
СТАНОВИЩЕ 
 

 

за дисертационния труд на Красимира Христова Чакърова-Янкова "Две 

приложения на Мьосбауеровата спектроскопия като изследователски метод 

във физиката на кондензираната материя", представен за придобиване на 

научната и образователна степен "доктор" по направление  4.1 "Физически 

науки"  

 

от председателя на научното жури проф. дфн Румен Василев Ценов от 

Софийския университет „Св. Климент Охридски”. 

 

Дисертацията е посветена на две много интересни приложения на ефекта на 

Мьосбауер, а именно за изследване на желязо-съдържащи образци от конкреции 

на океанските дъна и на пигменти в бои за отпечатване на доларови и евро 

банкноти. Селективността на ефекта при изследване на химическия състав на 

пробите е използвана до разумните си граници, за да се направят важни 

заключения. В случая на изследване на океанските желязо-манганови конкреции 

това са изводи за връзката между тяхното формиране и палеоклиматичните 

условия на Земята, обусловени от дълго-периодични изменения в 

астрономическите параметри на движението на Земята около Слънцето. При 

изследването на фалшивите банкноти -  предимно доларови, защото те съдържат 

достатъчно желязо в боите си – са предложени комбинации от характеристики 

на Мьосбауеровите спектри на пигментите върху банкнотите, които позволяват 

надеждно да се отличат фалшификатите от истинските купюри. Основният 

проблем тук е безхаберието на американците при използването на бои за 

печатането на собствените им пари, докато фалшификаторите са много по-

стриктни в дейността си…  

 

Представената дисертация прави изключително впечатление с 

интердисциплинарността си и с демонстрираната ерудиция на автора й в такива 

отдалечени области на познанието като  изменения в параметрите на земната 

орбита около Слънцето с периоди от милиони години и за стойностите на 

квадруполното разцепване в Мьосбауеровия спектър на желязо-съдържащия 

минерал лепидокрокит, например.   Въпреки този изключително широк обхват 

на представените изследвания изводите са формулирани с необходимата доза 

скептицизъм и декларираните научни приноси са в руслото на добрите 

консервативни научни традиции. 

 

Дисертационният труд се базира на 7 публикации в рецензирани международни 

списания с импакт фактор с неголям брой съавтори (не повече от шест). В две от 

тях авторът е на първо място в списъка на съавторите, в четири – на второ и в 

една – на трето. Това подреждане разглеждам като оценка на авторските 

колективи за приноса на всеки един от членовете им в дадената статия. В този 

смисъл водещият или съществен принос на К. Чакърова в проведените 

изследвания е вън от всякакво съмнение. 



Не са представени сведения за импакт фактора на списанията за съответните 

години, както и за забелязаните цитирания на публикациите. Намирам това са 

недоглеждане. Моят опит за търсене на цитирания на публикациите в базата 

данни ISI Web of Science (www.wokinfo.com) показа 2 цитирания за публикация 

А1, 3 цитирания за А3 и 7 за А5. Това не е много като се има предвид периодът 

от 20 години, в които са публикувани работите, но е доказателство, че те са 

известни на научната общност.  

 

Накрая искам да отбележа, че дисертационният труд представлява 

самостоятелно и завършено научно изследване. Резултатите са публикувани в 

реферирани международни списания с импакт фактор и са докладвани на научни 

форуми. Получени са важни и интересни сведения в научни области, които на 

пръв поглед трудно могат да се свържат с ядрената физика. Това демонстрира 

мощта на ядрено-физичните изследователски методи и широката ерудиция и 

компетентност на дисертанта. Личният принос на автора на дисертационния 

труд в описаните изследвания не буди съмнение.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: След запознаването ми с дисертацията и автореферата считам, 

че те удовлетворяват изискванията на Закона за развитие на академичния състав 

в Република България за присъждането на степента „доктор“, на правилниците 

на МС и на СУ за приложенията му, както и на препоръчителните критерии на 

Физическия факултет на Софийския университет и че на автора им Красимира 

Христова Чакърова-Янкова без съмнение заслужава да бъде присъдена научната 

и образователна степен "доктор" на Софийския университет "Св. Климент 

Охридски" в направлението "Физически науки". 

 

 

 

 

 

София, 

31.07.2014 г.        Румен Ценов 

http://www.wokinfo.com/

