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С Т А Н О В И Щ Е 

 
от доц. д-р Венцислав Русанов Янков относно представената за 

защита дисертация за присъждане на образователната и научна 

степен доктор от Виктор Благоев Гущеров на тема НЯКОИ 

ПРИЛОЖЕНИЯ НА МЬОСБАУЕРОВАТА СПЕКТРОСКОПИЯ 

КАТО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МЕТОД ВЪВ ФИЗИКАТА НА 

КОНДЕНЗИРАНАТА МАТЕРИЯ 

 

 Уважаеми колеги, аз съм ръководител на докторанта и трябва по-

внимателно да взимам отношение по количеството и качеството на 

представените в дисертацията резултати. Виктор Гущеров е завършил 

Факултета по математика и информатика, докато темата на докторантурата 

най-общо е в направление Физически науки. Това наложи допълнително 

полагане на немалък брой изпити по физически дисциплини като: Атомна 

физика и взаимодействие на йонизиращите лъчения с веществото, Физика на 

ядрото и елементарните частици, Експериментална ядрена физика, 

Експериментални методи във физиката на твърдото тяло, Ефект на 

Мьосбауер и Мьосбауерова спектроскопия, както и практикумите към тях. 

През време на докторантурата той на половин щат изпълняваше и 

задълженията на системен администратор във Физическия факултет. Ако 

добавим и моите (като ръководител) чести и дълги отсъствия от страната, 

намираме обективните и субективните причини за забавянето на защитата. 

Макар и със закъснение, това начинание, както се вижда, е доведено до 

заключителната фаза. Представената ми за становище дисертация е 

разработена на 134 страници и включва 10 таблици и 56 фигури. Цитирани са 

71 литературни източника, както и 5 публикации с участието на автора, 

върху които всъщност е построена дисертацията, и един доклад на 

конференция, който повтаря резултатите публикувани в работа [A4]. 

Обединяващото звено в работата е основният използван изследователски 

метод  Мьосбауерова спектроскопия. Обектите на изследване са различни, 

което оформя тематично пет различни приложения. Всяко приложение обаче 

има характер на завършено изследване с публикувани резултати. 

 Както обикновено Глава 1 има обзорен характер и е посветена на 

ефекта на Мьосбауер. Разгледани са основните параметри на Мьосбауеровите 

спектри и получаваната от тях информация. Направен е преглед и на 

параметрите на някои желязосъдържащи съединения, основно окиси и 

хидроокиси, както и някои железни комплекси, които се срещат при 

интерпретацията на основните резултати в Глава 3. Глава 2 включва 

запознаване с експерименталната техника, необходима за провеждането на 

Мьосбауерови спектроскопски измервания. По мое мнение Глави 1 и 2 са с 

достатъчен обем, написани са ясно и дават достатъчно информация за метода 

и техниката на експеримента. 

 Глава 3 има ясно изразена структура и включва пет подчасти свързани 

с конкретните аспекти на приложение на Мьосбауеровата спектроскопия: 
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 1. Изследвани са някои динамични характеристики на монокристални 

нитропрусиди. Определени са характеристичните температури на Дебай D  и 

Айнщайн A . В критичен анализ е показано, че тези интегрални твърдотелни 

характеристики и модели не са адекватно приложими за случая на 

молекулярни кристали. Ние бяхме обаче принудени от рецензентите да 

проведем и горните изследвания. Тук определено основният принос е 

измерването на вероятностите за безоткатно поглъщане или фактора на 

Лемб-Мьосбауер LMf  за всички главни кристалографски направления в три 

нитропрусида при 77 K. Измерването на тези вероятности не е така 

тривиално както измерването на други Мьосбауерови параметри. Числените 

стойности са необходими за количествено определяне на броя оптично 

възбудени молекули в други експерименти. 

 2. В тази част са изследвани въздушни филтри от София като 

пробовзимането съвпада с времето на отлагане на Чернобилските замърся-

вания. Измерванията се времеемки, поради ниското съдържание на желязо 

във филтрите и изискват висока активност на използвания източник. Въпреки 

трудните експериментални условия е направена прецизна интерпретация и са 

проведени количествени определяния. Основният принос тук е доказване на 

присъствието на железни окиси и хидроокиси с висока концентрация, както и 

завишено съдържание на магнетит по време на отлаганията на радио-

активните замърсявания. Добре е аргументирано твърдението, че това 

увеличение не е свързано с металодобивния комбинат “Кремиковци”. 

 3. С Мьосбауерова спектроскопия са изследвани метеоритите Павел и 

Гумощник, които са отнесени към групата на желязно-каменните метеорити. 

Изследвани са и значителен брой находки, като за съжаление винаги е 

отхвърляно предположението за извънземния им произход. Това 

потвърждава големите възможности на Мьосбауеровата спектроскопия като 

арбитър при решаването на подобни задачи. Неочаквано за нас именно тази 

работа ни направи “известни” защото след нейното публикуване към нас се 

обърнаха за допълнителни измервания както специалисти, така и любители 

минералози. 

 4. Експериментално и теоретично е изследвано катионното 

разпределение в поликристални кобалтови ферити, които са обект на 

интензивни изследвания. Избрани са оптимални условия, провеждане на 

спектроскопията при 4.2 K с приложено паралелно на гама-снопа външно 

магнитно поле 7 Т. При тези условия поради сумиране на външното 

магнитно полето към вътрешнокристалното за позицията А и изваждане за 

позицията В секстетите от двете позиции, заемани от желязото, напълно се 

разделят, фиг. III.4.1. Напълно трябва да изчезнат от спектъра линиите 2 и 5, 

което не се наблюдава. За теоретичното описание е използван полиномиален 

модел, отчитащ наличие на 3Fe , 2Co  и немагнитни атоми (ваканции) в 

позициите A и B в първа, втора и трета координационна сфера. Отчитането 

на влиянието на вторите и трети съседи, което е слабо (около 5 и 1 %) се 

прави за първи път. Въпреки това, пълно съответствие между 
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експериментално получените и моделираните разпределения на магнитните 

полета за А и В позициите по стойности не е наблюдавано. Предполага се 

кластерообразуване с 3 или 4 кобалтови атоми или кобалтова свръхрешетка, 

което статистическите модели не отчитат. Особеностите на Мьосбауеровите 

спектри са интерпретирани в рамките на модел с наклонени спинове на двете 

магнитни подрешетки “spin canting”, неколинеарна подредба на спиновете в 

повърхностния слой “surface spin pinning model” и по-новия “core-shell 

model”.  

5. Приложение 5 и публикация [A5] излизат извън рамките на 

рутинните приложения на Мьосбауеровата спектроскопия като изсле-

дователски метод. Проведен е критичен анализ на наскоро публикуваната 

работа на Одьор и Хой в Nucl. Instr. Meth. B 254, 143 (2007). Доказано е, че и 

двата основни резултата са погрешни. Посочени са причините. Показано е, че 

при стареене на Мьосбауеровите източници вследствие на натрупване на 

железни ядра в основно състояние и възникващо самопоглъщане, разши-

рението на линията не надхвърля 0.0004 mm/(s.mCi). Тук определено трябва 

високо на оценим експерименталните тестове и резултатите от фиг. III.5.5, 

III.5.6 и III.5.7, без които критичният анализ едва ли щеше да бъде толкова 

убедителен. 

В заключение, въз основа на количеството и качеството на приведените 

в дисертацията и публикациите по нея резултати давам положително мнение 

и препоръчвам на Научното жури да присъди образователната и научна 

степен доктор по направление 4.1. Физически науки, специалност 

“Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя (вкл. 

ядрен гама-резонанс)” на Виктор Благоев Гущеров, като при гласуването на 

мнението на Научното жури ще гласувам ЗА.  

 

25.07.2011     С уважение:........................................ 

София              (доц. д-р Венцислав Русанов Янков) 
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