Три от докладите са

устно представени, което доказва успешно изпълнена апробационна програма за

докторантката. Публикациите и докладите в много добра степен отразяват основните

научни приноси на дисертацията и са много добър атестат в научно отношение за

цялостната работа на докторантката. С изключение на една, представени публикации са

излезли от печат и по мое мнение макар и с интердисциплинарен характер съответстват

на научното направление 4.1. Физически науки. Всички публикации са в съавторство с

научния консултант доц.  д-р Венцислав Русанов –  в две докторантката е на първо

място, в 4 е на второ място и в една - на трето. Не са предоставени данни за

цитируемост въпреки, че непълната проверка показа, че такива съществуват.

Съответствие между автореферата и дисертацията: Авторефератът е написан

съгласно изискванията. Той адекватно и достатъчно пълно отразява структурата,

съдържанието и изводите от дисертацията.

Характеризиране и оценка на приносите в дисертацията:

Експерименталните резултати и дискусията в дисертацията са разграничени в

самостоятелни подглави и последователно описват селектираните приложения на

Мьосбауеровата спектроскопия във физиката на кондензираната материя. Това е довело

до оформянето на един сравнително обемен труд, чийто достойнства и приноси могат

да се резюмират до следното:

· При изследване на скални дънни материали (5000 м., Тихия океан, района на

Кларион-Клипертон, координати 8°32' N и 155°23' W) е установено, че

химическият и фазовият състав, концентрацията и структурата на отложените

минерали представлява запис на близки и далечни периодични протичащи
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климатични изменения на Земята в миналото. При изследване на отделните слоеве

силикатната компонента в конкрециите се разглежда като преотложен продукт от

изветрянето на подводни скали. В периода на континенталната ерозия, т.е. след

ледников период е определена по-висока концентрация на желязосъдържащи

съединения във външния слой на седиментите. По време на ледниковите епохи

доминантни са подводните нискотемпературни процеси на изветряне и по-високата

биопродуктивност на океана. Това определя по-високата концентрация на силикати

и карбонати във вътрешния слой, т.е. измерени са по-ниски концентрации на

железосъдържими компоненти. Тези изменения в минераложкия състав и слоестата

структура с висока точност и надеждност успешно са регистрирани с Мьосбауерова

спектроскопия и са обяснени с доминиращото влияние на дългопериодичните

вариации на ексцентрицитета (1.9 Ма) и наклона на земната ос (1.2 Ма). По този

начин в слоестата структура на седиментите са регистрирани два пълни периоди на

вариации на наклона на земната ос при което са формирани 5 подслоя с

приблизително равна дебелина. Сравняването на измервания на конкреции,

отбрани от различни океани (Индийски, Атлантически, Тихи) показва разлика в

слоестата структура на отложенията, подчинени на „географски„ принцип.

Творчески и оригинално са разграничени и разгледани хидротермални конкреции в

зависимост от дебелината и скоростта на оформяне на слоеста си структура: тънък

слой от ултрадисперсни сложни по състав минерали с много ниска скорост на

нарастване на седимента и дълъг период на формиране (1-2 mm за 20-30 Ма);

диагенерични конкреции с по бърз растеж (формиране на около 10  cm  за период

над 10 Ма); седименти на бързо хидротермално отлагане (стотици или хиляди mm

за милион години). Намерена е зависимост между слоестата структура на

хидротермалните депозити от манганов оксид и квазипериодичните вариации в

слънчевата активност. Определеният коефициент на корелация между два времеви

реда е 0.91, т.е. значително висок. Представените графични резултати много добре

открояват отделните периоди от близкия времеви интервал (последните 1000

години), свързани със смяна на магнитната полярност (11/22 годишен цикъл на

Хейл), около 100 годишния, т.н. „вековен“ цикъл на Глайсберг и първата половина

от период на Халлстад (около и над 2000 години, породен от циклично движение

на Слънцето около масовия център на Слънчевата система). Подобен комплексен

анализ, специално насочен към желязосъдържащи океански отложения заслужава

висока оценка, тъй като значимостта и ползата от тези изследвания са без

съмнение.
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· Вторият обект на изследване е насочен към пигменти, използвани за отпечатване на

банкноти. Както е известно доц. д-р В. Русанов е един от пионерите, направили

първите Мьосбауерови спектри на мастила и бои, с които са отпечатват парични

единици и са разпознати фалшиви и оригинални банкноти. Методиката на работа и

точността на измерванията отчитат регистриране на разлики в състава на различни

типове банкноти, недължащи се на стареене и нестабилни с времето свойства на

пигментите. На анализ на практика са подлагани т.н. черен и зелен пигмент от

доларови банкноти. Резултатите показват, а и дисертацията в това отношение е

добра „реклама” на Мьосбауеровата спектроскопия с възможности ú за еднозначно

потвърждаване и отхвърляне автентичността на банкноти, за разлика в състава на

пигментите в банкноти от различни емисии, за идентификации на различни по

състав, структура, стабилност и цвят пигменти, за начина и условията на

приготвяне и информация за произхода на бои и мастила. Доказано е, че дори и от

единична банкнота могат да е получат качествени Мьосбауерови спектри и

следователно много надеждна информация. На тази основа според мен заслужава

внимание предложението EURO банкнотите също да се подлагат на „Мьосбауеров

контрол”. От тук е и важното с практическа стойност заключение, че методът на

Мьосбауерова спектроскопия като точен, аналитичен, неразрушаващ и

изключително информативен метод има потенциал за ефективно използване за

спектрален анализ и на други „арт предмети”, както и в самолетостроенето,

автомобилната индустрия, криминологията, археологията и навсякъде другаде,

където се влагат желязосъдържащи пигменти. Комбинацията на метода с този на

рентгенофлуоресцентни изследвания подобрява качеството на аналитичния

контрол.

· Тук е мястото да се подчертае, че изводите и заключенията в дисертацията са

направени на основата на значителен по обем експериментален материал, след

изключително прецизни измервания, включително с регистрация на спектри при

много ниски температури (0.3 К) и с висока статистика. Приложени са различни

методи за характеризиране, използвани са модерни програмни методи за

определяне на параметрите на свръх фините взаимодействия.

Според мен всяко едно от двете направления, по които е работила

докторантката, по обем на научните резултати и продукция, е достатъчно за покриване

и надхвърляне на изискванията и показателите за присъждане на научна степен

„доктор”.
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Въз основа на казаното, основните научни приноси и решени задачи на

дисертацията могат да се формулират като:

НОВОСТИ В НАУКАТА - Тук имам предвид основно резултатите и заключенията,

направени при изследване на желязо-мангановите седименти и направеното

предложение измененията на състава на слоестата им структура, изучена с

Мьосбауерова спектроскопия, да се използва като времеви индикатор за геологичната и

хидротермалната активност на морското дъно. Тук отнасям и изводите и заключенията

от сравнителното Мьосбауерово изследване на фалшиви и истински банкноти,

използваните пигменти като един ефективен криминологичен подход.

ОБОГАТЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ЗНАНИЯ – В тази категория отнасям

методическите приноси при измерване на спектри при много ниски температури (до 0.3

К, постигано със сложна конструкция на криостат, работещ в затворен цикъл с 3Не

изотоп), комплексно изследване на обекти с различни методи, както и различните

математични подходи за програмни обработки на спектрите.

ЕФЕКТИВНО ПРОТЕКЪЛ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС на докторантката, овладяла един

основен и няколко допълнителни методи за спектрален анализ (рентгенов

дифракционен и рентгенов флуоресцентен анализ, трансмисионна и сканираща ЕМ,

рентгенова топография и др.). Придобитият опит е подсилен със заслужено

самочуствие на професионално изграден специалист, авторски споделил своите

резултати на няколко авторитетни международни конференции , включително и с устни

доклади. И в това отношение считам, че тя демонстрира способности и качества за

самостоятелни научни изследвания. Убеден съм, че получаването на образователна и

научна степен „доктор” ще е от съществено значение и за преподавателската и работа в

Американски колеж, София.

Ще отбележа моята убеденост, че написването и оформянето на дисертационния

труд е дело на авторско участие на докторантката Красимира Чакърова–Янкова с

професионалната методична помощ на нейния консултант доц. д-р Венцислав Русанов.

Оставам с впечатлението за един изграден добре работещ тандем от личности с

индивидуален и колективен почерк. По моя преценка научните трудове в количествено

отношение, научните резултати и приноси от дисертацията в качествено отношение

напълно отговарят и многократно надхвърлят препоръчителните изисквания и

наукометричните критерии за придобиване на образователна и научна степен “доктор”.

ПРЕПОРЪКИ И БЕЛЕЖКИ: Основната ми препоръка към колежката Кр. Чакърова-Янкова

е да „уплътни” тематиката си в по-тясна сфера от Мьосбауеровата спектроскопия.

Търсенето на екзотични, но несвързани по между си обекти за Мьосбауерово
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изследване не води до оптимален авторски ефект и е с по-малка степен за надграждане.

По мое мнение по-тясната специализация по-ефективно подпомага и разработката на

финансирани проекти, където личните предпочитания за работа по определена идея се

синхронизира по необходимост с колективните научни програми.

Препоръчвам при бъдещи описания на кристалната структура на минерали и

химични съединения да се използват термини и понятия от теорията на лигандното

поле, отнасяща се за химия и физика на твърдото тяло. Понятия като спектрохимичен

ред на лигандите, силно и слабо лигандно поле, енергия на стабилизация, ниско и

високо спинови състояние на йоните и т.н. почти еднозначно определят заселеността на

йоните в дадена кристална решетка и на практика предсказва химическата активност и

реактивоспособност на неорганичните материали. В тази връзка смятам, че

заключението за формирани епитаксиално нарастващи структури от железни и

манганови хидроксиди и оксиди е неточно да се разглеждат като смеси на молекулярно

ниво, а като твърди разтвори на заместване или внедряване в зависимост от ефективния

радиус на йоните.

Неточни изрази: На стр. 45 е изписано „лоша кристалност”, стр. 48 „лоши кристални

свойства”, стр. 52 „лош кристален порядък”, стр. 95, стр. 96, стр. 117 „лошо кристален”

вместо по-точното ”ниска или висока степен на кристалност”; стр. 40, 135 „обърната

шпинелна структура” вместо „изцяло инверсен шпинел” или различна степен на

инверсност; стр. 46, 49 „хабитос” вместо „хабитус”; стр. 66 „Cylotron” вместо

“Cyclotron”; стр. 77 „Приложение 3” вместо „Приложение 4”; стр. 95 разминавания и

непълноти в обозначените бар диаграми във фиг. 5.1.8 и описания в текста; стр. 102

минералът „Vernadite”, съгласно PDF 15-0604 в базата данни (JCPDS database, Powder

Diffraction File 1997) е Mn(OH)4,  а не MnO2; изречението на стр. 44 „Магхемитът се

получава обикновено от други железни оксиди при твърдотелни трансформации” по-

скоро се отнася до хематита, който притежава най-ниска стойност на енергия на

образуване.

Предлагам в бъдеще математическите обработки на магнетит с различна степен

на нестехиометрия, породена от частично окисление да включва и като една

възможност компонент на Fe3+
okta йони, изключени от бързия електронен обмен –

резултат от който може да се намери степента на нестехиометричност. Няма разширено

да коментирам въпроса как да се интерпретират магнетитоподобни спектри - като

нестехиометричен магнетит или като смес от магнетит и магхемит. Личното ми мнение

и опит решават проблема в посока нестехиометричен магнетит.
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Смятам, че наименованията хематит, магнетит, лепидокрокит и т.н. се използват

когато се описват минерали, а α-Fe2O3, Fe3O4, γ-FeOOH се изписват когато се отнасят до

техните синтезни аналози.

Накрая преди да посоча окончателната си оценка искам да отбележа

професионалния формат, в който е написана дисертацията – много добро оформление,

цветни илюстрации и приложения. Този стремеж към “ниво” на оформяне на текст и

фигури ми е познат и в известна степен го отдавам на доц.  д-р Венцислав Русанов –

консултант на докторантурата.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Докторантката Красимира Христова Чакърова-Янкова задълбочено е

овладяла познанието за Мьосбауеровата спектроскопия и с конкретни примери е

доказала приложимостта и значението на този изследователски метод във

физиката на кондензираната материя. Проведените изследвания и публикувани

резултати представляват оригинални научни и творчески приноси. Те са

показателни за постигнато образователно ниво и способности за самостоятелни

научни изследвания. На тази основа и вземайки предвид изпълнените

изисквания за наукометрия, давам моята положителна оценка за дисертацията и

убедено предлагам и на останалите членове на научното жури да гласуват

положително за придобиването от Красимира Христова Чакърова-Янкова на

образователната и научната степен “доктор” по Професионално направление 4.1.

Физически науки (Научна специалност 01.03.04 – Ядрена физика).

София

15.08.2014 г.. Рецензент:

(проф. дхн Иван Митов)
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