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РЕЦЕНЗИЯ 

 

От доцент д-р Владимир Блъсков 

На дисертацията “Някои приложения на М ьосбауеровита спектроскопия като 

изследователски метод във физиката на кондензираната материя “  

с автор Виктор Гущеров 

 

Дадената ми за рецензия дисертация е посветена на  приложението на Мьосбауеровата 

спектроскопия във физиката на кондензираната материя.  

Прави впечатление, че са избрани трудни за изследване обекти, за които е 

характерно: 

а) наличието на много съединения на желязото-както е при Мьосбауеровото 

охарактеризиране на метеоритите и изследването на замърсяването на въздуха; 

б) сложната структура на изследваните съединения-както е при кобалтовите ферити; 

в) комбиниране на вече споменатите в т. а) и б) случаи: 

г) необходимостта от специална (предварителна) обработка на изследваните образци ,за 

да могат те ефективно и прецизно да се изследват с Мьосбауерова спектроскопия. 

Такива са случаите при изследването на нитропрусидите; прецизните Мьосбауерови 

измервания на разширението на линията на излъчване при използване на остарели 

Мьосбауерови източници и т.н. 

 С помощта на  Мьосбауеровата спектроскопия с успех са изследвани различни 

твърдофазни образци: монокристали на синтезираните неотдавна нитропрусиди на 

бария, лития и гуанидина; прахообразни съединения на желязото, замърсители на 

въздуха; метеорити и обекти  с неметеоритен произход; праховидни кобалтови ферити, 

съставени от субмикронни частички. Мьосбауеровата спектроскопия е използвана и 

като надежден експериментален метод, за да се докажат някои погрешни изводи от 

теорията на Одьор и Хой. 

Изборът на Мьосбауеровата спектроскопия като основен инструментален метод 

е правилен, тъй като се оказва, че тя е в състояние да даде достатъчно пълна и надежна 

информация при изследване на твърдофазни съединения и материали съдържащи 

желязо 
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В уводната част на дисертацията са представени принципите на Мьосбауеровата 

спектроскопия, както и данни за структурата и Мьосбауеровите параметри на някои от 

регистрираните и изследвани в дисертацията съеднения.Личи задълбоченото познаване 

на ефекта на Мьосбауер.  

Впечатлява подхода при решаване на поставените задачи, както и прецизността, 

с която са снети Мьосбауеровите спектри. Така например за  разрешаване на спектрите, 

при изследване на нанофазни образци и съединения със сложна структура, с успех се 

използват ниски температури (температури на кипене на течкия азот и течния хелий), 

подходящо приложено външно магнитно поле и т.н.Специално внимание е обърнато на 

отстраняването на неблагоприятните геометрични ефекти, които водят до изкривявания 

на Мьосбауеровите спектри и оттам до по-неточни и по-малко надежни резултати.Това 

например е постигнато чрез използване  на прегънат спектър. Голямото разстояние  

между източник, проба и детектор и малкия размер на пробата позволяват да се 

пренебрегне косинусовия ефект и по този начин да се получат точни данни за 

разширението на линията на излъчване. Прецизността, с която е извършено  

спектроскопското изследване  личи и при сравняване на оригиналните Мьосбауерови 

спектри, снети на аерозолните замърсители на въздуха (фигурите представени на 

стр.80, 81, 82 ) със спектрите снети в Полша от Копцевич и показани на стр.79. 

Спектрите на  пробите, взети в България, са набрани с определено по-добра статистика, 

което е гаранция и за по-голямата надежност на получените резултати. 

 Много внимателно са подбрани условията ,при които са снети Мьосбауеровите 

спектри за да може да се дискутира валидността на  някои от изводите на модела на  

Одьор и Хой.В резултат са регистрирани малки разширения на линията на излъчване 

при използване на много стари Мьосбауерови източници.Резултатите от  

М ьосбауеровата спектроскопия са допълнени с данни от  γ - резонансни изследвания. 

Дисертантът умело използва няколко програми за компютърната обрабока на 

сложни Мьосбауерови спектри. В тези програми са включени и неконвенционални 

математически модели и подходи за прецизна оценка на резултатите от спектрите. Така 

при изследване на кобалтовия ферит е използвана програма, която позволява да се 

определи разпределението на свръхфинното магнитно поле, модифицирана с приложен 

за първи път полиномен модел. В резултат е получена ценна детайлна информация за 

разпределението на катионите в структурата на кобалтовия ферит. Високата 

математическа култура на дисертанта проличава и при дискусията на изводите от 

модела на Одьор и Хой относно разширяването на линията на излъчване. Очевидно той 
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е много добре запознат с теорията, залегнала в този модел. Предложено е уравнение, с 

помощта на което се отчита нерезонансното поглъщане и в крайна сметка се отхвърлят 

погрешните заключения на авторите на модела за значително разширяване на линията 

на излъчване. 

 Впечатлява способността на г-н Гущеров критично да оценява модели, 

предложени от други автори чрез прецизно поставени експеримнти с Мьосбауеровата 

спектроскопия. Това добре проличава при оценката на приложимостта на моделите на 

Айнщайн и Дебай за собствените трептения на кристалната решетка спрямо 

нитропрусидните кристали. Резултатите от извършените Мьосбауеровски определения 

водят до важния извод, че и двата модела не са приложими за молекулни кристали, 

каквито са нитропрусидите.  

Критично подхожда дисертантът и при оценка на  изводите от модела на Одьор 

и Хой за разширението на линията на излъчване. Добрата теоретична подготовка 

съчетана с експериментаторските му умения позволяват да се докаже погрешният извод 

за ширината на линията на излъчване. 

 

Оригинални научни приноси 

1. Измерването (определянето) на вероятностите за безоткатно поглъщане на γ- кванти 

(фактор на Лемб-Мьосбауер) на нитропрусидите на бария, лития и гуанидина. 

2. Постигнатата по-висока от 15 % заселеност на метастабилните състояния MSI и MSII  

за монокристали от бариев нитропрусид, което сочи че той би бил перспективен  

материал за оптичен запис на информация. 

3. Регистриран е нов фазов преход I род при иследване на монокристали от литиев 

нитропрусид при температура 102 К. Този фазов преход ще позволи да се получи по-

детайлна информация за превръщанията при повишаване на температурата от 77 К до 

температурата на разрушаване на метастабилните състояния MSI и MSII. 

4. С Мьосбауеровата спектроскопия е установено,че могат да се различават метеорити 

от обекти, които имат неметеоритен (земен) произход. 

5. Показано е ,че чрез Мьосбауеровата спектроскопия може да се установи фазовия 

състав на железните съединения замърсители на въздуха, независимо дали тези 

замърсявания са резултат на далечен (трансграничен) пренос, както е при Чернобил, 

или са резултата на близък (регионален) пренос, както е при металургичните 

предприятия. По правило при изследване на замърсяването на въздуха със съединения 

на желязото се регистрира само общото съдържание на желязото. 



 4 

6.Оригинален научен принос е и убедителното доказателство (теоретично и 

експериментално) за отсъствието на ефекта на разцепване на линията на излъчване 

(hole-burning ефект). Отсъствието на този ефект е указание за неприложимостта на 

теорията на Одьор и Хой за предсказване и обяснение на практически наблюдаваната 

ширина на резонансната линия.Също принос е и прецизно измереното много малко 

разширение на линията на излъчване при много слаби Мьосбауерови източници,с което 

се опровергава извода следващ от модела на Одьор и Хой за  голямата ширина на 

линията в тези случаи. 

7. Детайлната информация за катионното разпределение в структурата на кобалтовия 

ферит (CoFe2O4) със субмикронни размери на частичките e получена чрез прилагане на 

полиномен модел на разпределение на свръхфинните магнитни полета на базата на 

програма NORMOS. Получените резултати позволяват да се оцени не само приноса на 

Co йони в позиции А и B в първа координационна сфера, но и разпределението им във 

втора и трета координационни сфери. Тази информация има отношение към обяснение 

на магнитните свойства на CoFe2O4 със субмикронни размери на частичките. 

 

Забележки и препоръки 

1.Не е добре формулиран последният- пети принос. Би трябвало точно и кратко да се 

напише кои два основни извода от теорията на Одьор и Хой са погрешни. 

2. На фиг.III 3.3 и фиг. III 3.6 (стр.91 и стр.92 съответно) показващи Мьосбауеровите 

спектри на образци с неметеоритен произход не са дадени бар диаграмите на 

известните от изследванията съединения. като:магнетит(Fe3O4), циментит (Fe3C), α -Fe 

и т.н. 

3. Погрешно е цитирана като номер 20 програмата за обработка на Мьосбауеровите 

спектри NORMOS.В списъка на използваната литература тя е под номер 21 (стр.60). 

4. Добре би било резултатите от М ьосбауеровата спектроскопия да се съчетаят с данни 

от ренгенофазовия и рентгеноструктурния анализ. Например представянето на данни от 

двата анализа би дало допълнителна и полезна информация за неотдавна синтезираните 

нитропрусиди на бария, лития и гуанидина. 

5. Повече внимание би трябвало да се обърне на малките размери на частичките и 

кристалитите на кобалтовия ферит CoFe2O4. Действително в дисертацията се споменава 

за субмикронни частици (стр.93); субмикронни повърхностни слоеве (стр.102) и принос 

N 4; наноструктура (стр.97); но липсват резултати от собствени изследвания, доказващи 

субмикронния размер на частичките и възможното наличие на нанокристалити. Такива 
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данни могат да се получат чрез използване на трансмисионна електронна микроскопия  

(за размера на частичките) и на рентгеновия структурен анализ (размер на 

кристалитите). Включването на резултатите от споменатите два метода би подкрепило 

още по-убедително наличието на неподредена  магнитна (core shell) структура в 

повърхностния слой при субмикронните частички на кобалтовия ферит. 

6. Би било добре да се представят данни за площите на Мьосбауеровите пикове на 

регистрираните съединения на желязото. Тази информация, например, би допълнила 

данните от Мьосбауеровите спектри, снети при изследване на замърсяванията на 

въздуха с желязо, още повече, че концентрацията на желязото е определена по метода 

на площите, използван в работата на Хофмайстер и Шера (стр.84 и приложение1). 

Посочените пропуски и неточности не могат да заличат доброто впечатление, което 

оставя дисертацията. 

Заключение 

            Представена е една много добра дисертация, разглеждаща приложението на 

Мьосбауеровата  спектроскопия за изследване на твърдофазниобекти. Впечатлява 

прецизността, с която са извършени експериментите и по специално прецизноста, с 

която са снети Мьосбауеровите спектри. Много от тях са снети при неконвенционални 

условия (ниски температури, външни магитни полета и т.н.) при което е получена 

детайлна и надежна информация за изследваните обекти.Характерно за дисертанта е, че 

той съумява да съчетае теоретична си подготовка с умения на добър експериментатор, 

което му позволява самостоятелно да извършва Мьосбауерови изследвания и да 

тълкува получените резултати. Чрез прецизно изпълнени експерименти той може и 

критично да оцени резултати, получени от други автори. Очевидно под умелото 

ръководство на научния си ръководител е станал добър  Мьосбауеров спектроскопист. 

Основавайки се на споменатите положителни качества съм убеден, че дисертантът 

заслужава да получи научната и образователна степен “доктор”. 

 

 

 

                                                                       Доц. д-р В. Блъсков 

26.07.2011 

София 


